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ΕΚΘΕΣΗ

Της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Οικονομίας, στά 
Προκαταρκτικά τον Πενταετούζ Προγράμματος Οικονομικής και 
Κοινοινικής Ανάπτυξης 1083 - 1087.

Προς τή Η ουλή των Ελ.λήνων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εθνικής Οικονομίας συνεδρία
σε τη 13η Οκτωβρίου 1033 με Πρόεδρο τον κ. Α. Δαμιανίδη.

Στη συνεδρίαση ήταν παριυν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
κ. Γ. Αρσένης.

Η Επιτροπή, a(/ ού άκουσε τους Γενικούς Εισι/γητές κ. Β. Κεδί- 
κογλου. Α. Σαμαρά, Μ. Ααμανάκη και τους Ειδικούς Εισηγητές 
κ. κ. Α. Ιντζέ. Γ. Παπανδρέου και Σ. Ταταρίδη, αποδέχτηκε, τα 
ανοηέρω προκαταρκτικά, κατά πλειοψιγγία και εισηγείται την 
ιγήηισή τους από τη Βον/.ή. ω: έχουν.

Αθήνα. 31 Οκτωβρίου 1083

Ο Πρόεδρος της Επιτροπή: Ο Γραμματέας
Α. ΔΜ1ΙΑΣΙΑΙ1Σ " Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Ακο/.ουθούν οι εισηγήσεις των Γενικών Εισηγητών κ.κ.Β. Κεδίκογ- 
λ.ου, Α. Σαμαρά και Μ. Ααμανάκη, ως και οι εισηγήσεις των 
Ειδικών Εισηγητών κ.κ.Α. Ιντίέ, Γ. Παπανδρέου και Σ. Τα
ταρίδη).
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ΕΙΣΗΓΗΣΕ

Στα Προκαταρκτικά του Πενταετούς Προγράμματος 
Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983 —1987

τού Γενικού Εισηγητή της Πλειοψηφίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΒΑΣΙΛΗ ΣΥΜ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ 
Βουλευτή Εύβοιας

Κυρίες και Κύριοι Γ3ουλευτές :

Υλοποιώντας το Συμβόλαιό της με το λαό η Κυβέρνηση της 
Αλλαγής κατέθεσε τα 11ροκαταρκτικά του δετούς Προγράμματος 
Οικονομικής και Κοινωνικής ανάπτυξης 108ο-1987.

Τα Προκαταρκτικά περιέχουν τους κύριους άξονες ΙΙολιτικής 
για την ενεργοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και 
την προώθηση της αυτοδύναμης Οικονομικής και Κοινο>νικής ανά-

τυςης.
t IΈνα Πρόγραμμα ανάπτυξης είναι το πιο αποφασιστικό όπλο 

άσκτσ/: Οικονουικήε και Κοινωνικήν Πολιτική::. Οι διαδικασίεε. · 
■οι κατευθύνσεις του. η εφαρμογή του. οι θεσμοί στους οποίους στη
ρίζεται ή μεταλλάσσει, ασκούν βαθειά και μακροχρόνια επίδραση 
στις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εξελί
ξεις μιας χώρας. Εύλογη είναι, συνεπώς, η διάταξη για την συ
ζήτησα του στην Εθνική Αντιπροσωπεία και το ΠΑΣΟΚ είναι* I i t I i »

ιδιαίτερα ικανοποιημένο γιατί υ.ε πρωτοβουλία του Προέδοου νιας 
ποοβλέυτηκε και Οεσυ.οΟετήΟακε η σχετική συνταναατική επι-
ταϊή·

To Πολιτικό Πλαίσιο του Προγράμματος, η ιεράρχηση τιυν 
προτεραιοτήτων, οι στόχοι, οι εθνικές, πολιτικές και κοινωνικές επι
λογές. είναι η Αλλαγή η εντολή του λαού της 18.10.81.

To II.Λ ΣΟΚ διακήρυξε, ότι η Αλλαγή δεν είναι ένα απλό πο
λιτικό σύνθημα. Είναι μια βαθειά οραματική διεργασία στη συνεί
δηση του Ελληνικού λαού, ένα ιστορικό αίτημα για την ολοκλή
ρωση της Εθνικής και Κοινωνικής του πορείας, απ’την οποία μό

9



νιμα τον- εςέτρεπαν ξένες προς αυτόν δυνάμεις συντήρησης και. 
αντίδρασης.

Αλλαγή σημαίνει εξασφάλιση των προϋποθέσεων για μια ου
σιαστική Εθνική Ανεξαρτησία, την αποδέσμευση της ‘/ώρας από 
ξένα στρατιωτικά και πολιτικά κέντρα.

Αλλαγή σημαίνει να σταματήσει η διάβρωση του Κράτους 
από ξενοκίνητους μηχανισμούς και ν’ απαλλαγεί η Εθνική μας Οι
κονομία από-τον καθοριστικό έλεγχο των ξένων μονοπωλίων δηλα
δή πορεία κατ λειτουργία αυτοδύναμη.

ΣτΙημαίνει ακόμη, ν’ αναχαιτιστεί η ξένη πολιτιστική διείσδυ
ση που απειλεί ν’ αποκόψει το λαό και τους νέους από τις ρίζες του 
και τέλος Αλλαγή σημαίνει κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας 
και διασφάλιση της πορείας προς την κοινωνική απελευθέρωση, του 
εργαζόμενου ' Ελληνα.

Διακηρύξαμε ακόμη, ότι η έννοια της Αλλαγής παρά το βα
θύ και καθοριστικό της νόημα σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει 
επαναστατική ανατροπή ή βιαστική επιδίωξη σ όχων που δεν μπο
ρεί να ΟείυρηΟούν και Ααϊκοί στόχοι. Ξεκάθαρα ο 11 ρόεδρός μας 
μιλώντας για τον Ποογοαυ.οιατισοιό στην Πανελλήνια Συνδιά
σκεψη του ΓΙΑΣΟΚ τόνισε :

«....Δομικοί μετασχηματισμοί στην Οικονομική και κοι
νωνική τάξη που δεν έχουν ωριμάσει στη λαϊκή συνείδηση και δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ο>ς λαϊκοί στόχοι, αποτελούν άκαιρους και 
επικίνδυνους πειραματισμούς, που κάθε άλλο παρά εξυπηρετούν 
την υπόθεση της Κοινωνικής ανάπτυξης και του Σοσιαλισμού.»

Έτσι, το θέμα της αναγκαιότητας τηε Αλλαγής είναι για το 
ΠΑΣΟΚ κάτι που πρέπει να ξεχεορίζεται προσεκτικά, από τον 
ρυθμό της Αλλαγής. Ο ρυθμός δεν μπορεί να προσδιοριστεί πρώ
τα - από τα πριν - χωρίς αναφορά, στην οηοίμανση συγκεκριμέ
νων συνθηκών και προπάντων /coρίς την λαϊκή υποστήριςη και 
αποδοχή.

Η λαϊκή υποστήριξη και αποδοχή, η συμμετοχή του λαού 
στις αποφάσεις που τον αφορούν είναι αναγκαία και απαραίτητη 
ποοϋπόθεση, ώστε να κατασοαλιστεί ο Δηαοκρατικόε πεοσανα- 
τολισμός, και ν’ ανοίξει ο δρόμος προς τον Σοσιαλισμό. Μ’ άλλα 
λόγια το ιδεολογικά επιθυμητό εντάσσεται στο πολιτικά, εφικτό. 
Οι αρχές αυτές σκιαγραφούν το πολιτικό πλαίσιο και την διαδικα
σία ιεράρχησης των προτεραιοτήτων του προγράμματος.
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Η πρώτη μεγάλη επιλογή, καθολικής· αποδοχής είναι η Ε
θνική Ανεξαρτησία. Η επιλογή αυτή προϋποθέτει την Εθνική Ο
μοψυχία.

Το πενταετές Πρόγραμμα χαράσσεται και υλοποιείται μέσοι. 
στη ευαίσθητη πορεία των Εθνικών μας θεμάτίυν. Η επιλογή της 
Εθνικής ανεξαρτησίας προϋποθέτει την εθνική ομοψυχία και απαι
τεί την αμυντική Οωράκιση και την θεμελίωση μιάς αυτοδύναμης 
οικονομικής και κοινοτικής ανάπτυξης.

Η επιλογή αυτή ασφαλίζεται πλήρους από την πολυδιάστατη 
εξθ)τερική πολιτική και τις πρεοτοβουλίες του Προ^θυπουργού μας 
από τις διαρθρωτικές αλλαγές, την μακροοικονομική διαχείριση 
και την κατανομή τ(ον εθνικών πόρων που προβλέπει το πενταετές..

Διευκρινίζουμε, ότι η αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη δεν 
σημαίνει αυτάρκεια. Όπως η ισχυροποίηση και ο πολλαπλασια
σμός των διεθνούν'ερεισμάτων δεν σημαίνει εξάρτηση, έτσι και η 
διεύρυνση της Εθνικής παραγωγικής ικανότητας και της συμμε
τοχής στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας σημαίνει αυτοδυ
ναμία.

Η Λαϊκή κυριαρχία όχι μόνον διαπνέει το πενταετές αλλά 
διευρύνεται τόσο από την διαδικασία σύνταξης του πενταετούς, το 
Δημοκρατικό Προγραμματισμό, όσο και από την λαϊκή συμμετοχή 
στους θεσμοθετούμενους και θεσμοθετημένους νέους φορείς και την 
συμμετοχή των φορέων στην σύνταξη και υλοποίηση του προ
γράμματος.

Μέσα από τη λαϊκή κυριαρχία διασφαλίζεται η πορεία προς 
την κοινωνική απελευθέρωση. Η δημιουργία μιάς νέας ποιότητας 
ζωής, η ευρύτερη ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου, ή 
εξασφάλιση των συνθηκών για μιά συνολική ανάπτυξη της χώρας 
μας, με την πολύπλευρη αξιοποίηση των εθνικών πόρων και δυνά
μεων είναι ο ευρύτερος στόχος του πενταετούς.

Διαδικασία του 11 ο ο ν ο α α μ α τ ι σ u ο ύ

Η διαδικασία που επελέγη για την ανάπτυξη του ΙΙρογράμ- 
ματος είναι ο Δημοκρατικός Προγραμματισμός.

Διακρίνουμε τον Σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ό Π ρ ο γ ρ α μ- 
μ α τ ι σ μ ό : Ξεκινά από τις γενικές επιλογές των εθνικών στό
χων που προσδιορίζουν τη θέση της χούρας στον Παγκόσμιο κατα
μερισμό εργασίας. II ανάπτυξη των περιφερειών προγραμματίζε
ται με βάση τους περιορισμούς των προκαθορισμένων εθνικών στό-
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~χων. Ο συγκεντρωτικός προγραμματισμός στηρίζεται γι’ αυτό το 
λόγο συνήθως μόνο στην ανάπτυξη συγκεκριμένων κλάδων οικο
νομικής δραστηριότητας. Η έλλειψη εισροής πληροφοριών από τις 
περιφέρειες οδηγεί σε ανελαστικότητα του προγράμματος-δηλ. 
το πρόγραμμα καταλήγει σ’ ένα σύνολο εντολών που πρέπει να εκ- 
τελεσΟούν άσχετα με το αν είναι εφαρμοσμόσιμες ή όχι. Το κέντρο 
π. χ. μπορεί ν’ αποφασίσει, ότι η επιτυχία του Προγράμματος 
προϋποθέτει-επιχειρηματικές μονάδες μεγάλου (ή μικρού) με
γέθους. που να μην είναι σύμφωνες με τις απαραίτητες χωροτα
ξικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Ο συγκεντρωτικός προγραμματισμός καταπνίγει τις τοπικές 
πρωτοβουλίες και καταλήγει συνήθως σ’ ένα μη ρεαλιστικό πρό
γραμμα που δεν μπορεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες 
και προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση και συμμετοχή των λαϊ
κών φορέων. Έτσι, το θετικό του στοιχείο, ότι αντιμετωπίζει στο 
σύνολό τους τα προβλήματα και τις δυνατότητες της χώρας μέσα 
στον παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας, χάνεται και έχει ως 
συνέχεια στην εφαρμογή του μια αναντιστοιχία με τις αναπτυξια
κές ανάγκες της περιφέρειας, μια ανελαστικότητα προσαρμογής.

Ο π λ ή ρ (ο ς α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν ο ς 11 ρ ο γ ρ α μ μ α- 
τ ι σ μ ύ ς : Βασικό του στοιχείο είναι η επιδίωξη της ανάπτυξης 
και της ευημερίας του Νομού ή της περιφέρειας. Η ανάπτυξη του 
συνόλου της χοόρας αποτελεί κατ’ αυτόν τον τρόπο άθροισμα της 
ανάπτυξης των Νομών. 11 ρόκειται δηλ. για μια «ομοσπονδιακού 
τύπου)), ανάπτυξη όπου οι εθνικοί στόχοι καθορίζονται (υς άθροισμα 
των επί μέρους στόχων των Νομών ή των Περιφερειοόν.

Στην μορφή αυτή του Προγραμματισμού παρ’ όλο που το 
πρωτοβάθμιο στοιχείο της συμμετοχής στον Προγραμματισμό εί
ναι κυριαρχικό υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι. Πολλές φορές έχει 
σαν αποτέλεσμα την έλλειψη συντονισμού και την σπατάλη χρημα
τικών και παοαγωγικών πότων με δυσμενείς επιπτώσεις στην αντα- 
γωνιστικότητα της χώρας στο διεθνή χώρο και προβλήματα στη 
ριζική αλλαγή των παραγωγικοόν δομών δηλ. μια αναποτελεσμα
τικότητα. Κίναι πιθανόν να καταλήξει στη δημιουργία πολλών μι
κτών υ.Λ παοανωΥΐκών Μονάδων. για την ικανοποίηση τοπικώνtijiti ι -1 I I 1
απαιτήσεων, αντί της δημιουργίας μονάδων κλίμακας ή στον κατα
τεμαχισμό των εθνικών έργων υποδομής.

Για ν’ αποφευχθούν ακριβώς αυτές οι αδυναμίες της συγκεν
τρωτικής και αποκεντοο^μένης διαδικασίας προγραμματισμού η Κυ
βερνητική επιλογή ήταν η εφαρμογή μιας γ/ησιας διαδικασίας δη-
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μοκρατικου προγραμματισμού, που επιτρεπει την ταυτόχρονη καο 
συμπληρωματική άσκηση των καθηκόντων της Τοπικής Αυτο
διοίκησης των Νομαρχιακοί Συμβουλίων και της Κεντρικής Διοί-
■κησης.

Ο Δημοκρατικός Ιΐρογραμματισμός δεν αποτελεί κάποια μέση 
επιλογή, αλλά μια ποιοτικά ανώτερη σύνθεση τον; δύο προηγου
μένου; συστημάτίυν. Πρόκειται για διαφορετική δομή προγραμ.μα- 
τισμ,ού.

Στα πλαίσια του Δημοκρατικού Προγραμματισμού προσδιο
ρίζεται το επίπεδο ένταξης της χο^οας στον παγκόσμιο καταμερι
σμό εργασίας, σε σχέση με την επιδιο^κόμενη αυτοδύναμη ανα
πτυξιακή πορεία. Καθορίζονται δηλ. οι Τομείς και οι κλάδοι που 
είναι πλεονεκτικοί και σταδιακά μειον;ουν την εξάρτηση της χμυ- 

. ρας υαποίτο εξουτερικό. Η επιλογή ξεκινά από την απόρριψη α- 
κραίον; αντιλήψεων. Την αντίληψη της πλήρους ενσο>μάτο>σης στον 
διεθνή καταμερισμό εργασίας, που είναι απαγορευτική για μια αυτο
δύναμη ανάπτυξη και την αντίληψη της πλήρους αυτάρκειας, ενός 
κλεισίματος των συνόρον; που Οα οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Ο προσδιορισμός του είδους των τομέων και κλάδον; επιβάλ
λει να συνδυάζεται με την ταυτόχρονη χιυροταξική κατανομή, δηλ. 
την κατανομή τους, σ’ ολόκληρο το γεωγραφικό χούρο της πα
τρίδας μας. Λυτή η επιλογή είναι λεπτή, πρέπει να λάβει υπ’ όψιν 
της τους ντόπιους παραγίυγικούς πόρους, το οικονομικό μέγεθος 
τι·;'; μονάδων, τις υπάρχουσες ή απαραίτητες επικοινο;νίες, την 
υποδου,ή, το εργατικό δυναμικό, τις ανάγκες ανάπτυξης κάθε μιας 
περιφέρειας, νομού ή επαρχίας ή και Κοινότητας μέσα στις σημε
ρινές ανισότητες που υπάρχουν όχι μόνο μεταξύ κέντρου και περι
φέρειας αλλά και μεταξύ των περιφερειών.

Ύα θεμελιακά αυτά στοιχεία για τον περιφερειακό προγραμ.- 
οιατισυ.ό πεοσδιοοίζονται από τον ίδιο το λαό. II Τοπική Λυτό- 
διοίκησα, υ.ε λαϊκές συνελεύσεις και οι κοινοτικοί και συνδικαλι- 
στικοί φορείς προσδιορίζουν τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο.

Στα πλαίσια του περιφερειακού Προγράμματος μέσα από τα 
Νομαρχιακά Συμβούλια, την Τοπική .Λυτοδιοίκηση και τις παρα
γωγικές τάξεις ιεραρχούνται οι προτεραιότητες εγκρίνονται τα ε
πενδυτικά έονα και κατανεύονται οι διατιΟέυ.ενοι πόοοι από την Κυ- 
βέρνηση και τα Νομαρχιακά Ταμεία.

Τα σχέδια των προγραμμάτων που καταρτίστηκαν στους Νο
μούς δίνουν προτεραιότητα σε έργα κοινωνικής και οικονομικής
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■υποδομής. Κατά την εξέλιξη της προγραμματικής διαδικασίας οι 
Νομοί ενθαρρύνονται ν’ αναπτύξουν επενδυτικά σχέδια που ν’ αξιο- 
ποιούν τους φυσικούς τους πόρους προς αποτελεσματική ικανοποί
ηση των τοπικών αναγκών.

Στα πλαίσια του Τομεακού Προγράμματος από τους αρμό
διους φορείς, Υπουργεία Δημόσιους Οργανισμούς προσδιορίζεται 
το επιθυμητό τομεακό πρότυπο και η εφικτή χρονική ανάπτυξη 
σε επίπεδο χώρας.

Στο Τομεακό Πρόγραμμα διατυπώνονται συγκεκριμένα ε
πενδυτικά έργα καθώς και έργα υποδομής βασισμένα σε εκτίμηση 
της μελλοντικής εθνικής και διεθνούς ανάπτυξης σε επίπεδο Το
μέα, (κλάδους βιομηχανίας). Ο πυρήνας για την κατάρτιση των 
τομεακών προγραμμάτ<ον είναι τα ολοκληρωμένα συμπλέγματα 
■δραστηριοτήτων που προχο)ρούν σε επίπεδο επενδυτικού έργου σε 
συνάρτηση, με την ανάπτυξη το>ν απαραιτήτων δραστηριοτήτων 
■υποστήριξης όπως, κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη έρευνα και 
τεχνολογία, δίκτυο υποδομής, κατάλληλη χρηματοδότηση, δί
κτυο προώθησης πωλήσεων, δίκτυο παροχής υπηρεσιών.

Η προούθηση των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων στα πλαί
σια μιας αποκεντρωμένης οικονομικής δομής απαιτεί θεώρηση από 
περιφερειακή σκοπιά. Η πορεία της εθνικής οικονομίας, ενταγμέ
νη μέσα στην Διεθνή Οικονομία απαιτεί συνήθους θεώρηση από 
τομεακή σκοπιά. Η διαδικασία με την οποία αυτές οι δύο διαφο
ρετικές (αλλά όχι αναγκαστικά αντιφατικές) απόψεις συμβιβά
ζονται είναι ο ενεργός Δημοκρατικός Προγραμματισμός.

Επενδυτικές πρωτοβουλίες, που προτάθηκαν στην περιφέρεια 
και αντανακλούν τις περιφερειακές ανάγκες και περιφερειακές στρα
τηγικές ανάπτυξης, φέρονται σε αντιπαράθεση με επενδυτικά έργα 
που προτείνονται σε επίπεδο χώρας με βάση τις εθνικές τομεακές 
ανάγκες και την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική.

Έτσι, ο ενεργός δημοκρατικός προγραμματισμός έχει στη 
βάση του την σύνθετη που θα προκύψει από τις επενδυτικές επι
λογές που διαμορφώθηκαν στη διαδικασία του ενεργού περιφε
ρειακού και τομεακού προγραμματισμού. Η σύνθεση αυτή και η 
διευθέτηση το>ν διαφορούν που θα προκύψουν αποτελούν την πολι
τική διάσταση του προγραμματισμού.

Τα στάδια στα οποία αναλύεται μια επιτυχημένη προγραμ
ματική διαδικασία είναι :

— Η δημιουργία συστήματος συνεχούς αλληλοπληροφόρησης 
μεταξύ περιφέρειας καί κέντρου.
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— Η διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ κέντρου περι
φέρειας και μεταξύ δύο ή περισσοτέρων περιφερειών ή δημοσίων 
φοοέίον.

— Η δραστηριοποίηση γύρο.) από την υλοποίηση του προ
γράμματος με κύριο άξονα την ολοκλήρωση των αποφασισμένων 
επενδυτικών έργων, του συνόλου των φορέων, διοικητικών και 
λαϊκών.

Η διαδικασία του δημοκρατικού προγραμματισμού καθώς εί
ναι μια νέα λειτουργία απαιτεί τη δημιουργία νέων θεσμίυν ή την 
προσαρμογή υφισταμένου στις απαιτήσεις του, όπως η Τ.Α. Ήδη 
νέος θεσμός είναι τα Νομαρχιακά Συμβούλια τα οποία εκφράζον
ται πλήρους στα Νομαρχιακά Προγράμματα.

Βασικοί φορείς του προγραμματισμού για το δετές είναι η 
Κυβέρνηση, η Διοίκηση, τα Νομαρχιακά Συμβούλια και η Τοπι
κή^Αυτοδιοίκηση. Την συντονιστική ευθύνη έχει το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας.

Σημαντική διάσταση του ενεργού προγραμματισμού είναι και 
ο καθορισμός του πλαισίου κίνησης του ιδιωτικού τομέα. Βασικό 
ρόλο στη διαμόρφο^ση του πλαισίου αυτού θα παίξουν οι Προγραμ
ματικές Συμφωνίες που αποτελούν ένα σύνολο δικαιωμάτων και 
υποχρεοόσεων των επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών φορέων και 
του ίδιου του κράτους και οι οποίες συνάπτονται ύστερα από Δη
μοκρατικό διάλογο.

Εγγύηση για την εναρμόνιση της δραστηριότητας του ιδιω
τικού τομέα με τις επιδιώξεις του αναπτυξιακού προγράμματος σε 
κρίσιμους τομείς εθνικής ή κοινωνικής σημασίας αποτελούν τα Επο
πτικά Συμβούλια.

Το δετές 198.! - 1.987 είναι ο πρώτος σταθμός μιας πολιτι
κής διαδικασίας στην οποία πρωταρχικό ρόλο θα παίξουν βασικοί 
φορείς λαϊκής συμμετοχής και Τ.Α. οι φορείς των παραγωγικών 
τάξεων και το ίδιο το Κράτος.

Είναι ένα πρόγραμμα κυλιόμενο και προσαρμοζόμενο ανά
λογα με τις εξωτερικές συνθήκες και τις αντικειμενικές δυνατό- 
τητες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 5ΕΤΟΥΣ

II ρ ο β λ ή μ α τα και Στόχοι :

Το κύριο όργανο υλοποίησης του προγράμματος είναι η Οι
κονομική Πολιτική και η Μακροοικονομική Διαχείριση. Επί μέ
ρους μοχλοί κίνησης της Οικονομικής Πολιτικής, δεμένοι μ*αυτήν 
διαλεκτικά, οι καθοριστικοί παράγοντες, λειτουργίας κι επιτυχίας
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είναι : οι Ανθρώπινοι ΙΙόροι, η Έρευνα και η Τεχνολογίαν η Διοί
κηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Δημοσιονομική ΙΙολιτική 
και η Πιστωτική Πολιτική.

Η Οικονομική Πολιτική προσδιορίζει την ποιότητα και ικα
νότητα των παραγόντων αυτών και αντίστροφα οι τελευταίοι κα
θορίζουν την αποτελεσματικότατα και αποδοτικότητα της οικο
νομικής πολιτικής.

Η επιτυχία του συμπλέγματος της οικονομικής πολιτικής και 
των προσδιοριστικών παραγόντων εκφράζεται στην παραγωγή και 
εμπορία αγαθών και Υπηρεσιών των επί μέρους κλάδων (Γειυργία, 
Βιομηχανία, Εμπόριο, Τουρισμός, κατοικία κ.λ.π.) και την ανα
βάθμιση της ποιότητας της ζωής στη χιόρα (κοινίονικές και πο
λιτικές παροχές) και αντίστροφα.

Η έκφραση της επιτυχίας είναι τόσο η ποσοτική μεγέθυνση 
όσο και η ποιοτική βελτίωση και αναδιάρθρωση της παραγωγής Α
γαθών και Τπηρεσιιόν των διαφόρων κλάδων.

'Ετσι, η επίτευξη των στόχων του δετούς εξαρτάται από την 
επιτυχία της Οικονομικής Πολιτικής και η επιτυχία μετράται από 
την αποτελεσματικότατα με την οποία θ’ αντιμετωπιστούν τα αρ
νητικά συγκυριακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας και 
Κοινωνίας.

Γι’ αυτό το λόγο η Οικονομική Πολιτική, προσανατολισμένη 
σ’ αυτή την αντιμετώπιση, αποβλέπει στην :

α) Μείωση της αυξανόμενης ανεργίας.

β) Αποδυνάμωσα του στασιμοπληθωρισμού και την κατα
πολέμηση του διαρθρο>τικού του χαρακτήρα.

γ) .Αντιστροφή της υποβάΟμισης που έχει υποστεί η Ελληνική 
Οικονομία στο Διεθνή καταμερισμό εργασίας.

δ) 'Ανοδο του χαμηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών που 
παρέχει ο Δημόσιος Τομέας στους πολίτες.

ν_τα δυο πρώτα χρόνια τ/)ς δεκαετίας του SO το πρόβλημα της 
ανεογίαε επιδεινώθηκε σς Μαντικά. Η ανεονία αποτελεί το υπ’ α-ι 1 - J Κ ιι
ριθμ. ένα κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα της δεκαετίας του 80 
σ’ ολόκληοο τον αναπτυνυ.ένο κύσοιο.J I II λ

Κεντρικός στόχος του δετούς προγράμματος είναι η δημιουρ
γία πλήρους και αποδοτικής απασχόλησές για κάθε Ελληνίδα και 
Έλληνα, υπό συνθήκες ισότητας στην εξεύρεση απασχόλησης, στην

16



αμοιβή εργασίας και στην επαγγελματική εξέλιξη. Στρατηγική 
επιδίοξη του Προγράμματος είναι η επίτευξη ορθολογικής χω
ροταξικής και κλαδικής κατανομής του εργατικού δυναμικού και 
της εκπαιδευτικής υποδομής και η δημιουργία συνθηκούν ισορροπίας 
στην αγορά εργασίας μακροχρονίως.

Λυτή η στρατηγική επιδίιυξη είναι δυνατόν να επιτελεστεί 
μόνο σταδιακά. Μεσοπρόθεσμοι στόχοι είναι :

α) Η αύξηση της απορροφητικής ικανότητας της οικονομίας 
σε εργατικό δυναμικό.

β) Η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος προς ευ- 
καμψία και προσαρμοστικότητα στη μεταβαλλόμενη ζήτηση και 
τεχνολογία.

γ) Η βελτίωση τοον μορφιυν κινητικότητας της εργασίας 
προς μεγαλύτερη ευελιξία στην αγ.ορά εργασίας. -

δ) Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και της 
κοινωνικής αποδοτικότητας της απασχόλησης.

ε) Η προσαρμογή του πλέγματος αμοιβοιν εργασίας με κα
τεύθυνση την εξισορρόπηση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Για να επιτευχθεί η σταδιακή μείωση του ποσοστού ανερ
γίας στην επόμενη 5ετία πρέπει ο μέσος ρυθμός αύξησης του προ- 
γματικού Ακαθάριστου Εγχίυριου Προϊόντος να είναι κατά μέσο 
όρο 8,5-4 %. Κατώτεροι ρυθμ,οί αύξησης του ΛΕΠ δεν θα επι
τρέψουν την απορρόφηση των νεοεισερχομένων στην εργασία. II 
αποκατάσταση συνθηκών υψηλής απασχόλησης απαιτεί ρυθμό αύ
ξησης 5-0%. Το ποσοστό αυτό δεν κρίνεται εφικτό. Ένας τέτοιος 
ρυθμός θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μείωση του πληθωρι
σμού και την γενικοδτερη ισορροπία της Ελληνικής Οικονομίας. 
Μια τόσο ταχύρρυθμη αύξηση του ΛΕΠ θα προκαλέσει πληθίοοι- 
στικές πιέσεις γιατί θα προσκρούσει σε ((στενότητα» των αγορών 
πρώτ<υν υλο>ν, το»; κεφαλαιουχικοί αγαθών και της προσαρμοστι
κότητας και της προσφοράς εργασίας. Λόγοι της στενότητας αυτής 
τα χρηματικά εισοδήματα δεν θα βρούν διέξοδο σε εγχώρια αγαθά 
με αποτέλεσμα πίεση στις τιμές και αύξηση στις εισαγωγές και τε
λικά ανισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών.

Για τους λόγους αυτούς η αναγκαία κι εφικτή μέση αύξηση 
του ΛΕΠ προβλέπεται να είναι 3,5-4 % στην περίοδο 1983-1987. 
Ένας τέτοιος ρυθμός απαιτεί αύξηση των πραγματικών επενδύ
σεων με μέσο ποσοστό 8%. Η δυνατότητα φαίνεται στον Πίνακα.

Σύμφο)να με υπολογισμούς του ΚΕΠΕ ρυθαός αύξησης του 
ΛΕΠ κατά 4 % προκαλεί αύξηση της παραγωγικότητας κατά
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2,9 % και της απασχόλησης κατά 1,1 % και δημιουργούνται στους 
μη γεωργικούς τομείς 270 χιλ. νέες θέσεις εργασίας. Η κατανομή 
φαίνεται στα Προκαταρκτικά (σελ. 16).

Η έξαρση της ανεργίας στην τελευταία τριετία συνδιάστηκε 
όχι μόνο με τη μείωση των επενδύσεων και την στασιμότητα αλλά 
και με πληθωρισμό.

Κύρια αιτία είναι το ότι, ο Δημόσιος Τομέας δεν μπόρεσε ή 
δεν θέλησε να προγραμματίσει μια ουσιαστικά παραγωγική παρέμ
βαση , αφού η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν ανταποκρινόταν στο ρόλο 
του σταθεροποιητικού παράγοντα που της είχε ανατεθεί.

Το Κράτος βρισκόταν σε μια διαρκή αντίφαση. Από τη μια 
διακήρυσσε, ότι διαπνεόταν από φιλελευθερισμό οικονομικό και από 
την άλλγγ παρέμβαινετ κάθε φορά που διαταράσσονταν οι-κοινωνι
κοοικονομικές ισορροπίες.

Το Κράτος περιορίστηκε στην απλή διαχείριση της συνολικής 
ζήτησης χο)ρίς καμιά προγραμματική πολιτική και μάλιστα με ι
διαίτερη και διακριτική απουσία από την βιομηχανική πολιτική. 
Από το 1976 ο τότε Υπουργός Συντονισμού διακήρυσσε την ανάγκη 
μεγάλων επενδύσεων και την ανάληψη από το Κράτος προ>τοβου- 
λιών, κατηγορήθηκε όμως για σοσιαλμανία.

Αντί ν’αναληφθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες χορηγήθηκαν 
άμεσα ή έμμεσα επιδοτήσεις για την επαύξηση των κερδών τμή
ματος του ιδιωτικού τομέα χωρίς κανένα συνδυασμό με πρωτοβου
λίες επενδύσεων και παράλληλα διογκώθηκαν σημαντικά οι κατα
ναλωτικές και εισοδηματικές δαπάνες του Δημοσίου.

II κρίση στην Ελληνική Οικονομία δεν είναι κρίση ενός δομι
κά σταθερού συστήματος οικονομίας που σε κάποια στιγμή εισήλ- 
Οε σε φάση επιβραδυνόμενης ή στάσιμης αναπαραγο)γής γιατί ξα
φνικά παρουσιάστηκαν κάποιες μεταβολές στις στρατηγικές του 
παραμέτρους. Είναι κρίση διαρθρωτική. Αποσταθεροποιήθηκαν 
και έγιναν δυσλειτουργικοί οι ίδιοι οι κοινωνικοί μηχανισμοί και οι 
Οεσμ,οί του.

Η κριτική μας επιβεβαιοόνεται πλήρους από τα στατιστικά 
στοιχεία. Φαίνεται ακόμη από τη δυσαρέσκεια των προνομιούχων 
τάξεο^ν τις οποίες υποτίθεται, ότι ευνοούσε το σύστημα.

Η ουσία του οικονομικού μας προβλήματος είναι το ότι, η 
οικονομία μας δεν έχει αναπτυχθεί ποιοτικά και ποσοτικά σύμφωνα 
με τις καταναλωτικές και επενδυτικές μας ανάγκες. Έχει διαμορ
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φωθεί ένα καταναλωτικό επίπεδο ανώτερο από τις παραγωγικές μας 
δυνατότητες, ενώ απουσιάζουν επενδύσεις για διεύρυνση της παρα
γωγικής βάσης.

Τα προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών της ανεργίας και του 
πληθωρισμού, έχουν τη ρίζα τους στη δομική ασυμμετρία μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης.

Η Ελληνική οικονομία είναι μια κατ’ εξοχήν ανοικτή οικονο
μία και η εξάρτησή της από το εξωτερικό σαφής. Εκτός από τους 
άδηλους πόρους, το σύνολο του εξωτερικού εμπορίου αντιπροσω
πεύει ένα πολύ υψηλό ποσοστό της αξίας του ΛΕΠ, σχεδόν πάνω 
από 40 %. Σήμερα κρίνεται όχι μόνο η ευρωστία και η βιωσιμό
τητα στο στίβο του διεθνούς ανταγωνισμού. Τα τελευταία χρόνια 
η οικονομία μας εμφανίζεται υποβαθμισμένη. Ο ισχυρισμός αυτός 
αποδεικνύεται από : - - ............... -■··■-

α) Βρισκόμαστε στο περιθώριο το^ν κοσμογονικών εξελί
ξεων της τεχνολογίας και της επιστήμης οι οποίες δημιουργούν κα
θολικά νέες συναρτήσεις παραγωγής και εμπορίας σε βασικούς 
κλάδους τη ; μεταποίησης και των υπηοεσιοόν. Οι εξελίξεις αυτές 
οδηγούν νομοτελειακά σέ μια νέα βιομηχανική επανάσταση.

β) Η συνεχιζόμενη χαμηλή και σε διάφορους τομείς μειού- 
μενη παραγικότητα της ελληνικής οικονομίας θέτει σε κίνδυνο την 
ανταγωνιστικότητά μας ακόμη και σε τομείς τυποποιημένης τε
χνολογίας στην εξωτερική αλλά και στην εσωτερική αγορά.

γ) Παρατηρείται ουσιαστική πτώση της συγκριτικής διείσδυ
σης των προϊόντων μας στις ξένες αγορές. Άλλες χώρες, Ευρω
παϊκές ή του τρίτου κόσμου, καλύπτουν ένα αυξανόμενο ποσοστό 
των εξαγωγικοόν μας αγορών εκτοπίζοντας τα ελληνικά προϊόντα.

Βασικός άξονας της στρατηγικής του 5ετούς είναι μια ((ανα
πτυξιακή πολιτική προσφοράς». Από τον Δεκέμβριο του 1979 
ο Πρόεδρός μας σε λόγο του ενώπιον της Βουλής διεκήρυξε ότι : 
«Για το Π Λ ΣΟΚ το κλειδί για μια διέξοδο από το καθεστοός του 
στασιμοπληθωρισμού είναι η έμφαση να περάσει από τον περιορι
σμό της ζήτησης στην αύξηση της προσφοράς. Στόχος μας και
νούργιος πρέπει να είναι η ταχεία ανάπτυξη με βάση παραγωγικές, 
αποδοτικές επενδύσεις.......... ))

Η αναπτυξιακή πολιτική προσφοράς χαρακτηρίζεται από ενερ
γό προγραμματισμό ανάπτυξης κατά κλάδους. Εργαλείο προς την 
κατεύθυνση αυτή είναι οι προγραμματικές συμφωνίες για την υλο
ποίηση συγκεκριμένων στόχων προσφοράς.
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Χαρακτηρίζεται επίσης από, ριζικά μέτρα θεσμικού χαρα
κτήρα στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης του κράτους από διεύ
ρυνση της παραγωγικής βάσης με καινούργιους φορείς νέας εται
ρικής μορφής και από συστηματική προσπάθεια να μεκυθεί η ε
ξάρτηση της οικονομίας μας και να ενισχυθεί η αυτοδύναμη ανά
πτυξη.

Στη βάση της αναπτυξιακής πολιτικής προσφοράς η διαχεί- 
ρηση της συνολικής ζήτησης κατευθύνεται έτσι, ώστε να διασφα
λίζει τους απαιτούμενους επενδυτικούς πόρους για την τεχνολογική 
και παραγωγική αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας και Κοι
νωνίας.

Στόχος του δετούς είναι η σωρευτική αύξηση στο εθνικό μας 
εισόδημα και στην ολική μας ζήτηση να υλοποιηθεί μέσω εκείνης 
της διάρθρωσης δαπανών που ευνοούν αποφασιστικά την ελληνική 
παραγουγή δηλ. την αύξηση της παραγωγής και διάθεσης στο εσω
τερικό και το εξωτερικό αγαθοόν και υπηρεσιών ελληνικής προέ
λευσης.

Το μέγεθος και η διάρθρωση των συνολικούν δαπανών σύμ
φωνα με τα προκαταρκτικά αντανακλά, εκτός από την αύξηση 
της παραγωγής και της παραγίυγικότητας, την προτεραιότητα που 
δίνει η Σοσιαλιστική Κυβέρνηση στην άμεση κατά το δυνατόν βελ
τίωση της ποιότητας της ζωής και την κάλυψη συγκεκριμένων αναγ- 
κούν των πολιτών. Ιδιαίτερη σημασία προσλαμβάνουν οι χούροι της 
παιδείας, της υγείας και οι κατασκευές που επηρεάζουν άμεσα την 
ποιότητα της ζο)ής.

Οι συνολικές δαπάνες διαρθρούνονται προς την περιφερειακή 
ανάπτυξη έτσι, ώστε να αξιοποιούνται οι παραγωγικές δυνατό
τητες των διαφόρων Νομών, ο κάθε πολίτης να βρίσκει δουλειά 
με αίσθημα μονιμότητας και ικανοποιητικό εισόδημα και οι πε
ριοχές να προσφέρουν ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών παροχών και 
πολιτικούν προσφορίόν.

Η οικονομική πολιτική στην επίτευξη των στόχων της περιο
ρίζεται από τρεις χιόρους οικονομικούν απαιτήσεων.

Περιορισμοί στην ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή.

1. Τις επενδύσειε και τα αποτααιευτικά ελλείανίατα.__ ν - ι k \
2. Τον πληθωρισμό και τα εισοδήματα.
Γ». Από την αύξηση των δαπανών και το ισοζύγιο πληρίυμών.

Τα Προκαταρκτικά προβλέπουν την χρηματοδότηση των επεν
δύσεων από ένα συνδυασμό εγχωρίων αποταμιεύσεων και ξένων 
χρηματοδοτικών πόρων.
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Είναι φανερό, ότι η πληρέστερη αξιοποίηση των εγχώριων 
αποταμιεύσεων προϋποθέτει την περιστολή της εξαγωγής κεφα
λαίων. Η εξαγωγή αυτή μέσω υπερκοστολογήσεων και* υποτη- 
μολογήσεων έλαβε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια σημαντι
κές διαστάσεις.

Μια αναπτυξιακή επενδυτική ε.ολιτική προκαλεί άνοδο των 
εισοδημάτοιν και συνεπώς αύξηση των εγχχυριων αποταμιεύσεων. 
ΓΙαοά ταύτα, είναι αναπόφευκτη η προσφυγή σε ξένους πόρους, 
όχι μόνο σε κεφαλαιουχικά αγαθά, γι’ αυτό χρειάζονται μέτρα 
περιορισμού της προσφυγής αυτής, καθώς και μέτρα περιορισμού 
της νομισματικής επέκτασης. Για τους λόγους αυτούς η επεκτα
τική επενδυτική πολιτική συνδυάζεται με εντονώτερη προσπά
θεια αύξησης των εγχωρίων αποταμιεύσεων.

Λέγοντας αύξηση των αποταμιεύσεων εννοούμε και την 
“συγκράτηση ή και μείωσή'των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

II μέχρι τώρα/αύξηση των ελλειμμάτων οφείλεται στην επι
δείνωση της σχέσης καταναλωτικών δαπανών και συνολικών δη
μοσίων εισπράξεων (φορολογικά)' και μη εισπράξεων) και όχι 
στην αύξηση των επενδυτικά>ν δαπανών του δημοσίου. Η σχέση 
αυτή βελτιό)Οηκε λιγά)τερο το 1982 λόγιο ανειλημμένων υποχρεά)- 
σειον και περισσότερο το 1983.

Στην περίοδο του 1979-1981 οι δημόσιες επενδύσεις έμει
ναν στο σταθερό ποσοστό 6,5% του ΛΕΙΕ Οι επιδοτήσεις προς 
τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν από 2,6% σε 4,6% του ΑΕΠ και 
τα φορολογικά έσοδα μειιυΟηκαν από 32,5% σε 30% του ΑΕΠ.

Οι εξελίξεις αυτές οριοθετούν τα περιϋιόρια χειρισμών και τα 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για τον περιορισμό της ανασταλ
τικής επίδρασης που ασκούν τα δημοσιονομικά καταναλωτικά 
ελλείμματα στην οικονομική ανάπτυξη.

Στόχος είναι η περιστολή του καταναλωτικού ελλείμματος. 
Όμως στη βάση της αναπτυξιακής πολιτικής προσφοράς χρειά
ζονται επενδύσεις του δημόσιου τομέα. Αυτό σημαίνει, ότι μ.ε 
δεδομένο το ύψος των φορολογικά)'; εσόδων το έλλειμμα 0’ αυξηθεί 
εφ’ όσον η αύξηση των Λημ. Επενδύσείον υπερβεί τη μείωση του 
καταναλωτικού ελλεί -λ.υ.ατοc.

Ως προς τα ελλείμματα του Λημόσιου Τομέα το 1ΙΑΣΟΚ 
έχει διαφορετική 0εά)ρηση, ανάλογα με το αν οφείλονται σε επέ
κταση των καταναλωτικά)ν ή των επενδυτικά)'; δαπανών. Ελλείμ
ματα από καθαρά καταναλωτικές εισοδηματικές δαπάνες κατ’
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αρχήν προκαλούν πληθωριστικές πιέσεις ενώ ελλείμματα από 
επενδυτικές δαπάνες που απελευθερώνουν ή ενεργοποιούν πόρους 
ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα γενικά, δεν είναι κατ’ αρχήν 
πληθωριστικά. (Παρατήρηση : Τα δημοσιονομικά ελλείμματα 
θεωρούνται δικαιολογημένα μόνον όταν συνδυάζονται με :

α) Επέκταση τουν ετιενδυτικών δαπανών και της αναπτυξια
κής πρωτοβουλίας του κράτους, β) Βελτίοοση των κοινωνικών 
παροχών, ποσοτικά και ποιοτικά, γ) Άσκηση πολιτικής αντικυ- 
κλικού χαρακτήρα).

Στο Δημόσιο τομέα οι Κλαδικές και Τομεακές ανάγκες επεν
δύσεων υπερκαλύπτουν τα εφικτά μεγέθη χρηματοδότησης. ΙΙάν- 
τοτε άλλωστε οι πόροι είναι ολιγώτεροι από τις ανάγκες. Μετά 
από κατάλληλο τεχνικό έλεγχο διαπιστώθηκε, ότι μπορεί να 
χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις που απαιτούνται προκειμένου να 
έχουμε μια αύξηση του πραγματικού ΛΕΓΙ με μέσο ρυθμό 8,5- 
4% ετήσια στην πενταετία. Η επενδυτική πολιτική σύμφωνα με 
το πρόγρακμα πρέπει να κινηθεί κάτω από συγκρουόμενους ποιο
τικούς και ποσοτικούς περιορισμούς μετά από την ιεράρχηση των 
επενδυτικών προγραμμάτων και την επιλογή εκείνων που θα 
πραγματοποιηθούν. Οι περιορισμοί είναι :

1. Ταχεία διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποτελεσμα
τική αντιγραφειοκοατική λειτουργία και σωστή διαχειριστική και 
διοικητική αντίληψη των δημόσιοίν φορέων. Βελτίωση του μηχα
νισμού εκτέλεσης Δημ. Επενδύσεων.

2. Η χρηματοδοτική κάλυψη να εξελιχθεί έτσι, ώστε να τη
ρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις για να προληφθούν δυσάρεστες 
επιπτώσεις και να τηρηθεί η συνεκτική λειτουργία του μακροοι
κονομικού μας συστήματος.

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι :

α) Οι ετήσιες δανειακές ανάγκες του Δημόσιου Τομέα θα 
πεοιοοιστούν έοκ το 16% του ΛΕΓΙ το 1983 και θα μεΐίυθούν στο 
15% το 1980. '

β) Έλεγχος της νομισματικής κυκλοφορίας. 6)στε να μην 
υπερβεί το 2% της ονομαστικής αύξησης του ακαθάριστου εγχώ
ριου προϊόντος.

γ) Η ετήσια μεταβολή των καταθέσεων να συνεχίσει ν’ αν
τιστοιχεί στο 15% του ΑΕΠ.
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δ) Οι Δημόσιες επενδύσεις ν’ αποτελέσουν περίπου το 25% 
του συνολικών επενδύσε<ον.

ε) Ο ετήσιος εξισορροπητικός δανεισμός να κυμαίνεται σε 
χαμηλά επίπεδα περίπου μέχρι 6% του ΑΕΠ.

Οι πέντε αυτές προϋποθέσεις αποτελούν την βάση πάνω στην 
οποία δομείται τα’ αναπτυξιακό πενταετές πρόγραμμα της Κυ
βέρνησης. . .

Οι επενδυτικοί πόροι 6α κατανεμηΟούν ως εξής :

Ο Δημόσιός και Κοινωνικοποιημένος Τομέας θ’ απορροφή
σει για τις χρηματοδοτικές του ανάγκες το 60% των ετήσιων 
νέων χρηματοδοτικών πόρων και ο ιδκοτικός τομέας το 40%’,. 
Είναι προφανές, ότι στο βαθμό που μειώνονται τα καταναλωτικά 
ελλείμματα αυξάνονται οι δυνατότητες διάθεσης πόρων για επεν
δύσεις. Γι’ αυτό η μείωση tcov περιττών δαπανούν, η επανεξέταση - 
των λεγομένου ανελαστικών και η ορθή φορολόγήση και η κατα
πολέμηση της φοροδιαφυγής αποκτούν καίρια σημασία.

Λαμβάνοντες ϋπ’ όψιν, τις κατανομές των πόρον.· 
γούμενα χρόνια και τον νέο παραγωγικό ρόλο που ■: 
Κράτος, το ποσοστό 40% είναι αρκετό για την κίνηση
τικου τομέα.

;τα προη- 
.ποκτά το 
του ιδιω-

Βεβαίως, ο ιδρυτικός τομέας πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ν’ 
αναδιαρΟρώσει τα παραγωγικά του προγράμματα. Χρηματοδο
τήσεις για αποθεματοποιήσεις λόγο) πληΟο)ριστικών προσδοκιών 
δεν είναι πλέον ανεκτές.

Ως προς τις ιδρυτικές επενδύσεις το πρόγραμμα προβλέπει αυ- 
τοχρημ.ατοδότηση σε ποσοστό 15%. ένα πλαίσιο στα περιΟούρια 
των προηγούμενων ετών.

11 λ η 0 ο) ρ ι σ μ ό ς Τι μ έ ς και Ιίισοδ ή μ. α τ α.

Οι πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά έχουν τέσσαρες βα
σικές αιτίες.

1. Γην ολιγοπωλιακή ή μονοπωλιακή δομή της οικονομίας που
προκαλεί «πληθωρισμό κερδούν» με τις μονομερείς αυξήσεις tcov

τι υιών.
\

2. Ί α ελλείμματα του Δημόσιου Τομέα και ιδιαίτεοα τον 
χαρακτήρα τους - καταναλωτικά - που εττηρεάζουν . αυξάνοντας 
την εγχώρια ζήτηση αγαΟούν και υπηρεσιούν καθώς και την προ
σφορά νομίσματος.
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3. Τις ανατιμήσεις των εισαγόμενων προϊόντων είτε άμεσα 
είτε έμ,μεσα λόγω της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

4. Τον ρυθμό αύξησης του κόστους εργασίας ανά μονάδα 
προ ιόντος.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κύρια στη χαμηλή μεταβολή της 
παραγωγικότητας και της παραγωγής. Η αντίληψη των επιχειρη
ματιών ν’ αντιδρούν στη στενότητα’ της αγοράς και τη χαμηλή 
ζήτηση με ανατιμήσεις tcov προϊόντων τους και όχι με προσπάθεια 
μεΌσης του κόστους και διεύρυνσης του κύκλου εργασιών είναι 
από τις βασικές αιτίες. Αδυναμία και οργανωτική και διαρθρωτική. 
Αψευδής μάρτυρας ο ρυθμός ανόδου του δείκτου τιμούν tojv εξα- 
γοΓ.αυν μετά την υποτίμηση του Φεβρουάριου.

Ο πληΟο)ρισμός δεν έχει αιτία αυτό καθ’ αυτό το κόστος 
εργασίας, όπο)ς ιδιαίτερα φάνηκε το 1983. Οι μισθοί και τα ημε
ρομίσθια έμειναν σταθερά και οι όποιες-αυξήσεις ακολούθησαν τον-, 
δείκτη τιμών καταναλωτή και δεν προηγήΟηκαν.

II αντιμετούπιση και περιστολή κάθε μιας από τις πηγές 
πληθωρισμού σε συνδυασμό με την επενδυτική επέκταση προσδιο
ρίζουν τις κατευθύνσεις της αν τιπληΟοηοιστικής πολιτικής. Όπως 
έχει τονίσει και ο Πρόεδρος του 1ΙΛΣΟΚ «. . .η επιτάχυνση του 
πληθωρισμού έχει διαστρεβλωτική επίδραση στην κατανομή των 
πόρων μεταξύ των διαφόρων κλάδευν και το.>ν προγραμματικών 
στόχων)). Γι’ αυτό η καταπολέμηση του πληθωρισμού είναι από 
τους βασικούς στόχους του πενταετούς για τον περιορισμό της 
ανεργίας, την απόδοση γενικώτερης κοινωνικής δικαιοσύνης και 
την ποεεία ποον την ανάπτυεη.

II πολιτικά τιμούν και εισοδημάτων καθορίζεται από δύο δέσμες 
κριτηρίιυν. Κριτήρια κοινοτικής δικαιοσύνης και κριτήρια ανα
πτυξιακά.

II πολιτική τιμών και εισοδημάτων καθορίζεται από δύο 
οέσμεε κοιτηοίων. Κοιτηοια κοινοτικήν δικαιοσύνην και κοίτη- 
οικ αναπτυτακά.I ·

Λόνο) τθ)ν διαοΟοοτικούν ποο.3λημάτο)ν στην οονάνωση τηε 
Ελληνικής αγοράς προϊόντιυν και υπηρεσιούν με τις ισχυρές ολιγο- 
πθ)λιακές τάσεις και Ttov προβλημάτο>ν στην αγορά εργασίας, η 
διαμύρταυση της μεταβολής tojv τιμούν και των εισοδημάτων δεν 
μπορεί ν’ αφεΟεί ανεξέλεγκτα στις οποιεσδήποτε δυνάμεις της 
αγοράς, αλλά πρέπει να ασκηθεί μια παρεμβατική εισοδηματική 
πολιτική ευρείας αποδοχής γενικώτερης αποτελεσματικότητας και 
φυσικά με πνεύμα κοινοτικής δικαιοσύνης.
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Ισχυρό όπλο προς την κατεύθυνση αυτή, τον έλεγχο του κόστους, 
των κερδών και των τιμούν είναι η καθιέρωση του ενιαίου λογι
στικού σχεδίου, γενικού και ειδικού κατά κλάδους. Ακόμη η κα
θιέρωση δημοσίευσης καταλόγων από τις επιχειρήσεις με υπο
χρεωτική την τήρησή τους για ορισμένη χρονική διάρκεια, ανε
ξάρτητα από ενδιάμεσες διακυμάνσεις.

Στους μισθούς και τα ημερομίσθια το πρόγραμμα προβλέ
πει αυξήσεις ανάλογα με την αύξηση της παραγωγικότητας πέρα 
από την κάλυψή της μείωσης τοιν αμοιβών λόγω πληθωρισμού 
με την ΑΤΑ έτσι, ώστε η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση να 
μην μειωθεί.

Από το Πρόγραμμα υπολογίζεται, ότι η αύξηση του καθαρού 
προϊόντος κατά β.5-4% στην περίοδο του προγράμματος επι- 

- τρέπει η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση ν’ αυξηθεί με 
ουΟυ.ό υ.ία ως δύο ποσοστιαίες μονάδες το χοονο. Η ενί- 
σχυση tcov εργαζόμενο)'; και ιδίθ)ς των χαμηλόμισθοι; πραγμα
τοποιείται ουσιαστικά με την αύξηση το)ν κοινωνικών παροχών, 
υγείας, πρόνοιας, -παιδείας, που στην ουσία είναι ενίσχυση της 
πραγματικής κατανάλίοσης. Η προσφορά το>ν υπηρεσιών αυτών 
και μάλιστα με ποιοτικά κοιτήοια ισοδυναμεί υ.ε επί πλέον πρα-I I I Μ V I I

γματτκό διαθέσιμο εισόδημα.

Ί'ο σύστημα της αυτόματης τιμαοιΟμικής αναποοσαομονής 
που ισχύει σήμερα, η ουσιαστική αύξηση των κοινοτικών κατα
ναλωτικών παροχών παράλληλα με την αναπροσαρμογή το>ν φο
ρολογικού·; συντελεστών και νέα μέτρα φορολογικής ισότητας και 
η συμμετοχή τον; εργαζομένου; στο δημιουργούμενο πραγμ,ατικό 
ακαθάριστο εγχώριο Προϊόν καθορίζουν το πλαίσιο της εισοδη- 
μ. α τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ής.

Η ΑΤΑ ενού αποκαΟιστά το χρηματικό εισόδημα δεν αντι-
στρατευεται την αντιπληθοηειστικη πο/.ΐτίκη. 
σφαλίζει το κοστο: εργασίας αοού έπεται. ακο;.ου

Απεναντίας δια- 
Οεί τον πλα

Οοίοισμό. δεν ποοηνείται.

( ·ι ενδογενείς τάσεις για αυςήσεις που υπερβαίνουν την ΑΊ A 
και οι αδικαιολόγητες υπερτιμολογήσεις απαιτούν συντονισμένο 
έλεγχο. Προς την πλευρά αυτή μεγάλη μπορεί να είναι η προσφορά 
ενόε πολιτικοποιημένου συνδικαλιστικού κινήματος. Ιίοέπει ακό- 
μ.η να γίνει αντιληπτό, ότι πραγματικές αυξήσεις μισθών πάνω 
από τις αυςήσεις του Καθαρού προϊόντος δημιουργούν πληΟωοι-• ί I I - / » | i I V
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στικές πιέσεις. Λυτό βέβαια είναι ανεξάρτητο από τις αναγκαίες 
εσωτεοικέε ανακατανου.έε και την αποκατάσταση αδικιών.

Μ λαϊκή συναίνεση και η πολιτική υποστήριξη για την συγκρά
τηση των πληθωριστικών παοα-'όντων αποτελούν το κλειδί νια να 
γίνει εφικτή η επενδυτικά επέκτασν. και η τελευταία είναι προϋ-Ί
πόΟεση για την αύξηση της παραγωγικότητας, της απασχόλησης 
και τηε Κοινωνικήν ευηαερίαε. Αντίθετα πληθωριστικές αναΟεο- 
μάνσεις υποσκάπτουν τα Οεοιέλια και νον υνεία την οικονου.ίαε.k - V 4 I I ' I

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ν'* '
I V αδυναμίες παρουσιάζονται στο ισοζύγιο εξω

τερικών συναλλαγών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το έλλειμμα στις 
εξωτερικές συναλλαγές ως ποσοστό του Λ Ε11 από ύ,ί > "() το 
1979 έφΟασε στο (3,9 % το 1981. 11 επιδείνωση στις εξωτερικές 
συναλλαγές είναι αποτέλεσμα συγκυριακών φαινομένων και διαρ-
0 οίοτικων αουνααιων.

Συγκυριακός λόγος είναι η δεύτερη ανατίμηση του 
πετρελαίου το 1979 που αύξησε τη δαπάνη για εισαγωγή και η 
διεθνής ύφεση που επιβράδυνε τον ρυθμό αύξησης των εξαγωγών 
και επέδρασε στις εισπράξεις των αδήλων πόρων. Αντίθετα, από 
ότι αναμενόταν η παράλληλη εσωτερική ύφεση στις επενδύσεις 
που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε εισαγωγές δεν (οδήγησε σε 
μείωση των εισαγωγών αλλά σε αύξηση των εισαγωγών κατα
ναλωτικών προϊόντων λόγο) της ροπής προς αυτά.

Κύρια αιτία για το τελευταίο ήταν η χαμηλή ποιότητα τ<ον 
εγχώριων και η αδυναμία κάλυψης της ζήτησης που δημιουργή- 
Οηκε από την αλόγιστη επέκταση του οικοδομικού τομέα.

ΛιαρΟρ(υτικές αδυναμίες είναι ο χαμηλός ρυθμός αύςησης 
της ζήτησης τ<ον προϊόντων μας διεθνούς, η σύνθετη τους, ο μι- 
κεόε βαθμό ε πεοστιΟέυ.ενηε αεία: και η δυσμενήε εξέλιξη τηε 
ανταγ(ονισττκότΓ;τάς μας. 11 δυσμενής εξέλιξη tcov εςαγωνών
οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωση σε ορισμένα είδη, την ποιότη
τα. το κόστος, την τυποποίηση και την οργάνωση. Ανησυχη
τικό, υπήεξε το νεγονόε. ότι τα πεοισσότεοα από τα πεο ιόντα 
στα οποία παοατηεούνται υ.εγάλεε αυίήσειε εισανωνών είναι 
ανταγωνιστικά της εγχώριας παραγοκρής.

.Μείιοση παοατηοήΟηκε στις εισπράεειε από άδηλουε πόοουε. 
Αποδεί/τΛκε. ότι επηρεάζονται σημαντικά από εεωνενείς παοά-/. I Ιι h · | ” ι
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γοντες ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση στις άδηλεε πλη
ρωμές (υγεία, σπουδές, τουρισμός).

ΕπιδίωΕη στην — εοίοδο του ΤΙοογοάααατοε είναι να βελτιωθεί 
το έλλειμμα στις τρέχουσες συναλλαγές με τρόπο όμο>ς που Ον. 
διευρύνει τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.

Βασική κατεύθυνση είναι ο περιορισμός του ελλείμματος στο 
εμπορικό ισοζύγιο με την αύξηση των εςαγίογών και την αντα
γωνιστική υποκατάσταση των εισαγωγών. Επιδιώκεται οι εξα
γωγές να διαρθρωθούν προς προϊόντα δυναμικώτερης ζήτησης 
διεθνώς και μεγαλύτερου βαθμού προστιθέμενης αξίας. Κύρια μέσα 
πολιτικής είναι οι επενδύσεις, η βελτίωση της παραγωγικότητας, 
ειδικά κίνητρα (προγραμματικές συμφ<υνίες, κοινωνικός έλεγχος 
το)ν μονάδων) και διακρατικές συμφωνίες.

~ " Στις εισαγωγές το πρόγραμμα επιδιώκει τη διευκόλυνση της 
παραγωγής κρίσιμων ενδιαμέσων τ;ροϊόντων. Βασικά μέσα η πο
λιτική προμηθειών του Δημοσίου Τομέα, οι επενδύσεις και προ
βολή της εγχώριας παραγωγής κ.λ.π.

Στον τομέα τοκ; αδήλο)ν πόρων ο βασικός άξονας πολιτικής 
είναι η βελτίωση και σταθεροποίηση της προσφοράς και της 
δυναμικότητάς τους.

Στις άδηλες πληρωμές το πρόγραμμα προσανατολίζεται στην 
ανάσχεση των δαπανών που ανταγωνίζονται αντίστοιχες εγχώ
ριες με προσπάθεια ν’ αντιμετο^πιστούν τα κενά και οι αδυνα
μίες που ωθούν τους ενδιαφερομένους στο εξωτερικό (νοσηλεία, 
εκπαίδευση, ανάπτυξη εσίοτερικού τουρισμού).

Στον του.έα της κινήστε των κεφαλαίων η πολιτικά αποβλέ- 
πει στην προσέλευση ξένου κεφαλαίου στο πλαίσιο ευρύτερης συ
νεργασίας με επιχειρηματική μορφή υπό τον όρο πάντοτε ότι θα 
έχει θετική συμβολή στο ρυθμό και την αυτοδυναμία της ανά-
πτυςης.

Η συναλλαγματική πολιτική που αποτελεί γενικό μέσον επη- 
ρεασμού όλο/; των εξωτερικών συναλλαγοόν αλλά και του κό
στους παραγωγής θα εξακολουθήσει να είναι ευέλικτη όπως μέχρι 
τώρα. Τα κριτήρια διαμόρφωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
θ’ αποβλέπουν :

1. Στη διατήρηση της ανταγο/;ιστικότητας το/; Ελληνικό/; 
προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
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2. Στην αποθάρρυνση των εισαγωγών λαμβανομένο// πάντοτε 
υπ’ όψιν του βαθμού ελαστικότητάς τους.

ενθάρρυνση του διεθνούς τουρισμού προς τη χώραΣτην
μας και

4. Να μην επιβαρύνεται υπέρμετρα ο δείκτης τιμών κατανα
λωτή από τις αναγκαίες και αναπόφευκτες εισαγωγές.

Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος είναι εφικτή, 
εφ’ όσον δεν χειροτερεύει η διεθνής οικονομική συγκυρία, χωρίς 
να υποχρεωθεί να εκτεθεί η ελληνική οικονομία σε ανεπιθύμητα 
επίπεδα εεωτεοικού δανεισυιού.ι ι

Πάντως, αν δεν πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες αναγ
καίες επενδύσεις, τότε λόγω του ανοιχτού χαρακτήρα της Ελλη
νικής Οικονομίας και των στρατηγικών-αδυναμιών στη δομή των 
οικονομικών σχέσεουν μας με το εξωτερικό, η σοβαρή εξάρτηση 
της χώρας μας από το εξωτερικό, καθώς και η υποβάθμισή της 
στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, θα συνεχιστεί.

Το γενι,κό συμπέρασμα για. το κεφάλαιο της οικονομικής 
πολιτικής των προκαταρκτικών είναι, ότι διερευνήθηκαν εις βά
θος οι διαρθρωτικές αδυνααίες και η δ ο υ.ή της οικονομίας και οι 
υπολογισμοί έγιναν βάσει πραγματικών και ρεαλιστικών δεσμεύ
σεων. και παραδοχών

Αντίθετα, στα I
Χ.Δ. οι παραδοχές ήταν εξωπραγματικές. ΙΙροβλεπόταν λ.χ. στα 
Οεεότητα τιυ.ών και πτώτων υλών, ενώ όταν συζητιόνταν τα ποο- 
καταρκτικά 1979- είχε επέλθει αναστάτωση από τις αυξήσεις 
των τιμών του πετρελαίου και εν to προβλεπόταν μέσος ρυθμός 
πληθωρισυ,ού κάτω του 10 % στο χρόνο της συζήτησης είχε πλη-

ροκαταρκτικά του θετούς 1978-1982 της

αάσει το 12 °;,.

Λκόυ.η οι ποοβλέόεις και επιδκυςεις δεν είναι ένα απλό 
ευχολόγιο αλλά δεσμεύονται από ποσοτικούς στόχους.

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της Οικονο- 
μ ι κ ή ς Πολιτικής .

Λ ν θ ρ ώ π ι ν ο Δ υ ν α μ ι κ ό , Τ ε χ ν ο λ ο γ ία, Δ ι ο ί κ η σ η, 
Δ η μ ο σ ι ο ν ο μ. ι κ ή κ α ι 11 ι σ τ ω τ ι κ ή Π ο λ ι τ ι κ ή .

II επίτευξη των κοινωνικών και πολιτικών επιλογιυν του 
προγράμματος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη δυνατότητα 
κινητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η αναβάθμιση της παιδείας και της εκπαίδευσης και η προώ
θησή της Λαϊκής επιμόρφωσης είναι από τις βασικές επιδιώξεις 
του ποο-'οάυ.υ.ατος.
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Η παιδεία αντιμετο^πίζεται οος καταλύτης που ()α εξυψώσει 
την ανθρώπινη προσωπικότητα αλλά και Οα προο^Οήσει την παρα
γωγική διαδικασία. Αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό και άρα 
η πολιτεία έχει υποχρέωση να το διασφαλίζει σε όλους τους 
νέους και τις νέες, αλλά και ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ακόμα η παιδεία είναι απα
ραίτητη γ-ια την κοινωνική καταξίωση της εργασίας χειρωνα
κτικής και πνευματικής.

Γο βασικό πλαίσιο αρχμυν μέσα στο οποίο προγραμματίζε
ται να κινηθεί και κινείται η Κυβερνητική δοασττ.οιότητα είναιI I 1 k I I I ΜΙ
θεσμοθέτηση και ουσιαστικοποίηση της λαϊκής συμμετοχής στη 
χάραξη και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Θεμε- 
λιώδετε επιδιώΕειε του ποονοάμοιατος είναι :

II δημιουργία της απαραίτητης υποδομής.

Η κατάργηση των φραγμών στη μόρφωση και η δημιουρ
γία προοδευτικά ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους πο
λίτες.

Η αναμόρφωση των προγραμμάτων και του περιεχομένου 
σπουδών σ’ όλες τις βαθμίδες, και τέλος,

Η αναθεώρηση του μηχανισμού διοίκησές σ’ ύλες τις βαθ
μίδες εκπαίδευσης.
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*Πίνακας 3.
Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστόν του ακαθαρίστου

Εθνικού Εισοδήματος

σε εκατ. 
σε τρεχ. τιμ

Σύνολο ακαΟαρ. 
επενδύσεων πα
γίου κεφαλαίου

Ακαθάριστο 
Εθνικό εισόδημα

Συμμετοχή 
παγίων επενδύσ. 
στο ΛΕΙΪ %

ΐ 077 221.42 874.01 22,8

1078 278,00 1.040,10 26.7

1970 8Γ.Π, 18 1.288.6.7 28,8

1080 ____  .40(.ι,7ό 1.777,28_____ 25.4

1 ί >81 .1 429,00 1.011.00 22.4

1082 488.37 2.320.47 21.1

*Π(νακας 4.

Σύνολο ακαθαρίστων Ιδιωτικών Επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ως 
ποσοστόν του ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος

σε εκατομ. 
σε τρεχ. τιμ.

Σύνολο ακαΟαρ. Ακαθάριστο Συμμετοχή 
Ινπενδ. 1 οιωτ. Εθνικό εισόδημα Ιδιωτ. Επενδ. 
παγίου κεοαλ. στο ακαΟ. ΕΟν

Εισόδημα *

1077 172.37 S74.01 10,68

1078 210,40 1.040,17 20.77

1070 287.78 1.288.67 ·>2 ^7

1080 30'.,03 1.777,38 1ί>,37

1081 307,70 1.01 1,00 16,10
1082 338.60 2.326.47 14.70

*Πηγή : ΕΟν ικοί Λογαριασμοί.
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Μακροοικονομικές εκτιμήσεις γιά 1983-87 (πενταετία) 
και 1985-87 (τριετία)

Στον πίνακα 6 δίνονται οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής, σε τιμές 
συντελεστών, του ακαθ. εγχ. προϊόντος για την τριετία 1985-1987 με βάση 
τους στόχους - μέσους όρους για την πενταετία 1983-87 και οι πιθανές εξε
λίξεις για 1983 και 1984.

Πίνακας 6.

Ρυθμοί μεταβολής Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος

1983-87 1983 1984 1985-87

^ 2.5 0,3 . ___ 1.8____ -3.5- - — . -

.'3.0 0.3 1.8 4.3

3.5 0.3 1.8 5.0

Στον πίνακα 7 δίνονται οι απαιτούμενες ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου έτσι ώστε από την πλευρά της προσφοράς να καταστεί δυνατή η 
πραγματοποίηση των ρυθμών που δίνονται στον πίνακα 1 για το ΑΕΙΙ.

Πίνακας 7.

Μέσος ετήσιος 
ρυθμός αύξησης 
ακαθ.εγχωρίου 
Προϊόντοε 

1985-1987

Αύξηση ακαθ. 
εγχ. προϊόν, 
σε οισεκ. δρχ.
σε τιμές 1982

Λκαθαρ. λόγος 
κεφαλ. πεοϊυντ

1985-1987

Απαιτούμενες 
επενδύσεις 
II αγίου κεφ. 
σε δισεκ. δρχ. 
σε τιμές 1982 
στην τριετία

19S5-S7

Μέσος ετήσιος 
ρυθμός αύξησ. 
ακαθ. επενδ.
παγίου κεφαλ.

1985-1987

3.5 250 6.0-9.5 1500-1600 0

4.3 312 5.5 1720 ο.ο%
5.0 363 5.2 1S90 10.5%
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Πίνακας 9.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 1974 = 100

Μή ν ε ς 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Ιανουάριος 154,9 178,0 219,9 276,3 334,1 396,6

Φεβρουάριος 153,7 178,0 220,4 278,9 333,4 404,2

Μάρτιος 158,2 183,6 227,3 285,5 344,3 423,7

Λττρίλιος 161,1 187,5 234,2 291,2 354,6 431,0

Μάιος 162,5 189,6 237,0 294,7 359,2 438,6

Ιούνιος 164,1 191,5 243,2 299,9 368,5 438,9

Ιούλιος 161,8 194,0 24 1,6 298,3 366,5 434,9

Αύγουστος 159,2 ' : 192,3 239,3 296,0 361,6 433,8

Σε~τέα.3ειος 163,7 197,9 246,1 308,7 371,2 450,2

Οκτώβριος 166,7 203,3 252,6 316,7 3S0,0

Νοέμβριος 168.6 207,7 261,3 323,5 387,8

Δεκέμβριος 171,3 213,7 269,7 330,4 393,5

Μέσος Ετήσιος 162.2 193,0 241,0 300,0 362,9

35



Δε
ίκ

τη
ς μ

έσ
ης

 αξ
ία

ς (τ
ιμ

ής
) κ

αι
 όγ

κο
υ Ε

ισ
αγ

ω
γώ

νι
-Ε

ξα
γω

γώ
ν'

Ό
Ο
Ο

Ο

σ>

CO
I
1

1
C0.1O

00 1I £■ ! o_co in" cfο I1 ZL C5~ tf O' si1I ι
^■8 ι 05 Ov CO Ol

| y.vj' 1 CO
1 ω |
1
1 "8 1 C5_ LO
1| 1

Ι.Γ |
lO^CO^ cf

I ο 1 —Γ si co m
• I| 1- 1 o co in cci

| t ^ —1
CN 1 0_ iO
CO 1I $τ | in ..n in o"Ο
■ <

I
1 ι

'8 1
co" o" 
CO CO

CO I · 
sr 05

| O rH
1 ω |

I1
1
1

'8 1 
1 mo 00.0,

1
1
1
1 έτ

ος if in' 
CO CD 
LO <h

tf 05" 
in co
si1 05

... CO
1

^ 1 ____ o.t>. ______ cq^co^
ο 1 ' 

1 
1 
1

ί ! 
'8 1
> νΓ |

si Iff 
t '- CO
L.O ΤΙ

co" crT
05 v? 
sr 05

1 ω |
ι
1
1

"8 j
o_o_ l^.O_

1
1
1
1 έτ

ος co" co" 
CO ΌVi —1

co" 0" 
co 0
CO 05

ο
co

1
1 > | nci C0_CD

ο 1
1
1
1

S' 1 
rL ι 

-8 1 
>νΓ |

co" co"
05 iO 
Si vr-l

if si 
co 0
co 05

1I
(0 | 

I1
1
1

"8 j
t ^ < iD CO

1 U' 11 —" o"1
1 1* 1j

CD 00 
ΓΟ —1

■ ^ 0
05 cv,

ο 
1 '

1
! JN 1 =c r. O 0

ο ι S' i 
ι if if ~Z in'

ι 5" ι
>vf‘ I

— o
CO -T-I

tv
05 05

ω ι
|

\s ι
sri'- 05 ,o

u* 1Λ ι C-f i .O θ' ό"w I
*U !

O CO *D 0 
05 ol

CO
1 ν sr_ci_ —1 07
^ ·* S' I

r*. ι
<-**» · <·γ CO v-

!
-8 1
111’ l c i — cl cl

8

-ω i vj*
v 1
4 1 1 1· 

S' • P
8

'W
>-

v r
h

vr
8o ; 1 · 1 *x 1 X* >vT X *vP

«“■ | ω 8 » V w>
l.) 8

8 | 0 0 8
<1 IvT 0

b ! F" 0 S' O
b x ixT b X

| •v(J >— s-
M 1 d-'b iO

35



Μ
ην

ια
ίο

ι δ
είκ

τε
ς τ

ιμ
ώ

ν τ
ης

 εισ
ρο

ής
 κό

στ
ου

ς τ
ω

ν υ
λι

κώ
ν κ

ατ
ασ

κε
υή

ς ν
έω

ν κ
τιρ

ίω
ν κ

ατ
οι

κι
ώ

ν μ
ε έ

το
ς β

άσ
εω

ς 1
97

1'
^>

 1
00

,0

VP
ΚΓ S
S °ϋ vC*

Π (j

Η U*
Λ ο-
<ί^

I VP
Α Ο

'ο ά.

'3 ο 
X ο.
ο^

r!_-ω ιγ
ι· ο
·-' η. V> CTL

I'b

ο
-Η

I*

ι·«D.

Ο ΙΓ ο, ο CO. - 
" .12· A a

Ή̂ »Γ
C Ο
ft νί-

ri σ> Ο C ΰ
Ο ^ »Ν X W
Ο CO CO — CD
cs cc ^ l"; ο

C ί-'* C ^ 
ocT»οΓ CO 
rx γ^* vd to co 
CS « S* ο ο

c CC « ΓΝ
vd” -^-Γ <χΓ d
r-χ vc to ν- coΜ Λ ΐίϊ ο

ν- r· j) (Ν r>
C4 —* cc vr>" νο 
γν c ^ ^ d 
d C0 *«· VO W

Ο Γ'ν d 
ο 00 Γ>Τ ο CO ιο i.c c-: — 
d CO vr ιο ο

V- CO 00 Cl d

oc” CD θ” —* I'' 
in co ν ο 
d ro vr ».ο o

-- vr co ^ tN 
ΟθΓ v- d” CC* CD 
O CO V* -< Cl 
(M CO v? DO O

O IN Ci ^ c> 
10 xt c vo χ·VO d CO CD
Cl CO vi lO o

r v? h c c 
0 _____ cc 
Cl CO vT ‘O O

x vr x co -- 
or* ci ο γν 
i.o o « c rΟΙ CO "T K- i.C

V- »0 t-x 1.0 ^
•o co” rx ο*Γ — 
4.0 O C CD
ci co *c iO

o* —· vr — r>* :o 
—Γ —Γ —Γ χΓ o’ re”
Ο Ο Ο 1C 4.0 Γ> 
d CC χΓ χΤ 4.0 Ο

«.r c c ο ν? :ι 
ο* ι.-Γ »ο” cd re —- ι .ο ο χ r 4.0 ο 
Cl Cl CO K? c c

« O O — Cl CO 
|n I' GC CC CC CO 
D O c. CD O CI

CM

IP

a
X
a
>

o
o

/I
oΓ-σ>

vr
3VJb

ca
vroμSi»
u>
d.
vrsr
X
Q.iO
>O
X
>
'3
d.

vrwμjc
w

UD
w
O

*s
m*
>f?
s

CO © O *-i

1.0 CO CC O iC 
CO M CO CS

d co *a· vo vo

CO 00 <# Cl

00 llO* Τ-Γ d CD 
co in r. r*^5 
d cc ^ vie vo

ο π m ^lr'VχΟ 00 d VO VD
cc uo c o IO d co ^ vo vo

0-5 o d_ o_ d^ 
o' οΓ O 00 o 
oo lo ‘O vod CO ^ VO VD

0 O CD CO O OD
crT oo* ‘-o’ o co” rC
1 n. w-< x«- vo '.■*■ o
Cl CO ^ VO VD Γχ

ςνί ο ο <?Ό0 l> 
i o' o' ce co -η
1-. V- v- ^O CO VO (M Ci vr IO C ID

O 00 O VO 0s! vO
O O vO Ο
f> v?* vj* V- CO
d co **5* vo vo r*

o s- VO VS -s ^
CD o" CO CD CD vD
γν co co co d co 
d CO **? l/^ VD o*

co o oo r-** o o 
CO co'co' Ci co~

d "f co co 
d co **? vo o

sf «s*^00v?
-J CD* ^ Oi CC <^T 
Γχ « O Cl o CO cl co ^· io c r

V- lO o lO CD

eo vr* Ci 'C r> O 
— CD CD CO 

d co co vo o r*

O CO CD v? o
i.o* cd* ci o cd rc o o O X hCl C! Ο Ο vC I"*

CO d CD uo IS
CS* ~ CD CD CD Oc o r ci ro
d CO co vo o

oo cd o ^ d co 
Γχ Γχ 00 00 CO 00 
Cl Cl CD CD CD CD

37

m
in

i: Ε.
Σ.

Τ.
Ε.



'Ηδη, στη βάση των επιδιώξεων αυτών ο νόμος 1268 άνοιξε 
νέους ορίζοντες για την ανώτατη παιδεία, για την επικράτηση 
μιας δημοκρατικής ιδεολογίας με κοινωνική αντίληψη στο Ελλη
νικό Πανεπιστήμιο. Για ένα Πανεπιστήμιο στην υπηρεσία της 
λαϊκής κυριαρχίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυ
ξης·

Με το Νόμο για τα Τ.Ε.Ι. τέθηκαν οι βάσεις για την τεχνο
λογική πρόοδο με τη δημιουργία των απαραίτητων στελεχών 
προς τη συνολική δομή της παραγωγικής διαδικασίας.

Με το πενταετές προβλέπονται μια σειρά συγκεκριμένων μέ
τρων για όλες τις βαθμίδες από την προσχολική μέχρι την τρι
τοβάθμια βαθμίδα της εκπαίδευσης που υλοποιούν την προγραμ
ματική επιδίωξη και των ίσων ευκαιριών για την εκπαίδευση 
αλλά και την αναγκαία παραγωγή και αναπλήρωση στελεχών 
για την αύξηση της παραγωγής και την προώθηση και αφομοίωση 
νέας τεχνολογίας.

Κεντρικό ποόβλημα της χώρας είναι οι αρνητικές δημογρα- 
φικές τάσεις 'σε ήν πληΟυσμιακή μας εξέλιξη. Εθνικοί δημογρα- 
φικοί αλλά και οικονομικοί' λόγοι επιβάλλουν την επιτάχυνση 
της πληΟυσμιακής αύξησης. Παράλληλα σημαντικές διαρθρωτικές 
αδυναμίες παρατηρούνται στην κατανομή του εργατικού δυναμικού 
τόσο κλαδικά όσο και γεωγραφικά. Υπάρχει ταυτόχρονα ανερ
γία και έλλειψη εργατικών χεριούν.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος προβλέπονται μια σειρά 
μέτρων στη διάρκεια του πενταετούς που σκοπό έχουν την βελτίω
ση της πληΟυσμιακής αύξησης στη χιόρα και την επιστροφή και 
αποκατάσταση μεταναστών, πολιτικών προσφύγευν και ελλήνων 
επιστημόνο^ν του εξωτερικού.

Η καταπολέμηση της ανεργίας διαχρονικά, γειυγραφικά και 
κλαδικά ποοβλέπεται από συγκεκοιοιένες ποωτοβουλίες και υ.έτεα 
στη διάρκεια του πενταετούς σημαντικά από τα οποία με άξονα 
τον Οργανισμό Εργατικού Δυναμικού ήδη στο J983 υλοποιούνται.

Βασική επιλογή της Κυβέρνησης είναι η συμμετοχή των 
εργαζομένων σε αποφάσεις που τους αφορούν. Για το ΠΛΣΟΚ 
ο συνδικαλισμός και το συνεταιριστικό κίνημα είναι βασικοί μο
χλοί της Αλλαγής.

Το πενταετές προβλέπει την προώθηση της συμμετοχής των 
εργαζομένων στη λήψη και τον έλεγχο αποφάσεων στους τόπους 
της δουλειάς, στη μόρφωση, την κατοικία με άμεσες και έμμεσες 
μορφές Γεν. Συνελεύσεις και Εποπτικά Συμβούλια.
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Η Κυβέρνηση θα βελτιώσει τις συνθήκες των συλλογικοί 
διαπραγματεύσεων για εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις, 
ενώ ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει τη σύναψη συμβάσεων σε επί
πεδο επιχείρησης λόγω των πλεονεκτημάτων, όπως η ευελιξία 
στη διαμόρφωση των αμοιβά)ν ανάλογα με την παραγωγικότητα 
και τις ειδικές συνθήκες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, και 
η ενίσχυση του συνδικαλισμού. Η ύπαρξη ενός πολιτικοποιημέ
νου συνδικαλιστικού Κινήματος και η συνεργασία και συμβολή 
του στην παραγωγική διαδικασία είναι μια από τις προϋποθέσεις 
για την αύξηση της'παραγο^γικότητας, την αναβάθμιση της οι
κονομίας και την επίτευξη των στόχον; του πενταετούς.

Η τεχνολογία εξελισσόμενη προάγει την οικονομία και οι 
οικονομικοί πόροι στην έρευνα για την ανάπτυξη της Τεχνολο
γίας ανεβάζουν την Τεχνολογία. - - —

Λυτή η διαλεκτική σχέση μεταξύ Οικονομίας και Τεχνο
λογίας και αντίστροφα είναι δομικό στοιχείο του 5ετούς προγράμ
ματος. Στη Διεθνή Οικονομία η κρίση σε συνδυασμό με τον περιο-'1 
ρισμό των επενδύσεων είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των 
πόρων που διατίθενται για την έρευνα και την τεχνολογική εξέ
λιξη. Μεταξύ 1967-1976 στις χώρες του ΟΟΣΛ οι πόροι που 
διατέθηκαν για έρευνα και Τεχνολογία σε σταθερές τιμές έμειναν 
στάσιμοι.

Κύριο στοιχείο σήμερα, των βαθύτεροι; αλλαγών που επιτε- 
λούνται στη διεθνή οικονομία και της ανίχνευσης μεθόδουν και τρό
πων εξόδου από την κρίση, είναι η έρευνα για την ανάπτυξη της 
Τεχνολογίας, εξ ου και παρά την κρίση, αυξάνονται κατά προτε
ραιότητα οι δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας.

Η τεχνολογική δια φοροποίηση και η ποιότητα των προϊόν
των και όχι μόνο η τιμή τους είναι σήμερα βασικό μέσον οικονο
μικού ανταγωνισμού. Στη χώρα μας τεχνολογική πολιτική δεν 
υπήρξε.

Η τεχνολογική έρευνα στους ιδιο;τικούς φορείς είναι ανύπαρ
κτη ή ξεκομένη από την παραγουγή, όταν γίνεται στα Κρατικά 
ερευνητικά Ιδρύματα. Η έλλειψη παράδοσης, η έλλειψη προγραμ
μάτων τεχνολογικής έρευνας στο Δημόσιο Τομέα, η έλλειψη χρη
ματοδότησης και η παρουσία μιας πληθιόρας αντικινήτρων απο- 
τέλεσαν βασικούς περιοριστικούς παράγοντες στην ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και οδήγησαν στην τεχνολογική εξάρτηση από το 
εξωτερικό.
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Στα πλαίσια του 5ετούς προγράμματος η προσπάθεια για 
την έξοδο από την κρίση, όπως προαναφέρθηκε περιλαμβάνει όχι 
μόνο τα συνήθη μέτρα μακροοικονομικής διαχείρισης της ζήτησης 
αλλά και της προσφοράς.

Η Τεχνολογική πολιτική είναι ένας από τους μοχλούς δια
μόρφωσης της ((αναπτυξιακής πολιτικής προσφοράς».

Βασικοί στόχοι της πολιτικής αυτής είναι :

Η προώθηση της αναγκαίας υποδομής και του κατάλληλου 
θεσμικού πλα-ισίου για τη διασφάλιση της επαγγελματικής υπό
στασης των ερευνητών, την προαγωγή, την καταξίωσή τους και 
τελικά την αξιοποίησή τους.

Διαμόρφοοση ειδικό»/ κλαδικών προγραμμάτων στη γεωργία, 
βιομηχανία, ενέργεια, τις κατασκευές, προς βελτιωμένη παρα
γωγή," καλύτερη 'ποιότητα και μικρότερο κόστος. -

Ενθάρρυνση της καινοτομίας στ/] βιομηχανία, αξιοποίηση των 
εφευρέσεων και πλατειά ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου 
στην έννοιά της.

Αξιοποίηση και έλεγχος της μεταφοράς τεχνολογίας από συγ
κεκριμένους φορείς.

Αύξηση των
λογία από 0.2 %/ο

πόρο»/ που διατίθενται στην έρευνα και τεχνο- 
του ΑΕΓΙ (1982) σε 0,8 % του ΛΕΠ.

Βασικός μοχλός για την επιτυχία του προγράμματος είναι 
ο τρόπος λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Οι πράξεις ή 
παραλείψεις της Διοίκησης, οι παρεμβάσεις και οι επιπτο/σεις από 
τις ενέογειές της είναι καθημερινό ζήτημα για τον πολίτη. Πέρα 
από την κάλυψη συλλογικό»/ αναγκών από τη Διοίκηση κατά 
τρόπο ικανοποιητικό, από το πρόγραμμα ανατίθενται σ’ αυτήν 
και συγκεκριμένοι παραγωγικοί ρόλοι.

Το επίπεδο ανάπτυξης της χο/ρας και η βούληση του λαού 
απαιτούν από το Κράτος να είναι δημοκρατικό και προσιτό αλλά 
ταυτόχρονα και αποτελεσματικό. Λυτό ιδιαίτερα επισημαίνεται 
στα Πρακτικά και ικανοποιεί την κοινή γνώμη.

Είναι γνωστό ότι, η Διοίκηση ως καθ’ αυτήν κοινο»/ική και 
παραγωγική λειτουργία δεν διδάσκεται στην πατρίδα μας. Οι 
δημόσιοι λειτουργοί μαθαίνουν την διοικητική λειτουργία αφού 
εισαχθούν στο διοικητικό μηχανισμό και αρκετοί δεν έχουν πλήρη 
συνείδηση της σημασίας που έχει η αποτελεσματικότατα.
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Η Διοίκηση, γενικά, πάσχει από παρανομική παιδεία και 
νομικιστική διάθεση αποφυγής tojv ευθυνών με «νόμιμο τρόπο». 
Από τη Διοίκηση λείπει ένα πνεύμα, μια αντίληψη συνολική, 
εποπτική, διαλεκτική και συλλογική. Σύγχυση επικρατεί με
ταξύ διοικήσεως και Διευθύνσεως. Έχουν θεσμοθετηθεί περιτ
τές διαδικασίες, γραφειοκρατία, με κύρια αιτία την εξάπλωση 
της ευθύνης ή την ανάθεση της σε άλλα στρώματα ή βαθμίδες, 
με αποτέλεσμα αυξημένο και περιττό προσο)πικό και το αυξημένο 
προσωπικό για τη συντήρησή του αναπαράγει την γραφειοκρα
τία. Ο τροπος που λειτουργούσε η Δημοσία Διοίκηση αποτελεί 
έναν από τους σπουδαιότερους ανασταλτικούς παράγοντες της 
οικονομικής καί κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.

Από τα προκαταρκτικά επισημαίνονται ενεργώς όλες οι δο
μικές και λειτουργικές αδυναμίες και προγραμματίζονται μέτρα 
και θεσμοί προς μια παραγωγική διοίκηση. Μπορούμε να. ισχύ-, 
ριστούμε, ότι οι στόχοι είναι φιλόδοξοι και υπέρ ικανοποιούν.

Κύριες κατευθύνσεις, ο γενικός εκδημοκρατισμός, η απο
κέντρωση, ο εκσυγχρονισμός των λειτουργιών με την ανάληψη 
από τους υπαλλήλους ευθυνών σε συγκεκριμένο πεδίο, και η απά
λειψη των επικαλύψεων αρμοδιοτήτο^ν και ευθυνών.

Μέτρα πολιτικής που προγραμματίζονται είναι η κατάλ
ληλη στελέχωση, η διασφάλιση της σταδιοδρομίας και το»; προα
γωγών των υπαλλήλων με βάση την ποιότητα και η εξάλειψη 
περιττών διαδικασιών, όπως λ.χ. στο δημόσιο λογιστικό όπου 
εγκεκριμένα κονδύλια προϋπολογισμών επανυποβάλλονται σε έ
λεγχο νομιμότητας. Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή έγιναν ση
μαντικά βήματα. II αύξηση της παραγο^γικύτητας του Δημό
σιου Τομέα είναι αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας του προγράμ
ματος. Βασικός μοχλός προς την αναπτυξιακή δραστηριότητα 
του Δημ. Τομέα είναι η Κοινο»;ικοποίησή του. Από τους κοινω
νικοποιημένους φορείς λόγω της συμμετοχής των ιδίων των ερ
γαζομένων στη διοίκηση και λειτουργία, αναμένονται άρτιες υπη
ρεσίες και αποφασιστικές πρωτοβουλίες προς όφελος και των 
εργαζομένων α αυτές αλλά και του κοινωνικού συνόλου.

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τα Προκαταρκτικά ανατί
θεται τριπλή ιδιότητα, σύμφωνα με τις αρχές του ΠΑΣΟΚ.

1. Βάθρο εδραίωσης των δημοκρατικών θεσμό»;. Με μέτρα 
που ελήφθηκαν και όσα προγραμματίζονται, η Δημοτική εξουσία 
διαχωρίζεται από την Κεντρική Διοίκηση και αποκτά ουσιαστικό
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και τοπικό περιεχόμενο. Σημαντικές αρμοδιότητες της Κ. Διοί
κησης προγραμματίζεται να εκχωρηθούν στην Τ.Λ.

2. Πόλος συσπείρωσης γύρω από τα τοπικά προβλήματα. 
Η Τοπική Λυτοδιοίκηση γίνεται το κέντρο έκφρασης των το
πικών προβλημάτίυν αλλά και το κέντρο που λαμβάνονται απο
φάσεις γι’ αυτά.

3. Φορέας ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο προς την κατεύ
θυνση της αυτοδύναμης ανάπτυξης, μ.ε τη συμμετοχή της στον 
δημοκρατικό προγραμματισμό και την αναπτυξιακή εργασία είτε 
αυτοτελώς είτε μέσω δημοτικών επιχειρήσεων. Προγραμματί
ζεται νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δημιουργία δεύ
τερης και τρίτης βαθμίδας.

Προκειμένου η Τ.Λ. ν’ ανταποκριθεί στο νέο αναπτυξιακό 
της ρόλο, προγραμματίζεται ένα θεσμικό πλαίσιο, που Οα δίνει.— 
λύσεις στο οικονομικό τους πρόβλημα λειτουργικών δαπανών 
και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση 
το^ν αρμοδιοτήτων της.

Οι κατευθύνσεις αυτού του πλαισίου σύμφωνα με το· προ
καταρκτικά είναι η μετάβαση αρμοδιοτήτων να συνοδεύεται από 
εκχώρηση πόοο^ν, ή δυνατότητα προσπορισμού εσόδων με κατάλ
ληλη θεσμοθέτηση.

Είναι προφανές κι αυτό επισημαίνεται, ότι με την σημερινή 
δομή της Κρατικής διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, οι στόχοι 
της αποκέντρωσης και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν 
προσεκτικά βήματα διαδοχικά και υπεύθυνα για την επιτυχή 
υλοποίησή τους.

Η διαχείρηση των δημόσιων οικονομικών καθοός και οι βα
σικές κατευθύνσεις της δημοσιονομικής πολιτικής στα πλαίσια 
του πενταετούς προγράμματος είναι άρρηκτα συνδεμένη με τους 
αναπτυξιακούς στόχους και τις γενικώτερες προοπτικές.

Οι κατευθύνσεις 
καθορίζουν το ρόλο " 
ποιηθεί η οικονομική 
κ ο ι ν ω ν ι κ ή δ ι κ αιοσύνη

αυτές εκφράζοντας συγκεκριμένες επιλογές 
ου Κεάτους στην ποοσπάθεια να σταθερό- 
ανάπτυξη της /μόρας και να προωθηθεί η

Βασικές επιδιοόξεις είναι :
α) Η πληρέστερη ικανοποίηση των κοινουνικοόν και πολι

τιστικών αναγκοόν του πληθυσμού.
β) Η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και 

ωφελειών που παρέχει ο δημόσιος τομέας.
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γ) Η εκλογίκευση και εξυγίανση των δημόσιων οικονομικουν.
δ) Η ενεργότερη συμμετοχή του κράτους και του Δημο

σίου τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Για την υλοποίηση των επιδιώξεο^ν αυτών προγραμματί

ζεται :
α) Η αναδιάρθρωση των καταναλωτικόν; δαπανών του Γε

νικού Προϋπολογισμού του Κράτους (Γ.ΓΙ.Κ.).

β) Η αύξηση της αναλογίας των άμεσων προς έμμεσους 
φόρους. - - ~

γ) ΙΊ εκλογίκευση και σταδιακή μείωση του δημοσιονο
μικού ελ?;είματος, ους ποσοστόν του ΛΕΠ.

δ) Αύξηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων ως ποσοστό 
το^ν συνολικών δαπανούν του Γ.Π.Κ.

- Η εξέλιξη-πων δημοσίων δαπανών και η ανατροπή των ση
μερινών αναλογιών είναι καθοριστικός στόχος του δετούς.

Οι δημόσιες ρδαπάνες είναι τεσσάρων κατηγοριών : 
α) Εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, 
β) Αποδοχές- υπηρετούντων και συνταξιούχον,/, 
γ) Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και λοιπές καταναλωτικές, 
δ) Δημόσιες επενδύσεις.

Στη λογική της αναπτυξιακής δημοσιονομικής πολιτικής 
επιβάλλεται η με'ίο)ση του ρυθμού αύξησης των δαπανούν της 
δεύτερης και μερικά της τρίτης κατηγορίας, για ν’ αυξηθεί η 
τέταρτη κατηγορία. II πρώτη κατηγορία είναι ανελαστική.

Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η εκλο
γίκευση της στελέχο)σης των δημοσίων υπ^ρεσιον;, η μηχανο
γράφησή και η βελτκυμένη εσο)τερική οργάνοχτη, πράγμα που 
επιδιώκεται με τους νέους νόμους περί μετατάξεων, μεταΟέσεο)ν, 
και νέων οργανισμόν; των Υπουργείον;.

Κύρια επιδίίοςη επίσης της δημοσιονομικής πολιτικής είναι 
η αναδιάρθρωσή τον; δημοσίων δαπανον;, η ενίσχυσή των δημό
σιόν; επενδύσεον; και η αύξησ/j τον; κοινωνικών παροχον;. του 
κοινωνικού μισθού.

Από την πλευρά των εσόδων αντιμετο)πίζεται η αύξηση τον; 
άμεσον; και η μείοχτη των έμμεσων φόρον;. Είναι γνωστό, ότι 
η συμμετοχή τον; μισθωτόν; στην άμεση φορολογία είναι δυσανά
λογα μεγάλη και η φορολογική βάση γενικά μικρή.
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Ενα πλήθος ενοχικών σχέσεων, συμβάσεων, δεν γνωστο
ποιείται στις φορολογικές αρχές (Προσύμφο^να, Συμβόλαια 
Μηχ/κών, Δικηγόρων, Φοροτεχνικών γραφείων κ.λ.π.

Η αναμόρφωση του συστήματος της έμμεσης φορολογίας 
συνδυάζεται με την εισαγίυγή του Φ.ΙΙ.Α. που είναι προγραμ
ματική θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Οι γενικοί στόχοι για την αύξηση των φορολογικών εσόδων 
είναι :

1. Η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
2. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και
3. Η πάταξη της φοροδιαφυγής.

Μέσα για την επιτυχία των στόχων είναι :
α) Η αναδιάρΟρουση του Υπουργείου Οικονομικών . και η 

ορθή ' στελέ/ωση και κατανομή του προσωπικού.
β) ΙΥ επέκταση του ΜΗ.Κ.Υ.Ο. οριζόντια και κάθετα.

γ) Η μηχανογράφηση και εξυγίανση της εκτελ(.ονιστικής 
διαδικασίας.

δ) Η ίδρυση σώματος οικονομικής αστυνομίας επί 24ώρου 
βάσεως.

ε) Η καΟιέρο)ση δειγματοληπτικού φορολογικού ελέγχου αντί 
του προληπτικού και ο έλεγχος των επιχειρήσεων που τηρούν 
βιβλία Γ και Δ κατηγορίας από τριμελή συνεργεία.

Η αναδιάρθρωση της σύνθεσης των ελλειμμάτων του Δη
μοσίου, θύστε να προέρχονται κατά ένα μεγαλύτερο ποσοστό από 
επενδύσεις και η σταδιακή μείο,χτη το^ν δανειακών αναγκών, ως 
ποσοστό στο ακκαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι επίσης από τους 
σκοπούς της δημοσιονομικής πολιτικής.

Είναι προφανές, ότι για την υλοποίηση του σκοπού αυτού 
η αύξηση τίον εσόδων του κράτους πρέπει να είναι υψηλότερη 
του ρυθμού αύξησης των συνολικών δαπανών.

Όσον αφορά τα ελλείμματα των Δημοσίων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμούν, στόχος είναι η δραστική μείωση των ελλειμ
μάτων εκμετάλλευσης. Μέρος του ελλείμματος αυτού με σαφή 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια θα επιδοτηθεί, ως μέρος του κοι
νωνικού μισθού.

Οι Δ.Ε.Ο. πρέπει να δούσουν το παράδειγμα της καλής λει
τουργίας των κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων.
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Η επιτυχία των εττιδί,ώξεων του πενταετούς συνδέεται ά
μεσα με την ορθή χρηματική διαχείριση και διάθεση της εθνικής 
μας αποταμίευσης. Αυτή η διαχείριση και διάθεση γίνεται κυ
ρίως από το Τραπεζικό και πιστωτικό σύστημα. Άλλες μορφές 
κεφαλαιαγοράς με ουσιαστική μικροοικονομική συμβολή απού
σιαζαν.

Στο Τραπεζικό μας σύστημα δεσπόζουν οι Τράπεζες που 
ελέγχονται από το Κράτος, λειτουργούσαν όμως μέσα σε κυκλού- 
ματα προνομιακής -χρηματοδότησης ενός· περιορισμένου αριθμού 
επιχειρήσεων και συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων.

Οι δυνατότητες προνομιακής πρόσβασης στη χρηματοδότηση 
και το εφαρμοζόμενο σύστημα κριτηρίων και οι επιλογές της 
πιστωτικής πολιτικής στο παρελθόν έχουν ουσιαστικά ιδιωτικο
ποιήσει το Τραπεζικό σύστημα.

Όπωη το κράτος, έτσι και-το-πιστωτικό σύστημα αναπτύχ
θηκε δημιουργοόντας ένα πλέγμα προνομιακών σχέσεων με ομά
δες και κέντρα πολιτικοοικονομικής επιρροής και συγκεκριμένα 
συγκροτήματα ιδιωτικό»; συμφερόντων. Η χρηματική αποταμί
ευση συγκεντρώθηκε σε λιγοστά Τραπεζικά Ιδρύματα. Οι Τρά
πεζες, αντί μεγαλώνοντας να διευρύνουν την πιστωτική αγορά 
ενισχύοντας την επιχειρηματική δράση, στηρίχτηκαν παράλληλα 
στη μεγέθυνση προνομιακών κυκλοψ.άτων χρηματοδότησης.

Η προνομιακή πρόσβαση στη χρηματοδότηση δημιούργησε 
δύο φαινόμενα : από τη μια ενίσχυσε την μεταπρατική κερδοσκο
πία και από την άλλη δημιούργησε δύναμη κι έγινε μοχλός προς 
μονοπωλιακούς σχηματισμούς στην αγορά. Αποτέλεσμα ήταν στρέ
βλωση στις τιμές των προϊόντων και στις επενδυτικές ευκαιρίες 
ή οι προβληματικές επιχειρήσεις λόγω της αντιοικονομικής επέ
κτασης.

Οι Τράπεζες συμβίωναν με συγκεκριμένες μεγάλες επιχει
ρήσεις και αντίστοιχα συγκροτήματα συμφερόντων. ΙΙαρατηρύν- 
ταν μια μονιμότητα στις σχέσεις Τραπεζο»; και θερισμένων πε
λατών. Η σχέση αυτή οδήγησε με την έμφασή της κρίσής στην 
ανατροπή των ρόλο»; πιστωτή και οφειλέτη. Οι χρηματοδοτή
σεις επεκτείνονταν προκειμένου να «σωθεί» ο πελάτης για να 
μην χάσει η Τράπεζα.

Σημαντικός περιορισμός του επενδυτικού δυναμικού, ιδίοες 
μικρομεσαίοεν επιχειρήσεων υπήρξε το κριτήριο των εμπραγμά
των ασφαλειών. Για μια σειρά επενδυτών, που διατηρούν πιστό- 
ληπτική ικανότητα η χρηματοδότηση δεν στηρίχτηκε στην αξιο
λόγηση του δυναμισμού και την ικανότητα αποπληρωμής των
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δανείων αλλά στην κατοχύρωση των Τραπεζών' μέσου των εμ- 
—ραγμάτο>ν καλύψεων.

Μιά από τις αιτίες των αντιοικονομικών φαινο μένουν είναι 
και τα κριτήρια προσλήψεων αξιολόγησης και προόδου του προ
σωπικού και η χρησιμοποίηση, σε απαράδεκτο βαθμό, σε διοι
κητικές θέσεις συνταξιούχων Δ/ντών. Κριτήριο προαγωγής ήταν 
πάντα το κέρδος του καταστήματος και η ασφάλεια της Τράπεζας. 
Κοινουνικά κριτήρια διεύρυνσης της παραγωγής στην περιοχή 
ευθύνης των καταστημάτων ή της απασχόλησης ή της αξιοποί
ησης πλουτοπαραγουγικούν πόρων ιδίως στην περιφέρεια δεν υ
πήρχαν.

Στον κατάλογο των προνομιακών κύκλο.)μάτων πρέπει να 
συμπεριλάβουμε και τις ξένες Τράπεζες. Χαρακτηριστικό της 
δράσης τους είναι η έλλειψη, διαφάνειας κι ενίοτε η μή συ μόρφωση 
με τους κανόνες της Εθνικής πιστωτικής πολιτικής.

Στα πλαίσια του 5ετούς το Τραπεζικό Πιστουτικό Σύστημα 
Οα εξακολουθήσει ν’ αποτελεί τον κεντρικό αγο)γό χρηματοδό
τησης του αναπτυξιακού προγράμματος.

Η εξάλειψη των δυσάρεστων καταστάσεων στον τομέα της 
χρηματοδότησης, η προγραμματισμένη διαχείριση του κρατικού 
τομέα στο σύνολό του και η εσωτερική ανασυγκρότηση των 
ιδρυμάτων προς μια νεα αντίληψη γίνεται με την κοινουνικο- 
ποίηση του πιστουτικού συστήματος

Το Τοαπεζικό σύστηαα ποοσανατολί£εται : α) στην ποοσέλ- 
κυση αποταμιεύσεων και τροφοδότηση της συσσώρευσης κεφα
λαίου. β) επίδραση στη διαδικασία και κλαδική σύνθεση της 
συσσουρευσης ιδιωτικού κεφαλαίου ώστε να εναρμονίζεται με την 
πολιτική στους τομείς της παραγωγής και γ) επιλογή στη χο- 
ρήγηση προς ικανοποιητική απόδοση των πιστώσεων κατά κλά
δου::.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι προφανές, ό 
πρέπει να παίζει η Τράπεζα της Ελλάδος με 
τική άσκηση πιστωτικού ελέγχου.

σημαντικό ρόλο 
ην αποτέλεσμα-

Το Τραπεζικό μας σύστημα χαρακτηρίζεται και από την 
χαμηλή π α ρ α γ ου γ ι κ ό τη τ α. Για την εσωτερική ανασυγκρότηση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων από τα προκαταρκτικά προβλέπεται συγ
κεκριμένη δράση από ειδική υπηρεσία της Τράπεζας της Ελ
λάδος σε συνεργασία με τις εμπορικές Τράπεζες και τους τραπε- 
ζοϋπαλλήλους με κεντρικούς άξονες : α) Οργάνωση της πληρο
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φορίας σε ενιαίο και λειτουργικό λογιστικό σύστημα β) Διοι
κητική αναδιοργάνωση και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων γ) Γεω
γραφική - περιφερειακή αποκέντρωση των διαδικασιών χρημα
τοδότησης δ) Ανάπτυξη των λειτουργιών αξιολόγησης των επι
χειρήσεων και tcov επενδύσεων ε) Δημιουργία προγραμματικής 
ικανότητας με συγκεκριμένο προϋπολογισμό δραστηριοτήτον;.

Στην περίοδο εφαρμογής του προγράμματος, ο πιστωτικός 
τομέας Οα επιτελέσει τις εξής σημαντικές λειτουργίες :

α) Τροφοδότηση του τομέα για την κάλυψη του πιστο;τικού 
προγράμματος

β) Τροφοδότηση του ιδιωτικού τομέα με τέτοια κατανομή 
των πιστώσεον;, ώστε να είναι αποδοτικές αλλά και η δράση 
του να εναρμονίζεται με την αναπτυξιακή πολιτική.

γ) Θ’ αναλάβει συγκεκριμένες επενδυτικές πρωτοβουλίες κυ-
ρίοος μέσου των Τραπεζικών επενδύσεων και ανάπτυ: >η~

Είναι προφανές, ότι οι λειτουργίες αυτές απαιτούν από τα 
πιστωτικά ιδρύματα να ενσουματώσουν και ν’ αφομοιούσουν ως 
απαραίτητο όρο της λειτουργίας τους τους στόχους και τα κρι
τήρια της δημοσιονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Στη χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος βασικό 
θέμα είναι εκτός από τη σύνθεση των δαπανούν —καταναλωτικών 
επενδυτικού';— η δυνατότητα του δημοσίου να συλλαμβάνει την 
απόδοση της επένδυσης και να μην διαχέεται η χρηματοδότηση 
στον ιδιωτικό τομέα δη)., βασικό θέμα είναι η σμίκρυνση της 
υστέρησης που μεσολαβεί ανάμεσα στο χρόνο της έναρξης έο;ς 
την πραγματοποίηση της επένδυσης και την έναρξη τον; αποδό- 
σεών της.

Στη διάρκεια του θετούς προβλέπεται η χρηματοδότηση επεν
δυτικών έργων με διάφορον; μορφών χρεούγραφα και μέσα που 
θα δεσμεύουν πόρους του πιστωτικού τομέα. Αρκετοί χρημα
τικοί πόροι αναμένονται από τη λαϊκή συμμετοχή σε νέας μορφής 
επιχειρήσεις.

Ως προς τις επιδοτήσεις και τα επιτόκια γενική κατεύθυνση 
του πενταετούς είναι ο μεταξύ τους διαχωρισμός. Οι επιδοτήσεις 
θα προσδιορίζονται από την Κυβερνητική πολιτική και Οα επο
πτεύονται από ειδική επιτροπή. Η πολιτική των επιδοτήσεων Οα 
είναι αποκλειστικά αναπτυξιακού χαρακτήρα σε σκοπούς που προσ
διορίζονται από τα προκαταρκτικά.
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Τα επιτόκια θα ενοποιηθούν κι αυτά τοεν καταθέσεων θα 
διαμορφωθούν έτσι, ώστε να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Οι 
ποσοστώσεις των χρηματοδοτήσεων κατά τομείς και κλάδους 
θα διέπονται από τις ανάγκες για την υλοποίηση του 5ετούς ενώ 
οι ποσοστώσεις για τον κρατικό δανεισμό και την βιοτεχνία δια
τηρούνται.

Η οικονομική πολιτική με τους προσδιοριστικούς της παρά
γοντες εκφράζεται στην παραγωγή και εμπορία των προϊόντων 
και των υπηρεσιών και στην ποιότητα της ζοεής. Η επιτυχής 
άσκησή της επηρεάζει άμεσα αυτά τα μέρη και αντίστροφα η 
εύρυθμη λειτουργία, η βελτιωμένη δομή, η παραγωγή, ο εξαν
θρωπισμός της κοινωνικής ζωής αυξάνει τους πόρους για ταχύ
τερη ανάπτυξη.

Με τα προκαταρκτικά γίνεται για πρώτη φορά στη Βουλή 
βαθειά ανάλυση τοεν διαρθρωτικών αδυναμιών, των καθυστερη
μένων δομ.ών και τοεν λειτουργικών.; ατελειών, όλων των κλάδων 
της παραγωγής και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιούν. Με αιτιο
λόγηση επιστημονική διαπιστούνονται τα προβλήματα και ορί
ζονται μέτρα της πολιτικής για τη βελτίωση του επιπέδου και 
της θέσης του εργαζόμενου λαού, για την κοινωνική ευημερία και 
την πρόοδο. Μ ανάλυση στους επί μέρους κλάδους δείχνει τις 
πράξεις και παραλείψεις μιάς ολόκληρης εποχής. Τι μπορούσε 
να γίνει και δεν έγινε. Ποιά συμφέροντα συ γκ ρ ο ύ σ τη καν και ποιά 
επικράτησαν. ΙΙούς φτάσαμε στο στρεβλό μοντέλλο κάτω από το 
οποίο διαβιούμε. Αποδεικνύεται καθημερινά, ότι ύλη η δυσμενής 
κατάσταση δεν είναι παρά έκφραση συγκεκριμένων πολιτικούν επι
λογών, συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής στην εξυπηρέτηση 
θερισμένων συμφερόντων. Αρχιτέκτονας της δυσμενούς εξέλιξης 
είναι η κοντόφθαλμη αντίληψη, η αντίδραση, το συμφέρον και 
το κέρδος τοεν ολίγων. Εκτελεστής ήταν η έκφραση της κοντόφ
θαλμης αντίληψης της αντίδρασης και της οικονομικής ολιγαρχίας, 
οι Κυ.θεενήσειε που ως τούτα κυβέοντσαν.ι k i “ ι » ι i

Με βάση την ανάλυση και στόχο την εξυπηρέτηση του αδι
κημένου λαού προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής θεσ
μικά και τεχνικά. Στη Γεωργία, τη Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες, 
την Περιφερειακή ανάπτυξη, την Ιίοιότητα της ζοοής. Τα προ- 
τεινόμενα μέτρα δεν είναι αφηρημένης γενικότητας αλλά συγκε
κριμένα, ποσοτικά και ποιοτικά, στη Γεωργία, τη Βιομηχανία, 
τις κατασκευές κ.λ.π.
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θ', νέοι θεσμοί, που. προγραμματίζονται είναι κοινωνικές 
λειτουργίες απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη και την 
πορεία προς την κοινωνική απελευθέρωση.

■-* · Το βασικό χαρακτηριστικό του πενταετούς είναι, ότι οι 
επιδιό)ξεις του, οι στόχοι είναι ώριμοι λαϊκοί στόχοι. Οι εθνικές 
κοινωνικές και πολιτικές επιλογές είναι η ίδια η βούληση του 
λαού μας.

Η αυτοδύναμη ανάπτυξη το σωστό και καθαρό μερίδιό μας 
στην παγκόσμια εργασία είναι ώριμος στόχος. ___ __

Η πορεία προς την ικανοποίηση των βασικουν κοινωνικών 
αναγκών, προς μια κοινωνικά αποδεκτή διαβίωση, η κοινωνική 
υποδομή προς μιά υλική ευημερία για όλα τα μέλη της κοινω
νίας είναι ώριμος λαϊκός στόχος.

Είναι ώριμοι λαϊκοί στόχοι :

Η αύξηση της Γεωργικής, Δασικής και Κτηνοτροφικής 
παραγωγής.

Η ανάπτυξη της: βιομηχανίας μας στη βάση των αξόνων 
που διαγράφονται για την' παραγωγή αγαθών, την αύξηση της 
απασχόλησης.

Η βελτίωση της τεχνικής υποδομής, των επικοινίυνιών, του 
τουρισμού, του εμπορίου κ.λ.π.

Η επιδίωξη των στόχο^ν δεν γίνεται μ’ επαναστατική ανα
τροπή αλλά με την λαϊκή συναίνεση και την ψήφο της Εουλής. 
Η δημοκρατική διαδικασία διαπνέει ολόκληρη την πορεία που 
διαγράφει το πενταετές.

Τέλος οι δομικοί μετασχηματισμοί, οι νέοι θεσμοί είναι 
απαραίτητοι από τις νέες συνθήκες, την κοινωνική διαστρωμά
τωση, τους νέους σχηματισμούς. Είναι αναγκαία άλματα. Είναι 
αναγκαίο και απαραίτητο ο αγρότης ν’ απολαύσει το προϊόν 
του μόχθου του, ο καθημερινός μόχθος να γίνει δημιουργία και ο 
πολίτης να λύσει βασικά προβλήματα της ζωής του εκεί που 
διαμένει ή κατοικεί.

Καθορίζει σαφώς, παρά τις φωνασκίες, το πλαίσιο λειτουρ
γίας της ιδιωτικής προιτοβουλίας. Λυτής της πρωτοβουλίας όμως 
που θέλει να εργαστεί, να ωφελήσει τον τόπο και να ωφεληθεί. 
Η ιδιωτική πρωτοβουλία των υπεοκοστολογήσεων και υποτιμο- 
λογήσεων, της κερδοσκοπίας και των διαρροών ασφαλώς δεν έχει
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θέση στο πενταετές. Σαφώς είναι, καθορισμένοι και οι πόροι τη 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η δράση της και οι επιχορηγήσει 
που μπορεί να λάβει από τον Δημόσιο Τομέα. Απλά, προϋπόθεση 
είναι τη δράση της .να κατευθύνει η εθνική συνείδηση και η κοινω
νική ωφελιμότητα.

Το πρόγραμμα δεν είναι προϊόν εγκεφαλικό αλλά προϊόν 
διαλόγου και συνεργασίας με το λαϊκό στοιχείο είτε ως πολίτη 
είτε εκπροσώπου συγκεκριμένοι φορέων και συμφερόντων. Οι 
επιδιώξεις/είναι σημεία -τομής μεταξύ τομεακών απαιτήσεων και 
περιφερειακών διεκδικήσεοκ; ή υποδείξεων. Προϋποθέτει τον συ
νεχή διάλογο με το λαό για την υλοποίηση του και τις τυχόν αλλα
γές από μεταβαλλόμενες συνθήκες. Στηρίζεται στην Εθνική Λαϊ
κή Ενότητα. -

Δεν .έχει ωοαιολόγες διακηρύξεις και δεν υπόσχεται παρα
δείσους. Απεναντίας τονίζονται οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί 
και η ανάγκη των επενδύσεουν. Επενδύσεις χοορίς απάλειψη της 
σπατάλης και της περιττής κατανάλωσης δεν γίνονται. Ο λαός 
γνωρίζει πολύ' καλά, ότι η αυτοδύναμη ανάπτυξη έχει κόστος.

Τα προκαταρκτικά αποτελούν μια συνολική πολιτική από
φαση Πολιτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής ανάπτυξης, ανα
λύουν, αιτιολογούν και διαγράφουν μια πορεία για την εδραίωση 
της λαϊκής κυριαρχίας, για την κοινωνική απελευθέρωση του 
εργαζόμενου Έλληνα για καλύτερο Εθνικό μέλλον.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 1983

ΒΑΣΙΛΗΣ Σ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΤ 
Βουλευτής Εύβοιας
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ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 
ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (Ν.Δ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΑΝΤΩΝΗ Κ. ΣΑΜΑΡΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ



ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στα Προκαταρκτικά του Πενταετούς Προγράμματος 
Οικονομικής κάι Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983 -1987

του Γενικού Εισηγητή της Μειοψηφίας (Ν.Δ.)

ΑΝΤΩΝΗ Κ. ΣΑΜΑΡΑ 
Βουλευτή Μεσσηνίας

ε ν ι κ ε ε α

Κυρίες και κύοιοι Βουλευτές :

Το πενταετές ΙΙρύγοαμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Λ- 
ναπτύξεως που παρουσίασε η Κυβέρνηση, αποτελεί μια φλύαρη 
προέκταση προεκλογικών επαγγελιών, ένα μεγαλόστομο και αφε
λές ευχολόγιο και ένα υπόδειγμα ιδεολογικής στειρότητας.

Δεν είναι ένα ΙΙρόγραμμα που χαράζει σαφείς κατευθύνσεις 
για την οικονομική προσπάθεια και που καθορίζει με συνέπεια και 
οεαλισμό αποτελεσματικού:: τεόπους για την αντιμετώπιση των 
βασικών προβημάτων της Ελληνικής οικονομίας. Δεν αποτελεί 
ένα ορθόδοξο σχέδιο οικονομικού προγραμματισμού επιστημονι
κά βάσιμο και πρακτικά εφαρμόσιμο. Γιατί αποτυχαίνει να κα
θορίσει με αξιοπιστία και πληρότητα τις σχέσεις και τις αλληλοε- 
έαοτήσεις τιον βασικών παοαυ.έτρυ;ν που Οα διέπουν τιε οικονο- 
μικές εξελίξεις στην προσεχή πενταετία. II κραυγαλέα έλλειψη 
σαφήνειας, ορθολογισμού και στατιστικής ειλικρίνειας, αντικα
θίσταται στο ΙΙρόγραμμα από τη στείρα συνθηματολογία, την 
εύκολη δημοκοπία και τον ανιαοό δογματισμό που αποτελούν, άλ- 
λωστε και τους κύριους άξονες της οικονομικής πολιτικής της 
Κυβεονήσεωε στη διετία που βοίσκεται στην εΕουσία.

Το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα περιέχει καίριες αντιφάσεις 
και κτυπητέε αντινομίεε. Δύο όμο>ε βασικέε αδυναμίες του το κα-
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θιστούν ένα άχρηστο κείμενο, Οεουρητικά αστήρικτο και πρακτικά 
ανεδαφικό.

Κατά κύριο λόγο, το σοσιαλιστικό Πενταετές, διαπνέεται 
από φιλοσοφική τοποθέτηση στηριγμένη σε βάσεις κοσμοθεωρίας 
που συγκλίνουν προς ομιχλώδεις τριτοκοσμικούς προσανατολι
σμούς, αποδεδειγμένα καταστροφικούς για την οικονομική πραγμα
τικότητα του τόπου μας. Σε εποχή που ο άμετρος κρατικός γιγαν
τισμός κατά&κάζεται από όλο το φάσμα του επώνυμου οικονομι
κού, πολιτικού και δημοσιογραφικού δυναμικού της χώρας σαν 
ο βασικκυτερος-από τους παράγοντες πληθωρισμού, ανεργίας και 
ελλείψεως"ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, η κυβέρνηση 
οραματίζεται την νομισμ.ατική ανασταθεροποίηση και την οικο
νομική εξυγίανση με την παραπέρα επέκταση του κρατικού υδρο
κέφαλου. Και έτσι, στο βωμό των. αποτυχημένων συνταγών τηςΓ 
επιτείνει την συρρίκνουση του παραγίογικού ιδιωτικού τομέα μέσα 
από επικίνδυνους πειραματισμούς και αρνητικούς θεσμούς που επι
χειρεί να επιβάλΐι κάτω από τα ηχηρά ψευδώνυμα της «κοινωνι
κοποίησης» και ‘της «αυτοδιαχείρισης». Είναι χαρακτηριστικό ότι 
αυτοί οι δραματικά επιζήμιοι ακροβατισμοί επιλέγονται να" εφαρ
μοστούν από την Κυβέρνηση σε φάση που η οικονομία διέρχεται 
μια απερίγραπτη κατάπτωση, τόσο συγκυριακά όσο και διαρθιυ- 
τικά, με το καινοφανές επιχείρημα ότι «μπορούμε πιο ομαλά να 
αλλάξουμε τ.ο σύστημα που βρίσκεται σε κρίση». Η περίεργη αυτή 
αντίληψη λίγο απέχει από τον παραλογισμό. Γιατί σε απλούστερη 
γλούσσα σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να εγχειρίζεται ο ασθενής 
«εν θερμώ» όταν η πάσχουσα περιοχή φλεγμαίνει και ο ίδιος ψή
νεται στον πυοετό.

Η δεύτερη βασική αδυναμία του 11 ροκαταρκτικού ΙΙρογράμμα- 
τος αναφέρεται στα ελάχιστα ποσοτικά στοιχεία που περιέχει. 
Συγκεκριμένα, το στοιχειώδες πλέγμα το»; ποσοτικών υπολογισ
μό»;'του στηρίζεται σε καίρια αλλά εξυπαοχής ανύπαρκτη υπόθεση. 
Πράγματι, η θεμελιώδης εκτιμητή που πάνω της στηρίζονται οι 
υπόλοιποι ποσοτικοί στόχοι του Προγράμματος, αναφέρεται στον 
μέσο όρο αυξήσεως του πραγματικού Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊ
όντος που για την πενταετία καθορίζεται στο 3,5 - 4 ο/ο. 'Ομως η 
βασική αυτή υπόθεση είναι και έκδηλα εξωπραγματική και εςού- 
φθαλμα παραπλανητική. Γιατί ήδη στο 1983, στον πρώτο χρόνο 
της πενταετίας, αντί αυξήσεως. αναμένεται ελαφρά κάμψη του 
εισοδήματος, ενώ στο 19S4 προβλέπεται ασήμαντη αύξηση 1 -
1,5 ο/ο. Έτσι, για να σημειωθεί ο μέσος ρυθμός που προβλέπει τα
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Πρόγραμμα .για την πενταετία, είναι αναγκαίο να επιτευχθεί στα 
υπολειπόμενα 3 χρόνια, μέση ετήσια άνοδος του εισοδήματος της 
τάξεως του 6 % που, υπό τις ορατές εσουτερικές και διεθνείς συν
θήκες, όπως εξάλλου εκτιμά και πρόσφατη προσωρινή έκθεση του 
ΟΟΣΑ, είναι εντελώς αδύνατο να πραγματοποιηθή. Άλλωστε, 
ενόψη των σημερινών δεδομένων της οικονομίας, ένας τέτοιος 
ρυθμός (6 % και άνω) θα είχε σαν προϋπόθεση την αντίστοιχη 
πραγμάτωση μέσης ετήσιας αυξήσεως των επενδήσεων κατά πο
σοστό ανώτερο του .14 %, πράγμα που κι αυτό απ' την πλευρά του 
κρίνεται αντικειμενικά αδύνατο------

Η στείρα α ρ ν η τ ι κ ό τ η τ α τ (ο ν β α σ ι κ ώ ν κ ο ι-
ν ω ν ι κ ώ ν ~ κ α ι π ο λ ι τ ι κ ο') ν ε π ι λ ο γ ώ ν του
ΓΙ ρ ο γ ρ ά μ μ- α τ ο ς.

Μοναδικό προσόν των βασικόν; κοινωνικών και -πολιτικόν; 
επιλογών στις οποίες στηρίζεται το Πρόγραμμα, είναι η ειλικρι
νής αν και έμμεση ^αναγνώριση ότι οι επιλογές αυτές δεν σχετί
ζονται με τον οικοδομικό ρεαλισμό αλλά εντάσσονται απλώς στον.; 
ιδεολογικό βερμπαλισμό του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι, αντί 
οι κεντρικές κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής και οι επι
λογές τιυν αντίστοιχων κυρίων στόχον; να διαγράφονται με οικο
νομικά κριτήρια και να συνδέονται με τα καίρια προβλήματα της 
οικονομίας του τόπου, αναγνωρίζεται ευθέο;ς ότι ο πρωταρχικός 
προσανατολισμός τιυν επιδιούξεων του Προγράμματος αφορά το 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Όπως 
όμιος προκύπτει απ' τα μέχρι στιγμής οικονομικά μέτρα της κυ
βερνήσεων, αλλά και από τα διαλαμβανόμενα στο Πρόγραμμα, 
περιεχόμενο του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού είναι από την 
εισοδηματική ισοπέδωση προς τα κάτω, η αναχρονιστική προέ
λαση του κράτους στον τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας. 
Συμπλήρωμα στον σχηματισμό του Τπέο - Κράτους έρχεται και 
η συμπαράταξη στην παραγωγική προσπάθεια μιας νέας περιέρ
γου μορφής παραγωγικής επιχειρηματικής μονάδας που τη συν
θέτει ένα μωσαϊκό εκπροσώπων, από την ιδιωτική επιχειρηματική 
πρωτοβουλία, την τοπική αυτοδιοίκηση και το εργατικό δυναμικό. 
Με εκπληκτική αφέλεια το Πρόγραμμα αναφέρει ότι ύλη αυτή η 
αναχρονιστική καινοτομία θα εξασφαλίσει ανταγωνιστική παρα
γωγή στη σύγχρονη διεθνή αγορά όπου, απέναντι από τις Ελλη
νικές επιχειρήσεις, παρατάσσονται οι γνλοστοί βιομηχανικοί κο
λοσσοί των προηγμένων χωρών, αλλά και οι συνεχώς βελτιούμενοι 
φορείς των αναπτυσσόμενων οικονομιούν. Τα οράματα της κοι-
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νωνι,κοποιήσεως και αυτοδιαχειρίσεως, που αποτελούν την πεμ
πτουσία του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού, κορυφώνουν 'βέ
βαια τα υπό δημιουργία εποπτικά συμβούλια, με τα οποία ενι- 
σχύεται δραστικά ο ασφυκτικός εναγκαλισμός της ιδιωτικής επι- 
χ ε ι ρ η μάτι κ ό τη τ α ς α π ό το κράτος και ολοκληρώνεται αναπόφευ
κτα η τροχοπέδηση της παραγωγικής ιδιωτικοοικονομικής προ
σπάθειας. ....

Ο σταραλογ^σμόε όμως και η ουτοπία δεν σταματούν εδώ. 
Με τέτοίουτείδσυς αναδιοργάνωση ή ακριβέστερα αποδιοργάνωση 
του παραγωγ*κβά«ομέα, η υπεραισιόδοξη κυβέρνηση οραματίζε
ται ότι "θα κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας προς 
τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις όπου η ένταση κεφαλαίου μετατρέ- 
πεται σταδιακά ένταση επιστημονικών γνώσεων και τεχνικών 
ικανοτήτωνυ. δΙλ-αυ,τή την ηχηοή_.διακήρυξη, υπονοείται - αν είναι 
ποτέ δυνατόν - ότι η συρρικνούμενη και αποβιομηχανοποιούμενη 
ελληνική βιομηχανία, κάτω από τον ανηλεή διωγμό της οικονο
μικής πολιτικής, Οα εισέλθει στους νέους και υψηλών αξιώσεων 
τεχνολογικούς κλάδους της μικροηλεκτρ νικής, πληροφοριακής 
κ.λ.π.τ Π βερμπαλιστική αυτή κενολογία συμπληρώνεται από την 
πολιτική συνθηματολογία, ότι η εξυπηρέτηση αυτών των στόχων 
μπορεί και πρέπει να γίνει με την πολύπλευρη στήριξη των μικρο- 
μεσαίοιν επιχειρηματικών μονάδουν που ως γνωστό, ειδικά στην 
Ελλάδα, δεν διακρίνονται για το ανταγωνιστικό κόστος της πα
ραγωγής και την ευχέρεια της προσαρμογής τους στις τεχνολογι
κές κατακτήσεις.

Τη σύγχυση και την αντιφατικύτητα που διακρίνουν τις βα
σικές επιλογές οικονομικής πολιτικής του 1ΙΛΣΟΚ, αποδεικνύ- 
ουν και οι απόψεις που διατυπώνονται σχετικά με την κυριότητα 
των μέσων της παραγωγής. Κατά την κυβέρνηση του ΙΙΛΣΟΚ 
"το εροδτημα ποιύς κατέχει τα μέσα παραγωγής είναι δίλημμα 
αναχρονιστικό και ταυτόχρονα παραπλανητικό. Το βασικό ερώ
τημα είναι ποιος ελέγχει τις αποφάσεις και ποιά κατεύθυνση ακο
λουθεί η διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου)), που σημαίνει βέ
βαια ποιές επενδύσεις θα γίνονται και από ποιές πηγές Οα χρη
ματοδοτούνται. Συνεπώς, κατά τους σκαπανείς του σοσιαλιστι
κού μετασχηματισμού, δεν υπάρχει λόγος να αποφασίζει για την 
δραστηριότητα της επιχειρήσεως ο ιδιοκτήτης των παραγωγικών 
υ.έσί,υν. I ις σχετικές αποφάσεις Οα παίρνει το κράτος με τα υπό 
κατασκευή «εποπτικά συμβούλια)) και τα άλλα πιθανά όργανα 
κοινωνικοποιήσεως. Κατά τα άλλα βέβαια, στο ΙΙρόγραμμα επα
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ναλαμβάνεται η πίστη της σοσιαλιστικής κυβερνήσεευς στη χρη
σιμότητα της άξιας - αλλά υπό διωγμόν - ιδιωτικής πρωτοβου
λίας. Έτσι, η ιδιωτική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του σοσιαλι
στικού μετασχηματισμού, πουθενά δεν μένει ιδιωτική και σε κα
μιά περίπτωση δεν μπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλία.

Είναι χαρακτηριστικό της ιδεολογικής εμπάθειας που χα
ρακτηρίζει το Πρόγραμμα, ότι για τη στήριξη το>ν παραλόγου 
επίλογο»/, επιστρατεύεται σαν κατακλείδα η πρωτοφανής άποψη 
ότι οικονομική κρίση αντιμετίοπίζουν μόνο οι ελεύθερες οικονομί
ες της δύσεως. "Είναι», λέει το Πρόγραμμα, "Οΐ δομικές σχέσεις 
αλληλεξάρτησης μεταξύ Ανατολής και Δύσης που μεταφέρουν την 
κρίση και στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού». Οικονομικό 
λοιπόν πρόβλημα για το ΠΛΣΟΚ έχει η Αμερική, η Γερμανία, 
και η Αγγλία - και-όχι η Ρουμανία, η Πολωνία ή η Γιουγκοσλα
βία. Το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των χοηοούν του "υπαρκτού σο
σιαλισμού». οι ανύπαοκτεε δυνατότητές τουε να ποομηΟευτούν 
προηγμένο δυτικό - τεχνολογικό εξοπλισμό και προύσες ύλες, η 
λατρεία το»/ κατοίκων τους στο δολλάριο, όλα αυτά, οφείλονται 
για το ΠΑΣΟΚ, στα προβλήματα το»/ δυτικό»/ χο>ρών και όχι 
στο δικό τους οικονομικό σύστημα. Η οικονομική αυτή παραδο
ξολογία υ.όνον σαν ιδεολογική παραχώρηση προς τεολιτικούς συ
νεταίρους μπορεί να ερμηνευΟή. Γιατί μια τέτοια θέση εύκολα 
καταδικάζεται και από τη λογική και από τη βιωμένη πραγμα
τικότητα.

Ένα δεύτεεο ναεακτηοιστικό τνε εμπά.Οειαε που πεοιένει 
το Πρόγραμμα, είναι η κυνική παραχάραξη το»/ αληθινό»/ στα
τιστικού·/ δεδομένο»/ της ελληνικής οικονομίας. Ένα τέτοιο μικρό 
δείνια στατισττκήε αυΟαιτεσίαε εντάσσεται, παεαδείνματοε νά- 
οιν. στο πλαίσιο τηε κυβεενητικήε δυσοτ,μίσεωε ταε ήδη κοινό/- 
νικοτοιούυ.ενηε εεοουκτικήε δεασταειότοταε τηε νούραε. Για το 
/.όνο αυτό το Πτνταετέε α* α.οέοει ότι οι εέία'αυνέε του μεταλλευ
τικού κλάδου αποτελούν -ο ύ ϋ °. y ι ..) , () μονον του συνο/.ου το»/ ελλη
νικών εέανο»'ών. () ανίδεοε όμοιε αναννώστηε του Πενταετούε. 
είναι τυσικό να μην -·νο)είύει ότι οι εέανωνέε αυτές αναοέοονται 
ν/.όνσν στίΣ οουκτών και ίΛεταλλευ^άτων σε ουσική κα
τάστα^η και όχι και σε εκείνες που υφίστανται - από τις ίδιες 
πάντοτε εταιρείες - εγχώρια επεςεργασια. L ιατι τότε το ·ι,.υ ,. 
Οα γινόταν αυτομάτου τουλάχιστον 10‘’(,. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο 
ότι ύ στατιστική ανει) ικοίνεια υπηεετεί στο Πενταετέε την Κυ-I J I i ι i
βερνητική πολιτική σκοπιμότητα.

57



Η η τα τ ωνα ν τ ι φ α τ ι κ ο 
ω ν του Προ γ ο ά μ μ α τ ο ς.

β α σ ι κ ώ ν ε π ι δ ι ώ Ε~ε-

0 προσδιορισμός των βασικών επιδιώξεων του Πενταετούς 
Προγράμματος και της μεθοδολογίας για. την επίτευξή τους, απο
καλύπτει στις βάση της την εξοόφθαλμη αντιφατικότητκ της οι
κονομικής πολιτικής της Κυβερνήσεως. Ταυτόχρονες επιδειώξεις 
αντικρουόμ.ενων στόχων, που για την Κυβέρνηση αποβλέπουν σε 
συνδυασμό μέτροον για την ανάπτυξη της οικονομίας, όχι απλούς 
τορπιλίζουν τις πολιτικές προΟέσειε της αλλά καταστέλλουν στη 
γέννησή της κάθε προσπάθεια σταΟεροποιήσεοος της οικονομίας
ααε.

Σαν άμεσος στόχος του Προγράμματος ορίζεται «η μεώοση 
-της αυξανόμενης, ανεργίας και η αποδυνάμωση του στασιμοπλη- 
Οθ)ρισμού)>. Σαν μεσοπρόθεσμη επιδίωξη τάσσεται «η αντιστρο
φή της υποβάΟμισης που έχει υποστεί η οικονομία μας στον διε
θνή καταμερισμό της εργασίας (εννοεί την διεθνούς υποβαθμισμέ
νη ελληνική ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας), και παράλ- 
?,ηλα η βελτίωση της συνεισφοράς του δημ.ύσιου τομέα στο βιο
τικό επ ίπεδο και την ποιότητα ζο>ής του ελληνικού λαού». Η Ιδη. 
την ταυτόχρονη επιδίωξη των στόχοον αυτοόν χαρακτηρίζει το 
στοιχείο της ανταγοονιστικότητας. Η προσδιοριζόμενη όμ.ους μέ
θοδος για την επίτευξή τους, μεταβάλλει την ανταγουνιστικότητα 
αυτό) σε σαφή αντιφατικότητα. Ας εξηγήσουμε αναλυτικότερα την
αντιφατικότητα αυτή.

Για την μείωση της ανεργίας δηλοόνεται από το Πενταετές 
ότι Οα επιδιουχΟεί ένας ικανοποιητικός ρυθμός αυξήσεως του εγ- 
χοορίου προϊόντος που Οα συμβιβάζεται ύμ.ως παράλληλα με συν
θήκες νομισματικής ισορροπίας. Και αυτό γιατί, για την Κυβέρνη
ση. η αποδυνάμ,ωση του πληθωρισμού είναι στόχος «όχι μόνον 
για την προώθηση της παραγωγικής προσπάθειας, αλλά και για 
την προστασία του εισοδήματος το)ν εργαζομένων και ταυτόχρο
να για την κινητοποίηση των απαραιτήτων αποταμιευτικοόν πόρων 
για την ανάπτυξη της επενδυτικής προσπάθειας)). Συγχρόνως 
όμως η Κυβέρνηση θεσμοθετεί σαν τον πιό επίσημο και αναγκαίο 
μ,οχλό για την ανάπτυξη των επενδύσεουν τον Δημόσιο I ομέα. 
παρά το ότι η ίδια συμφωνεί ότι κάτι τέτοιο θα εσήμανε την ανάγ
κη εξευρέσεως tcov αναγκαίων πόρων για την πραγματοποίηση 
υψηλών ρυθμών επενδύσεων που απαιτούνται για την αύξηση του 
εθνικού εισοδήμ,ατος.
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Η εύστοχη αυτή Κυβερνητική μνεία του προβλήματος των 
ανεπαρκών χρηματοδοτικών πηγών, υπογραμμίζει αυτό που για 
την Νέα Δημοκρατία είναι το βασικό αίτιο ελλείψεως πόρων για 
την χρηματοδότηση του υπερτροφικού μας Κράτους. Υπογραμμί
ζει την απερίγραπτη διεύρυνση του ελλείμματος της δημοσιονομι
κής σοσιαλιστικής διαχειρίσε^υς, αφού κύριοι φορείς των αναπτυ
ξιακών επενδυτικών προσπαθειών για την Κυβέρνηση ορίζονται, 
δυστυχώς, μόνον το Κράτος και οι δημόσιες επιχειρήσεις.

Όμως η αναπόφευκτη αύξηση των ήδη υψηλών δημοσιονο
μικών ελλειμ.μάτων συνεπάγεται την ενίσχυση του πληθωρισμού, 
επομένως, την αδυναμία προωΟήσεως της -παραγωγής, που εντού
τοις ορίζεται, όπκυς είδαμε στην βάση του κυβερνητικού σκεπτι
κού, σαν αναγκαία προϋπόθεση για την μείωση της ανεργίας. 
Ιδού λοιπόν η κεντρική αντίφαση της Κυβερνητικής λογικής : 
Για να μ.ειωΟει η ανεργία πρέπει να αυξηθεί ή παραγωγή' για να 
αυξηθεί η παραγωγή πρέπει να γίνουν επενδύσεις· εφόσον βασικός 
φορεύς των επενδύσεων είναι μόνον το Κράτος, τα ελλείμματα του 
δημοσίου Οα αυξηθούν και Οα αναζωπυρώσουν τις πληθωριστικές 
πιέσεις. Με υψηλό' πληθωρισμό όμως, δεν μπορεί να αυξηΟή υπό 
ανταγωνιστικούς όρους η παραγωγή μας και συνεπώς δεν μπορεί 
να απορροφηΟή η ανεργία.

Τις ίδιες ακριβούς ανασταλτικές επιδράσεις στην παραγωγή 
και την απασχόληση επιφέρει η διεύρυνση της ελλειμματικότητας 
της δημοσίας διαχειρίσεως από τα προγράμματα κοινοτικών πα
ροχών στους τομείς της παιδείας, της υγείας και της πρόνοιας που. 
και αυτά, προγραμματίζονται για την ενισχυτή του εισοδήματος 
το)ν εργαζομένου παράλληλα μ.ε την ουτοπιστική καταπολέμηση 
του πληΟοηοισμού. Έτσι, η πολυπραγμωσύνη που διέπει την κα
τάστρωση των επιδιούιεων του Πενταετούε 11 οογοά.μματοε και 
η πολιτική σκοπιμότητα που επηρεάζει τον προσδιορισμό της 
οικονομικής μεθοδολογίας, δημιουργούν αναπότρεπτα έναν φαύ
λο κύκλο ανταγωνιστικών αλληλοεξουδετερώσεων όπου η διάκρι
ση μεταξύ αιτίου και αιτιατού χάνεται μέσα στον κυκεώνα της 
σοσιαλιστικής λο γ ική ς.

II κυβερνητική όμως επιμονή της Ουσίας της οικονομικής 
λογικής στο βωμό της προπαγανδιστικής σκοπιμότητας, είναι 
διάφανη και από την προσθήκη στο Πρόγραμμα σειράς μεγαλε- 
πίβολων επενδυτικών δαπανών σε ευρύ φάσμα δευτερευόντίυν στό
χων. Και εδού η Κυβέρνηση επιδεικνύει την κλασσική της αδυναμία 
να αυτοπεοιοριστεί σε οοΟολονικά οικονομικά κοίτηοια και πα-\ \ ι 4 I I Μ
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ρατάσσει σειρά μελλοντικών δαπανών —ου είναι λογικά αδύνατον 
να καλύψει στα τέσσερα εναπομένοντα έτη του Πενταετούς.

Οι δαπάνες αυτές αναφέρονται βασικά στην προώθηση της 
έρευνας και της τεχνολογίας, στην «αναβάθμιση)) της δημοσίας 
διοικήσείυς, στην ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, στην 
πραγματοποίηση της αποκεντρώσεως με την περιφερειακή ανάπτυ
ξη και στον κοινωνικό προγραμματισμό για την λύση των προ- 
βλημ.άτων εκείνων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής. Το 
ευθύτατο αυτό πεόγοανιυ.α επενδυτικών δαπανούν επίοοίπτεται 
βέβαια στο ελλειμματικό δημ.όσιο, που με τη συνεχή πληθωριστι- 
κή του επέκταση, αντιστρατεύεται, όπως έχει ήδη ετεισημανθή, 
τον στόχο της νομισματικής σταθεροποιήσεως και παράλληλα 
υποσκάπτει την προσπάθεια βελτιώσεως της χαμηλής παραγο)γι- 
κότητ-ας κ-αι εδραιώσεως ανταγωνιστικών συνθηκούν παραγωγής.

11 δ ι α δ ι κ ασ ι α το υ δ η μ ο κ α κ ο υ π γ Ρ α Ρ-"
\χ α ι σ α ο υ.

Ο οίστροε της αλλαγής» σφραγίζει ανεξίτηλα την προβλε- 
πόμενη διαδικασία του προγραμματισμού. Το κεφάλαιο αυτό του 
11 ρογράμματος δίνει την ευκαιρία για μεγαλόστομες διακηρύξεις 
περί εκδημοκρατισμού', κοινωνικής δικαιοσύνης, αυτοδύναμης οι
κονομικής. κοινοτικής και πολιτιστικής αναπτύξεο)ς, εξυγιάνσε- 
ως της οργανωτικής υποδομής, συμμετοχικής δραστηριοποιήσεως 
τθ)ν παραγωγικού'; και κοινωνικού'; φορέων και πολλούν άλλοιν τέ
τοιο)'; ηχηρών. '()μο;ς η ουσία του θέματος μένει ανεξερεύνητη. 
Πουθενά δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιά είναι τα δ ι και θύμα
τα και τα πλαίσια δοάσεο)ε τηε ιδιο>τικήε πεαυτοβουλίαε, πού και 
με ποιούς όρους μπορεί η ιδι,ωτική επιχείρηση να συνυπάρξει με 
την κρατική αντίστοιχη δραστηριότητα, πού και πούς μπορεί ο 
ιδιούτης να ανταγο/κστεί το αδηφάγο κράτος, πού και με ποιο σκε- 
ττικό χαράσσεται η διαχοηειστική γραμμή που καθορίζει την απα-

κα'Όοευτικα. ώύνν,ι J J .
πουθενά δεν επεία

την ιδιωτική πριοτοβουλία. I Ιάνο) απ’ όλα 
:ίται ή αντικρούεται η κραυγαλέα αντίφαση

" Μ I V^-Ππου περιέχεται στο σκεπτικό του Πενταετούς IJρογραμματος 
11 οόκειται θέθα.ια 'ίχ την αντίοαση υ.εταεύ τηε πρακτική; συο- 
εικνώσεο;ε τα; ιδκ ^τικήε επίγειον,υ.ατικήε δοάσεουε και τςε ανα- 
γνο;ρίσεο;ς ότι οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς διατηρούνται αμε
τάβλητοι αφού «η οικονομία μας είναι αναγκαίο και αναπόφευκτο 
να λειτουργεί υ.έσα. σε διεθνώε ανταγωνιστικά πλαίσια)). Η ύπαε- 
ςη της αντιφάσεως αυτής μέσα στο Πρόγοαμμ.α, ισοδυναμεί με 
την αφελή πεποίθηση των εμπνευστών του, ότι το υγιές κίνητρο
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του επιχειρηματικού κέρδους και της κοινωνικής προβολής —ου 
το συνοδεύει,, είναι δυνατόν να υποκατασταθεί αποτελεσματικά 
από το ααοίβολο ενδιατέοον ενός ανεπαοκώε αοιειβου.ένου και 
άγρια φορολογούμενου δημόσιου υπάλληλου, που σκύβει κάτω από 
το βάρος της ευθυνοφοβίας, αφού καλείται να διαχειριστεί ξένη 
περιουσία (του κοινοτικού συνόλου) και να εξουδετερούσει τον 
οξύ ανταγίυνισμό των ξένων ιδιωτικοοικονομικών μεγαθηρίων. 
Στο σημείο αυτό, οι σοσιαλιστικοί μ,ας εγκέφαλοι δείχνουν να μην 
έχουν διδαχτεί τίποτε από την εμπειρία τοjv ομολόγου τους της 
Δύσεο>ς που γενικά αποφεύγουν συστηματικά να εμπλέξουν την 
κρατική δραστηριότητα σε άμεσες παραγωγικές και ιδιαίτερα 
εμπορικές ευθύνες.

Τ πλαίσιο της οικ ο ν ο μικ η ς π ο λιτικ ή ς

Η σύγχυση και οι αντινομίες κυριαρχούν στο σκεπτικό, που 
προσδιορίζει το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής. Στο κεφά
λαιο αυτό του 5ετούς επισημαίνονται, κατά το πλείστον ορθούς 
και ανεξάρτητα από τη σειρά της σημασίας τους, τέσσερα βα- 
σι. ά προβλήματα της εθνικής οικονομίας, δηλ. η ανεργία, ο στα
σιμοπληθωρισμός. η κάμψη της αν τ αγ to ν ι σ τ ι κ ό τη τ α ς της οι
κονομίας διεθνούς και η χαμηλή ποιότητα της ζωής. Επίσης 
ορθή είναι και η επισήμανση ότι η ουσία του οικονομικού προ
βλήματος συνίσταται στο ότι η οικονομία μας δεν έχει αναπτυ
χθεί ποιοτικά και ποσοτικά σε συμμετρία με τις καταναλωτικές 
και επενδυτικές μας ανάγκες. 'Ομως, ανεξάρτητα από το ότι 
αποσιωπάται η ευθύνη της οικονομικής πολιτικής για τη σοβαρή 
επιδείνωση της ασυμμετρίας αυτής τ/)ν τελευταία διετία, ουσια
στικό είναι ότι το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής που κα
θορίζεται για την αντιμετούπιση των προβλημάτων αυτών οδη
γεί σε αποπροσανατολισμούς, εξωπραγματικές εκτιμήσεις αλλά και 
νέες αντιφάσεις. Ειδικούτερα, για τη σταδιακή υποχώρηση της 
ανεργίας, υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί ένας ρυθμός ετήσιας 
πραγματικής αυξήσεως του Ακαθάριστου Εγχούριου ΙΙροϊόντος 
της τάξεως του .' i,Γ> - \ που προϋποθέτει αύξηση των πραγμα
τικού ν επενδύσεων κατά 8,5 °υ. Λναφέρθηκε ήδη ότι ο ρυθμός 
αυτός είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί, αφού για την πρα
γμάτωσή του, είναι αναγκαία μια μέση ετήσια αύξηση κατά 
ϋ% για τα ο τελευταία έτη του ΙΙρογράμματος, που προϋποθέ
τει μέσο ετήσιο ρυθμό πραγματικούν επενδύσεο^ν μεγαλύτερο του 
14 %. Η πραγματοποίηση τέτοιων αυξήσεων του προϊόντος και 
των επενδύσεων είναι απόλυτα εξωπραγματική, οχι μόνον από
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ποσοτική αλλοί και από ποιοτική άποψη, αφού προϋποθέτει ρυ
θμούς ο.υξήσεως με διάρθρωση τέτοια που να δίνει έμφαση 
στους ταμείο των κατασκευών και της μεταποιήσεως. Όμως, 
αυτοί ακριβώς είναι οι τομείς που σήμερα αντιμετωπίζουν τη 
μεγα?.ύτερη κρίση για λόγους που αναφέρονται κυρίως στην έλ
λειψη εμπιστοσύνης, ύστερα από την αλλοπρόσαλλη και διωκτι
κή οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως.

Ειδικά (υς προς τον τομέα της μεταποιήσεως, η προβλε- 
πόμενη προώθηση προσανατολίζεται προς κατευθύνσεις εντελώς 
εξωπραγματικές. Συγκεκριμένα, προκρίνονται οι νέες κατευθύνσεις 
της διεθνούς παραγωγικής δραστηριότητας προς τους τομείς της 
πληροφορικής, μικροηλεκτρονικής και βιοτεχνολογίας. Οι φιλόδο
ξες αυτές επενδυτικές επιδιώξεις ως προς το ύψος και τη διάρ
θρωσή τους προσκρούουν σε δυο βασικές, αδυναμίες, που ανα- 
φέρονται στους φορείς που θα τις αναλάβουν και στους πόρους 
που θα τις χρηματοδοτήσουν. Το δημόσιο, που διακηρύσσεται επί
μονα ότι πρέπει να δραστηριοποιηθεί στον παραγωγικό τομέα, 
δεν διαθέτει βέβαια ούτε την οργάνωση, ούτε τα μέσα, ούτε 
και την παράδοση για να επιτύχει σε τέτοια υψηλά επίπεδα 
όταν έχει αποτύχει παταγο)δώς σε πολύ απλούστερες παραγωγι
κές προσπάθειες. II ιδκυτική πρωτοβουλία εξάλλου ευρίσκεται, 
αν όχι υπό δκυγμό, σε τέτοια αβεβαιότητα και σύγχυση, ώστε 
είναι εντελώς απρόθυμη να αποδυθεί σε κρίσιμο αγώνα με ά
γνωστη έκβαση. Όσο για την ξένη επιχειρηματικότητα, αυ
τή θα προερχόταν μόνον από τη Δύση, όπου όμως η αντιδυτική 
υστερία -της κυβερνήσεως δεν επιτρέπει την παραμικρή αισιοδο
ξία για τη δυνατότητα προσελκύσεως από κει ξένου κεφαλαίου. 
Άλλωστε, κάτι τέτοιο είναι επόμενο να αποθαρρύνεται και από 
τις γενικώτερα αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στην οικονο
μία μας (πληθωρισμός, ασταθής αγορά εργασίας, αβέβαιη και 
σπασμίυδική οικονομική πολιτική). Φυσικά, στο επίπεδο αυτό, 
δεν μπορεί να γίνει λόγος για τους οραματιζόμενους νέους επι
χειρηματικούς φορείς με τη δραστηριότητα της τοπικής αυτο- 
διοικήσεοος και της λαϊκής βάσεως. Με ποιούς λοιπόν φορείς 
θα πραγματοποιήσει η καθυστερημένη ελληνική οικονομία τα 
μεγαλεπήβολα αυτά σχέδια ;

Εξαιρετικά αδύνατο είναι και το σκεπτικό του Προγράμ
ματος σχετικά με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Η πρα
γμάτωση επαρκών και παραγωγικών επενδύσεων αποτελεί τον 
ακρογο^νιαίο λίθο των επιδιώξεοιν του Πενταετούς. Στο σημείο
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μάλιστα, αυτό, ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός δεν διστάζει να 
δανειστεί και ορισμένα γνήσια στοιχεία της φιλελεύθερης οικονο
μίας, —αραλάσσοντας τα γνωστά ((οικονομικά της προσφοράς» 
(SI PPLE SIDE ECONOMICS) με το νεοφανή όρο «αναπτυ
ξιακή πολιτική προσφοράς». Πράγματι, διακηρύσσεται ρητούς, 
ότι ((βασικό άξονα της στρατηγικής του ΙΙενταετούς αποτελεί 
η επιδΡυςη να κατευΟυνΟεί κατάλληλα η διαχείρηση της συνο
λικής δαπάνης ώστε να στηριχΟεί μια αναπτυξιακή πολιτική 
προσφοράς». Αυτό σημαίνει πιο απλά, εξοικονόμηση πόρων 
για την πραγμάτωση μεγάλου φάσματος παραγωγικών επενδύ
σεων. Μόνο που η απομίμηση των δυτικών προτύπων σταματά 
στο σημείο αυτό,, και από κεί και πέρα αρχίζει η σοσιαλιστική 
νόΟευση. Πράγματι, ενώ η ορθόδοξη τακτική στηρίζει την ενί
σχυση της προσφοράς στην αύξηση της ροπής προς αποταμίευση 

-και την ενΟάορυνστ. των ιδρυτικών παοανοΓ.'ΐκών 'επενδύσεων ~υ:έ- 
σω της μειώσεως των φόρων και του περιορισμού των δημο
σίων ελλειμμάτων, το Πενταετές του σοσιαλιστικού μετασχημα
τισμού προγραμματίζει ακριβώς το αντίθετο και οραματίζεται 
την αναπτυξιακή πολι ική προσφοράς μέσο) των δημοσίων επεν- 
δύσειον που πρακτικά σημαίνει διεύρυνση του δημοσιονομικού 
ελλείματος. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η 
αναπτυξιακή πολιτική προσφοράς συνεπάγεται ενεργό προγραμ
ματισμό επενδύσεων μεγάλης εκτάσεως. κυρίους από το δημόσιο 
που περιλαμβάνει άμεσες επενδύσεις του δημοσίου, επενδύσεις, 
δημοσίου οργανισμών και επι/ειρήσεουν και επενδύσεις του ιδιω
τικού τομέα επιδοτούμενες έμμεσα από το δημόσιο. Συνεπώς, 
σημαντικό τμήμα των συνολικών επενδύσεων Οα πρέπει να κα
λυφθεί από δημοσίους πόρους που Οα πρέπει να εξευρεΟούν είτε 
από αύξηση των δημοσίων εσόδων, δηλαδή της φορολογίας, ή 
από τον περιορισμό των καταναλωτικών δαπανών ή από την 
διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Τα περιΟούρια αυ- 
ξήσείος της φορολογίας είναι πολύ περιωρισμένα, αφού το ύπαρ
χον φορολογικό βάρος δεν επιτρέπει ακίνδυνα πρόσθετη πίεση, 
ενώ δεν αναμένεται άξια λόγου επέκταση της φορολογητέας 
ύλης από την προβ).επόμενη μικρή αύξηση του εισοδήματος. 
Εξάλλου, από το ίδιο το 11 εόνοαειοια. δεν ποοκύπτει ουσιαστι- 
κή δυνατότητα περιστολής τιον καταναλωτικών δαπανούν του δη
μοσίου. Συνεπούς η διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείματος 
είναι ο μόνος και αναπόφευκτος τρόπος χρηματοδοτήσεως το>ν 
επενδύσεο)ν. Και εδού πρέπει να τονιστεί ότι, ανεξάρτητα από 
τη διατυπούμενη θεο^ρία ότι η αύξηση του ελλείματος πουπροέρ-
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χεται από επενδύσεις είναι λιγότερο ζημιογόνος από εκείνη 
που οφείλεται σε καταναλωτικές δαπάνες, ουσιαστική σημασία 
έχει ότι η εκτέλεση ενός τέτοιου επενδυτικού προγράμματος 
μοιραία συνεπάγεται επίταση των πληθωριστικών πιέσεων στο 
εσωτερικό αλλά και αύξηση του ανοίγματος του Ισοζυγίου 
εξωτερικών Πληρωμκυν, σε έκταση σαφώς μεγαλύτερη από τις 
αντίστοιχες προβλέψεις του προγράμματος. Σ’ αυτό το σημείο 
η σχέση επενδύσεον;, πόρων και πληΟεοριστικών επιπτώσεων 
είναι εξωπραγματικά αισιόδοξη, αφού οι επιλογές του Προγράμ
ματος σχετικά με την έκταση, τη διάρθωση και τη χρηματοδό
τηση των αναπτυξιακών επενδύσεων, οδηγούν αναπόφευκτα στην 
ανατροπή της νομισματικής ισορροπίας. Φαίνεται λοιπόν, ότι το 
Πενταετές (στην υλοποίησή του τουλάχιστον) παραβλέπει ότι 
το Ισοζύγιο Πληρωμών και η υψηλή ρευστότητα της οικονομίας 
αποτελούν την μεγάλη ανασταλτική τροχοπέδη για- την-ανά--. 
πτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το ρεαλισμό στη σύλληψη και την αντιμετώπιση του επεν
δυτικού προβλήματος, κλονίζει παραπέρα η συμπαράΟεση στο 
πρόγραμμα ευφέως' φάσματος πολλών επι μέρους και ανταγω
νιστικών στόχων, ενόψη των περιορισμένων χρηματοδοτικών πό
ρων. Πράγματι, βασικοί στόχοι του επενδυτικού προγράμματος 
Οέτονται η διεύρυνση, αναδιάρθρωση και ο τεχνολογικός εκ- 
συγχρονισμός της παραγωγής, η αύξηση της παραγωγικότητας 
και η τεχνολογική εξειδίκευση της ελληνικής παραγωγής, έτσι 
ώστε να «αντιστραφεί η υποβάθμιση της οικονομίας μας στον 
διεθνή καταμερισμό της εργασίας.«Παράλληλα όμως, δηλοόνεται 
ρητώς ότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση αποβλέπει και στην 
άμεση βελτίωση της ποιότητας της ζο;ής και την κάλυψη συ
γκεκριμένων κοινωνικούν αναγκοόν το)ν πολιτοόν, όπου ιδιαίτερη 
σημασία προσλαμβάνουν οι χώροι της υγείας, παιδείας και πολ
λών τομέίον υποδομής. Οι φιλόδοξοι στόχοι συμπληρώνονται με 
την προοόΟηση της περιφερειακής αναπτύξεως και απόκεντρο)σεο;ς, 
όπου μάλιστα υπολογίζεται ότι Οα συμβάλλει η ενεργοποίηση της 
τοπικής α υ τ ο δ ι ο ι κ ή σ ε ο) ς και η λαϊκή συμμετοχή. Είναι ολοφάνε
ρο ότι στο σχέδιο αυτό η προώθηση ορισμένο)'; στόχο)ν αποκλείει 
την επίτευξη άλλον; που εντούτοις Οέτονται σε ίση προτεραιότητα 
Π.χ. η αύξηση της παραγο)γικύτητας και η τεχνολογική εξειδί- 
κευση απαιτούν μέγεθος και προσανατολισμό επενδυτικών δαπα
νοόν που αποκλείουν την ταυτόχρονη προώθηση κοινωνικοόν σκο
πών όπο)ς η υγεία και η παιδεία. Η επαναλαμβανόμενη αυτή 
αντίφαση στο Πρόγραμμα πρσλαμβάνει μ,εγαλύτερες διαστάσεις
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αν οι στόχοι αυτοί συσχετιστούν με τις ταυτόχρονες προθέ- 
σεις για προώθηση της τοπικής αυτοδιοικήσεως και για λαϊκή 
συμμετοχή. Δηλαδή καινοτομίες που οπουδήποτε, στην πρώτη 
τουλάχιστον φάση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενισχύουν την 
επιδίωξη για βελτίωση της συνολικής παραγο)γικότητας. Όμο^ς 
η εμμονή στην ανάγκη ενεργοποιήσεως και επεκτάσεο^ς του 
δημόσιου τομέα δεν έχει όρια στο Πρόγραμμα, αφού εμφανίζε
ται περίπου σαν πανάκεια για τη θεραπεία κάθε προβλήματος 
και αδυναμίας της οικονομίας, σε σημείο ώστε από τη μονότονη 
προβολή του θέματος να προκύπτουν εσωτερικές αντινομίες στο 
ίδιο το κείμενο του ΙΙενταετούς. Έτσι, σε κάποιο σημείο, ανα
γνωρίζεται απερίφραστα ότι η δράση του δημόσιου τομέα 
οδήγησε μέχρι σήμερα σε αναμφισβήτητα πλημμελή συμβολή 
του στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Παρακάτω όμως δια-
it t ftκηρύσσεται οτι για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών 

το δημόσιο πρέπει να είναι ο κατ’ εξοχήν φορέας επενδυτικής, 
εισοδηματικής και καταναλωτικής πρωτοβουλίας. Και πιο κά
τω δηλώνεται ότι ή. εξασφάλιση πόρων από το δημόσιο τομέα 
για την ικανοποίησή των κοινωνικών αναγκό ν του τόπου, όσο 
και η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιόν υπηρεσιών, αποτε
λούν στρατηγικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής στη χώρα μας. Είναι ολοφάνερη η αντίφαση, αφού, 
απ’ π/) μια μεριά αναγνωρίζεται η αρνητική συμβολή του κρά
τους στη διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής και από την άλ
λη διακηρύσσεται η απόφαση να διευρυνΟεί ο ζημιογόνος ρό
λος του κράτους 0)ς φορέίος της επενδυτικής, εισοδηματικής και
καταναλωτικής προ^τοβουλίας.

Π λ η 0 ω ο ι σ μ ό ε4 ι k κ α ι ε ι σ ο δ η μ α τ ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή

Σύμφίυνα με το Πρόγραμμα, η τρέχουσα διαχείριση της 
ελληνικής οικονομίας αντιμετωπίζει ό βασικά αίτια πληθωριστι
κών πιέσείυν : τον πληίΕυοισμό κεοδούν. την ε λ λ ε ι μ υ. α τ ι κ ό τη τ α του 
δημόσιου τομέα, την ανατίμηση των εισαγόμενων προϊόντων και 
την αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντων. Πια 
την αντιμετώπιση του πληθωρισμού κεοδών και τιε μονοπω- 
λιακέε τιμές το ΙΙοό'παμμα δεν αναοέοει τίποτα. Για την 
ελλειμματικότητα του δημοσίου κοίνεται ότι το ποόβλημα δεν 
μπορεί να αντιμετωπισΟεί βραχυπρόθεσμα, λόγω εφ’ ενός της 
ανελαστικότητας ορισμένο)ν δημοσίων δαπανούν, και αφ’ ετέρου, 
λόγω του χρόνου που απαιτείται για μια ουσιαστική φορολογι
κή μεταρρύθμιση . Ο περιορισμός , επομένους, το^ν δημοσιονο
μικοί ελλειμμάτων σαν εργαλείο αντιπληθωριστικής πολιτικής
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αναβάλλεται αναγκαστικά για πολύ αργότερα. Έτσι ο μακρο
πρόθεσμος σχεδιασμός και ο οικονομικός ρεαλισμός υποτάσσονται 
οριστικά στην πολιτική σκοπιμότητα του στρουθοκαμηλισμού.

Περιορισμένες χαρακτηρίζει το ΙΙρόγραμμα και τις δυνατό
τητες αντιμετωπίσεως του πληθωρισμού μέσω μιας πολιτικής 
υπεοτιμήσεευς της εξωτερικής αξίας της δραχμής (συναλλαγμα
τική ισοτιμία). Και τούτο γιατί μια τέτοια ενέργεια εύλογα 
αντιστρατεύετ-αι την ανάγκη βελτιώσείυς της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικούν εξαγωγών καθούς και την επιδιωκόμενη υποκα
τάσταση εισαγωγών με εγχώρια προϊόντα. Τονίζεται ότι οι 
στόχοι αυτού , θα εξυπηρετηθούν καλλίτερα με τη γενική αύξηση 
της παραγωγικότητας που κι αυτή όμως τοποθετείται στο με
σοπρόθεσμο επίπεδο.

'Ετσι μοναδικός τομέας βραχυπροθέσμου ασκήσεως-αντιπλη- 
θωριστικής πολιτικής απομένει ο έλεγχος μισθών και ημερομι
σθίου. Ως προς το θέμα αυτό το Πρόγραμμα αναφέρει επι λέ- 
ξει : «η λαϊκή συναίνεση και η πολιτική υποστήριξη για τη συγ
κράτηση των] πληθο ριστικών παραγόντων τα δύο πρώτα χρό
νια του Πενταετούς θα αποτελόσουν το κλειδί της εισοδηματικής 
πολιτικής για να γίνει εφικτή η επενδυτική επέκταση. Η τε
λευταία θα διασφαλίσει και την αύξησή της παραγωγικότητας 
και της απασχόλησης που θα επιτρέψουν την ουσιαστική κοινω- 
νική ευημερία».

Όποκ προκύπτει από το σκεπτικό αυτό, το βάρος της αντι- 
μετ<οπίσεως του βασικού προβλήματος της οικονομίας, του πλη- 
θίοοισμού, επιρρίπτεται ουσιαστικά στους εργαζόμενους. Τούτο 
αποτελεί απαράδεκτη πολιτική επιλογή οχι μόνο γιατί επιβαρύ
νεται η μερίδα του πληθυσμού που ακριβώς πλήττεται περισσό
τερο από τον πληθωρισμό, αλλά γιατί η πολιτική αυτή προ
κρίνεται από μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που διατείνεται ότι 
εκπροσωπεί κυρίως τους εργαζόμενους και ενδιαφέρεται κατά 
πρώτο λύγο για τη βελτίωση της Οέσεώς τους. Το αντιλαϊκό 
λοιπόν στοιχείο στο σοσιαλιστικό Πενταετές δεν διαφαίνεται 
σε λεπτομέρειες. Αποτελεί, αντίθετα, βασικό τμήμα του κυρίως 
κορμού του I Ιρογράμματος.

Το Πενταετές Πρόγραμμα παραπέρα δανείζεται με ευχέ
ρεια βασικές αρχές της φιλελεύθερης οικονομίας για να δια- 
τυπιυσει την άποψη ότι η συγκράτηση του πληθωρισμού (βα
σικά με Ουσίες των εργαζομένων για την πρώτη τουλάχιστον
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διετία) είναι απαραίτητη προυπόθεση για να καταστεί δυνατή 
η εκτέλεση του αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματος. Και 
καταλήγει ότι η πραγμάτωση των επενδύσεων, μέσο^ της αυ- 
ξήσεως της παραγωγής και της βελτιώσείυς της παραγωγικό
τητας που Οα επιφέρει, Οα αποτελέσει το μόνο ασφαλή τρόπο 
για την ουσιαστική βελτίωση και της θέσεως των εργαζομένου. 
Όμως, παραλληλα με τη σωστή αυτή άποψη, τονίζεται ότι οι 
εργαζόμενοι Οα ίυφεληθούν άμεσα και από την ταυτόχρονη προ
ώθηση ενός ευρέως προγράμματος κοινωνικών παροχών. Είναι 
φανερή και πάλι η αντίφαση μεταξύ το^ν δύο αυτών επιδιώξεων. 
Γιατί η υγιής αύξηση της παραγωγής και η ουσιαστική βελτίω
ση της παραγωγικότητας προϋποθέτει την πραγμάτωση ανα
πτυξιακών επενδύσεων υπό συνθήκες ανεκτής νομισματικής ισορ
ροπίας, ενώ η ταυτόχρονη εκτέλεση του προγράμματος των 
κοινωνικών παροχών, που πρακτικά σημαίνει άμεση διεύρυνση 
των δημοσιονομικοί ελλειμμάτων, συνεπάγεται ένταση των πλη
θωρικών πιέσεων και, σε τελική ανάλυση, αρνητικές επιδράσεις 
στη συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας. Είναι προφανές 
ότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση και στην περίπτωση του Προγράμ
ματος δεν μπορεί να ξεφύγει από την πάγια και θεμελιώδη 
αδυναμία της να συμβιβάσει το πολιτικοϊδεολογικά σκόπιμο 
(κοινοτικές παροχές) με το οικονομικά αναγκαίο (αντιμετώ
πιση του πληθθ)ρισμού), σ ένα συνδυασμό εννοιολογικά βάσι
μο και πρακτικά εφαρμόσιμο. Επομένους , το Κυβερνητικό Πεν
ταετές, αρνούμενο επίμονα να αντιληφθή ότι είναι αδύνατη η 
άσκηση πολιτικής κοινωνικών παροχών με την ταυτόχρονη άσ
κηση επεκτατικής αναπτυξιακής πολιτικής, αρνείται στην ου
σία να αντιμετο)πίσει τον πληθωρισμό που πλήττει καίρια την 
εθνική μας οικονομία.

Οι αδυναμίες του I σ ο ζ υ γ ί ου Πληρωμών

Το πιο αδύνατο μέρος του Προγράμματος είναι αναμφισβή
τητα το αναφερόμενο στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Η εισαγωγική 
ανάλυση του μέρους αυτού επισημαίνει με ακρίβεια τις σύγχρο
νες αδυναμίες του Ισοζυγίου. Λυτές είναι η κάμψη των εξαγω- 
γών, η κόπωση των αδήλων πόρ(υν, το μεγάλο και αυξανόμενο 
εμπορικό έλλειμμα, η υποτονική εισροή ξένων κεφαλαίων, ο υψη
λός και αυξανόμενος εξισορροπητικός δανεισμός του Δημοσίου 
και το χαμηλό και συρρικνούμενο συναλλαγματικό μας απόθεμα 
που επαρκεί για την κάλυψη εισαγωγών τριο>ν έως τεσσάρων 
το πολύ εβδομάδων. Γενική έκφραση των αδυναμιούν αυτών απο
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τελεί η συνεχής υποτίμηση της δραχμής, που αντιπροσωπεύει 
και αυτή ένα μόνιμο ενισχυτικό παράγοντα του πληθοηοισμού. 
Τα αίτιά τους όμως, πρέπει να αναζητηΟούν στις γενικώτερες 
ασυαμετρίες και τιc διαοΟοωτικές αδυναμίες της οικονομίας αλ- 
λά και σε εξάρσεις της δυσμενούς συγκυρίας. Το ΙΙενταετές 
δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις βασικές αυτές αδυναμίες, 
όπως αναπτύχθηκε, και έτσι η βελτιωμένη εικόνα του Ισοζυ
γίου που προβλέπει το ΙΙρόγραμ.μα κάτω από την επίδραση 
σειράς λεπτομερειακοί AD HOC μέτρων είναι απατηλή και 
ουτοπιστικά αισιόδοξη, μ.ε κύριο αποτέλεσμα να στηρίζει σα
θρά το οιλόδοξο επενδυτικό ποόνοαμμα. Λναλυτικούτερα , που- 
βλέπεται ότι για την αντιμετώπιση του ανοίγματος του Ισοζυ
γίου, Οα απαιτηθεί κάθε χρόνο εξισορροπητικύς δανεισμός που 
θα αντιστοιχεί στο ΰ 'ζ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, 
δηλαδή ποσό της τάξεως των 2_ δισεκ. δολλαρ]ο>ν περίπου. Οι 
προοπτικές όμως του Ισοζυγίου είναι πολύ δυσμενέστερες για να 
δικαιολογήσουν ένα τέτοιο άνοιγμα που είναι κατώτερο του προ- 
βλεπόμενού ακόμη και για το 198.''!. Λς σημειωθεί μάλιστα ότι 
το 1983 πραγματοποιείται, λόγο) της μεγ λης υφέσεως της οι
κονομίας μας. κάτο) από συνΟάκεε κάμώεως της παοαγωγικής 
και εισοδηματικής δοαστηειότητας με ευμενείς επιπτώσεις πά- 
νω στα στοιχεία τθ)ν εισαγωγών μας. Συνεπώς, στην πραγματι
κότητα θ’ απαιτηθεί στο μέλλον σαφούς μεγαλύτερος εξισορρο- 
πητικός δανεισμός, με συνέπεια να δυσχερανθεί η εισαγωγή 
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού για τ/;ν εκτέλεση των απαραίτητο)-; 
-κατά το Πεόνρα.μμα- επενδύσε(ον.

Ανεξαρτήτους αυτόόν, κι αν ακόμ.η συγκρατηΟεί ο ετήσιος 
δανεισμός στο προβλεπύμενο ποσό το>ν 2 δισ. δολλαρίθ)ν, ση
μαντικό είναι ότι στο τέλος του 1987 το συνολικό ύψος τθ)ν 
οοειλούν μα: προς το εςωτεοικό Οα υπεοβεί τα 15 δισ. δολλάοια. 
Τούτο Οα επιβάουνε υπέομετοα τις δαπάνες εξυπηοετήσεως του 
χρέους με αρνητικές επιδράσεις επί του διαθέσιμου εισοδήμα
τος και τςς πιστοληπτικής ικανότητα: τηi χωράς.

Παρά τα ευχολόγια και τους ουτοπιστικούς οραματισμούς 
του 11ρογράμματος, το Ισοζύγιο ΓΙληρουμούν, παραμένει στ/)ν ττρα- 
γματικότςτα ο κυοκυτεοος από τους ανασταλτικούς παοάτΌ-Ik J i k - k »
ντες της οικονομ.ικης αναπτυςεω:

Δ η μ ο σ ι α Δ ι ο ί κ η σ η, Ε κ π α ί δ ε υ σ η. Φ ο ρ ο λ ο-
γ ι κ ό Σ ύ σ τ η μ. α , Π ι σ τ ω τ ι κ ή Ο ρ γ ά ν ω σ η 
Φανερά ελλειπής, φτωχή σε μέτρα και ελάχιστα πειστική 

για τ/;ν απόδοσή τ/;ς είναι η πολιτική που επαγγέλλεται το Πεντα-
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ετές για την οργανωτική βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση 
νευραλγικών τομέων του λειτουργικού μηχανισμού της οικονο
μίας, όπως η Δημόσια Διοίκηση, το φορολογικό σύστημα και η 
πιστωτική οργάνωση. Το οικείο μέρος του Προγράμματος δεν 
πείθει για την ειλικρίνεια, τον ορθολογισμό και την αντικειμενι
κότητα των προθέσεων της Κυβεονήσεως στο θέμα αυτό. Αντί
θετα, δημιουργείται έντονη η εντύπωση ότι η αντιμετώπιση τοον 
σ/ετικίυν προβλημάτιυν γίνεται όχι με καθαρά οικονομικά κρι
τήρια αλλά με πνεύμα συμβατικότητας, προχειρότητας και σπα- 
σμωδικότητας και κυρίως μέσα στα στενά πλαίσια που προσδιο
ρίζουν η πολιτική σκοπιμότητα και ο ιδεολογικός δογματισμός 
του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι, τα σχετικά μέρη του Προ
γράμματος, στο μεν σκεπτικό αναλώνονται σε φλύαρες ανασκο
πήσεις αδυναμιούν και μειονεκτημάτων, προ πολλού_ διαπιστω
μένων και επισημασμένων, ενώ τελικά, στο εκτελεστικό, 
αυτοπεριορίζονται σε ανιαρή αναμάσηση προτάσεων για ρυθμί
σεις δευτερεύουσας σημασίας και σε ευσεβή ευχολόγια χtopic 
πρακτικό αντίκρυσμα. Στο πλαίσιο αυτό και η σχετική κριτι
κή δεν μπορεί παρά να είναι ανάλογα περιορισμένη. Κυρίως μά
λιστα, όταν οι κυβερνητικές προσδοκίες σε τομείς όπως η 
Δημόσια Διοίκηση, έχουν ήδη διαψευσθή στην πράξη μετά από 
τα δύο και πλέον χρόνια σοσιαλιστικής διακυβερνήσεων της χώ- 
οαν.

Ειδικώτερα. στον τομέα της Δημόσιας Διοικήσεως, εςαί- 
ρεται επίμονα ο ρόλος των δημοσίων υπηρεσιών, που θεωρούνται 
βασικός μοχλός για την προώθηση της σοσιαλιστικής οικονομίας, 
και εκτίθεται σειρά φιλόδοξων σχεδίων για την αναδιοργάνωση 
και αξιοποίησή τους. Ποιά αξία όμως μπορεί να έχουν οι εξαγγε
λίες αυτές και σε ποιά κριτική μπορούν να τεθούν όταν κι ο τε
λευταίος πολίτης διαπιστώνει σήμερα ότι, ύστερα από δύο χρόνια 
σοσιαλισμού, το σύνολο της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας έχει 
εντελώς αδρανοποιηθεί και το έχουν υποκαταστήσει στο έργο του 
οι ((ειδικοί σύμβουλοι» και οι ((Κλαδικές», που έχουν μεταβάλει 
τον κρατικό μηχανισμό σε άβουλο εκτελεστή τ<υν εντολών του 
((κόμματος» ; Ποιά πρακτική αξία ακόμη μπορούν να έχουν οι 
οραματισμοί για την εξύψωση της παιδείας και ειδικώτερα για 
την αναγωγή των Α.Ε.1. σε φυτίόρια παραγωγής ((αξιών» στε- 
λεχών των ((κοινονικοποιημένων» παραγωγικούν μονάδων του 
σοσιαλιστικού μετασχηματισμού, όταν οι ίδιοι οραματιστές είναι 
υπεύθυνοι για τη σημερινή δραματική υποβάθμιση της παιδείας 
και την μετατροπή τίον Λ.Ε.Γ.. από ναούς λατρείας της γνώσε(»ς
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και της αλήθειας, σε πυρήνες της μαρξιστικής προπαγάνδας και 
σε κέντρα κομματικής διαμάχης ;

Το Πιστωτικό Σύστημα μπορεί και πρέπει, κατά το Πρό
γραμμα, να παίξει πιο ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια που Οα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της 
σοσιαλιστικοποιούμενης οικονομίας.

Για το σκοπό αυτό όμως, πέρα από τις χιλιοειπο>μένες σκέ
ψεις για απελευΟέρίυση το^ν επιτοκίο>ν, αποκέντρωση και εξυ
γίανση της πίστεως, ως μόνη καινοτομία που (3α επιλύσει αποτε
λεσματικά τα διαδικαστικά προβ?ηματα στον πιστωτικό τομέα, 
προσβάλλεται η κοινωνικοποίηση του συστήματος. Όμως είναι 
γνωστό, ότι το τραπεζικό μας σύστημα ελέγχεται ήδη κατά πο
σοστό ανιότερο του 90% άμεσα ή έμμεσα από το κράτος και ότι 
η κυβέρνηση διορίζει τις διοικήσεις των ελεγχομένουν τραπεζών 
και συνεπώς κατευθύνει την πολιτική τους. Λ]ε ποιό τρόπο λοιπόν 
η περιλάλητη κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ί η ση, που πρακτικά σημαίνει την τυπική 
προσθήκη εκπροσώπιυν των εργαζομένων, της τοπικής αυτοδιοι - 
κήσεως κ.λ.π., στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, 0α αλλάξει 
ως διά μαγείας το σημερινό ήδη κρατικοποιημένο τραπεζικό σύ
στημα, ώστε να το κάνει πιο αποτελεσματικό και κυρίως πιο 
υπάκουο στο ((πέρασμα)) της κυβερνητικής γραμμής ;

Με' ,'αλύτερη είναι η ασυνέπεια που χαρακτηρίζει το Πενταε
τές σχετικά. μ.ε τη φορολογική πολιτική. Επισημαίνονται βέβαια 
με ακρίβεια οι αδυναμίες του φορολογικού συστήματος, όπο)ς η 
χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα των φορολογικο)ν εσόδων, 
η μικρή αναλογία των αμέσων φόρων σε σύγκριση με τους εμ
μέσους, η μεγάλη φοροδιαφυγή, η κατάφορη παραβίαση της αρχής 
της ίσης μεταχειρίσεως των πολιτούν, αφού το μεγαλύτερο φορο
λογικό βάρος φέρουν οι μισθωτοί, καθώς και η έντονη δημοσιονο
μική απορρόφηση εισοδήμ.ατος (FISCAL DRAG) λόγω του 
υψηλού πληθωρισμού. Μπροστά όμως σ’ αυτή σην καυτή πρα- 
γματικότητα. ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός δεν έχει ουσια
στικά τίποτα να προτείνει πέρα από ένα ευχολόγιο για μελλοντική 
πάταξη της φοροδιαφυγής και ση φορομπηχτική πεπασημένη με 
ση μορφή σης «διευρύνσεως σης φορολογητέας ύλης>>. που σημαίνει 
βέβαια κυρίους σην παραπέρα αποστράγγιση τ(υν εξαθλιωμένοι 
μισθιυτών. Είναι χαρακσηριστικό ότι, υπό σην πίεση σης εμμονής 
σσην εξωπραγματική πολιτική διευρύνσεο^ς του δημοσίου τομέα 
και σης επακόλουΟης αυξήσεο^ς το)ν κρατικών δαπανών, δεν απο- 
τολμάται ούτε καν η ορθόδοξη και ολοκληρίυμένη τιμαριθμοποίηση
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της φορολογίας εισοδήματος, που παραμένει λειψή, εφαρμοζό
μενη στα κλιμάκια του εισοδήματος μόνο. Και βέβαια, δεν υπάρχει 
καν σκέψη για μια ουσιαστικότερη εξυγίανση του φόρου αυτού 
με τη μορφή δραστικών περιορισμό)'; και απαλλαγών που θα 
αποκαθιστούσαν τη φορολογική δικαιοσύνη. Γιατί κάτι τέτοιο 
Οα σήμαινε έναν περιορισμό των κρατικό)'; εσόδων και επομένως, 
έναν μη ανεκτό για τον σοσιαλισμό περιορισμό της δραστηριότητας 
του Δημοσίου.

Φενάκη όμως ήταν και τα αναφερόμενα στο ΙΙενταετές περί 
οικοδομητικού διαλόγου της Κυβερνήσείος με τις παραγωγικές 
τάξεις. Η συνεννόηση με τις ενδιαφερόμενες επαγγελματικές 
τάξεις δεν αποτελεί παρά μια γέφυρα για την τοποθέτηση του
κομματικού μανδύα στο Κράτος (μέσω των πολλόν; '-κομματικό)';)) 
περιφερειακό)'; επιτροπών) και τον έλεγχό του από την οργάνωση 
του κυβεενοόντο: κόμματοε. Μποοεί λοιπόν να διατείνεται το IIεν- 
ταετέε ότι η εοαομονή του 11 οονεά.μματο: Οα είναι επί κυλιό- 
μενης» και όχι επί σταθερής βάσειυς. Στη πραγματικότητα το 
όλο Πενταετές Πρόγραμμα είναι μια κυλιόμενη σκάλα πρωτο
φανούς πολιτικής ασυνέπειας.

Χαρακτηριστικό δείγμα των κρουσμάτων κομματικής εμπά
θειας, ιδεολογικού αυταρχισμού και μονολιθικότητας, που είναι 
διάχυτα σ’ όλο το κείμενο του Πενταετούς, είναι ότι πουθενά στις 
πολυάριθμες σελίδες του δεν αναφέρονται τίποτα περί ΕΟΚ, 
εκτός από μία μικρή φράση σχετικά με τις χρηματοδοτικές της 
δυνατότητες. Έτσι η σοσιαλιστική Κυβέρνηση, εθελοτυφλό)ντας 
βολικά '/ια τι: κομματικέ: τα: ανά'.'κε: πσονεαμματίζει το μέλλον 
της ελληνικής οικονομίας χο)ρίς αναφορά στον ευρύ χοόρο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στην οποία πάντως ανήκουμε και παρα
μένουμε και τα,: οποία: υ.άλιστα σήμεοα ποοεδρεύουυ.ε. Λυτό 
βέβαια δεν βρίσκεται σε αγαθές σχέσεις με τον ρεαλισμό τη συνέ
πεια και την αντικειμενικότητα.

Σοσιαλιστική ομο): αδεία, εντάσσεται αρμονικά στι: δια- 
κηρύξεις περί («εθνικής υπερηφάνειας)) και ((οικονομική: ανε
ξαρτησίας)).

Μια: «υπεεαοάνεια:» και «ανεέαετα.σία:» που δύστυχο;: οι- 
κοδομείται πάνο) στις δεκάδες μικοομεσαίο)'; επιχειοήσεων που 
καθημερινά κλείνουν πάνο.) στα άπειρα γραμμάτια που καθημε
ρινά διαμαρτύρονται' και κυρμυς, πάνω στα λησμονημένα από την 
κυβέρνηση όνειρα των χιλιάδων νέο)ν μας που καθημερινά εντάσ
σονται στι: στοατιέ: των ανέονων του σοσιαλιστικού ΟΛΕΔ.
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Ιο Πενταετές ΙΙρόγραμμα-της Κυβερνήσεώς χωρίς φαντα
σία, χωρίς νέες λύσεις, χωρίς συντονισμό σκέψεων και γεμάτο 
αντιφάσεις, αναγκαστικά Οα κληΟή να καλλιεργήσει νέες χρεω- 
κο~ίες στην οικονομική αγορά του τόπου. Εντασσόμενο και αυτό 
στον ψυχρά υπολογιστικό πολιτικό δογματισμό του ΙΙΑΣΟΚ. 
είναι επόμενο να αποτύχει στην αντιμετώπιση είτε των συγκαι- 
ριακκον είτε των θεμελιακών προβλημάτων της ελληνικής οικονο
μίας. IV αυτό και η Νέα Δημοκρατία Οα το καταψηφίσει.

Αθήνα. ;>1 Οκτ(ο3οίου J 98.’·)

ΛΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
Ηουλευτής Μεσσηνίας
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΙ ΗΤΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (Κ.Κ.Ε.)

ΜΑΡΙΑΣ Θ. ΔΑΜΑΝΑΚΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑΣ Β' ΠΕΡΙΦ. ΑΘΗΝΑΣ



ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στά Προκαταρκτικά τού Πενταετούς Προγράμματος 
Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983 - 1987

της Γενικής Εισηγήτριας της Μειοψηφίας (Κ.Κ.Ε.)

ΜΑΡΙΑΣ Θ. ΔΑΜΑΝΑΚΗ 
Βουλευτίνας Β' Περιφ. Αθηνών

Κυρίες και Κύριο,ι Βουλευτές :

Το ΚΚΕ έχει υποστηρίξει κατ’ επανάληψη και με συγκε
κριμένες μελέτες την ανάγκη για ολόπλευρη, μελετημένη και 
προγραμματισμένη ανάπτυξη του τόπου. Χαρακτηριστική απ” 
αυτή την άποψη είναι η πρτυτοποριακή μελέτη «Η βαριά βιο
μηχανία στην Ελλάδα», που εκδόθηκε το 1947 απ’ το Δημήτρη 
Μπάτση και που αποτελούσε συλλογική εργασία στελεχών και 
μελών του ΚΚΕ κι άλλων προοδευτικών επιστημόνιυν. Το ΚΚΕ 
λοιπόν, ενδιαφέρεται ζωτικά για την προγραμματισμένη ανάπτυξη 
της οικονομίας.

Παράλληλα δεν υποτιμούμε ή παραγνωρίζουμε τους περιο
ρισμούς, που υπάρχουν στα πλαίσια των καπιταλιστικών σχέσεων 
παραγωγής για σωστό προγραμματισμό. Η σχεδιομετρική οργά
νωση και διεύθυνση της οικονομίας αναμφισβήτητα προϋποθέτει 
ενιαία χρησιμοποίηση τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους τιον 
πηγών και των πόρων. Λυτό σημαίνει ότι ο πλήρης προγραμμα
τισμός προϋποθέτει κρατικοποίηση ή συνεταιριστικοποίηση των 
βασικών μέσων παραγωγής. Κατά συνέπεια μόνο στο σοσια
λισμό μπορούμε να έχουμε ουσιαστικό προγραμματισμό.

Γι αυτό υποστηρίζουμε ότι ο προγραμματισμός στα πλαίσια 
του καπιταλισμού έχει περιορισμένο χαρακτήρα. Και τα πράγμα
τα χειροτερεύουν όταν κυριαρχούν τα μονοπώλια, όταν η οικο
νομία είναι εξαρτημένη απ’ τις ιμπεριαλιστικές χώρες κι όταν 
υπάρχει κρίση κι αστάθεια στην οικονομία.
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Απόδειξη για όλα αυτά αποτελεί κι η πείρα απ’ την αποτυχία 
όλων των μέχρι σήμερα προσπαθειών για προγραμματισμό της 
ελληνικήν οικονοαίαε, με τελευταίο παοάδεινυα το ποόνοαμμαII- » i | Ik t ι I k k
της Νέας Λημοκρατίας για το 1978- 1982.

'Ολα αυτά δε σημαίνουν ότι ο προγραμματισμός δεν μπορεί 
κάτο) απ’ ορισμένες συνθήκες και την πάλη των εργαζομένων να 
οδηγήσει στη λύση, σε τούτο ή τον άλλο βαθμό, των ώριμων 
οικονομικών προβλημάτίυν. Λυτός ο δημοκρατικός προγραμμα
τισμός Οα έχει σα βάση του τη ρύθμιση του διευρυμένου δημόσιου 
τομέα της οικονομίας. Θα γίνεται, στις διάφορες βαθμίδες του, με 
την ουσιαστική συμμετοχή αντίστοιχα της Βουλής, των διαφόριον 
βαΟμίδον/ της Τοπικής .Αυτοδιοίκησης και άλλων οργάνων 
λαϊκού ελέγχου. Θα εξασφαλίζεται ή γνήσια κι ουσιαστική 
συμμετοχή των οργανώσεων των εργαζομένων στην κατάρτιση 
και υλοποίηση των στόχον/ του προγράμματος.

11 κυβέρνηση επιμένει στο πενταετές στην προσπάθεια 
«για εναρμόνιση ανάμεσα στο δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα στην 
αλληλοσυμπλήρωση κι υποστήριξή τους» (σελ. 9), για ικανο
ποίηση και των εργαζομένων και της ιδιωτικής πρ«)τοβουλίας. 
'Οσον αφορά τη λαϊκή συμμετοχή στην κατάρτισή του: Η κυ
βέρνηση σωστά ζήτησε τις προτάσεις των νομο'ν/ μέσο) των 
νομαρχιακόν/ συμβούλιο)'/. Πέρα, όμο)ς απ’ την καταγραφή 
των προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, η ιεράρχηση κι επιλογή 
τον/ γενικιόν στόχον/ έγινε γραφειοκρατικά, χο)ρίς τη λαϊκή
συμμέτοχη.

.Αλλά πέρα απ’ αυτά ενδειχτικύ για τη λαϊκή συμμετοχή 
είναι και το γεγονός ότι η Βουλή" μέ βάση τη νομοθεσία της 
Ν.Δ.. δεν απορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κατάρτιση του 
προγράμματος και δεν εξασφαλίζεται ουσιαστικός έλεγχος της 
πραγματοποίησης του προγράμματος. Κι αυτήν την νομοθεσία 
τη διατηοεί η κυβέονηση του ΓΙΑ ΣΟΚ.

Έτσι αυτό που λένεται στα ποοκαταοκτικά ότι ποόκειταιt tt ι
νια "πούνεau.ua δοάστ,ε. κινγτοποίγσηε και αξιοποίησης όλθ)ν 
τον/ αναπτυξιακών πόρο)'/ και φορέων της συ/.λογικής κι ατομικής 
πρωτοβουλίαν) (σελ. 1 ύ ) δεν έχει πραγματικό αντίκρυσμα.

II Ο ΙΣΙΑ ΊΌΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΙΑΣ ΓΙΡΟΒΑΙ1ΑΙΑΤΟΣ

Τα προκαταρκτικά δέχονται πως η ελληνική οικονομία 
περνά μια μακρόχρονη διαρθρωτική κρίση. Δέχονται επίσης πως.
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πχ.ρά τη μ.η επαρκή ανάπτυξη, παρουσιάζει «σημαντικό βαΟμό- 
μονοπώλησης. Αναφέρουν πως το 1 % των βιομηχανικών επι- 
χειρήσεουν απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους και δίνουν 
το 00 % της παραγωγής. Ακόμη φτάνουν μέχρι τη διαπίστωση 
ότι <·η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπόρεσε να παίξει το ρόλο του 
σταθεροποιητικού παράγοντα και του αναπτυξιακού μοχλού που 
της είχε ανατεθεί». Τελικά όμί»ς καταλήγουν στην εκτίμηση 
ότι <«η ουσία του ελληνικού οικονομικού προβλήματος συνίσταται 
στο ότι η οικονομία μας δεν έχει αναπτυχθεί ποιοτικά και ποσο
τικά σε συμμετρία με τις καταναλωτικές κι επενδυτικές μας 
ανάγκες)), (σελ. 15).

Αυτή είναι ν.ια σωστή αλλά επιφανειακή διαπίστωση.
Περιορίζει το πρόβλημα στο επίπεδο των παραγωγικών δυνά
μεων και της διάρθρωσής τους. Παραβλέπει τις παραγωγικές 
σχέσεις, οι οποίες.Εμποδίζουν την ισόρροπη ανάπτυξη- αυτών των 
δυνάμεο^ν και το κυριότερο εμποδίζουν την αξιοποίησή τους προς 
όφελος της κοινωνίας.

II ουσία, του οικονομικού μας προβλήματος βρίσκεται στο 
γεγονός ότι -τα -μονοπώλια, η υποταγμένη σ’ αυτά δράση του 
κοάτου: και το σύ'στην,α τη: εεάοτηση:. αυτοί οι παοάνοντε: 
κι η πολιτική της «δεξιάς. τ:ου για χρόνια τους υπηρέτησε, έχουν 
οδηγήσει την οικονομία σε μια βαθιά και πολύπλευρα, κρίση, 
που την επιδείνωσε η ένταξη στην ΚΟΚ. II παραπέρα ανάπτυξη 
της οικονομίας, η μορφή και το κοινωνικό της περιεχόμενο, 
πεονούν σήοιερα ν.έσα απ’ τα δυνατότητα και τον τοόπο, υε τον 
οποίο επιδιώκεται α διέξοδο: απ’ τ^ν κείση αυτή.

I ι ι i I

Μια απ’ τι: εκδηλώσεις της κρίσης αυτής είναι
πάνω αναυεεου.ένη «διαπίστωση των πεοκαταεκτικοδν. Λεν είναιι » ι I I t ι

όμαος κι η μόνη. Με διαφορετικές μ.ορφές, η κρίση, εκδηλώνεται 
σ’ ολου: του: του.εί: τη: κοινωνική: ζωή:. Στον οικονου.ικό. . - < - < · - I - ι
τομ.εα εκδηλώνεται με την αναντιστοιχια της παραγωγική: 
διάρΟεωση: ν.ε τι: εσωτεεικές κι εξωτερικέ: απαιτήσει: τη: 
παεαπέεα ανάπτυξη: τη: οικονομία:, Εκδηλώνεται επίση: με την 
αναποτελεσματικότητα των παεαδοσιακών ν.έσων ρύΟοιισηςk / i k i I ί '

οικονομια:. 1 ελο: ν.ε τι: τεεαστιες ανισοεεοπιε: στον τον.εα 
των εξωτερικών συναλλαγών και σ’ άλλους τομείς. 'Ολα αυτά 
συνιστούν μια χρεωκοπία του τρόπου ανάπτυξης, που ακολου
θήθηκε μεταπολεμικά, του τρόπου ένταξης της χώρας στο διεθνή 
καταμερισμό της εργασίας, της μορφής και του περιεχομένου, 
που είχε η όλη ανάπτυξη της χώρας μ.εταπολεμικά.
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Οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης είναι τεράστιες, ιδίως 
για τους μισΟο^τούς, την αγροτιά, τους επαγγελματίες και βιο- 
τέχνες, τη νεολαία. Η ανεργία, που πήρε ήδη μαζικές διαστάσεις, 
η ακρίβεια, κι η βαριά φορολογία αποτελούν αληθινές μάστιγες 
για το λαό. Οι προσπάθειες, που έγιναν ως τώρα να ξεπεραστεί 
η κρίση σε βάρος των εργαζομένου, είχαν σαν αποτέλεσμα τη 
χειροτέρευση του βιοτικού επιπέδου του λαού. Η χειροτέρευση 
αυτή εκδηλώνεται, εκτός των άλλων, και στη συνεχή απ’ το 1979 
μείωση της λαϊκής κατανάλωσης και στον περιορισμό πρόσφατα 
της λαϊκής αποταμίευσης, στην επικίνδυνη αύξηση της ανεργίας, 
στην επιδείνίυση το)ν όρων ζοκξς.

Η κρίση της ελληνικής οικονομίας δεν αποτελεί απλά εκδή
λωση της παγκόσμιας κρίσης του καπιταλισμού στη χώρα μας. 
Έχει κι ιδιαίτερες αιτίες, που της δίνουν μια ιδιαίτερη οξύτητα.

Στις συνθήκες της κρίσης αυτής, τα χρόνια διαρθρωτικά 
προβλήματα κι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας — πολλά απ’ 
τα οποία περιγράφονται και στα «προκαταρκτικά» — παίρνουν 
νέες πρωτοφανείς στη νεώτερη ιστορία της χο>ρας διαστάσεις, 
περιπλέκονται -με τις εκδηλώσεις της παγκόσμιας κρίσης του 
καπιταλισμού, γίνονται κι αυτά, τελικά, στοιχεία της γενικότερης 
κρίσης της ελληνικής οικονομίας και παράγοντες παραπέρα 
όξυνσής της. Έτσι χρόνιες αδυναμίες, όπως η στενή βιομηχανική 
βάση, η αδύνατη επιστημονικοτεχνική υποδομή, η έλλειψη 
παραγωγής εργαλειομηχανών κι άλλων σύγχρονων μέσων παρα- 
γο>γής, η μεγάλη εξάρτηση από εξωτερικές πηγές χρηματο
δότησης της οικονομίας, οι τεράστιες περιφερειακές ανισότητες 
κι άλλες ανισορροπίες, όλα αυτά δεν αποτελούν πια επιμέρους 
ιδιαιτερότητες, με τις οποίες - παρά τις αρνητικές τους συνέ
πειες - η ελληνική οικονομία μπορούσε ως τώρα να συμβιώνει. 
Έχουν μετεξελιχθεί σε κρίκους του συνολικού οικονομικού μας 
προβλήματος. Η αντιμετιόπισή τους δεν [απορεί να γίνει αποσπα
σματικά και μεμονοναένα, παρά μόνο στα πλαίσ α μιάς συνολικής 
πολιτικής εςόδου απ’ την κρίση κι αυτοτελούς ανάπτυξης της 
οικονομίας προς όφελος του λαού. Σ’ αυτό [απορεί να οδηγήσει 
μια πολιτική, που αντιμετωπίζει τους κύριους παράγοντες της 
κρίσης : τη δράση των μονοπωλίων, την φιλομονοπωλιακή λει
τουργία του κράτους, την εξάρτηση.

Κάθε άλλη πολιτική, πέρα απ’ την αμφίβολη αποτελεσματι- 
κότητά της, εγκυμονεί τον κίνδυνο της παραπέρα περιπλοκής
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και της συσσώρευσης τεράστιων προβλημάτο)ν στις πλάτες των 
εργαζομένων.

Έτσι είναι καθαρό ότι πρέπει να ακολουθηθεί ένας άλλος 
τρόπος ανάπτυξης και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα, που θα 
έχει σα στόχο την έξοδο της οικονομίας απ’ την κρίση, τον περιο- 
ρισμ,ό της τεχνολογικής καθυστέρησης και τη δημιουργία των 
βάσεων για αυτοτελή ανάπτυξη της χώρας προς όφελος του λαού.

Τα προκαταρτικά, που εξετάζουμε, - και στο βαθμό που θα 
υλοποιηθούν - δεν απαντούν, δεν ικανοποιούν τις βασικές αυτές 
επιδιώκεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ

Τα προκαταρκτικά περιέχουν5μιά σειρά σωστές διαπιστώσεις 
και προτάσεις γύρο) από ορισμένα προβλήματα της .ελληνικής 
οικονομίας και κοινο)νίας.

Άν εξετάσει όμο>ς κανείς προσεκτικά τα προκαταρκτικά 
θα δεί :

II ρ ώ τον : Ότι οι βασικοί στόχοι είναι εξωπραγματικοί. 
Προβλέπεται π.χ. αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος
3,5 - 4 % στη πενταετία. Αν πάρουμε υπόψη μας όμως ότι τα 
δυό πρώτα χρόνια η αύξηση θα είναι σχεδόν μηδενική, κατα
λαβαίνουμε ότι στην τριετία 85 — 87 πρέπει να εξασφαλιστούν 
ρυθμοί πάνω από (J %, πράγμα που είναι αδύνατο.

νε;
Πέρα από αυτό προβλέπεται ότι 

θέσεις εργασίας. 1 20.000 στο δευ
θα δημιουργηθούν 270.000 
ερογενή τομέα και 150.000

στον τριτογενή τομέα.
Αλλά αφού δεν θα εξασφαλιστεί ρυθμ,ός 3,5 - 4 % είναι 

βέβαιο ότι δεν θα δημιουργηθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εργα
σίας και δεν θα περιοριστεί η ανεργία στο 3.9 % που προβλέ-
/I αι.

Αυτά, όλα δείχνουν, πέρα απ’ ότι τα προκαταρκτικά
δεν έχουν καταρτιστεί με την απαιτούμενη επιμέλεια.

Δεύτερο : Τα προκαταρκτικά περιέχουν μια σειρά δια- 
τυπούσεις, που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα και 
δημιουργούν σύγχιση. Π.χ. <(τα βήματα, οι βασικές κατευθύνσεις 
και οι μεγάλες επιλογές που εντάσσονται σε μιά γενικότερη 
μακρόχρονη και σταθερή πορεία προς το σοσιαλιστικό μετασχη
ματισμό» (σελ. 7). ((Αγωνιζόμαστε. . . για μια κοινωνία δίκαιη, 
όπου θα σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. . . )>
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(σελ. 7 ). «Το ερώτημα, του ποιος κατέχει τα μέσα παραγωγής 
είναι δίλημμα αναχρονιστικό και ταυτόχρονα παραπλανητικό» 
(σελ. 9). «Η πολιτική αυτή επιλογή για μια διαδικασία δημοκρα
τικού προγραμματισμού είναι ριζικά αντίθετη με τα πρότυπα 
του συγκεντριυτικού προγραμματισμού, όπου η διαδικασία ςεκο- 
μένη από τη λαϊκή της βάση, καταλήγει είτε στη γραφειοκρατία 
και την αναποτελεσματικότητα...» (σελ. 12).

ο/.α αυιυτά τι Οα μποο ου σααε να απαντήσουμί

11 οο; τα--πρώτα «σοσιαλιστικό μετασχηματισμό» και «κατάρ
γηση τηε εκμετάλλευσην ανθρώπου από άνΟοωπο» δεν μποοούμε 
να έχουμε χωρίς περιορισμό, κατάργηση των καπιταλιστικό;'/ 
σχέσεων παραγωγής, δηλαδή χωρίς το πέρασμα των μέσων 
παραγωγής από τα χέρια των καπιταλιστών, τιον μονοπωλίων 
στα χέρια του κράτους ή συλλογικά;'/ φορέων (συνεταιρισμών 
κ.λπ. ).-Χωρίς το πέρασμα ' ουσιαστικά της εξουσίας στα χέρια 
το»/ εογαζομένο»/.t 1 ι

Τα προκαταρκτικά δεν προχο;ρούν σε καμιά περίπτωση 
προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα διακηρύσσουν ότι ((η μικτή 
οικονομία είναι η βασική επιλογή για το ορατό μέλλον» (σελ. !)).

ΙΙέρα απ’ αυτά, δεν είναι σωστό ότι η ιδιοχτησία στα μέσα 
παραγωγής δεν παίζει ρόλο στη διεύθυνση της παραγουγής. Αρκεί 
να είναι καθαρό ότι δεν είναι ουσιαστικά δυνατά] η διεύθυνση της πα
ραγωγής, χμυρίς να υπάρχει κοινωνική ιδιοχτησία στα μέσα παρα
γωγής. Παράδειγμα αποτελούν τα εποπτικά συμβούλια, που 
καθιέρωσε η κυβέρνηση και που δεν παίζουν ουσιαστικά ρόλο, 
ούτε καν στον έλεγχο της παραγωγήε.

I έλοε, όσον ν.οοοά το «συγκεντρωτικό ποονραμματισμό»4 I 1 I I I I S I t
που αναοέεεται στα ποοκαταοκτικά : ποέπεινα είναι καΟατυ ότι«I It I »
πρόκειται για κεντρικό σχεδιασμό. που στη κατάρτισή του συμ
μετέχουν εκατομμύρια ερρ 
τον οδηγό της ζωντανής και πραχτική 
'/τίζει το σοσιαλισμό. Κατά συνέπεια η διαδικασία του κεντσικού 
σνεδιασυ.ού δεν είναι εεκου.ένη από τη λαϊκή Τάση και παοά τα 
οποιαδήποτε πεοΓϊλήματα που υπάονουν - είναι, είτε οιαε αεέσειJ I I 1ι t /ν I - «
είτε όχι. αποτελεσματική.

Τ ρ ί τ ο : Ιο πενταετές πρόγραμμα που εισηγούνται τα προ
καταρκτικά είναι πρόγραμμα «ελαστικό», «πρόγοαμμ.α πλαίσιο». 
Έτσι, όμως, είναι αμφίβολο αν Οα βοηθήσει την οικονομία και 
σε ποιο βαθμό. Ίσως στις σημερινές συνθήκες να ήταν προτιμό

γαζόμενοι και αποτελεί αναμφισβήτητα 
δράσ·/,ε κάθε λαού που
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τερο να εκπονηθεί καί να εφαρμοστεί ένα δίχρονο πρόγραμμα 
(1983-80), με στόχο τη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη 
δημιουργία προϋποθέσεων για την έξοδο από την κρίση.

Τέταρτο : Τέλος δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε την 
καθυστέρηση, με την οποία κατατέθηκαν τα προκαταρκτικά και 
θα εγκριθεί το πρόγραμμα από τη Βουλή, που, αναμφισβήτητα, 
υποβαθμίζει την όλη προσπάθεια.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ

Για να ελέγξουμε συγκεκριμένα τις κατευθύνσεις του πεντα
ετούς προγράμματος θα χρησιμοποιήσουμε μια σειρά κριτήρια, 
που για μας είναι βασικά και χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα. -

1. Εξασφάλιση αυτοτέλειας της οικο
νομικής ανάπτυξης.

Τα προκαταρκτικά μιλούν κατ’ επανάληψη γνα την εθνική 
ανεξαρτησία, την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα 
προτείνουν μια σειρά μέτρα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, 
της έρευνας και τη δημιουργία προϋποθέσεων για ανάπτυξη.

Πρέπει, όμως, να παρατηρήσουμε ότι δεν προβλέπεται καμιά 
αναθειυρηση των συμβάσεων με τα ξένα μονοπιυλια και η κατάρ
γηση του αποικιακού Ν.Δ. 2087/53.

ΙΙέρα απ’ αυτό, πρέπει να είναι καθαρό ότι και η σοβαρή 
προσπάθεια, που γίνεται για την ανάπτυξη της πολεμικής βιο
μηχανίας. γίνεται μέσα στα πλαίσια και σ’ εξάρτηση από τις 
χ αύρες του ΝΑΤΟ.

Τα προκαταρκτικά δεν ασχολούνται με το θεμελιακό πρό
βλημα της εξασφάλισης των αναγκαίοι πόρων για την υλοποίηση 
του προγράμματος. Αυτό το θεωρούμε σοβαρή παράλειψη. ΚΓ 
αυτό γιατί — πέρα απ’ τ’ άλλα - αν πάρουμε υπόψη μας ότι δεν 
διαθέτουμε δική μας τεχνολογία, είμαστε υποχρεωμένοι να προσ
φεύγουμε στους ξένους για ορισμένες προύτες ύλες, για μηχα
νήματα. εργαλεία, τεχνολογία κ.λπ. Κι αυτό σημαίνει έντονη 
επιβάρυνση. Τα πράγματα λοιπόν γίνονται ανησυχητικά. Χαρα
κτηριστικό είναι το γεγονός ότι - με βάση εκτιμήσεις του ΟΟΣΛ- 
για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα θα χρειαστεί να προσφύγει 
η χώρα σε εξωτερικό δανεισμό 8 περίπου δισ. δολλαρίων, πράγμα 
που θα διπλασιάσει το σημερινό εξωτερικό δημόσιο χρέος. Και
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είναι γνωστό με τι βαρείς και επαχθείς όρους συνάπτονται τα 
εξωτερικά δάνεια.

Αλλά πέρα απ’ αυτά και κυρίως, τα προκαταρκτικά παίρνουν 
σαν δεδομένο την παραμονή της χώρας στην ΕΟΚ. Αυτό σημαίνει 
ότι το πόση ανάπτυξη, τι είδους ανάπτυξη και σε όφελος τίνος 
Οα καθορίζεται από τις κατευθύνσεις των οργάνων της ΕΟΙν. 
Δηλαδή στην ουσία τα προβλήματα της ανάπτυξης Οα καθορί
ζονται στις Βρυξέλλες και όχι στην Αθήνα.

Κατά συνέπεια δεν εξασφαλίζεται με το πενταετές όχι 
μόνο αυτοδύναμη οικονομική αλλά ούτε μια σχετική αυτοτέλεια.

2. Έλεγχος των μονοπωλίων.
Στα προκαταρκτικά διακηρύσσεται ότι θα χτυπηθεί η ασυ

δοσία των μονοπωλίων.
Τελευταία μάλιστα πάρθηκαν και ορισμένα θετικά μέτρα 

π.χ. για την υπόθεση της ΛΓΕΤ. Δεν είναι αρκετά όμως αυτά, 
γιατί η ασύδοτη δράση και οι καταχρήσεις είναι καθεστώς. 
Είναι γνωστό ότι με βάση παλιότεοα στοιχεία από το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας φαί εται να διαφεύγουν στο εξωτερικό γύρο) 
στα 2 δισ. δολλάρια το χρόνο. ;

Χρειάζεται να γενικευτούν οι έλεγχοι της διάθεσης των 
πιστώσεων, το)ν τιμούν, των υπερτιμολογήσεο)ν και υποτψ,ολο- 
γήσεων. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν με την άμεση συμμετοχή 
το)ν εργαζομένου. Πρέπει να αξιοποιηθούν οι εργαζόμενοι, να 
ενθαρρυνθεί η πρωτοβουλία τους, να δείξουμε εμπιστοσύνη και 
να στηριχτούμε σ’ αυτούς.

Πρέπει να είναι καθαρό ότι τα εποπτικά συμβούλια, σαν 
γνωμοδοτικά όργανα, δεν μπορούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο 
στην κατεύθυνση του ελέγχου τθ)ν μονοπωλίου.

Πέρα απ’ αυτά τα προκαταρκτικά δεν προβλέπουν ορισμένες 
εθνικοποιήσεις, που άλλο)στε είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση με 
τις προγραμματικές της δηλώσεις. Η πραχτική της εθνικοποίησης 
μόνο προβληματικών και ζημιογόνο)') επιχειρήσεων, το μόνο 
που πετυχαίνει, είναι η μεταφορά το)ν ζημιών στο δημόσιο, 
στις πλάτες του ελληνικού λαού.

Για μας οι εθνικοποιήσεις πρέπει να επεχταθούν και σε 
κερδοφόρες μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Δεν κατανοούμε γιατί 
π.χ. τα τεράστια κέρδη της ΙΙεσινέ, του Σκαλιστηρη, της εται
ρείας των Λιπασμάτων του Μποδοσάκη, τα ιδιοποιούνται οι 
ιδιοκτήτες τους, αντί να αξιοποιούνται για την εξυγίανση άλλων 
επιχειρήσεων και για μια οικονομική ανάπτυξη προς όφελος 
του λαού.
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ΙΙέοα απ’ αυτό είναι γνωστό ότι οι βιομήχανοι δεν κάνουν 
επενδύσεις - όπως δεν έκαναν και επί Νέας Δημοκρατίας — παρά 
τα ισχυρά προνόμια-κίνητρα. Κατά συνέπεια χρειάζεται έντονη 
παρέμβαση του κράτους για την ανάληψη επενδυτικών πρωτο
βουλιών και μάλιστα σ’ επιθυμητούς κλάδους και περιφέρειες. 
Απ’ αυτή την άποψη δεν είναι παραδεκτή η ματαίωση - σύμφωνα 
με τις επιταγές της ΕΟΚ - από την κυβέρνηση της κατασκευής 
του Πετροχημικού Συγκροτήματος.

Μ’ όλα αυτά είναι φανερό ότι παρά τις διακηρύξεις, ο έλεγχος 
τον; μονοποίλίων είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος.

3. Δημοκρατική και αποδοτική οργάνωση του 
δημόσιου τομέα προς όφελος του λαού.

Ο δημόσιος τομέας, έτσι ή αλλο.ιώς, στις σημερινές συνθήκες 
του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού διαρκώς ενισχύεται. 
Χαρακτηριστικά φαινόμενα : κρατικοποίηση προβληματικών επι
χειρήσεων. δημιουργία φορέων (ΕΚΕΤΕ, ΔΕΠΑΝΟΜ) κ.λπ.

Το πρόβλημα που μπαίνει επιταχτικά είναι προς όφελος 
τίνος λειτουργεί ο δημόσιος τομέας και τι πρέπει να γίνει.

Πρώτα-πρώτα δεν εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι δημοκρατι
κοί έλεγχοι στις προμήθειες και τις αναθέσεις των έργων, με 
αποτέλεσμα να διαρρέουν τεράστια ποσά στα ταμεία των μονο
πωλίων. Παράλληλα οι παρεχόμενες υπηρεσίες σ’ ορισμένες περι
πτώσεις δίνονται σε τιμές κάτω του κόστους π.χ. η ΔΕΗ πουλάει 
ρεύμα στη ΙΙενισέ πολύ κάτω από το κόστος. Οι τράπεζες δίνουν 
πιστώσεις σε μονοπούλια με πολύ χαμηλό επιτόκιο με το πρόσχημα 
της συγκέντρο^σης προύτης ύλης (π.χ. χρηματοδότηση Αέβεν- 
μπρόϋ κ.λπ.).

Κατά συνέπεια ο κρατικός τομέας της οικονομίας, σε τούτον 
ή τον άλλο βαθμό, εξυπηρετεί - είτε το θέλουμε είτε όχι — τα 
μονοπούλια. Γι’ αυτό ακριβούς είναι επιταχτική ανάγκη ο δημοκρα
τικός έλεγχος της διαχείρισης το)ν κρατικών επιχειρήσεο^ν με 
τη συμμετοχή το^ν εργαζομένου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
τθ)ν ενδιαφερομένου μαζικών φορέοιν.

Η κυβέρνηση με το νόμο για τις κοινο^νικοποιήσεις δεν 
έλυσε το βασικό αυτό πρόβλημα. Κι αυτό γιατί, πέρα από την 
απαγόρευση ουσιαστικά της απεργίας των εργαζομένων, δεν 
εξασφάλισε σημαντικό ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένου 
στη διοίκηση, δεν εξασφάλισε το ανακλητό των αιρετών εκπρο
σώπων και την ουσιαστική συμμετοχή τους.
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Πέρα απ’ αυτά η οργάνωση των κρατικών επιχειρήσεων 
είναι πρωτόγονη και η παραγωγικότητα χαμηλή. Οι μέθοδες 
οργάνωσης και λειτουργίας αναχρονιστικές. Δεν εξασφαλίζεται 
ουσιαστικά προγραμματισμός και έλεγχος της δραστηριότητάς 
τους. Το προσωπικό βασικά πλεονάζει, π.χ. στην Ελληνική 
Αεροπορική Βιομηχανία από τις 8.500 περίπου εργαζόμενους οι 
1.500 είναι διοικητικό προσωπικό και έχουν προσληφΟεί με κομ
ματικά κριτήρια. Έτσι εμφανίζουν οι επιχειρήσεις αυτές τε
ράστια ελλείμματα. Κατά συνέπεια είναι επιταχτική η ανάγκη 
να παοθούν μέτρα βελτίωσης της οργάνωσης και της λειτουογίας 
τουν κρατικών επιχειρήσεων.

Τα προκαταρκτικά δεν φαίνεται να αποδίδουν την πρέπουσα 
σημασία στα θέματα της οργάνωσης και της λειτουργίας του 
κρατικού τομέα.

Το ΚΚΕ προτείνει να συγκροτηθεί ειδική κοινοβουλευτική 
επιτροπή, που Οά ασχοληθεί σε βάθος ειδικά με την οργάνουση και 
λειτουργία των βασικών κρατικουν επιχειρήσεων μαζί και των 
ελεγχομένων από το κράτος τραπεζών.

4. 11 α ρ α γ ω γ ι κ ή ανασυγκρότηση της ο ι κ ο - 
ν ο μ ί α ς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία - και τα προκαταρκτικά το σημει- 
toνουν — ότι η ελληνική οικονομία εμφανίζει κρίσιμα διαρθρωτικά 
προβλήματα. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία - που σημείου - 
νονται - για την πορεία της ελληνικής βιομηχανίας : οι εισαγωγές 
βιομηχανικόν; προϊόντων το 1980 ήταν το 1/2 της εγχουοιας 
βιομηχανικής παραγουγής έναντι I/O αντίστοιχα το 1960. Επίσης 
το 1980 η αξία τουν εισαγουγών βιομηχανικοί;'; προϊόντων ήταν 
τρεις φορές μεγαλύτερη απ’ την αξία τον; βιομηχανικού'; εξαγουγόν;, 
ενου το αντίστοιχο νούμερο το 1974 ήταν 2,5 φορές. (Οι αντί
στοιχοι διεθνείς δείχτες είναι 1 : 1). Λυτό σημαίνει ότι τα ξένα 
βιομηχανικά προϊόντα διεισδύουν όλο και περισσότερο στην εσο^- 
τερική αγορά. ΙΙαράλληλα λείπει σχεδόν ο κλάδος τουν μηχανο
κατασκευουν και τουν προϊόντουν νέας τεχνολογίας.

Τα προβλήματα αυτά επιδεινουνονται και Οα επιδεινουνονται 
απ’ την ελευθερία εισαγουγούν απ’ τις χουρες της ΕΟΚ. που μας 
έχει επιβληθεί με την ένταξη. Φαίνεται κι απ’ αυτήν την άποψη 
πόσο έχει ζημιούσει την ανάπτυξη της χώρας η δέσμευοτη απ’ την 
ΕΟΚ. Τα προκαταρκτικά δεν αναφέρουν τίποτε συγκεκριμένο 
γύρου απ’ αυτό το πρόβλημα. Περιορίζονται σε μια αφηρημένη
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διαπίστωση που αναφέρει ότι : «η κυβέρνηση, λαμβάνοντας
υπόψη τις υποχρεώσεις, που απορρέουν απ’ την ένταξη της χώρας 
στην ΕΟΚ, θα εφαρμόσει μέτρα άμυνας στον αθέμιτο ανταγωνισμό 
με την εισαγίυγική διείσδυση βιομηχανικών προϊόντων» (σελ. 
56). Δεν βλέπουμε πως είναι δυνατό να συμβιβαστούν μεταξύ 
τουε τέτοιεε κατευθύνσεις.

Απ’ την άλλη τα προκαταρκτικά αναγνωρίζουν την ανάγκη 
να υπάρξει κάποια παραγωγική αναδιάρθρωση, όταν σημειώνουν, 
πως πρέπει να ριχτεί βάρος για την ανάπτυξη νέο»; κλάδων και 
την ανάληψη πρωτοβουλιούν για επενδύσεις στη βιοτεχνολογία, 
την πληροφορική και την μικροηλεκτρονική.

Γι’ αυτές τις κατευθύνσεις^δεν μπορεί βέβαια κανείς να έχει κατ’ 
αρχήν αντίρρηση. Όρκος, αφ’ ενός δεν αρκούν, απ’ -την άλλη 
είναι πολύ αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσουν να υλοποιηθούν 
χωρίς μια γενικότερη οικονομική αναδιάρθρωση. Χωρίς τέτοιες 
προϋποθέσεις τα όσα αναφέρονται για άλματα, που θα οδηγήσουν 
απ’ τη σημερινή κατάσταση συνεχούς συρρίκνωσης σε ανάπτυξη — 
και μάλιστα σε επιλεγμένους κλάδους τεχνολογίας αιχμής - είναι 
εξωπραγματικά.

Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι τα προβλήματα, που υπάρ
χουν, συνιστούν ένα συνολικό πρόβλημα διάρθρωσης και ανάπτυ
ξης της ελληνικής βιομηχανίας κι οικονομίας γενικότερα. Είναι 
λοιπόν φανερό τζως η λύση των προβλημάτων - κι αυτιον που 
σημειώνονται στα προκαταρκτικά - περνά μέσα από μια συνολική 
παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομίας που πρέπει να γίνει 
σε αντιαονοπίυλιακή κατεύθυνσή.

Ν’.ημειώνουμε ορισμένα βασικά στοιχεία μιας τέτιας αναδιάρ- 
θοωσηε :

α) II παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας προϋπο
θέτει εντατικές κι οργανωμένες προσπάθειες για την ανάπτυξη της 
επιστημονικής έρευνας. Είναι θετικό το γεγονός ότι τα προκα
ταρκτικά αναφέρονται σ’ αυτήν την ανάγκη και μάλιστα προβλέ
πουν ριζική ανααόοοωση του θεσυ,ικού πλαισίου και συγκεκρι- 
μένη ποσοτικά αύξηση tgjv πόρων που διατίθενται : από 0,2 % 

του ΛΕΙΙ το|1982 σε 0,8% του ΛΕΙΙ το 1987. Οι κατευθύνσεις 
όμως, που περιέχονται, για την ανάπτυξη των επιστημονικών 
και τεχνολογικών ερευνητικόν; δραστηριοτήτον; είναι ασαφείς 
και εντείνουν τις ανησυχίες μας. που έχει προκαλέσει η μέχρι
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τώρα κυβερνητική πολιτική στον τομέα της έρευνας. Πιο συγκε
κριμένα

Δεν εξασφαλίζεται η κατεύθυνση της μείωσης της τεχνολο
γικής εξάρτησης της χώρας.

Αποκλείεται ουσιαστικά ο δημοκρατικός και κοινοτικός 
έλεγχος πάνω στα ερευνητικά προγράμματα που Οά υλοποιηθούν 
και στη διάθεση των σχετικών πόρων.

Η ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηοιοτήτων γίνεται σε 
κατεύθυνση ανταγωνιστική προς τις ανάλογες δραστηριότητες 
των ελληνικών ΑΕΙ. (Είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα τα ΑΕΙ δεν 
είχαν ουσιαστικά ερευνητικό ρόλο, αυτό όμως δε σημαίνει ότι 
παρόμοια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθηθεί και στο μέλλον).

β ) Όσον αφορά το πρόβλημα της ανάπτυξης νέων κλάδων :

Οι κατευθύνσεις που υπάρχουν, πρέπει κατά τη γνώμη μας να 
συμπληρωθούν και να διευρυνθούν σε κλάδους παραγωγής σύγχρο
νων μέσων παραγωγής : εξειδικευμένες μηχανοκατασκευές, βασική 
κι ενδιάμεση χημική βιομηχανία, ηλεκτρονικό κι ηλεκτρολογ'κό 
υλικό. Μαζί μ.5 αυτές τις κατευθύνσεις χρειάζεται να προσεχτεί 
η ανάπτυξη κλάδων εξόρυξης κι αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου 
και γενικά κλάδων που ευνοούνται απ’ το φυσικό πλούτο της χώ
ρας καθώς και η ανάπτυξη κλάδων υποκατάστασης των εισαγω
γών. (Τρόφιμα, χαρτοβιομηχανία, μεταφορές).

Είναι βέβαια φανερό πως μ.ια τέτια αναδιάρθρωση - ακόμη 
και η προσπάθεια ανάπτυξης νέων κλάδων που αναφέρουν τα 
προκαταρκτικά - κοστίζει και προϋποθέτει διάθεση σοβαρών δαπα
νούν και πόρουν χρηματοδότησης. Τα προκαταρκτικά δεν απαντούν 
στο βασικό εοουττ,οια ποιος Οα οέοει το κόστοε υ,ιάε τέτιαc ανα- 
διάρθρουσης. 1 Ιεριοριζόμαστε να σημειουσουμε τη σημασία της 
διαπίστουσης του ΚΚΕ ότι ολόκληρη η προσπάθεια ανασυγκρό
τησης της οικονομίας πρέπει να κινηθεί σε αντιμονοπουλιακή 
κατεύθυνση κι επομένους να συνδυαστεί και με όσα προ αναφέρθη
καν για έλεγχο τουν μ.ονοπουλίων και δημοκρατική κι αποδοτική 
διαχείριση του δημ.οσίου τομέα.

γ) Η παραγουγική ανασυγκρότηση της οικονομίας συνδέεται 
άμεσα με την απαίτηση να υπάρξει προγραμματισμένη αναδιάρθρου- 
ση της αγροτικής παραγουγής, με κριτήριο τις δυνατότητες της 
κάθε περιοχής, τις ανάγκες της χοόρας και τις διεθνείς οικονομικές 
εξελίξεις. Τα προκαταρκτικά δεν απαντούν θετικά σ’ αυτήν την 
απαίτηση κι αυτό γιατί :
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Κατεύθυνση του προγράμματος είναι η προσπάθεια ενσω
μάτωσης οποιασδήποτε αναπτυξιακής πορείας της χοδρας μέσα 
στην κοινή αγροτική πολιτική της ΚΟΚ. Φαίνεται εδώ κι η 
προσπάθεια προετοιμασίας απέναντι στο δόλοηαα των 202 δισ. 
της ΚΟΚ για την υλοποίηση των —αμφιλεγόμενων έντονα—■ 
μεσογειακών προγραμμάτων για την επομένη δετία (1985 - 1991 ).

Στα προκαταρκτικά δεν υπάρχει δέσμευση για αύξηση του 
ποσοστού των επενδύσεον;, που απορροφάται απ’ τον αγροτικό 
τομέα κι ειδικότερα για εγγειοβελτιωτικά έργα —αν και υπάρχουν 
διαπιστώσεις για τη μείωση μέχρι σήμερα, αυτών των επεν
δύσεων (και μέσα, στο 1989).

Λεν υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες κατευθύνσεις για. δη
μιουργία της υποδομής που χρειάζεται για. την αναδιάρθρωση 
της-, αγροτικής παραγογής : Ίδρυση -βιομηχανιών για γεωργ. 
φάρμακα, εργαλεία, μη/ανήματα κλπ., εθνικοποίηση βιομηχα
νιών λιπασμάτων.

Κίναι θετικές οι διακτ,ούέειε, που γεά.οονται στα ποοκα- 
ταρκτικά, για στήριξη του γεωργικού τομέα στη συνεταιρισμένη 
οικογενειακή εκμετάλλευση. Όμ.ο>ς η υλοποίηση αυτής της θε
τικής διακήρυξης δεν εξασφαλίζεται. .Απ’ την άλλη μέχρι σή
μερα υπάρχουν αντίθετες ενδείξεις : Απόκρουση απ’ την ΕΟΚ 
της ενίσχυσης των συνεταιρισμόν; και προσπάθεια για συγκρό
τηση ομάδον; παραγωγόν;, αντίθετη κατεύθυνση του δετούς 
προγράμματος της ΔΊΈ που ήδη δημοσιεύτηκε, διάθεση μέσα 
στο *88 του ποσού τον; 2.5 δισ. για μεσαίες και μεγάλες επεν
δύσεις με στόχο τη δημιουργία «βιώσιμον; γεωργικόν; εκμεταλ- 
λεύσεον;».

δ) .Μεγάλη σημασία αποκτά μέσα στα πλαίσια της παρα- 
γογικής ανασυγκρότησης της οικονομίας και η αποφασιστική
διεύουνση της ενεργειακής ο ·.. „ της χωράς και το ανέβασμα
του επιπέδου του ενεονειακού τηε εξοπλισμού υ.αΤί υ.ε τη μείωση

it 1'^ I » - ι It i

της ενεργειακής :ςαρτησης, :ου σήμερα είναι ασφυκτική. Τα 
προκαταρκτικά περιγράφουν — μ.ε σωστά, στοιχεία— το ενερ
γειακό πρόβλημα της χώρας, προσπαθοδντας όμως να παρακάμ- 
ψουν το κύριο και βαθύτερο πρόβλημα —αυτό της ενεργειακής 
μας εξάρτησης. (Οι δεσμεύσεις της ΕΟΚ και του ΔΟΕ δεν ανα- 
φέρονται καν). Όσον αφορά, τους στόχους δεν υπάρχει και δω
οικονομοτεχνική εκτίμηση, ενώ ο ενεργειακός τομέας αφορά άμεσα 
δημόσιους οργανισμούς τεράστιας σημασίας (ΔΕΗ, ΔΕΠ, ΙΓ.ΜΕ).
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Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν προβλέπεται κα.νένα. σο
βαρό μέτρο για την αναδιάρθρωση του μη ορθολογικού ενεργει
ακού ισοζυγίου της /μόρας (δεν υπάρχει καθόλου αναφορά στο 
ουσικό αέοιο).ι » /

5. 1 1|ε ρί φ ε ρ ε ι α κ ή α ν ά π τ υ ξ η κ α ι α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η.

Είναι γνωστό ότι το 55 % περίπου της βιομηχανικής δρα
στηριότητας και το ύΟ % του πληθυσμού έχει συγκεντρωθεί 
στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και της Θεσ/νίκης. Λυτό έχει 
οδηγήσει σε μαρασμό την επαρχία, εκτός από ορισμένες ((νησίδες)), 
και τεράστια υΤτοβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα αλλά 
και στη Θεσ/κη.

/ ίτσι μπαίνει 
:ρειακής ανά:

επιταχτικά το πρόβλημα της πραγματικής 
υξης και της αποκέντρωσης.

Κι όταν λέμε πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη δεν εννο
ούμε απλή εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στην επαρχία 
—όπως γινόταν επί ΝΛ— για την εκμετάλλευση της φτηνής και 
ανοργάνίυτης συνδικαλιστικά δύναμης. Εννοούμε πρώτα και κύ
ρια αρμονική σύνδεση της εγκατάστασης των παραγωγικοόν μο- 
νάδων με τους φυσικούς ?:όρους, τις παραγωγικές και κλιματο- 
λογικές συνθήκες, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον κάθε 
περιοχής. Τέλος σημαίνει, σε τούτο ή τον άλλο βαθμό, σύνδεση 
με τις παραγωγικές μονάδες που υπάρχουν σε κάθε εποχή.

Τα προκαταρκτικά δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτά τα 
προβλήματα.

Μέρα απ’ αυτά υπάρχει επιταχτική ανάγκη για ουσιαστική 
αποκέντρωση, δηλαδή για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την 
κεντρική εξουσία σε περιφερειακά όργανα, αιρετά, που θα λογο
δοτούν απ’ ευθείαε στο λαό. Τα ποοκαταεκτικά δεν δεσμεύονται' I 4 4
συνκεκοιυ.ένα νια τη δήμιου π'ία αυτών τιον οονάνων. που είναι

4 4 4 4 4 Λ 4 I 4 4

η αυτοδιοίκηση δεύτεοου και τείτου βαθμού.
4 I / 4 4 I 4

Τα όογανα αυτά θα μποοούσαν να συμβάλλουν και στη σωστή
4 1 4 4 4 1 I I

περιφερειακή ανάπτυξη. Η αυτοδιοίκηση β' και γ' βαθμού θα 
μπορούσε να είναι αρμόδια π.χ. για τις κατευθύνσεις ανάπτυξης 
κάθε περιοχής. Σε ποιο βαθμό δηλαδή θα αναπτυχθεί η βιομηχανία, 
ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία, θα υλοποιηθούν μέτρα κοινω
νικής περίθαλψης, θα ελεγχθεί ουσιαστικά η εφαρμογή μέτρων για 
αποκατάσταση των καταστροφών του περιβάλλοντος κ.λ.π..
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6. ΙΙεριορισμός της ανεργίας.

Τα προκαταρκτικά Οεοορούν ότι «‘βασικές κατευθύνσεις του 
—ραγράμματος οικονομικής πολιτικής στην πενταετία 1 983 -87 
είναι η μείωση της αυξανόμενης ανεργίας και η αποδυνάμίυση του 
'τ-ασιμοπληΟωρισμού. που αποτελούν τα πιο πιεστικά βραχυ
πρόθεσμα π ρ ο β λή μ α τ α)) σ ε λ. 10.

Ωστόσο, οι διαπιστεύσεις που γίνονται, τα στοιχεία που δί
νονται και οι κατευθύνσεις που προσδιορίζονται, δεν αντιμετω
πίζουν το πρόβλημα της ανεργίας-στη ρίζα του, δεμένο με τη 
συνολική αλλαγή του τρόπου ανάπτυξης της χώρας στην προο
πτική της παραγωγικής ανασυγκρότηση της οικονομίας.

α) 11ρώτα πρώτα - όπως ήδη σημειώθηκε - η δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας συνδέεται με την αύξηση του ΛΕΠ κατά 
-3,5% -4% μέσα-στην ":ενταετία, στόχος που είναι "ουσιαστικά 
υ.τ. πόαν ν. α τοπο ι ή σι ν.ο ε.

β) ΙΙέρα απ’ αυτά, τα προκαταρκτικά περιέχουν στοιχεία 
κι εκτιμήσεις για την ανεργία, που συσκοτίζουν την πραγματικό
τητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: «Μ ανεργία κι η υποαπα
σχόληση μαζί κυμαίνονται στη δεκαετία 50 - 60 στα ποσοστά 
10- 16%» (σελ. 15) ενώ τα αληθινά είναι πολύ μεγαλύτερα/Η 
ότι («μαζική μετανάστευση κι η ταχύρρυθμη οικονομική μεγέ
θυνση στη δεκαετία του 1060, οδήγησαν σε σημαντική μείωση της 
ανεργίας)) (σελ. 15), ενώ είναι γεγονός πο>ς ο ίδιος ο τρόπος ανά
πτυξης που ακολούθησε η Ελλάδα, ήταν συνυφασμένος με την 
ανεργία. Αποπροσανατολιστική είναι επίσης η Κεντρική εκτίμηση 
ότι «η ανεονία αποτελεί το υπ’ αοιΟυ.όν ένα κοινωνικό - οικονο- 
μικό πρόβλημα της δεκαετίας του 80 σ’ όλον τον αναπτυγμένο 
κόσμο)) (σελ. 15) αφού είναι γνωστό και γενικά παραδεκτό πως 
στις σοσιαλιστικές χούρες δεν υπάρχει ανεργία.

γ) ’Οσον αφορά τη δημιουργία 2/0 χιλιάδο/ν νέίυν Οέσεουν 
εργασίας : Πέρα απ’ το ότι είναι ανέφικτη με εντελούς χαμηλούς 
ρυΟμ.ούς ανάπτυξης. .Λκόμη κι αν υποθέσουμε ότι Οα πραγματο
ποιηθεί. δεν πρόκειται να λύσει ουσιαστικά το πρόβλημα. Κι αυτό 
γιατί δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσει τους πολύ μεγαλύτερους 
αοιΟμούε ανέοναυν που 0α δτ.υ.ιουογτ.Οούν απ’ το κλείσιαο αικοών 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεοω και την εγκατάλειψη αγροτικών 
νοικοκυριού'/ (το πλεόνασμα του εργατικού δυναμικού απ’ τον 
γεωργικό τομέα 0α ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό τ<υν 70.000 
σύμφο/να τουλάχιστον με τις δικές μας εκτιμήσεις).
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δ) Σχετικά με την ανεργία των νέων : Τα προκαταρκτικά 
αναφέρουν 18 σημεία της κυβερνητικής πολιτικής για την αντι
μετώπιση του προβλήματος. Ορισμένα απ’ αυτά έχουν γενικά θε
τικό χαρακτήρα π.χ. επεξεργασία προγραμμάτων ταχύρρυθμης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, έρευνες για μελέτη του προβλή
ματος (Η κεντρική έρευνα προβλέπεταινα τελειώσει μέσα στο 
1983 !-περιμένουμε τα συμπεράσματα ) μορφωτικά προγράμματα 
κ.λ.π.

Άλλα σημεία είναι τόσο γενικόλογα, που πείθουν ότι είναι 
ανεπεξέργαστα π.χ. «λειτουργία προγραμμάτων εκμετάλλευσης 
αναξιοποίητων δημόσιων εκτάσεοον και φυσικού πλούτου» (σελ.9(> ) 
κι άλλα παοό'ΛΟΐα. Ιΐοέπει πάντοκ να τονίσουυ.ε ότι αυτά τα ιιέτεα* ι \ - ν it

δε λύνουν το πρόβλημα της ανεργίας των νέων, γιατί εντάσσονται 
μέσα στη λογική της αποδοχής του κύοιου εόλου της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας στα πλαίσια της «μικτής οικονομίας». Χαρακτηριστι
κή είναι η τύχη του προγράμματος των 20.000 θέσεων εργασίας για 
νέους,που χρηματοδοτείται κι απ’ τον ΟΛΕΔ. Μετά από ένα χρόνο 
ζωής του προγράμματος, έχουν καλυφθεί 7.000 θέσεις κι έχουμε κα
ταγγελίες συνδικάτων για απολύσεις εργαζομένων, που έγιναν από 
επιχειρηματίες, που στη θέση τους πρόσλαβαν νέους μαζί με την 
επιδότηση του ΟΛΕΔ. !

Για το ΚΚΕ η καταπολέμηση της ανεργίας περνά μέσα απ’ 
την προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας. 
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια χρειάζεται έκτακτο πρόγραμμα περιο
ρισμού της ανεργίας με χρηματοδότηση άμ,εσίυν και πιο μακρο
πρόθεσμα·)'./ παραγωγικών έργων και δραστηριοποίηση του δημό
σιου τομέα.

Στα έονα άΜέσης νρηοιατοδότησης υ,ποοούν να πεοιληοθούν 
έργα υποδομής στις πόλεις και την ύπαιθρο (αποχέτευση, οδοποιία, 
περιβάλλον κ.λ.π.), καΟούς και κοινωνικά έργα (εκπαίδευση, περί
θαλψη, λαϊκή κατοικία). Σε δεύτερη φάση μπορούν να περι/.η- 
φθούν μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία, μετα
φορές, μ.εγάλα έργα υποδομής κλπ.

ενα τέτοιο ποονοαΜΜα έκτακτων υ,ετοων νια την αντί-I 1 I I ι II t I

μετούπιση της ανεργίας θα πρέπει να συμπεριληφθούν μ.έτρα προ
στασίας Tojv ανέργων (αύξηση επιδόματος, χορήγησή του για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χορήγησή του σε νέους που πρίοτο- 
μπαίνουν στην παραγωγή κλπ.).
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7. Ε ισ ό δ η μ α των ε ρ«γ α ζ ο μ έ ν ω ν.

Τα προκαταρκτικά θεο)ρούν το «κόστος εργασίας» σαν παρά
γοντα του πληθωρισμού. Μάλιστα τους μισθούς και τα μεροκά
ματα τα θεωρούν σαν καθοριστικό παράγοντα του πληθωρισμού- 
για τα έτη 1983-84 (σελ. 22).

Παράλληλα τα προκαταρκτικά θεωρούν αναγκαία τη λαϊκή 
συναίνεση για τηο εισοδηματική πολιτική. «Η λαϊκή συναίνεση 
και η πολιτικήηυποστήριξη για τη συγκράτηση των πληθωρι
στικών παραγόντων τα δύο προ)τα χρόνια του πενταετούς, θα 
αποτελόσουν το -κλειδί της εισοδηματικής πολιτικής για να γίνει, 
εφικτή η επενδυτική επέχταση» (σελ. 22).

Πρώτη γεμση.'αυτών το)ν προβλέψεο)') ήταν το πάγωμα το») 
μισθών και μεροκά^ιτίον το πρώτο 8μηνο του 1988 και η' ψήφιση 
του αντιαπεονια??ού; άοθοου 4 του νονιου για'τις κοινο)νικοποιήσειε.

Έτσι είναι φανερό ότι η κυβέρνηση τουλάχιστον για το 1983 - 
1984 προσανατολίζεται για την εφαρμογή πολιτικής λιτότητας 
στους εργαζόμενους. Ενισχυτικό γι’ αυτό αποτελεί η πρόβλεψη 
ότι στην πενταετία το διαθέσιμο ιδκοτικό εισόδημα θα αυξηθεί 
κατά 1 - 2% έναντι 8,5 - 4% του Ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.

Πέρα απ’ αυτά προβλέπεται ότι θα επιτευχθεί «κατά τη 
διάρκεια του πενταετούς ανοδική πορεία του πραγματικού εισο
δήματος των χαμηλόμισθο)'), ώστε να αμβλυνθούν οι οικονομικές 
ανισότητες που υπάρχουν στη χούρα μας.. . .» (σελ. 20).

Κατά συνέπεια θα συνεχιστεί το καθεστούς της διάκρισης 
τθ)ν εργαζομένου σε χαμηλόμισθους και υψηλόμισθους και ανα
διανομή του εισοδήματος ανάμεσα στην εργατική τάξη και όχι 
ανάμεσα στην εργατική τάξη και το κεφάλαιο.

Όσον αφοοά τουε ανοότεε δεν ποοβλέπεται καυτά εεασοά- 
λιση για την προστασία του εισοδήματος τους. Η κυβέρνηση, αντί- 
να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα «τιμές με βάση το κόστος και 
ένα λογικό κέοδοε», προβλέπει υε τα προκαταρκτικά την κατάο- 
γηση το)ν τιμ<ύν ασφαλείας, για τα προϊόντα που η ΕΟΚ δεν 
δίνει εγγυημένες τιμές και τη διαμόρφωση των τιμούν με βάση την 
προσφορά και τη ζήτηση.

Επίσης για τους επαγγελματίες και βιοτέχνες παρά τις 
σωστές διαπιστώσεις το)ν προκαταρκτικό)') - δεν υπάρχει καμιά 
συγκεκριμένη δέσμευση για ουσιαστική αλλαγή στους όρους χρη
ματοδότησης, στον έλεγχο των τιμούν των προύτο)ν υλών, τη μεί
ωση της φορολογίας κ.λ.π..
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Τέλος δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη πρόβλεψη για καθο
ρισμό tcov κατώτεροί συντάξεων στο 80% του μεροκάματου του 
ανειδίκευτου εργάτη, αίτημα ζυμωμένο με αγώνες από την εργα
τική τάξη και τους απόμαχους της δουλιάς για την εξασφάλιση 
ενός μίνιμουμ βιοτικού επιπέδου.

Πέρα απ-’ όλα αυτά με το εισόδημα tcov εργαζομένων συν
δέεται η φορολογία και η διάθεση tcov δαπανών του κρατικού προ- 
υπολογισμού.Ι-Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από την υψηλή έμμεση 
φορολογία, που πλήττει βασικά τα πλατειά λαϊκά στο θάματα και 
από τη διάθεση τεράστιων δαπανών για αντιπαραγωγικούς σκο
πούς. -

Τα προκαταρκτικά δεν δεσμεύονται συγκεκριμένα για την 
αναδιάρΟρώση'των εσόδων στην κατεύθυνση της μείωσης της έμε- 

— σης φορολογίας και τη- μείωση tcov αντιπαραγοογικούν δαπανούν 
και το δημοκρατικό έλεγχο της διαχείρισης των κρατικών δαπα
νούν γενικότερα!!

8. Β ε λ τ·ί ω σ ή της π ο ϊ ύ τ η τ α ς ζ co ή ς τ ο) ν λ α ϊ κ ού ν
σ τ ρ (ο μ ά τ ο) ν.

Η ποιότητα ζωής tcov λαϊκών στρωμάτων εξαρτάται βέ
βαια. πριν απ’ όλα. απ’ το εισόδημα tcov εργαζομένων το)ν αγρο
τών κ.λ.π. Έχει όμοος άμεση σχέση και με την ποιότητα του περι
βάλλοντος (εργασίας και κατοικίας) και των παρεχομένο)ν απ’ το 
κράτος υπηρεσιών σε κοινοτικούς τομείς όπο)ς είναι η παιδεία, η 
υγεία, η κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, η δημιουργία υποδομής 
στις οικιστικές περιοχές, η βελτίιυση του περιβάλλοντος γενικό- 
τεοα. Το κείυ,ενο το>ν ποοκαταοκτικούν αναφέρεται αναλυτικά 
σ’ όλους αυτούς τους τομείς ακο?.ουθούντας τον ίδιο δρόμο : περι
γραφή της σημερινής κατάστασης, στόχοι και μέτρα πολιτικής.

Υπάρχει ανάγκη να γίνουν από μας ορισμένες γενικές παρα- 
τηοήσειε που αοοοούν όλουε αυτούε τουε του.είε (κεοάλαια 8.12 
και 17 - 25 tcov ποοκαταοκτικούν).

α) Στα θέματα αυτά η περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης 
περιέχει πολλές σωστίρ διαπιστώσεις, που αντανακλούν γενικά 
την πραγματικότητα. Ομως γίνεται προσπάθεια να παρακαμφθούν 
οι κύρ’.εε αιτίες, που δημιούργησαν τη σημερινή κατάσταση, ενού 
αναδείχνονται σαν κύρια προβλήματα, που είναι μεν υπαρκτά, αλλά 
είναι δευτερεύουσας σημασίας ή παράγωγα άλλων βαθύτεροι προ- 
βλημάτο>ν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα :
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Για την παιδεία : ((Το δικαίωμα για παιδεία και μύρφουση δεν 
αποτελεί ταυτόχρονα δικακυμα διεκδίκησης συγκεκριμένης απα
σχόλησης. Έτσι μπαίνουν οι βάσεις για κοινωνική αν αγνού ριση 
της αξίας της εργασίας» (σελ. 25).

Για τον κλάδο των κατασκευών : «Βασικό πρόβλημα του 
κλάδου τ(ον κατασκευαστικών έργων είναι η ανεπάρκεια της ζή
τησης και ταυτόχρονα η ανελαστικότητα της προσφοράς» (σελ. 65 ) 
ή «Υπάρχει ποιοτική και ποσοτική αναντιστοιχία ανάμεσα στο 
τεχνικό δυναμικό και τις ανάγκες των κατασκευών». (σελ. 65).

Για το περιβάλλον : «Το περιβάλλον έχει ήδη υποστεί, σε 
σημαντικό βαθμό, τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής μεγέν- 
θυνσης της μεταπολεμικής περιόδου, της δημογραφικής υπερ- 
συγκέντρωσης στην περιοχή της πρωτεύουσας καθώς και τις κάθε 
είδους .επεκτάσειςστο ~ χώρο χιορίς προηγούμενο -σχεδίασμά», 
(σελ. 93). Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε αναφορά στο κύριο πρόβλημα 
που είναι το ποιος· κέρδισε και κερδίζει από την αλόγιστη χρή<τη 
των φυσικιυν περιβαλλοντολογικούν πόρον;.

β) Όσον αφορά τους στόχους που υπάρχουν :

πεοβλήοιατα πουt I I

Οι στόχοι είναι γενικά θετικές διακηρύξεις, που παρατίθεν
ται χωρίς ιεράρχηση, χωρίς σύνδεση με το χρόνο και τη διάθεση 
τί»ν αναγκαίων πόρων. Δεν διαμορφούνουν έστω και το περίγραμμα 
εικόνας για το τι πρόκειται να γίνει. Θετική εξαίρεση είναι τα όσα 
αναφέρονται στον τομέα της υγείας.

ΙΙέρα απ' αυτά, τα μέτρα που παίρνονται ή που προγραμματί
ζονται δεν μπορούν να βάλουν τις βάσεις για να ξεπεραστούν τα

;τοπίζονται.
Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα :

- Τα 2/3 τον; δη μόσκον έργων της επόμενης πενταετίας έχουν 
ήδη αρχίσει, με βάση τις προτεραιότητες και τις επιλογές των 
Κυβερνήσεων της Ν.Δ. και λινύτεοο του ΙΙΛΣΟΚ. Ιίαοά την 
ασάφεια γύρο; απ’ το πρόβλημα της χρηματοδότησης σαν κύρια 
πηγή φαίνεται να είναι η ΚΟΚ, που επιβάΔλει βεβαίως τους δικούς 
της όρους, επιλογές και προδιαγραφές.

- Γίνεται μια αναφορά για δημιουργία 550 - 750.000 οικι
στικόν; μονάδον; μέσα στην 5ετία, ενού είναι φανερό ότι δεν υπάρχει 
μελέτη έστο; και για την καταγραφή των υπαρχουσών αναγκών 
κατά περιοχή. Στα όσα αναφέρονται, ουσιαστικά παρακάμπεται 
το κύριο πρόβλημα, που είναι το πώς θα γίνει η οργανωμένη κρα

93



τική παρέμβαση (μέσω δημόσιόν; φορέων, OTA, ΑΟΕΚ κ.λ.π.) 
για κατασκευή φθηνών κατοικιών, που Οα αποδοθούν στο λαό. Τα 
ίδια ισχύουν και για τα όσα αναφέρονται στα στεγαστικά δάνεια.

Όσον αφορά το σοβαρότατο πρόβλημα της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος παρατίθενται πολλά μέτρα, ενώ λείπει οποιαδήποτε 
αναφορά σε οικονομικοτεχνική εκτίμηση. Το ερώτημα ποιος θα 
πληρούσε», το κόστος για οποιαδήποτε αναβάθμιση επιχειρηθεί, πλα- 
νάται χωρίς απάντηση. Για το εργασιακό περιβάλλον υπάρχουν 
γενικές διακηρύξεις όπως η παρακάτω : «Γενικότερη επιδίωξη 
είναι η δημιουργία συνθηκουν που θα εξασφαλίζουν την αυτο
πραγμάτωση του εργαζόμενου».!! (σελ. 86).

Στον τομέα?, της κοινωνικής ασφάλισης υπάρχουν έστω και 
αφηρημένες - θετικές πάντως αναφορές για ευρύτερη συμμετοχή 
του κράτους ■ στα -βάρη της ασφάλισης καΓγιά αποδέσμευση από- 
θεματικών. Απ’ την άλλη ώριμα προβλήματα παραμένουν άλυτα. 
Γίνεται πάλι λόγου χάρη λόγος για μ.ελλοντική απόδοση οφείλουν 
του Δημόσιου και των εργοδοτούν, που θα έπρεπε να είχαν ήδη 
αποδοθεί με βάσή τους νόμους που ισχύουν.

γ) Το ΚΚΕ Οεουρεί ότι για τους τομείς αυτούς είναι αναγκαίο 
να καθοριστούν ορισμένοι άμεσοι στόχοι, ρεαλιστικοί, που να 
συνοδεύονται απ’ τις απαραίτητες οικονομικοτεχνικές εκτιμήσεις 
και το χρονικό προσδιορισμό των προτεραιοτήτων. Οι στόχοι αυτοί 
κατά την άποψή μας πρέπει να παίρνουν υπόψη ότι υπάρχει ήδη 
μεγάλη καθυστέρηση στην ικανότητα των αναγκών του λαού σ’ 
αυτούς τους τομ,είς, που φέρνει τη χώρα μας ακόμη και πίσίυ απ’ 
όλες σχεδόν τις χούρες της Δυτ. Ευρώπης.

Λυτό σημαίνει ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει 
να διατεθούν ποσά σ’ αυτούς τους τομείς - όχι απλούς μεγαλύτερα - 
αλλά τέτοια που να συνιστούν μια άλλη ουσιαστικά πολιτική διά
θεση τον; εσόδων του κράτους. Η ανάγκη αυτή περνά μέσα από 
μια διαφορετική πολιτική δαπανών τον; κρατικών προϋπολογι
σμών τον; επομένο)ν χρόνο»;.

Λ π’ την άλλη πρέπει να γίνει σαφές ότι μεγάλο μέρος το>ν 
βαρούν της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής τον; εργαζομένου;, 
πρέπει να τα φέρουν εκείνοι που κέρδισαν και κερδίζουν απ’ αυτήν 
την υποβάθμιση. Είναι αδιανόητο, λόγου χάρη να μην συνεισ
φέρουν οι βιομηχανίες του λεκανοπεδίου, ό,τι τους αναλογεί απ’ την 
ανεπανόρθωτη βλάβη στο περιβάλλον του 1/3 των Ελλήνων. Είναι
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αδιανόητο επίσης να πληρούνει ουσιαστικά ο λαός και οι ασφαλι
σμένοι υψηλές εισφορές, προκειμένου να απαλλάσσονται από δη- 
μιουργημένες στο παρελθόν υπο/ρε οάσεις τα μονοπώλια.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η διάθεση των αναγκαίων πόρων 
σ’ αυτούς τους τομείς - ιδιαίτερα στον τομέα της παιδείας αλλά 
και σε τομ.είς, που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη της χώρας 
π.χ. δημόσια έργα - πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μειώνει 
και όχι να ενισχύει την εξάρτηση της χούρας, από ιμπεριαλιστικούς 
οργανισμούς (ΕΟΚ, Διεθνή Τράπεζα κλπ.).

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το γενικό συμπέρασμα απ’ όσα προαναφέρθηκαν είναι ότι 
το πρόγραμμα - στο- οποίο αναφέρονται τα προκαταρκτικά - όχι 
μόνο δεν εξασφαλίζει αυτοτελή και σωστή ανάπτυξη της Οικονο
μίας, αλλά' ούτε σταθεροποιεί και βγάζει από την κρίση την οικονο
μία. Παράλληλα φορτώνει τα βάρη της κρίσης στις πλάτες των 
εργαζομένων. Γενικότερα με τα μέτρα που προβλέπονται, δεν 
ακολουθείται α ν τ ι μ ■ ν ο π ο) λ ι α κ ή δημοκρατική κατεύθυνση. Δηλαδή 
ουσιαστικά ακολουθείται ο παλιός τρόπος ανάπτυξης, που χρεο
κόπησε και έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι πρέπει να ακολουθηθεί άλλος δρόμος 
ανάπτυξης, αντιμονοπωλιακός, δημοκρατικός, με κύριο στόχο την 
έξοδο της οικονομίας από τη κρίση και τη παραγωγική της ανα
συγκρότηση.

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Είναι επιταχτική 
ανάγκη να ακολουθήσει ή χμορα αυτ/j την κατεύθυνση.

Ασφαλώς υπάρχουν δυσκολίες και αντιδράσεις από τη μεριά 
των ιμπεριαλιστών. tojv μονοπωλίων και του κύοιου πολιτικού 
τους εκφραστή της Ν.Δ. Αυτά, όμως, όλα μπορούν να ξεπεραστούν 
μ.ε την ανάπτυξη του λαϊκού κινήματος και τη δημιουργία ενός 
μετούπου πάλης, με τη συνεργασία όλιον των δυνάμεων της αλ
λαγής και ιδιαίτερα με το ΚΚΕ για τη στήριξη ενός προγράμματος 
αυτοτελούς ανάπτυξης, σε κατεύθυνση αντιμονοπωλιακή, δημο
κρατική, εξασφάλισης και βελτίο^σης του εισοδήματος των εργα
ζομένων.

Κατά συνέπεια το 
κτικά του πενταετούς ι

ΚΚΕ απαντάει αρνητικά στα προκαταρ- 
οονοάμματοε οικονομικής και κοινωνικήςι ι ι ι ι » / ' Π

ανάπτυξης 1983 - 87.
Παράλληλα προτείνει τη κατάρτιση ενός προγράμματος στα

θεροποίησης και εξόδου της οικονομίας από την κρίση που θα 
έχει σαν κατευθυντήριες αρχές :
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1. Εκδημοκρατισμός και αποδοτική οργάνωση των κρατικών 
επιχειρήσεων μαζί και των τραπεζών, με τη συμμετοχή των εργα
ζομένου σ’ όλα τα κέντρα αποφάσεων και την εφορμογή σύγχρο- 
νοον μεθόδων οργάνωσης.

2. Να ενισχυΟεί ο δημόσιος τομέας της οικονομίας με εθνι
κοποιήσεις και παραγωγικές επενδύσεις, με τη δημιουργία φορέων 
στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου, ώστε να παίξει αποφασιστικό 
ρυθμιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας.

3. Να ανασυγκροτηθεί και να αναπτυχθεί η εθνική παρα
γωγή, να ανακτηθεί η εθνική αγορά με τον έλεγχο κυρίως των 
εισαγωγών και την ανάπτυξη της ντόπιας παραγωγής.

4. Να ελεγχθούν τα μονοπώλια, να μπεί φραγμός στην ασυ
δοσία τους, να περιοριστεί η δύναμή τους και προύτα απ’ όλα να 
καθιερωθεί ο έλεγχος των τιμών και της διάθεσης των πιστώσεο;ιν, 
που δίνονταΓαπό το τραπεζιτικό'σύστημα.

5. Να βελτκυθεί το επίπεδο ζωής των εργαζομένων, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή τους στην οικονομική ανά
πτυξη και να διευκολυνθεί η έξοδος από την κρίση. Παράλληλα 
πρέπει' να καταρτιστούν και να εφαρμοστούν άμεσα προγράμματα 
απασχόλησης του εργατικού δυναμικού, ούστε να εξασφαλιστεί 
δουλιά στους άνεργους. Τέτοια προγράμματα μπορούν να γίνουν 
για τη κάλυψη οικιστικών αναγκών, βελτίωση και συνέχιση υπη
ρεσιών κοινής ωφέλειας, επανόρθιοση καταστροφών που έχουν 
συντελεστεί στο πεοιβάλλον κλπ.ι ί

(λ Να εξασφαλιστεί η δημοκρατική διαχείριση του κρατικού 
προϋπολογισμού με μείωση τ<υν έμμεσων φόρων και περιορι
σμό των αντιπαραγωγικών δαπανούν και ειδικότερα τιυν στρα
τιωτικού*; δαπανών και κυρίως, στο βαθμό που εξυπηρετούν ανάγ
κες του ΝΑΤΟ.

7. Να αποδεσμευτεί η χώρα από την ΕΟΚ και να συμπαρα
ταχθούμε με όλες τις προοδευτικές αντιιμπεριαλιστικές δυνάμειε 
στην πάλη για την κατάχτηση της οικονομικής αυτοτέλειας και τη 
συνεργασία σε βάση ισότιμη και αμοιβαία επιυφελή. Έτσι μόνο 
θα σπάσει το τεχνολογικό μονοπούλιο του ιμπεριαλισμού, θα βρε
θούν σίγουρες αγορές για τα αγροτικά προϊόντα και νέοι διέξοδοι. 
για τις εξαγωγές βιομηχανικά)'/ προϊόντων.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 1983 

ΜΑΡΙΑ Θ. ΔΑΜΑΝΑΚΗ
Βουλευτίνα Br Περ. Αθήνας
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 
ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΤΑΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΙΝΓΖΕ
ΒΟΥΛΕΥΤΉ Λ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ



Στα Προκαταρτηκά του Πενταετούς Προγράμματος 
Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-1987

του Ειδικού Εισηγητή της Πλειοψηφίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΙΝΤΖΕ 
Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές : . - -

Σύμφωνα με τα άρθρα 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του ισχύον- 
τον Συντάγυατον, καΟιεοούνεται για ποώτη φοοά η υποχρέωση 
της ΓΙολιτεί ας να σχεδιάζει συντονισμένα την οικονομική κα κοι
νωνική δραστηριότητα της χώρας, δηλαδή να συντάσσει προγράμ
ματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Σε εκπλήρωση της 
παραπάνω συνταγματικής επιταγής ψηφίστηκαν από τη Βουλή 
οι νόμοι 503/1976 και 747/1978 που αφορούν τον τρόπο έγκρισης 
και παρακολούθησης από τη Βουλή των Προγραμμάτων Οικο
νομικής και Κοινωνικής .Ανάπτυξης.

Η συνταγματική αυτή αρχή της υποχρέωσης της Πολιτείας 
νια συντονισυ.ό της οικονομικήν και κοινωνικήν ανάπτυξην σε 
συνδυασμό με μια άλλη θεμελιώδη αρχή του άρθρου 106 παρ. 7 
του Συντάγματος που αναφέρεται στη δυνατότητα εξαγοράς επι
χειρήσεων η αναγκαστικής συμμετοχής σ’ αυτές του Κράτους ή 
άλλων δημοσίων φορέων, αποτελούν ένα σημαντικό ρήγμα στη 
μονοσήμαντα καπιταλιστική δόμηση της Ελληνικής Πολιτείας στο 
εποικοδόμημα αναφορικά με την ιδιοκτησία.

To IIΛ ΣΟΚ στο σχέδιό του «Σύνταγμα για μια Ελλάδα 
Δημοκρατική» εκδόσεις Κέδρος, 1975 στις σελίδες 22-23 σχετικά 
με τη ρύθμιση της οικονομικήν οργάνωσης, άρα τη μορφή της 
ιδιοκτησίας αναφέρει :

«Συνταγματικά επιβεβλημένο σύστημα οικονομικής οργάνο)σην 
δεν οιποοεί και δεν ποέπει να υπάοξει. Αλλιώς 0α ανασταλεί η 
κοινωνική και οικονομική εξέλιξη και Οα παγιοποιηΟεί η κοινοί- 
νική και οικονομική δομή, που προσπορίζει οφέλη σε λίγους σε 
βάρους τιον πολλών. Το Σύνταγμα πρέπει να αφήσει ελεύθερες
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τις διαδικασίες εκείνες, — ου Οα ετ 
Ελληνικού λαού, όποτε το θελήσει, 
νωνία τη μορφή που επιθυμεί. Το

:ιτρέψουν στη πλειοψηφία του 
να δώσει στην Ελληνική κοι- 
Σύνταγμα δεν πρέπει να ανα-

φέρεται μόνο στην ιδιωτική- πρωτοβουλία. Πρέπει να διατυπώσει 
με σαφήνεια, ότι η οργάνο;ση της οικονομικής ζωής οφείλει να 
ανταποκρίνεται στις αρχές της κοινιονικής δικαιοσύνης και να 
εξασφαλίζει σε κάθε πολίτη συνθήκες διαβίωσης, σύμφωνες με 
την ανθροόπινη αξιοπρέπεια. 1Ϊ Ελλάδα πρέπει να γίνει κράτος 
κοινωνικό. Κράτος, του οποίου η οικονομική δομή έχει σαν προότο 
σκοπό την ικανοποίηση των συμφερόντων του λαού και την εξα
σφάλιση σε κάθε εργαζόμενο αμοιβής ανάλογης τη.ς εργασίας 
που προσφέρει».

Η Ε .Αναθεωρητική Βουλή του 197ό, παρά τη συντριπτική- 
συγκυριακή όπως χαρακτηρίστηκε - πλειοψηφία της συντηρητι
κής παράταξης (Ν. Δημοκρατία) σ’ αυτή, κάτω από τα σφυρο-
κοπήματα το»; αριστερό»; νέων (ΙΙΛΣΟΚ, ΕΔΛ ώ' ΚΚΕ εσ.) 
και παραδοσιακών (ΚΚΕ) όσο και των άλλων προοδευτικών 
(ΕΚΚΔ) δυνάμε.(·)ν μέσα και έξ(-) ατ ό τη Βουλή, υποχοεούΟηκε 
σε ρυθμίσεις της-ιδιοκτησίας και της οικονομικής Οργάνωσης γε-

\ ! I IIIνίκα έντονου κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η 
μάτων οικονομικής και κοινο»;ικής ανάπτυξης κα 
εξαγοράς των επιχειρήσει·»; μονοπιολιακού χαρακε 
της το»; πηγοόν του Εθνικού πλούτου.

i το»; προγραμ- 
. τη δυνατότητα 
ήρα ή αξιοποίη-

Λέγοντες οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, εννοούμε το 
αποτέλεσμα της προσπάθειας μιας ανθρώπινης κοινιονίας που τεί
νει στην αρμονική διαμόρφωση των συντελεστών της παραγωγής 
για την επίτευξη του άριστου οικονομικού και κοινιονικού απο
τελέσματος. Η διαδικασία αυτή της οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης κάτω από την επίδραση των Οειοριών της κλασσικής 
οικονομικής Σχολής, γίνεται μέσα στα πλαίσια της αγοράς. Λει
τουργεί δηλαδή αυτόματα μεταξύ ισορροπίας και ανισορροπίας 
της προσφοράς και ζήτησης. Έτσι έγινε η οικονομική και κοινω
νική ανάπτυξη το»; προηγμένο»; /μορών του δυτικού κόσμου στη 
διάρκεια της βιομηχανικής επανάστατης.

Στη διάοκεια ύυκυε του Μεσοπολέμου, και μάλιστα στα 1928- 
1932, η αντίληψη αυτή σταδιακά εγκαταλείπεται στις κεφαλαιο
κρατικές χώρες. Ολοένα μεγαλύτερη και αναγκαία επέμβατη του 
κράτους παρατηρείται στην κοινο»;ική και οικονομική ζωή κάτω 
από τη πίεση της μεγάλης οικονομικής κρίσης και των θεωριών
του KETNS.
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Παράλληλα άλλωστε η .επικράτηση της Οκτωβριανής Επα
νάστασης του 1917 στη Ρωσία και η γρήγορη οικονομική και 
κοινωνική της πρόοδος- συγκριτικά πάντοτε μ.ε την προεπανα
στατική περίοδο- στις πρώτες δεκαετίες καθώς και των υπόλοι
πων σοσιαλιστικών χωροόν της Ανατολικής Ευρώπης και Κίνας 
συνέτειναν πολύ, οόστε η έννοια της προγραμματισμένης οικονο
μικής δραστηριότητας με όργανο τα αλλεπάλληλα πεντάχρονα οι
κονομικά σχέδια, να κατακτά έδαφος στο κεφαλαιοκρατικό κόσμο. 
Έτσι η έννοια της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης συνε
πάγεται αυτόματα τον προγραμματισμό της οικονομικής και κοι
νωνικής δραστηριότητας. Δηλαδή το ΙΙρόγραμμα να αποτελεί 
αναγκαίο εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Τοιου
τοτρόπως η οικονομική ανάλυση και ο οικονομικός προγραμμα
τισμός παύουν να είναι προνόμια της μικροοικονομίας και εισέρ
χονται πανηγυρικά στην μακροοικονομία.

ΙΙΪ

ΙΙρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης λέγοντας 
εννοούμε μια ενεργή και συνειδητή πολιτική του Κράτους που 
αποβλέπει στον προσανατολισμό και την καθοδήγηση του συνόλου 
τ<υν δραστηριοτήτων τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημοσίας 
οικονομίας προς επίτευξη προκαθορισμένο)'; οικονομικών και κοι
νωνικών στόχων σε δοσμένο χρονικό διάστημα, συνήθως πέντε 
χρόνιο ν.

'Οταν το πρόγραμμα αναφέρεται σε μία οικονομία που τα 
μέσα παραγωγής ανήκουν εξ ολοκλήρου στην κοινο)νία, στο Κρά
τος (κοινωνική ιδιοκτησία) και αποβλέπει στην ικανοποίηση των 
κοινοονικοόν αναγκών και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των 
εργαζόμενό,»';. τότε το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται υποχρεωτικό, 
αναγκαστικό, επιτακτικό. Είναι τα προγράμματα (πλάνα, σχέ
δια) που εφαρμόζονται στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού της 
Ανατολικής Ευρώπης και Κίνας.

Εξ αντιθέτου όταν το πρόγραμμα αναφέρεται σε μια οικο
νομία που τα μέσα παραγιογής ανήκουν στους ιδιώτες (ιδιωτική 
ιδιοκτησία), που βασίζεται στους κανόνες λειτουργίας της αγο
ράς, που σκοπεύει στην προαγωγή του ατομικού κέρδους και 
που τέλος αποβλέπει στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών 
σαν έμμεση, αναπόδραστη συνέπεια, σαν μια διαδικασία υποταγ
μένης στο ατομικό κέρδος, τότε το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται 
ενδεικτικό, ελεύθερο, κατευθυντήριο, ήπιο. Είναι τα προγράμματα
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ττου εφαρμόζονται στις κεφαλαιοκρατικές χώρες του Δυτικού Κό- 
συιου.ν

Και στις δύο αναφερΟείσες κατηγορίες προγραμμάτων, η σύν
ταξη ο έλεγχος και παρακολούθηση εφαρμογής και η εκτέλεση 
των έργων που εκτελούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων, 
γίνονται από Κεντρικά Όργανα της Κεντρικής Εξουσίας, μακριά 
συνακόλουθα από οποιαδήποτε συμμετοχή του λαού, εκτός από 
εκείνη που εκφράζουν των όποιου βαθμού αντιπροσωπευτικότητα 
της Κεντρικής Εξουσίας (Κυβέρνησης, Κουλής).

ι\

Το Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανά
πτυξης 1983-1987, που τα Προκαταρκτικά του εισηγούμαι στη 
Βουλή για ψήφιση, δεν μοιάζει με κανένα από τα αναφερθέντα 
είδη προγραμμάτων. - -

I ιατι :
1. Βασίζεται στο δημοκρατικό προγραμματισμό. -Λυτό ση

μαίνει ότι ο λαός μετέχει με τους εκλεγμένους εκπροσώπους ο ',-υ 
σ’ όλα τα επίπεδα πολιτικής, κοινοτικής και οικονομικής του 
οργάνωσης, τοπικά (χο)ρικά) και κλαδικά (συντεχνιακά) σ’ αυτά 
που είναι θεσμοθετημένα και σ’ εκείνα που Οα θεσμοθετηθούν 
(Κοινότητες, Δήμοι, Αναπτυξιακές Επιτροπές, Βάσεις (ΑΕΒ), 
Συνδικάτα, Συνεταιρισμοί, -Αγροτικοί Σύλλογοι, Ενώσεις Εργο- 
δοτά>ν, Συνοικιακά Συμβούλια, Επιτροπές Γειτονιάς, Τοπικά Συμ
βούλια Υγείας, Νομαρχιακά Συμβούλια, Περιφερειακά Συμβού
λια (τρίτος βαθμός αυτοδιοίκησης), Ομοσπονδίες, Τοπικές-Κλα- 
δικές Ενώσεις Συνεταιρισμών, Επιμελητήρια κάθε είδους, Συνο
μοσπονδίες όλων των κοινωνικό)'/ στρωμάτων, Βουλή, Κυβέρνηση) 
σ’ όλα τα στάδια και σ’ όλες τις διαδικασίες από τον σχεδιασμό 
του Προγραμματισμού μέχρι τον έλεγχο και παρακολούθηση και 
εκτέλεση των έργων που εκτελούνται στα πλαίσια του.

2. Αναφέρεται σε μια οικονομία μικτή στην οποία ο δημό
σιος Τομέας (κρατικός οποιασδήποτε μορφής) κοινωνικοποιημέ
νος τείνει να διευρύνεται τόσο σε τομείς στρατηγικής σημασίας 
για την Εθνική Οικονομία και Εθνική Άμυνα, όσο και σε τομ,είς 
όπου δρούν επιχειρήσεις μονοπωλιακού χαρακτήρα και εκμετάλ
λευσης εθνικού πλούτου κύρια μη ανανεό)σιμου.

3. Εισάγονται άλλες 
δραστηριότητας με φορείς υποκείμενα κοινωνικής ιδιοκτησίας (δη-

μορφες επιχειρηματικής οικονομικής
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μοτικές, κοινοτικές ακραιφνείς και μικτές επιχειρήσεις, συνε
ταιριστικές επιχειρήσεις. επιχειρήσεις ευρείας λαϊκής βάσης). 
Στις επιχειρήσεις αυτές θα ανατίθενται έργα που γίνονται με 
παραχώρηση δικαΐίυματος του Κράτους, όπως λ.χ. συγκοινωνίες 
αστικές, υπεραστικές, θέρμανση, εκμετάλλευση ιαματικών πη
γών και μεταλλικοί νερούν κλπ. που μέχρι τώρα τα ελυμαίνονταν 
ύποπτα ιδιωτικά κυκλάσματα.

4. Καθιερώνονται θεσμοί κοινωνικού ελέγχου στην ιδιωτική οι
κονομική δραστηριότητα (Εποπτικά Συμβούλια, νόμος προβλη
ματικών επιχειρήσεων, Κοινοινικοποίηση των δημοσίων Οργα
νισμών και Επιχειρήσείον, ο θεσμός της συμμετοχής των εργα
ζομένων στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων ιδιωτικόν; επι
χειρήσεων, ο εργατικός ελεγχος των επιχειρήσεων, η άσκηση της 
επιθεώρησης της εργασίας από τα συνδικάτα κλπ.). Λυτά σημαί
νουν ότι η ιδκοτική επιχειρηματική και γενικότερα οικονομική 
δραστηριότητα μπαίνει κάτω από τον κοινωνικό έλεγχο με στόχο 
σε πρώτη φάση τον ^ περιορισμό της ασυδοσίας (φοο^'-’Λ''ϊ θ' 
υπερτιμολογήσεις καιςυποκοστολογήσεις, παοσ,Ο'-νίσεις εργατικής 
νομοθεσίας κλπ.) και σε δεύτερη φά.σ»] να. οόηγησει πέρα του 
επιτρεπομένου μέσα στα πλαίσ»* κειμένης νομοθεσίας που 
διαμορφώνεται το παιχνίδ» *ης αγοράς, κέρδους στην εξυπηρέ
τηση του γενικό--;®^'-» κοινωνικού και εθνικού συμφέροντος.

5. Εμβαθύνει και διευρύνει τη δημοκρατία. Αποδυναμώνει και 
απομυθοποιεί την Κεντρική Εξουσία. Λυτό γίνεται (α) με την 
οριζόντια αποκέντρωση, σε τρία επίπεδα, δηλαδή την καθιέρωση 
τριών βαθμοώ; τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητικά και οικονομικά 
αυτοδύναμης και όσο γίνεται αυτάρκους και (β)με την κάθετη 
αποκέντρωση δηλαδή μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές 
υπηρεσίες στις περιφερειακές (αποσυγκέντρωση) και την μετα
φορά αρμοδιοτήτων από τους υψηλούς βαθμούς της υπαλληλικής 
ιεραρχίας στους κατώτερους, επιμερίζοντας και συγκεκριμενοποι
ώντας έτσι και το δικαίωμα της απόφασης (αυτενέργειας και πρω
τοβουλίας ). αλλά και την ευθύνη.

Με τον τρόπο αυτό η εξουσία που ασκείται σ’ όλη της την 
κλίμακα από όργανα που εκλέγονται, ελέγχονται και ανακαλούν
ται (σε τακτά χρονικά διαστήματα με εκλογές) από τον λαό, 
που βρίσκεται σε καθημερινή επαφή μαζί τους, γίνεται προσιτή, 
απαλλάσσεται από κάθε ίχνος και τάση αυθαιρεσίας και αυταρχι- 
κότητας, γίνεται σε τελευταία ανάλυση ανθρούπινη, δημοκρατική.
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Επίσης η εξουσία (νόμος, κοινωνική τάξη) από αυθαίρετη 
και κοινίονικά ετερόνομη επιβαλλόμενη θέληση, γίνεται αυτοπε- 
ριορισμός ή κοινωνικά αυτόνομη επιβαλλόμενη θέληση.Έτσι φθά
νουμε στην απομυθοποίηση της εξουσίας. Και το άτομο από υπή
κοος γίνεται πολίτης. Ασκεί εξουσία καθημερινά και ταυτόχρονα 
την υφίσταται. Εξουσιάζει και εξουσιάζεται. Όχι θεωρητικά αλλά 
στη καθημερινότητα.

6. Έχει στόχο τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοι- 
νιυνίας μας. .Λυτό σημαίνει, όλα τα μέτρα που λαμβάνονται είτε 
συγκυριακά, είτε θεσμικά, είτε, τέλος, δομικά, αποτελούν αφε
τηρία για παραπέρα εδραίίυση του κοινωνικού μετασχηματισμού 
και αποκλείει την πιθανότητα να αποβούν αύριο τροχοπέδη προς 
τον τελικό στόχο. Επιδιώκει να έχουν την ευρύτερη λαϊκή συναί
νεση, σαν ώριμες κοινωνικές διεκδικήσεις, ώστε να είναι εύκολα 
αφομοιώσιμα από την ελληνική κοινωνία, είτε γινόμενα απόλυτα 
αποδεκτά στη καλλίτερη των περιπτώσεων από εκείνους που τα 
OiwA^t/vr.,'ir7av, είτε να είναι ανεκτά στη χειρότερη των περιπτώ- 
σεο)ν απο εκείνα^ οι οποίοι ή αδιαφορούν ή και τα μάχονται. 
Με τον τροπο αυτό φΐΐα/^ιειε σε μιά κοινωνία πολυφωνική, πολυ
κομματική, ακρως δημοκρατική, κοινωνικά δικαιότερη και απελευ- 
Οερο>μενη στον ανώτατο βαθμό, σ= -^ια κοινίονία σοσιαλιστική.

Από όσα μέχρι τ<όρα ανάφερα, προκύπτει το Πενταετές 
Πρόγραμμα που συζητάμε δεν μπορεί να καταταγεί στα ενδεικτικοί 
το>ν καπιταλιστικών χωρούν. Γιατί την διαδικασία της οικονομικής 
κοι κοινωνικής ανάπτυξης δεν την αφίνει στη λειτουργία της αγοράς 
και υποταγμένη στο ιδιωτικό κέρδος. Δεν είναι κατευθυντήριες 
γραμμές επιθυμητών στόχων. Απεναντίας παρατηρούμε μια έντονη 
κρατική οικονομική δραστηριότητα στον παραγωγικό τομέα που 
τείνει να αυξάνει με τις νέες μορφές κοινωνικής ιδιοκτησίας και 
κατά συνέπεια έχουμε μεγάλο βαθμό υποχρεωτικύτητας στο 
ί I οόνεαυ.υα.ι it tv

()ύτε όμως μπορούμε να το κατατάξουμε στα αναγκαστικά. 
Γιατί αναφέρεται σε μια μικτή οικονομία που σημαίνει και ύπαρ
ξη αγοράς όχι ελευθερίστικης και κύρια γιατί δεν είναι αποτέ
λεσμα γραφειοκρατικού κέντρου προγραμματισμού. Εξ αντιθέτου 
κυριαρχούν τα στοιχεία της δημοκρατικότητας και αποκέντρω
σης στην κατάρτισή του.

Θα μπορούσε να το χαρακτηρίσουμε σαν δημοκρατικό, 
αποκεντρωμένο σοσιαλιστικό πρόγραμμα οικονομικής και κοινω
νικήν ανάπτυξην ή ποόνοαιιυ.α οικονομικήν και κοινωνικής ανά-
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πτύξης μετάβασης στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό με δημο
κρατικές διαδικασίες.

V

Βασικές πολιτικές και κοινωνικές επιλογές στο Πενταετές 
Ιΐρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983 - 87 
της Κυβέρνησης της Αλλαγής, είναι οι ίδιες εκείνες που εξαγγέλ
θηκαν πανηγυρικά στην ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμ
βρη 74 από το ΠΑΣΟΚ. Λυτές είναι :

Εθνική Ανεξαρτησία.
Λαϊκή Κυριαρχία
Κοινωνική - Απελευθέρωση
Δημοκρατική Διαδικασία.

------'Ολα τα συγκυριακά, θεσμικά και δομικά μέτρα που λαμβά-
νονται και οι πολιτικές που προτείνονται από την Κυβέρνηση στα 
πλαίσια υλοποίησης των στόχων και επιδιώξεων του Προγράμ
ματος διαυλακώνόνται και οξυγονώνονται από τις αδιαπραγμάτευ
τες αυτές αρχές.

Ιδιαίτερα η κατάκτηση, διασφάλιση και διατήρηση της εθνι
κής ανεξαρτησίας και εδαφικής μας ακεραιότητας είναι όρος «εκ 
των (ον ουκ άνευ». Οποιαδήποτε Ουσία οικονομική και κοινωνική 
χρειασθεί, Οα δοθεί αφειδόλευτα στην υπηρεσία της Πατρίδας.

Η κρίσιμη διεθνής κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική 
.Μεσόγειο, καθώς και οι οξυμένες σχέσεις μας με την Τουρκία-εξ 
αιτώ- του Αιγαίου και της Κύπρου (εθνικού χοίρου του ευρύτερου 
ελληνισμού), επιβάλλουν αυξημένη πληρότητα στον εξοπλισμό 
των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Για να είναι πανέτοιμες να εγγυη- 
Οουν κάθε στιγμή την εθνική μας ανεξαρτησία και εδαφική μας 
ακεραιότητα.

Επομένως. οι δαπάνες · 
κάτω από την επιούλαέη4 ι 'I
στην αμυντική Οωράκιση

για τους στόχους του πεντα 
ότι δεν Οα δημιουργήσουν 

τηε πατείδας υ,αε.I * “ ι

τούς, τελούν 
προβλήματα

Η Λαϊκή Κυριαρχία. 
Δημοκρατική Διαδικασία, εξ 
των Οεσυ.ών. υ.ε την πλατειάt ν 4

η. Κοινοτική Απελευθέρωση και η 
ειδικεύονται με τον εκδημοκρατισμό 
λαϊκή συμμετοχή στις αποφάσεις που

:ον ασοεουν. -ην αποκέντρωση, τον οη'ΐοκεατισαο πεονεαίλοιατι-Μ I » t ι » I t
σμό. την αυτοδύναμη οικονομική ανάπ 
την κοινωνική δικαιοσύνη στη διανομή

υξη, την αυτοδιαχείριση, 
του Εθνικού Εισοδήοιατοε.I \

105



Βασικές οικονομικές επιδιώξεις του II οονοάαματος 1983 - 87 
είναι η ουσιαστική αλλαγή των θεσμών και δομών της ελληνικής 
οικονομίας και του συστήματος διανομής του κοινωνικού προϊόν- 
τος. Έτσι, μέσα στη προγραμματιζόμενη — ενταετία βραχυπρό- 
Οεσμα επιδιούκεται η μείωση της αυξανόμενης ανεργίας και η 
αποδυνάμωση του στασιυ.οπληΟιυοισυ.ού. που αποτελούν τα πεοισ-

it 1 I ι ι k

σότερο πιεστικά ποοβλνιματα του σάυ,εοα. ΜεσοπεόΟεσυια Οα 
επιδι/οχΟεί η αναβάθμιση, δηλαδή η αντιστροφή της υποβάΟμισης 
που έχει υποστεί η οικονομία μας στο διεθνή καταμερισμό της 
εργασίας και η βελτίίοση της συνεισφοράς του δημόσιου τομέα στο 
βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής του ελληνικού λαού.

Κατά συνέπεια, η οικονομική πολιτική Οα αποτελείται από 
συνδυασμένα μέτρα σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας, 
με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και τη 
διεύρυνση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.

Λ ) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι.

1. Ανεργία.-

Η ανεργία (ενήλικες επιΟυμούντες να εργασΟούν και μη βρί- 
σκοντες απασχόληση) είναι χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής οικο
νομίας που οφείλεται κυρίως σε διαρθρωτικές αιτίες της. Οι στρα
τιές των ανέργων προέρχονται μεταπολεμικά (1945) από τους 
πλεονάζοντες απασχολουμένους στην αγροτική οικονομία λόγω 
εκμηχάνισής της και από τις νεοεισερχόμενες στην αγορά εργασίας 
νέες ηλικίες σε ρυθμό ανώτερο από την δημιουργία καινούργιων 
ευκαιριών απασχόλησης στην καθόλου οικονομία και ιδιαίτερα στη 
μεταποίηση και υπηρεσίες.

Από τα στατιστικά στοιχεία των απογραφούν των =τών 1951 
και 1901 έχουμε τα παρακάτω στοιχεία σε απόλυτους αριθμούς 
και σε ποσοστά επί του όλου αριθμού του εργατικού δυναμικού 
ανέογων ή ανέογων και υποαπασχολουαένων υ.α£ί αντιστοίχου
179.000, 0,5%' 10 - 00% και 215.000, 5,9% 10 - 10%. Π υπο
γραφή του 1971 μας δίνει τα εξής στοιχεία 113.000 και 3,5% ανέρ
γων. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μαζική μετανάστευση των 
ανέργοκ/ κυρίως στη Δυτική Ευρώπη (Δ. Γερμανία, Βέλγιο, Σουη- 
δία κλπ.) και την βραδεία, στρεβλή, όμως σταθερή, εκβιομηχάνιση 
της χώρας και την ανάπτυξη το>ν υπηρεσιών (τουρισμός, μεταφο
ρές κ.λ.π. ).

Στη δεκαετία του 19/0, εξ αιτίας της πετρελαιακής κρίσης 
(1975. 1978), παρατηρείται μια οικονομική ύφεση στις χώρες του 
δυτικού κόσμου (Αμερική - Ευρώπη) με αντίκτυπο και στη χώρα
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μας, με άμεση συνέπεια την αύξηση και πάλι της ανεργίας και 
υποαπασχόλησης με πιο έντονους ρυθμούς το 1080 και μέχρι 
σήμερα. Η διάρθρωση των δομών και το εξαρτημένο της οικονομίας 
επιδείνωσαν περισσότερο την κατάσταση. Η ανεργία, όπως παρου
σιάζεται σήμερα, κτυπά ιδίως τους νέους (απόφοιτους μέσης και 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) τους ανειδίκευτους εργάτες, τις 
γυναίκες και τους οικοδόμους.

Η ανεργία στη δεκαετία του 1980, κατά τους μελετητές των 
διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΛ, ΕΟΚ, Διεθνές Γραφείο Εργασίας 
κλπ.), Οα είναι το πρώτο κοινοτικό και οικονομικό πρόβλημα των 
ανεπτυγμένων χωρούν. Επειδή η ανεργία είναι η μεγαλύτερη και πιο 
δυσβάστακτη κοινωνική αδικία, με τα σημερινά τουλάχιστον κοινοι- 
ντκά κριτήρια, σ’ όλη την ανΟροιπότητα, γι’ αυτό κεντρικός στρα
τηγικός στόχος του Ιίρογράμματος Οα είναι η δημιουργία πλήρους 
και-αποδοτικής απασχόλησης-για κάθε έλληνα και-ελληνίδα υπό 
συνθήκες ισότητας στην εξεύρεση, αμοιβή εργασίας και επαγ
γελματική εξέλιξη.

Για τη μείωση της ανεργίας, που στο 1980 έφθανε τις 225.000 
ή 6,1 % και που στο 1987 μαζί με τους νεοεισερχόμενους στην 
αγορά εργασίας 125.000, συν πλεόνασμα εργατικού δυναμικού 
70.000, Οα ανέρχεται σε 020.000 ή ποσοστό 10,9% του εργατικού 
δυναμικού, Οα πρέπει η μέση αύξηση του ΛΕΙΙ στην πενταετία 
So - 87 να κειμένεται γύρο.) στο 3,5 - 4%. Μεγαλύτερη μεγέθυνση 
του ΛΕΙΙ Οα μπορούσε να επιδιο^χΟεί σε ποσοστό δηλαδή 8,5% 
ετησΟος για να επιτύχουμε πλήρη απασχόληση. Δεν κρίνεται όμως 
σκόπιμο, γιατί 0α ήταν δυνατό να ποοκαλέσει πληΟοηοιστικές 
πιέσεις (ελλείματα στον προϋπολογισμό, άνοιγμα στο ισοζύγιο 
εξο)τερικών πληροιμοόν σε έκταση επικίνδυνη) λόγω στενότητας 
της εγχώριας αγοράς προότίον υλών, κεφαλαιουχικοί αγαθών κλπ.

.Με ρυθμό μεγέθυνσης του ΛΕΓΙ κατά μέσον όρο 3,5 - 4%, Οα 
δη μ ιουργηΟούν 270.000 νέες θέσεις απασχόλησης, με αποτέλεσμα 
το 1 987 η ανεργία να έχει κατέλΟει γύρο.) στις 150.000 ή σε ποσοστό 
5.9% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

2) 7 α σ ι υ. ο π λη 0 Ο) ρ ι σ μ ό ς.

α) Συνύπαρξη μεγάλης ανεργίας, στασιμότητας ή μείωσης 
του εγχώριου προϊόντος και το)ν επενδύσεων και αλματώδης αύξηση 
του τιαάοιΟ'αου. είναι τα κύεια χαοακτηοιστικά του οικονου.τκού 
φαινομένου του στασιμοπληθωρισμού. Ο στασιμοπληθωρισμός 
πλήττει από τις α.ρχές της δεκαετίας του 1970 όλες τις ανεπτυ
γμένες χώρες του δυτικού κόσμου.
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Κύρια αίτια του στασιμοπληθωρισμού είναι :

α) Η άνιση ανταλλαγή μεταξύ αναπτυγμένων και μη χ ουρών, 
με αποτέλεσμα την υπερχρέωση των πρώτων στις δεύτερες. Το 
φαινόμενό αυτό επιτείνεται από την αλματώδη εξέλιξη της τεχνο
λογίας και της ταχείας, κατά συνέπεια, απαξίωσης των κεφαλαιου
χικών παραγωγικών αγαθών.

ββ) Η κρατικομονοπωλιακή μετεξέλιξη των οικονομιουν των 
κ ε φ α λα ι ο κ ρ α τ ι κ ώ ν χωρουν.

αγ) Οι υπέρογκες δαπάνες για στρατιουτικούς εξοπλισμούς.
αδ) II αλματώδης άνοδος των τιμών τουν πρώτων υλών εξ 

αιτίας της αφύπνισης των νέων χουρουν του τρίτου και τέταρτου 
κόσμου που μόλις τώρα μπαίνουν στο προσκήνιο της ιστορίας μετά 
από αιώνες αποικιοκρατίας.

Η φάση αυτή προσαρμογής στις νέες ,διαμορφωνόμενες διε
θνείς οικονομικές σχέσεις της παγκόσμιας οικονομίας μέχρι ότου 
διανυθεί, Οα ταλανίζει την ανθρωπότητα κατά την διάρκεια του
λάχιστον της δεκαετίας του 1980. -

β) Στη πατρίδα μας. τα αποτελέσματα της παγκόσμιας 
αυτής κρίσης είχαν πολλαπλασιαστικές επιδράσεις εξ αιτίας των 
διαρθρουτικουν μειονεκτημάτων της δομ.ής σςς οικονομίας μας.

Έτσι στην τετοαετία 1978 - 1981 στην πατοίδα μαε ο 
πληθωρισμ.ός κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 24%, ο ρυθυ.ός αύ
ξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και τουν επενδύσεων 
[Λειώθηκε σταδιακά, για να γίνει το 1981 αρνητικός, η ανεργία 
αυξήθηκε, το έλλειμα του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών δι
πλασιάστηκε το 1981. το έλλειμα του δημόσιου τομέα αυξήθηκε 
στο 17% του Λ Ιό Μ και τέλος το εισόδημα των λαϊκών τάξεων 
μειώθηκε.

Τα ληφθέντα επείγοντα μέτρα από την Κυβέρνηση του ΙΙΛΣΟΚ 
μόλις ανάλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας στόχευαν τη βελτίωση 
των μακροοικονομικών δεικτουν της οικονομίας και πέτυχαν : 

βα) τη μείωση του πληθωρισμού στα 21% το 1982 και κάτω 
του 20°,. αναμένεται το 198·!.

ββ) Τη γ.μ.εκυση του ε/./.ειματος του ισοςυγιου εςωτερικων 
πληοουμών κατά ΰΟΟ εκατομμύρια δολλάοια περίπου το 1982.

11 » > Γ

βγ) Το έλλειμα του δημόσιου τομέα το κατέβασε στα 16% 
του ΛΙόΙΙ και το 198ο προβλέπεται στα 15%.

βδ) Την αύξηση του ΑΕΙΙ από αρνητικό το 1981 σε 0,2% το 
1982 και αναμένεται να ανέλθει σε 0,7 - 1% το 1983.
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°jz) Την αύξηση τ/ον μισθών και συντάξεο/ν από 17 -47' 
:ο J 982.

Β) ΜεσομακροπρόΟεσμοι στόχοι.
Τα μ ε σ ο μ α κ ρ ο π ρ ό 0 ε σ μ α μ έ τ ρ α Οα ληφΟούν στ/; διάρκεια

του Προγράμματος για τη διαοΟρο)τική αναδόμηση της οικονομίας 
μας για να βγει οριστικά πρώτα από την καθίζηση τη σημερινή 
και την έξοδο της επεκτατικά στο διεθνή στίβο εκμεταλλευόμενη 
τα όσα συγκριτικά πλεονεκτήματα διαθέτει στο παγκόσμιο κατα
μερισμό της εργασίας με ταυτόχρονο αποτέλεσμα την πλήρη απα- 
σχόληση Οα είναι :

α) Ουσιαστικοποίηση του περιεχομένου του ενεργού προ
γραμματισμού και της οργάνωσης της προσφοράς μέσα από συγ
κεκριμένα προγράμματα κλαδικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στο 
βιομηχανικό και κατασκευαστικό- τομέα. - -..........—

β) Ο θεσμός tgjv προγραμματικών συμφωνιών σε συνδυασμό 
με τον ενεργό προγραμματισμό Οα επεκταΟεί στο επίπεδο ομάδων 
συγκεκριμένοι εταιρειών που Οα συμμετέχουν ενεργά, στην υλο
ποίηση/ συγκεκριμένοι στόχων της «αιαπτυξιακής πολιτικής 
προσφοράς».

γ) Τεχνολογική και επιστημονική αναβάθμιση της υποδομής 
του κρατικού τομέα, κοινοκ/ικοποιήσεις, βελτίωσης δημόσιας 
διοίκησης και εκσυγχρονισμός πιστο)τικού συστήματος.

δ) 11 επιχειρηματική βάση προσφοράς αγαΟούν και υπηρεσκυν 
εκτός από τον ιδιωτικό τομέα Οα συμπεριλαμβάνει και εταιρικές 
μορφές συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες λαϊκής 
βάσης, συνεταιρισμούς. Η παρουσία του κράτους ο>ς παραγωγού 
Οα ενεργοποιηθεί. Θα αναλάβει ηγετική θέση σε τομείς που το 
μέγεθος, οι τεχνολογικοί και άλλοι κίνδυνοι δεν καλύπτονται η δεν 
προσελκύουν άλλους επενδυτές. II πολυκεντρική αυτή επιχειρη
ματική δομή Οα οδηγήσει ουσιαστικά, σε μια μικτή οικονομία με 
σοσιαλιστικό προσανατολισμό, και

ε) Συστηματική προσπάθεια μείοισης της κάθε είδους εξάρ
τησης της οικονομίας και σταθερή πορεία προς αυτοδύναμη ανά
πτυξη. Λυτόο σημαίνει διεύο παραγωγικής βάσςς προς 
ικανοποίησή της εσο)τερτκής αγοράς, υποκατάσταση τιυν εισ7γο)-

υνση τη:

γων και δ υ ν α μ τκή ε ξ αγ ωγ ι κή πεκτασς.
Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας μας (γεωργία, δάσ/;, 

αλιεία), είναι μεγάλης σπουδαιότητας για τη χώρα μας. Μετέχει 
στο ΛΕ1Ι με 17,2 % σε τρέχουσες τιμές (1981 ) και με 14,5 % σε
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σταθερές τιμές το 1970. Λποσχολεί 30 % του εργατικού δυναμικού 
της χώρα; μας. Εξασφαλίζει αυτάρκεια στο σύνολο της γεωρ
γικής παραγωγής, εκτός από το βοδινό κρέας, τα γαλακτοκομι
κά. αραβόσιτου και βαμβάκι. Επίσης, παρέχει τις πρώτες ύλες 
στις βιομηχανίες τροφίμων. Τα δάση καλύπτουν το 30 % των 
σημερινών εσωτερικών αναγκών ξυλείας και η αλιεία τα 85 % της 
κατανάλωσης σε ιχθυηρά ή το 15 % της συνολικής κατανάλωσης 
κοέατοε.ι

Η χημηλή παραγωγικότητα του πρωτογενούς τομέα οφεί
λεται :

α) στη γεωργία, κυρίως στο μικρό μέγεθος και το πολυτεμαχισμέ- 
νο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (35 στρέμματα κατά μέσο 
όρο), τα φτχυχά εδάφη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών που 
αποτελούν το ύύ % της καλλιεργούμενης γης/ τό χαμηλό ποσοστό 
άρδευσης (αρδεύεται τό 28 % από το 50 % της καλλιεργούμενης 
γης που μπορεί να αρδευΟεί), στο χαμηλό ύψος tcov δημοσίων επεν
δύσεων.

β) στα δάση, στο καθεστώς ιδιοκτησίας (πολύπλοκες μορφές 
κυριότητας, συγκυριότητας ή διακατοχής) που είναι ανασχετικός 
παράγοντας στην ανάπτυξη του τομέα, στο σύστημα εκμετάλλευ
σης ,στην έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, οριοθέτησης των δα
σοόν και εθνικού κτηματολογίου και στο χαμηλό ύψος tcov δημο
σίων επενδύσεο)ν.

γ) στην αλιεία, στο αυξανόμενο κόστος παραγωγής λόγω παλαιό- 
τητας μεγάλου μέρους αλιευτικού στόλου και έλλειψης αλιερ- 
γατικού προσωπικού, στη κάλυψη των εγχώριων ιχΟυοαποΟεμάτων 
εξ αιτίας της ρύπανσης tcov παρακτίων περιοχών και των εσωτερι
κών υδάτο>ν από υπερεντατική και καταχρηστική αλιεία, στον πε
ριορισμό tcov εξο^τερικιόν αλιευτικοί)ν πεδίων εξ αιτίας tcov μέ- 
τρων που λαμβάνουν οι αντίστοιχες παράκτιες χοόρες.

Το κατά κεφαλή εισόδημα tcov ασχολουμένων στο πρωτογενή 
τομέα, σε σύγκριση με κείνο tcov απασχολουμένο^ν στο δευτερο
γενή και τριτογενή, είναι πολύ χαμηλό, φθάνει στο 50 % περίπου. 
Λυτός είναι ο λόγος που η αγροτική παραγωγή επιδοτείται με ποι
κίλους τρόπους. Όμως οι επιδοτήσεις αυτές δεν πέτυχαν τον σκοπό
τους, αν και πολλές φορές συνέβαλαν στην αύξηση του αγροτικού 
εισοδήματος, γιατί το 40 % περίπου διέρρεε εκτός αγροτικού πλη
θυσμού. Ούτε και για την αναδιάρθρεοση και αναπροσανατολισμό 
της παραγωγής σε δυναμικές καλλιέργειες πέτυχαν το σκοπό του.
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tyjj
Ο αγροτικός τομέας προορίζεται να. — αίξει ιδιαί 
όλο για τ/γ> αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη,

■ερα σημαντι- 
αλλά και για

καθαρά εΟνικοαμυντικούς λόγους καθώς και ισομερούς περιφερεια
κής οικονομικής ανάπτυξης, γι αυτό, βασική επιδίο)ξη του Πενταε
τούς Οα είναι :
α) η αντιμετώπιση του αγροτικού τομέα σαν κοινωνικού και όχι 
αόνο οικονομικού ποοβλήαατοεI * kill
β) η προώθηση της αυτάρκειας της χώρας σε είδη διατροφής και η 
ανάπτυξη εξαγωγικών δυνατοτήτων σε προϊόντα υψηλής εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας
γ) η ανύψωση του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού 
και η μείθ)ση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ αγροτικού 
και αστικού ή μεταξύ περιφερειών, και
δ) η δημιουργία θεσμών έτσι ώστε και ο αγρότης να μετέχει στη 
λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν' μέσο) των αγροτικών σύλ
λογο)'). συνεταιρισμών και τοπικής αυτοδιοίκησης (Νομαρχιακά ή 
Επαρχιακά Συμβούλια, 11 ΕΣΥ (1 ίεριφερειακά Συμβούλια Υγείας), 
Αναπτυξιακές επιτροπές Βάσης κ.λ.π.).

Τους παραπάνο) στόχονς Οα επιτύχει το Πρόγραμμα εφαρμό
ζοντας την εξής συγκεκριμένη πολιτική.

Λ. ΓΕΩΡΓΙΑ

α) Την κα.0ιέρο)ση της συνεταιριστικής Οικογενειακής Εκ
μετάλλευσης (Σ.Ο.Ε.). Η ΣΟΕ Οα είναι το βασικό κύτταρο ανά
πτυξης του γεο)ργικού τομέα.

β) .Με την κατασκεή έργο)ν υποδομής (επέκταση της άρδευ
σης. αξιοποίηση το)ν βοσκοτόπου, εκμηχάνιση το)ν παραγωγικών 
φάσεο)ν που παρατηρείται έλειψη εργατικούν χειρών, βελτιθ)μένη 
και αυξημένη προσφορά τεχνικής βοήθειας, κ.λ.π.).

γ) ΠροούΟηση ολοκληρομένο)ν ειδικών κλαδικούν προγραμμά- 
το)ν (Βοοτροφία, κτηνοτροφία φυτά κ.λ.π. ).

δ) Προγραμματισμός αύξησης της παραγωγής και αναδιάρ- 
Ορίοστ^ς αυτής. ιδιαίτερα οπωροκηπευτικίόν, ζωοτροφούν κ.λ.π., με 
σκοπό τς δημιουργία ποικιλιών προϊόντο)ν, αποΟηκευσίμων, μεγά
λης διεθνούς και εγχώριας εισοδηματικής ελαστικότητας, φθηνών 
ζο)οτροφών προς υποκατάσταση εισαγομένο)ν κ.λ.π.

ε) Την καθιέρωση και γενίκευση του θεσμού των καλλιεργη
τικών συμβολαίων μεταξύ αγροτούν και μεταποιητούν μονάδων επι- 
κυρο)μένο)ν από τους συνεταιρισμούς και μ.ε τ/)ν εποπτεία του κρά
τους.
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στ) Ιην. προά)Οηση το>ν εξαγίυγών με την οργάνωση εξει- 
δικευμένων συνεταιριστικών φορέων, εξαγωγών, την σύναψη αμοι
βαίων συμφωναυν με φιλικά κράτη για άνοιγμα νέων' αγορών, τη 
συμπλήρωση της σημερινής υποδομής εμπορίας (συσκευαστήρια, 
αποθήκες, μεταφορικά μέσα), την κρατική ενίσχυση και έλεγχο της 
τυποποίησης κ.λ.π.).

ύ) Την εΐυνίανση του συστλυ,ατος ευ,ποοίαε και την δη ντους- 
για περιφερειακών αγορούν.

η) "Γην ενίσχυση των συνεταιριστικού'; δραστηριοτήτ<υνν και 
την επέκταση των στη μεταποίηση και εμπορία με φθηνή χρημα
τοδότηση, τη σταδιακή υποκατάσταση επιδότησης των αγροτών του 
σήμερα με άλλο που Οα προωθεί την επιδότηση τον; συνεταιρισμών 
αγροτούν, την προνομιακή μεταχείριση των συλλογικών δραστηριο
τήτων στη προ)τογενή παραγο)γή (ομαδικές ή συνεταιριστικές καλ
λιέργειες).

R ΔΛΣΙ1

α) Εκσυγχρονισμός και κωδικοποίηση δασικής νομοθεσίας 
β) Κατάργηση της γαιοπροσόδου και μείίοση των μισΟωμά- 

το;ν και παρα/μυρηση της εκμετάλλευσης στους αγροβιομηχανικούς 
δασικούς συνεταιρισμούς, καθώς και παραχώρηση των κρατικών 
δασικούν βιομηχανιούν στους δασικούς συνεταιρισμούς, 

γ) Ρύθμιση σχέσείυν δασοπονίας και κτηνοτροφίας, 
δ) Βελτίωση προστασίας των δασών και προγραμματισμός 

χρήσης της περιαστικής γης.
ε) Ανασυγκρότηση ό00.000 στρεμμάτων υποβαθμισμένοι; 

δασούν, διανοίξεις 10.000 δασικούν οδ(υν, δημιουργία αισθητικών 
δασών, οριοΟετηση δασούν και δασικά)'; εκτάσεων, νέα οργάνιυση 
τιυν δασικά)'; υπηρεσιούν.

Γ. ΑΛΙΕΙΑ

α) Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού κούδικα, βελτίωση των 
αλιευτικούν μέσων εντατικοποίηση της αστυνόμευσές για περιο
ρισμούς της καταχρηστικής αλιείας.

β ) Ενίσχυση για εκσυχρονισμό και ανανέωση του αλιευτικού 
στόλου, ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των μονάδων μεταποίησης.

γ) 11ροσηυξημένη ενίσχυση και ευνοϊκή μεταχείριση σε συνε
ταιρισμένους αλιείς, νομική και τεχνική βοήθεια για τη σύσταση 
και ενεργοποίηση και επέκταση της συνεταιριστικής δραστηριό
τητας των αλιέουν στην εμπορία και μεταποίηση των αλιευμάτων.
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δ)-Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών (συμπλήρωση ιχθυογεν- 
νητικών σταθμών, ίδρυσή πρότυπων μ,ονάδων υδατοκαλλιέργειας, 
καθορισμός αλιευτικών και υδατοκαλλιεργιτικών ζώνουν κ.λπ.) και

ε) Μέτρα που αφορούν την οργάνωση, τη διάθεση των αλιευ
τικών προϊόντων, τη προώθηση της αλιευτικής έρευνας, την ορ
γάνωση της αλιευτικής εκπαίδευσης κ.λ.π.

Για την επίτευςη των παραπάνω πολιτικόν; χρειάζε
ται η ανάσχεση της πτωτικής τάσης των επενδύσεων στον 
αγροτικό τομέα που παρατηρείται την τελευταία δεκαετία. Στις 
συνολικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην οικονομία από το I 982 
στον αγροτικό τομέα σταθεροποιούνται στο 7,4 %. Για την επί
τευξη ρυθμού αύξησης 3,5 - 4 % του ΛΕΠ ετησίως χρειάζονται 
μια αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην οικονομία
8,5 %. Αυτό σε συνδυασμό με το (7,4 %) σημαίνει ότι ο ετήσιος 
ρυθμός αύξησης τον; συνολικών πραγματικών επενδύσει-)'; στον 
αγροτικό τομέα είναι πάνω από 8,5 % (αρχίζοντας με ρυθμό αύξη
σης 3 % το 1983). Έτσι, το 1981, οι δημόσιες επενδύσεις (από 
λογιστικά στοιχεία) έφθασαν 8,6 δισ., το 1981 12,5 δισ. και για το 
1983 (πρώτος χρόνος του πενταετούς) υπολογίζεται σε 15,4 δισ.

VIII

Ο δευτερογενής τομ.έας της οικονομίας (μεταποίηση - ενέγεια- 
ορυκτός πλούτος - κατασκευές) στα πλαίσια του ] ίρογράμματος 
Οα είναι ο κύριος άξονας της αναπτυξιακής προσπάθειας, η δε μετα
ποίηση (βιομηχανία - βιοτεχνία) η αιχμή. Άλλωστε, δεν μπορεί 
να νοηθεί οικονομική ανάπτυξη εαν δεν είναι αναπτυγμένος ο μετα
ποιητικός τομέας και. πολύ περισσότερο, όταν πρόκειται για προ
σπάθεια αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης. Η επανειλημμένα 
διακηρυχθείσα αρχή από το ΠΛΣΟΚ ότι η Ελλάδα μέχρι τώρα έχει 
χάσει και τις δύο ευκαιρίες της βιομηχανικής και ηλεκτρονικής επα
νάστασης, αποδεικνύεται και από τους βιομηχανικού^ τομείς που 
έχουμε ανάπτυξη (κλωστοϋφαντουργία, ελαφρά βιομηχανία τροφί
μων) όταν αυτές μεταφέρονται από δεκαετίες από τις αναπτυγμέ
νες χώρες σ’ εκείνες του τρίτου κόσμου (Ν. Κορέα, Σιγκαπούρη 
κ.λπ.). Ήδη, μικρά χρονικά περιθώρια μας μένουν για να μη χά
σουμε την ευκαιρία της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, που θα 
σημαδεύσει τη τελευταία 20ετία του 20ου αιώνα που διανύουμε 
και εννοούμε τη μικροηλεκτρονική - πληροφοριακή βιοτεχνολογία 
κ.λ.π.
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Λ. Μεταποίηση (Βιομηχανία - Βιοτεχνία)

α) Βιομηχανία
Η βιομηχανική εξέλιξη στη δεκαετία που πέρασε (1970) είχε 

τα εξής κύρια χαρακτηριστικά :
I ) Υποχώρηση στη καθετοποίηση
2) Εξο^στρέφεια
3 ) Προσανατολισμός σε κλάδους με στάσιμη ή ασθενή ζήτηση 

(κλωστοϋφαντουργία)
ύ. Βιομηχανική εξειδίκευση σε κλάδους παραδοσιακού χα

ρακτήρα (ελαφριά καταναλωτικά είδη, τυποποιημένη τεχνολογία, 
ένταση μη εξειδικευμένης εργασίας κλπ. ) όταν διεθνούς υπήρχε 
έντονη προσπάθεια αναδιάρθρο^σης του βιομηχανικού δυναμικού 
σε νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονική - μικροηλεκτρονική κλπ.).

Οΐ'βιομηχανικές επενδύσεις της περιόδου' 1958'-1980 απορ
ρόφησαν κατά μέσο όρο το 14,2 % των συνολικών επενδύσεων 
πάγιου κεφάλαιου της χούρας. Στη περίοδο 1954 - 1975 ο μέσος 
ρυθμός επέκταση-' τοον βιομηχανικών επενδύσεων κυμαίνεται από 
9-12 %, στη πενταετία 1976 - 1981 ο αντίστοιχος είναι μηδε
νικός ή αρνητικός.

Αποτέλεσμα των παραπάνο^ χαρακτηριστικοί είναι η άμεση 
απειλή αποβιομηχάνισης της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, η ση
μερινή βιομηχανική υποδομή, με μικρές ανταγωνιστικές ικανό
τητες και χαμηλή παραγοογικότητα, αντιμετοιπίζει σαφείς κιν
δύνους.

II βιομηχανική πολιτική που προτείνεται στο Πενταετές 
11 ρόγραμμα είναι :

α) Η επιλογή βιομηχανικών κλάδων που αντιμετο)πίζουν 
ή προβλέπεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα μεγέθυνσης ή 
επιβίωσης (π.χ. κλωστοϋφαντουργία). Η συσσούρευση βιομηχα
νικού κεφάλαιου και η επιχειρηματική εμπειρία, το μέγεθος 
απασχόλησης και η εξαγωγική επίδοση του κλάδου, απαιτούν 
μέτρα ανασυγκρότησης και αναβάθμισης.

β) Η επιλογή βιομηχανικών κλάδων για επεκτατική προώ
θηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπου αναμένονται άμεσες 
και σημαντικές προοπτικές βιομηχανικής ανάπτυξης. Οι προο
πτικές αυτές πρέπει να πηγάζουν από τις μεγάλες εξαγωγικές 
του δυνατότητες (ανταγωνιστική υποκατάσταση εισαγομένων και 
επιθετική προώθηση εξαγωγών), επιλεκτική βιομηχανική καθε
τοποίηση σε κεφαλαιουχικά αγαθά και ενδιάμεσα προϊόντα που
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αντιπροσο.>πεύουν το 36 % του συνόλου των εισαγωγών το 1981 
και σημαντικές πολλαπλασιαστικές επιπτούσεις (εξοίτεοική οι
κονομία) στην υπόλοιπη βιομηχανία.

γ) Η επιλογή βιομηχανικών κλάδων στρατηγικής σημασίας. 
Με την κατεύθυνση αυτή η χώρα μας στρέφει την προσοχή της 
όχι πια στις ελλείψεις που δημιούργησε το παρελθόν, αλλά στις 
παραγωγικές προκλήσεις και οικονομικές ευκαιρίες του μέλλοντος. 
'Ηδη συντάσσεται . και Οα εξαγγελθεί πρόγραμμα για ανάπτυξη 
επερχόμενης τεχνολογικής επανάστασης στους τομείς βιοτεχνο- 
λόγιας, της πληροφορικής και μικροηλεκτρονικής.

Επίσης προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής 
νομοθεσίας και η προετοιμασία εξειδικευμένου διοικητικού και 
τεχνικού ανθρούπινου',δυναμικού.

β) Βιοτεχνία

H μεταποίηση που γίνεται σε μονάδες που απασχολούν από 
1-50 άτομα καλείται βιοτεχνία ή μικρομεσαία επιχείρηση (από 
1-9 άτομα μικρή και από 10 - 49 μεσαία). Το 98 % των μετα
ποιητικών μονάδων, ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πα
ράγουν το 40 % του προϊόντος της μεταποίησης και απασχολούν 
το G2 % του συνολικού εργατικού δυναμικού της μεταποίησης. 
Το επενδυμένο κεφάλαιο βρίσκεται σχεδόν 100 % σε χέρια ελ
ληνικά.

Η μεγάλη σημασία της βιοτεχνίας μας σε μακροοικονομικά 
μεγέθη καταφαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία που παραθέ
σαμε.

Στόχοι του 11 ρογράμματος που Οα επιδιωχθούν στη διάρ
κεια του 1983 - 1987 είναι εκείνοι οι κλάδοι της βιοτεχνίας που :

1 ) συντελούν στην ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας στη 
χώρα και ανεβάζουν το τεχνολογικό επίπεδο (μηχανουργεία, επι
σκευές μηχανημάτοίν, ηλεκτρονικού υλικού κλπ.).

2) επεξεργάζονται επί τόπου ελληνικές πρώτες ύλες και μά
λιστα πρώτες ύλες που η μεταφορά τους είναι δύσκολη ή δαπα
νηρή (ιχθυηρά, φρούτα, ξυλεία)

3) απασχολούν πολλά χέρια και μάλιστα σε επαρχιακά κέν-
τοα

4) ανήκουν σε κλάδους που έχουν δυνατότητα αντικειμενη 
να κάνουν εξαγοιγές, ή τα προϊόντα τους υποκαθιστούν εισαγό- 
μενα προϊόντα ή που η δραστηριότητά τους συμβάλλει στη κα
θετοποίηση άλλων σημαντικών βιομηχανικών κλάδων.
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1\α την υλοποίηση των παραπάνω στόχων για τους μικρο- 
μεσαίους,- Οα ληφΟούν διάφορα μέτρα, όπως :

α) Η νομοθετική ρύθμιση λειτουργίας των αστικών συνε
ταιρισμών, των κοινοπραξιών, της καθιέρωσης διπλώματος ευρε- 

- σιτεχνία-5·· — r .
β) Η παροχή τεχνικοοικονομικής βοήθειας από τον ΕΟΜ- 

ΜΕΧ, αφού εκσυγχρονισθεί και ενισχυΟεί.
γ) Π ίδρυση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Πληροφό

ρησης. ...
δ) Η εντατικόποίηση δημιουργίας βιοτεχνικών ζ(ονών.
ε) Εύκολη και πλήρης χρηματοδότηση, συνεργασία ΕΟΜ- 

ΜΕΧ - Τραπεζών για χρηματοδότηση με αντικειμενικά κριτή
ρια, καΟιέοώ'ση του θεσμού εκμίσΟωσηε παραγωγικού εξοπλισμού
(LEASING·). ‘_____ . . ________ ’

IX

Για τη συμμετρία της παρούσας εισήγησής μου, ως ειδικού 
εισηγητού των Προκαταρκτικών του Πενταετούς, των κεφα
λαίο) ν που, περιλαμβάνουν τους τρεις τομείς παραγο>γής (τ.ρω- 
τογενή , δευτερογενή και τριτογενή) παραΟέτο) περιληπτικότατα 
τα κεφάλαια που αναφέρονται σπ,ν ενέργεια, ορυκτό πλούτο, 
.κατασκευές, μεταφορές, εμπορία, τουρισμός, ναυτιλία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, δίνεται έμοαοη στιε νέεε νιοοτές ενέοΥειαε 
και στη καλύτερη αξιοποίηση των εγχούριων πόρίυν.

ΟΡΥΚΤΟΣ IIΑΟΥΤΟΣ. προωθείται ο καλύτερος έλεγχοί 
και η αξιοποίησή του, που θεωρείται εθνική περιουσία.

ΚΑΤΑΣΧΕΤΕΣ, δίνεται μεγάλη έοιοαση στα ποοΥοα.μμα- 
τισμένη κατασκευή έργίον υποδομής υψηλής προτεραιότητας στα 
οδικά δίκτυα, τα συγκοινωνιακά έργα τόσο Αθήνας - θεσσαλο-
νικης οσο κα.! 'Γϊ ιριφερειακης αναπτυςης και οικονομικής απο
κέντρωσης, την ύδρευση και αποχέτευση, τα λιμάνια και τα 
εγγειοβελτιωτικά έργα. Επίσης, προο>0ούνται ουσιούδεις θεσμικέ; 
αλλαγές στη διαδικασία κατασκευής των έργιυν.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ποοωΟείται υ.ια συντονισμένη ποοσπάΟεια 
αύξησης του επιπέδου εξυπηρέτησης με οργανοιτικές και θεσμικές 
αλλανέε.ι

ΝΑΥΤΙΛΙΑ, επιδιώκεται η τόνίοση του παραγωγικού δυ
ναμικού και η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στη διαμόρ- 
φο)ση διεθνούς πολιτικής θαλασσίων μεταφορών.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, επώιώκε ται η αναβάθμιση και ό αποπροσα
νατολισμός των προσφερομένων υπηρεσιών.

ΕΜΠΟΡΙΟ, θεσμοθετείται η προστασία του καταναλωτή, 
προωθούνται συνεταιριστικές εμπορικές οργανώσεις, ενισχύονται 
οι περιφερειακές και τοπικές αγορές, καθώς και οι συλλογικοί 
επαγωγικοί οοοείε.

X
Η Οικουμένη· περνάει μιά βαθειά. και παρατεινόμενη οικο

νομική και κοινωνική κρίση. II διεθνής κατάσταση έχει εισέλ- 
θει από καιρό σε; μιά περίοδο ψυχροπολεμική, την οποία επι
δεινώνει η εγκατάσταση των νέων αμερικανικών πυραύλον; Πέρ- 
σιγκ 2 και Κρουζ στη Δυτική Ευρώπη. Οι εξοπλισμοί βρίσκον
ται σε φρενήρη αγώνα δρόμου. II παγκόσμια ειρήνη είναι σε 
κίνδυνο.

Ο Λαός μας μαζί με την σοσιαλιστική του Κυβέρνηση, 
μέσα στο διεθνές ..αυτό πλαίσιο, προσπαθεί με την φιλειρηνική 
του πολιτική να ^επιβιώσει, να βελτιώσει τις οικονομικές και 
κοινωνικές του συνθήκες και να διαφυλάξει την Εθνική του 
Ανεξαρτησία και την πολιτιστική του ταυτότητα.

Το Πρόγραμμα διαγράφει τις κατευθύνσεις και προτείνει 
τις επι μέρους πολιτικές που θα βγάλουν την Πατρίδα μας από 
την οικονομική και κοινωνική κρίση στο βαθ^ό ττου η κρίση 
αυτή οφείλεται σε εσωτερικά διαρθρωτικά αίτια.

II Κυβέρνηση του ΙΙΑΣΟΚ στηριγμένη στις αστείρευτες 
δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις του λαού με το προ-

οασητεινομενον πενταετες στοχεύει να ςεπερασει σε πρώτη 
την κείση και σε δεύτεοη να θέσει τα Οευ,έλια υιάε κοινωνίας, 
στην οποία το κοινωνικό συμφέρον να προέχει του ατομικού 
κέρδους. .Μιάς κοινωνίας στην οποία η οικονομική και κοινω
νική ανάπτυξη θα αποβλέπει στην άμεση εξυπηρέτηση του κοι
νωνικού συμφέροντος και όχι στην έμμεση εξυπηρέτηση του 
κοινωνικού συμφέροντος υποταγμένη στο ατομικό κέρδος.

.Με τις σκέψεις αυτές προτείνω στην Εθνική Λντιπροσιο- 
πεία την έγκριτη τον; Προκαταρκτικόν; του Πενταετούς Προ
γράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983—198/.

Αθήνα, 81 Οκτωβρίου 1983

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΙΝΤΖΕΣ
Πουλευτης Α' Θεσσαλονίκης
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ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 
ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (ΠΛ.ΣΟ.Κ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Λ. ΓΙΑΠΛΝΔΡΕΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΧΛΙΛΣ



ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στα Προκαταρκτικά του Πενταετούς Προγράμματος 
Οικονομικής καί Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983 - 1987

του Ειδικού Εισηγητή της Πλειοψηφίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Βουλευτή Αχαΐας

Κυείεε και Κύειοι βουλευτές :

Η σύνταξη. η κατάθεση και η συζήτηση των προκαταρκτι
κών του ΰετούς 11 ρογράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής 
ανάπτυξης γίνεται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από διεθνή 
αβεβαιότητα. 11 ψυχροπολεμική ένταση μεταξύ των ΗΠΛ και 
της ΕΣΣΛ μας φέρνει αντιμέτωπους στον εφιάλτη του πυρηνικού 
ολοκαυτώματος. ενού οι λαοί δύσης και ανατολής δυναμώνουν 
τη φωνή τους για το πάγο)μα των εξοπλισμών μέσα από τα κινή
ματα Ειρήνης. 11 διεθνής οικονομική κρίση έχει σαν συνέπεια 
την ανεργία και τον πληθωρισμό στις αναπτυγμένες χώρες και 
την πείνα και την εξαΟλΰυση στους φτωχότερους λαούς. Αντίθετα 
η επανάσταση στην τεχνολογία με την πληροφορική και την 
βιοτεχνολογία προκαλεί δέος μπροστά στη γέννεση μιας μετα
βιομηχανικής κοινιονίας που υπόσχεται να αλλάξει κάθε πτυχή 
της καθημερινής μας ζωής. 11 οικολογική κρίση λειτουργεί σαν 
περιοειστικόε πατά.· Όντας των ευϋυ.ών ανάπτυετ,ς ενώ οι ήπιες 
μορφές ενέργειας δείχνουν τον δρόμο για μια πιο ανθρώπινη εξέλιξη 
τηε κοινωνίας. C *ι μεγάλες δυνάμεις δεν διστάζουν να επεμβαίνουν 
και να παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατούν, και ο 
πολλαπλασιασμός tcov εστιούν πολέμου στην περιοχή μας υπενθυμί
ζει τις απειλές κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας και το δράμα 
του Κυπειακού λαού. 1 Ιαοάλληλα όμο)ς πολλοί λαοί, υ.ε υπεοάνΟρω- 
πες προσπάθειες κατακτούν την εθνική τους ανεξαρτησία προσθέ
τοντας έτσι την φο)νή τους υπέρ της αυτοδιάθεσης των λαών.
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Σωστά επισημαίνεται στα προκαταρκτικά του δετούς ότι 
οι επιπτώσεις της κρίσης στο διεθνές επίπεδο υπήρξαν για την 
Ελλάδα πολλαπλασιαστικές. Και αυτό γιατί η οικονομία μας ήταν 
απρογραμμάτιστη και απαράδεκτα εξωστρεφής και η χώρα μας 
ήταν πολιτικά και στρατιωτικά εξαρτημένη. Βρεθήκαμε έτσι 
ανοχύρωτοι απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης.

“Η αγνόηση ή η κατάπνιςη της πολιτικής θέλησης του Λαού, 
η έλλειψη' αποκέντρωσης και η ασφυκτική και μονοδιάστατη 
παρουσία ενός συγκεντρωτικού κράτους απονεύρωσαν την ανα
πτυξιακή διαδικασία. Η οικονομική και κοινωνική καταπίεση, 
η πολιτιστική διάρθρωση, η άναρχη ((ανάπτυξη» και η ερήμωση 
της υπαίθρου, που οδήγησε στην ασφυξία των πόλεων, δημιούρ
γησαν τεράστιες κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες.

Ο δημόσιος τομέας αποτέλεσε προσφιλές πεδίο μικροκομ- 
ματικών ρυθμ,ίσεων και λειτούργησε σαν προστάτης της ολι
γαρχίας καίπ'οργανίομένων οικονομικών συμφερόντων. Διογκώ
θηκε τεχνητά* χωρίς όμως ουσιαστική αναπτυξιακή κατεύθυνση. 
Δίχως καμιά7 συμμετοχή των εργαζόμενο)» και το)ν καταναλιυτών 
στις βασικές τους λειτουργίες έχανε μέρα τη μέρα την αποδοτι- 
κότητά του.

Ο ιδιωτικός τομέας ανάπτυξε τις δραστηριότητές του περι- 
στασιακά κάτω από την προστατευτική ομπρέλλα του κράτους 
φτάνοντας συχνά στα όρια της ασυδοσίας. II κερδοσκοπία και όχι 
η δημιουργική επιχειρηματική δραστηριότητα οδήγησαν στη 
μείωση tojv παραγωγικό»./ επενδύσεο)ν και στην ανάπτυξη μετα- 
πρατικούν δραστηριοτήτο)ν και μονοπωλιακών σχηματισμό») στην 
παραγωγή, που στηρίχθηκαν και από τον τρόπο λειτουργίας του 
πιστωτικού συστήματος. Ο αυτοσχεδιασμός υποκατάστατε την 
πρόβλεψη και τον προγραμματισμό.

II χρεο)κοπία, η έλλειψη νεύρου στον ιδιωτικό τομέα, τα 
διευρυνόμενα ελλείμματα στο δημόσιο τομέα και στο εςο)τερικο 
ισοζύγιο οι πληΟοηοιστικές πιέσεις και η πολλαπλή εξάρτηση 
της χο)ρας από το εξθ)τεοικό, αποτέλεσαν το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο η Κυβέρνηση της Αλλαγής ήταν υποχρεωμένη να κινηθεί.,, (')

II αβεβαιότητα που πηγάζει από τη σημερινή ιστορική συγ
κυρία μας θέτει αντιμέτωπους με άνευ προηγουμένου κινδύνους

1. Προκαταρκτικά ΰετούς προγράμματος, σελ. S
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για την ανΟρο.>πύτητα ολόκληρη αλλά και με απρόσμενες ευκαι
ρίες για ένα πιο ανθρώπινο μέλλον.

Η έκβαση αυτής της κρίσης Οα εξαοτηΟεί τουλάχιστον για 
τη χώρα μας, από την απάντηση που Οα δούσουμε :

Θα σταθούμε παθητικά απέναντι στις προκλήσεις της επο
χής μας; Οα συρθούμε άβουλα από τα γεγονότα που συντελούν- 
ται; Οα ακολουθήσουμε τον εύκολο αλλά άγονο δρόμο των παραδο
σιακού'; και δογματικών προτύπου που για τόσες γενιές επιβλή
θηκαν στη χούρα μας από ξένες δυνάμεις ;

Θα απαντήσουμε δημιουργικά στα προβλήματα που μ.ας θέ
τουν οι καιροί, Οα κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που βρίσκον
ται υπολανΟάνουσες και αναξιοποίητες στη χώρα μας, Οα προχω
ρήσουμε με προ>τοβουλία 'και φαντασία για να δημιουργήσουμε 
νέους δρόμους, νέες λύσεις βασισμένες στη συνείδηση, την ιστο
ρική εμπειρία και τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας ;

Μελ πούντας τα δύο κείμενα το;ν προηγουμένων προκαταρκτι
κού'; 1976-80 και 1978-82 που συζητήθηκαν στην Βουλή τον 
Ιούνιο του 1977 και Απρίλιο του 1979 αντίστοιχα, διαπιστώνει 
κανείς ότι οι συντάκτες τον; κειμένον; αυτών αδυνατούσαν ή δεν 
ήθελαν να συνειδητοποιήσουν τις διαστάσεις της διεθνούς οικο
νομικής κρίσης και δεν μπόρεσαν να αναλύσουν και να συγκεκρι
μενοποιήσουν τις ανάγκες της Ελληνικής κοινον;ίας.

Τα κείμενα αυτά αποτελούν γενικές, Οεο;ρητικές τοποθετή
σεις στα διάφορα θέματα που διαπραγματεύονται ενώ οι προτά
σεις νια την επίλυση τον; Οευ,άτων παεααένουν στο επίπεδο του 
ευχολόγιου.

Αντίθετα μελετώντας τα προκαταρκτικά του 5ετούς προγράμ- 
μματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-87 αντι
λαμβάνεται κανείς ότι η σημερινή Κυβέρνηση έχει κάνει ξεκά
θαρη επιλογή. Επισημ.αίνοντας με θάρρος τα διαρθρωτικά προ
βλήματα της ελληνικής οικονομίας αλλά και γενικώτερα της κοι- 
νιυνίας μας προχωρεί με συνείδηση της ευθύνης που αναλαμβάνει 
και της πραγματικότητας που αντιμετωπίζει στο να απαντήσει 
δημιουργικά στην πρόσκληση της εποχής μ.ας.

Δεν είναι περίεργο το γεγονός πως η κατανόηση των μεγάλων 
κινδύνων καΟούς και των μεγάλων ευκαιριών που απλώνονται 
Μπροστά υ.αc οαίνεται από το ότι τα προκαταρκτικά διέπονται από
4 I 1 · ι 14
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μία αρχή σε κάθε κεφάλαιο και σε κάθε σημείο τους. Με έμφαση 
και αγωνία τονίζεται η ανάγκη να πάρει επιτέλους ο Ελληνικός 
λαός την τύχη στα χέρια του (υστε να είναι σε θέση να αντιμετω
πίσει τις οικονομικές κοινωνικές και πολιτικές δυσκολίες της 
εποχής μας.

Συγκρίνοντας τα δύο προκαταρκτικά προγράμματα του 1978- 
1982 και του-1988-8/ σε συγκεκριμένο τομέα όπως π.χ. την Δη
μόσια Διοίκηση είναι φανερή η διαφορά τους.

Τα κύρια σημεία του προγράμματος 1978-82 είναι τα εξής : 
«Πασική προϋπόθεση για να επιτύχει η προσπάθεια ταχείας 

αναπτύξεως της χώρας είναι η βελτίωση της οργανώσεως και 
της λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού, που θα ενισχύσει 
την αποτελεσματικότατα και θα συντελέσει στην ταχύτερη προ
σαρμογή -της: οργανώσεως της οικονομίας στο., πρότυπο που επι
βάλλει η προσεχής ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ειδικό- 
τεοα, κατά τη διάοκεια του 11 οονοάυυ.ατοε βασικοί στόγοι θαι 1 J ι ν ί k ν ν ' I /·

είναι : Τ -
α) Ορθολογικότερη κατανομή των αρμοδιοτήτων και των 

οικονομικών ν.αι τεχνικών μέσων στους διάφορους φορείς ασκή- 
σεως της δημόσιας εξουσίας.

β) Αποκέντρωση του δημόσιου διοικητικού μηχανισμού όχι 
μόνο με την έννοια της μ.εταφοράς υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
από το κέντρο προς την περιφέρεια, αλλά και γενικότερα με τη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τα ανώτερα προς τα κατούτερα 
κλιμάκια, τόσο στις κεντρικές όσο και στις περιφερειακές υπη
ρεσίες. Τελική επιδίωξη είναι να αποκτήσουν οι κεντρικές υπη
ρεσίες πραγματικά επιτελικό χαρακτήρα και να επιφορτίζονται 
με τη ρύθμιση των γενικότερο)'/ μόνο προβλημάτων και Οεμάτο)'/
(2).

Οι αδυναμίες του κεφαλαίου αυτού είναι έκδηλες : 
α) Δεν αναλύονται ούτε καν επισημαίνονται τα κύρια οργα- 

νο/τικά ποοβλήυ.ατα τηε Δτυ.όσιαε Διοίκηση:: και τα αίτιά τους.tin / » Ο - I J ♦

2. 11 ροκαταρκτικά δετούς προγράμματος 1978-82, σελ. 92.

Το κεφάλαιο για την δημόσια διοίκηση συνεχίζει στα εξής κύρια σημεία : 
γ) Ιινίσχυση και εξύψωση της στάθμης των δημόσκυν υπηρεσιών με τη 

βελτίωση του επιπέδου μορφώσεως του προσωπικού τους. 11 δυνατότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών να στελεχωθούν με ικανό και κατάλληλο προσωπικό απο
τελεί βασικό παράγοντα στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. II ποιό
τητα όμως του προσωπικού εξαρτάται από το επίπεδο μορφούσεως και εξει- 
δικεύσεως που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα και από τις συνθήκες εργα-
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β) Οι διαπιστούσεις καθώς και οι τοποθετήσεις είναι τόσο 
γενικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από- 
χρόνο και τόπο (εκτός βέβαια της αναφοράς που γίνεται στην 
Ευροοπαϊκή Κοινότητα που τελικά είναι και η μόνη συγκεκριμένη 
τοποθέτηση).

γ) Δεν υπάρχει καμμία ιεράρχηση των προβλημάτων και 
αδυνατεί κανείς να αντιληφθεί πως είναι δυνατόν το κείμενο αυτό 
να βοηθήσει την οποιαδήποτε Κυβέρνηση να χαράξει συγκεκρι
μένη πολιτική.

δ) Δεν είναι εμφανείς οι στόχοι και επιπλέον συγκεκριμένες 
προτάσεις και στρατηγικές λείπουν εντελώς.

ε) Ο παράγοντας λαός είναι απών. Γνωρίζοντας όλοι μας τις 
εμπειρίες που έχει ο έλληνας πολίτης στη σχέση του με το ελλη
νικό κράτος είναι αξιοπερίεργο το ότι ένα πρόγραμμα που υπο
τίθεται ότι καταρτίστηκε με τη “συμμετοχή του λαού‘δεν ανά- 
φέρεται καθόλου στις σχέσεις κράτους-πολίτη.

αίας και αμοιβής. Στόχος του Προγράμματος είναι η βαθμιαία βελτίωσα; των 
βασικών αυτιόν προϋποθέσει·)'). Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα μετεκπαιδεύ
σεων, επιμορφώσεως και ενημερώσεως των δημόσιων υπαλλήλων, τόσο σε 
γενικότερα διοικητικά και οργανωτικά θέματα όσο και ειδικότερα στις κοινο
τικές γλώσσες και στα θέματα της Κοινής Αγοράς και του Συμβουλίου της 
Ευρώπην αποτελούν ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

δ) Πελτίωση στη διοίκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του κρά
τους.

Οι δημόσιε; επιχειρήσει; επιτελούν αξιό/ογο έργο σε βασικούς τομείς 
της εθνικής οικονομία;. Πασικές κατευθύνσεις του Προγράμματος για την 
αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους είναι η βελτίωση στη διαχείρησή τους 
και ο σαφέστερος καθορισμό; των σχέσεων κράτους και δημόσιας επιχειρή
σει.);.

ε) Προσαρμογή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως στις νέες απαι
τήσεις. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του 11 ρογράμματος στο τοπικό επίπεδο 
απαιτείται προηγουμένως η επίλυση των βασικών προβλημάτων του αντιμε
τωπίζουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως και η απάμβλυνση των αδυ
ναμιών τους. Για τη διεύρυνση του ρόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοί- 
κήσεως, την ενίσχυση της αυτονομίας τους και την καλύτερη λειτουργία τους, 
η Κυβέρνηση έχει αναθέσει σε Επιτροπή τη σύνταξη Νέου Κώδικα Δήμιον και 
Κοινοτήτων.

II διοικητική αποκέντρωση εξάλλου αναφέρεται και στη μεταφορά αρμο
διοτήτων, για θέματα καθαρά τοπικού χαρακτήρα, από τη δημόσια διοίκηση 
στις εκλεγμένες τοπικές αρχές, κατά τα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας.

Παράλληλα Οα αντιμετωπιστεί το θέμα τιυν πόρων των οργανισμούν, θύστε 
να καταστούν οικονομικά αυτοδύναμοι.
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Τα προκαταρκτικά 1978-82 χαρακτηρίζονται από την έλλειψη 
"θάρρους και πολιτικής βούλησης στην αντιμετώπιση των πραγ
ματικού',/ προβλημάτων του ελληνικού λαού και των καιρών μας. 
Αυτό είχε συνέπεια να μην δει η Ελληνική Βουλή την περίοδο 
εκείνη ολοκληρωμένο 5ετές πρόγραμμα. Βαθύτερο αίτιο της 
αδυναμίας αυτής ήταν οι συγκεκριμένες ταξικές επιλογές της 
Ν.Δ. που δεν της επέτρεπαν να προχωρήσει σε διαρθρωτικές 
και θεσμικές αλλαγές, υπέρ των μη προνομιούχοι ελλήνων διότι 
αυτές θα έθιγαν κατεστημένα συμφέροντα τα οποία πάντα εκ
προσωπεί.

Μελετώντας τον αντίστοιχο τομέα στα προκαταρκτικά 1983-87 
Κεφ. 5" ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ και 
Τ.Λ" διαπιστώνουμε πρώτα απ’ όλα ότι αναλύονται σαφώς τα 
αίτια tojv διαρθωτικούν ασθενειών της ελληνικής Δημόσιας Διοί-

- ' , ,.............../
«Η ελληνική Δημόσια Διοίκηση, δέσμια ενός αναχρονιστικού 

πλαίσιου και μιας «νομικίστικης» νοοτροπίας, αποτελεί ίσως 
~ο πιό χαρακτηριστικό καταστάλαγμα των συχνά αντιδη- 

οκρατικών εξελίξεων στη νεότερη ιστορία του τόπου και αντι
στοιχεί μάλλον σε προγενέστερο εξελικτικό στάδιο παρά στο ση
μερινό επίπεδο ανάπτυξης της χούρας. Η πρωτοβουλία και η απο
δοτικότατα των υπαλλήλων υφίστανται την καταθλιπτική επί
δραση της αρχής της τήρησης των νόμων, με τη στενή ή ανομικί- 
στικη» έννοια του όρου. Ο συνδυασμός προληπτικού και κατα
σταλτικού ελέγχου της νομιμότητας κάθε πρωτοβουλίας και δα
πάνης, αποσκοπεί στον εξονυχιστικό έλεγχο τηρησης το>ν τύπων 
και, συχνά, αντιστρατεύεται όχι μόνο το «πνεύμα.)) των νόμων 
αλλά και τις ίδιες της λειτουργικές ανάγκες του συστήματος. Ο 
γραφειοκρατικός συγκεντρωτισμός συνδυάζεται με πολυδαίδαλες 
διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες, που ευνοούν την 
επιδίωξη σχέσεοον εξάρτησης και την αποξένοοση του μέσου πο
λίτη από τη Δημόσια Διούκηση του κράτους ((του)). II κατάσταση 
αυτή εκφράζει απαρχαιωμένες αντιλήψεις, αλλά ταυτόχρονα τρο
φοδοτεί τον παραγοντισμό και το «ρουσφέτι» σαν απαραίτητο 
μέσο προσπέλασης σε ένα χούρο που μοιάζει να ζει ξεκομμένος 
από το λαό και τις ανάγκες του)).

Δεύτερο αξιολογείται και ιεραρχείται το πρόβλημα Δημόσια 
Διοίκηση μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της Κυβέρνησης για 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

((Ο τρόπος που λειτουργούσε η Δημόσια Διοίκηση αποτελεί 
έναν από τους παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής ανά
πτυξης της χώρας. Η αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης, με 
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βάση κυρίως τον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό της 
έτσι ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγικότητάς της απο
τελεί βασικό στόχο της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και απα
ραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τόπου.

Οι παραπάνω στόχοι της διοικητικής μεταρρύθμησης μπο
ρούν να επιτευχθούν με σειρά θεσμικών νόμων που αναφέρονται 
στο οργανωτικό θέμα, καθώς και μ.ε συστηματική προσπάθεια 
αναβάθμισης του προσωπικού που επανδρώνεται και λειτουργεί 
το σύστημα δημόσιας διοίκησης»( 3 ).

Τρίτο, περιγράφεται η στρατηγική που θα ακολουθήσει 
η Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, θέτοντας τους 
στόχους του εκδημοκρατισμού της Δημ. Διοίκησης και της απο
κέντρωσης περιγράφοντας επίσης τα μέσα που θα χρησιμοποιη
θούν γιά την επίτευξη των στόχο^ν αυτών :

α) εκσυγχρονισμός και στελέχο^ση της Δημ. Διοίκησης, 
β) κοινοτικό ποίηση των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, 
γ) θεσμικές αλλαγές με κύριο στόχο την αποκέντρωση και 

την ενδυνάμιοση του ρόλου της Τοπ. .Δυτοδιοίκησης
Τα σημεία αυτά εξηγούνται αναλυτικά στο κείμενο των προ

καταρκτικών.
Τέταρτο, ο λαός είναι παρούν. Είναι παρών διότι εκτιμήθηκαν 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως αποδέκτης τιον υπηρεσιούν 
του κράτους.

II μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές στις περιφε
ρειακές υπηρεσίες και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί
κησης και από τα υψηλότερα ιεραρχικά κλιμάκια στα μεσαία 
και χαμηλότερα, αποτελεί βασικό μέσο εκδημοκρατισμού της 
δη μό σ ι α ς δ ι ο ί κη ση ς.

Ο πολίτης θα αισθάνεται ότι συναλάσσεται με μ,ια υπη
ρεσία που βρίσκεται κοντά του, όπου η αντιμετώπιση του αιτή
ματος ή του προβλήματος του δεν θα γίνεται από κάποιο απρό
σωπο και δυσπρόσιτο διοικητικό όργανο αλλά από κάποια υπη
ρεσία που έχει άμεση επίγνωση των συνθηκών. Συγχρόνως, 
το αίσθημα υπευθυνότητας των νέων οργάνων που για πρώτη 
φορά θα ασκήσουν αρμοδιότητες, θα μεγενθυθεί και νέες ιδέες 
και δυνατότητες θα έρθουν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα 
της κρατικής μηχανής. Ιδιαίτερα, θα δοθεί η δυνατότητα στα

3. Προκαταρκτικά θετούς προγράμματος 1983-87-σελ. 33.
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περιφερειακά η τοπικά συμβουλευτικά συλλογικά σώματα, να 
εκφράσουν καλύτερα τις ανάγκες και να επηρεάσουν τις αποφά
σεις και τις ενέργειες της κεντρικής διοίκησης (4).

Όμως ο λαός δεν είναι απλώς αποδέκτης, αλλά ενεργά συμ
μέτοχος. Διαμορφώνει συγκεκριμένα προγράμματα, μέσα από 
την διαδικασία του Δημοκρατικού Προγραμματισμού.

«Η λαϊκή συμμετοχή στη διαδικασία του Δημοκρατικού 
Προγραμματισμού, ξεκινά από τις αναπτυξιακές οργανώσεις, 
βάσης που Οα εξασφαλίζουν σε συνεργασία με τα άλλα όργανα 
προγραμματισμού και μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο 
επίπεδο του χωριού και της πύλης την προβολή των τοπικών επι- 
διώξεο)ν και στόχων αλλάκαι τη γνήσια έκφραση της λαϊκής γνώ- 
_μης πάνω στους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας. 
Στα πλαίσια..αυτής της επιλογής προέχει η θεσμοθέτηση τής πα-' 
ρέμβασης και ουσιαστικής συμμετοχής του ίδιου του Λαού στο 
δημοκρατικό θεσμό :της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο το 
μετασχηματισμό της κι /.τικής μηχανής και την ουσιαστική συμμε
τοχή της στη συνολική αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας» ( ’).

Τα ποοκαταοκτικά του δετούς ποογο άμοιατος 1Π88 - 87 
χαρακτηρίζονται από παρρησία, δημιουργικότητα καθώς και συ
νείδηση της ιστορικής συγκυρίας, των πραγματικοί αναγκών του 
λαού και της ευθύνης της σημερινής Κυβέρνησης απέναντι του.

II ποιότητα το»; προκαταρκτικών αυτιών σχετίζεται άμεσα με 
τις πολιτικές επιλογές του ΙΪΛΣΟΚ να στηρίξει και να στηριχΟεί 
στα υ.η ποονου.ιούνα στοώματα της Ελληνικής κοινο>νίας που απο- 
τελούν και την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σχε
τίζεται επίσης άμεσα με την διαδικασία κατάρτισης του .δετούς 
ποογοάυ,υ.ατοε που έγινε υ.ε τον Δηοιοκοατικό 11 οογοαμυ.ατισυ.ο— 
δη}.αδή την πλατειά συμμετοχή του λαού σε τοπικό και περιφε
ρειακό επίπεδο καθώς και με την συν μετοχή εκπροσώπο>ν του
τςς ΤΑ. τ((ον Γζαζικών οοοεων κλπ.

Για το /.όνο αυτό τα ποοκαταοκτικά του δετούς ποογοάυιμα-( « ι k I k k k

τος 1 OS.ϊ - 87 ναοάσσουν υ.ιά νέα αναπτυξιακή ποοεία της γώοα.ς 
και του λαού μας—μπροστά στην πρόκληση της εποχής μας.
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ΓΙΑ MIA AAA Η ΑΝΑ1ΙΤΤΞΙΙ

Για να κρίνουμε τα προκαταρκτικά του θετούς προγράμ
ματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης είναι ανάγκη να 
διευκρινήσουμε τι εννοούμε με τον όρο «ανάπτυξη».

«Πολλά αξιώματα της οικονομικής επιστήμης έχουν ανατρα
πεί από την πράξη. ΔημιουργήΟηκε νέα σχέση ανάμεσα στο ρυθμό 
και την ισορροπία ανάπτυξης, ανάμεσα στους ρυθμούς, την ανερ
γία και τον πληθωρισμό, ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες, τις 
πολυεθνικές εταιρίες και την παγκόσμια οικονομία. Έχει ξεπε- 
ραστεί η ποσοτική έννοια της” π?.ήρους απασχόλησης. Έχουν 
τροποποιηθεί ριζικά οι όροι και οι έννοιες της ανάπτυξης 
κλπ.».(6)

Ο όρος ανάπτυξη έχει παρεξηγηΟεί και πολλές φορές σκό
πιμα διαστρεβλωθεί για να δώσει ιδεολογικό βάρος σε αντι-λαϊκές 
επιλογές, σε αποφάσεις και προγράμματα που ευνοούν μια συγ
κεκριμένη τάξη ή. ομάδα.

Επειδή ακριβώς οι κατευθύνσεις μιας κοινωνίας, η αναπτυ
ξιακή της πορεία, οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
της επιδιώξεις είναι επιλογές κατ’ εξοχήν πολιτικές Οα ήταν λά
θος να αποτολμήσουμε έναν ουδέτερο αντικειμενικοφανή ορισμό
της αναπτυςηε.

ςεκινησουμε με τα ερωτήματα ποιοςΑντίθετα πρέπει να
οοίζει και αποοασίξει το τι είναι «αναπτυςη» και για ποιον 
πραγματοποιείται αυτή η ανάπτυξη ;

Μέχρι πριν λίγα χρόνια το πρότυπο της ανάπτυξης το όριζε 
η καπιταλιστική δύση. Ακόμα και η Σοβιετική Ένωση με το 
δικό της μοντέλο ανάπτυξης ήταν σταθερά προσκολημένη στη 
δογματική αντίληψη ότι η ολοκληρωμένη καπιταλιστική ανά
πτυξη είναι πεοϋπόΟεστ. νια το πέοασοια στο σοσιαλισμό. (')

G. Σκέψεις και — ροτάσεις για την νέα Αναπτυξιακή Στρατηγική, Στέρ- 
γιου Μπαμπανάση Τακτικού ΚαΟηγητού 11 ανεπιστημίου σελ. ().

7. Γην άποψη αυτή υποστήριξε και ο Λ. ΜΙΙΛΤΣΙ1 Σ στις πρώτες 
προσπά,Οειες που έγιναν στην Ελλάδα για την επιστημονική Οεμελίωση της 
ανάγκης εφαρμογής μεθόδων προγραμματισμού. Ο Δ. ΜΠΛΤΣ11Σ διανοού
μενος στις τάξεις της ΕΑΜικής Εθνικής Αντιστάτης είχε προτείνει πρόγραμμα 
που αποσκοπούσε κατ’ αρχήν στην πραγμάτωση του αποκαλούμενου «αστι- 
κοδημοκρατικού σοσιαλισμού» που δεν είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τότε 
στην Ελλάδα και που αποτελούσε κατά τον συγγραφέα αναγκαίο μεσοστάδιο 
στην διαδικασία μετάβασης στο σοσιαλισμό.
(II ΒΑΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ 1947. Δ. 
ΜΙ1ΛΤΣΙΙΣ).
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Με "τον τρόπο αυτό, στο ιδεολογικό επίπεδο τουλάχιστον 
είχε επικρατήσει ένα πρότυπο κοινωνικής ανάπτυξές που οριζό
ταν από τη μητρόπολη του καπιταλισμού με προορισμ,ό την κα
θοδήγηση των υπό ανάπτυξη χωρών. Το πρότυπο αυτό που χαρα
κτηριζόταν από την «κατά στάδια ανάπτυξη» του ROSTOW 
και την συνακόλουθη γραμμική αντίληψη της ιστορίας θεωρούσε 
σαν δεδομένα τα εξής :

1. Η ανάπτυξη αποτελεί ένα συγκεκριμένο δρόμο ο οποίος 
είναι ο ίδιος για κάθε χοόρα.

2. Ο ίδιος αυτός δρόμος οδηγεί στην ίδια μορφή της ανα
πτυγμένης κοινωνίας που σήμερα είναι οι ΗΠΛ ή οι χώρες της 
Δ. Ευρώπης_ή η Ιαπωνία.

3. Οι προϋποθέσεις και οι παράγοντες για το ξεκίνημα στον
δρόμο της ανάπτυξης είναι εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
την αναπτυγμένη κοινωνία π.χ. IIIIΛ - ΕΥΡΩΠΗ δηλαδή, τη 
δημιουργία καπιταλιστικής αγοράς, την αστικοποίηση, την εκ
βιομηχάνιση, την ανάπτυξη μαζικών μέσων ε-ημέρωσης, την μα
ζική παιδεία κλπ. :

Στο σενάριο αυτού του πρότυπου προβλέπεται να αναπτυχθεί 
ένας τομέας ο λεγόμενος «μοντέρνος)) ή «σύγχρονος)), κυρίως 
μέσα στις μεγάλες πόλεις, με βασικούς παράγοντες τους επι
χειρηματίες, τα ξένα κεφάλαια, την δυτική τεχνολογία και την 
δυτική «νοοτροπία)), που σιγά σιγά θα ξαπλούνεται σε όλη τη 
χώρα, καταπνίγοντας κάθε παραδοσιακό (θεωρούμενου σαν «ανα
χρονιστικό») στοιχείο και μετατρέποντας τελικά τη χώρα σε μια 
σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία.

II θεωρία αυτή όχι μόνο περιέχει στοιχεία εθνοκεντρισμού 
με ((κέντρο» τις III ΙΑ , αλλά από την ίδια την ιστορία έχει δια- 
ψευσθεί, είτε διότι ξεπήδησαν χούρες ανεξάρτητες ύστερα απο 
εθνικοαπελευΟερωτικούς αγώνες οι οποίες δημιούργησαν τα δικά 
τους πρότυπα ανάπτυξης, είτε διότι οι χώρες της περιφέρειας 
που ακολούθησαν τον δοόμο αυτό αντιμετώπισαν οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα.

Πράγματι οι περισσότερες χώρες του κόσμου παρουσίασαν 
μια «ανάπτυξη)) σύμφωνα με τους συμβατικούς δείκτες, μέσα 
στα πλαίσια αναφοράς του καπιταλιστικού αυτού πρότυπου. Το 
κατά κεφαλήν εισόδημα έχει ανεβεί σε όλο σχεδόν τον κόσμο 
και οι κοινωνίες και οι οικονομίες, σε εθνικό επίπεδο, έχουν
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πραγματοποιήσει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Η ταύτιση όμως της 
ανάπτυξης με την εκβιομηχάνιση και την θολή έννοια του εκσυγ
χρονισμού καθούς και επιμονή αναλυτών και προγραμματιστών 
να ποσοτικοποιούν τον ρυθμό ανάπτυξης για να μπορούν να κρί
νουν την οικονομική πορεία μιάς /ώρας, απλώς συνέβαλε στην 
ιδεολογική κάλυψη της ανάγκης τιον μητροπόλεο^ν του καπιτα
λισμού να ενσιοματώσουν τις χώρες της περιφέρειας στην παγ
κόσμια καπιταλιστική αγορά, και στην πολιτική συγκάλυψη των 
ουσιαστικών προβλημάτων που αντιμετιυπίζουν οι αναπτυσσό
μενες κοινωνίες.

II ενσωμάτωση tcov χωρών της περιφέρειας στην καπιτα
λιστική αγορά δεν επέτρεψε στις χώρες αυτές, να αναπτυχθούν 
έστω και καπιταλιστικά γιατί ήταν αδύνατη η συσσώρευση κε
φαλαίου μέσα στα πλαίσια του άνισου ανταγωνισμού της παγκό
σμιας αγοοάε.

ΛντίΟετα η ενσωμάτιοση αυτή προώθησε μ.ια ανάπτυξη που 
ιστορικά είχε αποτέλεσμα τη δημιουργία μιάς εξαρτημένης α
στικής τάξης μ.ε ρόλο, μ.εταπρατικό, ώστε η οικονομική 
δραστηριότητα των χωρών της περιφέρειας να εξυπηρετεί κατ’ 
αρχήν τα συμ.φέροντα της παγκόσμιας αγοράς, δηλαδή των κα
πιταλιστικών μητροπύλεων.

Έτσι, η εξαρτημένη αυτή καπιταλιστική ανάπτυξη αντί να 
έχει αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό και την ευημερία, παρου
σίασε απαράδεκτα χαρακτηριστικά σε όλες ανεξαιρέτως τις ανα
πτυσσόμενες χώρες που κατά το I NRISD(8) είναι τα εξής :

II αδυναμία να προσφέρει παραγωγική και αποδοτική απασ
χόληση σε ένα σημ.αντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού.

II ανικανότητα 
ώστε να ανακουφίσει '

I

του χάσματος μεταξύ 
τ α ν α λ ω τ ι κ έ ς συν ή θειε

να διανέμει τους καρπούς της ανάπτυξης 
την μαζική πείνα ή να αποτρέψει το άνοιγμα 
της μειοψηφίας που έχει «σύγχρονες» κα- 

ς και του υπόλοιπου πληθυσμού.

Η ανικανότητα να εξασφαλίσει στις λαϊκές μάζες την συμ
μετοχή ή έστω να εμ,πνεύσει αίσθημα της συμμετοχής στις απο
φάσεις για την ανάπτυξη του τόπου.

8. United Nations Research Institute for 
Ινστιτούτο Ερευνούν για την Κοινωνική Ανάπτυξη,

Social Development — 
του Ο HE.
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Η κοινωνική αναταραχή και η επικίνδυνη εξάπλωση δια
φόρων μορφών βίας.

Η παραβίαση των βασικούν ανθρώπινων δικαιωμάτων από 
τις ομάδες που έχουν την εξουσία.

Η διασπάθιση των αντικατάστατων φυσικών πόρων και η 
υποβάΟμιση του περιβάλλοντος.

Η ανεξέλεγκτη πληθυσμιακή ανάπτυξη στις μεγάλες πόλεις (9).

Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν γίνει εμφανή και στις ανα
πτυγμένες χώρες. Τα περισσότερα δε, είναι γνωστά στον κάθε 
έλληνα πολίτη.

Το κύριο αίτιο των προβλημάτων αυτών εντοπίζεται στην 
αδυναμία των χο^ρούν να αποφασίζουν αυτόνομα για την πορεία 
τους. Η πορεία της ανάπτυξης “είναι "δέσμια αποφάσεων -ξένιον 
κέντρων και η χώρα αναπτύσσεται σε εξάρτηση από τη μητρό
πολη .

Κατά το UNRISD η δυνατότητα να επιλέγει κανείς μια 
αυτόνομη κατεύθυνση ανάπτυξης είναι η προϋπόθεση για να 
(απορεί να επιλέγει αυτόνομα σε όλους τους άλλους τομείς της 
οικονομίας και κοινωνίας.

«Λν ένα έθνος αποδεχθεί παθητικά την θέση που του επέ
βαλαν στον διεθνή στίβο, ακόμη και κάτω από καλές συνθήκες, 
Οα υποστεί μακροπρόθεσμα ένα είδος εξαρτημένης «ανάπτυςης» 
Αλλά οι αποφάσεις για τις βασικές κατευθύνσεις της παραγωγής 
και σης κατανάλωσης Οα είναι πέρα από τη βούλησή του, και 
δεν Οα μπορέσει ποτέ να αναπτύξει μορφές λαϊκής συμμετοχής, 
υ.ε τον σόίέο υσ,ν απειλν.Οούν τα ποότυπα διανουάε που σνετί-
ν ««ii I t » i - /.

ζονται με αυτές τις κατευθύνσεις παραγωγής και κατανάλωσης»(10).

Είναι φανερό ότι η εθνική ανεξαρτησία και η αυτόνομη οικο
νομική ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη δυ

0. ΙΌ Π Λ UNIFIED APPROACH TO DEVELOPMENT U.NRTSD 
IPSO, σελ. Τ).

10. FOR Λ UNIFIED APPROACH TO DEVELOPMENT UNRISD 
19S0, σελ. 1G.
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νατότητα ενός λαού να αποφασίζει, για τα προβλήματα του. Να 
αποφασίζει δηλαδή για :

— την έκταση και την φύση της λαϊκής συμμετοχής

— την έμφαση που Οα δοθεί στην παραγωγή γενικά, αλλά 
και ειδικά για το είδος τεχνικής στην παραγωγή, για τα κίνητρα 
και τις μορφές ελέγχου τίυν μέσων παραγωγής.

— την διανομή των αγαθών της ανάπτυξης και τους μηχα
νισμούς ανακατανομής των καρπών τους.

— την ενθάρρυνση ή αποΟάορυνση συγκεκριμένοι μορφών 
ατομικής ή συλλογικής κατανάλωσης, αγαθών και υπηρεσιών 
—δηλαδή τον προσανατολισμό των καταναλωτικών προτύπων και 
αξιών.

— την έκταση και την φύση της προστασίας του ανθρώπινου 
πεοι3άλλοντοει ι

— την έκταση και την φύση της προστασίας των ανθρωπίνων 
σχέσεων που συμβάλλουν στην αλληλεγγύη, στην ασφάλεια, και 
στην ελευθερία του ατόμου.

Λυτή ακριβούς η αρχή που θεωρεί ουσιαστικές προϋποθέσεις 
την εθνική ανεξαρτησία και την αυτόνομη οικονομική ανάπτυξη, 
για να αποφασίζει ο ίδιος ο λαός για τα προβλήματά του αποτελεί 
και τη βασική διαφορά των προκαταρκτικών του δετούς προ
γράμματος του 1ΙΛΣΟΚ με εκείνα της ΝΔ.

II ΝΔ δεχόταν και δέχεται (ος προϋπόθεση ανάπτυξης την 
οικονομική, πολιτική και κοινωνική εξάρτησή μας από τη δύση, 
με το σκεπτικό ότι οι αναπτυγμένες χο)ρες Οα μας «παρασύρουν)) 
προς ένα καλύτερο μέλλον. Δεν αμφισβήτησε ποτέ η ΝΔ τις 
σχέσεις εξουσίας που δημιούργησε αυτή η επιλογή της : Το αυ
ταρχικό, συγκεντρωτικό και κομματικό κράτος, τις πελατειακές 
σχέσεις, και την μονόπλευρη λιτότητα. Διότι χωρίς τους μηχα
νισμούς αυτούς δεν Οα μπορούσε να επιβάλλει το πρότυπο της 
εξαρτημένης καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Το ΓΙΛΣΟΚ θεωρώντας την εξάρτηση σαν κύριο αίτιο της 
αναπτυξιακής μας δυσχέρειας προχώρησε στην επιλογή της. 
«Αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα, όπου οι αποφάσεις Οα παίρ- 
νονται από τον ίδιο το λαό της χωρίς ξένες εξαρτήσεις, επιρροές 
και επεμβάσεις, για μια κοινωνία δίκαιη, όπου θα σταματήσει η
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εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο και η αποξένίυσή 
του από το προϊόν του μόχθου το;υ)). *

Το αναπτυξιακό πρότυπο που διαμορφώνεται με αυτή τη 
λογική δεν μπορεί να ταυτίσει την «ανάπτυξη» με την «εκβιο
μηχάνιση» ή τον «εκσυγχρονισμό» ή να την μετρήσει με συμβα
τικούς δείκτες.

Ανάπτυξη για το ΓΙΑΣΟΚ είναι κατ' αρχήν οι διαρθωτικές 
και θεσμικές αλλαγές στην οικονομία και την κοινίονία μας, με 
γνώμονα την αλλαγή των σχέσεων εξουσίας για 
μιά κοινωνία αυτοδιαχειοιζόμενη.

Η εξουσία στον λαό είναι κάτι που εκφράζεται σε εθνικό επί
πεδο με την κατάχτηση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και την 
αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη.

Λυτό δεν σημαίνει αυτάρκεια ούτε και μονοκαλλιέργεια που 
συνεπάγεται μονόπλευρη παθητική εξάρτηση από το εξωτερικό 
και μη αυτόνομη ανάπτυξη.

Κεντρικό στόχο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής πρέπει 
να αποτελέσει η δημιουργία μιας σύγχρονης ολοκληρωμένης, ορ
γανικής, αυτοδύναμης εθνικής οικονομίας, που θα στηρίζεται βα
σικά σε ενδογενείς συντελεστές ανάπτυξης, θα είναι σε θέση να 
πραγματοποιεί καινοτομίες, ποιοτική διευρυμένη αναπαραγωγή, 
αλλά θα αξιοποιεί ταυτόχρονα στον ανώτερο βαθμό τους εξωγε
νείς παράγοντες και θα εξασφαλίσει μια ανάπτυξη με προοδευ
τικό κοινωνικό περιεχόμενο.

«II εξουσία στο λαό)), η κατάκτηση της λαϊκής κυριαρχίας, 
σημαίνει ότι οι επιλογές θα γίνονται δημοκρατικά, αποκεντρωμέ
να, συμμετοχικά, και όχι από την οικονομική ολιγαρχία ή την κρα
τική γραφειοκρατία.

((Η εξουσία στον λαό)), η κατάκτηση της κοινωνικής απελευ
θέρωσης, σημαίνει ότι οι επιλογές κάθε ατόμου θα γίνονται σύμ
φωνα με τις πραγματικές του πνευματικές και υλικές ανάγκες, 
και όχι σύμφωνα με τα μοντέλα καταναγκαστικής αποδοχής που 
δημιούργησε η καταπίεση τόσων ετών, η αυταρχική παιδεία, η 
εξαρτημένη εργασία και η καταναλωτική κοινωνία.

Σε μιά μακρόχρονη και σταθερή πορεία κοινωνικού μετα
σχηματισμού, η ανάπτυξη της κοινωνίας μας έχει στόχο τον σο
σιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο - που σημαίνει απλά ότι δεν

* Προκαταρκτικά Πενταετούς Προγράμματος 19S3-87, σελ. 7
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ακολουθείται ένα συγκεκριμένο Οεο^ρητικό μοντέλο, το οποίο ο 
λαός καλείται να υπηρετήσει με κάθε Ουσία, αλλά αντίθετα ένα 
μοντέλο, ένα πρότυπο που μπαίνει στην υπηρεσία του ανθρώπου. 
Σημαίνει ότι ο πολίτης θα καθορίζει τις αναπτυξιακές επιλογές, 
Οα υλοποιεί τους στόχους και άρα προς οφελός του και μόνον Οα 
συντελείται η ανάπτυξη.

Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μια ανΟρίοποκεντρική ανάπτυξη με κύριο στόχο το πέρασμα 
της εξουσίας στον λαό, δεν μπορεί παρά να Οεο^ρεί την δημοκρατι
κή λειτουργία, και την συμμετοχή ταυτόσημη με την αποτελεσ- 
ματικότητα.

Η δημιουργία μιας πιο συμμετοχικής κοινοονίας είναι η απάν
τηση του λαού στις αναπτυσσόμενες όπως και στις βιομηχανικές 
χώρ>ες να_. εξασφαλίσουν μια πιο ίση κατανομή τ<υν οικονομικών 
και κοινωνικών καρπών της ανάπτυξης*.

Μόνο όταν ο ίδιος ο πολίτης αποφασίζει, μπορεί να αισθάνε
ται ότι αποτελεσματικά αντιμετωπίζει τα προβλήματά του, Προ
βλήματα απασχόλησης, υγείας, παιδείας, προβλήματα για το μέλ
λον το δικό του και των παιδιούν του. Μόνον τότε 0α μπορέσει να 
νοιώσει ασφάλεια και βεβαιότητα για την πορεία του.

Κατ' ανάγκη, η διαδικασία κατάρτισης του 5ετούς προγράμ
ματος έπρεπε να είναι - όπως και ήταν στο σύνολό του - μια δη
μοκρατική διαδικασία συμμετοχικού προγραμματισμού. Και γι 
αυτό ακριβούς η διαδικασία κατάρτισης του Βετούς προγράμματος 
ήταν ταυτόχρονα και μια συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας. 
Δίνοντας στον λαό ένα ρόλο πολύ πιο ενεργό, άλλαξε τις σχέσεις 
εξουσίας που παλιύτερα υπήρχαν, σε ότι αφορά τον προγραμμα
τισμό. Και εδό) βρισκόταν η κύρια αδυναμία της ΝΔ να προχωρή
σει στον δημοκρατικό προγραμματισμό.

Αν και η Χ.Δ. είχε πρόγραμμα δεν είχε διαδικασίες προγραμ
ματισμού. Δεν είχε την πολιτική βούληση να αλλάξει τις σχέσεις

* Από το ] ΟΠΟ η Γενική Συνέλευση του Oil Ιυ στην Απόφαση 25ι2, 
«ενΟάρρυνε την συμμετοχή των πολιτών στην προ παρασκευή και στην εκτέ
λεση των εθνικών προγραμμάτων για την οικονομική και κοινωνική ανά
πτυξη». Το 107Γ) το Οτκονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΠΕ με 
την Απόφαση 1029 ζήτησε από τα κράτη-μέλη «να υιοθετήσουν την λαϊκή 
συμμετοχή σαν βασική στρατηγική για την εθνική ανάπτυξη, να ενθαρρύνουν 
την μεγαλύτερη δυνατή ενεργή συμμετοχή κάθε ατόμου και μη κρατικής 
οργάνωσης της χώρας στην αναπτυξιακή διαδικασία για τον καθορισμό των 
στόχων, την διαμόρφωση της πολιτικής και την εφαρμ,ογή του προγράμ
ματος».
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εξουσίας - προϋπόθεση για την λαϊκή συμμετοχή στην κατάρτιση 
των προκαταρκτικοί.

Σήμερα η Ν.Δ. και ο δεξιός τύπος κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ 
για τις διαδικασίες που ακολούθησε στην κατάρτιση του 5ετούς 
προγράμματος. Συγκεκριμένα ονομάζουν το 5ετές «αυταρχικό και 
αντιλαϊκό κατασκεύασμα» και την διαδικασία «συγκεντρωτική 
και τεχνοκρατική»Γ

Χρειάζεται λοιπόν να συγκρίνουμε τις διαδικασίες που ακο
λούθησε η σημερινή κυβέρνηση, για να βγάλουμε σωστά συμπε
ράσματα.

Στις εισαγο)γικές παρατηρήσεις των προκαταρκτικών του 
1976 - 80 δίνεται λεπτομερά)ς η διαδικασία κατάρτισης του προ
γράμματος.

«Τους τελευταίους μήνες του 1976 και τους προύτους του 1977 
διάμορφάίθηκαν οι .κύριες κατευθύνσεις και επιδιούξεις του Προ
γράμματος, εκτιμήθηκαν σε γενικές γραμμές τα μακροοικονομικά 
μεγέθη και καταρτίσθηκε το πλαίσιο των βασικόν κατευθύνσεων 
πολιτικής. Παράλληλα συγκροτήθηκαν 55 Ομάδες εργασίας και 
Επιτροπές, οι οποίες επεξεργάσθηκαν σε συνεργασία με τις υπη
ρεσίες του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικόν; Ερευνούν 
(ΚΕΙ1Ε) σειρά ειδικόν θεμάτων. Στις Επιτροπές και Ομάδες 
αυτές έλαβαν μίοος εκπρόσωποι τον παοαγο)γικών και εργαζό
μενο)'; τάςεον. υπηρεσιακοί παράγοντες τον διάφορο)'; αρμόδιων 
Υπουργείο»;, Οργανισμό)'; και Δημόσιο)'; Επιχειρήσεον, καθώς 
και ιδιούτες επιστήμονες ειδικοί στους διάφορους κλάδους ή σε 
Οέυατα πεο'καν·ιατισυ.ού. Καταοτίσθηκαν ήδη και παοαδόθηκαν 
στην Κυβέρνηση ισάριθμοι περίπου τόμοι εμπεριστατωμένον ει- 
σηγήσεον και μελετά»;» (11).

Όμως στα προκαταρκτικά. 1978-82 είναι σχεδό» ανύπαρκτη 
οποιαδήποτε μνεία για την διαδικασία που ακολουθήθηκε ίσως 
διότι αρκέστηκαν οι συντάκτες του προγράμματος να χρησιμο
ποιήσουν τα αποτελέσματα το»; πρώτων προκαταρκτικό)'; ή ίσο)ς 
επαναπαύθηκαν στις πάγιες λειτουργίες της υπάρχουσας διοίκησης 
για την συλλογή στοιχείο)'; και περιγραφή προβλημάτον. Η μόνη 
αναφορά στη μεθοδολογία είναι η εξής :

«Η συγκεκριμένη μορφή και η μεθοδολογία που ακολουθήθη
κε στη σύνταξη το»; «Προκαταρκτικών» έχουν κατ' ανάγκη επη
ρεαστεί από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων 
χρόνων. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικο

11. Προκαταρκτικά δετούς — ρογράμματος 197G-S0, σελ. 15.
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νομία και ιδιαίτερα στις χώρες της ΕΟΚ και τις χώρες - μέλη 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και ν\ναπτύξεο:>ς, με 
τις οποίες συνδεόμαστε στενότερα, η νομισματική αστάθεια και η 
αυξανόμενη ευαισθησία της ελληνικής οικονομίας στη διεθνή οικο
νομική συγκυρία καθιστούν κάθε πρόβλεψη δύσκολη. Έτσι οι πο
σοτικές εκτιμήσεις που δίνονται στα «Προκαταρκτικά» περιορίζον
ται μόνο στα πολύ βασικά μεγέθη και δεν είναι μονοσήμαντες( 12 13).

Θα πρέπει να συμπληροδσουμε ότι στις 55 ομάδες που εργά
στηκαν για την κατάρτιση του 5ετούς προγράμματος 1976 - 80 
υποτίθεται ότι συμμετείχαν περίπου 600 άτομα από την δημόσια 
διοίκηση, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους μισθο^τούς, τους 
συνδέσμους εργοδοτούν, τις ενώσεις αγοοτών, τουε ΟΤΛ και το
ΛΕΙ(]3).

Αλλά θα πρέπει να τεθούν μερικά ερωτήματα, και να γίνουν 
κάποιες παρατηρήσεις.' "

1. Ο προγραμματισμός δεν ήταν αμφίδρομος. Οι ομάδες ει- 
σηγήθηκαν και η Κυβέρνηση αποφάσισε χωρίς να επιστρέφει ένα 
επεξεργασμένο κείμενο για την συνέχιση του διαλόγου γύρω από το 
πρόγραμμα.

2. Ποιά ήταν η ουσιαστική συμμετοχή του λαού; Ποιοι ήταν 
οι συνδικαλιστικοί φορείς, οι συνεταιριστικοί φορείς, οι διοικητι
κοί, τα πανεπιστήμια που συμμετείχαν;

3. Υπήρχε δυνατότητα οι εκπρόσωποι τιον φορέων να με
ταφέρουν τις σκέψεις τους, να συζητησουν με τα μέ?εη των οργα- 
νώσεων που εκπροσωπούν και να καθορίσουν τις βασικές τους επι
λογές; Και μόνο τα χρονικά περιθώρια για την σύνταξη των ειση- 
γήσεων φαίνεται να αποκλείουν την πιθανότητα αυτή.

ό. Ποιά ήταν η σχέση εκπροσοοπων φορέων και διοικητικών 
ή προγραμματιστών; II επιστημονική και νομική γλώσσα καλύ
πτει πολλές φορές την πραγματική σχέση επιστήμονα ή διοίκησης 
και λαού. Είχαν δηλαδή την δυνατότητα οι εκπρόσωποι των φορέων 
να £—ηρεάσουν τους τεχνοκράτες ή έγινε το αντίθετο;

5. Θεωρεί η Ν.Δ. ότι ο αριθμός των 600, δικαιολογεί τον 
όρο «λαϊκή συμμετοχή», όταν η βουλή των Ελλήνων απαρτίζεται 
από 300 άτοαα τα οποία και είναι στο σύνολο τους εκπρόσουποι 
του λαού;

Το λιγουτερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα δύο προϋ- 
γούμενα προκαταρτικά 5ετών προγραμμάτο^ν ήταν τεχνοκρατικά

12. Προκαταρκτικά δετούς προγράμματος 1978-S2, σελ. 13.
13. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1983, Ρ. Φακιολάς.
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και ελάχιστη σχέση είχαν με τον δημοκρατικό προγραμματισμό.
Είναι νομίζο^ σκόπιμο να δούμε σε κάποια λεπτομέρεια τη δια

δικασία που ακολουθήθηκε από τηνΝΔ. Παίρνοντας σαν παράδειγ
μα τον Νομό Λχαΐας διαπιστώνουμε ότι για την κατάρτιση των 
προκαταρκτικών δεν συμμετείχε κανένας φορέας, καμμία ένωση 
συνεταιρισμών, κανένα εργατικό κέντρο, κανένας σύνδεσμος εργο
δοτών ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απλώς οι υπηρεσίες σύνταξαν 
((υπηρεσιακά» τις απόψεις τους. Δεν υπήρξαν ιεραοχίσεις ούτε 
στρατηγική και το πρόγραμμα καταρτίστηκε σε επίπεδο περι
φέρειας και όχι νομού. Για την κατάρτιση του περιφερειακού προ
γράμματος, η συμμετοχή ερμηνεύτηκε σαν την ανταλλαγή από
ψεων του υπάλληλου, της υπηρεσίας, περιφερειακής ανάπτυξης 
με τις υπηρεσίες της νομαρχίας της Αχαΐας. Η όλη διαδικασία χα
ρακτηρίστηκε σαν διαδικασία αγγαρίας για τους υπαλλήλους.

Η κυβέρνηση του ΤΙ ΑΣΟΚΓακολούΟησε μια-τελείως διαφο
ρετική διαδικασία. Πρώτα απ' όλα ο δημοκρατικός προγραμμα
τισμός είναι μια αμφίδρομη διαδικασία συνεχούς δημοκρατικού 
διαλόγου. Τα αιτήματα τα προγράμματα κάθε νομού αφού εγγρί-
Οηκαν από το νομαρχιακό συμβούλιο καταρτίστηκαν και στάλθη
καν στο ΚΕΠΕ όπου μετά από επεξεργασία επεστράφησαν στον 
κάθε νόμο. Εκεί το νομαρχιακό Συμβούλιο ιεράρχισε τα βασικά 
έργα, τους βασικούς στόχους του προγράμματος του. ΙΊ διαδι
κασία κατάρτισης του δετούς προγράμματος έγινε με πλατιά λαϊ
κή συμμετοχή, με εκπροσώπους φορέων, αλλά και μέσω του νέου 
θεσμού, της λαϊκής συνέλευσης. Σε σύγκριση με τα G00 άτομα 
που αναφέρονται στην κατάρτιση του δετούς του 197G - 80, μόνο 
στα δωδεκάνησα υπολογίζεται ότι συμμετείχαν πάνω από 2000 
άτομα στην επεξεργασία του προγράμματος 1983 - 87.

Αν πάρουμε την συγκεκριμένη περίπτωση της .Λχαΐας Οα 
δούμε σε λεπτομέρεια τη διαφορά στον τρόπο κατάρτισης του προ
γράμματος. Για σην επισήμανσή των αναγκών του νομού έγιναν 
λαϊκές συνελεύσεις σε τοπικό και επαρχιακό επίπεδο με την συμ
μετοχή του Κυβερνητικού εκπροσουπου, του Νομάρχη στις οποίες 
πήραν μέρος πάνω από G.000 άτομα. Ταυτόχρονα συγκροτήθηκαν 
μεικτές επιτροπές, ομάδες δουλειάς, οι οποίες ακόμα και σήμερα 
λειτουργούν αποδοτικά, με την συμμετοχή μαζικών φορέων, ΤΑ. ε
πιμελητηρίου, πανεπιστήμιου και διοικητικών υπηρεσιών ανάλογα 
με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι επιτροπές αυτές επεξεργάστηκαν τις προτάσεις που βγή
καν από τις λαϊκές συνελεύσεις. Εισηγήθηκαν τις προτάσεις του 
στο Νομαρχιακό συμβούλιο, το οποίο μετά από επεξεργασία τι
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έστειλε στο ΚΕΠΕ. Εκεί ομάδες εμπειρογνωμώνων και διοικητι
κοί συγκέντρωσαν τις προτάσεις από κάθε Νομό για να τις συν
δέσουν στο 5ετές πρόγραμμα. Στην δεύτερη φάση επέστρεψαν το 
πρόγραμμα του νομού Αχαΐας με σχολειά τους στο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο και ιεραρχήθηκαν πάλι με την συμβολή των επίτρο
ποί οι στόχοι για το νομό.

Η διαφορά στις δύο διαδικασίες (ιδιαίτερα η απουσία της λαϊ
κής γνώμης στην κατάρτιση των προγραμμάτων της ΝΔ) είναι 
εμφανής στο τελικό προϊόν του δετούς. Παίρνοντας παράδειγμα 
τον τομέα κτηνοτροφίας στην Λχαΐα, στο πρόγραμμα 76 - 80, 
βλέπουμε να συμπεραίνουν οι υπηρεσίες παθητικά την αδυναμία 
ανάπτυξης του κλάδου. «Λι δυνατότητες εις τον κλάδο της κτηνο
τροφίας είναι γενικώς περιοοισμέναι, κυρίως όσον αφορά εκτροφήν 
βοοειδών και αιγοπροβάτων, λόγο} των πτωχοδν βοσκών αφ’ ενός 
και εγκαταλείψειυς των ορεινών και ημιορεινών εδαφών του πλη
θυσμού αφ’ ετέρου»(14 ). Το συμπέρασμα αυτό βγαίνει μετά από ανά
λυση μισής μόνο σελίδας. Αντίθετα στο δετές πρόγραμμα 1983 - 
1987 του ν' υ.ού Αχαΐας αφού επισημαίνονται τα κύρια προβλήματα 
προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις (15).

14. ΈκΟεσις δετούς 1076 - 1989. Βασικαί επιδιώξεις Λναπτύξεως Υπουργείου 
Συντονισμού καί Προγραμματισμού. Υπηρεσία περιφεριακής Λναπτύξεως 
ΙΙελοπονήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. Πάτρα Ιούνιος 1976.

15. Τα ειδικά προβλήματα της κτηνοτροφίας είναι τα παρακάτω :

(i) Μεγάλο κόστος παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων.

(ii) Έλλειψη έργων υποδομής, μεταποίησης, εμπορίας κτηνοτροφία ο:JV
ποο ιόντων.

(iii) Π μη αξιοποίηση όλων των νομευτικών πόρων του Νομού Αχαΐας 
(βοσκότοποι - χορτολιβαδικές εκτάσεις - μοναστηριακές εκτάσεις κ.λ.π.).

(ΐν) Διάσπαρτες οριακές καλλιέργειες και εγκαταλελλειμμένες εκτάσεις

(ν) Έλλειψη έργων υποδομής στους βοσκοτόπους.

(νΐ) Έλλειψη προγράμματος γενετικής βελτιώσεως ζώιον.

(νίί) Οι μεγάλες απώλειες του ζωικού κεφαλαίου και της ζωικής παραγωγής 
(κατ’ εκτίμηση 600.000 δρχ/ετησίους).

(viii) II υπολειτουργία όλων των σφαγείων και οι επιπτιόσεις στην 
μόλυνση περιβάλλοντος.

Γιά την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων προτείνεται :
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(i) II μεταφορά της αγελαδοτροφίας σταδιακά, από την περιοχή της 
Πάτρας στο Δήμο Φαρρών ή στην ημιορεινή περιοχή Κ. Λχαΐας, με κατεύ
θυνση γαλακτοπαοαγωγική γιά τις ανάγκες του Νομού και κρεατοπαραγωγική 
ανάλογα με τις υπάρχουσες ποσότητες σανών ή γενικούτερα ιδιόκτητων χον- 
δροειδών ζωοτροφών.

II χοιροτροφία είναι δυνατόν να επιβιώσει υπό την μορφή μικρών μονά- 
δίον (μέχρι 50 χοιρομητέρες), ενώ Οα πρέπει να εξυγιανθούν οι υπάρχουσες 
μεγάλες μονάδες, με σκοπό την πλήρη παραγωγικότητα αυτών.

(ii) II συνεταιριστική δόμηση των κλάδων της κτηνοτροφίας.

(iii) Βελτίωση της διατροφής.

(ίν) Γενετική βελτίωση ζωικού πληθυσμού και συνδυασμοί με την τε- 
χνική σπερ ματέγχυση.

ΚαΟιέρωσή'γένεολογικών βιβλίο)'/ στην αγελαδοτροτρία. -------

(ν) Συνένωση το)ν μικρών οριακών εκμεταλλεύσεων υπό μορφή ομα
δικών εκτροφών.

(νΐ) Ίδρυση σταθμού αναπαραγωγής ζώων σε πανελλήνια κλίμακα ή 
δημιουργία προτύπων εκτροφών, για βελτίωση του ντόπιου ζωικού πληθυσμού 
με ταυτόχρονη μελέτη των δυνατοτήτων του.

(vii) Αξιοποίηση και βελτίωση των βοσκοτόπων με την σύσταση 
κτηνοτροφικών ζωνών, κατασκευή έργων υποδομής (δρόμοι, ποτίστρες κ.λ.π.) 
την βελτί<οση της βλάστησης (λιπάνσεις κ.λ.π.).

(viii) Αύξηση χονδροειδών και συμπεπυκνωμένων ζωοτροφών με ενισ
χύσεις, ορθό προγραμματισμό (χωροταξικό) και αξιοποίηση όλων των αρδευο
μένου εκτάσεο/;, με εφαρμογή αμειψισποράς.

(ix) Εφαρμογή προγράμματος 5ετούς διάρκειας γιά κάθε ομάδα νο
σημάτων, μαστίτιδα, φυματίίυση, μελιταίον, ασθένειες νεογέννητοι κ.λ.π. 
11 εφαρμογή του προγράμματος 0α μειώσει τις απώλειες κατά 50% τουλάχιστον, 
ενώ συγχρόνους Οα απαλλάξει τους κατοίκους της υπαίθρου καπό τις ζοιονό- 
σουε.

(χ) Ίδρυση σφαγείων κρεαταγοράς Πατρών (δαπάνης 100.000.000 
δρχ.) σε κατάλληλη θέση έτσι ώστε να απαλλάξει ή περιορίσει την μόλυνση του 
περιβάλλοντος.

Αποπεράτωση νέων σφαγείων Καλαβρύτων (15.000.000 δρχ.), επέ
κταση σφαγείο)'; ΕρυμανΟείας (3.000.000 δρχ.) και η ανάθεση της λειτουργίας 
το;ν σε Συν/κό Φορέα.

Βελτίωση εσόδων σφαγείων και η υποχρεωτική σφαγή των αμνοεριφίων 
σε αυτά 0α αυξήσει τη δυναμικότητά τους κατά 2.000 τόν. ετησίως.
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Πέρα όμως α—ό το κείμενο ας δούμε στην πράξη τι έγινε. 
Η διαδικασία του δημοκρατικού προγραμματισμού ήδη έχει δείξει 
τους καρπούς του. Από τις προτάσεις το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει 
ήδη υλοποιήσει αρκετές. Αναφέρω μόνο μερικές. 1) ΣυστήΟηκαν 
κτηνοτραφικές ζώνες σε έκταση 300.000 στρεμ., με παράλληλα 
έργα υποδομής μ’ αποτέλεσμα αύξηση του ζολικού κεφαλαίου στις 
περιοχές 12 % και διπλάσιο χώρο παραμονής των ζώων στις βο- 
σκές στο πρώτο χρόνο λειτουργίας. 2) Μεταφορά των βοΟρολυμ- 
μάτο^ν από την Πάτρα στη Α' βιομηχανική ζώνη 3 ) την αξιοποίηση 
των λιμνών Καστρίων 4 ) το χιονοδρομικό κέντρο Χελμού, υπό μορφή 
δημοτικής επιχείρησιςδ) μετατροπή του στρατιωτικού νοσοκομείου 
409 σε πολιτικό κ.λπ.

Με τα παραδείγματα αυτά δεν γίνεται απολογισμός του έρ
γου της Κυβέρνησης. Η ουσία των παραδειγμάτων αυτοόν είναι 
ότι οι συγκεκριμένοι αναπτυξιακοί στόχοι. όχι μόνον αποφασί- 
στηκαν με την λαϊκή συμμετοχή, αλλά και υλοποιούνται χωρίς την 
παρέμβαση του κεντρικού Διοικητικού μηχανισμού, από το απο
κεντρωμένο όργανο του νομαρχιακού συμβουλίου.

Η σημασία της διαδικασίας αυτής φαίνεται ακόμα με το ότι 
κινητοποιήθηκαν πρωτοβουλιακά λαϊκές δυνάμεις για να δώσουν 
λύσεις στα προβλήματα της' περιοχής. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο:

α) Ο σύλλογος των καθηγητών συζητώντας για τα προβλή
ματα της εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας μέσα από την διαδικασία 
κατάρτισης του δετούς προγράμματος θέλησε να αντιμετωπίσει 
το οξύ θέμα της έλλειψης σχολικών κτιρίων. ΓΙρωτοβουλιακά με
λέτησε το πρόβλημα και πρότεινε συγκεκριμένα π(υς Οα ανακατα
νεμηθούν οι υιαΟητέε, ώστε να βοίσκονται πιό κοντά στην κατοικία 
τουε και να αμβλυνΟεί το κτιειακό ποό βλήμα. Εντοπίσανε ακοι-

• ιι k k k I k I

βώς τις περιοχές που χρειάζονται σχολεία για να καλυφθούν οι ανά
γκες χωρίς ιδιαίτερες σπατάλες.

β) Με την δημιουογία κτηνοτοοοικών £ωνοόν οι ανοοτικοί 
σύλλογοι, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μαζί με την νομαρχία μελέ
τησαν και εισηνήΟηκαν συγκεκοιοιένεε ποοτάσεις για την κατα- 
σκευή έργων υποδομής στις ζώνες αυτές για την καλύτερη αξιο
ποίησή τους και ήδη έχουμε τα προότα αποτελέσματα.

γ) Με τη συζήτηση του δετούςπρογράμματος δημιουργήΟηκαν 
ομάδες δουλειάς από αγρότες για την αντιμετώπιση του προβλή
ματος κακού συντονισμού των οινοποιείων στην περιοχή τους, κατά 
τη διάρκεια της παράδοσης των σταφυλιών. Μέσω της συνεται
ριστικής τους οργάνωσης νοίκιασαν και αναδιάρΟρωσαν τα οινο
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ποιία της περιοχής, ώστε να μην σημειωθεί κανένα πρόβλημα απορ
ρόφησης των προϊόντων τους εφέτος. Προχωρούν δε στην δημιουρ
γία συνεταιριστικών εμφιαλοτηρίων.

Συγκριτικά τα προγράμματα της Ν.Δ. ήταν τουλάχιστον τε- 
χνοκρατικά και γραφειοκρατικά. Αν όμως δούμε την πρακτική 
στην εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών Οα διαπιστώσουμε ότι 
δεν βοήθησαν ούτε καν σε ένα τεχνοκρατικό εκσυγχρονισμέ. Οι 
αναπτυξιακές εταλογές κατά νομό γινόντουσαν με ρουσφετολογικά 
κριτήρια, ανάλογα, δηλαδή, με τις συμπάθειες, αντιπάθειες και ε
ξαρτήσεις tgjv υπουργών ή πουν ισχυρότερων βουλευτών.

Θα ήταν βέβαια αφελές να ισχυριστούμε ότι η διαδικασία του 
δημοκρατικού προγραμμισμού που ακολουθήθηκε για το πρόγραμ
μα S3-87, υπήρξε άψογη. Αντίθετα υπήρξαν πολλές αδυναμίες. Η 

.έλλειψη θεσμοθετημένων οργάνων δημοκρατικού προγραμματι
σμού δημιούργησε εμπόδια. Μικρή ήταν η~ συμμετοχή του συνό
λου του αστικού πληθυσμού. Οι μαζικοί φορείς συμμετέχοντας για 
πρώτη φορά στον προγραμ.ματισμό δεν είχαν την εμπειρία την 
παράδο .η και την γνώση να αξιοποιήσουν πλήρως την δυνατότητα 
αυτή στο έπακρο. II -νοοτροπία της πελατειακής σχέσης και η αυ
ταρχική διαπαιδαγώγηση δεν επέτρεψαν σε κάθε περίπτωση την 
σωστή έκφραση των αναγκοόν του λαού ή το ξεπέρασμα δευτερευόν- 
των αντιθέσεων στην ιεράρχιση των στόχων.

Υποθέτει κανείς ότι Οα υπήρξε καχυποψία έστο) και ασυνεί
δητα, το)ν επαγγελματιουν προγραμματιστών που έχουν εκπαι- 
δευθεί ώστε να Οεωοούν τον ποογοαυιυιατισμό σαν υ.ια αντικειοιε- 
νική και πολιτικά ουδέτερη άσκηση κατά την οποία η συμμετοχή 
του λαού αποπροσανατολίζει το «επιστημονικό τους έργο)).

Ανάλογη έλλειψη ευ.πιστοσύνης και άρνηση, ιδιαίτερα στις 
κεντεικές υπτοεσίεε.θα υπήοςε από διοικητικούς υπαλλήλους που 
ήταν εθισμένοι στον συγκεντρωτισμό, στην ευθυνοφοβία και 
στην οουτίνα. ( 1(i ) Οι αδυναυ.ίες αυτές ποέπει να επίσης ανθούν

1 Γι.Το θεσμικό, οργανωτικό σύστημα και ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων 
παρά την μεγάλη βελτίωση τα τελευταία 2 χρόνια εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο 
βαθμό αναχρονιστικό και να μην ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. 
Λυτό αφορά πρώτα απ’ όλα το κράτος και τα όργανά του των οποίων η λει
τουργία είναι γραφειοκρατική, έχει μικρή αποδοτικότητα, βρίσκεται πολλές 
φορές στην υπηρεσία τοπικών ή ατομικοδν συμφερόντων. Λυτό αφορά και τα 
κόμματα τα συνδικάτα και τους άλλους φορείς.

«Σκέψεις και προτάσεις γιά μία Νέα Αναπτυξιακή Στρατηγική», Στέργιος
Μπαμπανάσης.
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ώστε η διαδικασία του δημοκρατικού προγραματισμού να βελ- 
τκοΟεί. Αλλά με την κατάσταση που παρέλαβε το ΠΑΣΟΚ θα 
πρέπει να πεί κανείς ότι έγινε πράγματι μία μικρή επανάσταση με 
τον δημοκρατικό προγραμμισμό.

Αν όαως πιστεύει η Ν.Δ. ότι η διαδικασία που ακολούθησε το 
ΠΑΣΟΚ στην κατάρτιση του 5ετούς προγράμματος είναι αυταρ
χική, κομματική, συγκεντρωτική ή τεχνοκρατική, τουλάχιστον 
ας μας πει πο;ς βλέπει τη διαδικασία κατάρτισης τον; προγραμ
μάτων από τις δικές της κυβερνήσεις.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 5ετούς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο δημοκοατικός ποονοαααατισυιόί αποτελεί την πεαπτουσία 
μιάς ορθής αναπτυξιακής πορείας, για τους εξής λόγους :

Πρό>το, η διαδικασία συμμετοχής συμβάλλει, ως επίτευξη 
του αναπτυξιακού στόχου ανακατανομής της εξουσίας, στην αλ
λαγή των σχέσεον; εξουσίας, διότι τα κέντρα απόφασης μετατί
θενται σταδιακά, όλο και περισσότερο, στον ίδιο : το λαό.

Δεύτερο, ο δημοκρατικός προγραμματισμός συμβάλλει στην 
επικοινωνία μεταξύ κοάτους και πολίτη, αλλά και οοιζόντια 
μεταξύ διάφορον; τοπικόν;, νομαρχιακών ή κεντρικό;'; φορέων. 
Η συμμετοχή σημαίνει και ανταλλαγή πληροφοριον; που η επίτευ
ξή τους βελτκόνει ιδιαίτερα την δυνατότητα του κάθε φορέα, του 
λαού, της κεντεικής διοίκησηε να αποοασίζει αποτελεσματικά.

Τείτο ο δηυοκεατικόε ποογεαυ.υ.ατισυ.ύε συμβάλλει στην δια-
ι 41 i ι J ι ι \ ι * I ι 4

υιόοτωση υιιάε κοινήε συνείδησης των ποοβληυάτον; και τον; πρα-lit 4k- 4 * 4 4 J \ l 4 k l

γματικόν; αναγκόν; της κάθε περιοχής ή κλάδου, βοηθά, στην 
αλληλοκατανόηση ' μεταξύ τον; διάφορον; φορέον; και περιοχόν;, 
ξεπερνόν;τας ο;ς ένα βαθμ,ό τις δευτερεύουσες αντιθέσεις που υπάρ
χουν (μεταξύ π.χ. χωριον;, συντεχνιόν;, μαζικόν; φορέον; - διοίκη
σης κλπ) και δημιουργεί κλίμα συναίνεσης για κοινή και συν
τονισμένη προσπάθεια, για επίλυση τον; οικονοκόν; και κοινωνι- 
κ ό; ν π ο ο β λη ί ά τ ο; ν.

Τέταρτο, συμβάλλει στην ιεράρχιση των στόχων. Θα ήταν 
επιθυμητό η ανάπτυξη να είναι ταυτόχρονα ταχύρρυθμη, 
ισόρροπη, σύγχρονη διαρθρωτικά, τεχνολογικά και οργανω
τικά, αποδοτική, να εξασφαλίζει την πλήρη και αποδοτική
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απασχόληση, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και, του 
περιβάλλοντος, την αύξηση του εισοδήματος και του βιοτικού 
επιπέδου, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, την προοδευτική 
κατεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης, την ανεξαρτησία, και την 
αυτοδυναμία. Αλλά το μαξιμαλιστικό σύνολο των παρακάτω 
στόχων και προσδοκιών μπορεί να γίνει αποδεκτό σαν γενικός προ
σανατολισμός. Όμως η ταυτόχρονη πραγματοποίηση των παραπάνω 
στόχων είναι αδύνατη. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται κάθε 
φορά μια ιεράρχιση των στόχιον. Με την ιεράρχηση το πρόγραμμα 
αντί να μείνει ένα ενδεικτικό - προγνωστικό εργαλείο, γίνεται ο
δηγός δράσης.

Σε κοινωνίες που η δέσμευση στις αρχές συμμετοχής είναι 
αδύναμη, οι -πολιτικές ηγεσίες συνήθους ερμηνεύουν την έννοια- 
συμμετοχή σαν συνεισφορά του λαού π.χ. με την εργασία του, 
τους φόρους του, κλπ. φιλολαϊκές κυβερνήσεις στο βαθμό που πι
στεύουν στη λαϊκή συμμετοχή συνήθως δίνουν και εξίσου μεγάλη 
σημασία στις διαδικασίες κατανομής των πόρων. Το ποιος ιεραρ
χεί και επιλέγει τους στόχους του προγράμματος καταδεικνύει και 
το εάν έχει γίνει μια πραγματική ανακατανομή της εξουσίας. Στην 
κατάρτιση του δετούς προγράμματος J 983-87 τον κύριο ρόλο στην 
ιεράρχιση των στόχων κάθε νομού έπαιξε το Νομαρχιακό Συμβού
λιο.

ΙΙέμπτο, ο δημοκρατικός προγραμματισμός βοηθά στην ενη- 
μέρο^ση όλων των στρωμάτων του λαού όσον αφορά τις κατευθύν
σεις, τις επιδιώξεις της εκάστοτε κυβέρνησης και συμβάλλει ου
σιαστικά στον εντοπισμό και στην αξιοποίηση των φυσικών πό- 
pcov. Επιτακτική είναι η ανάγκη να δραστηριοποιηθεί συνειδητά 
ο λαός. Ο δημοκρατικός προγραμματισμός συμβάλ?.ει στην κινη
τοποίηση τεον λαϊκών δυνάμεων οόστε οι ίδιες να αναλάβουν πρω
τοβουλίες για την ανάπτυξη και αλλαγή των συνθηκών ζωής.

/ 1Jv/.Tr
δημοκρατική και συ/7.ο 
λύση, στην αλληλεγγύη
πό υ.αε.

στην διαπαιδαγώγηση, όλ/ον 
γική λειτουργία, στην κριτική, 
και στον σεβασμό προς τον

μας, στην 
στην ανά- 
συνάνθρω-

Το δετές πρόγραμμα καθώς και τα προκαταρκτικά, δεν είναι 
παρά μια έκφραση αυτής της συνεχιζόμενης διαδικασίας δημοκρα
τικού διαλόγου και προγραμματισμού. Δεν είναι ένας ποσοτικός
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προσδιορισμός στόχων (17) (π.χ. παραγωγής που πρέπει να επι
τευχθεί πάση θυσία) αλλά ούτε και προγνωστικός ενδεικτικός προ- 
γραματισμός που απλώς διαβλέπει τάσεις και εξελίξεις . Δεν απο
σκοπεί να δώσει έτοιμες λύσεις και απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα 
της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ένα «κυλιόμενο» πρόγραμμα ευέ
λικτο, ζωντανό είναι ένας ενεργός προγραματισμός με κύριο στό
χο να δημιουργήσει τα μέσα, τις δομές και τους θεσμούς που Οα 
επιτρέψουν στην ελληνική κοινωνία να αντιμετιοπίσει αποτελεσμα
τικά τα προβλήματα της.

Μιά απλή παρομοίωση Οα μπορούσε να γίνει με τα επαγγέλ
ματα του γιατρού ή του δασκάλου. Τα επαγγέλματα αυτά δέν 
προγραμματίζουν τα μέλλον ως προς τον αριθμό τον; αρρώστων ή 
των μαθητών, προετοιμάζονται όλως συνεχούς γιά την αντιμετώ
πιση των προβλημάτων ανάλογα με τις ανάγκες και αναφύονται σε 
κάθε περίπτωση.

Και στον κοινωνικό χώρο ο ενεργός προγραμματισμός δεν 
προσπαθεί να ελέγξει το μέλλον, αλλά να καταστήσει σαφείς τις 
σημερινές συνθήκες και να διευκολύνει την αντιμετώπιση των 
ποοΓυλημάτων του μέλλοντoc.

II ουσία μιάς τέτοιας προσέγγισης στον προγραμματισμό 
δεν είναι να αποφασιστούν συγκεκριμένοι στόχοι παραγωγής αλλά 
να διαγνωσθούν οι τωρινές αδυναμίες και δυνατότητες, να βρεθούν 
αρμόζουσες πολιτικές, να υπάρξει συνεχής παρακολούθηση και 
διάλογος για την πορεία της ανάπτυξης ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
στην Ελληνική οικονομία να προσαρμόζεται στις ευμετάβλητες συν
θήκες . Τα-μέσα που προβλέπουν τα προκαταρκτικά του δετούς 
ποονεάμματος νια την αντιμετώπιση της σημεοινής κοίσης και 
του βεβαουμένου παοελθύντος που δημιουογεί νενικώτεοα 
κοινωνικά προβλήματα, εναρμονίζονται με την βασική αρχή 
της αυτόνομης οικονομικής ανάπτυξης και του περάσματος της 
εξουσίας στον ελληνικό λαό.

IIρώτα απ’ όλα είναι η ίδια η διαδικασία του δημοκρατικού 
πεονεαμματισμού που σταδιακά θεσμοθετείται σε τοπικό, νο,μαο-

I 4 I I I I I ’Ll

χιακό και πεειοεοειακό επίπεδο αλλά και σε κλαδικό επίπεδο υ.ζ 
τα εποπτικά συμβούλια.

J/. «Σε αντίθεση με τσν ενεργό και δημοκρατικό προγραμματισμό, 
στο σύστημα, του κεντρικού προγραμματισμού, βασική είναι η αρχή της 
ποσοτικοποίησης των στόχων και του καθορισμού των μεθόδων για την 
επίτευξη των ποσοτητιυν αυτούν στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

(THE ECONOMICS OF SOCIALISM, J. WILCZYNSKI, p.,33 1970)
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Κύρια όργανα για τον συντονισμό και την παρακολούθηση 
της διαδικασίας*Οα είναι οι τρεις βαθμίδες την Τ.Λ. Τα προκαταρ- 
τικά αναφέρουν : ((Η τριτοβάθμια Τ.Λ. Οα συμμετέχει ενεργά στις 
διαδικασίες του Δημοκρατικού Προγράμματος. II δευτεροβάθμια 
Τ.Λ. Οα έχει.άποφασιστικές αρμοδιότητες σε όλους του τομείς και 
τα θέματα επαρχιακής σημασίας και Οα συμμετέχει στίτς διαδνκα- 
σίετ Ar.uo^mιτικού Προγραμματισμού.

IT ξτ§§ι?ί·οβάΟμια Τ.Λ. Οα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες 
σε όλο,ος Τ&^ή-τομείς και τα θέματα ταπικός σημασίας και Οα συμ
μετέχει ..κέ^'αυτή στο Δημοκρατικό Πρόγραμμα.* ΙΙέρα των 
οργάνων - αυτών υπάρχουν τα κλαδικά όργανα δημοκρατικού 
Προγραμματισμού, δηλαδή τα εποπτικά συμβούλια, όπιυς και τά 
πιο α π ο y.s^rpory. έ ν α όργανα - συνοικιακά συμβούλια, συμβούλια δια- 
μεοίσυ.ατοσ-κα.ι λαΐκέε συνελεύσεις που σταδιακά θεσμοθετούνται.

Π ροω,Θουνται επίσης θεσμοί που χαρακτηρίζονται ως θεσμοί 
λαϊκής συμμετοχής ή δημοκρατικού ελέγχου. .Αναφέρουμε τους 
αγροτικούς κ£1 καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, τον κοινωνικοποι
ημένο δημόσιά τομέα, τις εταιρίες λαϊκής βάσης, \*ους συνδικαλι- 
στικούςφομεύςζ τις συνοικιακές επιτροπές, επιτροπές γειτονιάς, την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης, δημοτικές επιχειρή
σεις κ.λ.π. Π σημασία των θεσμών αυτών ήδη έχει φανεί από τα 
πρώτα αποτελέσματα όπο)ς στα παραδείγματα που αναφέρΟηκα 
για τον νομό ,\χαίας. Θα μπορούσαμε να σημειώσουμε μερικές α
κόμα σκέψεις για την λήψη μέτριον προς το σκοπό της καλύτερης 
λειτουργίας του Δημοκρατικού Προγραμματισμού.

α) Επιμόρφιοση για την συμμετοχή. II επιμ,ύρφωση των 
πεοΥοαοιοιατιστών και των διοικητικών υπαλλήλων ώστε να μπο-
«tilt 4 4 ι

ρούν να συνεργάζονται με τον λαό εποικοδομητικά, καθώς και η 
πλατειά επιμόρφο^ση εκπροσιόπων μαζικών φορέων, Τ.Λ., συν
δέσμων κλπ.. είναι μιά διαδικασία που ξενικά με την ενίσχυση του 
θεσμού της Λαϊκής Επιμόρφωσης καΟοές και την σύσταση του Ε
θνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Είναι ύμΐος ανάγκη και το 
επίσημο σχολικό σύστημα τα Λ.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και η μέση εκπαί
δευση, να εγκαινιάσουν μαθήματα για τον συμμετοχικό προγραμ- 
υ.ατισιαό.
i ι

β) II αμφίδρομ,η και σωστή πληροφόρηση μεταξύ λαού και 
δημόσιας διοίκησές αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Η πρόσβαση στην 
πληροφόρηση από τον λαό είναι πολλές φορές ελλειπής. ενώ οι στα
τιστικές υπηρεσίες λειτουργούν υποτυπώδους. Η χρήση των τοπι

* Προκαταρκτικά του δετούς 1983-1987, σελ. 37.
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κών εφημερίδων, — εριοδικών, ραδιοφωνικών σταθμών και άλλων 
μέσων, ιδιαίτερα σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο Οα έδινε μιά 
νέα διάσταση στην αλληλοενημέρωση και στον διάλογο γύρω από 
το δημοκρατικό προγραμματισμό.

γ) Υπάρχουν ιδιαίτερες ομάδες, όπως γυναίκες, νέοι, μετα
νάστες, μειονεκτούντα άτομα, κ.λ.π. που λόγω της ανυπαρξίας ορ- 
γανοψένης εκπροσώπησης, αδυναμίας πρόσβασης στα κέντρα λή
ψης αποφάσεων, και λόγω αντικειμενικών αδυναμιών, βρίσκον
ται στο περιθώριο οποιασδήποτε διαδικασίας προγραμματισμού.Ει
δικές ρυθμίσεις για.την απασχόλησή τους μέσα στη κρατική διοί
κηση Οα συμβάλουν ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι σε επα
φή και τελικά να ευαισθητοποιηθεί στα προβλήματά τους. Πρό
σφατος νόμος που ψηφίστηκε κατοχυρούνει τα μειονεκτούντα άτομα 
να συμμετέχουν κατά 5 % σε όλες τις προσλήψεις στον δημόσιο 
τομέα. . . _ ·
* L

δ) II αποκέντρωση είναι προϋπόθεση αλλά δεν ταυτίζεται 
πάντα με τη λαϊκή συμμετοχή. Επειδή ο κύριος μοχλός του δη
μοκρατικού προγραμματισμού Οα είναι ηΤ.Α. πρέπει να ερευνηθούν 
σε βάθος οι" μορφές συμμετοχής που φέρνουν το λαό σε πραγμα
τική επαφή, διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώ
πους της Τ.Λ. .

ε) Λν και οι νόμοι δεν εγγυώνται την συμμετοχή, η «νομικι- 
στική» αντίληψη που διέπει τη δημόσια διοίκηση μπορεί να είναι 
ουσιαστικό εμπόδιο για τον δημοκρατικό προγραμματισμό, στην 
περίπτωση που δεν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένη πρακτική σε όλα τα 
επίπεδα του κρατικού μηχανισμού. Είναι λοιπόν επιτακτική και η 
νομική ρύθμιση των διαδικασιούν του δημοκπρατίκού προγραμ
ματισμού στο μέτρο που δεν έχει ήδη γίνει.

Οι νέοι δημοκρατικοί Οεσμ.οί που δημιουργούνται μέσα από 
το πενταετές πρόγραμμα επιτρέπουν τον λαϊκό έλεγχο στην πο
ρεία της οικονομίας μας. όπως και την εναρμόνηση των οικονομι
κών δραστηριοτήτων (είτε κρατικών είτε ιδιωτικούν) με τους γενι
κούς στόχους του ΰετούς προγράμματος. Βοηθούν επίσης στην ανά
ληψη αποδοτικούν παραγωγικών πρωτοβουλιών από τον ίδιο τον λαό 
(μέσω των φορέων του) σε τομείς όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία ή 
το κράτος δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να επενδύσουν.

Το 5ετές πρόγραμμα ξεκαθαρίζει τα πλαίσια και τις προτε
ραιότητες στα οποία Οα κινηθεί η οικονομία βοηθώντας έτσι τον 
επενδυτή (κράτος, ιδιώτης ή κοινωνικοποιημένος φορέας) να προ
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γραμματίζει με μεγαλύτερη ασφάλεια και βεβαιότητα, αντιστα
θμίζοντας σε ένα βαθμό, τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής 
κρίσης. Οι συγκεκριμένοι κανόνες του παιχνιδιού μεταξύ του δη
μόσιου και του ιδιωτικού τομέα επιτρέπουν στην μικτή μας οι
κονομία να λειτουργήσει σε υγιή βάση. Μέχρι σήμερα αυτό δεν ή
ταν εφικτό. Η ανυπαρξία διαφάνειας προγραμματισμού και αντι
κειμενικών κριτηρίου στις σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
επέτοεψαν τον κρατικό παρεμβατισμό μ.ε τρόπο που να διαβρώνε- 
ται ο ιδιωτικός τρμέας και αντιστρόφους(18). Αυτός ήταν και ο βα
σικός λόγος της υποβάθμισης και του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα. Σήμερα η κ ο ι ν ο j ν ι κ ο π ο ί η ση του δημόσιου τομέα και ο δημο
κρατικός προγραμματισμός προσ>0ούν την δημοκρατική διαδικα
σία, δημιουργούς, διαφάνεια στις σχέσεις κράτους - ιδιο)τικού το
μέα και εξυγιαίνουν την οικονομική μας ζωή.

Οι κατηγορίες της Ν.Δ. για κομματικοποίηση, αυταρχισμό 
και συγκεντρωτικό κρατισμό, μέσα από το 5ετές, κάθε άλλο παρά 
στέκονται λογικά. Θα πρέπει να είναι φανερό ότι ο πρότυπο του 
σοσιαλισμού ποϊκπροωθείται από την κυβέρνηση του ΙΙΛΣΟΚ εί
ναι ταυτόσημο με την εμβάθυνση της δημοκρατίας, στο πολιτικό, 
κοινωνικό , οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο της ζουής μας. Θα 
ποέπει επίσης να είναι ολοοάνεοο ότι το ίδιο το 5ετές ποόγοαυ.υ.α 
είναι μ.ιά κατάκτηση για την ποιότητα της ζωής του κάθε έλληνα 
πολίτη.

ΙΙΟΙΟΤΠΤΛ ΖΩΙΙΣ

II βελτίωση 
δέεται και με την 
μως συσχέτιση τ

της ποιότητας ζωής του κάθε 
οικονομική πορεία της χώρας 

ης ανάπτυεηε, υ.ε ποσοτικά

έλληνα πολίτη συν- 
μ.ας. II επίμονη ύ- 

και 'Λετεήσιμα ν.ε-
ι t J I \

18. Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα. το κράτος 
ιστορικά έχει αντλήσει την δύναμή του αετό και έχει προωθήσει βραχυπρόθεσμα 
συμφέροντα συγκεκριμένων οικονομικών παραγόντων (1 Ιεργόπουλον 1878, 
Μουζέλης 18/8, Ί'συκάλας 1881, Δερτιλής 1882, Σαμαράς 1882). Περιο
ρισμένοι από την διαθεσιμότητα τ<ον κεφαλαίων, υ π ο σ τη ρ ι ξ ό μ εν ο ι από συγκε
κριμένες ντόπιες και ξένες ομάδες (έμποροι, πιστωτές, μ ικρ ο - β ι ο μή χαν ο ι) 
και οπλισμένοι με καταπιεστικούς μηχανισμούς ελέγχου το Κράτος ταυτί
στηκα με τους «ευεργέ_εε» του και έδινε την υποστήριξή του ανάλογα.

«ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΜίΛ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΙ.ΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤ ΠΡΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ]·», 1883 σελ. 3 ΑΟΤΚΑ ΚΑΤΣΕΛΠ Δ1ΕΤ0. ΚΕΙ1Ε.
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γέθη, παραγνωρίζει μια σειρά ανθρώπινων, πολύπλευροί και 
συλλογικών αναγκών.

Η τεχνολογική εξέλιξη, η αύξηση των εισοδημάτων, η αστυ- 
φυλία, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και μιά σειρά άλλοι παρά
γοντες δημιούργησαν πολλές νέες ανάγκες. Ένα μέρος των αναγ
κών που είναι πραγματικές και ορθολογικές πρέπει να ικανοποιη
θούν. Ένα άλλο μέρος τους είναι ανάγκες χειραγωγημένες, πλασμα
τικές, ανάγκες γοήτρου, που δημιουργούνται από την καταναλω
τική μας κοινωνία, από την διαφήμιση, την καταπίεση του αυταρ
χικού μας εκπαιδευτικού συστήματος και της εξαρτημένης εργα
σίας. Η ολοκλήρωση και απελευΟέρο^ση της ανθρώπινης προσωπι
κότητας, Οα περιορίσει τις ανάγκες αυτές.

Το δετές πρόγραμμα, πέρα των δομικών αλλαγών που επι- 
.χειρεί να υλοποιήσει-, καταγράφει και συγκεκριμένους στόχους που 
α) Οα δικαιώσουν τους μη προνομιούχους έλληνες, εξασφαλίζον
τας στον κάθε πολίτη την ικανοτιοίηση των βασικών του αναγκών 
(εργασία κατοικία κ.λπ.). β) Οα ικανοποιήσουν τις συλλογικές 
ανάγκες του πληθυσμού, δηλαδή τις σωστές μαζικές συγκοινωνίες, 
δημόσια υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες και ασφάλιση, προ
στασία περιβάλλοντος αυτές που έχουν καθιερωθεί να ονομάζονται 
«κοινωνικός μισθός» και γ) Οα δώσουν την δυνατότητα στον κάθε 
πολίτη να ολοκληρθύσει την ζωή του, την προσωπικότητά του, με 
την δημιουργική και ενεργό του συμμετοχή στον πολιτισμό της
κοινωνίας μας.

Στον ανΟοωποκεντοικό δού'λο που 
ναι ταυτόχρονα κοινωνική, οικονομική 
στική.

επιλέγουμε η ανάπτυξη εί- 
, τεχνολογική και πολιτι-

II ποιότητα ζιυής εξαρτάται από το σύνολο των παραγόντων
αυτούν.

Λξιολογιοντας την ποιότητα ζωής στην χώρα μας πρέπει να 
εντοπίσουμε τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων ομάδων του πλη
θυσμού (νέοι, γυναίκες κλπ) και παράλληλα να σταθμίσουμε τα ι
διαίτερα προβλήματα ορισμένίον τομέων της ζωής μας (υγείας, πο
λιτισμός, περιβάλλον).

α) Υπάρχουν ομάδες ανΟρώπιυν που για ιστορικούς, κοινωνι
κούς, οικονομικούς ή πολιτικούς λόγους βρίσκονται σε μια περι- 
0«οριακή θέση στην κοινωνία μας και κύρια πλήττονται από το 
πρόβλημα της ανεργείας.

Το μεγαλύτερο θύμα της οικονομικής ύφεσης σήμερα είναι 
η νέα γενιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα στις αναπτυσσόμενες
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αλλά και στις αναπτυγμένες χώρες- Ε-?- ~?0)~rl φορά από τχν οι
κονομική κρίση του 1932 έχουμε τόσο οςυ πρόβλημα ανεργίας στις 
καπιταλιστικές χώρες. Στην κοινωνία μας η, εργασία παίζει έναν 
ουσιαστικό ρόλο στη κοινωνικοποίηση των νέων και η αργοπορη- 
μένη είσοδος στο σώμα του εργατικού δυναμικού μπορεί να κατα
στρέψει την αυτοπεποίθηση τους.

Οι νέοι πτυχιούχοι το^ν Ανούτερων και Ανώτατων Εκπαιδευ
τικών Ιδρυμάτων συνειδητοποιούν το άνοιγμα του χάσματος μεταξύ 
των επαγγελματικών τους προσδοκιών και της εργασίας που τους 
προσφέρεται. Η ανεργία αναγκάζει τους νέους να παραμείνουν ε
ξαρτημένοι από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον, και τους 
αποτρέπει να "προγραμματίζουν τη δημιουργία μιάς δικιάς τους οι
κογένειας. .Ταυτόχρονα ((ο παραδοσιακός κοινωνικός ιστός μετα
βάλλεται γοργά. Η οικογένεια , οι συγγενικές και κοινωνικές σχέ
σεις, χάνουν το παραδοσιακό τους περιεχομ.ενο και το τοπίο της 
ζωής του νέου, αλλάζει δημιουργοντας κίνδυνους αποςενωσης του 
από το κοινωνικό περιβάλλον». (19 20)

Η γυναίκα παραδοσιακά βρίσκεται σε μια δεύτερη θέση στην 
κοινωνία «λόγω θεσμοθετημένων ανισοτήτων σε βάρος της», λόγω 
έλ?,ειψης υποδομής και ουσιαστικών μέτρων που θα δημιουργούσαν 
τις συνθήκες για την κατάκτηση της ισότητας και ?νθγω λαθεμένης 
αλλά και ριζωμένης κοινοτικής παράδοσης, και αντίληψης για τον 
ρόλο της». (2ο)

Η οικονομική ύφεση έχει χειροτερεψει την Οεση της γυναίκας 
απέναντι'στον άνδρα. Ιδιαίτεροι τομείς που παραδοσιακά χρησιμο
ποιούταν γυναικεία εργατικά χέρια έχουν εμφανίσει αδυναμία να 
επιζήσουν.Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής εάν δεν εισαχθούν 
με σωστό προγραμματισμό (απορούν να πληςουν ακόμα πιο και- 
ρεια την οικονομική θέση της γυναίκας. II ανισότητα στους μι
σθούς, η εξάπλωση του ανεπισήμου οικονομικού τομέα (που κύρια 
χρησιμοποιεί γυναικείο εργατικό δυναμικό αλλα σε υποβαθμι
σμένες συνθήκες δουλειάς), καθώς και ο παραδοσιακός ρόλος της 
γυναίκαε, στο σπίτι, που ενιχσύεται απο την ελλειψη κοινωνικής υπο
δομής (π.χ. παιδικών σταθμών) διαιωνίζει την απαράδεκτη θέση 
της και την κρατά αμέτοχη από τις περισσότερες οικονομικές, κοι-

19. Προκαταρκτικά προγραμμάτων σελ. 96.
20. Προκαταρτκτικά 5ετούς 1983-1987, σελ. 87.
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νωνικές πολιτικές και πολιτιστικές διεργασίες —ου 
στην κοινωνία μας.

συν λούνται

Η τρίτη ηλικία παρακολουθεί ανήσυχα την αλλαγή του 
ρόλου της, στη βιομηχανική κοινωνία. Η πολιτεία αδυνα
τεί να την αξιοποιήσει παραγωγικά. Ο πληθωρισμός, τα διαρθρω
τικά προβλήματα του συστήματος ασφάλισης και η αντικειμενική 
αδυναμία της σημερινής οικογένειας να φροντίζει την τρίτη ηλικία, 
θέτει του ηλικιωμένους όλο και περισσότερο στο περιθώριο.

Οι προκαταλήψεις της κοινωνίας μας απέναντι στα μειονε- 
κτούντα άτομα έχουν αναγάγει την αντιμετώπιση του προβλήμα
τος στην Χριστουγεννιάτικη ή Πασχαλιάτικη επίσκεψη στο «'ί
δρυμα)). Η μέχρι σήμερα έλλειψη συντονισμού των διαφόρων κρα
τικών φορέων ήταν αποτέλεσμα της ανυπαρξίας κοινωνικής πολι
τικής.-Η ανεργία- χτυπά σήμερα τα-μειονεκτούντα άτομα που -στην 
συντρηπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν βασική εκπαίδευση ή επαγ 
γελματική κατάρτιση. Ο ανειδίκευτος ανάπηρος, δύσκολα αισθά
νεται σήμερα συμμέτοχος στην κοινωνία μας.

Οι μετανάστες (η οικονομικοί πρόσφυγες) εκπληρώνοντας 
τον σκοπό τους κατά την δεκαετία 00 και 70 δούλευαν για τις οι
κονομίες των μητροπόλεων του καπιταλισμού. Σήμερα όμως αντι
μετωπίζονται από τις ίδιες αυτές κοινωνίες ως «πρόβλημα)) της 
οικονομικής κοίστ,ε. Είναι οι ποώτοι που υοίστανται τΐε επιπτώ- 
σεις της ύφεσης. Στα οικονομικά τους προβλήματα προσθέτονται 
εκείνα των παιδιούν τουε που βοίσκονται ανά.μενα σε δύο πατοίδεε, 
γλώσσες και πολιτισμούς.

Ο επαναπατρ 
της εθνικής αντίσ 
μετανάστευση σε 
νωνία που τους ξέ

κσμός του μετανάστη και (μετά την αναγνώριση 
τάσης), του πολιτικού πρόσφυγα μοιάζει με νέα 
μιά πατρίδα που άλλαξε, εξελίχθηκε, σε μιά κοι- 
χασε ή τους αγνόησε και αμήχανα δεν ξέρει πως

να τους υπ

Οι κοινωνικές αυτές ομάδες βρίσκονται σήμερα στο περιθώ
ριο της κοινωνίας μας αλλά δεν παύουν να αποτελούν γίγαντα εν 
υπνώσει. Στόχος κύριος του δετούς προγράμματος δεν είναι να τους 
ενσωματώσει σε μια κοινωνία που από τη μια πλευρά έχει ουσια
στικά διαρθρωτικά προβλήματα αλλά και από την άλλη είναι η ίδια 
που τους απούθησε. Στόχος είναι να υλοποιήσει εκείνες τις επιλογές 
(κύρια μέσα από τους νέους θεσμούς) που θα αφυπνήσουν και θα 
κινητοποιήσουν τις ομάδες αυτές αξιοποιώντας σωστά το τερά
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στιο δυναμικό τους, βοηθώντας τους να βρουν τα μέσα για την επί
λυση των προβλημάτίον τους και κάνοντάς τους ενεργά συμμέτοχους 
στον μετασχηματισμό της κοινωνίας μας, ώστε πράγματι να την 
αισθάνονται δίκιά τους.

Στόχος επίσης είναι η θέσπιση μιάς σειράς μέτρων που θα 
αμβλύνουν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και θα επι
τρέψουν στις ομάδες αυτές να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση τ<ον 
βασικών τους αναγκών και ιδιαίτερα να αντιμετωπίσουν το πρό
βλημα της ενεργείας.

Στα προκαταρτικά του δετούς προγράμματος συγκεκριμενο
ποιούνται πολυάριθμες ανάλογες προτάσεις στις οποίες όμως ενδει
κτικά και επιγραμματικά θα αναφερθώ.

—συνεταιρισμοί νέων, γυναικο)ν, αναπηροον 

—εταιρίες λαϊκής βάσης από τους επαναπατριζόμενους έλληνες

—προστασία της μη τούτη

—επιμόρφωση, κατάρτιση 
πιση της ανεργίας και τ

τας

, και επανακαταοτιση
7 ·· \ i

ης υποαπασχόλησης.
σα τν.ν αντιυ.ετο)-

—επιδότηση Οέσεουν εργασίας

—ξεπέρασμα των προκαταλήψεων για τις συγκεκριμένες ομάδες 
από το λαό μέσω της λαϊκής επιμόρφωσης.

—βελτίωση του συστήματος κοινοτικής ασφάλισης κλ.π.

β) Καθοριστικοί τομείς για την στάθμη της ποιότητας ζωής 
και για την ικανοποίηση βασικοί»ν αναγκών του λαού είναι : της 
παιδείας, υγείας, πρόνοιας, περιβάλλοντος και πολιτισμού. Οι το
μείς αυτοί που αποτελούν τον λεγόμενο «κοινο>νικό μισθό» του έλ- 
ληνα πολίτη μπορούν να χαρακτηρισθούν τουλάχιστον υποβαθμι
σμένοι.

II υποβάθμισή τους συνδέεται με δύο βασικούς παράγοντες : 
α) την σχετικά μικρή χρηματοδότηση τ<υν τομέων αυτών β) τις 
δομικές - οργανωτικές αδυναμίες που σε μεγάλο βαθμό σχετί
ζονται με ταξικές επιλογές.

Σε μιά περίοδο ύφεσης αλλά και σε μιά /μόρα της περιφέρειας 
του καπιταλισμού, που δεν έχει τεράστιες δυνατότητες συσσοόρευ- 
σης κεφαλαίου, η έμφαση στους τομείς αυτούς δεν μπορεί παρά 
να είναι στις διαρθρωτικές, ποιοτικές αλλαγές. Όμως μόνο μ.ία σο
σιαλιστική κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει σε τέτοιας αλ
λαγές, ακριβώς διότι συνεπάγονται ουσιαστική ανακατανομή οι
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κονομικών πόρων και εξουσίας υπέρ των ασθενέστερων και σε 
βάρος των πλουσιοτέρων κοινοωνικών στρωμάτων.

ΤΓΕΙΑ

Το σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται στη χώρα μας από απα
ράδεκτες κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες. ΙΙρώτο διότι 
ακολουθήθηκε ένα πρότυπο εξαρτημένης καπιταλιστικής ανά
πτυξης. Ο υδροκεφαλισμός τοων πόλεων και ο συγκεντρωτισμός 
του κράτους έχει άμεσες επιπτώσεις στην οργάνωση και την δια
νομή των κοινωνικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα της υγείας της 
παιδείας και της πρόνοιας. Οι υπηρεσίες αυτές προγραμ
ματισμένες σύμφωνα με πρότυπα αναπτυγμένων χωρούν είναι 
συγκεντρο)μένες στις μεγάλες πόλεις.

Δεύτερο, έντονη-είναι· η δραστηριότητα-τοων φόρτων ιδρυτικής 
πρωτοβουλίας με το ύύ % των νοσοκομειακού'./ κρεβατιών να 
ανήκουν σε ιδιωτικές κλινικές21 22.

Οι επιπτώσεις σε ότι αφορά στη συμμετοχή πολλούν κοινωνικών 
στρωμάτων είναι ξεκάθαρες. Μόνο ένα μικρό ποσοστό πληθυ
σμού μπορεί να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις. Η παροχή περί
θαλψης είναι πολύ ακριβή και περιορισμένη για τον πληθυσμό 
της επαρχίας και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγείας της 
μεγάλης πλειοψηφίας, που Οα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από 
μιά άλλη στρατηγική, η οποία Οα έδινε έμφαση στην προληπτική 
παρά στην θεραπευτική ιατρική.

Κεντρικός στόχος είναι η παροχή υγείας υψηλού επιπέδου 
με την δημιουργία ενός εθνικού συστήματος υγείας που Οα εξα
σφαλίζει το δικαίωμα του κάθε πολίτη για ποιοτικά ανώτερη περί
θαλψη

Βασικά μέτοα που λ αυξάνονται για την υλοποίηση των στό- 
χων αυτούν είναι :

— η πρωτοβάθμια περίθαλψη : που σημαίνει ότι ο προγραμματι
σμός της υγείας πρέπει να απομακρύνεται από την ιδέα της 
περίθαλψης με κέντρο το νοσοκομείο. II προωτοβάΟμια περί
θαλψη περιλαμβάνει τις ιατρικές προληπτικές υττηρεσίες, την

21. ΙΙροκχτχρκτικά ΰετούς 1983 - 1987 σελ. S8.

22. ΙΙροκαταρκτικά θετούς 1983 - 1987, σελ. 89.
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εξωνοσοκομειακή και την κοινωνική περίθαλψη (φροντίδα 
ευπαθών ομάδων — ληΟυσιχού )

— την γενίκευση της προληπτικής ιατρικής και την πλατειά λαϊκή 
επιμόρφεοση γύρο} από θέματα υγείας

— οικογενειακός γιατρός

— κέντρο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (οι ανάγκες ανέρχονται 
σε 302) με τρία τμήματα το καθένα : της περίθαλψης, προλη
πτικής και κοινωνικής φροντίδας.

— ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκοον).

ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΣΦΑΛ1ΣΙ1

. .. .Παρόμοια διαρθρωτικά προβλήματα παρουσιάζουν οι τομείς
της πρόνοιας και της κοινωνικής ασφάλισης. «II κοινωνική πρό
νοια χαρακτηρίζεται από την χαμηλή στάθμη τουν υπηρεσιών, 
την έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού, κατάλληλων χώρων και 
επαρκών οικονομικών πόρων όπως και την απομόνωση των περισ
σότερων ιδρυμάτων από την κοινοτική ζουή (2-))>.

Ο προγραμματισμός της κοινοτικής πρόνοιας ήταν ευκαι
ριακός και χαρακτηριζόταν από έναν φιλανΟρωπισμό που επέ
τρεπε να έχει η πολιτεία ήσυχη την συνείδησή της χωρίς ύμο>ς 
να αντιμετο>πίζει ριζικά τα φλέγοντα προβλήματα. .Βασικός στό
χος είναι να εφαρμοσΟεί με σειρά μέτρουν, ένα σύστημα ενιαίου 
π c ο y ε α οι μ α τ ι σ μ ο ύ σε κεντρικό πεοιφερειακό και τοπικό επίπεδοk It t ι k k i T k

και να αποκεντεοΦούν οι υπτοεσίες και οι αομοδιότητες τιυν
k I k τ) i k I τι

υ.εγάάαυν οενανισυαόν ποοε την Τ Α.
k 1 k 4 k k - 4

Με τον τρόπο αυτόν Οα βοηΟηΟούν ειδικότερα οι ομάδες εκεί
νες που αντιμετ(οπίζουν προσο)ρινά ή μόνιμα, κοινοτικά, ψυχο
λογικά ή υγειονομικά προβλήματα θύστε να μπορούν ενεργά να. 
συμμετέχουν στην κοινοτική ζο)ή.

Γνθ)στό είναι το πεοβληυια του συστήυ,ατοε κοινοτική ε ασφά- 
λιστε που αποτελείται σήαεοα από ένα. ετεεόκλιτο σύνολο 3/(» 
φορέίυν. Το σύστημα δεν στάθμισε τις ανάγκες και προτεραιό
τητες κάλυψης. Είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις ομάδες που έχουν 
υψηλές αμοιβές και καλές συνθήκες δουλειάς ενώ δεν διασφαλίζει

22. Προκαταρκτικά θετούς 19S3 —Ί987, σελ. 90.
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ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβί<οσης για τις χαμηλές εισοδηματι- 
της οοιάδεε και δεν στηοίζεται σε ένα οοθολογικό σύστηυ,α κοινω- 
νικής αλληλεγγύης.

Με βασικό στόχο την εξασφάλιση υπηρεσιουν υψηλής ποιό
τητας Οα πρέπει να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στο αναφαίρετο 
δ'καί to μα για μια δίκαιη και αποτελεσματική προστασία για σι
γουριά στη ζωή και για αξιοπρέπεια στα γηρατειά. Συγκεκριμένα 
για το 5ετές, στόχος είναι :
—Διασφάλιση επάρκειας κοινωνικών παροχών και αναβάθμιση 

της ποιότητάς τους
—Εξυγίανση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
— Πλήρης και ικανοποιητική ασφάλιση όλων των ελλήνων
— Προαγουγή της ισότητας με τη βαθμιαία μείωση των ανισοτή

των προστασίας και των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού.
— Εκδημοκρατισμός -της διοίκησης των φορέων με την ουσια

στική συμμετοχή των ασφαλισμένων.

II ΡΟΣΤΑ ΣΙ Λ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-------- TOT

Έχε.', γίνει συνείδηση ότι η αλόγιστη πορεία του κέρδους 
είναι η αιτία της υποβά.Ομισης του περιβάλλοντος στις αναπτυ
γμένες και στις αναπτυσσόμενες χμυρες. Στις μεν πρώτες λόγω 
της βιομηχανικής ανάπτυξης και συνακόλουθης ρύπανσης, στι 
δε δεύτερες λόγιο της καταλήστευσης και καταπάτησης της γη. 
και των φυσικών πόρων.

ΗαΟειά σημάδια υποβάΟμισης του περιβάλλοντος υπάρχουν 
στη χώρα μας:

—Αύξηση της θαλάσσιας ρύπανσης

— ατμοσφαιρική ρύπανση

—ρύπανση επιφανειακών υδάτινων πόρων (λίμνες, ποταμοί)

—απρογραμμάτιστες εγκαταστάσεις και επεκτάσεις αστικών, 
βιομηχανικών και τουριστικών λειτουργιών σε βάρος της γεωρ
γικής γης και συχνότατα σε παράκτιες περιοχές

—αλλοίωση του περιβάλλοντος (λατομεία) κ.λπ.

—αλλοίωση τηε ουσιοννωυίαε του τοπίου υ.ε καταστοουή παεα- 
δοσιακών κτισμάτίον. (-3)

23. Προκαταρκτικά θετούς J9S3- 1987, σελ. 93.
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Η πορεία προς την αναβάθμιση του περιβάλλοντος είναι επι
τακτική. Επιτακτική για την ανάπτυξη μιάς αυτοδύναμης οικονο
μίας.

Πέρα από την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, η 
κατασπατάληση του φυσικού και παραδοσιακού μας πλούτου, δε 
Οα μας επιτρέπει να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και Οα 
αας αναγκάσει σε υ,ια πορεία εςάοττσηε.

Η διαχείριση του περιβάλλοντος Οα είναι θεραπευτική και 
προληπτική ενού η συμμετοχή του λαού σε αυτήν μέσα από τους 
φορείς της Τ Λ και μέσο) της εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του 
Οα είναι καθοριστική.

Στα ποοκαταοκτικά του 5ετουύς ποογοάμοιατοε ποοτεί- 
νονται μιά σειρά μέτρων πολλά από τα οποία ήδη υλοποιούνται.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΛΝΛΙΙΤΤΞΗ

ι^ει νεες εμπει-

ΒαΟειά χαραγμ.ένη και στον πολιτισμό μας είναι η εξαρτημένη 
μας ανάπτυξη. Η πολιτιστική κυριαρχία της Αθήνας και η αλ- 
λοτρίθ)ση της πολιτιστικής μας φυσιογνο)μίας με την επιβολή ξένων 
καταναλίοτικών προτύπ0)ν οδήγησε στην στέρηση της επαρχίας 
από βασικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συνέβαλλε στην 
απομόνωση του αστικού πληθυσμού και συνέπραξε στην εξαφάνιση 
tojv παραδοσιακό')') μας τρόπο)ν έκφρασης (-')·

Η επιστροφή στις ρίζες δεν μπορεί από την άλλη πλευρά να 
αποτελέση τη λύση σε μιά κοινο)νία που αντιμετο)π 
ρίες, προβλήματα και ορίζοντες. II

II πολιτιστική ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει μιά διαδικασία 
αυτογνωσίας, που οι παραδόσεις, οι ρίζες μας, γίνονται πηγή 
γνώσης της προσωπικής, τοπικής και εθνικής μας ιστορίας. 
Κατανόηση των παραδόσεων αντί για την τυφλή αποδοχή τους 
για να αποκτήσουμε την απόσταση που χρειάζεται ώστε να 
εμπνευσΟούμε από τους αγώνες και τη δημιουργία του λαού 
αλλά και να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις και την καταπίεση 
που η εξάρτησή μας έχει εμφυσήσει.

Με τον τρόπο αυτόν η τέχνη, τα αρχαία μνημεία η μουσική 
μας, οι χοροί μας, οι παραδοσιακοί οικισμοί δεν Οα μείνουν μου-

24. Προκαταρκ ικα υετους 19S3 - 1987, σελ. 97.
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σειακά αντικείμενα. Θα μεταμορφωθούν-σε ζέοντανά σύμβολα για 
να μας οδηγήσουν να αναπτύξουμε μία κοινή συνείδηση, να επικοι
νωνήσουμε να κατανοήσουμε ο ένας τις καταβολές του άλλου και να 
βελτιούσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις μας. Η αυτογνωσία Οα μας 
επιτρέψει να αναπτύξουμε την αυτοπεποίθησή μας. Να μπορούμε 
με συνείδηση των πράξεών μας να αφομοιώνουμε ή να απορρί
πτουμε ξένα στοιχεία πολιτισμού, αλλά και να γίνουμε οι ίδιοι δη
μιουργοί και όχι απλοί καταναλωτές, του πολιτισμού μας — στο 
σπίτι—στο εργοστάσιο — στο σχολείο—στην καθημερινή ζωή — 
στην πόλη και στο χωριό.

Η πολιτιστική μας ανάπτυξη Οα υποβοηΟηΟεί από μιά σειρά 
μέτρων που Οα πάρει η κυβέρνηση με το δετές πρόγραμμα όπως : 
—προστασία της πολιτιστικής μ,ας κληρονομιάς 
—στήριξη της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας 
—πλατειά διάδοση των πολιτιστικών αγαθών
—συμβολή στην ανάπτυξη ενός αυτοδυνάμου αποκεντρωμένου 

πολιτιστικού κ ί ν ήματος.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΜΗ ΑΝΑΙΙΤΤΞΙΙ

Πασικοί παράγοντες για την αυ' 
πτύξη είναι η δημοσιονομική και πι 
και οι θεσμικές αλλαγές στη δημόσια

ΠΛ ΜΙΑ ΑΤΤΟΔΥΝΑ

τοδύναμη οικονομική ανά-V ί t J

στωτική πολιτική, καθώς 
διοίκηση, ιδιαίτερα με την

αποκέντρωση εξουσιών και πόρων προς την Τ.Α. Θα ήθελα όμως
να σταθώ ιδιαίτει ^ f

όυο του.Ξ :εχνο/.ογια:
της παιόεια: και αςιοποίησης

:ις της ερευνάς και - 
:ου ανΟρουπινου δυναμικού.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΊΈΝΝΟΑΘΠΑ

Ιστοεικά η βίαια επιβολή ταμ μητοοπ ο λα
με την μορφή της αποικίας ήταν και η πρώτη σχέση οικονομική

ια

εςαρτησης. ()ι ν.ητοοπόλειε ποανματοποιούσαν μιά πεωτό'.'ονη» 1 * '11. k k i 1
συσσώεευση κεσαλαίου με την καταλήστευση ταμ αποικίαε.

Με την ανάπτυξη της αγοράς η μητρόπολη πουλούσε τα φτηνά 
βιομηχανικά προϊόντα στις αποικίες ενώ έπαιρνε τις πρώτες ύλες 
τους. Μέσω των μηχανισμών της αγοράς πραγματοποιούσε πιά 
την συσσώρευση κεφαλαίου με την λεγόμενη «άνιση ανταλλαγή».

ΙΙροοδευτικά η μορφή εξάρτησης μεταξύ κέντρου και περι
φέρειας αλλάζει. Δημιουργείται η κατάσταση όπου η «αναπαρα
γωγή κεφαλαίου» (ή η παραγωγή των μέσων παραγωγής) περνά
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σταθερά στα χέρια της μητρόπολης. ενώ η περιφέρεια γίνεται όλο 
και ττιό αδύνατη να αναπαράγει τα κεφαλαιουχικά, αγαθά.

II παραγιυγή κεφαλαιουχικών αγαθών ή η ανύπτυξη της 
τεχνολογίας είναι ο μηχανισμός που στο μέλλον Οα καθορίσει 
τις σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των διαφόροον κρατών (-Γι). Είναι 
και αυτός ο λόγος του τεχνολογικού πολέμου που σήμερα γίνεται 
μεταξύ της Ιαπωνίας και των ΙΜΙΑ.

Στην Ελλάδα, χώρα της περιφέρειας. η τεχνολογική έρευνα 
στις επιχειρήσεις υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη, ενού η έρευνα στα 
κρατικά ερευνητικά ιδούματα υπήρξε αποκοααένη από του: παοα- 
γωγικούς κλάδους της οικονομίας που είναι οι φυσικοί φορείς αξιο
ποίησής τους. (-°).

Είναι βέβαια αδύνατο να α.νταγΐ')νισΟού.;>ιε διεθνώς σε όλους 
του: τοιιεί: τη: τεχνολογική: έοευναε. IIρέπει να επιλενούν τον.εί: 
όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα χωρίς να παραβλέψουμε 
την ανάγκη να" ανταποκοιΟούαε στι: απαιτήσεις της δίκιά: υ.α: 
οίκοι μίας για την παραγωγή και αναπαραγωγή των κεφαλαιου
χικών αγαθών.'

Οι βασικοί στόχοι του 5ετού: 11οοντάυ.ν.ατο: καΟοοίύονται
ως :

— 1! πεοώΟησν της ανανκαία: υποδον.ή: νια την προοδευτική και 
τεχνολογική αυτοδυναμία των παραγωγικιόν κλάδων της οικο
νομίας.

— II όιαυ.όουωση ειδικούν κλαδικών ποονεαααάτΐυν στην νεωο-'ία.

— II ενθάρρυνση της καινοτομίας νομοθετικά και χρηματοδοτικά.

— II αξιοποίηση και ο έλεγχος εισαγωγής τεχνολογίας.

II ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας καθώς και η εισα
γωγή τεχνολογιών δεν αφορά, μόνο την δυνατότητα της οικονομίας 
μας να επιβιώσει. .Αφορά άμεσα στις συνθήκες εργασίας και δια- 
βίωστ: του λαού ν.α:, αυοεά και στις σχέσεις εξουσίας που δηνιι- 
ουργούνται σε μιά κοινωνία. II τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη αλλά 
εμπεριέχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά. II υπερεξειδίκευση,

25. (ΙΓ. II. Cardoso -«Dependent Capitalist Dcvclo])incnt in Lalin 
America (New Left Review No 14, 1972).

2G. Προκαταρκτικά θετούς 19S3 - 19S7, σελ. 31.
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ο. τεμαχισμός της εργασίας, ο χωρισμός της εργασίας σε διανο
ητική και χειρονακτική, η μονοπώληση της επιστήμης από ελίτ, 
ο γιγαντισμός των βιομηχανικών μονάδων και ο συγκεντρω
τισμός της εξουσίας δεν είναι προϋπόθεση για την αποτελεσμα
τικότατα της παραγωγής. Είναι προϋποθέσεις μόνο για την 
συνέχιση του καπιταλιστικού συστήματος (ή του γραφειοκρατικού 
σοσιαλισμού ). ()

Οι νέες τεχνολογίες, η πληροφορική, ή ήπιες μορφές ενέργειας 
εάν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα Οα συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην αποκέντρωση, στην αλλαγή των σχέσεων παραγωγής στην 
διατήρηση του παραδοσιακού μας περιβάλλοντος και στην ανθρω
πινότερη σχέση μας με την εργασία. Η εισαγωγή και εφαρμογή 
όμως των τεχνολογιών αυτούν δεν πρέπει να επιτείνει την εξάρ
τησή μας.

Η Ελλάδα χάνοντας το τραίνο της βιομηχανικής επανάστασης, 
βοίσκεται πεοιέονω: στην πλεονεκτική θέση να οιποοεί πιό εύκολα 
να ξεπεράσει τις αδυναμίες που εξέϋρεψε η ανάπτυξη αυτή.

Λν τα σημερινά δεδομένα απαιτούν ακόμα να ·, ροσαομό- 
ζεται ο άνθρωπος στην τεχνολογία, μακροπρόθεσμα ο στόχος 
πρέπει να είναι, ανθρωποκεντρικός, δηλαδή να προσαρμόζεται 
η τεχνολογία στις απαιτήσεις του ανθρώπου.

Ο λαός πρέπει να αυτοδιαχειρίζεται την τεχνολογία.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΟΡΩΝ

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Σε χώρες χωρ τεράστιε: πλουτοπαςανωγικες πήγες οι αν
θρώπινοι πόοοι είναι βασικός παράγοντας στην ανάπτυΐη. Σε 
έναν σοσιαλισμό με ανθρώπινο ποόσωπο, που το επίκεντοο είναι 
ο άνθρωπο: όχι μόνο σαν αποδέκτη: αλλά κύοια σαν οοοέα: τη:ι - /. t ί - k ik'/'
αλλανή:. η α:ία τη: επένδυση: στην παιδεία είναι ανεκτίμητη.

Πρέπει να διαχωρίσουμε όμως την επένδυση στην παιδεία 
με την επένδυση στο σχολικό σύστημα. II υπέρμετρη ανάπτυξη 
ενός εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα σε μιά μετασχημα
τιζόμενη κοινωνία μπορεί να έχει ακόμα και ανασταλτικά απο-

27. II απόλυτα αποτελεσματική χρήση των ανΟρώπίυν στην υπηρεσία 
των εογαλείων έστω και κρατικοποιημένων, είναι η ουσία του Σταλνισμού.
ANDRE GORZ THE DIVISION OF LABOUR, 1978.
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τελέσματα για την πορεία της χώρας εφ’ όσον δεν γίνουν οι απα
ραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές.

Οι αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι έκδη-
λες.

1 ) Το σχολικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε σήμερα είναι 
προϊόν της βιομηχανικής κοινωνίας. Η οικονομική κρίση καθώς 
και η τεχνολογ.κή επανάσταση καθιστούν αρτηριοσκληρωτική 
τη δομή οργάνίοσης και το περιεχόμενο του επίσημου σχολείου 
για να. μπορέσ'ει να ανταποκριΟεί στις νέες ανάγκες.

2) Στην' Ελλάδα οι ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες 
αναπτύχθηκε "το σχολικό σύστημα δημιούργησαν ανασταλτι
κούς παράγοντες στην εξέλιξη του θεσμού π.χ. ξενόφερτα 
πρότυπα σχολικής οργάνίοσης, επίδραση των παροικιών στο 
περιεχόμενο βων σπουδών κατά τον 19ο αιώνα με αποτέλεσμα τον
υπέρυετοο νααικισμό κ.λπ. * - _ *...............

■ ν) I I ανάγκη του κατεστημένου να χρησιμοποιεί την εκπαί
δευση σαν σ&στημα αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας 
και των ταξικών σχέσεων δημιούργησε ένα σχολείο συγκεντρωτικό, 
αυταρχικό και έναν μαθητή τ. /.Οητικό και άβουλο.

ύ ) .Ανασταλτικός παράγοντας για τη σωστή οργάνωση της 
τεχνικής εκπαίδευσης ήταν ο φόβος των νέων εξουσιών που Οα 
αποκτούσε στην περίπτωση αυτή η εργατική τάξη πάνω στα 
μέσα παραγωγής.

5) Ο συγκεντρωτισμός του συστήματος δεν επέτρεπε την 
παραγουγή γνώσης από τις ίδιες δυνάμεις του λαού, παρά απλούς 
επέβαλε έτοιυεε. σε υενάλο βαΟυιό άνοηστεε πληοοοοοίεε σε αυ- 
τόν. και δεν συνέδεσε την παιδεία με την παραγωγή.

9) II εξάρτηση, η υπερδιόγκωση του τριτογενούς τομέα 
και η κοινοτική αξία που αποδόθηκε στα πτυχία των ΛΕΙ, δια
στρέβλωσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξόγκωσε σην τριτοβά
θμια εκπαίδευση υποβάϋμ.ισε την βασική εξωσχολική και τεχνική 
εκπαίδευσα., ανέπτυξε το σύνδεου.ο της πτυνιολατοείαε και ύευ- 
νε την ανεργία των πτυχιούχων (JS )·

βασικό πρόβλημα ήταν η ίδια η στρατηγική της εξαρτημέ
νης ανάπτυξης που αντιμετώπιζε τον παράγοντα άνθρωπο πρω
ταρχικά σαν ένα μέρος του προβλήματος οικονομικής ανάπτυξης 
και όχι σαν το μέρος της λύσης του. Οι επιλογές απέβλεπαν στο να 
καλουπώσουν το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας σε μια προσίορινή

28. «Till·: EDUCATION DILEMMA : POLICY ISSUES FOR- 
DEYELOPING COUNTRIES IN THE 19S0's» JOHN SIMMONS 
THE WOULD BANK 1980.
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και αβέβαιη οικονομική πρ αγματ ικό τη τα*, αντί να το εξοπλίσουν με
τα κατάλληλα εφόδια για να αντιμετουπίσει τις ραγδαίες αλλαγές 
στην κοινωνία μας να αποκτήσει τα εργαλεία, την γνώση για να 
γίνει οδηγός και όχι ουραγός των εξελίξεων. Μέσα στα πλαίσια 
της αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης ο παράγον άνθρωπος με
τις σωματικές και πνευματικές του προσπάθειες γίνεται μιά βα
σική πηγή για την -αποτελεσματική λύση των προβλημάτων της 
κοινωνία:.

Η επένδυση στην παιδεία δεν πρέπει να σημειουθεί σαν ένας 
συμβατικός δείκτης προόδου. Η έμφαση της πολιτικής πρέπει 
να είναι στην διώγνιυση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού συστήματος και στην προσφορά του στην κοινωνική 
αλλαγή.

Η σημερινή κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές διαρ
θρωτικές αλλαγές και καινοτομίες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Οι νόμοι για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ διευκολύνουν την ουσιαστική 
συμμετοχή του επιστημονικού κόσμου καθώς και του λαού στη 
διαμόρφιυση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και συνδέουν 
την εκπαιδευτική διαδικασία πιο άμεσα με την παραγωγική δια
δικασία. 11 ανάπτυξη του εξωσχολικού συστήματος Λαϊκής 
Επιμόροωση: ιχε την συνεογασία πολλούν επιμορφωτικών φορέίυν 
(ΟΛΕΔ, ΤίΓ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΟΜ.ΜΕΧ, ΕΛΚΕΠΛ κ.λπ.), δίνει 
δυνατότητες για ένα ευέλικτο σύστημα μάθησης που Οα αμβλύνει 
τις επιπτώσεις της ανεργίας με την κατάρτιση και επανακατάρ- 
τιση του εργατικού δυναμικού. ΙΙροωΟεί επίσης την ανάλυψη 
μοοφθ)τικών προτοβουλκον σε όλους τους τομείς από τον ίδιο τον 
λαό και τους φορείς του. την Τ.Λ.. το συνδικάτο, τον σύνδεσμο, τον 
συνεταιοισυ,ό, το επιμελητήριο κ.λπ.» I ’ I ilk

Οι αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων, τα αεταλυκειακά κέν- 
τρα η συνεχιζόμενη εκπαίδευσές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ αμβλύνουν 
το άγχος του μαθητή ενώ ανοίγουν τις πόρτες του σχολικού συστή
ματος προς όλα τα στρούματα και τις ηλικίες του λαού, εξασφαλί- 
ζοντάς τους το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης παιδείας. *

* Δυστυχώς στη '/ώρα μας το εκπαιδευττκό σύστημα δεν συνέβαλε απο- 
τελεσματ'.κά ούτε στην επαγγελματική κατάρτιση με την στενή έννοια, για 
τις ανάγκες της οικονομίας μας. Και αυτό διότι μια οποιαδήποτε ορθολο
γική εκπαιδευτική διαδικασία Οα ερχόταν, αργά ή γρήγορα, σε αντίθεση 
με τον ανορΟολογισμό, την αυθαιρεσία 'και την αναξιοκρατία που χαρακτήριζε 
τον τρόπο άσκησης εξουσίας από το κατεστημένο.
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Τα επιτακτικά προβλήματα διαμορφώνονται, σε στόχους στα 
προκαταρκτικά του δετούς είναι τα εξής:
—η δημιουργία απαραίτητης υποδομής

—η κατάργηση των φραγμών στην μόρφωση και η δημιουργία 
κατά το δυνατόν, ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους 
πολίτεε

—η αναμόρφωση τιυν προγραμμάτων και του περιεχομένου σπου
δών σ’ όλες τις βαθμίδες

—η αναθεώρηση του μηχανισμού διοίκησης σ’ όλες τις βαΟμ.ίδες 
εκπαίδευσης.

Το πέρασμα της εξουσίας στο λαό απαιτεί ο λαός να μ.πορεί 
να έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση, στην εκπαίδευση, στη γνο)ση 
γενικά. II εξάλειψη της εξάρτησης απαιτεί ακόμα να γίνει ο ίδιος 
παραγωγός, όχι μόνο δέκτης της γνώσης, ώστε δημιουργικά, 
αυτόβουλα, και αυτομορφωνόμενος να αντιμετωπίζει τα προβλή
ματα του.

Η παιδαγωγική διαδικασία πρέπει να είναι το πρόπλασμα μιάς 
νέας αυτοδιαχειριζόμενης κοινωνίας.

Οι στόχοι των προκαταρκτικό)'; του δετούς προγράμ.ματος 
Οα υλοποιηθούν στο μέτρο που και ο δημοκρατικός προγραμματι
σμός γίνει μια πρακτική διαπαιδαγούγησης όλθ)ν μας * στην 
συμμετοχή, την συλλογική λειτουργία και τον δημοκρατικό διά
λογο, για την ολόπλευρη ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Αθήνα, .ΤΙ Οκτο)βρίου 198ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΠΛΙΙΛΝΔΡΕΟΪ

Βουλευτής Λχαΐας *

* On «Learning to Plan and Planning to Learli», D. N. MICHA
EL (1973).
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 
ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (Ν.Δ.)

ΣΤΑΥΡΟΥ Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΒΡΟΥ



ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στα Προκαταρκτικά του Πενταετούς Προγράμματος 
Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-1987

του Ειδικού Εισηγητή της Μειοψηφίας (Ν.Δ.)

ΣΤΑΥΡΟΥ Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗ 

Βουλευτή Έβρου

Κύριε: και Κύριοι Πουλευτέ;

Η Ελληνική οικονομία συνεχίζει για μια ακόμη χρονιά 
την δεύτερη με σοσιαλιστική κυβέρνηση - πορεία της, επιδει
κνύονται σοβαοά πτωτικού: ή αρνητικού: ρυθμού: σε όλα τα 
σημαντικά μεγέθη της.

Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του ίδιου του πρωθυπουρ
γού ότι πλησιάζουμε στο τέλος της σκοτεινής σήραγγας, τίποτα 
το ελπιδοφόρο δεν φαίνεται στον μεσοπρόθεσμο και Ουελλούδη οι
κονομικό ορίζοντα της χώρας. Ο πληθωρισμός επιμένει, και παρά 
τις εν κρυπτού μεθοδεύσει: τη: Κυβέρνησης ξεπερνάει το 20°,',. 
Π ανεργία σταθερά και επικίνδυνα διονκούται. δημιουρνοντα: 
καθημερινά δραματικέ: συνΟήκε: διαβίωση: νια εκατό ντάδε:
χιλιάδες οικογένειες. II ανταγίυνιστικότητα τιυν Ελληνικών 
προϊόντων υποχωρεί. Οικονομικά μέτρα. η λήψη και η εφαρμογή 
των οποίίυν σε άλλες ανταγωνίστριε: χούρες είχε θετικέ: επι
πτώσεις. απέτυχαν στην δική μας οικονομία, σε σημείο μάλιστα 
τέτοιο που η αποτε/.εσματικόπητά. τους σε πιθανή μελλοντική 
επαναχρησιμοποίηση να είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Στο σύνολό τς:η στμερινή κυβερνητική πολιτική δεν μποοεί να
J · I Μ ι I ι ι J ι i ι t

συγκρατήσει την ανησυχητική οικονομική οπισΟοδρομιση. Μέσα σ’ 
αυτήν την οδυνηρή και αδιαφιλονίκητη πραγματικότητα είναι 
παράλογο να μιλάμε για καλυτέρευση της ποιότητας τγς ζ<οής 
και σοβαοού: αυεητικού: ρυθμού: στο άμεσο μέλλον. Ιδιαίτερα
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δε αν λάβουμε υπ’ 
φορο για εθνικές 
ι δ ε ο λ ο γ ι κ ο π ο λ ι τ ι κ έ

όψη και το γενικότερο κλίμα που είναι απρόσ- 
εξάρσεις και που το έχουν δημιουργήσει οι 

ς σκοπιμότητες του ΙΙΛΣΟΚ.

Κάτω από αυτές τις αναμφίβολα ζοφερές συνθήκες και 
προϋποθέσεις, έγινε η κατάθεση των προκαταρκτιτικών του 
πενταετούς προγράμματος οικονομική; και κοιν/ονικής ανάπτυξης 
1983-1987. Συζητάμε σήμερα, μετά ένα περίπου χρόνο εφαρμογής 
του ποονοάμοιατοο τά ποοκαταρκτικά. Το πενταετέε έχει ήδη 
διανύσει το 1/5 της υποτιθέμενης ζωής του.

Ο πρόεδρος της Κυβέρνησης χρησιμοποιόντας το βάρος 
του αξιώματος του και της καθηγητικής του αναγνώρισης μίλησε 
γιά ένα ((Indicative plan» ενδεικτικό πρόγραμμα έτσι ώστε 
να το συσχετίσουμε με την γαλλική παράδοση στο τομέα του 
προγραμματισμού και συγχρόνως να αναϋαρρήσουν οι παρα
γωγικές τάξεις ότι δεν πρόκειται για ένα κεντρικό ή επιτακτικό 
σχέδιο - πρόγραμμα του τύπου που συνηθίζεται στις χούρες του 
υπαοκτού σοσιαλισμού. Τα ποοκαταοκτικά όαωε είναι αντίθετα4 4 4 ι 4
και διαψεύδουν τις προ)Ουπουργικές βερμπαλιστικές ωραιότητες. 
Λναφέρεται χαρακτηριστικά στην εισήγηση (σελ. 12).

((Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το πενταετές 
πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής ανάπτυξης της 
Ελλάδος 1988-1987 είναι π ρ ό γ ρ α μ μ α α λ λ α γ ή ς 
αποτελεί ταυτόχρονα έκφραση, αποτέλεσμα και μοχλό 
της πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής», 
όπως επίσης (σελίς 7)

«Τα βήματα, οι βασικές κατευθύνσεις και οι μεγάλες 
επιλογές του (του πενταετούς) εντάσσονται σε μία 
γενικότερη μακρόχρονη και σταθερή πορεία προς τον 
σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ό μετασχ η μ α τ ι σ μ ό)).

Δηλαδή το μέλλον της χώρας είναι ήδη καθορισμένο να 
εξελιχθεί στα σοσιαλιστικά πρότυπα, με βάση την πολιτική 
επιλογή που έκανε ο Ελληνικός λαός μία φορά έως τώρα στις 
εκλονές του 1981 και ανεέάοτητα από τα αποτελέσματα των 
επερχομένων εκλογών.

Γο πενταετέε που πεοδιανοά'αεται από τα ποοκαταοκτικά
' I I 4 I 4 4

δεν εμπεριέχει σαφείς ποσοτικούς στόχους όπίος τα γαλλικά 
προγράμματα, ούτε και αναφέρεται λεπτομερούς στα οικονομικά
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μέσα και μέτρα που Οα ενεργοποιηθούν γιά να καταστεί δυνατή 
η επίτευξη των προκαθορισμένοι στόχων. Έτσι παύει να είναι 
ενδεικτικό, δηλαδή με έμμεσο επηρεασμό των διαφόρων τάξεων 
και φορέων να καθοδηγείται η οικονομία στην επίτευξη και 
διαμόρφωση των μεγεθών τα οποία συνθέτουν στο σύνολό τους 
μία ζωηρή, δυναμική οικονομία και ειρηνικά εξελισσόμενη κοι- 
νωνία.

Αλλά πέρα από τα προκαταρκτικά την διαπίστωση αυτή 
είχαμε την ευκαιρία να την κάνουμε και στην πράξη κατά την 
διάρκεια του 1983, αναλύοντας τα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν 
μέχρι σήμερα. Εκείνο που δεν διαπιστώνουμε όμως ούτε και στο 
ελάχιστο είναι η επιτυχία των στόχων όποκ αναφέρθηκε και 
προηγουμένως με την συνεχιζομένη αύξηση της ανεργίας, την 
μηδενική αύξηση του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος και των 
επενδύσεων. Αναφέρεται παραπλανητικών (σελίς 16) ότι :

«η αναγκαία και εφικτή μέση αυςηση του πραγματικού 
Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος προβλέπεται να είναι 
3,5% κατά την περίοδο 1985-1987. Ο ρυθμός αυτός 
ΐλποοεί να οδηγήσει στη σταδιακή Μείωσα, την ανεογίαν.))

Αλλά με διαφορά ελαχίστιον ημεροόν αν όχι ταυτόχρονα με 
την κατάθεση των προκαταρκτικών ο υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας ανακοίνωσε σαν πρόβλεψη αλλά και σάν πραγματοποιήσιμο 
στόχο - ήταν πλέον Ιούνιος - την αύξηση του Ακαθαρίστου Εγχω
ρίου Προϊόντος κατά 1,5% και των επενδύσεων παγίου κεφα
λαίου κατά 3%,. Τα προκαταρκτικά προβλέπουν τις επενδύσεις 
γύρω στο 8.5%. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, προ ημερών 
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, ο ίδιος υπουργός υποχρεοόνεται να 
παραδεχθή στη Πουλή ότι η αύξηση του Α.Ε.Π. για φέτος 
σταθεροποιείται στο Ο.ό Ο

, Ο*

Και ο εμπαιγμός συνεχίζεται. Σε άλλο σημείο τα προ 
καταοκτικά ποοβλέπουν οι ιδιωτικέν καταθέσεις να διαΜοοοώ- 
νονται στην διάρκεια του α/ πενταετούς σε ποσοστό 15% του 
.Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος, δηλαδή για το J 985 να 
φτάσουν τα ύΟΟ-όΙΟ δισ. δραχμές. Οι νεώτερες όμως πληροφο
ρίες που υπάρχουν με βάση τις μέχρι σήμερα εξελίξεις των μακρο
οικονομικών στοιχείων προβάλλουν γιά τον Δεκέμβριο ο στόχος 
αυτός να υπολείπεται κατά 100 δισ. δραχμές. Ήδη ο αρμόδιος 
υπουενό: αναθεοόεησε τιε πεοβλέόειε αυτέε, ύστεεα από ανα- 
κοίνωση τιυν στοιχείων γιά το οκτάμηνο Ιανουάριου - Αυγούστου, 
στο ύψος των 315 έως 520 δισ. δραχμών.
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Και οτάνουμε στο τραγελαφικό πια θέμα ττμ ΛΤΛ. Στο 
Κεοάλαιο 2, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΠίΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑ
ΧΕΙΡΙΣΗΣ, (σελ. 21) αναφέρεται ότι.

«Η πολιτική δέσμευση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης 
για ανάταση της Κοινωνικής δικαιοσύνης καθορίζει 
ορισμένες κατευθύνσεις για την άσκηση της εισοδη
ματικής πολιτικής κατά την διάρκεια του πενταετούς. 
Σ’ ότι αφορά τους μισθωτούς και σε σχέση με τα θέματα 
που εΟίν/σαν αμέσωε πιο πάνω ποοκύπτουν τα εςήε 
μέτρα πολιτική ε. Πρώτον, το σύστημα Αυτόματης 
Τιμαριθμικής .Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) που ισχύει σή- 
μεοα ποοσδιορίζει το πλαίσιο αναποοσαρμογήε μισθών 
και ημερομισθίων.............υ

Ο k ι

Γιατί άραγε η ΑΤΑ σαν σύστημα να προσδιορίζει το πλαίσιο 
αναπροσαρμογής και όχι το σύστημα της ΕΤΕΡΟΧΡΟΝ1ΣΜΕ- 
ΝΗΣ ΑΤΑ που στο κάτω - κάτω είναι Μεταγενέστερο στην σειοά 
τ(>)ν οικονομικών μέτοων στον τον.έα της εισοδηματικής πολιτική ε ;

Πέρα απ' όλα αυτά όμως υπάρχει μία ασυγχουρητη και 
ύποπτη παράλειψη στο καινούργιο πενταετές πρόγραμμα. Ήδη 
η /μόρα μας διανύει τον τρίτο χρόνο σαν ισότιμο μέλος της Ευ
ρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και τον τέταρτο μήνα σαν 
προεδρεύουσα χώρα των ΛΕΚΑ. Τα σημαντικά αυτά δύο γεγο
νότα. τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, δεν θεωρήθηκαν ικανά 
να ελκύσουν την προσοχή της επιτροπής που συνέταξε το πρό
γραμμα αλλά και τηε ιδία: τηε Κυβέενησηε, η οποία κατά και- 
ρούς υπερηφανεύεται για τις σημαντικές, όπως λέει, επιτυχίες της. 
Πουθενά δε μνημονεύεται η Ευρο)παϊκή Οικονομική Κοινότητα που 
αποτελεί αυτή τον στινμή, αλλά και γιά μεγάλο νοονικό διάστημα 
στο μέλλον, το ευρύ γεωγραφικό πλαίσιο οικονομικής και πολιτι
κής συνεργασίας, εμπορικής και τεχνολογικής ανταλλαγής και 
γενικότερα ένα σύνολο ελευθέρων οικονομιών με αποδεδειγμένη 
δυναμικότητα μέσα στο οποίο, και συχνά με την βοήθεια του 
οποίου, είναι ποοε όοελύε μαε να προγραμματίσουμε νια την 
εξέλιξη και την ανάπτυξη της οικονομίας μας.
Τι άλλο μπορούσε να εννοεί ο πρωθυπουργός όταν στο λόγο του 
σπν (-)εσσαλονίκη είπε :

‘Εκείνο όμως που αναμφισβήτητα πέτυχε η Κυβέρνηση 
είναι να ανακόψει τον κατήφορο της οικονομίας και να
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δημιουργήσει ευνοϊκότερες —ροοπτικές γιά την πορεία 
της στο μέλλον. Να την κάνει ικανή να επωφεληΟεί 
από την ανάκαμψη τηε διεθνούς οικονουΧαε και ΙΔΙΑΙ
ΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ η οποία δυστυχώς 
καΟυστ εοεί».

Εκτός βέβαια και αν ο πρωθυπουργός πιστεύει τόσο πολύ 
στην ιδέα της Ευριοπαϊκής συνεργασίας όσο πιστεύει ότι σήμερα 
η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί.

Το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, τον υφιστάμεΟα ήδη, 
και τις αρνητικές επιπτώσεις του τις αισθανόμαστε εδώ και πολ
λούς μήνες. Ο σοσιαλισμός, οι εξάρσεις του οποίου παρουσιά
ζονται πάντοτε ττιό έντονες όταν το σύστημα της ελεύθερης αγο
ράς περνάει περιόδους κρίσης, δεν κατάφερε ούτε στις χώρες του 
υπαρκτού σοσιαλισμού· να επιδείξει επιτυχίες, -όπου-έχει δια- 
υ.οοτώσει ιστοοικό παοελΟόν δεκαετιών, ούτε δυνατόττ,τεε αντί- 
μετώπισης διεθνών κρίσειυν και καλυτέρευσης του βιοτικού 
επιπέδου έχει επιδείξει. Ούτε βέβαια και στην χώρα μας τα δύο 
αυτά χρόνια.

ΟΙ ΗΑΣΙΚΕΣ ΕΓ1ΙΑ01ΈΣ

(>ι βασικές επιλογές που προβάλλει το πενταετές είναι η 
Εθνική Ανεξαρτησία, η λαϊκή κυριαρχία και συμμετοχή σαν προϋ
πόθεση περαιτέρω εκδημοκρατισμού, η αυτοδύναμη οικονομική 
ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη και ο σοσιαλιστικός μετασχη
ματισμός. 'Ολα αυτά αν και αποτελούσαν αναπόσπαστες και καθο
ριστικές επιδκοξεις κάθε προγράμματος που είδε το οώς της 
δημοσιότητας μέχρι σόμερα στην χώρα μας. εκτός του σοσια
λιστικού μετασχηματισμού, διασυνδέονται στο παρόν πενταετές 
υ.ε τα υ.έχει σήυ,εοα υοιστάυ.ενα συνταγματικά Οεσοιικά όενανα 
και ιδιαίτερα με το θεσμό του Κοινοβουλίου μόνο με μία απλή 
αναφορά.

,\έ*'ει το πεόνεα.υ.υ.α (σε/.. / )

II Εθνική Αντιπροσωπεία, προς τ/;ν οποία υποβάλ
λονται τα προκαταρκτικά, αλλά και ο ίδιος ο Ααύς πρέπει 
να γνωείζουν έεκά.Οαεα ποιέε είναι οι βαστκέε κατευθύνσεις 
πολιτικής γιά τα επόμενα χρόνια.)).

Εμείς. Κύριοι Συνάδελφοι, που αποτελούμε σήμερα την 
Εθνική Αντιποοσωπεία. αλλά και όλοι όσοι Οα. Οητεύσουν αελ-

169



λονττκά στο ναό αυτό της Ληυ.οκοατίας. 71 - μ I
((γνωρίζουμε» γιά να έχουμε δυνατότατες 
οέαστης κείσης όταν νοαοΟετούυ.ε.
ι 1 - ι 1 - k k

εεπει ποαγυ.ατικα ναι (1ι
σιοστής και ανεπτ-1 -■ ι

ΙΙοέπει όυως να διεοίυτηΟούαε κατά πόσο αυτό συμβαίνει 
σήμερα όταν ο ίδιος ο 11 ρωΟυπουργός επί δύο συνεχή χρόνια δεν 
ένοκοσε την ανάγκη να παοουσιαστεί έστ(» και σε 'αία συνεδείαση 
του Σώ.ματοε. Λκό.μη πεοισσότεοο πεέπει να ποοβληίλατιστού'αε 
και να ανησυχήσουμε όταν κάτω από τον τίτλο - υπόσχεση Δημο
κρατικός Προγραμματισμός και Ενεργός 11 ρογραμματισμός δη- 
’αιουονούνται νέα όονανα όπ(οτ η Συνέλευση Κατοίκων. το Επαε- 
χιακό Συμβούλιο και το 11εριφερειακό Συμβούλιο.

Αλλά πόιά δέσμευση αν , ο.φανεί, η Κυβέι
αποφ έσειε αυτών tcov οργάνων να παίρνονται χωρίς εςίοτερικό

■ρνηση θ)στε οι

:πηοεασ'ΛθΗ - - \

II ως κατοχυρώνεται η αντιπροσο)πευτική εκπροσώπηση :

Πώς διασφαλίζονται οι δημοκρατικές διαδικασίες ; Γι υπο- 
χρέΐυση αναλαμβάνει η Κυβέρνηση να υιοθετήσει και να υλοποιήσει 
τις αποφάσεις τους ;

II ρέπει, Κύριοι Συνάδελφοι, είναι επιτακτική υποχρέωσή 
μας. διότι είναι καθοριστικό για το μέλλον της δημοκρατικής 
μας κοινωνίας να μας απασχολήσουν σοβαρά, αυτές οι αόριστες 
και θολές δομικές επιφάσεις δημοκρατικότητας και λαϊκής κυ
ριαρχίας.

II υιός Οα μπορέσει να αντιλέςει, χωρίς να χαρακτηριστεί 
((αντιδημοκράτης» όταν «ίόριμοι λαϊκοί στόχοι» όπο>ς αναφέ- 
ρεται Οα καθορίζονται από όργανα λαϊκής συμμετοχής ;

Αλλά, αφού το κράτος - δηλαδή η Κυβέρνηση - νοιώθει τόσο 
έντονα - σύμφίονα με πρωΟυπουργική παραδοχή - την παρενό- 
χληση του 11ΛΣΟΚ ΙΚ( )Τ κομματικού μηχανισμού, γιατί αυτά 
τα όργανα Οα μπορέσουν ανεπηρέαστα και απερίσπαστα να κα- 
Οοείσουν τιε πεοτεεαιοτητές τ(·)ν :

Ιός άλλου τα Νομαρχιακά συμβούλια μέχρι σήμερα απέδειξαν 
ςεκά.Οαεα κάτω από ποιές σκοπιμότητες παίονουν αποβάσεις. 
Και. όπως Οα αποδειχΟεί αμέσίος παρακάτοη όταν το Κράτος 
ανακηρύσσεται πλέον αδιαμφισβήτητος ρυθμιστής κάθε πτυχής 
της οικονομικής κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

Ε£ άλλου αυτό αναοέεεται και στα πεοκαταεκτικά ώστε- .ι ι ι

να εκλείύει κάθε αυοιβολία.
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((Γιατί υιποοούοιε πιο εύκολα να βγούυ.ε από - 
επειδή οιποοούυιε πιό οααλά να αλλάΕουυ.ε τοJ I · I I I .ι

που βρίσκεται σε κρίση».

~·ϊή κρίση 
σύστημα.

Το σύστημα βρίσκεται σε κρίση κατά την άποψη των συγ
γραφέων των προκαταρκτικών γιατί οι δύο κυρίαρχοι παράγοντες- 
συνισταμένες, ο δημόσιος τομέας και η ιδωτική πρωτοβουλία 
αλληλοσυμπληρώνονται γιά να αποκλείσουν την συμμετοχή των 
εργαζομένων χιαΐ _των καταναλωτών (άρα ολοκλήρου του λαού)
και να δημιουργήσουν ασφυκτική και μονοδιάστατη παρουσία ενός
συγκεντρωτι 

Έτσι c 
και το είδοε

κού-κράτους προς~·"οφε?ίος μιάς κάποιας ολιγαρχίας. 
;τάνει και στο σηοιείο να ανακαΟοοί^ει το πενταετέε 
ττεποικονο'αίαε που Οα ποοσπαΟήσει να διαυιοοοώσει.

I · k k I k k t

((II μικτή οικονομία είναι η- βασική μα 
το οεατό υ.έλλον».k - ι

επιλογή- γιά -■

Δηλαδή Οαώ συνεχίσουν να συνυπάρχουν και ο δημόσιος 
τομέας γ.αι η . ιδιωτική πρωτοβουλία. Με μία καινοτομία όμο>ς. 
Την προύτη -εμφάνιση του κοινωνικού ή λαϊκής βάσης τομέα. 
Και με μία σημαντική διαφορά. II ιδρυτική πρίοτοβουλία βρίσκεται 
υπό συνεχή αμφισβήτηση και περιορισμό και σε πολύ μεγάλο 
βαθμό υποκαθίσταται από το παμφάγο Κράτος. Όπου δε, της 
επιτρέπεται της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να αναπτυχθεί σαν παρα- 
γωγική η εμπορική δραστηριότητα αυτό, πρέπει να τό κάνει μέσα 
στα αυστηρά και προκαθορισμένα όρια που Οα διαγράφει και Οα 
καθορίζει το κράτος. ΙΙέβαια ύστερα από αυτά δεν γεννάται θέμα 
γιά το ποιούς σκοπούς και στόχους Οα εξυπηρετούν οι κοινωνι
κοποιημένες εταιρείες στις οποίες η συμμετοχή του κράτους στο 
μετοχικό κεφάλαιο είναι αποφασιστική.

Και για να τοποθετήσει την ταφόπετρα στην ιδιωτική πρω
τοβουλία. η Κυβέρνηση ποοσυπονοάφει τα ακόλουθα :I I I * I I » · I 4

((Ί ο ερούτημα του ποιος κατέχει τα 
είναι δίλημμα αναχρονιστικό και : 
πλανητικό. Το βασικό ερώτημα είναι 
τις αποφάσεις κ α ι π ο ι ά 
α κ ο λ ο υ 0 ε ί η δ ι α δ ι κ α σ ί α 
σ η ς κ ε φ α λ α ί ο υ >>.

μέσα παραγωγής 
αυτόχρονα παρα- 
ποιύς ε λ έ γ χ ε ι 
κ α τ ε ύ 0 υ ν σ η 

σ υ σ σ ώ 3 ε υ -
k
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Εδώ πλέον νοιώθουμε την νεοσοσιαλιστική ακαμψία του 
ΙΙΑΣΟΚ . με την μορφή του παγωμένου Βαρδάρη που_ 

“κατεβαίνει απο την βόρεια γείτονα Γιουγκοσλαβία το οικο
νομικό πρόγραμμα της οποίας τονίζει ακόμη την σπου- 
δαιότητα της συσσώρευσης και κατανομής πιστώσεων από την 
Κεντρική Κυβέρνηση. II συνολική αποταμίευση δεν συσχετί
ζεται ή διαμορφώνεται από την καταναλωτική τάση αλλά ανε
ξάρτητα •'από'- αυτή. Άρα με παρέμβαση του κράτους. Και εάν 
η παραγ τυγχάνει να συμπίπτει ποσοτικά και ποιοτικά με τις 
επι0υμήες--της- ίδιουτικής κατανάλωσης τότε το σύστημα ανταπο- 
κοίνεταΐ-^ττς προσδοκίες των καταναλωτών. Υπό την προϋπό
θεση ότι και* οι εκ των προτέρων καθορισμένες τιμές έχουν επιλε- 
γεί και καθοριστεί σούστα.

<(Ι1 ^'.αχείρηση της συνολικής ζήτησης, πρέπει να κατευ- 
ΟυνΟέΓ υ.ε τοόπο που να διασφαλίζει τους απαιτούμενους 

■:_'έ5ϊ^§υτικούς πόρους. . . )) και ((η διαμόρφουση της πο
λιτικής τιμούν και εισοδημάτουν δεν μπορεί να αφεΟεί, ανε-:: 
ξέλεγκτα. στις οποιεσδήποτε δυνάμεις της αγοράς αλλά 
(ferπρέπει να εκφράζει ορισμένες βασικές παρεμβατικές 
αρχές.»

Με την γενικότερη απέχθεια που επιδεικνύει το ΙΙΛΣΟΚ για 
το θεσμό του-κέρδους σε σχέση μ.ε τις ιδιουτικές επιχειρήσεις και 
την μέχρι σήμερα πολιτική της Κυβέρνησης στα τιμολόγια τουν δη- 
μόσιοον επιχειρήσεουν, βάση τςς οποίας ενέκρινε μεγάλες αυξήσεις 
στα. διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες ήδη διαφαίνεται η απαρχή 
μιας συνειδητής πολιτικής διαφοροποιημένου'; τιμούν μεταξύ ιδιω
τικού και δην.όσιου του.έα.

Με την αιτιολογία ότι η διαδικασία συσσώρευσης του κεφα- 
λαίου επηρεάζεται σημαντικά από το τραπεζικό σύστημα αντιλαμ
βανόμαστε αμέσους ότι όποιος επιδιουκει τον έλεγχο του τραπεζικού 
συστήμ.ατος έχει, και μόνος αυτός, την δυνατότητα ελέγχου της 
κατανοοιήε τουν επενδυτικοί»; πιστουσεων. 'Γτσι δικαιολογείται και 
η τελευταία επίθεση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κατά του 
((διευθυντικού κατεστημένου τουν τραπεζών».

Έτσι αιτιολογείται και η για προκαταρκτικά πρωτοφανής 
παραδοχή ότι

((για τςν άσκηση τςς επεκτατικής επενδυτικής πολιτικής 
ο δημόσιος και ο κοινουνικοποιημένος τομέας τομ οικονο
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μίας θα. χρειαστεί να απορροφήσει μέχρι και το 00 % το»; 
ετήσιο»ν νέων χρηματοδοτικών — όρο»;».

I Ιρίοτοφανής γιατί τα κατώτερα ποσοστά καθορίζονται για 
μία πενταετία. Περίοδος πολύ σημαντική σε μάκρος χρόνου. 'Ι
σως να είναι αυτό και μία ακόμη προειδοποίηση προς την ιδιωτική 
πρωτοβουλία για το μέγεθος της συμμετοχής της στην μικτή οι
κονομία του 11ΛΣΟΚ. Και μάλιστα όταν δεν είναι ννωστές ποιές 
συνθήκες παραγο) γικότητας ή αποτελεσματικύτητας Οα επικρα
τούν σε πέντε χρόνια μεταξύ δημόσιου - κοινωνικοποιημένου και ι
διωτικού του.έα.ν

Θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπ’ όψη και την ανελαστικότητα 
το»; δαπανούν του‘δημόσιου τομέα, μισθοί - συντάξεις, αλλά και τις 
πολιτικές σκοπιμότητες που επηρεάζουν αυτές τις δαπάνες. Επί 
πλέον ποιά κυβέρνηση Οα τολμούσε να αφήσει μία κοινωνικοποιη
μένη επιχείρηση,νόταν μάλιστα παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στα 
προγράμματά τηξ και την ιδεολογία της χωρίς να διαθέσει τους 
πιστο)τικούς πόοό'υς που Οα ζητηθούν : -

Ανεςάοτητα από τι: επιδοτήσεις της;

Έχουμε ήδη εκφρασμένη την τοποθέτηση του προυΟυπουργού 
να ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ το τραπεζικό σύστημα σαν κυβερνη
τικό όργανο μεΟόδευσης στην κατανομή το»; πιστώσεων, και « 
«. . . σαν κεντρικός αγωγός χρηματοδότησης του ΛΝΛΠΤΤΞΙΑ
ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ κατά την ερχόμενη πενταετία.»

Γνωστού όντος ότι η ιδνοτική πρωτοβουλία στηρίζεται σε με
γάλο βαθμό για την εξεύρεση οικονομικών πόρων στο τραπεζικό 
σύστημα, ο κυβερνητικός έλεγχος και ο περιοριστικός προκαθορι
σμός των πλαίσιο»; και των όρο»; του παιχνιδιού για την ιδκοτική 
πρωτοβουλία. Οα καταλήξει μοιραία να δημιουργήσει ασφυκτική 
κατάσταση για μεγάλο αριθμό επιχειρήσει»'; των οποίων το μέλλον 
δ ι αν εάτεται σ κ ο τ ε ι ν ό.

«Η πολιτική το»; προηγουμένο»; κυβερνήσεων δεν ευνο
ούσε την επέκταση του ρόλου του κράτους οις κ ε ν τ ρ ι- 
κ ο ύ προγραμματιστή το»; οικονομικών εξελίξεων ΚΑΙ
ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ...»
γιαυτό και
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«1 [ α.εάλληλα Οα ενεογοποιηΟεί η παρουσία του κράτους 63ς 
!1 Λ [’ΑΓΩΓΟΥ, που Οα αναλάβει ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
....)) 
και ακόμη

«Στη βιομηχανία ενισχύεται ουσιαστικάο ρόλος του 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και προσανατολίζε
ται η πολιτική προμηθειών στη στήριξη της εγχώριας 
βιομηχανίας».

και αφού έχουμε πλέον διαβεβαιωΟεί για τους νέους θεσμούς ή ρό
λους του κράτους - παραγωγού και κράτους - ρυθμιστή μας ενημε
ρώνει το πρόγραμμα ότι

(■Σημαντική διάσταση ενός ενεργού προγραμματισμού εί
ναι και ο καθορισμός του. πλαισίου .(όχι των πλαισίων.) 
μέσα- στο οποίο Οα κινηθεί ο ιδιωτικός τομέας. Βασικό 
.ρόλο, στη διαμόρφωση του πλαισίου Οα παίζουν οι προ
γραμματικές συμφωνίες (μεταξύ κράτους - ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας ή μάλλον ιδιωτούν) που αποτελούν το σύ
νολο" των 'δικαιωμάτων αλλά και των αμοιβαίων υπο- 
χρεώσεων των επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών φο
ρέων και του ίδιου του κράτους. Εγγύηση για την εναρ- 
μόνηση της δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα με τις 
επιδιώξεις του αναπτυξιακού προγράμματος σε κρίσι
μους τομείς εθνικής ή κοινωνικής σημασίας Οα αποτελό

σουν τα ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ......... »
και τελικά

«'()υ.ως για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών το 
δημόσιο (όρα το Κοάτοε) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ, ΕΙ
ΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩ
ΤΟΒΟΥΛΙΑΣ. . .»

κατά τα άλλα οι βασικοί φορείς προγραμματισμού είναι η Κυβέρ
νηση, η Κεντρική διοίκηση (;)και Τοπική Αυτοδιοίκηση με τα 
νεοεισαγόμενα όργανα λαϊκής κυριαρχίας..»

Η ιδκυτική πρωτοβουλία λοιπόν χωρίς καμμία πλέον αμφι
βολία καλείται να εναρμονισΟεί με τις κυβερνητικές επιδιούξεις, ο- 
ποιεσδήποτε και αν είναι αυτές. Στην πραγματικότητα καλείται 
να αποδεχθεί συρρίκνωση της οικονομικής ελευθερίας που απο
λάμβανε μέχρι σήμερα, αρκετά ταλαιπωρημένη από την γραφείο-
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κρατία. και τον σχεδόν ολοκληρωτικό έλεγχο της οικονομίας από το 
αναπτυσσόμενο κοάτος - αοέντη. Ένα κοάτοε που βαδίζει — λέον 
ακάθεκτο να. συγκεντρώσει μονοπευλιακή εξουσία στα χέρια μι
κρής μειοψηφίας πολιτικών, γραφειοκρατών και κομματικών στε
λεχών. Αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη με τα ήδη θεσμοθετημένα 
εποπτικά συμβούλια και τις προγραμματικές συμφωνίες που χρη
σιμοποιήθηκα ν το 1982 στην περίπτωση εξαγωγής αλεύρεον. Κάτι 
παραπλήσιο, αλλά=εξ ίσου περιοριστική εποπτική μέθοδο, χρησι
μοποιεί η Κυβέρνηση και στην περίπτωση τευν ιδιωτικών εξαγεο- 
γικευν φορέων για,,αγροτικά προϊόντα αναγκάζοντας τους να αγο
ράζουν μόνο από ο\>γκεντρευσεις προ ιόντευν που κάνουν υποχρεεο- 
τικά οι συνεταιρισμοί. Αλλοιευς οι όροι ανταγευνισμού που δη
μιούργησε ήδη η κυβέρνηση με τα μέτρα της στρέφονται σε βάρος 
τους σε σημείο_ τέτοιο που καθιστούν πλέον την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τούς ασύμ.φορη.

Επί τέλουιΓ οί*κανόνες του παιγνιδιού άρχισαν να ΕεκαΟαοί- 
ζουν! ; ' ·:

Δυστυχεος η κατεύθυνση που ακολουθείται είναι εντελευς λαν
θασμένη.

Μέσα στο νέο αυτό δομικό πλαίσιο και κάπου μ.εταξύ κρά
τους - παραγευγού - από την μια μεριά και της απονευρεομένης πια. 
ιδιευτικής πρεοτοβουλίας από την άλλη μεριά προβάλλονται νέοι 
φορείς οικονομικής δραστηριότητας, όχι τόσο σε έννοια, όσο σε χα- 
οα.κτΥ' ν.
k I k

Αυτοί είναι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς 
συνεταιριστικής οργάνωσης ή λαϊκής βάσης στους οποίους ανατί
θενται ευθύνες ίδρυσης επιχειρήσεευν «κοινεονικού τομέα.)).

Οι τελευταίες αυτές επιχειρήσεις Οα δρουν και σαν καθοδηγη
τές της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την συμπληρευματική δρά
στη ρ ιό τη τά της.

Αφού λοιπόν αποφασίσει το Κράτος τι Οα. κάνει ή τι δεν Οα 
κάνει και αφού καθοριστεί οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ή συνεταιριστικής οργάνευσης τι έργα, και επιχειρήσεις Οα. αναλά
βουν να αναπτύξουν και πέος Οα. τα. χρηματοδοτήσουν, τότε η ιδιω
τική πρωτοβουλία στα καθορισμένα π}.αίσια, των Προγραμματικών 
συμφωνιών και εφ’ όσον συμφωνούν τα Εποπτικά Συμβούλια (ά
γνωστος ακόμη ο αριθμός τους) Οα ξεκινήσει τον αγευνα για την 
υλοποίηση κάποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας αφού βέβαια
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ξεπεράσει. αν ξεπεράσει, το ασφυκτικά ελεγχόμενο Τραπεζικό 
Σύστημα.

Αεν είναι η πρώτη φορά που η Τοπική Αυτοδιοίκηση ή οι 
συνεταιριστικές οργανώσεις παρουσιάζονται σαν επιθυμητοί φο
ρείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και στο παρελθόν υπήρξε 
ευνοϊκότατη τοποθέτηση των Κυβερνήσεων αλλά και του κοινωνι
κού συνόλου για τέτοιες πρωτοβουλίες. Παράλληλα όμως με τις 
πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα. Όχι προκαΟοριστικές. Τώρα 
για προύτη φορά οι φορείς αυτοί υποχρεώνονται να αναλάβουν μέ
ρος της ευθύνης για τον γεωγραφικό τόπο όπου υπάρχουν και επί
σης σημαντική ευθύνη ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του κάθε 
πενταετούς προγράμματος.

Έτσι η κυβέρνηση αναθέτει σε φορείς που βρίσκονται ακόμη 
σε μικρό αριθμό και χαμηλό σημείο οργάνωσης και συγκρότησης 
να εκτελέσουν μέρος του αναπτυξιακού της προγράμματος. Οι 
κίνδυνοι για μία γρήγορη απογοήτευση αλλά και για την απώλεια 
εμπιστοσύνης στους φο.’ιίς αυτούς είναι μεγάλοι.

11 κυβέρνηση παρασυρμένη από την αυταπάτη της ότι η κα
θυστέρηση της οικονομίας είναι αποκλειστικά προϊόν της κρίσης 
των μέχρι σήμερα υφισταμένων Οεσμούν, ρίχνει στην οικονομική 
αρρένα και στηρίζει τις ελπίδες της σε φορείς αδοκίμαστους ακόμα 
για την ανάληψη τέτοιου μεγέθους πρωτοβουλιούν.

Με την εξάπλωση του σοσιαλισμού σαν δύναμη πολιτική 
ήταν επόμενο να αναζητηϋεί και κάποια Οειυρητική βάση σχετικά 
με τα οικονομικά του σοσιαλισμού.

II συνεχής κριτική και μόνο των αδυναμιών του συστήματος 
της ελεύθερης οικονομίας δεν ήταν και δεν είναι επαρκής για να 
γίνει ελκυστικός ο σοσιαλισμός σαν κοινωνικό και οικονομικό σύ
στημα.

Ο οικονομικός Μαρξισμός ολοκλήριυσε την πρώτη σφαιρική 
κριτική του δημοκρατικού καπιταλισμού, χωρίς να αφήσει πίσω 
του τίποτε σχετικό με την δομή και τις βασικές αρχές πάνω στις 
οποίες θα δούλευε μία (κεντρικά) προγραμματισμένη οικονομία.

Έτσι, όταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο σοσιαλι
στικά κόμματα άρχισαν να ανεβαίνουν ή να καταλαμβάνουν την 
εξουσία, οι σοσιαλιστικές ιδέες δοκιμάστηκαν και στην πράξη 
ότζως στην Ρωσσία και την Γερμανία. Γρήγορα αποδείχθηκε πόσο
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απροετοίμαστα ήταν τα κόμματα αυτά για να ανταποκριΟούν στις
υποσχέσεις τους και στις αυςημενες προσοοκιες που 
σαν στις μάζες.

ιδημιουονη ■
I k k ι ι

Στην Ρωσσία το νέο οικονομικό σύστημα ύστερα από χρό
νια κατά τα οποία επεκράτησαν χαοτικές καταστάσεις, δημιουρ- 
γήθηκαν τεράστιοι κίνδυνοι και δοκιμάστηκαν πολλές εναλλακτι
κές ποοσε^νίσεις. κατέληΡε στον απόλυτο κεντοικό ποονοαμμα- 
τισμό.v

Στ/) Γερμανία οι ρεβιζιονιστές .Μαρξιστές που ανέβηκαν σην 
εξουσία και αυτοί δεν είχαν πρόγραμμα. 'Υστερα ο:πό χρόνια σιγής 
και προβληματισμοόν εεέδωσαν πρόγραμμα που το ονόμασαν ((Οι- 
κονοαική Λημοκεατίαυ υ.ε αυτόνομα συμβούλια, κυβεονητικές 
επιχειρήσεις, κοινωνική ασφάλιση, εργατική νομοθεσία, συνε- 
ταιοισυ.ούς καταναλωτών κλπ.

Ί ην εθνικοποίηση των 
υ.όνο νια καιοό πολέυ.ου.

:ιχειρη σεω ν υποστη ριςαν

1 ο κρατούν σύστημα επεδίωκαν να το αλλάξουν μόνο σταδια
κά. Τελικά η γερμανική οικονομία παραμένει μία ελεύθερη οικο
νομία σήμερα. αφού πέρασε και από το στάδιο του φασισμού με
τα γνωστά αποτελέσματα, 

ν.ήμερα, ύστερα από μισό περίπου αιώνα βρίσκομε μόνο 
κεντρικά προγραμματισμένες οικονομίες στις χώρες του ολοκλη
ρωτικού κομμουνισμού. Λεν υπάρχει όμως ούτε ένα κράτος - πα
ράδειγμα με προγραμματισμένη οικονομία, η οποία να διέπεται
από τις αρχές του δημοκρατικού σοσιαλισμού, σε εςέλιξη.

II ανανκη να αντιμετωπιστούν νεες καταστασειι
ι / k

και εςελί-
ςεις που απόοοεαν από τις συνθήκες που επικρατούσαν στα τε- 
λευταία διακόσια χρόνια ιδιαίτερα στην Ευρώπη, προώθησε κατά 
καιρούς και την έννοια του κολλεκτιβισμού. Έτσι μία κολλεκτι- 
βιστική οικονομία χαρακτηρίζεται από συνειδητή προσπάθεια κα
θορισμού των στόχμον της οικονομίας σαν σύνολο και αναγκαστικά 
υπονοεί ή δημιουενεί μια κεντρική εςουσία η οποία οοοντίζει 
ώστε να δημιουονηΟούν οι ποοϋποΟέσεις που εςασοαλίξουν την 
επίτευξη τιον στόχμυν με κολ/.εκτιβιστικά προγράμματα, θεσμούς 
και μέτρα. Λυτά τα προγράμματα, οι θεσμοί και τα μέτρα, ή σχέ
δια - προγράμματα αφορούν την συνολική ζήτηση, την απασχό
ληση. την ικανοποίηση κοινω νικούν απαιτήσεων, την κατανομή 
των πόρων .του εισοδήματος, το ποσό και ποσοστό της αποτα
μίευσης κ.λ.π.
k 4 ·
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Ο κολλεκτιβισμός συμπίπτει με το σύστημα της ελεύθερης 
αγοράς στο ότι και το δεύτερο έχει ένα δημόσιο τομέα, ο οποίος 
έχει αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει στην κοινωνία δημόσια 
ή κοινωνικά αγαθά και να επηρεάζει έμμεσα ή να μεθοδεύει τον 
ιδιωτικό τομέα στην επίτευξη υψηλών ρυθμών παραγωγής και 
παραγωγικότητας. Ο δημόσιος τομέας στο σύστημα της ελεύθε
ρης αγοράς θέτει στόχους όταν ο ιδιωτικός τομέας ή οι δυνάμεις 
της αγοράς δ-εν ανταπακρίνονται στα επιθυμητά επίπεδα. Αλλά 
ακόμη και στην περίπτωση που ένα μεγάλο μέρος ή ποσοστό των 
πόρων χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των κοινωνικοδν αναγ
κών δεν μπορούμε να πούμε ότι η ελεύθερη αγορά σαν σύστημα 
έχει παραχωρήσει την Οέοη της στο σοσιαλισμό.

Ο δημόσιος τομέας σ' αυτήν την περίπτοοση διατηρεί; την 
ευαισθησία να αντιληφθεί και να αποχωρήσει από το προσκήνιο 
όπου η ιδιωτική προοτοβουλία αναπτύσσεται και αντιμετωπίζει 
επιτυχώς συλλογικές ανάγκες. Και για τον πρόσθετο λόγο ακόμη 
γιατί η κυβέρνηση - το κράτος - καταβάλλει την προσπάθεια να 
ρυθμίσει την συνολική κατανάλωση ή ν : επιτύχει υψηλούς ρυθ
μούς απασχόλησης και να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό χρη- 
σιμοποιόντας σαν ((μέσα» την δημοσιονομική πολιτική και χρη
ματοπιστωτική πολιτική. Από την άλλη μεριά ο σοσιαλισμός, 
έστο^ και δημοκρατικός, εισάγει δομές τέτοιες που τελικά δια
φοροποιούν εντελώς την έννοια της ελεύθερης οικονομίας και γί
νεται ρυθμιστικός παράγοντας και στη σφαίρα των ατομικών 
ελευθεριών.

Ο δημοκρατικός σοσιαλισμ,ός συσχετίζεται με την κρατικο
ποίηση τίον στρατηγικοόν μέσων παραγωγής αλλά υποστηρίζει 
την ελεύθερη επιλογή απασχόλησης και την κυριαρχία του κατα- 
ναάκοτού, δηλαδή πρεσβεύει ότι το σύστημα τελικά ανταποκρίνε- 
ται αλλά και καθοδηγείται από τις επιθυμίες του καταναλωτή.

Η ιδιωτική ?:οωτοβουλία στο υ,έγεθος που της επιτοέπεται 
να εκδηλωθεί, μια και δεν καθορίζεται στον δημοκρατικό σοσια
λισμό ποιές είναι ή πόσες είναι οι επιχειρήσεις που θα αναληφθούν 
από το κράτος, και στην δική μας περίπτωση και από τον κοινο>- 
νικοποιημένο τομέα και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπάρχει 
σαν μικρές νησίδες περιβαλλόμενες από παντού από την παρουσία 
του κράτους - παραγωγού του κράτους - επενδυτή του κράτους 
εντολέα.

Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός επιδιώκει να αποδείξει ότι, το 
κολλεκτιβιστικό μέρος της οικονομίας όσο μεγάλο και αν είναι
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και ο κολλεκτιβιστικύς χαρακτήρας της όσο-έντονος και αν είναι, 
μπορεί να ανταποκριΟεί στις επιθυμίες της κατανάλωσης και τις 
προσδοκίες του συνόλου, χο>ρίς η τελευταία να καθοδηγείται στενά 
και σε κάθε της πτυχή από την κεντρική διοικήσω Επίσης προ
σπαθεί να πείση ότι η ελευθερία του ατόμου είναι δυνατόν να μην 
περιοριστεί ή να συνυπάρξη συνδυαζόμενη με την κρατική ιδιοκτη
σία και παραγωγική δραστηριότητα. Κατ' επέκταση ο προγραμ
ματισμός είναι δυνατόν να ανταποκριΟεί και στην παραμικρή κα- 
ταναλο^τική επιθυμία που επιτρέπεται να εκδηλωθεί χο)ρίς πε- 
ριοοισαούε.

Βεβαίως πολλοί οικονομολόγοι ή πολιτικοί που θεωρούν τον 
εαυτό τους δημοκρατικό σοσιαλιστή πιστεύουν και δηλώνουν δια
φορετικά .ΙΤοοτείνουν ότι κάτοι από το δημοκοατικύ σοσιαλιστι- 
κό σύστημα επιβάλλεται η εγκατάλειψη της δυνατότητας ελεύ
θερης επιλογής από το άτομο.

Ο δηυ,οκοατικόε σοσιαλισμός ισχυρίζεται ότι υ,ποοεί να επι- 
τύχει σημαντικά μεγαλύτερη ισοκατανομή του εθνικού εισοδήμα
τος απ' ότι επιτυγχάνεται στο σύστημα της ελεύθερης οικονομίας 
αν και επιτρέπει να υπάρχουν διαφορές στους μισθούς των εργα
ζομένου ώστε να επιτυγχάνεται και η ελευθερία της επιλογής 
απασχόλησης.

Τελικά για να καταστεί δυνατή η λειτουργία του συστήμα
τος, η συσσοόρευση κεφαλαίου και οι επενδύσεις επιλέγονται σαν 
αποκλειστικές δραστηριότητες της κεντρικής διοίκησης, αποκλει
στικού οργάνου του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Και αυτό, όπως 
ανέφερα προηγουμένου, ξεκαθαρίζεται με απόλυτη σαφήνεια στα 
π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ά.

Λνακεφαλαιοόνονεας, ο δημοκρατικός σοσιαλισμός ελπίζει 
και επιδιώκει να συνδυάσει τις ατου.ικές ελευΟεοίες με ένα κεντρικό 
προγραμματισμό, έτσι ώστε το αυξημένο εισόδημα να κατανέμεται 
πιο δίκαια και σύμφκυνα με τις επιθυμίες το>ν καταναλοιτών.

Λν και οι γενικοί στόχοι είναι ξεκάθαροι, δεν συμβαίνει το 
ίδιο και με τα επί μέρους χαρακτηριστικά του συστήματος, ουστε 
υπάρχει σχετική βεβαιότητα για μια αποδοτική και επιτυχημένη 
εφαρμογή του.
-Ποιοι συυ.βιί0ασυ.οί επιΓίαλλονται υ,εταιύ ελευθερίας και προ-

γοαυ.υ.ατισυ.ένχε οικονου.ίαε. υ,εταιύ ελευΟερηε αγοοάε και κεα-1 k · 1 · ι I - 1 . .
τικής παρέμβασης στην παραγο)γή;

r υ-

-Πωε αποφασίζεται αυτό τελικά και από ποιού:
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— JI o!.ό θα είναι το τελικό κοινωνικό και οικονομικό κόστοε απόk
αυτή την προσπάθεια η οποία δεν μας σιγουρεύει ότι Οα φέρει 
και αποτέλεσμα;k ·

— Η επένδυση στον πειραματισμό αυτό αείζει τον κόπο και το κό- 
στος όταν συνυπάρχουμε με ελεύθερες και αναπτυγμένες οικο
νομίες;

Μήπως στο τέλος και κάτω από τις δυσκολίες που Οα αντι
μετωπίζονται. το ερώτημα πόσο ελευθερία και πόσο προγραμ-

' ί ν / - / /ε/.ικα υ.ε τοοπομ α τ ι σ μ ο ς α π α ν τη υ ε 
κεκτημένων ελευθεριών:

roio και σε βάρος των

Πολύ πρόσοατο είναι το παράδειγμα του άρθρου ύ και των
διατάσεων του για να εφησυχάζει κανείς.

Για το 11 ΑΣ( )Κ. και νια την Κυβέρνηση, τίόοα που η ελλη-
4 / I I 4 4 Ί ι 4 4

ντκή οικονομία στο τέλοε τηε τοίτηε δεκαετίαε με συνενή και εντυ- 
πωσιακή ανάπτυεη διέρχεται μια περίοδο κοίσηε, Οεωοείται ο 
κατάλληλοε χρόνοε via την δημιουργία και εισαγωγή στην -.οι- 
vor/ia μας νέων αμφίβολων και αβέβαιων παραγιυγικών σχημά- 
τ<ον και ιδεολογικών αντιπαραθέσεο/ν. Λησμονώντας ότι: η Ελλη
νική Οικονομία από το I 85;) και ύστερα, όταν άρχισε να αναπτύσ
σεται. απέδειξε περίτρανα τις μεγάλες δυνατότητες και στεκόταν 
με υψηλή ανταγωνιστικότητα κοντά στις πιό αναπτυγμένες βιο
μηχανικές χούρες. στο βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτιυν και 
παρασυρμένη η Κυβέρνηση από σκατατυπιστους ενθουσιούδει 
οραματιστές παραβλέπει την πραγματικότητα και προτιμά να 
πειραματιστεί αντί να διαχειρισθεί με σύνεση τα εθνικά κεφάλαια, 
έμψυχα και άψυχα. 11 ροτιμά τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις που 
αποπροσανατολίζουν τις εθνικές δυνάμεις και τραυματίζουν την 
εθνική ομοψυχία, που απ ο δυναμού νουν και καταλύουν δοκιμασμέ
νους φορείς και σχήματα. Σ' ένα δημοκρατικό σύστημα αυτά εξε
λίσσονται υ.ε μακροχρόνιες διαδικασίες και διεργασίες, δεν επι
βάλλονται από κομματικού: μηχανισμούς που λειτουργούν επί 
δεκαετία τοηοα χωρίς ίχνος δημοκρατικό)'/ διαδτκασιούν.

Αθήνα. -Ή Οκτο/βρίου 198ο

ΣΤΑΓΡΟΣ Α. ΤΑΤΛΓΙΔΕΣ 
Πουλευτής Έβρου.
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