
Ξτην χρόταση νόμου «Τροχσχο:ηση /.αι συαχλήρωση ~ω· 
διατάξεων του Ν. 503/1976 κα; 747/1978 για τον τρο- 
oro έγκρισης χβι χαρβκολούδησης αχό τη Βουλή των 
Προγραμμάτων Οικονομικής χα·, Κοινωνικής Ανάχτυ- 
ξης».
Ο χσογοαμμαχισμός στις «λεόδερες δημοκρατικές οι

κονομίες χρωτοεμρίανίσδηχε σε συνάρτηση με τη/ χροσχά- 
-9εια ανασυγκρότησης της Ευρώχης, μετά το Β' Πετά
λιο χόλεμο και χροωδήδηκε αχτέ τους Αμερικανούς κα: 
τ>; υχηρεσίες των Ηνωμένων Εδνών στα χλαίσια του Σχε- 
-:ου Μάρταλ. Ασγότερα στη δεκαετία 1955—65 αναχσύ-/- 
■5ηκε. χα: τεχνικά. ιδίως στη Γαλλία χα: κχδιερώδηκε ως 
δεσμός για τον χρογραμματισμό της δράσης του Δημόσιου 
τοαεα αλλά χα: γ:α τη χάραξη «νός χλαισίου χα: τη δια- 
•χόεοωση ενδεικτινών στόχων γ:α τον ιδιωτικό. ...

Στη Χώσα μας η χρώτη ολοχληρωμένη χροσχάδεια στον 
τοαέα αυτόν ήταν το Πενταετές Πρόγραμμα 0:χονομ:χή; 
Αναχτύξεως 1960—64. χου ήταν χα: το μόνο του εςαρμό- 
οδη-χε χλήρως με υτερχάλοψη των στόχων του. Στο Σύνταγ
μα του ’75 ο χρογοχμιεαπισμός καδιερώότη/.ε σε μόνιμη δάση με 
συνταγματική τ:α ετ:ταγή. σε εχ-τέλεση τη; οχοια; δηοί· 
σδηκε ο Νόμο; 503/1976 χου τροχεχοιήδηκε το 1978 όταν
διαχιττιόόηκε ότ: ο: στόχο: των χρώτων Π οοχαταρχτοχών 
δεν μχορούσαν τ:χ να εχιτευχδούν. Τα νέα Προ·/.αταρχτ:χά 
χατατέδη/.χ/ το Μά:ο του 1978 χα: δηρίσδηχαν τον Αχρί- 
λ'.ο του 1979. ενώ το Τελικό Πρόγραμμα 1978—89 χα 
τατέδηκε τον Ιούλιο του 1979 χωρίς να τρολάόε: να δησι· 
σδε! χριν τ:ς εχλογές.

Πρέχε: όμως να σημειωδ-εί ότ: ο·: συνδηχες χάνι·) στι·. 
οχοίες είχε στηριχδεί η σύνταξη χα: των νέων Προχατα;- 
χτ:χών είχα) χα: αυτές μεταόληδε· σιονι-ιιστικά αλλά χα: 
ουσ:αστ:χά αχό την ενεργε:αχή χρίση του 1979.

Η Κυδέονηση του ΠΑΣΟΚ χου χροή-λδε αχό τ: ς εχλο- 
γές του 1981. αχό τ:ς Π ρογραμματιχές της δήλωσε:; έ
δωσε μεγάλο δάσος στο Δημοκρατικό Π ρογταυματισμό. 
ίσως γιατί αχοδείχδηκε ότ: τα χρογράμματα χο·υ υχοχ/ό- 
τχ/ χροεχλογιχά στον Ελλην:χό Λαό. έχω; το Πρόγρχμμα 
των 100 ημερών, ήταν οτνύχαρχτα. .Και ο: νέε; υχοσχέσε:; 
όμως γ:α τη δημιουργία ενός εδνικού μηχανισμού Δημοκρα
τικού Π ρογραμμχτισμού για τον οχοίο η Κυδέονητη είχε 
«έτοιμο Σχέδιο Νόμου, το οχοίο δα σέοει σύντομα για συ
ζήτηση χα: εχιχυρωση στη Βουλή» αχοδείχ-δηχαν εξίσου χω- 
·:; αντίχευτμα.

Τελιχά το χρώτο δείγμα χρογραμματισμού του ΓίΛΣΟ,Κ 
—τα Προκαταρκτικά— εμσχ/ίσδη.χχ/ χα: συζητήδηκαν 
στη Βουλή δύο ολόχληρα χρόνια ασ-ότιοσ. στις 21 Νοειε-
όειου 1983. ενώ το τελιχό Πενταετές 1983----87 εγχρίδη-
χε σχι; 9 Ιανουάριου 1985. δηλαδή στην αρχή του τρίτου 
χρόνου της υχοτι-δέμενης διάαχειάς του.

Π αεόλο το γεγονός αυτό χα: χαρόλο ότ: η Κυδέονητη 
"ου ΠΑΣΟΚ δεν χ/τρυετώχισε >ιχ/έ·/σ ζχζίΖ~/.ζ~ι γεγονός 
της σημασίας της ενεργειαχής χρ ίση ς του 1979. γρήγορα 
τ: Πενταετές εγχαταλευσδηκε γιατί ο: χρσδέσεις χάνω
οχ:ς οχο-ίες άασίττηχε αχοδείγδτρχχ) εντελώε λανδασμένε; 
σττν χ-άξη. Η ίχσική υχόδεση ήτχ/ ότι η Κυόεονητη του 
ΠΑΣΟΚ μχορούσε να χετύχε: τη-) χ/άκαμψη της οικονο
μία:: με μέσο ρυδμό χύξηστε 3.5% τη μείωση του χληδω::- 
τχου. τη μείωση της χνεσγίχς^ τη μείωση του ελλείμματος 
του ισοζυγίου χαι του χρηματοδοτικού χυοί-συστε; του Δη.υό- 
σ:ου ταχέα. Κα: όλα αυτά με την «αυτοδύνχχη». ανάχτυατ. 
τησ ο'χονσχίσσ χου δε: διευχοινιζόσαν · ακσιδόχ αχό χού δα 
τουε/.δει. αλλά χου 'Ένοχά στηοιζοτχ/ ττιτ εχενδύσΊτ -/.σ
τη·/ -χοχταττ του ί-πμόσ-'υ χχιέα σττ-/ χαοα-Ό-ηή ^Αργν: 
μάλιστα να εννοτδεί το ΤΤ ενταετέσ 1983— 87 ότ· r τ:—- 
δυνσιΤ ανάχτυατ λταν ·χεσα στ:ε δυνατότ'-τεε τ' τ Τ''υδ'ο- 
ντσττ. άσχετα αταό ττν χοεεία της δ·εδνούτ ο’χσιοχίαε. 

Σττυ χεάξτ αχοδείχδηχε το αχειίώ; χιτίδετο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΤΗ Η αρνηχιχή για να μην χούμε η εχδριχη στάση της Κυ
βέρνησης αχεναντι στην ιίιωτιχή χρωτο&ου/αα. ιδίως στην 
αρχιχή χερίοίο με την χροχλητιχή χεριορόνητη τη; χαρα- 
γωγιχοτητας χα: της οινταγωνιστιχότητας της οιχονομίας, 
οδήγησε στη-/ χτωση των εξαγωγών χα: της ίιομηχχνιχής 
χαραγωγης. στην αύξηση της ανεργίας χα: — το χειρότε
ρό— στον χλονισμέ της εμπιστοσύνης. Η χρίση της εμχ:- 
στοχυνης είχε άμεση συνέχεια τη δραματιχή μείωση χτη; 
εισροής των αδήλων χόρω·) χ.α: των εχενδυτιχών χεςαλαίων 
αχό το εξωτεριχό. Η Ινοδέρνηση όχχ· χαδυστερσρχένα χα- 
τάλαόε το σράλμα της χροσχάδησε να το διορδώσε: μ· μια 
άτολμη υχοτίμηση τον Ιανχυάοιο του 1983 χωρίς σημαντ-.χά 
αχοτελέσματα. εχ.τός αχό τη-/ εχιδείνωση του χληδωρισ,χού 
χα: την οτνάγχη για χεραιτέρω διολίσδηση.

Αχό την ά/.λη χλευρά. η αλόγιστη εχέχταση χου δημόσιου 
τομέα χαι ιδίως η διόγχωση των χατχ/αλωτιχων του δα- 
χανων. χου έχε: ξεχεράσε: χρο χολλού χο όριο της 'ϊχατό
λης, έχε: οδηγήσε: σε χρωττσχ)ή χρηματοδστ:χά ελλείμματα 
του δημοσ:ου. Σύμοωνα με τα εχίσημα στοιχεία της Τράχε- 
ζας της Ελλάδας τα ελλείμματα αυτά, μεταξύ τη: τετσαε- 
τία; 1978—81 χαι της χρωτης τετοαετίας του ΠΑΣΟΚ 
1982—So έχουν τετραχλασιαστεί. Ιδιαίτερα εχιζήτεια είναι 
η δσάση των μσ/οχωλιαχών χα: χαοεν.ίαχιν.ών σ:ρεών χου 
ίδρυσε χατά δεχάδες η Κυόέ:·/ηση γιατί, εχτός χχό τα ελ- 
λειυΐΑχτα χου σωρεύουν, ο αδέν.τος ανταγωνισμός χου σσχόύν 
χλείνει χα: τις υγιείς εχιχειρήσεις του ιδιωτιχού τουίσ.

Τέλος υχοσημειώνοντα: ο: ολέδριες συνέχειες αχ: την 
ανάληόη της ευδύνης τω·/ /.εγαμενων χροδ/.ηυατιχιόν οχιχ: - 
ρήσεων αττό τον Οργανισμό Ανασυ—χρότητης Εχιχειρήσεων. 
με αχοτελεσμα το αδροισχιχό διανειριστιχό τους έλλειυυ,α 
να εχτιμάτα: ότ: δα χ/.ησιάτε: τα 5.5 εχατομυ.ύρ·σ α'<ά :ε- 
γαζόαενο. δτ.λαδη 150 δισεχασσααύοια δοσχαίσ συνολιχώσ 
μέσα στο 1986.

Έτσι συμίαινεί με τη·/ ελληνιχ,ή οιχονοαια το εξής χα
ράδοξο: Ενώ ό/.ες οι οιχονομίες χαι ιίιαίτεοα ο: οικονομίες 
των εταίρων μας υέσα στην &υοο>χαΐχή Κοινότητα χατου- 
σιάζουν έντονη ανάχαμδη. με χύξητη των εξαγωγών, τηο 
χαραγωγής. μείωση του χληδωρισμού. χλεονάσματα -στο :- 
σοζύγιο τρεχουσων συν α/έ/,σγών ν.αι χάδετη μείωσα των χρη- 
ματ&δοτιχών ελ).ε:μμάτων το-υ δημοσίου τομέα, η Οιχονουία 
μας εμσα-/ίζε: αχριίώς τ: χ/τίδετα σαινόμενα με συνέχεια να 
αντιμετωχίζει. γτα χεώτη σοοά. αξεχέρασχο χεόόληυα εσω- 
τεριχού δχυεισμού. Γιοττ! η Κυβέρνηση δέτονττς ω; χρώτο 
στόχο της τη διαχήσηση r/ός δεύτιχου διστιχού εχοχέδου. χ.ά- 
λιαχτε όλα χυτά τα χρόνια τα ελλείμματα της σχάταλης δια- 
-/είεισήσ της με έναν χοωτοσχ/ή χα: αλό-Ίστ- εξωτεειχό δα
νεισμό. Κα: ενώ ήταν γνωστή η δυσμενής εξέλιξη των οι
κονομικών μεγεδών. χοοεκλογικά η Κυίέρνηση α.τσ/.ρο'ΰ· σχί 
το Λαό την χραγμαχικότητα α.α: μιλούσε για «ακόυα χα/.ύ- 
τερες μέρες».

Ότχ/ το Σεχτεμδριο του 85 διαχιστώδηχε αδυ·'τα!α χ:- 
οαιτέρω δχ/ειχμού. η Κυόέρνηση χατέουγε στη·/ ΕΟΚ ·ιε α- 
χοτέλεσυα τη γτστγηση του δανείου των 1.750 εχαχ. ΕΝΜ. 
υχό τσ/ «ο λήά/εως αχοσασισχικών χεριοριστικών μέτρων. 
Το «χακέχχο» αέτρων του Οκτωίριου μόνο ως ασχιρίνη μχο- 
ρεί να χασακτηρισδεί. ασοΰ δεν χεριέχει κανένα μέτρο χχο- 
καχάτχασηκς της εμ-χοστοσύνης τω-/ χαραγωγ-.κιυν -ράξεων 
και στάο-ξης της χαραγω"ής και των εχενδύσεων ενώ αςή- 
νει ανεξέλεγκτη τη σχχιάλη του Δημόσιου τομέα χου είναι 
η κύρια εστία χληδωρισμού α.α: αχοσταδερσχοίησης της Οι
κονομίας. Ζητά δύσίες αχό το Λαό χωρίς ε/.χίδα.

Σαοής ένόειξη της εχώείνωσης της οικονομίασ μας. χου 
-εόηγεί σε χτώση της ϊχ/ειοληχτικής μας ιχ.χ/ότητας. :ίνα· 
r τυνενής χειροτέρευση των όρων κάτω αχό τους οχοίους δα
νειζόμαστε. Διατυχώνετα: η χροειίοχοιηση ότ: η ivoosig. -/£·- 
ροτερευση των όρων, χου χαρατηρείτα: μέσα στο 1986. α- 
χοτελεί χια σήμα κινδύνου ότι εξαντλούνται τα χεριδώ?::· 
και ότ: ίσως σύ-/τομα αντιμετωχίσουμε τέτοια δυσκολία δχ/ε· 
τμού χου δα χρέχει να οδηγηδούμε σε νέα, κατά χολύ χιο



εεενηρά μέτρα εεαεεικής μείωσης τεε ό ιετικ.εό ετειτέεεε
τεε Λ αεύ.

Η ίσια r, Κυ&έρνησ-η. αντιλαμίανόμενη έστω εν χ ε ρ ε ι αυ
τή· την κατάσταση. έχει είώ -/.a1. 9 μήνες εγχαταλείψε: αχό- 
μα χα: την ατλή αναφορά στο Πενταετές Πρόγραμμα. Η 
τελ τιχή τευ εφάρμοζε: στο ειάετημα αετέ έρχετα: ;ε 
γαλέε αντίθεση με τη τολιτεχή -ου διαγράφεται στε Π ενεα- 
ετές. Ειτειίή όμως τέτοιες αντιθέσεις χα: ταλιν; ρεμησεις 

,. r --r, χύριες εστίες του τΓεεοοΕτοό·/την χ.: ί
ση .εμτιστοσύνης χ„α: ετειίή αν ίεν ατεχατατταδε: εμτιστε- 
σόνη ίεν τρόχειτα: να σταματήσει ο χατή-φομες της Οικενι- 
υ.ίσς. τ Κυβέρνηση τεέτε: νι ξ ειχα-S αρ ίσε ι την κατάσταση,.

Το Πενταετές Πρόγραμμα Ο'.χονοχ-.χτ: χαι Κοινωνικής 
Ανάττυξτ,ς 19 Si»—S7 ίεν :σχ-ύε: τ:σ στην τράξη,. Δεν μ τυ
ρέ νσ ισχύσε: γιατί ε: στίχο: τοε έχοε··· χεριολεχσ-χα χ.εε- 
ρελιασσε.’ αττό την τ:αγματιχίτητα. ότως ίείχνε: ο Π ίνσ- 
χας εεοε αχ.ολοε-5εί :

II έταρατ: ενός Πενταετούς Προγράμματος τοε. καίτε: 
έχει εγχριΔε: ετίσημα ατό τη Βσυλή. έχε·. τια εγχ.αταλε'- 
ο-Αεί στην ττράξη χα: όρίσχετα: μάλιστα.τε τλήρη αντίθεση 
με τη σημερινή οιχονομιχή τολ'.τιχή τη; Κυβέρνησης, ατυ- 
τελεί χατ’ εξοχή ταράγοντα κλονισμού της εατ-στοσένης 
χα: τηγή ατοστοώεροτσίτ,σης της ο wave*» ς. I':1 αετό τρο- 
τεΐνετβ: η τροαοτοίηστ τοε Νόμου, ώστε να εχτονη-όε! νέο 
Πενταετές Ιΐρόγιρατχμα Ανόρθωσης της Ελληνική; 0:χυ- 
νομίας. τοε -Sa βασίζεται στις ε£ής χατεεόένσεις:

τή "V- ,τεχά-όαρη ειαχήρεξη της νέας τολιτιχής -ης 
Κυβέρνησης, του ελτίζετα: ότ: -Sa ταγλε: τ·.α- ανετ:&μ./.α- 
χτα υτέρ σης ίϊιωτεχής τρωτοίοελίας. ως μόνου μέσου για 
την αύξηση της ταρσγωγής χα: των ετενεύσεων.

(β) Τη ϊιχαίωση στην τράξη των ταραγωγιχών τάξεων 
\ετιχειρηματιών. αετοατασχολομμενων. ελεύίερω· εταγγελ- 
μασιών χα: εργαζομένων, αγροτών χα: ναυτικών . τ·εε έχουν 
κατασεκοοαντηΔε: χ.α: ζοεν υτό τη σιαρκή αάε:λή αχάχα
χα: της ζωής τους.

(γ) Τον τεριορισμό της οράσης τοε οημόσιου τεαεα ετον 
τοε,έα της ταραγωγής. τοε μοναοιχό ατοτέλεσμα εχει 'τη σώ- 
ρεεση ελλειμμάτων.

(8) Την αττοχ.ατάσταση σενόηχών ελεέόεροε ανταγωνι
σμού χα: τον τεριορισμό των μονοτωλίωχ είτε ιειωτιχών
είτε χρατιχών.

(ε) Τη ·&άση νέων, ρεαλιστιχ.ών στόχων του Ρσ ■αντανα
κλούν Τη "σημερινή ουσχερή τραγματιχότητα χα: ετομένωε 
·5α τείόοεν χα: για τις ϊιαγραφόμενες τροοττιχ.ές εξόδου ατό 
την ύσετη. στο αττώτερο δέόαια μέλλον. Ο: στίχο: αετοί 
•Sa είνα: ασφαλώς σε αρμονία με τη στ/χερινή τολισ.κή λι
τότητας χαι -Sa δέσουν τέρμα στην αλλοτρόσαλλη χατάστα- 
ση, οξύτατης σύγκρουσης ανάχεσ α σε μαχροτρό-όετχο τ:ρό- 
γραμμα χαι ίραχυχρένια τολιτιχεή. τοε είνα: τοόσ·>ετος τα- 
ράγσντας χλονισμοέ της αξιοτιστίας τη; ,Κυβέρνησης χα: 
της εμτιστοσύνης του Λαού.
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