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___  ΐΤρος χήβJBουλή των Ελλήνων

// Ικοινοβον/.ε'ντΤκτ^Ετιιτροζιή Εθνικής Οικονομίας σννε- 

δοίασ:· την 1 η ΟκτιφρίΤτν 1984 μι- Πρόεδρο τον κ. .1. ,1 (ίμια

ν! δη. '

λτη^σννεδρίαση ήτιΤν τταρο'ιν ο Υζτονργός Εθνικής Οικονο-

μίαζ κ. Γ. Αρσενης. 2^»
•

// Εζτιτροζτιη. αη ον άκονσε τους Επικούς Εισηγιμίς κ.κ. 

Η. Κ εθίκογ/.ον. Π. Χίζτοκ.οβό, Μ. ΑΤιιιανάχη και τους Ειδικόν ζ 

Ι',ισηγητεζ κ.κ. Α. Ααμιανίδη; Ο. Αον/.η και Γ. Σονγ/.ιά. απο

δέχτηκε το ανωτέρω Ποόγοαμιια. κατά πλει όψιμη ία και εισΐ]- 

γείται την ψήφισή τον αζτό τη Βον/.ή. οις έχει.

. Ιθήνα·ίΟ Οκτώβριον 7984

Ο Ποι'α δουζ τΐ/ζ Εζατοοζχήζ 
Α~. ΑΑΜΙΑλΊΑΙΙΣ

Ο Γραιιματέαζ 
Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Ακο/.ονθονν οι εισηγήσεις το)ν I'ενικών Εισηγητών κ.κ. Β. Κε- 

δίκογλον. II. Μζιοκοβον και Μ. Ααμανάκη, ως και οι ειση

γήσεις των Ειδικών Εισηγητών κ.κ. Α. Ααμιανίδη, Ο. 

Αον/.η και Γ. Σονιη/.ιά).
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ·’

Στο Πενταετές JTpoypajrfrtT Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης 1983-1987 '

του Γενικού Εισηγητή της-Ι1)α;ιοψηφί«ς-(ΠΛ.ΣΟ.Κ.)

ΒΑΣΙΛΗ ΣΥΜ. ΚΕΑΙΚΟΓΛΟΥ 
Βουλευτή Εύβοιας

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές.

Υλοποιώντας το Συμβόλαιό της με το Λαό η Κυβέρνηση 
της Αλλαγής, κατέθεσε^το Πενταετές ΙΙρόγραμμα Οικονομικής 
και Κοινωνική; Ανάπτυξης: 1983 - J 987.

Με τα προκαταρκτικά καθορίστηκαν οι κύριοι άξονες, οι 
βασικές κατευθύνσεις Πολιτικής, για την ενεργοποίηση του παρα
γωγικού δυναμικού-της χοηοας και την προιοΟηση της αυτοδύναμης 
Οικονομικής και Κοινωνικής ανάπτυξης, τόσο για το σύνολο της 
οικονομίας όσο και για τους επί μέρους τομείς και κλάδους.

Βασικός σκοπός του τελικού κειμένου είναι η συγκεκριμενο
ποίηση το>ν υέτρων πολιτικήε και των αναπτυοιακαυν έογων που 
Οα συμβάλλουν στην υλοποίηση των επιδκοξεων και τίυν στόχων 
του αετούς. όπ(υς αυτοί καθορίζονται στα προκαταρκτικά.

Με το τελικό κείμενο που συζητάμε, το Πρόγραμμα αποκτά 
συγκεκριμένο και λειτουργικό χαρακτήρα.

Το Πενταετές εκφράζει την πολιτική βούληση, την ολοκλη
ρωμένη απόφαση της Κυβέρνησης, για την αναβάθμιση της οικο
νομίας και κοινωνίας μας, για την Αλλαγή στη χώρα μας.

Είναι το αποφασιστικώτερο όργανο για την άσκηση της 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Οι διαδικασίες, οι κατευθύνσεις του, η εφαρμογή του, οι 
θεσμοί στους οποίους στηρίζεται και αυτούς τους οποίους μεταλ-
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λάσ.σει,Οα ασκήσουν βαΟειά και μακροχρόνια επίδραση στις πολι- 
τικές, οικονομικές, κοινωνικές και -πολιτιστικές εξελίξεις της χώ-
οαε μαε.

Το πολιτικό πλαίσιο του 'Προγράμματος, η ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτουν. οι στίχοι, οι εθνικές, 'πολιτικές και κοινωνικές 
επιλογές είναι αυτές που το ΠΛΣΟΚ παρ*£ϋσίασε στο Λαό και 
έλαβε την εντολή να κυβερνήση, είναι -η έκφραση τηΓ Αλλαγής, 
όπίυς την διεκήρυξε και την υποσχέΟηκε.

Το ΠΛΣΟΚ διακήρυξε, ότι η _Λλλαγήδεν είναι ένα απλό 
εκλογικό σύνθημα, αλλά "μια βαΟειά οραματική διεργασία. σπ( 
συνείδηση του Ελληνικού Λαού, ένα ιστορικό αίτημα για την ολο
κλήρωση της Εθνική? και Κοινωνικής που πορείας, απ’ την οποία 
μόνιμα τον εξέτρεπαν ξένες ος αυτόν δυνάμεις συντήρησης
κακ αντίδρασης.

Αλλαγή σημαίνει εέασοάλιση των προϋποθέσεων για υ.ια 
ουσιαστική Εθνική .Ανεξαρτησία, την αποδέσμευση της χώρας από 
ξένα στρατίίυτικά και πολιτικά κέντρα. ■ - _ '

; -τ'·.
Αλλαγή σημαίνει να σταματήσει η διάβρωση του Κράτους 

από ξενοκίνητους μηχανισμούς και ν’ απαλλαγεί η Εθνική μας 
Οικονομία από τον καθοριστικό έλεγχο των ξένων μονοπωλίων 
δηλαδή πορεία και λειτουργία αυτοδύναμη.

Σημαίνει ακόμη, ν’ αναχαιτιστεί η ξένη πολιτιστική διείσδυ
ση που απειλεί να αποκόψει το Λαό και τους νέους από τις ρίζες 
τους και τέλος Αλλαγή σημαίνει κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρ
χίας και διασφάλιση της πορείας προς την κοινωνική απελευθέ
ρωση, του ιργα^ομενου 'Ελληνα.

Αλλαγή σημαίνει να ιδούμε τον Έλληνα πολίτη, τα προβλή
ματα τηε κοινωνίαε μαε υ.ε το μάτι του αδικούμενου, του μη πεο- 
νομιούχου.

Διακηρύξαμε ακόμη, ότι η έννοια της Αλλαγής παρά το βαθύ 
καθοριστικό της νόημα σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει επανα
στατική ανατροπή ή βιαστική επιδίωξη στόχων που δε μπορεί να 
θεωρηθούν και Λαϊκοί στόχοι. Ξεκάθαρα ο ΙΙρόεδρός μας μιλών
τας για τον 11 ρογραμματισμό στην ΙΙανελλήνια Συνδιάσκεψη του 
Ι1ΑΣΟΚ τόνισε :

«... .Δομικοί μετασχηματισμοί στην οικονομική και κοινω-
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νική τάξη που δεν έχουν ωριμάσει στη λαϊκή συνείδηση και δεν 
μπορούν να θεωρηθούν αβίαστα cop λαϊκοί στόχοι, αποτελούν 
άκαιρους και επικίνδυνους πειραματισμούς, που κάθε άλλο παρά 
εξυπηρετούν την υπόθεση της κοινωνικής ανάπτυξης και του 
Σοσιαλισμού». - ‘

' Ετσι το θέμα της αναγκαιότηταν της Αλλαγής είναι για το 
1ΙΛΣΟΚ κάτι που πρέπει να ςενωοί'ύεταί ποοσεκτικά, από τον 
ρυθμό της Αλλαγής. Ο ρυθμός δεν μπορεί να προσδιοριστεί πρώτα 
— από τα π civ — νωοίς αναοοοά στην ωείμανση συγκεκοιμένοκ/ 
συνθηκών και προπάντων ycopίς την .Λαϊκή συναίνεση* αποδοχή, 
και υποστήοιςη.

II λαϊκή υποστήριξη και αποδοχή, η συμμετοχή του Λαού 
στις απο οάσεις που τον αοορούν είναι αναγκαία και απαραίτητη 
προϋπόθεση,' (όστε να κατασφαλιστεί ο “Δημοκρατικός προσανα
τολισμός και ν’ ανοίςει ο δρόμος ποος τον Σοσιαλισμό. .Μ’ άλλα

* - k V * k k ·

λόγια το ιδεολογικά επιθυμητό πρέπει να εντάσσεται στο κοινω
νικά αναγκαίο και πολιτικά εφικτό. οπο)ς διακήρυξε η Κεντρική 
Επιτροπή του ΙΙΛΣΟΚ στην Πη Σύνοδό της. :

Τα μέτρα πολιτικής που: προβλέπονται ή λαμβάνονται και τα 
έργα που εξειδικεύονται και εντάσσονται στο τελικό πρόγραμμα 
υπηρετούν τις διατηρημένες μας αρχές και θέσεις και έχουν ως 
κύριο στόχο την προώθηση και υλοποίηση των μεγάλων κοινωνι
κών και πολιτικών επιλοτούν που υλοποιούν τις προγραμματικές 
μας θέσεις της Εθνικής .Ανεξαρτησίας, της Λαϊκής Κυριαρχίας και 
την αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, όπως ειδι
κότερα αναλύθηκε στα προκαταρκτικά.

Όπως ήδη από τα ποοκαταοκτικά επισημάνΟηκε, αυτοδύναμη 
ανάπτυξη δεν σημαίνει αυτάρκεια. 'Οπως η ισχυροποίηση και 
ο πολλαπλασιασμός των διεΟνούν ερεισμάτίον σ*ημαίνει ανεξαρτησία, 
έτσι και η διεύρυνση της Εθνικής ΙΙαραγωγικής ικανότητας και 
της συμμετοχής στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας σημαίνει 
αυτοδυναμία.

Οι π ρ ο τ ε α ι ο •η ο υ οετούς ί ν α ι :

1 ) Η μείωση της ανεργίας.

2) Η αποδυνάμίοση του στασιμοπληθωρισμού με την κατα
πολέμηση του διαρΟρίοτικού του χαρακτήρα.
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3) Η κοινωνική δικαιοσύνη.

4) Η αξιοποίηση του ανθρώπινου και φυσικού πλούτου της 
νώοαε.

5) Η αποκέντρωση και ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

6) Η αναβάθμιση της ποιότητας ζ(νής.

Οι προτεραιότητες αυτές εξασφαλίζουν μια ανάπτυξη με 
άξονα αναφοράς τον άνθρωπο, οδηγούν στη δημιουργία μιας βιώ
σιμης και ευέλικτες κοινωνικής και παραγωγικής δομής, που ανα- 
π/.ά.Οεται, προσαρμόζεται και εξελίσσεται.

Η επίτευξη των στόχίυν αυτών προωθείται με μια σειρά 
θεσμικών και οργανωτικών αλλαγών ενώ παράλληλα στον οικο-' 

--ν-ομικό τομέα εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη' αναπτυξιακή" πολι
τική προσφοράς.

Κύριοι άξονες της πολιτικής αυτής είναι :

α) .να συντονισμένο πρόγραμμα αναπτυςιακων έργων απο
όημοσιο τομέα.

β) ]]ροώΟηση νέο^ν δυναμικών δραστηριοτήτίυν με την δη
μιουργία σημαντικών μονάδεον παραγωγής και αναπτυξιακών 
έργιον.

γ) Οργανική σύνδεση και συντονισμός των δραστηριοτήτων 
των μεγάλων μονάδίον με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

δ) Η συμμετοχή του Κράτους στην παραγωγική διαδικασία 
μέσο) του αναπτυξιακού νόμου 12G2/S2, του προγράμματος κρα
τικών προμηθειών, των προγραμματικών συμφωνιών και των 
αναπτυξιακών προγραμμάτων του πιστωτικού συστήματος.

ε) Η στήριξη νέων επενδυτικών φορέων, όπως Δημοτικαί 
Επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, εταιρείες λαϊκής βάσης κ.ά.

ΙΙαράλληλα με τους καθορισμένους άξονες, διερευνώνται 
οι μεταβαλλόμενες συνθήκες, στην εγχώρια και διεθνή αγορά για 
την επισήμανση, νέων επενδυτικών ευκαιριών στα πλαίσια ολο
κληρωμένων συμπλεγμάτων δραστηριοτήτων.n t k I i t ·
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Είναι διακηρυγμένη και εκφρασμένη η πολιτική επιλογή, 
το 5ετές Πρόγραμμα ν’ αποτελέσει το απαύγασμα μιας πλατεία; 
συμμετοχικής διαδικασίας και ενός γνήσιου δημοκρατικού δια
λόγου. · .

Η επιλογή αυτή προϋποθέτει ότι αφετηρία για την λήψη 
των αποφάσεων είναι^,η βούληση και η συναίνεση του κοινοτικού 
συνόλου και εκφράζεται μέσα από ο ον Δημοκρατικό Προγραμμα- 
τισμό. - -

Με βάση αυτά-το-κύριο βάρος της κατάρτισης του Προγράμ
ματος έπεσε στις Νομαρχίες και τα Νομαρχιακά Συμβούλια.

Οργανώθηκαν περιφερειακές συσκέψεις σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης και στο επίπεδο ο ου νομού με την διοίκηση, τους 
παραγωγικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. .Ακολούθησε 
διάλογος και με τους επιτελικούς φορείς, κύρια εκπροσώτ. υυς του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και με βάση συγκεκριμένες οδη
γίες και εροοτηματολόγια από το Κέντρο, διαμορφώθηκαν, ιεραρ
χημένε; ποοσάσει; νια συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα σε κά.ϋε 
Νοίχό. '

Στη συνέχεια στάλθηκαν στις Νομαρχίες εκθέσεις με παρα
τηρήσεις για τις προτάσεις τους και τις δυνατότητες χρηματοδότηση; 
τους. Εξετάστηκε η σύνδεση και η εναρμόνηση tcov προτάσεων με 
τις βασικές κατευθύνσεις και τους στόχους της Εθνικής Αναπτυ
ξιακής πολιτικής και με τους υπολογιζόμενους χρηματοδοτικούς 
πόσου; κατά την διάοκεια του 11σονοά’χοιατο;.

Την έκθεση συνόδευε μια συγκριτική ανάλυση τη; χρηματο
δότηση; αναπτυξιακών έο'.'ων κατά Νουό στο παοελΟόν και 
προσεγγιστικές εκτιμήσεις για τις δυνατότητες χρηματοδότησης 
των έονων στα ν πεοίοδο του 11 σονσά'χ·χατος και για τον προσδιο-ki | k kikkk J l ι
ρισμό της απορροφητικής ικανότητος tcov πιστούσεο^ν.

Με βάστ; τι; εκθέσει; οσ'ανώΟηκαν συσκέύει; αε συυμετο/ή 
των Νομαρχών και στελεχών από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονο
μίας. Εσωτερικών, Υ'ΧΟII και ΚΕΙ ΙΕ με στόχο την προσέγγιση 
των προτάσείον tcov Νομαρχιακών Συμβουλίων με τους κεντρι
κούς αναπτυξιακούς στόχους του Προγράμματος. Ύστερα από
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αυτάν ττ,ν ενέενεια αοκετά ΧουαςΓ/ιακά Συυβούλ,ια 
αναθεωρημένες προτάσεις οι οποίες και απετέλεσαν 
'Ία την πεοαιτέοω εογασία που ένινε στο κέντρο.t I k ι ’ i * k

υπέβα/.αν 
τις βάσεις

Σε '/άΟε Νομαρχιακό Συμβούλιο στά/.Οηκε υιπόσπασμα του 
πίνακα των βασικών αναπτυξιακών έργων,"καθώς και το συνοδευ
τικό κείμενο για κάθε προγραμματική περιφέρεια για τα τελευταία 
σχόλια, την τελική βάση αναφοράς και την σύνταξη του τελικού 
κειυένου του I [οογράυυ,ατοε.

ι k 1 k k k

ΙΙαράλληλα με~την επεξεργασία από τα Νομαρχιακά Συμ
βούλια εισέρρευσαν-και οι προτάσεις των Υπουργείων, των Δημο
σίων Οργανισμούν και των Δημοσίων Επιχειρήσέίυν. Οι ΙΙροτά- 
σεις των φορέ(ον αντίπαραβλή0 η/αν με τις ανίστοιχες των Νομαρ
χιακών -Συμβουλίων.. αξιολογήθηκαν- ο-ι-διαφορές μεταξύ των-προ
τάσεων και μετά κατάλληλη τεχνική επεξεργασία, καταρτίστηκε 
ολοκληρωμένος πίνακας προτεινόμενίυν αναπτυξιακών έργων, με 
τα απαραίτητα συνοδευτικά κείμενα αναλύσεων και σχολίων.

Οι θέσεις των φορέοον 
ςιακά έργα, απετέλεσαν τη 
επιλογή, των αναπτυξιακών

πάνω στα κείμενα και στα αναπτυ-
k

βάση για την τελική επεξεργασία και 
έργων τα οποία περιλαμβάνονται στο

Πρόγραμμα. Στη διάρκεια της διαδικασίας που προαναφέρΟηκε 
και μετά εκτενή συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο και αφού ο κάθε 
φορέας ενημερούΟηκε στις πιθανές μακροοικονομικές εξελίξεις 
και τις δυνατότητες χρηματοδότησης, προχούρησε στις αναγκαίες 
ενδιάμεσες αναθεωρήσεις των προτάσεο>ν με στόχο, τα έργα που 
τελικά προτείνονται. να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμβολ.ή 
στην αναπτυξιακή προσπάθεια.

Είναι φανεεό από τα παοαπάνω. ότι νια την εκλονή των έονων
Ik 1 t i it k 4

και την ένταξή του: στο πενταετέε. ακολουθήθηκε υια ''νησιά
* * I * ■ 4 I k I I

διαδικασία δη υοκοατικού π c ο ν ο α υ υ. α τ ι σ υ.ο ύ.
/ k ι k ι ι k k k

του,εακά.
πεοιοεοειακα και

k t *

Επενδυτικές πρωτοβουλίες που ποοτάΥηκαν από την ΙΙεοι- 
φέρεια και αντανακλούν περιφερειακές ανάγκες και περι- 
-υεοειακέε στρατηγικές ανάπτυξης. εοευνήΟηκαν σε αντιπαοάΟεση 
'iz επενδυτικά έργα που διατυπώθηκαν από τους οοοείς σε επίπεδο
k k I I ι k

χώρας με βάση τις Εθνικές τομεακές ανάγκες και την Εθνική 
αναπτυξιακή στρατηγική :
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Η προώθηση των ^τοπικών παραγωγικών δυνάμεοκ/ στα 
—/.αίσια μιας α πο κ εν τ ρ ωμένης οικονομικής δομής, απαιτεί θεώ
ρηση από περιφερειακή σκοπιά. Η πορεία της Εθνικής'Οικονο- 
μίας ενταγμένη μέσα στη διεθνή οικονομία απαιτεί θεώρηση από 
τομεακή σκοπιά. Η διαδικασία με την οποία αυτές οι. δύο δια
φορετικές (αλλά όχ^-αναγκαστικά αντιφατικές) απόψεις συμβι
βάζονται συντίθενται! μτ κεντρική καθοδήγηση και διάλογο, είναι ο 
ενεργός δημοκρατικός προγραμματισμός — βασικό συστατικό του 
πενταετούε.

«-» /είτε
Με δυο /. ό γ ι α—ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή 
στάδια : "*■

διαδικασία ακολούθησε τα

1) Δημιουργία συστήματος συνεχούς αλληλοπληροφόρησης 
και ενημέριυσης μεταξύ περιφερείας και κέντρου.. .._.......... __

2) II διαδικασία επίλυσης διαφορί 
φερείας και μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
φορέων. ^

όν μεταξύ κέντρου-περι- 
περιφερειών ή Δημοσίο)'/

Γ») Η δραστηριοποίηση για τςν υλοποίηση του IΙρογράμματος 
με κύριο άξονα την ολοκλήρωση των αποφασισθέντων έργων και 
tojv μέτρων πολιτικής.

Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ε πίλο γ ή ς Λ ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν Έ ρ-
0) ν.

Καθοριστικό κριτήριο για 
γραμμα 198.'! -87 αποτελεί η 
υλοποίηση των επιδιώξεων και

την ένταξη ενός έργου στο πρό- 
προβλεπομένη συμβολή του στςν 
Ttov στόχων, όπ<ος ορίζονται στα

π ο ο κατα ρ κτ ικα.

Ειδικότερα ιδιαίτερη σημασία είχαν οι εςής παράγοντες

α) II ε κ φ ρ α σ μ έ ν η λ α ϊ κ ή

ρ ι έ χ ε τ α ι στις προτάσεις των 
β ο υ λ ί ω ν .

βούληση, ό π ω ς πε- 

X ο μ α ρ χ ι α κ co ν Σ υ μ -

.Α *. ο/.υ . /j
ί /

συναίνεση και

συνέπεια στςν αρχή μας για διατήρηση τςς κοινω- 
και ότι το ρυθμό τ/;ς αλλαγής καθορίζει η λαϊκή 
αποδοχή.
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- β) Η αποπεράτωση σ υ ν ε χ ι ζ ο μ έ ν co ν έ ρ - 
γ ω ν . Συνέπεια στην ε π ι δ ί ω ξ η ικανοποιη
τικού οφέλους σε σχέση με το κόστος.

Η ανάγκη αποπεράτωσης των συνεχιζομένων έργοον περιορίζει 
τις δυνατότητες ένταξης νέων έργων λόγω της τακτικής που ακο
λουθήθηκε στο παρελθόν να εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δη-μ. 
Επενδύσεων πολλά έργα, των οποίων η εκτέλεση καθυστερούσε 
είτε από έλλειψη πόρων, είτε από έλλειψη της απαραίτητης 
ανθ ρ ω πο τ εχν ική ς υπ οδο μ ή ς.

γ) Η ,ι κ α ν ο π ο ί η σ η β α σ ι κ co ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν 
αναγκών. .

Άμεση εφαρμογή της απόφασής μας, να προηγείται το κοινω
νικά αναγκαίον^ αλλάκαιτης σημασίας που_αποδίδει η Κυβέρνηση- 
στην τόνωση της κοινωνικής συνείδησής και συνοχής, για την αντι
μετώπισή κοινωνικών προβλημάτων.

δ) II ο ι κ ο ν ^ μ ι κ ή απόδοση τ ω ν έ ρ γ'ώ ν .

Η αύξηση τη,ς παραγίογής, χωρίς να παραβλέπονται οι 
Κοινωνικοί στόχοι αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την 
πρόοδο και την ευημερία του λαού.

ε) Η σ υ μ π λ η ρ co μ α τ ι κ ό τ η τ α τ ω ν έ ρ γ co ν .

Η δημιουργία ^συμπληρωματικήν δ ρ α στη ρ ι ο τή τ co ν, αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία, όπου υπήρξε υπερεκμετάλλευσ/) φυσικών πόρων 
και υπερσυγκέντρωση της απασχόλησές και της παραγωγής σε 
ορισμένους τομείς.

Υψηλή προτεραιότητα δίνεται και στη στήριξη δραστηριο- 
r/jTCOv που αναπληρώνουν κενά και προωθούν την καθετοποίησ/j 
της οικονομίας, ενισχύοντας έτσι αδύνατα σημεία στη διάρθρωσ/j 
του παραγωγικού ιστού.

στ) Η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ co ν 0 έ σ ε co ν α π α σ χ ό - 
λ η σ η ς.

Με μέσο ρυθμό ανόδου του ΛΕΙΙ 3.5 % θα δημιουργηθούν 
200 χιλ. θέσεις εργασίας.

Εκτός των κατασκευαστικών έργων σημαντική συμβολή στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα έχουν η εμπορία και μετα
ποίηση των αγροτικών προϊόντων και το πρόγραμμα εξυγίανσης 
των προβληματικών επιχειρήσεων.
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ζ) II εξοικονόμηση συ ν α λ λ ά γ μ-α τ ο ς.

Η —οοτίμηση αυτής εντάσσεται στα —λαίσια μιας ευρύτερης 
πολιτικής για προοόΟησφ των εξαγο:>γοόν και επιλεκτική αποκατά- 
σταση των εισανωνοόν.

η) Η — ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή α ν ά π τ υ ξ η.

Είναι θέση του ΙΕΑΣΟΚ ν’ αξιοποιηΟούν όλεε οι — αοαγωνι- 
κές δυνατότητες των διαφόρων Νομ.οόν, ο κάθε —ολίτης να βρίσκει 
δουλειά με αίσθημα μονιμότητος και ικανό—οιητικό εισόδημα και 
οι —εριοχές να προσφέρουν ένα ευρύ δίκτυο κοινοτικών παροχοόν 
και πο?.ιτιστικοόν πρσσφοροόν. II αποκέντρο;>σ/] και η περιφερειακή 
ανάπτυξη αποτελούν θεμελιακές επιλογές συνυφασμένες στο πλέ
γμα το)ν στό/μυν Δημοκρατικού ΙΙρογοαμματισμού και του Σο- 
σια/.ιστικού μετασχηματισμού που συνιστούν η πλήρης κατά-" 
κτηση τςς Εθνικής Ανεξαρτησίας και η εμπαίδοκτη της Λαϊκής 
κυριαρχίας, η κοινοτική δικαιοσύνη και η κοινοτική απελευΟέ- 
ροχτη τ(ον οικονομικά ασΟενεστέροκ; στρίυμάτων του πληθυσμού. 
Η περιφερειακή ανάπτυξη για το ΠΛΣΟΚ είναι ένα σύνθετο πρό
βλημα Ιδεολογικής. IIολιτικής και Οικονομικής υφής.

0 ) Η α ν α β ά Ο.μ ι σ η της ποιότητας ζ oj ή ε.

II πτοόση της ποιότητας ζωής με την άναρχη ανάπτυξη της 
/μόρας μας είναι δοσμένη.

Μέσα σε εύλογα, όρια., ένα σημαντικό μέρος των πιστώσεων 
διατίθενται για την αποκατάστασή περιβαλοντολλογικοόν ζημιών και 
για την πρόληψή των ή την κατάλληλη αποκατάσταση του περι
βάλλοντος όπου αυτό είναι αναπόφευκτο π.χ. επιφανειακές εςο - 
εύεειε υ.εταλλευυ.άτιυν. λατου,είων.

2) Η δ ι ε ύ ρ υ ν σ η του κοινωνικού τομέα τ ης 
Ο ι κ ο ν ο μ ί α ε κ α ι η α λ λ α ν ή τ ω ν π α ο α ν ω ν ι- 
κ ώ ν σ χ έ σ ε ω ν.

Ί ο κριτήριο αυτό εξυπηρετείται με σςν προώθηση μορφοόν 
οργάνωσης και όργιο ν που βοηθούν την διεύρυνση του τομέα (Δημ. 
Επιχειρήσεις. Συνεταιρισμοί. Εταιρείες .Λαϊκής βάσης κ.λ.π.).

Οι φορείς του κοινωνικού τομέα έχουν το πλεονέκτημα της 
διαφάνειας της συναλλαγής και στις αποφάσεις τους δεν επηρεά
ζονται μόνον από το κέρδος αλλά και από άλλες μεταβλητές?../. 
απασχό?;ησΐ), αναγκαία κατανώ?αυση χ.λ.ττ.
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Νέες σ η μ α ν τ ι κ έ ς λί ο ν ά δ ε ς.

Στο Πρόγραμμα αναφέρονται επώνυμα τα κυριώτερα ανα
πτυξιακά έργα.

Κριτήριο ένταξης ήταν πέρα από την δυνατότατα χρηματο
δότησης, η αύξηση της παραγωγής, η σχέση κεφαλαίου προϊόντος 
και η δημιουργία προϋποΟέσεο)ν για συμπληρωματικές δραστηριό
τητες στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Βασικό εργαλείο για την στήριξη των νέων φορέοιν και των 
νέων επενδύσείον. είναι ο αναπτυξιακός νόμος 1262/82 ο οποίος 
ανταποκρίνεται στους στόχους του Γ)ετούς.

Βασικά χαρακτηριστικά του νόμου αυτού είναι :

α) Ο αντιμονοπωλιακός χαρακτήρας.
β) 0 κοινωνικός έλεγχος και
γ) Η εξυπηρέτηση του δετούς Προγράμματος.

Οι διαδικασίες τις οποίες προβλέπει διασφαλίζουν την συνέναιση 
του κοινωνικού συνόλου για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης.

Τα κριτήρια της υπαγωγής των επενδύσεων στο νόμο 1262/ 
1982, οι ποσοτικές επιχορηγήσεις, είναι σχεδόν ταυτόσημα, με τα 
κριτήρια ένταξης των έργίυν στο δετές.

Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση και στήριξη της επενδυτικής 
προσπάθειας, αναθέτει το Πρόγραμμα στις Αναπτυξιακές Τράπεζες 
και την Αγροτική Τράπεζα.

Οι Τράπεζες αυτές κρίνεται αναγκαίον να δραστηριοποιη
θούν και ν’ αναλάβουν κινδύνους με την μ.ορφή διευρυμένης συμμε
τοχής ή μ.ε την μορφή εξ’ υπαρχής δημιουργίας επιχειρήσεων.

Τέλος από το Πρόγραμμα διερευνάται η προώθηση ολοκλη
ρωμένων συμπλεγμάτων δραστηριοτήτων δηλ. σχέδια ολοκλη
ρωμένη Ανάπτυξης σε επίδεπο τομέο.ομεων η πεοιοεοειων ωε ενιαίο

t I I 4 I

συσττυ.α εοευναν - κατασκευήν - τταοανωνην.
J 4 · - i 4 4 ( J J

Ί ο χαρακτηριστικό τιυν προγραμμάτων αυτών είναι η σφαι
ρική θεώρηση των αντικειμένων που εξετάζονται, ώστε 
να λαπ3άνονται από τη μια οι δυνατότητες για παοαγωνικέε 
επενδύσεις και από την άλλη οι ανάνκες νια ποοώΟηση δοαστηοιο-

7 J I 4 ' » 4 J J 4 i 4

τήτων ορισμένων κλάδων χωρίς δυσμενείς επιπτούσεις.

Μέτρα π ο λ ι τ ι κ ή ς.

Βάση, στη διαμόρφωση της Στρατηγικής του πενταετούς,
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είναι η διαπιστωμένη πραγματικότητα ότι η ουσία του οικονομικού 
προβλήματος βρίσκεται στη δομική ασυμμετρία μεταξύ προσφοράς 
και ζήτησης. Η οικονομία μας δεν έχει αναπτυχθεί ποιοτικά και 
ποσοτικά εν .συμμετρία με τις καταναλωτικές και επενδυτικές 
μας ανάγκες, έχουμε δε ταυτόχρονα διαμορφώσει ένα επίπεδο 
κατανάλωσης ανώτερο από τις παραγωγικές μας δυνατότητες. 
Το παραγωγικό επίκεντρο για την ικανοποίηση της εγχώριας 
ζήτησης δεν καλύπτεται από τον Ελληνικό χώρο, αλλά βρίσκεται 
εις το Εξωτερικό.

Τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών, οι υψηλοί ρυθμοί 
πληθωρισμού, καθώς και το επίπεδο ανεργίας είναι αναπόφευκτα 
παράγωγα αυτής της πραγματικότητας.

Άξονας της στρατηγικής για την ανατροπή αυτής της κατά
στασης είναι η πολιτική να κατευθυνθεί κατάλληλα η διαχείριση 
~της συνολικής δαπάνής,Τυστε να στηρίξει συνολικά μια αναπτυ
ξιακή πολιτική προσφοράς αγαθό)ν και υπηρεσιών.

ΙΙρος την κατεύθυνση αυτή στόχος της πολιτικής στην πεν
ταετία είναι η αύξηση της συμμετοχής των επενδύσεων στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο ΙΙροι'όν, η μείωση του ελλείμματος του 
Δημοσίου Τομέα και η μείωση του ελλείμματος των τρεχουσών 
συναλλαγά)ν.

ΙΙροϋποθεση για την επίτευξη του στόχου είναι η μέση αύξη
ση του Ακαθαρίστου Εγχ. IΓροϊόντος στην πενταετία 3,5 % ποσοστόν 
εφικτόν μετά μάλιστα από την αναμενόμενη αύξηση του Α.Ε.Π.
το 1984 σε 2.5 %.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα το ποσοστό του 3,5 % απαιτεί 
μέση αύξηση στην τριετία 85 - 87 4,8 % και είναι εφικτή.

Γι’ αυτό απαιτούνται μέσες ετήσιες επενδύσεις παγίου κεφα
λαίου 880 δισ. δρχ. (οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου το 1984 
ανήλθαν σε 488 δισ. σε τιμές 1982).

ΙΙαράλληλα στα πλαίσια αυτά προγραμματίζεται η μείωση 
της κατανάλωσης από 83, | °0 το 1983 σε 77,9 % του ΑΕΙΙ στην 
τριετία 1985-1987 και αντίστοιχα η αύξηση των επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου από 18,6 % το 1984 σε 22.5 % του ΛΕ11 ενά) 
το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθιον και υπηρεσicov θα μειωθεί από 
8.4 το 1984 σε 7 στην τριετία 85 - 87.

Π ό c ο ι γ α τ η ν ο α ν u α τ ο
ι i k

ο l η σ η τ ο υ
ο ο γ ο α α μ α τ ο c.
k I ι Κ ( *

Για την πραγματοποίηση των στόχων του δετούς και κυρίω<
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τις αναμενόμενες επενδύσεις παγίου κεφα?,αίου και την μείωση, του 
δανεισμού και tojv μεταβιβάσεων κεφαλαίων από το Εξωτερικό 
θ’ απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι περίπου 5 % του συνόλου tojv 
Εθνικών πόρων. Οι πόροι αυτοί θα προέλθουν από την αύξηση της 
ροπής προς αποταμίευση, την μεταφορά πόρων από την ιδιο^τική 
κατανάλωση, την μείωση των ελλειμμάτων Δημοσίου Τομέα και 
από την μείωση tojv αποθεμάτων ίυς μεριδίου του Α.Ε.Π.

. Ειδικώτερα ως προς τα απαιτούμένα χρηματικά κεφάλαια 
οι πηγές προσφοράς τους είναι τέσσερες. '

α) Οι ιδιωτικές καταθέσεις.
β) Η αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας
γ) Η κεφαλαιαγορά και
δ) Ο εξωτερικός δανεισμός (Δημοσίου, Οργανισμών και tojv 

Τραπεζών) και.ol καταθέσεις σε συνάλλαγμα. - .. ------

Ο όγκος των ιδιωτικών καταθέσεων στη χώρα μας συμβαδί
ζει με το διαθέσιμο ιδιωτικό εισόδημα, την πολιτική των επι
τοκίων, αλλά κύρια με τοεπίπεδο των τιμών, τον βαθμό και τον 
ρυθμό του πληθωρισμού.

Η κάμψη του ρυθμού ανόδου tojv τιμών που καταφανούς 
παρατηρείται ίδιους στο β' Ομηνο του 1984 σε συνδυασμό με την 
πολιτική tojv επίτοκον σε εγχώριο νόμισμα και συνάλλαγμα 
που ασκείται ήδη από το: μέσα του 1983 βελτκυσαν σταθερά και 
σταδιακά το ύψος tojv καταOέσεoJv. Ήδη στο 8 μην ο οι καταθέσεις 
ανήλθον σε 2.384 τρισ. ή αυξήθηκαν κατά 277 δισ. το 1984 ενώ 
αντίστοιχα τον ίδιο μήνα το 1983 είχαν αυξηθεί κατά 19)3 δισ.

Οι καταθέσεις προγραμματίζεται να αποδοδσουν στην επό
μενη τριετία περίπου το 53 - 00 % των απαιτουμέ'^υν χρηματικοί; 
πόpoJv. Λυτό και υ.όνον είναι αοκετό via να κατανοήσουμε τηνk I it tit
σημασία της προσπάθειας για την καταπολέμηση του πληθίορι- 
σμού και τον έλεγχο του επιπέδου tojv τιμών που, όπoJς προανα- 
φέρθηκε, είναι όρος για την απόδοση tojv καταθέσεοιν.

Παράλληλα με την μείο)ση του πληOoJpισμoύ, η εφαρμογή 
τηε ΛΤΛ κάθοδε αποκαθιστά το διαθέσιυ.0 εισόδηαα. Βοηθά στην 
διατήρηση υψηλού ποσοστού από αυτό σε καταθέσεις.

Στην περίοδο του Προγράμματος υπολογίζεται ότι οι κατα
θέσεις θα προσφέρουν 13 - 15 % του Α.Ε.Π. ojp προσφορά ‘/ρη
ματικού κεφαλαίου.

β) Η αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας, όπως τονίστηκε 
και στα προκαταρκτικά, θ’ ανέλθει σε 1 έως 2 εκατοστ. μονάδες
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του Λ.Ε.Π. Η, αύξηση αυτής είναι μέσα στα πλαίσια των τάσεων 
αυξήσεο)ς της τού προσφάτου παρελθόντος.

γ):Λπό την πλευρά της Κεφαλαιαγοράς η μόνη αξιόλογη 
·τα' τελευταία χρόνια είναι τα τραπεζικά ομόλογα.

Εν τούτοτς μια πολιτική προς κοινωνικότερη διάπλαση και 
. δικαιότ£ρη» μετάχείρ:σς»τοjν μετόχων μπορεί να αποδώσει θεαμα
τικά αποτελέσματα. Μια τέτοια πολιτική περνάει μέσα από έναν 
νέο νόμο περί ανο)νύμων εταιρειών με προβλέψεις. -

ι) Μετοχοποίηση -αφορολογήτων αποθεματικών.

ιι)_ Αύξηση του υποχρεωτικούς διανεμομένου μερίσματος επί 
ποσοστού που μετοχικού κεφαλαίου και επί ποσοστού του απόθε
μα τικού εκ καταβολής κεφαλαίου υπέρ το άρτιον από 6 % σε 12%.

Σε πε ρί π τ ω σή ανυπαρξίας κερδών καταβολής τόκου στους 
μετόχους ίσον προς το υποχρεωτικό μέρισμα και ο τόκος αυτός 
να παραμένει σε προσωπικό λογαριασμό του ενεργητικού μέχρι 
πλήρους συμψηφισμού από μελλοντικά κέρδη της Εταιρείας.

ιιι)- Αφορολόγητος διάθεση μετοχών προς τους εργαζομένους 
στις-επιχειρήσεις τους, ήτοι έκπτωση από το φορολογητέο εισό- 
δημα του μέρους του μισθού που καταβάλλεται για αγορά μετο
χών.

ιιιι) Η* αναπροσαρμογή ανά τακτά χρονικά διαστήματα της 
αξίας τοα; ακινήπίον και γηπέδίον.η κεφαλαιοποίησή της διαφοράς και 
ακολούθως η δίορεάν διανομή μετοχών στους παλαιούς μετόχους. 
11 αντίληψη μερικών τεχνοκρατών ότι η κεφαλαιαγορά δεν χρειά
ζεται γιατί τα χρήματα ούτως ή άλλως πηγαίνουν στις καταθέσεις 
είναι α) αντιοικονομική αφού τα απαιτούμενα κεφάλαια επιβα
ρύνονται (τόκοι) και ακολούθως επιβαρύνονται οι τιμές των αγα
θών β) πληθωριστική και γ) αντικοινωνική αφού εμποδίζεται η 
διασπορά του κεφαλαίου και η ευρύτερη κοινωνική συμμετοχή.

δ ) Ο Δ η μ ό σ ι ο ς δανεισμός.

Αποτελεί εκφρασμένη βούληση της Κυβέρνησης να μειωθεί 
σταδιακά το επίπεδο του εξωτερικού δανεισμού εξισορροπητικού 
και καθαρού (καθαρός είναι αυτός των Οργανισμών και Τραπεζών ), 
ωε ποσοστόν του Α.Ε.ΙΙ.

Ο ετήσιος συνολικός δανεισμός, γπό το εξωτερικό στη διάρ
κεια του Προγράμματος προβλέπεται'να μη ξεπερνά το 6 % του 
A.E.JI. και η σχέση του εξωτερικού χρέους προς Α.Ε.Π. να μην
υπερβεί το 24%.
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Οι καταθέσεις Ελλήνων του εξωτερικού σε συνάλλαγμα λόγω 
της αρνητικής διεθνούς συγκυρίας δεν αναμένεται .να ξεπεσ-άσουν 
αισθητά τα ήδη χαμηλά επίπεδα του 0,5 % του Α.Ε.Π. Αντίθετα 
φορολογικά κίνητρα για την αγορά περιουσιακών στοιχείων από 
Έλληνες του Εξωτερικού μπορεί να αποδώσουν σημαντικά.

Το ισοζύγιο των χρηματικών κεφαλαίων στην, περίοδο του 
προγράμματος 1983 - 1987 το ποσοστό του Α.Ε.Π. αναμένεται 
να κινηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Προσφορά Κεφαλαίου Ζήτηση Κεφαλαίου

Καταθέσεις ιδ. 
Αξιόγραφα

11,0 - 12,0 Ιδιο)τικός τομέας : -

_(τρ._ ομόλ. κλπ._) 
Νομισματική

- -0,7 - ι,ο . Μεσοπρ.όθεσμη 2,5 - .3.5

κυκλοφορία 1,7- 2,0 Βραχυπρόθεσμη 5,0 - 5.5
Καθαρός εξισ. -
δανεισμός 2,5- 3,5 Δημόσιος Τομ. 10,9 - 13,3
Καταθέσεις σε 
συνάλλαγμα 
Δανεισμός τραπ. 
συστήματος σε 
συναλ. και λοιποί

0,5 - 0,8

πόροι 2,0- 3,0

Σύνολο 18/. - 22,3 18/j - 22.3

'Οπως φαίνεται από τον πίνακα ο δημόσιος και κοινωνικο
ποιημένος Τομέας προγραμματίζεται να απορροφήση το 58 - 60 % 
των πόρων και ο ιδιωτικός τομέας το όΟ - ό2 %, όπως προβλέπον- 
ται από τα προκαταρκτικά.

II πραγματοποίηση των κοινωνικό)'; και οικονομικό)'; επι- 
διό)ξεων του Προγράμματος, οι κατασκευές των έργων και η λει
τουργία εξαρτάται από την επιτυχία της οικονομικής πολιτικής 
και από την ενεργοποίηση και λειτουργία των μέτρων που θεσμο
θετήθηκαν. Οι νέοι θεσμοί και τα μέτρα για την εκπαιδευτική με
ταρρύθμισή, την αποκέντρωση, την διοίκηση, προχωρούν με ικα
νοποιητικό βαθμό.

Η επιτυχία της οικονομικής πολιτικής θα εξαρτηθεί από τον 
βαθμό στον οποίο θα κατορθώση να ξεπεράσει του περιοριστικούς 
παράγοντες κάτω από τους οποίους τελεί και κυρίο)ς :
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α ) Τον * πληθουρισμό

β ■ β) Τα αποταμιευτικά ελλείμματα.

- γ-)*Τβ ισοζύγιο πληρωμών.

Με άλλα·'-λόγια επιτυχία του Προγράμματος είναι άρρη
κτα δεμεμη -με την εξεύμεση των πόρουν.

Π λ η 0 ου ρ ι σ μ ό ς L-Οι ρίζες του πληθωρισμού βρίσκονται 
στην μονοπωλιακήν και ολιγοπωλιακή διάρθρωση της οικονομίας 
μας, στην χαμηλή παραγωγή και παραγωγικότητα και στην δυνα
τότητα των επιχει ρηματιών να μεγιστοποιούν τα κέρδη αυξάνοντας 
τις τιμές, αντί να τατ μεγιστοποιούν αυξάνοντας τον κύκλο των ερ
γασιών. Αυτές είναι jqj, ρίζες και των αποταμιευτικών ελλειμ- 
μάτων και των προβλημάτουν στο ισοζύγιο πληρωμοόν.

— (-) πληθουρισμός στη χοόρα μας'είναΓπληϋου^ρισμός'κε'ρδών'καΤΐ
όχι πληΟουρισμ,ός κόστους εργασίας, αυτό δε περίτρανα απέδειξε η 
εφαρμογή της Λ.Τ.Λ. Οι αυξήσεις των μισθουν και τουν ημερομι- 
σθίουν με την εφαρμογή της ΛΤΛ ακολουθούν την αύξηση του 
δείκτη τιμούν καταναλωτή και δεν προηγούνται. Οι εργαζόμενοι 
δεν παίρνουν τίποτε περισσότερο από την μέση αύξηση τουν τιμούν 
και αυτό-ξέχωρα από το γεγονός ότι στην σημερινή αυτοματοποίη
ση της παραγουγής, η συμμετοχή της εργασίας στο τελικό προϊόν 
είναι μικρή. Υπολογίζεται ότι μια αύξηση κατά ΙΟ % τουν μισθουν 
και ημερο'μισθίουν" επιφέρει αύξηση κατά 2 % το πολ.ύ της τιμής 
τουν προϊόντουν.

ΙΙολ.ύ ορθά στα προκαταρκτικά αναφέρεται ότι : Στην ελ.ι- 
κοειδή σχέση που υπάρχει μεταξύ ανατιμήσεουν (ι) μισθουν- 
ημερομισθίουν. (ιι) τιμούν και(ιιι) επιπέδου - προσδοκιουν του πλη- 
Οουρισμού, το σύστημα της ΛΤΛ που ισχύει σήμερα εν ου αυξάνει 
μέσα σε δεδομένα όρια το χρηματικό εισόδημα τουν μισθουτοόν, δεν 
είναι ασυμβίβαστο με μια τάση εξασθένησης του πληθωρισμού. 
Το θετικό αυτό στοιχείο για την σταδιακή μείουση του πληθουρι- 
σμού. πρέπει να διαφυλ.αχθεί και για λ.όγους κοινωνικής δικαιοσύ
νης. στο βαθμό που ο πληθουρισμός πλήττει εντονο/τερα τις εισο
δηματικά ασθενέστερες τάξεις. Επομένους, οι ενδογενείς πληθουρι- 
στικέε τάσειε νια μιοθολογικέε αυτή σείε που υπεοβαίνουν την 
ΛΤΛ και ο "πληθουρισυ.οε κερδουν)) με τιε αδικαιολόγητε- υπεο- 
τιμολογήσεις. απαιτούν συντονισμένο έλ.εγχο και υπεύθυνη κρα
τική παρέμβαση στην εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής.

Η αντιμετώπιση και περιστολή κάθε μιας από τις πηγές 
πληθωρισμού σε συνδυασμό με την επενδυτική επέκταση προσδιο-
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ρ ίξουν τις κατευθύνσεις της αντπληθωριστικής πολιτικής. Όπως 
έχει τονίσει και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ«η επιτάχυνση του πλη
θωρισμού έχει διαστρεβλοοτική επίδραση στην κατανομή τίον πό
ρων μεταξύ τοιν διαφόρων κλάδων και τcov προγραμματικών στό-

χ6)ν)>λ ■Κατά την διάρκεια του πενταετού_ς_Οα επιδιωχΟεί η σταδιακή 
κατάργηση τίον κυριοτέρο^ν αφανών μέσίυν αναδιανομής του εισο
δήματος, θύστε η αναδιανομή να γίνεται με εμφανείς τρόπους και με 
βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Η εξεύρεση τ<ον πόρων για την χρηματοδότηση του 5ετούς 
εξαρτάται και από την επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής 
και ειδικότερα από την από δ ο τη των φορολογικών εσόδων.

Τα προβλήματα της φοροδιαφυγής έχουν κατ’ επανάληψη το
νιστεί.

II υψηλή -συμμετοχή των εργαζομένου και συνταξιούχων
στα φορολογικά έτοδα είναι γνίοστη. Η δια 
μεταχείριση φυσιτιών και νομικών προσούπων

γνίοστη. 11 όιαφορετικη φορολογική
/ f /:ισης.

II φοροδια-φυγή και δασμοαποφυγή είναι συναρτημένη και 
συνυφασμένη με την παράνομη εισαγωγή και διακίνηση το>ν αγα
θών.

Η παράνομη ακινηση, γο παρεμποριο με την καρπωση των 
φορολογικών εσόδων, δημιουργεί ευκαιριακά εισοδήματα τα οποία 
τροφοδοτούν τον πληΟίορισμό.

H καταπολέμητη της 'αοροδια.ζρυ*'ής και η νόμιυος διαυ.ότ- 
φίοση των τιμούν είναι αντικείμενο της ορθής πληροφόρητης το>ν 
υπηρεσιούν στη ροή της παραγίογής. του εμπορίου και στη δια
μόρφωση του εισοδήματος.

Η συαπίετη του πληΟογισυού συνδέεται άυεσα υε την ανα- 
διανουή του εισοδήματος και όπως τόνισε ο I ΙρίοΟυπουονός στις 
προνοαυυατικές δνλώσεις. αυτή σττ ρίυεται και στον αποοασι- 
στικό έλεγχο των τιμούν. Στον ουσιαστικό έλεγχο του κόστους από 
το στάδιο της παραγωγής υ,έχρι την ευπορία.

Προϋπόθεση για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι η κατα
γραφή όλιον τίυν στοιχείο,ιν που αφορούν την παραγωγή και εμ.πο- 
ρία των αγαΟούν. ,

II πάταξη της φοροδιαφυγής και παράνομης εμπορίας δεν 
μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στον αστυνουικό αυτόοορο 
έλεγχο, αλλά στην τήρηση διαδικασιούν και εγγραφούν στα. βιβλία
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των επιχειρήσεων, ώστε ο έλεγχος να γίνεται σε ο ποιονδήποτε 
επόμενο χρόνο μετά από τον χρόνο της συναλλαγής και βέβαια 
μέτρα κατά της παράνομης συναλλαγής.

Στην σημερινή εποχή που με ένα μικρό υπολογιστή αξίας 
20f· - (500 χιλ. δρχ.. ανάλογα με το ύψος της παραγγελίας μπορούν 
να καταγράφεται αναλλοίωτα όλα τα στοιχεία εισαγωγής - 
παραγωγής - εμπορίας, εκδόσεις τιμολογίων, δελτίουν αποστολής, 
δελτίων λιανικής πώλησης, είναι ασυμβίβαστο να προβαίνουν οι 
υπηρεσίες σε εξιολ'ογϊστικούς προσδιορισμούς των υποχρεώσεων 
των επιττ.δευαατιών και τιυν εσόδων του Κοάτουε. Και είναι

I t »

ακατανόητο η επιτροπή λογιστικών αμφισβητήσεων να δέχεται 
αιτήσεις επιχειρήσεων για απαλλαγή από την τήρηση τουν στοι
χείο.»'/ του φορολογικού κώδικα, λόγω τάχα δυσκολιών ή ανάγκης 

•προσωπικού, σττριζό,μενος-σε τρόπους τήρησης καί" διαδικασίες' 
του ί ί)55 αγνοοόντας τις σημερινές δυνατότητες της ηλεκτρονικής. 
Ινίναι λυπηρό ότι ένα ελάχιστο ποσοστό επιχειρήσεων τηρεί εσοτ 
λογιστικύ προσδιορισμό του κόστους.

Αποτελεσματικό όπλο στη μάχη κατά του πληθωρισμού, 
της κερδοσκοπίας, της νοθείας, της παράνομης διακίνησης είναι η 
τήρηση των βιβλίων αποθήκης, των τιμολογίων, των βιβλίων 
παραγωγής και κοστολογίων και κυρίως η θέσπιση της ΤΛΥΤΟ- 
ΊΊ1ΤΛΣ 11 ΡΟΙΌίΝΊΌΣ με την αναγραφή οπιυσδήποτε εις αυτήν 
του αρΟ. φορολογικού μητρώου, της σύνθεσης και του αριΟ. σει
ράς παραγιυγής ή εισαγο/γής τουλάχιστον σε κάθε μονάδα συ- 
σκευαοίαε και βέβαια τιε ενδείρειρ αυτέε στα δελτία αποστολήι -
και τα ιμο/.ογια.

'Οπλο επίσης είναι η καταβολή μέσω του τραπεζικού συστή
ματος των αμοιβών των επαγγελματικόν - επιστημόνων, μηχα- 
νικών - -/ιατρών - δικηγόρων. ή ακυρότητα κάθε οιοοοής ιδιω- 
τικού συμφορητικού που δεν έχει θεώρηση από τις αρμόδιες 
υπηοεσίεε του Υπουονείου Οικονομικών και Κυποοίου. κα.Οοόε επί- 
σης και η καταβολή μέσο/ τιον τραπεζών το/ν αμοιβών τιον αγρο
τών (πλαοω'χή με εν-'υημένερ επι ταγέρ σε τράπεζα εκλογής του 
αγρότη ).

Σημαντικά μέτρα πολιτικής είναι τα διαλαμβανόμενα σχε
τικά. σε το εσπόριο. II αναθεώρηση του αγορανοιαικού κοόδικα, ο 
εκσυγχρονισμός του αντιμονο—ουλιακού νόμου, η εξυγίανση του 
ανταγιυνισμού, το εμπορικό μητριό ο και μέσω αυτού η απάλειψη 
των επικαλύψεων στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς των Υπουρ
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γείων Εμπορίου και Οικονομικών, είναι μέτρα —ου συμβάλλουν 
στη διασάφηση της παραγωγής και του εμπορίου.

Η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων, στην διακίνηση των αγαθών 
από ΊΤΙΕΔΑ και Δ/νση Αγορανομίας έχει οδηγήσει στο συμπέ
ρασμα να δημιουφγηΟεί Ειδικό Σίόμα Ελέγχου των Τιμών και της 
Διακίνησης'~τω>/ΛγαΟών για την αποτελεσματική προστασία του 
Δημοσίου Ταμείου και των καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά, συν
τελούν αονά αλλά σταθερά στη δημιουογία του εμπορίου (·>ε κοινού- 
νικής λειτουργίας που μεταφέρει τα αγαθά από την παραγωγή στην 
κατανάλωση''με ~τ.ους ελάχιστους σταθμούς, που δεν μπορεί να 
είναι άλλοι από αυτούς που η διεθνής πρακτική σ’ Ανατολή και 
Δύση καθιέρωσε..-

Τα αγαθά αγοράζονται στην πύλη του εργοστασίου (ΕΧ 
ΕΛ('.TORI') στην αποθήκη EX STCTC,) και εκτίθενται στα κατα
στήματα / ιανικήε πώλησης για τον καταναλουτή. Κάθε άλλη 
μεταβίβασή και σταθμός δεν έχει καμιά οικονομική σκοπιμό
τητα και δεν εξυπηρετεί ουδεμία κοινωνική αναγκαιότητα. Είναι 
καιρός να κατανοήΟεί και εν-ανάγκη να θεσπιστεί ότι η από χέρι 
σε χέρι κυκλοφορία των αγαθών και η από χέρι σε χέρι πώληση 
δεν είναι εμπόριο, αλλά διαμεσολάβηση, μεσιτεία, κοινωνική ανω- 
φελιμότητα.

II αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του αγορανομικού κώ
δικα η κατάργηση της αναχρονιστικής διάταξης σε επουσιώδη και 
ουσιώδη (Επουσιώδες η πατερίτσα του αναπήρου) η διαμόρφωση 
ενός κώδικα στη βάση ότι η τιμή του αγαθού είναι ένα κοινωνικό 
ζήτημα και όχι αντικείμενο προσφοράς και ζήτησης είναι εκ τιυν 
SINE (ιI A NON για την εξυγίανση του εμπορίου στη χώρα μας.

Τγιέε και vomimo εοιποειο σημαίνει σταΟεοότητα και συνένεια 
κοατικών εσόδων.

ι

II απόδοση των οοεολονικών εσόδων και η κανονική διαυ,όε - 
φο>ση των τιμών είναι συναρτημένη και με την διαμόρφωση φορο
λογικής και καταναλωτικής συνείδησης, κατεύθυνση προς την 
οποία πολλά έχει προσφέρει το ΙΙΑΣΟΚ και προς την οποία τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν να κάνουν πολλά.

Στους ευρύτερους στόχους του ΰετούς για την αναδιανομή 
του εισοδήυ.ατοε και την κοινοτικά δίκαιη κατανομή των οι-it 4 ι ι J
κονοοιικών βατών, είναι τα ποοβλεπόοιενα από τα ποοκατατκτικάhit lit it
μέτρα αναδιάρθρωσης της δομής τιυν φορολογικών εσόδων έτσι, 
(όστε τα έσοδα από εμμέσους φόρους που βαρύνουν τα πλατειά 
λαϊκά στρώματα να μειωθούν και να αυξηθούν τα εξ αμέσων φό
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ρων, καθώς επίσης και η ίση μεταχείριση φυσικών κο:ι νομικών 
προσοίπων, δηλ. η καθιέρωση προοδευτικοτητας στη φορολογία 
των νομικών προσώπων.

Η σαφής πορεία προς την ανάκαμψη της οικονομίας επι
τρέπει πλέον την επέμβαση στις οικονομικές δομές.

Τέλος τα προβλεπόμενα από τα προκαταρκτικά μέτρα πολι
τικής, για το τραπεζικό σύστημα πολλά από τα οποία αθόρυβα 
εφαρμόζονται, όπως η χορήγηση τουν πιστώσεων με αντικειμενι
κά κριτήρια, καθιστούν το τραπεζικό σύστημα από μέσο εξυ
πηρέτησης του μεγάλου κεφαλαίου, εργαλείο στην προσπάθεια 
ανάπτυξης της χώρας.

Η κ ο ιν (υ ν ι κ ο π ο ί η ση τίυν δημοσίων επιχειρήσεων και οργα
νισμών, μια από τις κορυφαίες συμμετοχικές διαδικασίες του 5ε- 

- τούς,-καθιερώνει-τον -κοινωνικό έλεγχο,-καταμερίζει ευθύνες και- 
πρωτοβουλίες και καλεί το ελευΟερόμενο πιά συνδικαλιστικό κί
νημα προς νέα κατεύθυνση :

Όχι μόνον αγιυνας για διεκδίκηση και κατάκτηση, αλλά και 
συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία και ανάληψη ευθυνούν.

Οι κοινωνικοποιήσεις είναι η μεγάλη πρόκληση και πρόσκλη
ση προς το αυτόνομο, πολιτικοποιημένο συνδικαλιστικό κίνημα.

Ειδικά γι’ αυτό σ-Γην απόφαση της :10ης Συνόδου της Κ.Ιό. 
του ΙΙΛΣΟΚ τονίζεται :

"Μέσα, στις κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις το συνδικα
λιστικό κίνηυ.α ποέπει να διαυ.οοτώσει ττ. δυνααική και ττν

it t ill I k 4 4

παοουσία του, να Οεμελιιόσει τη υαυική του συγκρότηση στη 
βάση τ(ον νέο>ν παοανωνικών και εογασιακοδν σγέσειον. Ο κάθε 
εργαζύυ.ενοε δεν αντιυ.ετ<οπί^εται (οε ένα απλό υέλοε του σωυατείου. 
αλλά σαν υια δημιουργική μονάδα ννούσης και παοέοιβασηε στη

k 4 k ktJk I /“ kki / · f

λειτουογία και otic αποοασιστικέε επιλογέε».
k 4 - * 4

To δετεε, Μελετήθηκε και ποαγυατοποιείται μετά από υ.ιά
k I J k 1 k k k

σιυρεία αρνητικούν φαινομένων και μέσα στο ιδιαίτερα ευαίσθητο 
πλαίσιο της πορείας των εθνικών μας θεμάτων.

Τα αονητικά ταινόυενα επέδοασαν εντονότεοα λόγω τηε πα.Υ- 
κόσαιαε οικονομικής κοίσηε και tojv πολλαπλαστικοθν τηε επι- 
δράσεων στη χοθρα μας. II χοθρα μας βρέθηκε ανοχύροιτη απέ
ναντι στιε επιπτιοσειε τλ ο ικ ον ο μικης κ ρισης.

Η αγνόηση της πολιτικής θέλησης του .Λαού μας, η μονο
διάστατη και ασφυκτική παρουσία ενός συγκεντρωτικού κράτους, 
απονεύρίοσαν την αναπτυξιακή διαδικασία.
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Ο δημόσιος τομέας ήταν — ροσφιλές πεδίο μικροκομματικών 
ρυθμίσεων και προστάτης οργανωμένων συμφερόντων της ολιγαρ
χίας με κύριο χαρακτηριστικό την ελλειμματική διαχείριση.

Ο ιδκοτικός τομέας λειτούργησε στα όρια της ασυδοσίας, κά- 
το) από την προστατευτική ομπρέλλα του κράτους και των τρα
πεζών. ' - '

Η κερδοσκοπία αντικατέστησε την δημιουργική επιχειρημα
τική δράση. Μειώθηκαν ανησυχητικά οι επενδύσεις και με τη βο
ήθεια και του πιστωτικού συστήματος αναπτύχθηκαν μεταπρατικές 
δραστηριότητες και μονοπωλιακοί σχηματισμοί.

Οι αυτοσχεδιασμοί αντικατέστησαν τον προγραμματισμό.

Το 5ετες είναι η απάντηση της Κυβέρνησης της Αλλαγής και 
η διέξοδος στα σοηοευμένα προβλήματα που δημιουργήΟηκαν στο 

--απώτερο· και πρόσφατό "παρελθόν.

Όπω; τονίζεται σπ,ν από τάση της ΙΟηε Συνόδου τηε Κ.Ε. 
του 11ΛΣΟΚ :

«Λποτεϋεί μια επεξεργασμένη ελληνική πρόταση στην ι
στορική πρόκληση, της διεθνούς κρίσης, της κατάρρευσης τcov 
μυθοποιημένων προεύπων, της ανάγκης για μια έξοδο από την 
κρίση, μια πρόταση που βασίζεται σγ λαϊκή συμμετοχή και 
πρωτοβουλία στους νέους παραγο^γικούς και κοινωνικούς θεσμούς. 
11 πορεία μετάβασης, όπως διαγράφεται μέσα από το ΙΙεντα- 
ετές αποτελεί ένα πρωτόγνωρο πείραμα, το πείραμα του Τρίτου 
Δρόμου».

Οι απαντήσεις που δίνει αντιμετωπίζουν ένα προς ένα τα προ
βλήματα και δεν είναι μονοσήμαντες.

Η πρώτη απάντηση, ίσως η απάντηση κλειδί είναι η επι
θετικότητα και ο σχεδιασμός απέναντι στον αυτοσχεδιασμό, την 
άναρχη ροή, την ηττοπάθεια, την μοιρολατρεία και μεμψιμοιρία. 
Σχεδιασμός όμως από τον ίδιο το Λαό. Σεβασμός στη θέλησή του.

II λαϊκή κυριαρχία βρίσκει την έκφρασή της με την λαϊκή 
συμμετοχή μέσα από τον Δημοκρατικό 11 ρογραμματισμό.

II συμμετοχή και η δυναμική παρουσία του κοινωνικού συ
νόλου στην αναπτυξιακή διαδικασία, ο ενεργός 11 ρογραμματισμός 
εκφράζουν την Δημοκρατία εναρμονισμένη με την Λποτελεσματι- 
κότητα.

II πορεία προς την Εθνική ανεξαρτησία κατοχυρώνεται μέσα 
από την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη. Η αυτοδύναμη οικο
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νομική ανάπτυξη στηρίζεται στους Εθνικούς —όρους και αξιο- 
ποιεί τα πλεονεκτήματα του διεθνούς καταμερισμού εργασίας, /ω- 
ρίς εξαρτήσεις από ξένα κέντρα.

Ταυτόχρονα με την κινητοποίηση των δυνάμεών μας για την 
Εθνική μας Ανεξαρτησία η Κυβέρνηση με τις πρωτοβουλίες του 
Πρ<οΟυπουργού, πρωτοστατεί στις προσπάθειες tgjv φιλειρηνικών 
Λαών για μιά άλλη λύση στα παγκόσμια προβλήματα. Στην έκ
ταση και επέκταση-ταυ εξοπλισμού αντιπαραθέτει την ύφεση και 
τον αφοπλισμό. Αντίστροφα προΐοϋεί την ένταση και επέκταση για 
την οικονομική και κοινοτική ανάπτυξη των Λαών για μιά παναν
θρώπινη Ειρήνη και Κοινωνική πρόοδο.

Οι ευρύτεροι στόχοι του .δετούς είναι αβίαστα αποδεκτοί, είναι 
ώριμοι λαϊκοί στόχοι.

II καταπολέμηση, της. ανεργίας, του-πληΟωρισμ-ού,- η διεύ
ρυνση της Εθνικής ΙΙαραγωγής. η αποκέντριοση, η περιφερειακή 
ανάπτυξη είναι οι μύχιες προσδοκίες του λαού μ.ας.

II μικτή οικονομία, η συνύπαρξη δημοσίου και ιδκοτικού το'-: 
μέα. που προωθείται καθώς και ο κοινωνικός τομέας, είναι η μόνη 
λύση στις δυνατότητάς μας. αλλά και η λύση για την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στη /μόρα μας.

I ο δετές δίνει μιά εναρμονισμένη λύση ανάμεσα στους τρεις 
τομείς και προωθεί την άλληλοσυρ.πλήρωσή τους.

Καθορίζονται με σαφήνεια οι «κανόνες του παιχνιδιού» και 
αφήνονται μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στην ιδιωτική πρω
τοβουλία.

I ο πλεόνασμα εισροών και εκροοόν, το κέρδος, είναι αποδεκτό 
και θεμιτό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγής, της παραγω
γικότητας και την βελτίωση τ<ον προϊόντίον. Μπαίνουν όρκος φρα
γμοί στην κερδοσκοπία και με τα προβλεπόμενα μέτρα πατάσσε
ται η ασυδοσία τ(ον μ,ονοπωλείων και ολιγοπωλείων, προστατεύ
εται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και διασφαλίζεται η δραστηριό
τητα και η ανάπτυξη των ρ,ικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Πρό
γραμμα λέει ΝΑΙ στην ιόκοτική πρ(οτοβουλία, ταυτόχρονα όρκος 
προβάλλει ()\Ι στην μονοπωλιακή ασυδοσία. (Συνέδριο του
ΠΑΣΠΚ).

I I ευελιξία του 11 ρογράμματος. η δυνατότητα κύλησης, η προ
σαρμοστικότητα στις διεθνείς εξελίξεις, προωθεί την Σοσιαλιστική 
αλλαγή στη /μόρα μας, μιά πορεία ενταγμένη στην ιστορική συγ
κυρία, σύμφωνα με τις αντικειμενικές δυνατότητες.
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Μ διαδικασία της Αλλαγής δεν είναι καθαρά μηχανική, είναι 
το -pc ιόν της δράσης μας. Τη δράση μας όμως καθορίζει το είδος 
της κοινωνικής πραγματικότητας που παραλάβαμε.

Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε την ιστορία μας, δεν την κάνουμε 
όμιος, όπως μας αρέσει, δεν την κάνουμε κάτω από συνθήκες που ε
μείς διαλέξαμε, αλλά κάτω από συνθήκες που βρήκαμε, άμεσα δο
σμένες και κληροδοτημένες από το παρελθόν. Η θετική ψήφος 
στο δετές είναι ψήφος προς την πρόοδο, προς τη δημιουργία ανώ
τερο)'/ μορφοόν κοινοτικής οργάνο)σης. Είναι βέβαιο ότι η σημε
ρινή θετική ψήφος της 11 ουλής θα επισφραγισθεί από την αυριανή 
ψήφο του λαού για να εδραιουθεί ο δρόμος προς μια Πατρίδα Ε
θνικά Περήφανη και Κοινίονικά Δίκαιη.

Αθήνα., 25_Οκτο)βρίου - 1984 - ----- ■■ ■

ΗΛΣΙΛΙΙΣ Σ. ΚΕΔ1ΚΟΓΛΟΪ*

Βουλευτής Εύβοιας
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 
ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (Ν.Λ.)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΡ. ΜΠΟΚΟΒΟΥ
ΗΟΥΛΚΥΠΙ Λ- 0ΕΣΣΛΛΟΝΙΚΙ1Σ





ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στο Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης 1983-1987

του Γενικού Εισηγητή της Μειοψηφίας (Ν.Δ.)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΡ. ΜΠΟΚΟΒΟΥ 
Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

ΙΙρίν ένα χρόνο η κυβερνητική-λειοψηφία της Βουλής ψή
φισε τα προκαταρκτικά του Πενταετούς Προγράμματος Οικονο
μικής και Κοινωνικής -Ανάπτυξης 1 98ο - 1987 και ήδη σήμερα 
συζητούμε την τελική εισήγηση του προγράμματος αυτού, αφού 
πια έχουν παρέλΟει τα δύο πρώτα χρόνια της υποτιθέμενης εφαρ
μογής του προγράμματος. Αν αναλογιστούμε, ότι το προ')το έτος 
διακυβερνήσεως της χώρας από τη σημερινή κυβέρνηση, το 1982, 
δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό και ότι το προσεχές 
έτος 1985 είναι έτος εκλογών και επομένους κανένα πρόγραμμα 
δεν πρόκειται να εφαρμοστεί , αλλά μόνον προεκλογικά μέτρα να 
ληφΟούν και προεκλογικές υποσχέσεις να δοθούν, αντιλαμβανό
μαστε ότι καΟ όλη τη διάρκεια της τετραετούς διακυβερνήσείυς 
της χώρας από το 11.Λ.Σ.().Κ., κανένα πρόγραμμα οικονομικής 
και κοινωνικής αναπτύξεως δεν εφαρμόστηκε, ούτε Οα εφαρμοστεί.

Συζητήσαμε στη Βουλή και συζητούμε και πάλι επι θεωρη
τικών κατασκευών και όχι επί ενός προγράμματος, το οποίο Οα 
έχει την τύχη να εφαρμοστεί. ΙΙαρά ταύτα είμαστε υποχρεωμένοι 
να συζητήσουμε επ’αυτού, καίτοι όλοι γνωρίζουμε, ότι η κυβέρνηση 
δεν εξαντλεί απλώς τη θητεία της, αλλά τελειώνει οριστικά τις 
δοσοληψίες της με την εξουσία.

Θα χρειαστεί επομένως, σύντομα ο τόπος ένα πραγματικό πρό
γραμμα, προ')τα οικονομικής και κοινωνικής ανορΟώσεως και στη
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συνέχεια οικονομικής κατ κοινωνικής αναπτύξεως, που ενώ Οα 
θέτει τούς γενικούς μακροχρόνιους στόχους, Οα μπορεί να ανα
προσαρμόζεται κάθε χρόνο και να επιδιώκει για κάθε χρόνο ειδι- 
κώτερους στόχους και κυρίους την εκτέλεση συγκεκριμένοι έργουν. 
Και αυτό γιατί είναι σαφές, ότι σήμερα με τις ταχύτατα μεταβαλ
λόμενες οικονομικές συνθήκες δεν χρειαζόμαστε στατικά και απο- 
λιΟουμένα προγράμματα, που στην ουσία καταντούν άκαμπτα δογ
ματικά κείμενα, αλλά ευέλικτα βραχύχρονα προγράμματα, που να 
εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα πλαίσιο μακροχρόνιας προοπτικής.

Η καλύτερη απόδειξη των ανωτέρου είναι το συζητούμενο πεν
ταετές πρόγραμμα, που όχι μόνο δεν έχει καμιά ελπίδα εφαρμογής, 
αλλά και είναι σήμερα ξεπερασμένο στις βασικές παραδοχές και 
θέσεις για την ελληνική οικονομία και την εξέλιξη των μεγεθών 

_της, αφού οι στόχοι που έθεσε η σημερινή, κυβέρνηση αποδείχτηκαν 
ανεφάρμοστοι και ξεπεράστηκαν από τις οικονομικές εξελίξεις. Άλ
λωστε σε μιά χώρα που καλπάζει ο πληθωρισμός, που αυξάνει 
αλυ.ατωδώε r, ανεργία και που ολοέν διευρύνεται το έλλειμαα του 
εμπορικού ισοζυγίου πώς να προγραμματίσει κανείς μακροχρόνια, 
πούς να ελέγξει το τελικό κόστος των έργων και πώς να στηρίξει 
συνα/ λαγματικά αυτά τα έργα ;

Λ. TO 1ΙΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΚΟΑΟΙΤΚΟ ΣΤΝΔΡΟΜΟ

1. Τ ο π ρ ό γρ <α μ μ α ο ι κ ονομι κ ή ς κ α ι κ ο ι ν cov ι- 
κ ή ς ανάπτυξης 1 988 - 1987.

Ουσιαστικά το πρυγραμα οικονομικής κατ κοινοτικής ανάπτυ
ξης είναι συνέχεια της διακήρυξης της κυβερνητικής πολιτικής 
και των προεκλογικών υποσχέσεων της σημερινής κυβερνήσεως. 
II κυβέρνηση δεν προγραμματίζει, κηρύττει το δόγμα της. Η κυ
βέρνηση δεν εκτελεί έργα, υπόσχεται για έργα.

Και σαυτό το κείμενο η κυβέρνηση συνεχίζει την προσφιλή τα
κτική της. της αποκρύψεως των στατιστικκόν στοιχείων και των 
δεδομένων εκείνων, πάνω στα οποία βάσισε τις προβλέψεις και τις 
εκτιυ.ήσειε τητ.

Σε γενικέ; γραμαέ; το πενταετές ποόνοαμυια είναι υπεοβο- 
λικά φιλόδοξο και ταυτόχρονα ελλειπές, ανεδαφικό και ουτοπικό. 
.Αντανακλά την προπαγανδιστική τακτική και τη μεθοδολογία του 
Γ1Λ.ΣΟ.Κ. για τη δημιουργία εντυπούσεων δημαγωγικού χαρα
κτήρα και την άμεση άντληση πολιτικών ωφελημάτων.
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Στηρίζει την επιτυχία και όλες τις προσδοκίες του, όχι σε πρα
γματικά δεδομένα, αλλά· στη δημιουργία εντελώς νέων θεσμών 
και μιας' σειράς οργανισμών, επιτροπών και πολυποίκιλων συλ- 
λο,γγκώ'λ οργάνων^ σε ^τέτοιο βαθμό που να τδιερωτάτάι_ κανείς 
ποιος Οα συντονίζει ποιον και ποιος Οα ελέγχει ποιον. _

Οι παραγιογικοί φορείς του .ιδιωτικού τομέα αγνοούνται εντελώς. 
Παραγ ;ι_0^ίζεται μία. πραγματικότητα, μία πιεστική ανάγκη να 
βασίσουμε την περαιτέρω οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

-^ηετώραε μας σε κείνους τους επενδυτικούς φορείς, που πράγματι 
είναι σέ 'θέση να πάνσυν επενδύσεις* να δημιουργήσουν νέες θέσεις 
απασχσλήσ ε to ς και να προκαλέσουν όλα εκείνα τα ευεργετικά πολ
λαπλασιαστικά φαινόμενα. Έτσι, ενώ όλοι παραδεχόμαστε, μαζί 
και ο_Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, ότι ο χαρακτήρας της ελληνικής 
οικονομίας είναγ^αεικτός.κα^ ότι ο ρόλος_του- ιδίίοτικού τομέα εξα
κολουθεί να είναι αποφασιστικός, εν τούτοιςοι συντάκτες του προ
γράμματος αγνοούν τούς αληθινά, παραγωγικούς φορείς, την 
ιδιωτική επιχειρηματική πρίοτοβουλία.

Είναι αναμφισβήτητο, ότι όλοι οι φορείς παραγίογικών δρα
στηριοτήτων μπορούν" να προσφέρουν σε μια ομαδική προσπάθεια, 
σε μια σειρά ενεργειούν και διαδικασιούν, που αφορούν και ενδια
φέρουν όλους τοΛ>ς πυρίτες. Τα προγραμματιζόμενα έργα του δη
μόσιου τομέα, αν-και εφόσον εκτε 
σοϋν *και Οα βελτιώσουν τη γενικώ 
Είναι.όμίος γνωστόν, ότι τα έργα

λεστούν όπως πρέπει, Οα ενισχύ- 
τερη υποδομή της οικονομίας μας. 
αυτά είναι, κατά κανόνα, μακρό

χρονης απ οδό σε ως. διογκοδνουν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού 
και τού ισοζυγίου πληρωμών. ενισχύουν σημαντικά τη διαχρονική 
τάση αυξήσεως του γενικού επιπέδου Ttov τιμών και σε τελική 
ανάλυση μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα 
σε οποιαδήποτε προσπάθεια αναπτύξείος των γηγενών πλουτοπα
ρ αγωγικών πηγών.

Το πρόγραμμα οδηγεί την οικονομία σε πλήρη χρεωκοπία, 
από τους ίδιους του τους στόχους, που είναι τριτοκοσμικής κα- 
τευθύνσειος, αορίστου περιεχομένου και εντελώς θεωρητικοί και 
ανέφικτοι. Η αποτυχία όλων των σοσιαλμαρξιστικοδν και τριτο- 
κοσμτκοδν κυβερνήσεοον. που εφάρμοσαν τέτοια προγράμματα στον 
οικονομικό τομέα είναι γνωστή : Παντού όπου εφαρμόστηκε ο λε
γόμενος σοσιαλιστικός μετασχηματισμός υπήρξε οπισθοδρόμηση 
της οικονομίας, πτοδση του βιοτικού επιπέδου του λαού και χειρο
τέρευση της ποιότητας ζωής.
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Το πρόγραμμα επιδιώκει την καΟυπόταξη του πολίτη στο 
κράτος, καθώς και την υπαγουγή κάθε οικονομικής* πρωτοβουλίας 
και οικονομικής δραστηριότητας στον * έλεγχο του"κράτους και 
του κόμματος και τελικά δια της εξαφανίσεως της οικονομικής ελευ- 
θερίας επιδιώκεται και η εξαφάνιση της πολιτικής. ελευθερίας. 
Αλλά πέραν των πολιτικών συνεπειών μια τέτοια. καΟυπόταξη 
των^πολιτών τους εμποδίζει να κινητοποιηθούνγνα χρησιμοποιήσουν 
τη δραστηριότητα τους και τη φαντασία τους και να αναπτύξουν 
δημιουργικές πρωτοβουλίες.

Τέτοια ανελεύθερα προγράμματα, που αγνοούν την ιδιωτική 
πρωτοβουλία και τις δυνατότητες του ελευθέρως δρώντος ατόμου 
οδηγούν σε οικονομική και κοινωνική οπισθοδρόμηση.

Είναι πλέον κοινή η πεποίθηση για την πλήρη αποτυχία της 
_μεχρι_σήμερα ασκηθείσης οικονομικής πολιτικής, που. οδηγεί τη 
χώρα μας στη χρεοοκοπία και τον εργαζόμενο λαό στην απόγνωση. 
Δυστυχώς το πρόγραμμα, προβλέπει την άσκηση ίδιας οικονομικής 
πολιτικής και στο μέλλον. Η αποτυχία της κυβερνήσεως στον οικο
νομικό τομέα αποδεικνύεται από τον καλπάζοντα πληθωρισμό, 
την συνεχώς αυξανομένη ανεργία, το μηδενισμό των επενδύσεων, 
τις πτωχεύσεις μικρομεσαίων' επιχειρήσεων, τις ακάλυπτες επι
ταγές, τη μείωση της παραγωγής της βιομηχανίας και της βιοτεχ
νίας, την πτώση των εισαγωγών και των εξαγίυγών, τα ελλείμματα 
του δημοσίου τομέα, τα ελλείμματα του ισοζυγίου πληρωμών, τον 
υπέρμετρο εξίυτερικό δανεισμό.

Π κυβέρνηση καυχιέται, ότι το πρόγραμμα αυτό 'έγινε με 
λαϊκή συμμετοχή, επειδή συγκέντρωσαν οι κομματικοί της νομάρ
χες τους κατοίκους θερισμένων χωριών και τούς ρώτησαν τη γνώμη 
τουε για τα έογα που ποέπει να εκτελεστούν στον πεοιοέοειά τουε. 
ΙΙέοα από το γεγονός, ότι οι ανάγκες κάθε περιοχής είναι γνωστές 
στις κρατικές υπηρεσίες, γεννάται το εύλογο ερώτημα αν τα έργα 
που τυχόν υπεδείχθησαν από τούς πολίτες περιελήφθησαν στο προ- 
•Όαυυα. Αλλά από τον υέ/οι σήμερα π τακτική των συνελεύσεων 
που συγκαλούν οι νομάρχες γνωρίζουμε όλοι, ότι πρόκειται για 
Οεατεικέε παταστάσειε κατά τιε οποίεε ου,ιλούν υ,όνονοι κοαυ.ατικοί

k · t · ' k k ik

ενκάθετοι.

Αντίθετα τα τρία αυτά χρόνια η κυβέρνηση επέδειξε μιά. σαφή 
άρνηση επικοινωνίας και διαλόγου με τις παραγωγικές τάξεις, που 
προφανώς είναι απόρροια της αυταρχικότητάς της και της αλαζο
νείας τίυν στελεχών της. στοιχεία που δεν προσιδιάζουν σε δημο
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κρατική κυβέρνηση, αλλά σε απολυταρχικό καθεστώς. Μιά τέτοια 
.δόση^αυταρχτ/ότητας και αλαζονείας έχει και το πενταετές πρό
γραμμα, κατά την κατάρτιση του οποίου αγνοήθηκαν οι παραγωγι-

►•f —» / ν'».κε£ raceme-

* —πρόγραμμα αποδεικνύει σαφώς, ότι η κυβέρνηση
-π4ο«οθςί ^'Λ-εγκατάσταση ενός συστήματος,* με το οποίο Οα σχε
διάζεται και Οα κατεΰθυνεται μέσω του κυβερνητικού - κομματικού 
μηχανισμού ολόκληρη η οικονομία και στην οποία δεν Οα έχει θέση 
η ιδιωτική πρωτοβουλία

2. Ο ι κ ο ν ο μ rx. ή πολιτική και ι δ ε ο λ ο γ ί α.

Η αΟλία κατάσταση στην οποία έχει περιέλΟει η ελληνική 
οικονομία δεν μπορεί να εξηγηθεί με την οικονομική σκέψη, αλλά
•λζ το ι γικό πιστεύω της κυβερνησεως, σε συ\ μο και με
την ανικανότητα των στελεχών της. ΙΙαράλληλα και το πενταετές
πρόγραμμα δεν εκπορεύεται από την υποχρέωση της κυβερνήσεΐυς
να διασφαλίσει την ευημερία του ελληνικού λαού, αλλά από τον
άκαμπτο Λςαρξιστικό κοπ τριτοκοσμικό δογματισμό της, στον
οποίο θυσιάζονται τα πραγματικά συμφέροντα του Λαού και της
Χώοαε.

\

Έτσι η κυβέρνηση* και ειδικότερα τα οικονομικά της στε
λέχη παραπαίουν ανάμεσα στ·/) μαρξιστική Οειυρία, που αποτελεί 
το* υπόβαθρο της κάταρτίσείός τους και του πολιτικοοικονομικού 
τουε πιστεύω στα τρ-ΐτοκοσμικά μοντέλα οικονομικής αναπτύξεως. 
στο πασοκικό νηπιακό μοντέλο οικονομικής αναπτύξεως, που βα
σίζεται σε κοινωνικοποιήσεις, αυτοδιαχείριση, εταιρείες λαϊκής 
βάσης, εξαφάνιση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ενίοτε στη
σκ /η ρ η ο ικ ο ν ο μ ικη π ρ αγ ματ ικοτητα.

Περιπατώντας η κυβέρνησή σ’ένα ιδεολογικό οικονομολογικό 
χάος θαυμάζει εκάοτοτε και επιζητεί να εφαρμόσει, πότε το σουη
δικό σοσιαλιστικό πρότυπο, πότε το αλβανικό μοντέλο οικονομικής 
αναπτύξεως, αυτό δια στόματος του Πρωθυπουργού - ποτέ τις 
κ ο ινω ν τκ οπ ο ιή σε ω ς - αυτό δια στόματος Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας, πότε τις εταιρείες λαϊκής βάσης - αυτό διά 
στόματος του Διοικητού της ΕΤΒΛ, και πότε, σε στιγμές κρί- 
σεως ειλικρίνειας, την ιδιωτική προ)τοβουλία, αυτό πάλι διά στό
ματος του Πρωθυπουργού και του Διοικητού Εθνικής Τραπέζης. 
Και για να ολοκληρουΟεί η απόδειξη της πλήρους συγχύσεους 
τους θαυμάζουν ενίοτε και το μεικτό σύστημα οικονομίας.
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Αν σ’αυτό το ιδεολογικό χάος προστεθούν η εγνωσμένη ανι
κανότητα θερισμένων κυβερνητικών στελεχών, οι παρεμβάσεις των 
εντεταλμένοι παρά εκάστω Υπουργώ ή Διοικητή Τραπέζης πρα
σινοφρουρών, καθώς και η άγνοια της ελληνικής οικονομικής πρα
γματικότητας και'τής ψυχολογίας των ελλήνοεν από πολλά ξενό
φερτα. στελέχη της κυβερνήσεως, καθίσταται σαφές, ότι η αποτυ
χία στον οικονομικό τομέα ήταν αναπόφευκτο γεγονός. Σ’αυτό το 
ιδεολογικό χάος κινείται και το πενταετές πρόγραμμα και γι αυτό 
η αποτυχία του, αν ποτέ εφαρμοστεί, είναι εκ των πρστέφων εςα
σφαλισμένη.

Τη σκληρή αυτή για την ελληνική οικονομία πραγματικότητα 
την έχουν αντιληφΟεί όλοι όσοι παρακολουθούν την πορεία τοεν 
οικονομικών- μας πραγμάτοεν και την επιβεβαιώνουν κάθε τόσο 
οι -αγώνιώδε-ις εκκλήσεις τίυν παραγίυγικών τάξεων, αλλά και 
οι στρατιές των ανέργων.

Ιδεολογικά, η κυβέρνηση και το πενταετές πρόγραμμά της. 
διακατέχονται από ένα τριτοκοσμικό σύνδρομο που τούς οδηγεί 
στην εν ψυχρώ καταστροφή της ελληνικής οικονομίας και στην εξα
θλίωση, οικονομική και κοινοτική, του Ελληνικού Λαού.

Το ιδεολογικό αυτό σύνδρομο οδηγεί την κυβέρνηση και το 
πενταετές πρόγραμμά της στην εφαρμογή ξεπερασμένοι Οεοηοιών. 
ξεπερασμένοι όχι μόνον από την οικονομική σκέψη, αλλά και 
από την πρακτική. Λν τα στελέχη της κυβερνήσεως έκαναν τον 
κοπο να επισκοπήσουν την οικονομική, και κοινοτική κατάσταση 
των διαφόρων χωρούν Οα διαπίστο)ναν εύκολα που βρίσκεται η ευη
μερία και που η μιζέοια, που βρίσκεται η πρόοδος του ατόμου και 
του κοινοτικού συνόλου και που η οπισθοδρόμηση, που βρίσκεται 
η ανάπτυξη και που το τέλμα. Θα μπορούσαν ακόμη εύκολα να 
διαπιστούσουν, ότι και στις χώρες του λεγομένου υπαρκτού σοσια
λισμού έχει υποχο^ρήσει προ πολλού ο άκαμπτος δογματισμός 
και έχουν υπεισέλθει στοιχεία μεικτού οικονομικού συστήματος. 
Θα διαπίστωναν ακόμη, ότι στις χώρες αυτές λειτουργεί μια παρα
οικονομία, την οποία γνωρίζουν τα καθεστώτα αυτά, αλλά εξ 
ανάγκης t/jv αφήνουν να υφίσταται.

Εξάλλου, αν η κυβέρνηση διερευνούσε τ/;ν οικονομική πολι
τική και τις ενέργειες άλλων σοσιαλιστικών κυβερνήσεο^ν Οα δια
πίστωνε, ότι έχουν απαγκιστρωθεί από τον άκρατο δογματισμό, 
ακριβώς γιατί έχουν διαπιστώσει που οδηγεί αυτός τις χούρες 
και τούς λαούς τους.
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Το πενταετές πρόγραμμα της κυβέρνησε ως εμπνέεται από 
μια παρωχημένη ιδε"ολογία. που τίποτα δεν μπορεί να προσφέρει 
στον ελληνικό λαό.

3. Η κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ to ν ι δ ι ω τ ι κ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ή- 
σ ε (ο ν κ α ι τ η ς οικονομίας.*

Το πενταετές πρόγραμμα αγνοεί κατά τρόπο πανηγυρικό την 
ιδιωτική πρωτοβουλία και τις τεράστιες δυνατότητες της να συμ- 
βάλει .«ΕϊΜρασιστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
του τόπου και του λαού. Ουσιαστικά εναποθέτει όλο το βάρος για 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο δημόσιο τομέα, δη
λαδή στις δημόσιες υπηρεσίες και στις κρατικές τράπεζες, που δια- 
κρίνονται για τη δυσκαμψία, τη δυσκινησία και τη γραφειοκρατι
κή τους αντίληψη και επικουρικά επικαλείται τη βοήθεια-πωτσσυνε- 
ταιρισμών. των εταιρειών λαϊκής βάσης και των επιχειρήσεων 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Αλλά όλοι αυτοί οι φο
ρείς και τώρα και στο παρελθόν έχουν αποτύχει σαν επενδυτικοί φο
ρείς και έχουν συσσωρεύσει ελλείμματα, ακόμη και όταν λειτούργη
σαν σαν μονοπώλια.

Είναι γνσωστές οι χρονοβόρες διαδικασίες, η ευΟυνοφοβία 
και η γραφειοκρατική αντίληψη, που διακατέχουν τον υπό ευρεία 
έννοια δημόσιο τομέα. Και είναι γνσωστό ακόμη το μεγάλο κόστος 
τσων επενδυτικσων προγραμμάτσων τους, το ανεξέλεγκτο κόστος 
λειτουργίας τους, η μειωμένη παραγσωγικότητά τους και η αδυ
ναμία τους να έχουν μια κάποια ανταγσωνιστικοτητα.

Σήμερα, ύστερα από τρία χρόνια διακυβερνήσεσως του ΙΙΛ. 
ΣΟ.Κ.. ο δημόσιος τομέας είναι σε πλήρη αποσύνθεση, λόγσω 
τσων δισωξεσων, τσων απολύσεσων, της τοποΟετήσεσως τσων ικανσων στε
λεχών σε ψυγεία και της τοποΟετήσεσως στις νευραλγικές θέσεις 
τσων κομματικών εγκαΟέτσων. Με ένα τέτοιο διοικητικό χάος, που 
το επιτείνουν η ανικανότητα και η άγνοια πσως είναι δυνατόν να 
Μελετηθούν και να ποανματοποιηΟούν επενδύσεις ; Και πσωςk I III I '7 '
είναι δυνατόν να στηριχΟούν αυτές οι επενδύσεις, δραχμικά και 
συναλλαγματικά, όταν ο δημόσιος τομέας συσσωρεύει ελλείμματα 
και όταν η οικονομία στηρίζεται συναλλαγματικά με βραχυπρό
θεσμους δανεισμούς ;I I ν 7 \

Ειδικοωτερα, όσον αφορά την π α ρ αγ (.ω γ ι κ ό τη τ α τσων δημόσίσων 
επιχειρήσεσων και οργανισμσων, καΟοως και τσων δημόσίσων υπηρε- 
σισων και γενικώτερα του δημόσιου τομέα, είναι γνσωστό ότι πέφτει
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συνεχώς, κατά τρόπο κατακόρυφο και επικίνδυνο από άποψη οικο
νομικών. συνεπειών. Αποτέλεσμα της συνεχούς μειώσεως της πα- 
ρατομικότητας είναι βασικά η συσώρευση τεραστίων ελλειμμάτων, 
που *αλείται-τελικά να' πληρώσει ο ελληνικός λαός, μέσω της διαρ
κούς. α^ξανομένης αμέσου και εμμέσοβ φορολογίας. Άλλο αποτέ
λεσμα είναι- η παροχή στους πολίτες, συνεχούς ολιγωτέροον υπηρε- 
σιούν και μάλιστα υπηρεσιούν ποιοτικά υποβαΟμιζομένιον. Αλλά 

. και του ιδιωτικού τομέα η παραγωγικότητα έχει μειουΟεί τα τρία 
αυτά χρόνια λόγου της κυβερνητικής πολεμικής κατά τουν ιδιοο- 

-_ςμ<ών επιχειρήσεων, αλλά κ"5ΓΤύγου της συνεχούς αντιπαραΟέ- 
σεους τουν εργαζομένουν προς την εργοδοσία, που υποδαυλίζει η κυ

βέρνηση.

Δεν είναι περίεργο, ότι το πενταετές πρόγραμμα αγνοεί την 
ιδιουτική πρωτοβουλία, αφού, επί τρία χρόνια η κυβέρνηση..-κάνει. 
ο,τι μπορεί για να την καταστρέφει. Ότι η κυβέρνηση αποβλέπει 
στην καταστροφή της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας 
προκύπτει : -

• Άπό τον. εχθρικό, τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζει τις ιδρυ
τικές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες.

Από το διορισμό εποπτικών συμβουλίων, που είναι πρόσθετα 
όργανα κυβερνητικού ελέγχου των δραστηριοτήτων και τ<υν προ- 
γραμμάτίυν επιχειρήσεων και βιομηχανικούν τομέων και που απο
δείχθηκαν μια νέα πηγή γραφειοκρατίας, άμεσης παρέμβασης και 
αποΟάρρυνσης της ιδιωτικής επιχειρήσεως. Τελικό και ουσιαστικό 
αποτέλεσμα αυτού του νέου γραφειοκρατικού οργάνου ήταν η πέ
ρα ιτέρ<υ μείωση της παραγιυγικότητας.

Από το διασυρμό της ιδκυτικής επιχειρήσεως από τα κρα
τικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημερώσεως, που κρατούν 
συνεχούς μια καθαρά εχθρική στάση έναντι του ιδρυτικού τομέα.

Από τη συνεχή διόγκωση του δημόσιου τομέα.II Κυβέρνηση 
παραδέχεται, ότι ο δημόσιος τομέας είναι αντιπαραγιυγικύς και 
παρά ταύτα συνεχώς τον επεκτείνει. Το ποσοστό του εθνικού εισο
δήματος, που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το κράτος, ξεπέρασε 
ήδη το 50%.

Λπο τη μεθοδευμένη παράγοιγή προβληματικών επιχειρή
σεων, που καταλήγει σε σαφή και πλήρη κρατικοποίησή τους, μέσο) 
το)ν κρατικών τραπεζών.
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Λ—ό την περιορισμένη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα 
και από .την άρνηση χρηματοδοτήσεο^ς ολοκλήρων κλάδο^ν, καθώς 
και μεμονωμένων επιχειρήσεων. %. '

Από. τη θέσπιση άκαμπτων και αυθαίρ'ετων ελέγχων τιμούν 
και την ταυτόχρονη παροχή προνομίίυν στις 'επιχειρήσεις του λε
γομένου κοινωνικ,ού τομέα.

Λπό την -επιβολή εξωπραγματικών προστίμων ύψους δισε
κατομμυρίων δραχμών, για υποτιθέμενες παραβάσεις, για τις 
οποίες έχο,ιι.ν εκδοθεί αθοχυτικές δικαστικές αποφάσεις.

Τα παραπάνω^υμβαίνουν, ενού η κυβέρνηση διαβεβαιώνει 
επίσημα, ότι στοχεύει στην ενθάρρυνση της ιδιωτικής επιχειρήσεοίς, 
ενώ θεσπίζει κίνητρα και ενού προσπαθεί να προσελκύσει επενδύ
σεις από το εξωτερικό, πλήν όμως τους επενδυτές δεν_τους ενδια
φέρουν τα λόγια και-τα προπαγανδιστικά σλόγκαν, αλλά οι πρά
ξεις και οι πράξεις της-κυβερνήσεο)ς είναι σαφούς εχθρικές προς 
τους ιδιούτες επενδυτές, έλληνες και ξένους.

Τα αποτελέσματα από αυτή την πολιτική της κυβερνήσεο)ς 
είναι γνο)στά :

- Με'κοση της ανταγ(ονιστικότητας το)ν ελληνικών προϊόντο)ν 
και της παραγωγικότητας της Ελληνικής οικονομίας, που έχουν 
σαν συνέπεια και τη με Όση το^ν εξαγωγών.

Πτώση της αποδοτικότητας της βιομηχανίας.

Πλήρης καθίζηση τ<υν ιδρυτικών επενδύσεο^ν.

Λποδυνάμο^ση όχι μόνο της υφισταμένης βιομηχανίας, αλλά 
και του επιχειor,φατικού πνεύυατοε.Λ ι it ι

Η πτούση της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται, ενού σε άλ
λες χούρες έχει αρχίσει η ανάκαμψη, με βάση την ιδρυτική προ)- 
τοβουλία. Στις Ηνο)μένες Πολιτείες της Αμερικής ο πληθθ)ρισμός 
κρατείται σε χαμηλά. επίπεδα και η απασχόληση συνεχούς αυξάνει. 
Στην Ιαπο^νία είναι ασήμαντος ο πληθωρισμός, καθώς και η ανερ
γία. ενώ το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου κινείται σε ύψη 
εεκόε.
I »

λ. II ε π ε ν δ υ τ ι κ ή απραξία.

II μείο)ση τ(ον βιομηχανικούν επενδύσεων κατά τα έτη 1982. 
J 9815 και 1981, καθώς και το αντιεπενδυτικό κλίμα που επικρατεί, 
δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει μπει πια στη φάση της 
αποβιομηχάνισης και επομένους της οπισθοδρόμησης. Όλα αυτά
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τα χρόνια η πορεία των βιομηχανικών επενδύσεων ήταν πτωτική, 
αφού ούτε νέες επενδύσεις έγιναν, ούτε επεξετάθησαν οι υφιστάμε
νες βιομηχανικές επιχειρήσεις. .

Είναι κοινή, η διαπίστωση, σ’ όλους τους οικονομικούς κύκλους, 
ότι σήμερα υπάρχει μια πλήρης επενδυτική ·απρ<*ξί&, τόσο του δη
μόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Κατά καιρούς η κυβέρνηση 
έχει εξαγγείλει τη διενέργεια μεγάλων κρατικών βιομηχανικών 
επενδύσεων, αλλά όπους όλοι γνωρίζουμε τίποτε δεν έχει γίνει 
και σε αυτό τον τομέα. Εξάλλου η κυβέρνηση κατά διαστήματα 
έχει αναγγείλει την πραγματοποίηση επενδύσεων από τρίτες /μό
ρες, όπως από τη Δυτική Γερμανία και Αραβικές χώρες, οι οποίες 
ουδέποτε τιφαγματοπο ιήΟηκαν.

'■γειο Συντονισμού και απο το σημερινόΑπό το τέως Υπου 
Υπουργείο Εθνικής..Οικονομίας,, έχει-ανακοινωΟεί κατά- διαστή
ματα η πραγματοποίηση κρατικών επενδύσεων και έχουν δημο- 
σιευΟεί κατάλογοι πραγματοποιηΟησομένων ιδιωτικών επενδύ- 
σείυν. Βέβαια κανένα επενδυτικό σχέδιο δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή 
μέχρι σήμερα- είπε από το κράτος, είτε από ιδκ τες.

Το πενταετές πρόγραμμα περιέχει και αυτό καταλόγους έρ
γου ν πάσης φύσέους. που ασφαλώς Οα μείνουν στα χαρτιά όπως 
και οι κατάλογοι των επενδύσεων που αναγγέλΟησαν μέχρι σήμερα. 
'Αλλωστε είναι γνουστή η τακτική της κυβερνήσεως να υπόσχεται 
και να μην πραγματοποιεί, να αναγγέλει έργα και να μη φτιάχνει 
έργα. Και μόνο η πληθώρα των επενδυτικών προγραμμάτων που 
περιλαμβάνονται στο πενταετές πείθει τον καθένα, ότι τα έργα 
αυτά δεν μπορούν να εκτελεστούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, 
όταν μάλιστα έχουν παρέλΟει τα δύο προότα έτη εφαρμογής του 
προγράμματος. Οι κατάλογοι των έργων του πενταετούς Οα μπο
ρούσαν ίσο)ς να εντυπωσιάσουν τους αφελείς χειροκροτητές των 
στημένίυν λαϊκών συνελεύσεων, αλλά όχι τους μελετητές της ελ
ληνικής οικονομίας. Από αυτή την άποψη το πενταετές πρόγραμ
μα θυμίζει τις ποοεκλονικές εεαγγελίεε του ΙΙΑ.ΣΟ.Κ. και τη 
διακήρυξη κυβερνητικής πολιτικής.

Άλλωστε επενδύσεις από το κοάτος δεν μπορούν να γίνουν, 
λόγω της διαλύσεως των δημοσίων υπηρεσιών, της ελλείψεως 
κρατικών κεφαλαίων, αλλά και της αδυναμίας συναλλαγματικής 
στηρίξεως των επενδύσε<υν αυτοόν. .Ακόμη κρατικές επενδύσεις 
δεν μπορούν να γίνουν λόγω της ανυπαρξίας ενός υποτυπώδους 
έστίυ μάνατζμεντ, που Οα κατεύΟυνε ύλες αυτές τις ενέργειες.
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Παρά ταύτα, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αποπροσανατο
λίζει και toς προς αυτό το θέμα, το λαό και μέσω του πενταετούς 
προγράμματος εξαγγέλλοντας φανταστικές Επενδύσεις, τόσο από 
το κράτος, όσο και από κοινο»;ικοποιημένους φορείς, ή και από 
φορείς της λαϊκής συμμετοχής.

Λς δούαε όυ.ωε'^πώε το -σημεοινό κυδετνών κόυ.υ.α σκόπευε 
να ασκήσει τη βιομηχανική πολιτική όταν ήταν ακόμη αντιπολί
τευση, για να διαπιστώσουμε, ότι τίποτε από όλα αυτά που είχε 
υποσχεΟεί και είχε εκθέσει σαν-μμά του δεν πραγματοποιή
θηκαν.

Στη διακήρυξη κυβερνητικής πολιτικής, σελίδα 67, όπου γί
νεται λόγος για τη βιομηχανία τονίζεται κατά /.έξη : '«Θα γίνει 
αναπροσανατολισμός της βιομηχανίας». Λναπροσανατολισμός της 
βιομηχανίας δεν έγινε βέβαια και ήδη έχουμ.ε'μπε"ι προ πάλλου"στη” 
φάση της αποβιομηχάνισης. Στη σελίδα 6S τονίζει η ίδια διακή
ρυξη : «Η βιομηχανική _πολιτική της κυβέρνησης Οα βασίζεται 
σε μια νέα πολιτική επενδύσεων, κινήτρων και πιστώσεο»;».

Ψηφίστηκε από την κυβέρνηση κάποιο νομοσχέδιο1 περί κινήτρων, 
το οποίο όμως βασικά επαναλαμβάνει το νόμο περί κίνητρο»; πουι!
είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία παλαιότερα. Αλλά πολιτική επεν
δύσεων και πολιτική πιστιόσεων δεν είδαμε pi/pι σήμερα.

Στην ίδια σελίδα ϋ8 τονίζεται επίσης : «Στη βιομηχανική 
πολιτική αποφασιστικό ρόλο Οα παίξουν οι μικρομεσαίες επιχει
ρήσεις». Και είναι γνο)στό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πτο)- 
χεύουν - συνεχώς επί ημερών της σημερινής κυβερνήσεως και ότι 
ήδη έχουν πτο)/εύσει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στη σελίδα 69 της ίδιας διακήρυξης τονίζεται ότι : «.Αποφα
σιστικό μέτρο Οα είναι το άνοιγμα του τραπεζικού συτήματος με 
την παροχή επενδυτικών κεφαλαίο»; και κεφαλαίο)'; κινήσεως». 
Είναι γνο)στόν, ότι σξμ.ερα ύλη η βιομηχανία και η βιοτεχνία 
πάσχουν βασικά από έλλειψη κεφαλαίο)'; κινήσειος και από άρνησ/; 
το»; τραπεζών να ικανοποιήσουν αυτή την έλλειψη. Επομένως μπο
ρούμε να πούμε ότι, για άνοιγμα το»; τραπεζο»;, επήλΟε περαιτέρο) 
κλείσιμ.ο του τραπεζικού συστήματος, έναντι όχι μόνο το»; μεγά
λο»; βιομηχανιών, αλλά και το»; μικρών βιοτεχνικό»; επιχειρήσεο»;.

. Στη σελίδά 69 η ίδια, διακήρυξη- αναφέρει για τις τράπεζες τα 
εξής : «Τα πιστωτικά ιδρύματα Οα αναθεωρήσουν τις βάσεις δα
νειοδότησης. ΙΙρο)ταρχικά κριτήρια Οα είναι η παραγο)γικύτητα 
της επένδυσές και η κοινο»;ική της σκοπιμότητα». Βεβαίως, ούτε
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τα τραπεζικά κριτήρια άλλαξαν, ούτε πολύ περισσότερο σαν τρα
πεζικά κριτήρια τέθηκαν η παραγωγικότητα της επένδυσης καιΟ "3
η κοινωνική της σκοπιμότητα.

Η αδυναμία της κυβερνήσεως και η ανικανότητά της να πραγ
ματοποιήσει όσα επαγγέλθηκε στη διακήρυξη κυβερνητικής πο
λιτικής. προεξοφλούν και την αδυναμία της να κάνει πράξεις τα 
όσα εκθέτει στο πενταετές πρόγραμμα.

Λπό τα παραπά.νο) προκύπτει, ότι ο δημόσιος τομέας γενικά- 
και ειδικά)τέρα η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορούν να πραγματο
ποιήσουν επενδύσεις. Μόνο η ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβου
λία μπορεί να., κινηθεί ταχύτατα και να πραγματοποιήσει επενδύ
σεις και μάλιστα αποδοτικές. Αλλά η ιδιωτική επιχειρηματική 
προιτοβουλία. είτε είναι ελληνική είτε ξένη, για να κινηθεί απαιτεί 
την ύπαοΕη ωοι,σιχένων ποοϋποθέσέ(ονΤ' Και "τέτοιες ποοϋποθέσεις 
βασικές είναι : II πολιτική σταθερότητα που στη γενική της έν
νοια κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχει από το 1974 μέχρι σήμερα.

II σταθερή οικονομική πολιτική, που όμως δεν υπάρχει σήμερα- 
Και μάλιστα, όχι μόνο δεν υπάρχει σταθερή οικονομική πολιτική, 
αλλά υπάρχει οικονομική πολιτική που οδηγεί ευθέως στην κατα
στροφή της ιδκυτικής πριυτοβουλίας. Το κατάλληλο ψυχολογικό 
κλίμα, που βεβαίως δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. 
Αντίθετα υπάρχει ένα αντιεπιχειρηματικό κλίμα, το οποίο η κυ
βέρνηση κάνει .ότι μπορεί για να το καλλιεργήσει περαιτέρω, αφού 
είναι ουσιαστικά υπέρ τίον καταλήψεων tcov εργοστασίων, υπέρ του 
διασυρμού των ιδιωτικά)'./ επιχειρήσεων και υπέρ της καταστρο
φής τους. II άνετη χρηματοδότηση, που δεν υπάρχει, αφού η χρη
ματοδότηση στον βιομηχανικό τομέα ήταν συνεχούς πτωτική από 
το 19S2 οιένοι σήαεοα. Η ύπαοςη οοισαένων κινήτοων, που ενού

l /.k Ik I i - J k V I » “

υπάρχουν δεν εφαρμόζονται, είτε ηθελημένα, είτε λόγω γραφειο
κρατικών εμπλοκών.

Δυστυχούς, οι πλείστες από τις παραπάνο) προϋποθέσεις δεν 
υπάρχουν και επομένως δεν είναι δυνατόν σοβαρά να μι).άμε για 
επενδύσεις σήυ.εοα.

Αν συνεχιστεί η μείοιση των επενδύσεων σε μηχανήματα 
και λοιπό εξοπλισμό, το 19S6 θα έχουμε μηδενισμό των βιομηχα
νικού'; επενδύσεων και στη συνέχεια απόλυτη μείωση του υπάρχον- 
τος καθαεού κεοαλαιακού αποθέματος. Και αυτό κανένα πενταετές 
πρόγραμμα δεν μπορεί να το αποτρέψει..
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Το γεγονός, ότι η ελληνική οικονομία έχει μ—εί —ια στη φάση 
της αποβιομηχάνισης .μόνο η κυβέρνηση δεν το αντιλαμβάνεται, 
ή 'δεν θέλε-i να'το 'α'ντιληφθεί. Γιατί αν το αντιλαμβάνονταν και 
ξεπερνούσε-το ιδεολογικό της σύνδρομο, θα προχωρούσε στην κι
νητοποίηση-της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και όχι στη σύνταξη κα
ταλόγου έργ<ον';.που-τ?οτέ δεν πρόκειται να εκτελεστούν και που 
ούτοας ή άλλως δεν μπορούν να αποτρέψουν την αποβιομηχάνιση 
της οικονομίας.

5. Ειδικότε'οε α ρ α τ η ρ η σ ε ι ς II ρ ό γ ρ α μ-
μ α ο ι κ ο ν ρ μ ι κ η ς κ α ι
ς η ς 1083. - ϊ<#77 .

στο
κ ο ι ν ω ν ι κ η ς α ν α π

Το Πενταετές" Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινοα ικής 
Ανάπτυξης αποτελεί-μια-συρραφή επιμέρους προγραμμάτων "χω-~ 
ρίς την επιβαλλόμενη οργανική σύνδεση μεταξύ τους. Π (ο τα
απ’ όλα δεν πείθει για τη δυνατότητα χρηματοδοτήσεώς του. Εμ
μεσα δίνει την εντύπου ση, ότι κύρια πηγή χ ρ η μ α τ ο δ ο τή σ ε ο : ()α 
είναι η εκδοτική μηχανη. Τούτο επαληθεύεται και από το γεγονός, 
ότι δεν υπάρχει μία συναφής αναφορά και εξήγηση το>ν επιμέρουςνο- 
μ ι σ μ α τ ο π ι σ τ ο) τ t κ ώ ν προγραμμάτων κατά την προσεχή πενταετία, 
τετραετία, ή έστίυ τριετία. Και εύλογα τίθεται το εροότημα : Ποια 
Οα είναι η νομισματική-και πιστοοτική πολιτική στα χρόνια αυτά : 
Τι προβλέψεις υπάρχουν για την πιθανή κίνηση και διαμόρφωση 
της νομισματικής κυκλοφορίας και των πιστωτικών μεγεθών : 
Με ποια ποσοστιαία σχέση μεταξύ τους θα ικανοποιηθούν οι χρη
ματοδοτικές ανάγκες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της οικο
νομίας ; Μήπως θα εξακολουθήσει να διογκώνεται ο δημόσιος το
μέας σε βάρος του ιδιωτικού, όπως αφήνουν έμμεσα να εννοηθεί 
οι συντάκτες του ποονοάυυατοε ; Αλλά έτσι δεν υπάονει καυτά 
ελπίδα να ενισχυθούν σε οποιαδήποτε επενδυτική τους προσπά
θεια οι ιδιωτικοί τοοείε και ιδιαίτεοα οι μικοου,εσαίεε επιχειοήσειε. 
Απόδειξη του ισχυρισμού αυτού είναι η μέχρι τώρα ασκηθείσα 
πιστωτική πολιτική της κυβερνήσεως. η οποία παρά τις, επαγγε
λίες της, δίνει τη υ.εοίδα του λέοντος στο δη υιόσιο του.έα και ΰυχία
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στον ιδιωτικό, υ.ε τη ννωστή δικαιολογία της συνκ.οοτησεους των 
πληθωριστικών τάσεων. Αλλά τότε τι πρόκειται ν’ αλλάξει τα προ
σεχή χρόνια εφαρμογής του προγράμματος ;

Επίσης, οι συντάκτες του προγράμματος δεν μας λένε ποός 
και πότε θα καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού, αλλά 
και του ισοζυγίου πληρωμοόν.
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Άλλ.η μεγάλη αδυναμία του προγράμματος είναι η σιο.>πή 
γύρω από την εισοδηματική πολιτική, που προτίΟεται να ακολου
θήσει η κυβέρνηση. .Λυτό είναι αδιανόητο όταν είναι πασίγνωστη 
η σημασία της πολιτικής τιμών και εισοδημάτων σε οποιαδήποτε 
οικονομική πολιτική, που ασκεί σήμερα μία υπεύθυνη κυβέρνηση, 
σε όλες τις δημοκρατικές χώρες.

Μας λένε, ακόμη, οι συντάκτες του προγράμματος, ότι βασικό 
κριτήριο για την επιλογή αναπτυξιακών έργων, αποτέλεσε η δη
μιουργία νέοjv θέσεων απασχολ^ήσεως για την καταπολέμηση της 
ανεργίας. Και προσθέτουν: «με μέσο ρυθμό ανόδου του ΑΕΙ I 
κατά την πενταετία 1983 - 1987 της τάξης του 3% υπολογίζεται 
ότι θα δημιουργηθούν περίπου 150 - 100 χιλιάδες νέες θέσεις 
απασχόλησης ». Στην επόμενη παράγραφο εκφράζεται η ελπί
δα ότι μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερος μέσος ρυθμός αυξήσεως 
του Λ ΕΠ' (4 % )· έτσι ώστε να δημιουργηθούν 270.000 περίπου" 
νέες θέσεις απασχολήσει·) ς και το ποσοστό ανεργίας από 5, 8% 
το 1982 να μειωθεί σε 4% με 4,5% το 1987. Τι εχέγγυα όμως 
και τι προοπτικές υπάρχουν για να επιτευχθούν τέτοιοι αυθαίρετοι 
αριθμοί και τέτοια ποσοστά, εφόσον εξακολουθεί να εφαρμόζεται 
η γνωστή οικονομική φιλοσοφία της κυβερνήσειος ; Τι οικονομικό 
θαύμα θα επιτελεσθεί στα επόμενα τρία χρόνια εφαρμογής του 
προγράμματος, όταν ήδη τόσο κατά το 1983, όπως ομολογούν 
και οι συντάκτες του προγράμματος, σελ. 12. όσο και κατά το 
1984 το ΑΕΙ 1 δεν ξεπέρασε το 0,5% ;

Εξάλλου, η νέα αναπτυξιακή νομοθεσία δεν έχει ακόμη 
πείσει τους ιδιωτικούς επενδυτικούς φορείς για τις διευκολύνσεις 
και τις δυνατότητες που προσφέρεις. .Αλλά ανεξάρτητα από την 
πληρότητα του Λ’. 1262/1982 και του λοιπού θεσμικού πλαισίου 
ένα βασικό πράγμα πρέπει να κατανοήσει η κυβέρνηση : Τρία 
χρόνια στην εξουσία και όχι μόνο δεν Οεμελίιυσε αντικειμενικές συν
θήκες για τη διενέργεια σοβαριυν επενδύσεων, που είναι το κλειδί 
για την επιδίωξη επιτυχίας κάθε αναπτυξιακής πολιτικής, αλλ.ά 
έκανε ακριβώς το αντίθετο γκρεμίζοντας κάθε ελπίδα για τη δη- 
υ.ιουενία κλίοιατοε ευπιστοσύνας ανάμεσα στις παραγωγικές τά-I » ι ι i I - I · k 1 I

Το κείοιενο του πενταετούς ποονράαοιατος 1983 - 1987. παοά 
τον π/.ατειασμό και τη στομφοδδη διατύπωσή του, είναι διάτρητο 
και δεν καταφέρνει να σκεπάσει τις πολλές αδυναμίες του, την έλ
λειψη ουσιαστικής συνοχής και τον εξωπραγματικό του χαρακτήρα, 
αφού αγνοούνται βασικά δεδομένα και ιδιαίτερα η πραγματική
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υφή της ελληνικής οικονομίας, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα 
και η διαμόρφωση- των οικονομικών μεγεθών. Έτσι, τονίζεται 
(σελ. 15) ότι για την επίτευξη tcov στόχων του προγράμματος 
«θα απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι που το 1^87 σε σύγκριση με το 
1982 υπολογίζεται να ανέλθουν στο ισοδύναμο 3% και 5,2 εκα
τοστιαίων μονάδωυ tcov εθνικών πόρων για την περίπτωση ρυθμού 
ανάπτυξης 3% και 3,5% αντίστοιχα». Γίνονται δηλαδή υποθέσεις, 
όχι απλώς υπεραισιόδοξες, αλλά τελείο) ς εξωπραγματικές, αφού 
οι ρυθμοί αυτοί-όπως ήδη προαναφέρθηκε—είναι αβάσιμοι. Πράγ
ματι, ητη συνέχεια tcov προβλέψεών τους οι συντάκτες του προ
γράμματος μας—διαβεβαιώνουν, ότι οι πόροι θα προέλθουν κυρίους 
από την αύξηση της ροπής προς αποταμίευση στον ιδιωτικό το
μέα. με αντίστοιχη μείωση του μεριδίου tcov εθικών πόρων που 
απορροφά η ιδιωτική κατανάλωση, αύξηση της δημόσιας απο
ταμίευσης. που - όπως ομολογείται - «σήμερα είναι έντονα αρνη
τική δηλ. με τη. .μείωση tcov ελλειμμάτων του δημοσίου (κατά 
1.7 - 2,7 ποσοστιαίες μονάδες), και κατά το υπόλοιπο από τη 
μείωση tcov αποθεμάτοίν σαν μεριδίου του ΛΕΓΙ».

Οπουδήποτε, τέτοιου είδους επιχειρηματολογία δεν μπορεί 
να καλύψει τη γύμνια του προγράμματος, παρά την προσπάθεια 
που καταβλήθηκε να δημιουργηθούν εντυπώσεις με την παράθεση 
έργο>ν, που θα εκτελεστούν σε όλες τις περιοχές της χοηοας. 'Ενα 
πενταετές πρόγραμμα αναπτύξεως κρίνεται ο)ς ρεαλιστικό και 
χρήσιμο, όταν αποδίδει την πραγματικότητα, όταν έχει την επι
βαλλόμενη συνοχή και συνέπεια, όταν προγραμματίζει κατά τρόπο 
θετικό τα ε/έγγυα της επιτυχίας του και ιδιαίτερα τις πηγές

ννωρίζουμε, οτι La να υτταοιειχρηματοδοτήσεο')ς του. Όλοι 
αύξηση της ροπής προς αποταμίευση και μάλιστα στο βαθμό που 
την οοαυατίζεται το πουνοαυ,μα, θα ποέπει να υπάοΕει ανάλογη 
τουλάχιστον αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, 
πράγμα που δεν το υπόσχονται οι συντάκτες του προγράμματος, 
αφού δεν μας αναλύσουν την εισοδηματική πολιτική που θα ακολου
θήσει η κυβέρνησή-αν φυσικά εξακολουθεί να κυβερνά αυτό τον 
τόπο. Επίσης, π cop είναι δυνατόν να δημιουργηθούν στα τρία 
υπολειπόμενα χρόνια του προγράμματος οι αντικειμενικές εκεί
νες συνθήκες, που θα ποοκαλέσουν αύεησς τςς δημόσιας αποταυί- 
ευσγ. όταν μάλιστα δίνεται τέτοια έμφαση και προτεραιότητα 
στο δημόσιο τομέα σε βάοοε του ιδιωτικού.

Άλλο αδύνατο σημείο 
αντιμετώπιση του θέματος% 4 i

του προγράμματος είναι η πρόχειρη 
ου εξωτερικού δανεισμού. Ούτε λίγο
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ούτε πολύ εκφράζεται, η επιθυμία «το επίπεδο του εςευτερικού 
δανεισμού, σε σύγκριση με το εθνικό εισόδημα να μειωθεί στα
διακά: σε επίπεδα χαμηλότερα από τα σημερινά-. . .8 (σελ. 16) 
και έτσι η συμβολή του εξωτερικού τομέα στη χρηματοδότηση 
των επενδύσεων θα περιοοισθεί από k3,8 εκατοστιαίες μονάδες 
των εθνικών πόρων το 1982 σε 1,5 - 2,0 % έ'κατοστιαίες μονάδες το 
1987». Σήμερα όμευς βρισκόμαστε στα τέλη του 1984 και ας μας 
πει ο αρμόδιος -Υπουργός ποιο είναι πράγματι το συνολικό ύψος 
του εξωτερικού δημοσίου και ιδιωτικού δανεισμού, πώς διαμορ
φώθηκε από το 1981 - παρά τη μεγάλη αποθεματοποίηση καυ
σίμου - και πουα^είναι έστω το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα δανει
σμού από τις-κεφαλαιαγορές του εξωτερικού για την κάλυψη κυ
ρτός τεον ελλειμμάτων του ισοζυγίου πληρωμών. Δεν αρκεί μόνο 
να εκφράζεται-'/]-ευχή για την ανάλογη μείεοση του καθαρού εξι- 
σορροπητικού δανεισμού και να εξαρτάται η επίτευξη του βασι
κού αυτού στόχου από την ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας. 
Χρειάζεται πριν τι στα η άσκηση συνειδητής και κατάλληλης οικο
νομικής πολιτική,ς, χοορίς αντιφάσεις και παλινδρομήσεις, μιας 
πολιτικής που θα εμπνέει εμπιστοσύνη και θα οδηγεί στην ανά
ληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, στην αύξηση τεον εξαγευγευν και 
τεον αδήλων εισπράξεων, στον επαναπατρισμό των διαφυγόντων 
κεφαλαίεον στο εξευτερικό και στην ουσιαστική προσέλκυση επεν- 
δυτικευν κεφαλαίων τεον ομογενευν και ξένων.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί η έλλειψη κάθε έννοιας προγραμ
ματισμού και μέριμνας για τη βελτίωση της δομής και τεον αρ- 
χευν λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που οι 
συντάκτες του πσογοάοιοιατος το θέλουν μ όνο για τλ συλλονή της 
ιδιεοτικής αποταμίευσης και τ/} διοχέτευσή τ/;ς στ/] χρηματοδό
τηση τεον έονων του δη υιόσιου τοοιέα. Αλλά τότε τι δυνατότ/,τες 
παρέχονται για την άσκηση πιστωτικής πολιτικής, που να λαμ
βάνει υπό Δ η τις / or. αατοδοτικέ ς και επενδυτικές ανάνκες του ι- 
διευτικού του,έα ;

Η. 1ΙΡΟΤΛΣΕΙΣ J Ί Λ ΧΛ ΗΓΟΥ.ΜΕ Λ11 () ΤΟ ΊΈΛ.ΜΛ
II ροσευπικα πίστευε», οτι η κριτική του πενταετούς

νεάυ.υ.ατος. όσο πλήεης και αν είναι, δεν ασκεί. ΧεειάΑεται. κατά, 
το ννευυιη υιού. να διατυπε·)Οούν και εοεισμένες πεοτάσεις, που να4 t i 4 k k I k
αναλύουν σε νενεκές έστω νεααιαές τις θέσεις αυτού, που ασκεί 
την κριτική, ούτευς ώστε ο τρίτος να μπορεί να αντιληφθεί 
καλύτερα την ασκούμένη κριτική, t/jv απόρριψη του προ
γράμματος, αλλά ταυτοχρόνως να μπορεί και να προσχωρήσει
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σ’ i'jy. άλλο κροτεινόμ.ενο μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ανα- 
κτύςεωε. Βεβαίωε δεν κοόκειται να εκτεθεί εδώ ένα κλήοεε —οό- 
γραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανα\ττύξεως και γιατί δεν 
είναι αυτός ο_ σκοκός της καρούσηε εισηγήσέώς, αλλά και γιατί 
δεν καρέχετοα, ο σχετικός χρόνος. Θα διατυκωΟούν μόνο μερικές 
σύντομεε κοοτάσειε,' οι οκοίες εκοράζουν και το οικονομικό μαε

k w k -7--· ^ * k · I I-

κιστεύιυ, αλλά και μττορούν να αττοτελέοουν τη βάση για ένα άλλο 
ττρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανακτύξεως τηε Χώραε 
μαε.

Οι τταρακάτίυ ττροτάσεις εκκινούν αττό την ανάγκη υκάρξεως 
μιας φιλελεύθερης οικονομίας, κου να στηρίζεται στις δημιουρ
γικές δυνάμεις —ου κρύβει κάθε Έλληνας μέσα του.

Ιο ν ι σ χ υ σ η τ η ε ι δ ι (ο τ ι κ ή ς κ ρ ω τ ο β ο υ >. ί α ε.

Για να υκάρξει οικονομική και κοινωνική ανάκτυςη κρέκει 
κατ’ αρχήν να ανακοττεί η κτίοτική —ορεία της ελληνικής οικονο- 
μ.ίας και στη συνέχεια να αρχίσει η ανάκαμψή της. Για να γίνουν 
αυτά κρέκει. να ενισχυΟεί η ιδιωτική —ρωτοβουλία, γιατί είναι η 
μόνη —ου μκοοεί να καί’εει αυτό το ρόλο. Τα κυοιυτεοα κου —οέ- 
κει να_γίνουν, (ος κροε την ιδιωτική κρωτοβουλία, είναι τα εξής :

— .\α τονωθεί ο σχηματισμός καραγωγικού κεοα/αίου στον 
ιδιωτικό τομέα. Χα ακοκατασταΟεί η σχέση κινδύνου-ακοδόσεως. 
()ι δημόσιεε δα.—άνεε και τα ελλείμματα του δημοσίου τομέα, να 
κεοιοοιστούν. Χά ελαττωθεί η γραοειοκοατία. Χα αυεηΟούνοι αττο- 
ταμιεύσειε και να κατευΟυνΟούν σε καοαγωγικές εκενδύσειε.

- Χα ακοκατασταΟούν κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας της 
ιδιωτικξς εκι/ειρήσεως. Χα αναγνωριστεί σαν θεμιτό το εκαρ- 
κέε κέεδοε —ου εέασυαλ'Χει τα λειτουργία και την κεεαιτέρω κο- 
ρεία εων εκι/ειρήσεο/Λ

- Χα ακοκατασταδεί η εμκιστοσύνη μεταξύ κυβερνήσεως και 
ετκνειοημ.ατικού κόσμ.ου. του έ/ει καταστραιρεί ανεκανόεΟωτα και

/*»<» ι I· k I I ^

κου είναι η κύριό ιερή κεοϋκόΟεση ακ' όσες μκορουν να τεθούν.

Όλα αυτά βέβαια δεν μκοοούν να νίνουν μ.ε την καρούσα 
κυ^έονασα. ΧεειάΖεται μια άλλη κυβέρνηση, κου να κιοτεύει στην 
ιδκοτική κρωτοβουλία, στιε δημοκοατικέε διαδικασίεε και στο 
δα,μιουονικό διάλογο μεταέύ κράτουε και καρα.'κογικών τάΖεων. 
Και το κυοιότερο. να κιοτεύει στον καοάνοντα άνΟοωκος.
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2. E v ί σ / υ σ η 
'/ ε

λ ε ι 8 ι κ ά τ (ο ν ’7. ι κ ο ο ,υ. ε σ α ι (υ ν ε π ι-
η σ ε (ο ν.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτ,ελούν, σε όλες τις χώρες 
με ελεύθερη οικονομία, τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας και 
παράγοντα οικονομικής και κοινοτικής αναπτύξεως,

Η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει, ότι οι μικρό μεσαίες επι
χειρήσεις δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας έτσι 
αποφασιστικά _στην αύξηση της απασχολήσεων και στην κατα
πολέμηση της ανεργίας,'αυξάνουν την παραγωγικότητα της οικο
νομίας και συμβάλλουν στην αύξηση των εξαγωγών.

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η ανεξαρτησία που δια
κρίνει τους Έλληνες και η δημιουργικότητά τους, βρίσκουν διέ
ξοδο- μόνο. στο_ στήσιμο μμκρομεσαίων επιχειρήσειυν, με τις ο
ποίες και μεγαλουργούν, προς όφελος όχι μόνο τ<υν ιδίων, αλλά και 
του κοινωνικού συνόλου.

Προσωπικά πιστεύω, ότι η ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει 
να βασιστεί στην ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία, που ται
ριάζει στην ψυχοσύνθεση του ' Ελληνα και βασικά στις μικρομε- 
σαίες επιχειρήσεις, που μπορούν να δημιουργηΟούν σε ελοιχιστο χρο - 
νικό διάστημα, να πραγματοποιήσουν ταχέως επενδύσεις, να συμ
βάλλουν αποφασιστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας, να πρα
γματοποιήσουν αμέσίυς εξαγωγές και να αυξήσουν την συνεχούς 
μειούμενη π α ρ α γ ο)γικότητα της οικονομίας μας.

Γιαυτό προτείνω τη θέσπιση βραχυχρονίου κινήτρου, για 
επενδύσει; σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ταχυτάτης αποδόσεοις. 
με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας και την μείο>ση της ανερ- 
·;ίαε. Λκονιη ποοτείνο) τη θέσπισα, νέου συστήματος χοηυ,ατοδοτή-ι ill I I h - /ν ι 11 I

σειυς το)ν μικρομεσαίο>ν επιχειρήσειυν, που Οα βασίζεται στις προ
οπτικές της επιχειρήσεοις. στον αριθμό του απασχολούμενου προ- 
σο)πικού. στι; δυνατοτητε; πτανματοποιήσεοί; εςανοινών και στιε 
ικανότητες του επιχειρηματία και όχι σε στείρα τραπεζικά κρι
τήρια και δη σε εμπράγματες ασφάλειες.

Για την πραγματοποίηση το>ν παραπάνιο σημαντική μπορεί 
να είναι η βοήθεια της Ευροιπαϊκής Κοινότητας, που μας παρέχει 
μια αγορά 270 εκατομμυρίου ατόμων, υψηλού βιοτικού επιπέδου, 
δυνατότητες ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων μας, αλ^ά και 
ενισχύσεις για νέες επενδύσεις, καθώς και δάνεια από την Ευρω
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και συνεργασίες με τις επιχειρήσεις 
της Κοινότητας.
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Λ ν α μ ο
ν

(·) Ο Ύ, κ α ι ς. υ γ l α ν σ η του τ ρ α — ε-
I χ or υ' σ υ σ τ π υ. α τ ο ε.

1I ρέπει να πραγματοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός των δομών 
και των μηχανισμών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η 
βαθμιαία προσαρμογή του στα ξένα πρότυπα και η εναρμόνιση 
τον θεσμικού του πλαισίου με το πρωτογενές και παράγωγο δί
καιο της ΕΟΚ. αφού βέβαια ληφΟούν υπόψη οι ιδιάζουσες ελλη
νικέ; συνθήκες.' είναι μια ανάγκη που γίνεται ολοένα επιτακτι- 
κώτερη. —

(Ε [άασ^έε αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία του 
Χρηματοπιστωτικού μας συστήματος στο μέλλον, πρέπει να οδη
γούν σε όσο το δυνατόν μικρότερο παρεμβατισμό.

' Είναι αισθητή η ανάγκη για μια μεγαλύτερη ελευθερία στη 
διαμόρφωση των επιτοκίων και στη λειτουργία των χρηματοπι
στωτικών αγορουν.-ενώ οι φορείς του τραπεζικού συστήματος και 
ιδιαίτερα οι εμπορικές τράπεζες, πρέπει να χειραφετηθούν και να 
μη κηδεμονεύονται κατά τρόπο δυναστευτικό στην άσκηση του 
πιστωδοτικού τους λειτουργήματος. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν 
οι αντικειμενικές συνθήκες για την παροχή καλύτερης ποιότητας 
τραπεζικών εργασιών και θα πνεύσει άνεμος εκσυγχρονισμού και 
αναδημιουργίας. —

Είναι απαραίτητο επίσης να θεραπευτεί η αδυναμία των ει
δικών πιστωτικών οργανισμών για την εξεύρεση κεφαλαίουν προς 
ανάπτυξη των εργασκυν τους. Είναι γνωστό, ότι οι αποταμιεύσεις 
συγκεντρώνονται κυρίωε από τις εμπορικές τράπεζες, ενώ από 
τους ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς μόνο το Ταχυδρομικό Τα
μιευτήριο και κατά δεύτερο >όγο η Α.Τ.Ε. και η Ε.Κ.Τ.Ε. δια
θέτουν ίδιες καταθέσεις, που ωστόσο δεν επαρκούν για τη χρημα
τοδότηση των προγραμμάτων τους και έτσι προσφεύγουν στην 
Τράπεζα της Ελλάδος για να αντλήσουν από τα διαθέσιμα των δη- 
υιοσίων ο ογανισυ.ών.

Άλλο κοινό πρόβλημα των ειδικουν πιστωτικούν οργανισμούν 
είναι, ότι ελέγχονται και εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία 
και διοικητικές αρχές, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επενδύσεων έ
χουν μεγάλη εξάρτητη από τις ιδρύτριες τράπεζες.· Γι’αυτό είναι 
σκόπιμο να δημιουργηθεί, κατά τα πρότυπα πολλοόν άλλο^ν ευρω- 
παι'κών συστημάτων, ένας κεντρικός εποπτικός φορέας, ένα κεν
τρικό όργανο ικανό να εποπτεύει και να συντονίζει ολόκληρο το
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πιστωτικό σύστημα της χώρας. Με βάση τη ρύθμιση αυτή είναι 
δυνατόν να επιδιοοχΟεί, επίσης, οι τρεις αναπτυξιακές ρτράπεζες να 
μετά βληθούν πραγματικά σε αυτοδύναμους οργανισμούς ασκή- 
σεως τη.ς μαποοπρόΟεσμης πιστέ ως και <ai ειδικοί πιστωτικοί φο
ρείς να έχουν τα εχέγγυα και το συντονισμό για την επιδίουξη της 
ειδικοότερης απσστολής τους.

Βασικές κατευθυντήριες αρχές Οα πρέπει να είναι :

— Η φιλελευθεροποίηση του πιστωτικού μας συστήματος.
— Η ριζική αναδιάρθρωση της«δαμής των επιτοκίων.

— Ο ουσιαστικός περιορισμός των παρεμβάσεων της 1 ρά- 
πεζας .της Ελλάδος.

— II βελτίωση των ολιγοπωλιακών συνθηκών στο ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα. _______________

— II ενίσχυση της δραστηριότητας των ειδικών πιστωτικοί 
οργανισμών.

ύ. Ο ρόλος ,τ ο υ δημοσίου το μ έ α.

Ο δημόσιος τομέας μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο 
στην προσπάθεια οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως της χώ- 
ρας. Αλλά προηγουμένως Οα πρέπει να αποκατασταΟεί στο δη- 
υ,όσιο το υιέ α η αΐιοκοατία και να καταστεί σαοέ: πεο: κάθε κα- 
τεύΟυνση. ότι δεν δκυκονται το οεονηυ.α και η κου.υ.ατική τοπο- 
Οέτηση. αλλά αντιΟέτως διοόκοντα.ι και τιμωρούνται η οκνηρία και η 
ανικανότατα. Ο δη μ. ό σι or του.έα: χεειά.ζεται πεοσωπικό ικανό- 
ποιημένο από άποψη υπηρεσιακής καταστάσεως. εξελίξεως και 
ηοέυου επαγγελματικού βίου, υ.ε βάση τον αιιοκεατία και υ.όνο.

() δημόσιος του.έας Οα χεειαστεί : Ειυνίανση από την κου.-
ματικοποίηση που του επεβλήΟη. εισαγωγή νέων οργανωτικών 
μεθόδων, πλήρη μηχανοργάνωση, εκπαίδευση του νεοπροσλαμβα- 
νομένου προσωπικού. συνεχή μετεκπαίδευση όλου του προσωπι
κού. καλύτεεε: συνΟήκε: εενασία:. ικανοποιητικέ: οικονουικέ: απο- 
λαυέ:. 'Ετσι Οα επιτευχθεί και η αύιαση τη: παεα*'(·)Υΐκότητα: 
του δημόσιου τομέα, που σήμερα κινείται σε πολύ χαμηλά επί
πεδα.

() δημόσιο: του.έα: Οα πρέπει να παιέει πεωταε/ικό και κύτιοΜ ν ι . , · ι ι /. **■- /
:

— Στην κατασκευή όλων των έργων υποδομής.

ρολο στα εςης :
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— Στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών και επιχειρήσείυν 
νενικά, —ου αοοοούν την'εθνική άμυνα. w* . .* 4 - -—— I · ι '

— Στην ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανιών και επιχει
ρήσεων σε κλάδους της οικονομίας, στους οποίους αδυνατεί να 0- 
πεισέλΟει η ιδιευτική’πρωτοβουλία.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές.

Το πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανά
πτυξης Ί98ο-1987, η Νέα Δημοκρατία το καταψηφίζει. Γιατί εί
ναι τριτοκοσμικό και εξωπραγματικό. Γιατί είναι καταστρεπτικό 
για την ελληνική_οικονομία. Γιατί δεν αποβλέπει στην ευημε
ρία του ελληνικού λαοΰ, αλλά στην ικανοποίηση των δογματικών 
συνδρόμου, από τα οποία διακατέχεται η κυβέρνηση. Γιατί επι- 
δκυκει δια του κομματικού ελέγχου της ελληνικής οικονομίας να 
περιοοίσει -και ναελένεει και τιε ποοσιοπικέε ελευΟεοίεε των πολι- 
τών. 1 "ιατί δεν είναι δημοκρατικό, αλλά εευπηοετεί τουε υ.ονο- 
κομματικούς στόχους της κυβερνήσεως. -

Οι πολιτικές και οι οικονομικές εξε>.ίξεις πείθουν κάθε μέρα, 
ότι ο τόπος χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση και μια άλλη οικο
νομική πολιτική. Και ασφαλώς, αργά ή γρήγορα, ο ελληνικός λαός 
Οα. κληθεί στις κάλπες για να αποφασίσει τι προτιμάει : Τη μιζέ- 
ρια και την αυταρχικότατα του πασοκικού σοσιαλισμού, ή την ευη
μερία και την αληθινή δημοκρατία που του προσφέρει η Νέα Δη
μοκρατία.
t >

Αθήνα. 2ό Οκτωβρίου 1980

11ΛΝΛΠΩΊΊΙΣ II. Μ1ΙΟΚΟΒΟΣ 

Βουλευτής Λ' (Θεσσαλονίκης '
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της γενϋκ^£..έ:ιςηγητρ]α
ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (Κ.Κ.Ε.)

ΜΛΡΪΑΣ Θ. ΑΑΜΑΝΑΚΗ
Β0ΥΆΕ7ΓΙΝΛ·ζ Β' ΠΕΡΙΦ.





ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στο Πί;νταΓτές Πρόγραμμα. 'Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης 1983-1987

της Γτνικής Εισηγήτριας της Μηοψηφίι/ς (Κ.Κ.Ε.)

.ΜΛΙΊΛΙ- Θ. Λ Λ ΜΑ ΝΑ ΚΙ 1 
Βοΐ)/.{:υτίν«ς ΙΓ Αθηνών

Κυοίε; και Κύοιοι Πουλευτέε.
ι -· ι

Ίο Κομμουνιστικό Κόμυ.α τη; Ελλάδα; είχε διακηούΕει 
από την ίδρυσή του .ότι -λ χώρα έχει όλες τις -προϋποθέσεις για να 
αναπτυχθεί οικονομικά;. Παράλληλα έχει διακηρύξει και υποστη
ρίζει ότι η χώρα' πρέπει να αναπτυχθεί προγραμματισμένα. 
Γι’ αυτό θεωρεί σαν σημαντικό γεγονός παρά τις αντιρρήσεις μας, 
για τον τρόπο κατάρτισης και το χαρακτήρα που έχει, το ότι 
έρχεται για πρώτη φορά, να συζητηθεί στη Ιδουλή πρόγραμμα 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Λυτό ϋέ.ϋαια δεν σημαίνει ότι οιποεεί να συμφωνήσουμε υ.ειι it it t Τ < ι t
το χαρακτήρα του προγράμματος σαν «ελαστικό, πρόγραμμα 
πλαίσιο», ((κυλιόμενο», δηλαδή ότι ()α έχουμε «αναθεώρηση του 
περιεχομένου κατά, διαστήματα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
μεταβολές στις γενικότερες οικονομικές συνθήκες η εμπειρία 
από τη διαδικασία της εκτέλεσης και γενικά, κάθε νέο στοιχείο» 
(σε/.. ! I ).

Κποστηοίζουμε ότι το πουν;αοιμα έπτεπε να έχει δεσμευτικό, 
υποχρεωτικό χαρακτήρα, με τις επιφυλάξεις βέβαια για τις 
δυνατότητες να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα σε μια καπιταλιστική 
χώρα.

Μέρα απ' αυτό Οα περιμέναμε να μας δοθούν όλα τα στοιχεία 
και οι ποσοτικοί στόχοι του προγράμματος. Δεν περιμέναμε, 
βέβαια, να μας δοθούν τα στοιχεία για τις βαθύτερες διαδικασίες 
ανάπτυξης της οικονομίας π.χ. τα στοιχεία για την εκμετάλλευση
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για την οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, για την — αρ αγωγή του 
τομέα κεφαλαιουχικών προϊόντων και προϊόντων κατανάλίοσης. 
Περιμέναμε τουλάχιστον να μας δοθούν στοιχεία για την εκπλή
ρωση του προγράμματος στα δύο πρώτα 'χρόνια της πενταετίας, 
για τους στόχους του πληθοορισμού, της ανεργίας, του ποσοστού 
της μεταποίησης του βιομηχανικού προϊόντος, του αγροτικού 
προϊόντος και του προϊόντος των υπηρεσιοόν κ.λ.π.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε μια σημαντική διάφορά ανά
μεσα στα προκαταρκτικά και το ίδιο το πρόγραμμα. Λν και τα 
δύο κείμενα,αποτελούν συνέχεια και συμπλήρστμττπσ ένα του άλλου, 
ουστόσο αν λάβουμε υπόψη και τη γενικότερη πολιτική της κυ
βέρνησης το πρόγραμμα κινείται σε μια κατεύθυνση προσαρμογής 
στις απαιτήσεις του ιμπεριαλισμού και του μονοπωλιακού κε
φαλαίου. Χαρακτηριστικά στοιχεία απ’ αυτή την άποψη είναι 
νν έντα-Εν,-που ποονοάυ.υ.ατοε στα-πλαίσια ταε ΕΟΚ. η πεοωθηση 
της αγοράς του αιώνα, η χρησιμοποίηση του αποικιακού νόμου 

κ.λ.π.

Εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια της εισήγησης θα προ
σπαθήσουμε να αναπτύξουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του προ
γράμματος καθώς και τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προ
βλήματα της χώρας που το πενταετές δεν αντιμετωπίζει σε κα
τεύθυνση σωστή, δημιουργική και αντιμπεριαλιστική.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗ ΙΜΣΤΙΚΑ

α ) II ο ο σ α ο υ. ο ·' ή στι: α π α ι τ ή σε> ι till I

κ α ι τ ο υ X Α Τ Π.
ι·: () κ

Στο πτόνοα’αυα αναοέεεται ρητά ότι υ.ια σειοά υ.εταβυλέε 
στη γεωργία θα γίνουν με βάση τις συνταγές της Ε()Κ. Έτσι 
έχουμε αναδιάρθροιση της φυτικής παραγωγής, τον/ εσπεριδοει- 
δών. εκοίϋωση αυ.πελιοόν και εκσυν/εονισυ.ό νεωτνικών εκυ.ε- 
ταλλεύσειον με βάση κανονισμούς και οδηγίες της ΕΟΚ (σε/.. ‘2ΰ ). 
Επίσης συμπλήρωση υποδομής για σφαγεία και ενίσχυση κτη- 
νοτοοοίας με βάση και στα πλαίσια των κανονισμών τηε ΕΟΚ.

Τέλοε στα. σελίδα Τό αναοέεεται ότι οιδιαίτεοη σημασία δί-
I it k I 11

νεται στην προοόθηση των ολοκληρωμένων μεσογειακών προ- 
γραμμάτων με την αυξημένη κοινοτική ενίσχυση».

Έτσι εν to στα ποοκαταοκτικά δεν αναοερόταν οητά η El) Κ 
και ο ο όλο:: tt.c. στο ττεύνοα^^α αναοέοεται συ^κεκοιο,ένα και

t I . I 4 I « I It I It
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στηρίζεται το πρόγραμμα στις προδιαγραφές γ.αι τις ενισχύσεις 
τηε EQK. _

Πέρα απ’ αυτό η'κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι Οα αγοράσει 100 
υπερσύγχρονα - και σε πρώτη φάση 80,-αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα 
αυτά όπως είναι γνωστό εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ 
που καταρτίσθηκε το*1978 με συμφωνία και της Ν.Δ. Το κόστος 
των αεροπλάνων αυτών είναι τεράστιο αφού η αρχική τιμή κάθε: 
αεροπλάνου φτάνει τα «ΊΟ εκ. δολ. και σύμφωνα με στοιχεία των 
ιδίο)ν το»; κατασκευαστών, η δαπάνη για ανταλλακτικά, έργα 

"■σπσδττμήε. ηλεκτοονικά .όργανα κ.λ.π. οτάνει 2’ύ - Ί οορέε την 
αρχική αξία κάθε αεροπλάνου’.'

'Ετσι το ολικό κόστος για κάθε αεροπλάνο ξεπερνά τα J00 
εκ. δολ. και το συνολικό κόστος της ((αγοράς του αιώνα» Οα ξεπε- 
ράσει τα 10 δισ. δολ. «δηλαδή/τα 1.Ί00 δις δρχ._______

■ Η επιβάρυνση αυτή είναι τεράστια και Οα δημιουργήσει 
τεράστια προβλήματα στην επόμενη δεκαπενταετία. Το γεγονός 
ότι Οα υπάρξει περίοδος χάριτος το)ν δανείων 10 χρόνια δεν έχει 
ιδιαίτερη σημασία γιατί ανάμεσα στα άλλα περιορίζεται η 
πιστολιπτική ικανότης της χώρας.

Αλλά το κυριότερο είναι τα αεροπλάνα αυτά δεν εξυπηρετούν 
την εθνική -άμυνα αλλά τους σκοπούς του ΝΑΤΟ. Έτσι ικανο
ποιούμε τις επιδιοόξεις του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση ανύ
παρκτων ((από βορρά.» κινδύνων . χωρίς να εξασφαλίζουμε την 
Εθνική Άμυνα.

Εμείς πρέπει-να εξασφαλίσουμε τα αναγκαία μέσα για την' 
άυ,υνα υ.ε βάση το χαρακτήρα τηε απειλή ε και την ιδιου.οετία του 
/(όρου.

θεωρούμε απάντηση στο ζήτημα της άμυνας ένα συνδυασμό 
πυραυλικής άμυνας, χρησιμοποίησης αεροπλάνο»/ κάθετης απο- 
γείοοσης. αξιοποίησης το»; ήδη υπαρχύντο»; πολεμικά»; αεροπλάνο»; 
και χρησιμοποίησης μικρό»; ταχυκίνητο»; και ευέλικτο»; στρα- 
τιο/τικο»; σχηματισμό»/.

Έτσι Οείοεούυ,ε σοβαοή παοάλειύη τη μη αναοοοά στο πεν-
k k I t i t i i i l i «I

ταετές της αγοράς το»; 100 αεροπλάνο)'/ και παραπέρα τη Οεο/ρούμε 
σαν πολιτική οικονομική και στρατιοιτική δέσμευση της χώρας.

.Με την αγορά αυτή είναι φανερό ότι το εξωτερικό χρέος της 
χοόρας Οα διογκοιΟεί υπερβολικά και είναι αστείο αυτό που αναφέ- 
ρεται στο πενταετές ότι Οα περιοριστεί στο 24% του ακαθάριστου 
εθνικού προϊόντοε.
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Όσον αφορά τις αντισταθμιστικές προσφορές που θα συνο
δεύουν την αγορά του αιώνα πρέπει-να είναι καθαρός ότι θα έχουμε 
παραπέρα ,βάθαιμα της εξάρτησης σε όλους τους τομείς της οικο
νομίας και ιδιαίτερα της .πολεμικής βιομηχανίας και κλάδων 
της βιομηχανίας που η ανάπτυξή τουε προβλέπεται από το πεν
ταετές καΐξγ1-κήτους οποίους εκδηλό>θηκε ήδη το ενδιαφέρον των 
πολεμικών βιομηχανιών ^π.χ. 5ργοστάσ*ο· ανοξείδο)του χάλυβα, 
μονάδά μη "σ?^η ρούχων μ ε τ α λ λ ε υ μ ά τ to ν κ.λ.π.).

β ) ϊ 1 ρ ο σ αξ3 μ* ο γ ή στις απαιτήσεις μ ο -
■s /■—■- ν ο πω-Λ-ι,ω ν . -.... . - —

Το πενταετές θεωρεί σαν βασικά μέσα και μοχλούς για την 
ανάπτυξη το νόμο 1292/82 για τα «κίνητρα)) και τον αποικιακό 
νόμο 2(587/5.Τ.'_Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση είχε δηλίόσει 
οτΓ έχει ώπαγ,ώσεί)) ο νόμος 2( >87/οάΐ ενό) τώρα στο πενταετές 
ανάφερε ρητά ότι θα χρησιμοποιηθεί για την προσέλκυση ξένων

-κεοαλα ίων. ,ί
ι

ΙΙέρα από αυτό δεν προβλέπεται κατάργηση των αποικια
κών νόμων 89 και 878 που επιτρέπουν εγκατάσταση ξένων γρα
φείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στη /μόρα χωρίς ουσιαστικά 
καμιά υποχρέωση, προς το ελληνικό κράτος.

Επίσης δεν .προβλέπεται κατάργηση των αποικιακό)'; συμ
βάσεων π.χ. εγτκττάσταση ΙΙεσινέ που επιβαρύνουν υπέρμετρα 
την εθνική οικονομία.

ε/.ο: δεν πεοβλέπονται αποφασιστικά μέτοα via την κατά-ι- I ι lit <

πολέυηση το)ν υπερτιυολογήσεο)'; και υποτιυολογήσεων. Αντίθεταtil till lit
η εοαουονή και τον; δυνατοτήτον; κάποιο)'; νόμο)'; είνε σαν απο- 
τέλεσμα κυβερνητικές μεταβολές.

ΙΙέεα απ’ αυτά πεοβλέπεται ότι λ αναπτυξιακή πολιτική 
θα στη ο ιντεί στην πεοσοοεά. Λυτό σηυαίνει ότι ν αναπτυξιακή 
πεοσπάθεια δεν θα στηει/τεί στην αύξηση το)ν μισθό)'; και ηαε- 
ρομισθίων. την εξασφάλιση απασχόλησης και τη βελτίο)ση των 
κοινίννικίόν παροχιόν αλλά στα/; ενίσχυση της ιδκοτικής προ)το- 
8ουλίαε και ποόιτα και κύεια του υενάλου κεοαλαίου. Φοοείε πεο-
1-4 4 4 I I 4*1

σοοεάε - είτε υαε αεέσει είτε ό/ι-είναι τα ντόπια και ξένα υονοπό) -
ι ι ι ι / - · ι

λια.
Ί α μονοπό)λι 

δεν αοκούνται στα
4

διαυόεοο)ση το)ν τ
4 4 I I

α για να εξασφαλίσουν τα επιθυμητά κέρδη 
πεονόυια - κίνητοα. Χρειάζονται ελευθερία στη 
πυ.ίόν. δυνατυτντεε via απολύσειε και πεοιοοι-

4 I · I It
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σμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Από αυτή την άποψη είναι 
χαρακτηρισ^-κό ότι δεν έχει έρθει τρία ολόκληρα χρόνια το νομο
σχέδιο για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες tcov ναυτεργατών.

Ακόμη αξίζει να σημειωθεί'ότι και οποιεσδήποτε προσπάθειες 
για ανάπτυξη κλάδίυν βασικών για την οικονομία, κλάδων με 
εξαγωγικό προσανατολισμό και κλάδων με τεχνολογία αιχμής 
αέσα στα πλαίσια της ΕΟΚ θα πεοιοριστούν σε κάποια συ απλή- 
ριυματική δραστηριότητα τ<υν πολυεθνικών της ΕΟΚ.

Επίσης δεν^πρσβλέπεται καμιά εθνικοποίηση επιχειρήσεων 
βασικής σημασίας 'όπως π.χ. επεξεργασίας ορυχτού πλούτου, 
πετρελαίου, τσιμέντου, ναυπηγείου κ.λ.π. Οι κρατικοποιήσεις 
πεοιοοίζονται μόνο σε ποο3ληυ.ατικέε επιχειρήσειε που αποοέόουνι k I lift - /«If- ik

ζημιές στην εθνική- οικονομία.

ΊΑ πρόγραμμα βέβαια'δίνει' στοϋ"ς' νέους επενδυτικούς φο
ρείς, δηλαδή τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην τοπική αυτο
διοίκηση, στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
λαϊκής βάσης. Μάλιστα υποστηρίζει ότι οι φορείς αυτοί μπορούν 
να ο ,ιμβάλουν σημαντικά στην αλλαγή της παραγωγικής δομής και 
των παραγωγικών σχέσεων. Οα μας επιτρέψουν οι συντάχτες 
του πεο'Όάααατοε να πούμε ότι αυτά είναι εντελώε αβάσιαα. 
Λν δεν παεΟούν υ.ια σειρά άλλα υ.έτοα οι δοαστηοιότητεε αυτέε

k i k k ι k i k 4

Οα κινούνται στα πεοιΟοόοια του μονοπολ/.ιακού καπιταλισμού και 
οπωσδήποτε ο χαρακτήρας τους Οα είναι συμπληρωματικός στις 
δοαστνειότητεε των μονοπωλίων.

*') Λ ν ε π ά ο κ ε ι α τ ο υ ·ε υ 0 υ. ο ύ α ν ά π τ υ έ. ηι / I I * · I

ο πεονεαμμα ο ί/.επί ετήσια αυεηση υ % του Λ Ιέ II
εν(·) στα ιοκαταεκτικα προβλέπονταν ·' !.5 - ύ %. Αε' υπάρχει
αυ/υιίοΛία οτι το ποσοστο αυτό είναι ανεπαεκεε και γενικά και
ειδικά σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες όπου 
πευ^λέπεται να είναι υέ/ώ/.ότεεο.

ποσοστν

Ί ο πόση σημασία έχει ο υύηλοε ευΟμόε αύεησηε του Λ Ιέ II 
γίνεται φανερή αν σκεφτούμε ότι το κατά κεφαλή Λ Ιέ II της /μόρας 
μας είναι περίπου το μισό του αντίστειχου κατά κεφαλή .Λ Ιέ II 
στιε χώρεε της ΕΟΚ.

Λυτό δεν σημαίνει ύέ^αια ότι ο ευΟμόε αυτός αύξησηε Οαik ιι kk- * ^11-
πεαγαατοποιηΟεί. Και αυτό γίνεται οανεεό αν σκεοτούμε ότι τα

k J k I J «k ik

δύο προότα χρόνια αυξήθηκε το ΛΕΠ κατά 2-2,5% οπότε στα 
υπόλοιπα τρία χρόνια χρειάζεται να αυξηθεί 4,5 με 5% το χρόνο.
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ΙΙέοα απ’ αυτό και αυτό το ·'!>.5% αύξηση του ΑΕ11 δίνει 
την αίσθηση - κι έτσι είναι - ότι δεν ποόκειται για ποονραμματικό 
στόχο αλλά'για μια αυθαίρετη ελπίδα τίον συντακτοόν του πενταε
τούς προνεάυ.οιατος.

- I ι » k ι

Δεν παραγνωρίζουμε. βέβαια, την κρίση του περνάει η 
ελληνική οικονομία και γενικότερα η καπιταλιστική οικονομία. 
Είμαστε της γνώμης όμως, αν ακολουΟιόταν μια πολιτική δη
μοκρατική αντιμονοπο)λιακή αν τι ιμπερ ιαλιστική. που Οα κινητο
ποιούσε όλους τουε ανΟοώπινους και υλικούε πόοουε. τότε Οα 
ήταν δυνατό να βγει η οικονομία από την κρίση και να πετύχει 
υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης.

Λυτό. 3έ3αια, ποοϋποΟέτει συνεργασία όλων το)ν ποοοδευ- 
τικών δυνάμεων -και κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα και 
στήριξη βασικά στο λαϊκό κίνημα και ^ιδιαίτερα στο εργατικό 
κίνημα.

Κατά συνέπεια και υπ’ αυτή την άποψη έχει σοβαρές ευθύνες η 
κυβέρνηση.

δ ) Μ η εξασφάλιση π α ρ α γ ωγικ ή ς α ν α δ ι ά ρ -
0 ρ ο) σ η ς και α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς της οικο
νομίας.

Τα τελευταία 15 χρόνια η βιομηχανία έχασε τον ηγετικό 
της ρόλο στην αύξηση του ΛκαΟ. Εθνικού Προϊόντος. Λυτό το 
ρόλο τον παίξουν πότε η γεωργία πότε οι υπηρεσίεε.

II αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στη βιομηχανία 
ενώ το 19;Vi -1 9 / 0 ήταν 9-12% το 1971-84 ήταν μηδενική. 
Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι οι επενδύσεις με βάση το Ν. 
1202/82 σε κεφαλαιουχικά αγαθά, σε ηλεκτρικές και άλλες συ
σκευές σε μεταφορικά μέσα αποτελούν το 10% το>ν συνολικοόν 
επενδύσεων.

Έτσι φτάσαμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε αρνητικούς 
ρυθμούς στους δεί/τες βιομηχανικής παραγωγής. Υπάρχει πρό
βλημα αποβιομηχάνισης λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων 
στη βιομηχανία και γενικότερα στην οικονομία.

Είναι επιταχτική η ανάγκη για αναδιάρΟρο^ση και ανα
συγκρότηση της οικονομίας.

Το πενταετές δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει το θεμελιακό 
αυτό πρόβλημα. Λυτό γίνεται φανερό :
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Ιΐεώτχ - πεώτα χ.πό το γεγονός ότι ο δημόσιος τομέαc 
δεν προβλέπεται να αναλάβει σημαντικές ποιοτο,βουλίες. αλλά 
το θέμα αφήνεται στην ιδιωτική πριυτοβουλίχ. Το πενταετές 
αναφέρει <<η κλαδική πολιτική Οα στηριχτεί στα κίνητρα που 
προβλέπει ο νόμος .1262» (σελ. 88).

Λεύτερο.. Τα έργα που έχουν προγραμματιστεί από το δη
μόσιο τομέα (αλουμίνα, ανοξείδωτος χύλυβας. το μεταλλουργικό 
συγκρότημα κτ.λ.) καθυστερούν. Έχουν κατ’ επανάληψη εξαγ
γελθεί. Προβλέπεται να αρχίσουν το 1981 χοαρίς ουσιαστικά σε 
ορισμένα να έχουν γίνει ούτε οι λεπτομερείς μελέτες σκοπιμό- 
τητας π.χ. ανοξείδωτος χάλυβας.

.Με την ευκαιοία αυτή δεν μπορούμε να μην Ουυ.ίσουαε ότι 
ματακόΟηκε η κατασκευή του πετροχημικού συγκροτήματος παρά 
το γεγονός ότι είχαν αγοραστεί _.τα .μηχανήματα - και-Οα έχουμε- 
Ζ,ύ.ί.Ά νύοω στα 100 εκατ. δολλάρια.

J ρίτο. II διάρΟρο)ση των δημοσίων επενδύσεων προβλέ- 
πεται το 1987 να είναι ουσιαστικά η ίδια με αυτή του 1982. 
Χαοακτηοισττκόε είναι ο παοακάτω πίνακας.» ί k - ι -

Σύνθεση δημοσίων επενδύσει·)'; κατά Κλάδο

Κλάδος' 1975-80 1981 1982 1987

Γειοονία κ.λ.π. 11.9 9.8 10,7 10,0
Ορυχεία κ.λ.π. ΤΟ 5.8 /.5 6.5

. .Μεταποίηση 2,9 • > * > , ) 2,8 8,5
Ενέο*'εια - V0o. Λποχ. 28.1 20.:; 25,6 25,0
.Μεταφορές - επικοινωνίες 58.8 :;8,9 85,5 88,0
Κατοικία 1.6 ::.ΐ •V 4,0
Λημ. Διοίκηση 2.8 2.5 1,9 2,0
Λοιποί κλάδοι 1 T9 15,7 12,9 16,0

100.0 100.0 100,0 100,0

ΙΙηγή : οετές, σελ. 17. Τα στοιχεία είναι ΕΟνικολογιστικά.
Έτσι, είναι καθαρό ότι δεν προβλέπεται να γίνει ουσιαστική 

ανκδιάεΟεωση και ανασυγκεότηση της οικονου,ίας.
Η παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας δεν αποτελεί 

όραμα για το μέλλον αλλά επιταχτική ανάγκη του σήμερα. 
Όρο για την άνοδο της παραγωγικότητας και της διεθνούς αντα
γωνιστικότητας της οικονομίας.
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Η πα-ραγουγική
--Π

ανασυγκροτώση της οικονου.ιαε απαιτεί
σήμερα, την εςυγιανση των προρ/.ηματικουν επιχειρησεουν. Tr,v
ενδργοποίηση του παραγωγικού δυναμικού —ου αργεί. Τον τεχνο
λογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των κυριότερων κλάδων 
της βιομηχανίας που βρίσκονται σε κρίση, καθώς και της αγρο
τικής οικονομίας. Γην ανάπτυξη νέων, σύγχρονον/ κλάδων που 
σήμερα δεν υπάρχουν καθόλου. Τη συνολική άνοδο της οικονομίας.

Τα καθήκοντα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Πρέπει 
να αντιμετωπιστούν συνδυασμένα με βάση τις παρακάτου αρχές :

Π ρ ώ τ ο : Ενίσχυση της παραγουγικής βάσης της
οικονομίας συνολικά, αύξηση του ειδικού βάρους της βιομη
χανίας και της αγροτική: οικονοαια: σ7 Μ5α οο: τιυν υπηεεσιουν.

I I

που δεν υπηρετούν παραγο>γικές και κοινουνικές ανάγκες.

Δεύτερο : Λόγω του. υψηλού βαθμού-διεθνοποίησης- της 
παραγωγής η επιλογή τιυν συγκεκριμένου'/ κλάδων και προϊόντων, 
εξαρτάται ατ:ό τις διεθνείς επιλογές της χώρας. Η ανεξάρτητη 
πολιτική που προτείνει το ΚΚΕ εξασφαλίζει στη χώρα μας πολ
λαπλές εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης. 11 ροτεραιότητα. 
ανάαεσα σ’ αυτέε αποκτούν στιε οηυεοινέε συνΟήκεε οι κλάδοι τηε 
παραγώγής σύγχρονου'/ μέσων παραγουγής για τον εκσυγχρονισμό 
και την άνοδο τηε παραγουγικότητας της βιομηχανίας και τηε 
αγροτικής οικονομίας. Τέτοιοι είναι οι τομείς τουν εξειδικευμένουν 
μηχανοκατασκευουν, ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού, 
βασικουν και ενδιάμεσου*/ χημικούν προϊοντουν, η πληροφορική και 
η μικροηλεκτρονική. κα.Οους και οι τομείς αξιοποίησης του φυσικού 
πλούτου τηε χοΰρας.

Τ ρ ί τ ο : Στις συνθήκες της επιστημονικυτεχνικήε επα
νάστασης που ζούμε η αναδιάρΟρουση. της οικονομίας συνδυάζεται 
υ.ε την ανανέουση τηε τε/νικήε τηε βάσηε. Το νενονόε αυτό κάνει
κοισιοιους τουεI I ~ οεουε ειασοα/.ισηε και αειοποιησηro- ΤΛ νεα ε
τεχνολογίας. Κάνει επιτακτική ανάγκη την αποφασιστική στροφή
στην αναπτυςη της ντόπια: ιπιστημονικης ερευνάς και τεχνο/.ογιας.
της τεχνικής εκπαίδευσης. Επιβάλλει την ενερ-γο;ττκή παρέμβαση
:ου: κοατουε στουε του,ειε τηε παοανου^/ε. εισα'Όυ'.'νε και ποο

I - - ι-Ι· till* III· »

σαρμογης της νέας της οικονομικέεχνοΛογιας. στις αναγκες 
και ποουτα πεοΰτα του δηυ.οσίου τοοιέα. τουν συνεταιοισυ.ο·//. τηε 
τοπικήε αυτοδιοίκησηε και τοον υ.ικοου.εσαίο·/ν επιν ειεήσεουν. 
Ιδιαίτερα στους τομείς της πληροφορικής και της. μικροηλεκτρο- 
νικής επιβάλλεται άμεσα η δημιουργία κρατικού φορέα για την 
ποοουΟηση τηε έοευναε και τηε παοαγουνήε εέειδικευμένουν πουΐόν-

ι 4 < I - ι - I · » i · J · I ι
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των και οργάνωση κεντρικού συστήματος κρατικών προμηΟεκυν
και τεχνεκής υποστήριξης.

ε) Μ η εξασφάλιση αποκέντρωσης και σ ω~
στ ή ς περιφερειακής ανάπτυξης.

Είναι αναμφΐσβήτήτο ότι υπάρχει ζωτική ανάγκη γιά σωστή 
και αρμονική ανάπτυξη στην περιφέρεια.

Η πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη δεν σημαίνει απλούς 
εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στην επαρχία ασύνδετων 
μεταΕύ τους και με' τσ~πεοιβ άλλον. Σημαίνει πρώτα και κύρια 
αρμονική σύνδεση της εγκατάστασης των παραγοογικών μονάδοον 
με τους φυσικούς πόρους, τις παραγουγικές και κλιματολογικές 
συνθήκες, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. 
Τέλος σημαίνει σύνδεση με τις παραγωγικές μονάδες που υπάρχουν 
σε κάθε περιοχή.

Το κεφάλαιο, βέβαια, ::ου εγκαθίσταται στην περιφέρεια έχει 
σαν στόχο να εξασφαλίσει φτηνή, ανοργάνωτη και ,με χαμηλή 
συνδικαλιστική συνείδηση εργατική δύναμη.

Γι’ αυτό ακριβώς χρειάζεται τα προβλήματα αυτά να αντι
μετωπίζονται πάνου σε δημοκρατική βάση. Λυτό μπορεί να γίνει 
μόνο από την αυτοδιοίκηση β7 και γ7 βαθμού. Δηλαδή από όργανα 
αιρετά με καθολική ψηφοφορία. Στα όργανα αυτά πρέπει να μετα
βιβαστούν αρμοδιότητες από την κεντρική εξουσία και πόροι για
την άσκηση του:

Τα όονανα αυτά Οα είναι α.ρυ.όδια νια την πεοιοεοειακή ανά-
II II 4 I 4 1 I J

πτύξη. Σε ποιο βαθμό δηλαδή Οα αναπτυχθεί η κάθε περιοχή βιο
μηχανικά, τουριστικά, γεωργικά κ.λ.π. και που μπορεί να εγκα
τασταθεί κάθε βιομηχανία ώστε να εξασφαλίζεται αρμονική 
ανάπτυξη.

Το πενταετές πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία διαφόρων 
μεταβατικών οργάνων που Οα είναι υπεύθυνα για τον πρόγραμμα-ι I 14 I 4 J 4 ι ι

τισμό σε επίπεδο επαο'/ίας και νομού. Τα όργανα αυτά ποο3λέπεται 
ότι Οα μετεξελιχτούν σε αυτοδιοίκηση β7 και γ7 βαθμού. Δεν 
δεσμεύεται όμως ότι Οα δημιουργηΟεί η αυτοδιοίκηση β' και γ7 
βαθμού μένει το J 987 και αυτό παοά το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
είχε δεσμευτεί ότι το ζήτημα Οα λύνονταν μέχρι τιε αρχές του
ΙΓ8Τ

στ) Μ η ε ξ α σ φ ά λ ι σ η του ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς τ (υ ν 
ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν .
Σχετικά με την εισοδηματική πολιτική στο κείμενο του 

πενταετούς δεν αναφέρεται τίποτα εκτός από τις φράσεις «η
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καταπολέμηση του πληΟθερισμού» (σ.2) κι «αύξηση του εισοδή
ματος tojv γεωργών» (σ.23). Αναφέρετάι φυσικά ότι «το τελικό 
κείμενο του ] I ρογράμματος ακολουθεί τα προκαταρκτικά μαζί 
με τα οποία απαρτίζει το Πρόγραμμα (σ. 1). Όμως πιο κάτω 
το πενταετές αναφέρει π(»ς ((βασικός σκοπός του τελικού κειμένου 
είναι η συγκεκριμενοποίηση των μέτρων πολιτικής)) (σ.1 ). ~

II πρώτη παρατήρηση αφορά το γεγονός ότι στην τελική 
εισήγηση όχι μόνο καθόλου δεν αναφέρεται η εισοδηματική πολι
τική της κυβέρνησης μα και ούτε γίνεται ((συγκεκριμενοποίηση 
των μέτρων πολιτικής» για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που αφορά 
τους εργαζόμενους δηλαδή την εισοδηματική πολιτική.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός η ουσιαστική αισθητή πτώση 
της αγοραστικής δύναμης τ(»ν—εργαζομένων. Ο μεγάλος πληθω
ρισμός στη χώρα μας και που φέτος πλησιάζει το 20% όχι μόνο 
εξανεμίζει μα και προκαλεί μεγάλη απώλεια των πραγματικών 
μισθών και ημερομισθίων.

Το 1983» οι τιμές τε 100 βασικά είδη κατανάλωσης αυξή
θηκαν από ό.5% /μέχρι 1 0J .2% π.χ. τα εισιτήρια κατά 55.9°,, 
τα αυγά κατά 5·/ί.7%. το σπορέλαιο κατά ο 1,1 % κ.λ.π.

Το υπουονείο ευποοίου αναφέρει ότι υπάεχουν πάνω από 
1200 αιτήσεις για αυξήσεις τιμούν σε εμπορεύματα. Πού Οα φτάσει 
η ακρίβεια μ’ αυτή τη σημερινή κυβερνητική οικονομική πολιτική ; 
Στον πρώτο χρόνο του θετούς 1983 η κυβέρνηση με νόμο καθήλωσε 
την αύεηση των ονομαστικών μίσθιον και μεοοκαμάτΐυν. το παοα-

i - 4 i \ ι ι

δέχθηκε η κυβέρνηση ότι το 1983 μειώθηκαν τα πραγματικά 
μεροκάματα και οι μισθοί κατά 5%. Στην πραγματικότητα όμως

ραγματικών<ε 11 %. II πτώση τωνη πτ(»ση αυτή ανέρχονταν σ;. ι j u 
αμοιβίον έπληξε κλάδους πούχουν μεγάλη ανεργία π.χ. οικοδόμοι 
13.0%. δέρμα 1Γ). I °(). μέταλλο 12,7%.

Η συνεχής μείωση του όγκου των λιανικών πωλήσεων 
(8J -3, ό, 82-ύ.Ι. 83-1. (>%) σχετίζεται και με τη χειροτέρευση 
του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, στα χρόνια αυτά η 
κυβέρνηση του ΙΙΛΣΟΚ εμμένει στην εισοδηματική τηε πολιτική

ι ι J i % k I I k If- 4

και προχωρεί να χαράξει για τέταρτη χρονιά πολιτική όχι προς 
όοελοε των εργαζομένων.1 ' * t -· V

Το ΚΚΕ θεωρεί ότι η προστασία των εργατικών εισοδη- 
μάτίον και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου tcov εργαζομένων 
αποτελεί βασικό παράγοντα για την αντιμετώπιση της κρίσης 
και μια οικονομική ανάπτυξη προς όφελος του λαού.
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Χρειάζεται εδώ η νομοθετική κατοχύρωση γνήσιου συστή
ματος AT Λ και κατοχύρωση κατώτερων αποδοχών, που να κα
λύπτουν τις βασικές ανάγκες των εργατοϋπαλληλικών οικογενειών 
και κατώτερων συντάξεο)ν στο 80% αυτούν των αποδοχών. Απε
λευθέρωση tgjv συλλογικούν διαπραγματεύσεων από την υποχρεω
τική διαιτησία και κρατική γραφειοκρατία. Κατάρτιση γνήσιου 
εργατικού τιμάριθμου κόστους ζωής με την ουσιαστική συμμετοχή 
των εργαζομένων στην έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών 
και την κατάρτιση του ΔΤΚ.

Βασική προϋπόθεση για να έχει πραγματικά αποτελέσματα 
ο έλεγχος των τιμούν είναι να εντάσσεται σε μια γενικότερη προ
σπάθεια καταπολέμησης του πληθο)ρισμού με χτύπημα τωνπαρα- 
γόντο)ν που τον συντηρούν : δράση το)ν μονοπωλίων, εξάρτηση, 
υπέρογκες αντιπαραγίογικές δαπάνες και ιδιαίτερα οι στρατιό)- 
τικές που μπορούν να μειθ)0ούν στο επίπεδο το)ν πραγματικών 
αναγκούν της εθνικής άμυνας. Σε τέτοια πλαίσια μπορεί να απο- 
δόσουν μέτρα όπ<ος : έλεγχος, σ’ όλο το κύκλο)μα διαμόρφο)σης 
το)ν τιμούν (από εργοστάσιο ο)ς λιανική πώληση).

ν ' εογαζόμενουε. εκδημοκοατισμό4 I - 4 Η ι 4τηριςη του ελέγχου στους 
των κρατικούν υπηρεσιούν. εκσυγχρονισμό και ουσιαστικοποίηση 
του έργου τους, με εξασφάλιση συντονισμού με συνδικάτα και άλ
λου:: μαζικούε οοοείε. Λνμιουογία κεατικούν οοοέθ)ν στο εέχοτεεικό 
εμπόριο και χτύπημα ανισότιμο>ν ανταλλαγούν.

'Αμεσα μέτρα προστασίας το)ν πιο φτο)χών στρο)μμάτο)ν 
και πο6)Τ' απ’ όλα τίυν ανέεγο^ν. Αποκεουση πεοσπάθειαε εοαεμο- 
γής προγραμμάτο)ν εντατικοποίησης της εργασίας. Αποφασι
στική παοέυ/ίαστ. του κεάτουε νια διασοάλιση της δουλιάε στουε 
εενα.ζόμενουε σε επινειεήσειε που κλείνουν ή ξεπουλιούνται.

ΚΙΤΙΑ 11 IT)ΒΑΜΜΑΤΑ

Σαν αποτέλεσμα το)ν διαεΟεοιτικούν προβληαάτο>ν τηε οικο- 
νομίας της εξάρτησης, της ένταξης στην ΚΟΚ και της πολιτικής 
που ακολούθησαν οι μένει σήμεοα κυβεενήσειε και ιδιαίτεεα 
μετά το 1974 έχουν δημιουργηθεί μια σειρά σοβαρά προβλήματα 
που απαιτούν άμεσα μέτεα.

α) ΑΝΕΡΓΙΑ

Κατά τη συζήτηση που έγινε τον περασμένο χρόνο πάνο) 
στα Προκαταρκτικά του ΰετούς. το ΚΚΕ υποστήριξε την άποψη 
ότι οι βασικοί στόχοι είναι εξο)πραγματικοί και δεν αντιμετο)πί-
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ζουν το πρόβλημα της ανεργίας στη ρίζα του. Ο χρόνος που πέρασε 
επιβεβαίωσε πέρα για πέρα την ορθότητα της εκτίμησης αυτής 
του κόμματός μας. Με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση 
δεν κατόρθωσε όχι να μειώσει μα και ούτε να σταματήσει την 
ανοδική'πορεία της μαζικής ανεργίας. Ο αριθμός των ανέργουν 
υπολογίζεται σήμερα σε .350.000 άτομα. Ο υπουργός της Εθνικής 
Οικονομίας κ. Γ. Λρσένης παραδέχθηκε ότι η ανεργία σ’ όλη τη 
χούρα υπερβαίνει τις 300.000. Επίσης αναγνώρισε ότι το 1982 
η ανεργία αυξήθηκε κατά 34% και το 1983 κατά 47% (Το Βήμα 
12.9.84). Τα στοιχεία της ΕΟΚ παρουσιάζουν αύξηση της ανερ
γίας (Ιούνης 1983-Ιούνης 1984) κατά 18.7%. Παρά το ότι η 
Βουλή ψήφισε το Ν. 1387/83 «περί ελέγχου των ομαδικών απο
λύσεων», οι απολύσεις εξακολουθούν να αυξάνονται, π.χ. στο πρώτο 
εξάμηνο του 1983 απολύθηκαν από τη δουλιά 79.137 εργαζόμενοι 
και στο πρώτο εξάμηνο του 1984 απολύθηκαν 82.158 άτου.α 
(«Ρ» 10.7.84).

Όπως είναι γνωστό η μείωση της ανεργίας προϋποθέτει 
δημιουργία νέων-Οέσεων απασχόλησης και αυτό .συνδέεται με τους 
ρυθμούς αύξησης του ΛΕ1Ι. Τα προκαταρκτικά έθεταν μια αύξηση 
του Λ Ε11 κατά 3,5-4% για την σταδιακή μείωση της ανεργίας 
και υποαπασχόλησης. ΓΙροβλέπονταν να δημιουργηΟούν 270.000 
νέες θέσεις εργασίας στα χρόνια 1984-1987. Το ότι οι στόχοι αυτοί 
ήταν ανέφικτοι φαίνονταν από την αρχή.

ΙΙέρασαν τα δύο πρώτα χρόνια του 5ετούς. II οικονομία 
δεν μπορεί να πάρει ανάσα ακόμη. Επενδύσεις δεν γίνονται, νέες 
θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται και η ανεργία αυξάνεται. 
Το ΛΕΙ1 στην πραγματικότητα παραμένει στάσιυο, το 1983 σηυ,ει - 
ώΟηκε μηδαμινή αύξηση 0,4% (έκθεση Διοικητή της Τράπε
ζας της Ελλάδας για το 1983 σελ. 34) και φέτος (1984) προβλέ- 
πεται μικρή αύξηση γύρω στο 2%.

Στην τελική εισήγηση του δετούς προγράμματος ο Υπουργός 
αναφέρει ότι με μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά την δετία 
της τάξης του 2% υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 150-100 
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή κατά 110 με 120 χιλ. λι
νό τε ο εε από ότι νοάοονταν στα προκαταρκτικά του πενταετούε. 
Και μόνο υποθετικά γίνεται λόγος για υψηλότερο ρυθμό αύξησης. 
Φαίνεται καθαρά πως η ανεργία θά διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο, 
έστω κι αν υποθέσουμε (πράγμα αμφίβολο) ότι θα επιτευχθούν 
αυτά που αναφέρονται στην τελική εισήγηση. Το[πρόβλημα οξύνεται 
περισσότερο εάν υπολογίσουμε και τις νέες γενιές που πρώτο-
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μπαίνουν στην παραγωγή. Οι υποσχέσεις, λοιπόν για., αισθητή 
μείωση της ανεργίας είναι μια ακάλυπτη επιταγή.

. Οι. αρμόδιοι_της ΕΟΚ εκτιμούν τζως για. να διατηρηθεί η 
ανεργία, στις χώρες:μέλη, στο σημερινό επίπεδο είναι απαραίτητη 
_χρονιάτικη__αύξηση που ΑΕΠ κατά. 3-4% και για να αμβλυνθεί 
πρέπει να δημιουργούνται κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο νέες θέσεις 
εργασίας. Ο κ. Λρσένης έσπευσε όμως να μιλήσει στο 22 Συνέ
δριο της ΓΣΕΕ για εξάλειψη της ανεργίας στην Ελλάδα ως το 
τέλος της ΙΟετίας. (Εξπρές 10.12.84). Εξάλειψη της ανεργίας 
και καπιταλισμός δεν συμβιβάζονται γιατί οι ίδιοι οι οικονομικοί 
νόμοι του κεφαλαίου προκαλούν την ανεργία και τα μονοπώλια 
την χρειάζονται για να εντατικοποιούν την εργασία, να συμπιέ
ζουν τους εργατικούς μισθούς και ν’ αυξάνουν τα κέρδη τους. 
Εξάλειψη της ανεργίας και εξασφάλιση απασχόλησης για όλους 
τους εργαζόμενους μπορεί να γίνει μόνο στο σοσιαλισμό______ . ..

Στην τελική έκθεση του 5ετούς δεν φαίνεται ο κλαδικός ισο
λογισμός των νέων θέσεων εργασίας που προγραμματίζονται να 
δημιουργηθούν. Και εδώ έχουμε πισωγύρισμα σε σχέση με τα προ
καταρκτικά. Φαίνεται όμως στη σελίδα 4 ότι έμφαση δίνεται 
στις κατασκευές και στους μη παραγωγικούς κλάδους της οικονο- 
υ.ίαε.ι

II ρέπει εδ(ό να σημειώσουμε πως η κυβέρνηση και στο 
παρελθόν πολλές φορές έχει εξαγγείλει διάφορα προγράμματα 
καταπολέμησης της ανεργίας. Οι κυβερνητικές όμως αυτές 
ανακοινώσεις οάνηκαν αναποτελεσματικές λόγω της γενικότερης 
οικονομικής πολιτικήν του 1ΙΛΣΟΚ.

Ο κ. Λρσένης δήλωσε λόγου χάρη μετά, την απεργία των 
οικοδόμων, που έγινε τον Απρίλη 84, ότι χορηγείται ένα τρισε
κατομμύριο για την αναθέρμανση της οικοδομής. (Τα Νέα 18.4.84). 
Καλά, θα είναι η κυβέρνηση να ενημερώσει τη βουλή κάποτε για 
το τι υλοποίησε από τις πολλαπλές διακηρύξεις της για την αντι
μετώπιση της ανεονίας.

Στην τελική εισήγηση του 5ετούς η κυβέρνηση εμυένει στην 
εσφαλμένη αντίληψη για επιδότηση της απασχόλησης, που στην 
πραγματικότητα σημαίνει ότι αφήνει απροστάτευτους τους ανέρ
γους και ότι μ’ αυτό επιδοτεί τους βιομήχανους και μεγαλοεργο- 

'OOTc·.
Επίσης η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει τα οικονομικά βάρη 

για την αντιμετώπιση της ανεργίας στους εργαζόμενους, με το 
πρόσχημα της «κοινωνικής αλληλεγγύης» (σ.4).
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' ^1ό ανακο,./] .cov α,ιθλάσεων, η ανακούφιση των 
ανέργου/ και η- ουσιαστική αντιμετώπιση της ανεργίας έχουν 
α,.οκ ι /;σ^ι <.ρω.αρχική σημασία. Είναι ανάγκη να παρθούν αμεσα 
δραστικά μέτρα και γενικότερα μακροπρόθεσμα αντιμονοπωλιακά 
μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας. Μέτρα προστασίας και ανα
κούφισης των ανέργων, ■ αντιμετώπισης των' ομαδικών απολύ
σεων, θεσμικά, μέτρα για την άμβλυνση της οξυμένης ανεργίας, 
ειδικά μέτρα για τη νεολαία.

Η αντιμετούπιση της μαζικής ανεργίας δεν μπορεί να στη
ριχτεί σε πολιτική μείωσης των μισθών ή σε αποσπασματικά 
μέτρα. Λυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια μιας συνολικής πολιτικής 
εξόδου από την κρίση και εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προ
γράμματος επενδύσεί,ον με κύριο στόχο τη δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης και τη μείωση της μαζικής ανεργίας.

Η α ν ά γ κ η 
θα αν

γ ι α ε ν α ε κ τ α κ τ ο π ο ο γ ρ α μ μ α- - π ο υ
ιμ ε τ ω π ί ζ ε ι ουσιαστικά το πρόβλη

μα της ανεργίας είναι ποαγματικ ά μ ε - 
γ ά λ η και αυξάνει σ υ ν ε χ ώ ς.

Πρίοτα απ’ όλα είναι ανάγκη να εθνικοποιηθούν βασικοί 
κλάδοι της οικονομίας για να υλοποιηθεί μια προγραμματισμένη 
πολιτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Χρειάζεται αντιμετώπιση της ανεργίας σε κλάδους της 
υλικής παραγωγής που εκδηλώθηκε σε οξυμένες διαστάσεις. 
Απαιτεί αυτό επεξεργασία ειδικόν/ κλαδικών προγραμμάτων στις 
οικοδομές, στ/] βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ιματισμού, 
στη μεταλλευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία δέρματος κ.λ.π. 
Τα κλαδικά αυτά προγράμματα πρέπει να έχουν σα βάση τ/; 
διεύρυνση του δημοσίου τομέα και τον αναπροσανατολισμό των 
διεθνών οικονομικών σχέσεων όπως αναφέρουμε παρακάτω.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε κλάδους παραδοσιακά 
γυναικείους, δημιουργία τμημάτων εκπαίδευσης από τον ΟΛΕΛ 
μέσα στις επιχειρήσεις που εργάζονται γυναίκες, αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που δημιουργεί η δουλιά φασύν, που πλήττει 
κύοια tic γυναίκεε.

Χρειάζεται ορθολογική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων. 
IIρέπει να χτυπηθεί η φυγάδευση κεφαλαίο)'/ στο εξωτερικό, 
η κερδοσκοπία, η σπατάλη, η υπερπολυτελής κατανάλωση, ο 
παρασιτισμός και να περιοριστούν οι μη παραγωγικές και στρα
τιωτικές δαπάνες, -λήψη δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση 
της παράνομης εξαγο>γής συναλλάγματος.
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Χρειάζεται ένας γενικότερος αναπροσανατολισμός των διεΟνοόν 
οικονομικών σχέσείυν στη βάση της ισοτιμίας και του αμοιβαίου 
οφέλους. Ν’ αντιμετωπιστούν οι συνέπειες αττό την ένταξη στην 
ΕΟΚ για την-εθνική παραγωγή. Χρειάζεται προουθηση της πάλης 
για την αποδέσμευση. Προστασία της εθνικής παραγοογής. Έλεγ
χος και περιορισμός τίυν εισαγωγούν και προούΟηση εθνικού ε?ώγχου 
στις κρατικές προμήθειες. Έλεγχος της αγοράς ντόπιων επι
χειρήσεων από το ξένο κεφάλαιο. Να επιβληθεί εθνικός έλεγχος 
στις κινήσεις του ξένου κεφαλαίου. Έλεγχος της φυγάδευσης κε
φαλαίων στο εξωτερικό με τη μέθοδο των υποτιμολογήσεων και 
υπερτιμολογήσεοον δημιουργία κρατικών φορέων στο μεγάλο 
εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο.

Ουσιαστικός αναπροσανατολισμός το^ν επενδύσειον. Οι επεν
δυτικές δαπάνες να κατευΟυνΟούν σε μεγάλα βιομηχανικά και 
άλλα παραγωγικά έργα για την εξυπηρέτηση των κοινοτικών 
αναγκών. Ο κύριος- όγκος το)ν επενδύσεων πρέπει να αναληφΟεί 
από το δημόσιο του.έα τηε οικονουίαε. Ν’ αναπτυνΟούν ποακτικέε 
παραγο)γικές μονάδες στους τομείς της πετροχημικής βιομηχα
νίας, ανοξείδίοτου χάλυβα, αλουμίνας, μολύβδου, ψευδαργύρου 
κ.λ.π.

Να προχμορήσει η υλοποίηση του νόμου για τον Εθνικό Οργα
νισμό Φαουάκου.

i k k

Να επεκταΟεί ο δημόσιος τομέας με επενδύσεις σε παρα- 
γωγικούς κλάδους της οικονομίας και όχι μόνο με την υπαγωγή 
στον αρμόδιο φορέα προβληματικών επιχειρήσεων.

Ριζική αντιμετούπιση των προβληματικών επιχειρήσεων 
ποοε όοελοε των εοναζουένων.

I ' ι k 4 * i

Να γίνει εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής και κοινωνικής 
υποδομής της χώρας με την κατασκευή δημοσίων έργων, νοσοκο
μείων. λαϊκής στέγης, σχολείων, δρόμων, παιδικών και βρεφικών 
σταθμών, αθλητικών κέντρων, έργων πολεοδομίας, συγκοινωνίας, 
εγκαταστάσεων μηχανικής και βιολογικής κάθαρσης κ.λ.π

β) ΙΙΡΟΒΛΙΙλΙΛΤΙΚΕΣ ΕΙ ΗΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ

Στο ζήτημα το>ν προβληματικών επιχειρήσεων η κυβέρνηση 
εφάρμοσε πολιτική κρατικό - μονοπωλιακής ρύθμισης, με απο
τέλεσμα αντί να αντιμετωπιστεί η προβληματικότητα και υπέρ - 
χρέωση τους να έχουν σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις σοβαρό
τερα προβλήματα (π.χ. Λάρκο, ΙΙυρκάλ κ.λ.π.).
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Στο κύριο ζήτημα, ποιος θα πληρώσει τα 250 δ.σ δοχ. χρέη 
που άφησαν πίσω τους οι μεγαλοεπιχειρηματίες (Μποδοσάκης. 
Κατσάμπας - Στρατός, Σκαλιστήρης, Τσάτσος κ.λ.π.), η Κυ
βέρνηση εφάρμοσε πολιτική φορτώματος των χρεών στους ώμους 
των εργαζομένων. Επιπρόσθετα αντί να διασφαλιστεί ο δημόσιος 
χαρακτήραςντων προβληματικών (κάτω από τις πιέσεις της μονο
πωλιακής ολιγαρχίας), υποσχέθηκε την επιστροφή τους στους 
πρώην ιδιοκτήτες τους οποιαδήποτε στιγμή οι τελευταίοι ■ το 
Οελήσουν. Στο παλλαϊκό αίτημα για διεξαγωγή δημοκρατικού 
διαχειριστικού ελέγχου, για να φανεί η αιτία του προβλήματος 
και να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα ώστε να ζητηθούν ποινικές 
ευθύνες η κυβέρνηση εφάρμοσε την πολιτική του «κουκουλώμα- 
τος» και έδοσε,.συγχωροχάρτι στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Στο 
αίτημα για εξασφάλιση δουλιάς και λειτουργίας των εργοστασίων 
συχνά απάντησε με επιθέσεις κατά των απεργών και συλλήψεις 
συνδικαλιστούν, ------

Όμο>ς στο «Συμβόλαιο με το λαό» το 1ΙΛΣΟΚ υποσχόταν 
ότι θ’ αντιμετωπίσει το ζήτημα των υποχρεωμένων επιχειρήσεων 
κατά τρόπο που δεν θα έριχνε «το κόστος της εξυγίανσης στις 
πλάτες του κοινοτικού συνόλου)), ενώ παράλληλα θα προχοορούσε 
<(σε κοινο)νικό έλεγχο των επιχειρήσεων» με ((αποφασιστική συμ
μετοχή το>ν εργαζομένου.

ΓΙοια όμο)ς πρακτική εφάρμοσε μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση ;

Για ένα μέρος το)ν προβληματικών (που τα χρέη τους 
φτάνουν 1Μ0 δισ. δρχ) εφαρμόζεται πολιτική ρύθμισης το)ν χρεών 
στα πλαίσια του πιστωτικού συστήματος. Κατά τον κ. Λρσένη το 
πιστωτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα από μόνο του να δια- 
πραγματευθεί με την κάθε επιχείρηση το θέμα της εξυγίανσης 
της (δηλώσεις 2.'>.8.8ό). Όμο)ς ακόμα και στις περιπτώσεις 
που για ορισμένες επιχειρήσεις γίνει αυτή η ρύθμιση (η οποία
σύμφωνα με τις κυβερνητικές κατευθύνσεις συνεπάγεται πάγο)μα 
/ρεών για 8-10 χρόνια) και πάλι δεν αλλάξει η ουσία του ζητή
ματος, αφού τα χρέη μετακυλύονται στις κρατικές τράπεζες. Σε 
ανάλογα αποτελέσματα οδηγεί και η πολιτική μετοχοποίησης το)ν 
χρεούν που εφαρμόζεται στα πλαίσια του φορέα για τις προβληματι
κές (ΟΛΕ). Δεν είμαστε κατά της μετοχοποίησης δανειακούν 
υποχρεώσεο)ν. αν πίσο) απ’ αυτές υπάρχουν υλικές αξίες.

και
Όμως στη συγκεκριμένη περίπτο)ση υπάρχουν μόνο χρέη, 
οι μετοχοποιήσεις τους σημαίνουν χάρισμα χρεών, αν δεν
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“αρθούν νενικότεοα αντιυ,ονοπωλιακά υιέτρα για να πληοώσουνV 4 \ I ill Μ
συνο/.ικα τα ,Μονοπώλια.

Διερ<υτώμαστε : Τι Οα εκφράζουν λ.χ. οι μετοχές το^ν 10 
δισ δρχ. χρεούν του συγκροτήματος Σκαλιστήρη, όταν τα περιου
σιακά στοιχεία που.άφησε πίσω του ο πρώην ιδιοκτήτης φτάνουν 
μόνο το 1 δισ δρχ.γΤι Οα εκφράζουν οι μετοχές των 33 δισ. δρχ. 

^τράτου - Κατσάμπα στην Πείρα ίκή - Πατραϊκή, όταν τα:ου
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης δεν ξεπερνούν τα 3 δισ. 
δρχ.; Στην πραγματικότητα όλα αυτά τα χρέη των μεγάλων επι
χειρήσεων, που έχουν ενταχΟεί στο φορέα και ξεπερνούν τα 120 
δισ. δρχ. Οα φορτίυΟούν με διάφορους τρόπους στους εργαζομένους. 
Διότι ενώ κανένας από τους ιδιώτες επιχειρηματίες δεν μπορεί 
να υποχρείοΟεί ν’ αγοράσει μετοχές υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, 
μπορούν να υποχρεωθούν οι κρατικές τράπεζες, οι δημόσιοι οργα
νισμοί. ο φορέας για τις προβληματικές και γενικότερα ο δημόσιος
τομέας.

Είναι φανερό ότι μ' αυτό τον τρόπο τα χρέη τελικά φορτώ
νονται στο κοινωνικό σύνολο και ειδικά στους εργαζόμενους. Τε
λευταία μάλιστα εμφανίζεται και μια άλλη κατεύθυνση στην Κυ
βερνητική πολιτική. Γίνεται προσπάθεια να φορτιυΟούν προβλη
ματικές σε συνεταιρισμούς (η θυγατρική της ΚΥΔΕΙΙ. ο ((Πόν
τος Λ.Ε.» ανέλαβε την λειτουργία της ΒΕΑΚΛ) στην τοπική 
αυτοδιοίκηση («11 ΟΑ ΪΤ.ΕΞ» Εύβοια) και τους εργαζόμενους 
με τα λεγύμενα αυτοδιαχειριστικά πειράματα και συμμετοχή στα 
κεφάλαια. Κι αυτή η κατεύθυνση στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί’ 
στη μετακύλιση χρεών σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων.

Το ΚΚΕ κατ' επανάληψη έχει τονίσει και μ.ε συγκεκριμένες 
προτάσεις έχει αποδείξει, ότι οι προβληματικές δεν αντιμετωπί
ζονται με τέτοια πολιτική. Θα πρέπει επι τέλους η κυβέρνηση να 
κατανοήσει, ότι με το φόρτωμα των χρεών στους εργαζόμ,ενους δεν 
βοηθάει να βγει η χίόρα από την κρίση. Για τα χρέη πρέπει να πλη
ρώσουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες και γενικότερα το μεγάλο κεφά
λαιο. Και σαν πρώτο μέτρο είναι η κρατικοποίηση των βιώσιμων 
με κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια προβληματικών, η εθνικοποίη
ση κερδοφύρων μονοπωλίων, η κατάργηση των προνομίων του 
μεγάλου κεφαλαίου, η πάταξη της φοροδιαφυγής, ο περιορισμός 
των αντιπαοανωνικών δαπανών τύπου αγοοά του αιώνα κ.λ.π. 
Αυτά είναι συγκεκριμένα μέτρα, που με την εφαρμογή τους βρί
σκονται πόροι για την κάλυψη των χρεών. Βέβαια η κάλυψη των 
χρεών είναι το πρώτο βήμα της εξυγίανσης. Χρειάζεται οι επι
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χειρήσεις αυτές (όττως και ολόκληρος ο δημόσιος τομέας) να λει
τουργούν με νέα κριτήρια, που Οα έχουν σαν βάση τους τα συμφέ
ροντα του Ελληνικού Λαού. Με άλλα λόγια είναι ανάγκη να εφαρ
μοστούν αντιμονο—ωλιακά αντιιμπεριαλιστικά δημοκρατικά κριτή
ρια διαχείρισης το)ν προβληματικού'; επιχειρήσεο)ν και του δημό
σιου τομέα.

Στην ττράξη η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών σημαίνει, ότι 
χρειάζεται όλη η διοικητική συγκρότηση της επιχείρησης να 
διαρθρωθεί παραγο)γικά, να απομακρυνθούν τα παλαιά αφεντικά 
και κάθε πρόσωπο υπεύθυνο για αντεργατική θέση και σκάνδαλα 
οικονομικής διαχείρισης να χτυπηθεί η ρουσφετο/,ογική πρόσληψη 
για εκλογική πελατεία και να καταχυρο)Οεί η ελεύθερη κίνηση των 
ιδεών στους χώρους δουλειάς. Να εξασφαλιστεί η ουσιαστική συμ
μετοχή των εργαζομένου; στην επιχείρηση, να εφαρμοστεί πολι
τική τιμούν, προμηΟειούν, πο)λήσεο;ν και χρηματοδότησης με κρι
τήριο'τα συμφέροντα τον; εργαζομένων και της εθνικής οικονο
μίας.

Στο βαθμό που υπάρχουν ομοειδείς επιχειρήσεις στον κλάδο, 
να δημιουργηΟεί εθνικός φορέας που Οα συντονίζει με την ουσια
στική συμμετοχή των εργαζομένου την δράση τους και Οα προ
γραμματίζει την ανάπτυξή τους στα πλαίσια του δημοκρατικού 
προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης και παραγο>γικής ανα
συγκρότησης της Χούρας. Οι χαριστικές συμβάσεις με το μεγάλο 
κεφάλαιο και οι ανισότιμες ανταλλαγές με πολυεθνικές εταιρείες 
πρέπει να καταργηΟούν. Να αξιοποιηΟούν οι δυνατότητες ισότι
μο)'; ανταλλαγούν, και τεχνολογικής συνεργασίας στα πλαίσια 
διακρατικού'; συμφο)νιούν με τρίτες χώρες και ιδιαίτερα με τις σο
σιαλιστικέ::. Θα ποέπει να παοΟούν υέτοα ποοστασίαε το)ν επιχει- 
ρήσεο)ν από τον ανταγο)γισμό το>ν μονοπον.ίο)'; της ΚΟΚ, 
μέρα πολλές επιχειρήσεις είναι προβληματικές εξ αιτίας το)ν μέ 
τρο)ν προσαρμογής στις αποφάσεις το)ν οργάνο)'; της ΕΟΚ. (ναυ
πηγεία, χαλυβουργική, κλοιστοϋφαντουργία. ηλεκτρικές συσκευές 
κ.λ.π.). Δεν μποοούμε να ελπίζουμε σο3αοά στον αντιμετούπιστ 
το)ν προβληματικού'; και την ανακοπή της αποβιομηχανοποίησηε 
όσο Οα παραμένει η Χούρα στην ΕΟΚ. Π αποδέσμευση από την 
ΕΟΚ καΟηυεοινά αποδείχνεται σαν υια ποάιη εΟνικήε ανάνκηε.

V

Ένα ακόυα υ.έτεο αποτελεσματικήε εξυγίανσης είναι η διε-
kit ι i - - 4 4 * 4

ξαγωγή δημοκρατικού διαχειριστικού ελέγχου με ουσιαστική συμ
μετοχή των εργαζομένο)';. Τα πορίσματα το;ν ελέγχμυν να δημο
σιευτούν και όχι να κρατιούνται κλειδωμένα στα συρτάρια του V-
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πουονείου. Θα ποέπει να φανούν οι\ * \ Τ ;αγματικες αίτιες της προ
βληματικότητας και να καταλογιστούν οι ανάλογες —οινικές ευθύ
νες. Η συνκάλυ'ύη των σκανδάλων σημαίνει στην ~oy.cn ενΟάο- 
ρυνση για επανάληψή τους.

Τέλος υ τ άρχει. το ζήτημα της εξασφάλισης των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων'και πρώτα αττ’ όλα της προστασίας tcov ανέρ- 
vcov λόγιο του κλεισίματος tojv εττι/ειοήσεων. I Ιέοα αττό την εεα- 
σφάλιση επιδομάτων στους ανέργους Οα πρέπει η κυβέρνηση να 
εντάξει κάθε βιώσιμη προβληματική επιχείρηση στο ((φορέα», 
ώστε μέσα από τον εκσυγχρονισμό, και στα πλαίσια πάντα του 
δημοσίου τομέα να εξασφαλιστεί απασχόληση και αύξηση της 
παραγωγής σε όφελος του λαού και της χώρας.

γ) ΊΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

ε ς υ π η-Ύ ψ ο ς. δ ι ά ρ 0 ρ (ο σ η κ α ι δ α πάνες 
~ρ έ τ η σ η ς" τ ό" 0. ε ς ω τ ε ρ ι κ ο ύ χ ρ έ~ό υ ς.

Ο ακριβής υπολογισμός του συνολικού εξωτερικού χρέους της 
χώρας (ιδκυτικού και δημόσιου) είναι πολύ δύσκολος αν όχι αδύνα
τος ΙΙαο’ όλα αυτά μπορούν να γίνουν προσεγγίσεις, οι οποίες τελικά 
δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Όπιυς δείχνει ο πίνα
κας I το συνολικό εξωτερικό χρέος της /μόρας το 1983, συμπεριλαμ- 
βανομένης και της λεγύμενης στρατιωτικής βοήθειας (στην πρα
γματικότητα πρόκειται για δάνεια) έφτασε τα 23,4 δισ. δολ., ύψος 
που αντιστοιχεί στο ύψος περίπου του ΑΕΙΙ. Το μισό περίπου του 
χρέους, οφείλεται από το ελλ. δημόσιο.

Στοιχεία για την στρατιωτική «βοήθεια» έχουμε μόνο για το 
1983. Όσον y.oooy. τις καταθέσεις σε συνάλλαγμα που γίνονταιt ι J 4 I I

στις ελληνικές τοάπεζες τυπικά δεν λογίζονται σαν νοέοε. Όοκυς 
στην ποαγματικότητα ποόκειται πεοί χρέους, διότι αποτελούν 
υποχρεώσεις της χώρας προς ξένους κεφαλαιούχους, που είναι μά
λιστα απαιτητές, ανά πάσα στιγμή, ιδίως σε συνθήκες κάποιας κρί
σης (πόλεμος, κυβερνητική κρίση κ.λ.π.).

Γενικά στον υπολογισμό του συνολικού ύψους του εξωτερικού 
χρέους υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Το ((Εξπρές» 10.3.84 
το υπολογίζει για το 1983 στα 20,6 δισ. δολ. ενώ ένα αστικό έντυ
πο «Θεοόοηση» 3.5.84, το υπολογίζει μεταξύ 18 και 24.7 δις 
δολλάρια.

Σχετικά με τις πηγές δανεισμού το 1981 υπολογίζεται ότι 
τα 2/3 του εξίοτερτκού χρέους οφειλόταν στις αμερικάνικες τρά
πεζες, ενώ το 1983, κατά το ήμισυ στις Η ΓΙΑ και το υπόλοιπο 
στην Δυτ. Ευρώπη και Ιαπωνία.
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Σχετικά με τις δαπάνες εξυπηρέτησης (τοκοχρεολύσια) 
αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν μόνο για το δημόσιο εξοοτερικό 
χρέος. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα II, ο δημόσιος εξο^τερικός 
δανεισμός, ενώ το 1975 αποτελούσε το 57 % του νέου δανεισμού, 
το 1983 είχε φτάσει το 72,6 %. Επίσης σε σύγκριση με τις συ
ναλλαγματικές εισπράξεις από τις εξαγωγές εμπορευμάτων το 
1975 αποτελούσε το 12 % ενώ το 1983 ανέβηκε στο 29 %. Δηλα
δή υπάρχει μια σαφής τάση αύξησής του. Όσον αφορά την εξυ
πηρέτηση του ιδιωτικού εξωτερικού χρέους δεν διαθέτουμε συγ
κεκριμένα στοιχεία. Δεδομένου όμως ότι το ύψος του είναι το ίδιο 
περίπου με το δημόσιο εξωτερικό χρέος, υποθέτουμε ότι θα πρέ
πει να κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα. Αυτό στην πράξη ση
μαίνει ότι οι δαπάνες εξυπηρέτησης του συνολικού εξοοτερικού 
χρέους, φτάνουν το 60 % των συναλλαγματικών εισπράξεων από 
τις εξαγωγές εμπορευμάτων, ή το 9-10 % του ΑΕΠ.

Πίνακαε I.
Εξέλιξη του συνολικού εξωτερικού χρέους την τελευταία δεκαετία 

(1974—84) σε εκατομ. δολλάρια
ΕΕωτεοικο ιδιωτικο χρέος

Έτος

Συνολική εξωτ. 
χρέωση χωρίς 
στρατ. βοήθεια

σύνολο
(από αυτό 
καταθέσεις 
σε συν/μα στις 
ελλην. τράπεζες)

Δημόσιο
εξο^τερικό
χρέ°ς

1974 5.000 2.869 (879) 2.131
1975 6.290 3.738 (1.123) 2.552
1976 7.018 4.567 (1.704) . 2.451
1977 8.300 5.631 (2.411) 2.669
1978 9.547 6.379 (3.103) 3.168
1979 11.684 8.002 (3.703) 3.582
1980 13.895 9.110 (4.090) 4.785
1981 16.160 10.343 (4.615) 5.817
1982 17.898 11.115 (4.924) 6.783
J 983 19.986 11.786 (5.177) 8.200

Στρα.
βοήθειια 3.500 3.500
1983 (Σ.Β.)
V ' -ν-1»υνολο 23.486 11.786 — 11.700
1983
συμπεριλαμβανομένης και της (Σ.Β.)
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11 ίνακαε II.

Τοκοχρεολύσια δημοσίου προς νέο ετήσιο εξωτερικό δα
νεισμό και εξαγουγές εμπορευμάτων (σε εκατ. δολ.).

XT 1Λεος Σχέση
δανεισμός τοκο/χρ. τοκο /ρ.

Έτος \ρεω- Τόκο·. Ύοκο/χρ. (μετ. ττρος νέο Εξ XV. ττρος ε£.
λύσια χρέους συν ε-ησ. εμτορ.

χρεωλύσια) δημ.όσιο
δανεισμό

1075 272 173 241 423 Γ>7 0/ ^4 ,0 2030 12%

*4 Ο
Ο Τί 208 583 874 00,7 2008 10,4

1080 400 415 011 1000 53,0 4004 22.2
1081 (112 715 1327 1044 . οοJ. 4771 27.8
1082 500 020 1210 1738 00,0 4141 20.2
1083 ΟΠΟ 050 1250 1722 72,0 4300 20.!

11 ρ ο ο π'; ι, κ έ ς τ ου ε έ co τ ε ο ι κ ι- k 0 ύ /. ? έ ο υ ς κ α ι τ ω ν

δ α π α
r - > t

ν co ν ε ς υ π η ρ ε τ η σ η ς του.

Απ’ ότι φαίνεται στα στοιχεία των πινάκων που παραθέσαμε, 
η εξωτερική χρέωση της /μόρας έχει αυξηθεί αλματιυδώς την τε/.ευ- 
ταία δεκαετία. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το 19G0 το συνολικό 
εξωτερικό χρέος συνυπολογίζονταν στο 7 % του AEJJ. το 19(17 
στο 15 °,,, το 1974 στο 2(1 το 1981 στο 42.5 % και το J·8.Ί 
στο 59,..· 1 ενώ υ.ε την στρατιωτική βοήθεια ττάνει το 95 °(ι του
ΑΕΙΙ.

Οι προοπτικές για την χρέωση της χώρας για μια σειρά μόνι- 
υ.εε και έκτακτες αιτίες ευ.τανίέονται πολύ δυσοίίυνεε.

Το έλλειυ.υ.α του ισοζυγίου πληοωυ,ών οτάνειt k * 1 Ik t 411 p ώ τ o.
κάθε χρόνο τα 1900—2000 εκατ. δολλ. .Με την κάποια ανάκαμψη 
της παεα'*ωγής και την συνεχιζόυενη πεοσαευ,ονή στΛν ΕΟΚ το 
έλλειυιαα ποοβλέπεται να αυςηΟεί παοαπέοα.V k k I 4 it

Λεύτερο : II πολιτική ανατίμησης του δολλαρίου που
εταο,υ.όζουν οι ΗIIΑ υ.ε την υ.έΟοδο των υιΰηλών επιτοκίων. σε 
συνδυασυ.ό υ.ε την ντόνια διαδικασία υποτίμησης (νλύστοηυ.α ) ττς 
δραχμής >.όγο) διαφοράς πληθωρισμού κατά 15 μονάδες από αυτόν 
TC0V IIIIΑ Οα οδηγήσουν σε οαγδαία ανατίυ.ηση του εΐωτεττκού 
χρέους. Υπολογίζεται ότι σε κάθε 1 δρχ. ανατίμησης του δολλα- 

ίου οι εισαγωγές γίνονται ακριβότερες κατά 10 δισ. δρχ. και το 
ξωτερικό χρέος ανατιμάται κατά 2,4 δισ. δρχ. Αν λάβουμε υπόψη
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μας ότί. από την αρχή του χρόνου το δολλάριο ανατιμήΟηκε κατά 
1/2 (από 100 δρχ. αρχές 1981 έφτασε αρχές Οχτούβρη τις ΙοΟ δρχ.) 
παίρνουμε μια ιδέα τι Οα γίνει σε . μερικά χρόνια.

Τρίτο. Η σχεδιαζόμενη αγορά του αιώνα η οποία υπο
λογίζεται να αυξήσει κατά 50 % το συνολικό εξιυτερικό χρέος.

Λυσμενώς επίσης Οα εξελιχθούν και οι δαπάνες εξυπηρέτησής 
του διότι μεταξύ των άλλίον χειροτέρεψαν οι όροι δανεισμού (ύψος 
επιτοκίου και διάρκεια εξόφλησης των δανείων).

Το 1982 το ελληνικό δημόσιο πλήρωσε μεγαλύτερο επιτόκιο 
για τα δάνεια που πήρε σε σύγκριση με τις άλλες μεσογειακές χώ
ρες (Ελλάδα 12,6 %, Πορτογαλία 11,7%, Τουρκία 11,3%, Τυνη
σία 7,1 %). Υπολογίζεται ότι σε κάθε μονάδα αύξησης του επι
τοκίου ΛΙΒΟΡ (διατραπεζικό επιτόκιο, δανεισμού στο Λονδίνο) 
η εξυπηρέτηση του εξο>τερικού χρέους αυξάνεται κατά 100 εκατ. 
δολλ.). Έτσι μέσα από τον μηχανισμό υποτίμησης των ασθενέ
στεροι νομισμάτ(υν και την άνοδο των επιτοκί<υν δανεισμού, συν-

σε όοελος τουτελείται μια τεοαστια ανακαταν ο μη πόρων
διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου.

Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η εξωτερική χρέωση 
τηε yojcac από οικονομικό κυρίωε πρόβλημα μετατρέπεται σε 
πολιτικό.

Για την άμεση αντιμετουπιση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου 
πληρωμών και της διόγκωσης τθ)ν δαπανών εξυπηρέτησης του 
εςωτερικού χρέους, η κυβέρνηση έχει αρχίσει το κυνηγητό δανείίυν 
από όλες τις δυνατές πηγές. () δανεισμός το τελευταίο διάστημα, 
ξεπέρασε τις άμεσες ανάγκες με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα συναλ
λαγματικά διαθέσιμα (αύξηση κατά 16,9 % στο δωδεκάμηνο που 
έληξε την 15 Ιούνη 1981). Όμο>ς αυτή η διέξοδος κάθε άλλο 
παρά αποτελεί λύση, αφού αυξάνει τη διαρροή συναλλάγματος 
για τόκους και χρεωλύσια.

11 όξυνση του προβλήματος της εξίυτερικής χρέιυσης έχει 
ανησυχήσει σοβαρά την κυβέρνηση. Όμως η πολιτική που ακο
λουθεί είναι προς την κατεύθυνση της επιδείνωσής του. Τόσο τα 
σχέδια για την αγορά του αιώνα, όσο και η ένταξη της δρχ. στην 
Ε.λ.λΐ. είναι βήματα που απορρέουν από την λογική της παραμονής 
της χώρας στα δίχτυα των ιμπεριαλιστών.

Τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπισΟεί η κατάσταση ; 
Χωρίς να θέλουμε ν’ αρνηΟούμε επιμέρους μέτρα προσωρινής 
ανακούφισης της κατάστασης, στην ουσία το πρόβλημα δεν μπορεί
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να αντιμετωπίστε!., εαν δεν αλλαςει ο ες,ωτερικος προσανατολι
σμός της /μόρας, με την εφαρμογή ισότιμοί σχέσεων καθώς και 
την εφαρμογή αντιμονοπουλιακών μέτρων στο εσωτερικό της χώ
ρας. ΙΙοια μέτρα Οα μπορούσαν να ανακουφίσουν κάπως την κατά
σταση ;

Για παράδειγμα Οα μπορούσε :

II ρ ώ τ ο : Να επιβληθεί έλεγχος στις εισαγωγές από ΕΟΚ 
και να προχωρήσει η ανάπτυξη τουν ανταλλαγοόν στη βάση της 
σύνδεσης τον; εισαγοογών με προώθηση των εξαγωγών. Λυτό 
μπορεί να γίνει με τρίτες χώρες και κύρια με σοσιαλιστικές ώστε 
να ανακουφιστεί κάπους το ισοζύγιο πληρωμών. (Το παράδειγμα 
το>ν ανταλλαγών με τη Σοβ. Ένωση και τελευταία με τη Λιβύη 
είναι-πολύ χαρακτηριστικό). ----- - — - ■ -----

Δεύτερο: 11 ραγματοποίηση ενός αριθμού νέουν επεν - 
δύσεων σε μικρή βάση κύρια διακριτική χωρίς όμως να αποκλει
στούν εντελώς και μεικτές επιχειρήσεις κράτους και ξένοον κεφα
λαιούχων εφ’ όσον εξασφαλίζεται αμοιβαίο όφελος.

Τρίτο: Η λήψη μέτρων για τον περιορισμό τον; υπερτιμο- 
λογήσεουν και υποτιμολογήσεουν και γενικοότερα της διαφυγής 
κεφαλαίουν στο εξο>τερικό, είναι ένα ακόμα μέτρο που Οα μπο
ρούσε κάπως να εκτονοόσει την κατάσταση αν και η συγκεκριμένη 
εφαρμογή του σε συνθήκες παραμονής στην ΕΟΚ και χοηοίς έλεγχο 
της δράσης το)ν πολυεθνικοόν τραπεζοόν, είναι αμφίβολης αποτε-
/.ε σματικοτη τας.

1 έ τ α ο τ ο : Τι

τεο που Οα οιποεούσε• » ι

βέρνηση σπ(ν «αγορά 
εξοπλισμούς που δεν 
χώρας.

ο πιο αποτελεσματικό ίσους και άμεσο μέ
να ληφθεί, είναι να μην προχωρήσει η κυ- 
του αιοόνα» και να μειώσει τις δαπάνες για 
συνδέονται με τις αμυντικές ανάγκες της

δ) 1ΙΛ1ΛΕΙΛ ΕΚΙΙΛΙΔΕΤΣΙΙ ΚΛΙ ΛΛΙΚΙ1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Οι στόχοι και τα μέτρα της εκπαιδευτικής πολιτικής, που 
περιέχονται στο πενταετές πρόγραμμα, δεν συνιστούν βέβαια μια 
πολιτική ποανυ.ατικήε αλλανήε στο νοόοο τηε παιδείαε, παοά τιεJ t u I · ι / ' /„ ι / ■ - k

όποιες θετικές ρυθμίσεις περιέχουν. Έχουμε να παρατηρήσουμε
γενικά τα εςης

I. Για πολλά Οέσατα και ποοβλήοιατα διατυποόνονται οοισμέ-ι I I Η k i
νεε θετικές νενικά διακτ.ούςειε, που δεν συνοδεύονται απ’ τα αντί- 
στοιχα μέτρα και μέσα για την υλοποίησή τους. Για πολλά άλλα
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θέματα, η θέση που γενικά διατυπώνεται ανατρέπεται από τα 
μέτρα και την μέχρι τώρα πρακτική της κυβέρνησης. Τέλος υπάρ
χουν προβλήματα, που ο τρόπος αντιμετώπισής τους από το πεν
ταετές, μας βρίσκει ριζικά αντίθετους. Όπίυς χαρακτηριστικά 
πρέπει ν’ αναφέρουμε τη βασική θέση του πενταετούς για «απο- 
σύνδεση των δικαιωμάτο»; για παιδεία—μόρφωση και για απα
σχόληση)), με την οποία ριζικά διαφωνούμε.

2. II ((αναμόρφωση των θεσμικών πλαισίων όλων των 
βαθμίδουν της εκπαίδευσης!)—δεν συνιστά ριζική αλλαγή όπο)ς 
ισχυρίζεται, το κείμενο του πενταετούς προγράμματος.

Υπάρχουν βεβαίως ορισμένες θετικές αλλαγές κυρίους στο 
Νόμο 1268/82 για τα Α.Ε.Ι. και λιγότερο στο ν. 1404/8·'> για 
τα Τ.Ε.Ι., τις οποίες είχαμε σημειώσει —μαζί με τις καίριες 
αντιρρήσεις μας— στις -σχετικές συζητήσεις στη Βουλή. Πρέπει 
όμως να σημειώσουμε πως κάτο) απ’ τις πιέσεις των αντιδραστι
κών δυνάμεων, ακόμη κι αυτές τις αλλαγές η κυβέρνηση τείνει 
να τις πισωγυρίσει ή τουλάχιστον δεν τις υπερασπίζεται.

Στα άλλα, νομοσχέδια (που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα) 
τα θετικά είναι από ελάχιστα μέχρι καθόλου και σε μερικά έχουμε 
αρνητικά, όπως θ’ αναφερθούμε αμέσο)ς παρακάτω.

ΙΙέοα απ’αυτά ποέπει να σημειώσουμε ότι γι’αυτές τις ανα- 
μορφώσεις tojv θεσμικών πλαισίων απαιτούνται υλικές προϋπο
θέσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, 
γενικά απ’ την μεριά της κυβέρνησης και ειδικά στο πενταετές.

3. Σοβαρότατο είναι το πρόβλημα της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
όπως διαγράφεται για την επόμενη πενταετία. Στα ν/δια για την 
ιδιωτική εκπαίδευση και τα φροντιστήρια, που έχουν δοθεί στη 
δημοσιότητα, διακονίζεται η παραπαιδεία και οι διακρίσεις αντί 
για την «κατάργηση των φραγμοόν για μόρφωση» και «κατάρ
γηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης)), που επαγγέλλεται το πεντα
ετές. Στο θέμα αυτό υπάονει συνκεκοιμένη παοέμβαση της Ε()Κ 
με το ψήφισμά της «για την ελευθερία στην εκπαίδευση)) (14.·!.84 ) 
που κοινοποιήθηκε απ’ το Ί’ΠΕΙΙΘ στις 16.4.84. (Λ.1Ι. BJ/871 ).

Είναι φανερό πο)ς το πρόβλημα αυτό συνδέεται άμεσα με την 
((ισοτιμία το)ν νέθ)ν για είσοδο στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση».» 1 ί t 1 ι ί

που κάθε άλλο παρά επιτυγχάνεται, ύπο)ς άλλωστε φάνηκε και από 
τις στατιστικές το»; εισακτέο»; και τα τοία τελευταία νεόνια.• k /.ι

4. Ούτε μερική λύση μέσα στην πενταετία, ούτε οριστική 
στα μέσα της επόμενης, του κτιριακού, μπορεί να γίνει με τα σημε
ρινά επίπεδα του προϋπολογισμού. Εφ’ όσον με τη διακύμανση του
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προϋπολογισμού σ’ αυτά περιττού τα επίπεδα δηυ,ιου ογγ,ϋτκαν 
και οξύνΟηκαν -οι ανάγκες, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν οι .ελ
λείψεις και οι νέες ανάγκες, που Οα προκύπτουν, αν δεν υπάρξει 
σημαντική αύξηση.

Οι άμεσεε α.νάνκεε υπολογίζονται σε 250 δισ. με τιιχέε του ’82. 
Δηλαδή ποσό όσο περίπου το ύψος δύο προϋπολογισμών παι
δείας .'Λρα για να καλυφθούν οι ελλείψεις μαζί με τις νέες ανάγκες, 
τμηματικά Οα πρέπει το ποσοστό του προϋπολογισμού για την 
παιδεία ν’ ανέβει απ’.το 10,24 % στο 15 % τουλάχιστον για τα 
επόμενα 5 χρόνια.

Ιδιαίτερα θέλουμε να επισημάνουμε ότι η λειτουργία των νέων 
11 ανεπιστήμίων θ’“αρχίσει πριν την εκτέλεση των έργίυν. Επίσης 
τα πολυδύναμα συγκροτήματα Μέσης Εκπαίδευσης χρηματο
δοτούνται με ..δάνειο, από τη ,ΔιεΟνή Τράπεζα. (Είχαν-προγραμ
ματιστεί επί Ν.Δ. και υπάρχει και πρόσφατο έγγραφο της κυβέρ
νησης που ζητά δάνειο απ’ τη Διεθνή Τράπεζα για τη δημιουργία 
11 ολυκλαδικίόν Λυκείων, μετονομάζοντας τα Ιίολυκλαδικά σε 
Πολυδύναμα για να μπορούν να υπαχθούν στη σύμβαση).

Κατά τη γνώμη μας, μια και το πενταετές φιλοδοξεί να λύσει 
ή να βάλει τις βάσεις για λύση του προβλήματος της παιδείας. 
0άπρεπε απαραίτητα να περιλαμβάνει τους παρακάτω στόχους 
και ευΟυ,ίσειε — υέτοα :

» k - k k

α) 11 ρ ο σ χ ο λ ι κ ή α γ ω γ ή για. όλα τα παιδιά ηλικίας 
1 — 0 χρόνων (που είναι 280—ΟΠΟ.000). '.Αμεσα αυτή την πεν
ταετία. για ένα χρόνο τουλάχιστον (όλα τα παιδιά) και ολοκληρω
τική κάλυψη (2 χρόνια, για όλα.) μέσα στην επόμενη πενταετία. 
ΙΙοέπει να. σηυ.ειώσουυ.ε εδώ ότι το πενταετέε συνυπολονίζειI ilk 4

κι α. την κάλυιΰη των ανανκών τηε επόμενη ε πενταετίαε και τα. 
ιδιωτικά ιδρύματα, προσχολικής αγο>γής.

— Ιό ι δ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η χοειάέονται σάυεεα 200.000 
παιδιά ηλικιών 5— 18 χρόνων. Γιαυτά τα 200.000 άτομα, υπάρχουν 
• >.5; (ϊ θέσεις (δη/., κάλυψη αναγκών κατά 1.8 "■·,,). Αναλογία Ξίδι - 
κευυ.ένυυ πεοσωπικού / υ.α.0ητών 1 : .)00. Γο υΟ °,, των θέσεων 
καλύπτει η <<ιδιωτική πρωτοβουλία».4 i % ι

Απ’ ττν άλλα πτέπει να. σηυιειώσουυ.ε πωε η ειδική ανω-'ή4 4 k ί ι k ί I · « I

έχει διπλό χαρακτή-ΐα. Ινίναι μια λειτουργία ιατρική και ταυτό
χρονα. εκπαιδευτική. I ι’ αυτό απαιτείται :

—.\α καθιερωθεί η προληπτική ιατρική, με ευθύνη του κρά
τους. Με την προληπτική ιατρική και την έγκαιρη διάγνωση και 
θεραπευτική είναι δυνατόν να περιοριστεί δραστικά ο αριθμός των
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ατόμου με ειδικέ; δυσκολίες. (Στη '/μόρα μας η προληπτική 
ιατρική είναι σχεδόν ανύπαρκτη : το 44 % των παιδιών ηλικία 
μ.έχρι Γ>*χρόνων που ζούν στην ύπαιθρο δεν έχουν εξεταστεί τϊοτ 
από γιατρό, ενοό το 25 % δεν έχουν κάνει ποτέ εμβόλια).

— Η ειδική αγωγή να αποσπαστεί από την ιδιιυτική κερδο
σκοπία και από τα φιλανθρωπικά σίυματεία. Να περιέλΟει εξ ολο - 
κλήρου' στη δικαιοδοσία του κράτους και να χρηματοδοτηθεί 
ουσιαστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό (το 1981 η «χρη
ματοδότηση)) κάλυψε το 0.24 % των αναγκοόν). Να δημιουρ- 
γηΟεί έτσι η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ο ειδικός εξο
πλισμός και το εκπαιδευτικό προσωπικό, που Οα παρέχουν στα 
παιδιά με ειδικά προβλήματα, όλα εκείνα τα εκπαιδευτικά εφόδια 
που Οα επιτρέψουν την ομαλή τους ένταξη στο κοινοτικό σύνολο.

β ) Κ α 0 ι έ ρ ο) σ η _ τ η ς ε ν ι α ί.α ς .ε ν ι_ά. χ ρ ο ν η -ς- 
υ π ο χ ρ ω τικ ή ς εκπαίδευσης για το α ν έ β α σ μ α 
τ η ς β α σ ι κ ή ς μ ό ρ φ ω σ η ς που απαιτείται σήμερα. Δημο
κρατική -οργάνιυση της Εκπαίδευσης — Ουσιαστική αναβά
θμισή της.

'Ετσι Οάπρεπε απ’_αυτήν την πενταετία ν’άρχιζε η διοικη
τική και κτιριακή συνένιοση Δημοτικού — Γυμνασίου, με προότο 
βήυ.α τά ενιαία αναλυτικά ποογράμματα. Το πενταετέο δεν Οίνει 
καν το πρόβλημα αλλά ούτε και στο ν. σχ. που έχει ετοιμ.άσει το 
V11E1K-) υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.

'Οσον αφορά τις θεσμικές αλλαγές που αναφέρονται γι’ αυτή 
τη Βαθμίδα Εκπαίδευσης θέλουμε να τονίσουμε π<·)ς :

Ί α όργανα λαϊκής συμμετοχής πρέπει να έχουν ουσιαστικές 
αρμ.οδιότητες και ιδιαίτερα το Σχολικό Συμβούλιο και η Σχολική 
Επιτοοπή.

ι I

11 αλλαγή στην οργάνιυση και διοίκηση της σχολικής περιου
σίας δεν πρέπει να σημ.αίνει απλώς μετάθεση ευθυνών. II ρέπει 
να σημαίνει και μεταφορά ικανοποιητικών κονδυλίθ)ν και των πό
ρων που απαιτούνται προς την Τ.Λ.

Είναι θετικά ορισμένα μέτρα μόρφωσης και επιμόρφωσης 
τιον εκπαιδευτικών. Ωστόσο, τα μ.έτρα αυτά δεν περιλαμβάνονται 
στο ν/διο για τη Γενική Εκπαίδευση που έχει δοθεί στη δημοσιό
τητα. Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η ανάγκη να λειτουργήσουν 
άμεσα όλες οι ΙΙαιδαγΐυγικές Ακαδημίες σαν ανώτατες σχολές.

γ) Γ ι α να ανέβει η ειδίκευση που απαιτούν 
οι σύγχρονες συνθήκες και να γίνει το Λύκειο αυτό ■
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τ ε λ ή ς μ έ σ τΓ β α 0 μ ί δ α εκπαίδευσης (κι όχι ένας άλ
λος —ροΟάλαμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μια κι οι περισ
σότεροι μαθητές δεν εισάγονται έτσι κι αλλιώς)* Πρέπει να θεσπι
στεί σαν μοναδικός τύπος Λυκείου το Ενιαίο Π ο λ υ - 
κ λαδικό..

Το Ενιαίο ΙΙολυκλαδικό Λύκειο, Οα πρέπει να δίνει : Γενική 
μόρφωση (σαν συνέχεια της βασικής), επάγγελμα ( ή τουλάχι
στον αυξημένα επαγγελματικά εφόδια) και δυνατότητα σ’ ό λ ο υ ς 
τους μαθητές για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το ΙΙολυκλαδικό Λύκειο που θεσπίζει η Κυβέρνηση δεν είναι 
ενιαίο, μια και χωρίζει τους μαθητές σ’ αυτούς που πάνε για επάγ
γελμα κ.αι σ’ αυτούς που πάνε για ΛΕΙ—ΤΕΙ, μ’ αποτέλεσμα 
να αδικούνται και οι δύο. Δεν δίνει επαρκή και σωστή γενική 
μόρφωση αλλά ούτε και ολοκληρωμένηειδίκευση. Επίσης ο. ρυθμός 
ανάπτυξης των I Ιολυκλαδικών Λυκείουν, 40 στο τωρινό πεντα
ετές χωρίς δέσμευση για το αν Οα είναι ο μοναδικός τύπος Λυκείου, 
ουσιαστικά απλούς προσθέτει έναν ακόμη τύπο Λυκείου (Γενικό, 
Κλασσικό. Επαγγ/κό, Τεχνικό. Εκκλησιαστικό κ.λπ.).

δ) Στην τ ρ ι τ ο β ά 0 μια εκπαίδευση πρέπει 
να ξεκαθαριστεί ο ρόλος ΤΕΙ — ΛΕΙ, που το 
πενταετές σκόπιμα συγχέει. Η τοποθέτησή μας είναι γνωστή απ’ 
τη συζήτηση του νόμου στη Πουλή. Τα ΤΕΙ πρέπει να βγάζουν 
ειδικευμένα στελέχη εφαρμογής, με ουσιαστικά αναβαθμισμένες 
σπουδές και πρακτική άσκηση. Γα ΛΕΙ επιστήμονες, με προ
ϋπόθεση επίσης την αναβάθμιση των σπουδών σ’ αυτά. Τέλος 
υπάρχει άμεση ανάγκη οργάνωσης των Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στα ΛΕΙ σε σιυστή βάση πράγμα που δεν γίνεται ούτε με τον 
ν. J 288/82 ούτε με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την «Έρευνα 
και Τεχνολογία». Κάθε άλλο παρά «συζήτηση ερευνητικών και 
εκπαιδευτικού ν αναγκούν» γίνεται, όπως ισχυρίζεται το πενταετές
πεόγεαυ.υ.α.

ε) Στις συνθήκες της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης 
και με δεδομένα το μορφωτικό επίπεδο στη χώρα μας είναι απα
ραίτητη η καλή οργάνο)οη και λειτουργία τ η ς λαϊκής ε π ι - 
μ ό ρ φ ο) σ η ς. Λαϊκή επιμόρφωση κατά τη δική μας άποψη 
είναι η κάθε μορφής οργανωμένη εκπαίδευση, που δίνει στον κάθε 
ενήλικο όλες τις δυνατές ευκαιρίες, για ν’ αρχίσει ή να συνεχίσει 
τις σπουδές του, σ’ όλους τους τομείς και τα πεδία, για να βελ
τιώσει το μορφωτικό και πολιτιστικό του επίπεδο, για να βελτιο^Οεί 
στο επάγγελμά του ή να το αλλάξει. Ο σκοπός που θέτει το πεν-
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ταετές για τη λαϊκή επιμόρφωση είναι αυτός που καθορίζει η ΕΟΚ 
((κινητικότητα της εργασίας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος') 
και στοχεύει στην «άμβλυνση» το»; επιπτώσεο»; της ανεργίας, 
αντί να δίνει ουσιαστικά εφόδια στους εργαζόμενους που τα έχουν 
ανάγκη.

ε) ΥΓΕΙΑ

Σαν συγκεκριμένα βήματα υ λ ο π ο ίη σ η ς 
του ΕΣΥ το 5ετές προτείνει : 1) την εφαρμογή του θεσμού του 
νοσοκομειακού γιατρού, 2) τη δημιουργία δίκτυου κέντρων υγείας. 
Π) το θεσμό του Οικογενειακού γιατρού, 4) την ανάπτυξη Εθνι
κής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικό»;, 5) την 
ανάπτυξη προληπτικής ιατρικής φροντίδας, 6) την ανάπτυξη 
προγράμματος οικογενειακού προγραμματισμού, 7) κάλυψη ανε
παρκειών της φαρμακευτικης περίΟαλφης, c οημιουρνια αναγκαία;
νοσοκομειακής υποδομής, 9) μέτρα για την ψυχιατρική περίθαλψη 
με χρηματοδότηση του Κοινωνικού Ταμείου της ΕΟΚ και 10) ει
δικά προγράμματα εκπαίδευσης νοσηλευτικού και τεχνικού προ- 
σιοπικού με συμμετοχή της ΕΟΚ στη δαπάνη κατά Γ)0 °Π.

1. Ο θεσμός του νοσοκομειακού νια τ:ο ύ 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που θεσμοθετήθηκε 
με το νόμο 1397/83, βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησής 
του. Πέρα από τα γνωστά ζητήματα που πρόκυψαν από τον τρόπο 
εφαρμογής του θεσμού δεν πρέπει να διαφεύγει ότι με βάση πα- 
λαιότεοες εξαγγελίες ο θεσμός έποεπε να είχε εφαρμοστεί από
το 1983.’

2. .Αναφορικά με τα Κέντρα Υ ε ι α ς το
στη οιετια

τα
προβλέπει τη λειτουργία 185 ΚΥ ανοοτικούι I ι t J it

1984—1985 και σταδιακή λειτουργία των αστικών ΚΥ στο διά
στημα 1985—1987. Στον τομέα της κατασκευής και λειτουργίας 
των Κ Υ παοατηρείται σημαντική ανακολουθία των κυβερνητικό;)V
εςαγγε/.ιων. Συγκεκριμένα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
/ο. λειτουργίας 

ΑΣΤΙΚΑ
χρ. λειτουργίας

Εισηγητική
έκθεση

1397/83

190
1983—1984.

11 ,οκαταοκτικαι

πενταετούς

210
μέχρι ’88

221

171

I έλικα 
πενταετούς

185"
98 V - J 085

1985-1986
) Όλα στην περίοδο του πενταετούς. Το 90 % 1983—1985

8-ϊ



Ενώ βρισκόμαστε ήδη στους τελευταίους μήνες του 1984, 
μόνο 2 ΚΥ αγροτικού τύπου βρίσκονται στη φάση της κατασκευής. 
Είναι φανερό ότι τα χρονικά περιθώρια του δετούς δεν πρόκειται 
να τηρηθούν.

ο. Είναι αυτονόητο ότι ανάλογη καθυστέρηση Οα παρου
σιαστεί και στην εφαρμογή του θεσμού του Οικογενειακού 
Γιατρού, δεδομένου ότι. σύμφωνα με το νόμο 1397, οι οικο
γενειακοί'γιατροί εργάζονται στα περιφερειακά ιατρεία των ΚΥ.

4. Για την Ε 0 ν ι κ ή V π η ρ ε σ ί α Λ ν τ ι μ ε τ to π ι - 
σ η ς Έ κ τ α κ τ to ν π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ώ ν το δετές προβλέπει 
διάρθρωσή της σε περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο, 
ενώ για την έγκαιρη μεταφορά των περιστατικά)'; προβλέπεται 
η αγορά 180 ασθενοφόρο»;. 4 ελικοπτέρων και 2 σκαφών. Η ειση
γητική έκθεση του νόμου 1397 πρόβλεπε την αγορά 800 ασΟενο
φόρίον. δ ελικοπτέρων και 2 σκαφών.

δ.;: Το θετές προβλέπει την ανάπτυξη προληπτικής 
ι α τ ρ ι κ ή ς φροντίδας για τις επίτοκες και τα νεογνά 
καθώς και τις ομάδες με δυσμενείς δείκτες βιολογικής φθοράς. 
Στην πράξη δεν έχει παρΟεί, κανένα μέτρο, θεσμικό ή άλλο, 
σ’ αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερο πρόβλημα συνιστά η πρό
ληψη στο χώρο δουλιάς όπου όχι μόνο δεν παίρνεται κάποιο μέτρο 
αλλά δεν εφαρμόζεται και η υπάοχουσα νομοθεσία. Λν και το 
Γπουργείο έχει συστήσει στις Ιατρικές Σχολές την έναρξη μαΟη- 
μάτίυν «κοινωνικής» ιατρικής από το 1988, κανένα τέτοιο μά
θημα δεν έχει ενταχθεί στα προγράμματα των σχολών.

9. Στον τομέα τ η ς ν ο σ ο κ ο μ ε ι α κ ή ς υποδομής 
το δετές προβλέπει την ανάπτυξη 9700 νοσοκομειακών κλινών 
με τη δημιουργία 18 νέων περιφερειακών και νομαρχιακών νοσο
κομείο)'; (4000 κλίνες), την επέκταση 20 μονάδο»; (2000 κλίνες), 
την. αποπεράτωση συνεχιζόμενο»; έργων σε 10 μονάδες (1900 
κλίνες) και την κατασκευή τον; 3 πανεπιστημιακών νοσοκομείων 
(1800 κλίνες). Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία τα περισσότερα 
από τα παραπάνο) δεν βρίσκονται ούτε στο στάδιο της μελέτης. 
Έτσι, είναι οανεεο ότι ο ποοβλεπόυ.ενος αοιΟμός νοσοκομειακών 
κρεββατκόν δεν Οα είναι έτοιμος στα χρονικά πλαίσια του δετούς. 
Μετά τη νέα παράταση που έδοσε το ΥΥΠ στα ΔΣ των νοσοκο
μείων ΙΔ για τη δημοσιοποίηση δεν μπορεί να προβλεφΟεί από 
τοόρα η τύχη των νοσοκομείων αυτά)'; και η αξιοποίησή τους από 
το δημόσιο. ΙΙαράλληλα. ο ΥΥΙI φαίνεται να προσανατολίζεται 
και προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των ιδιο)τικά)ν κλι
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νικών και τη ((δορυφοροποίησή» τους γύρω από τα κρατικά νοσο
κομεία. Τονίζεται και πάλι ότι το δετές δεν αναφέρεται καθόλου 
στο ζήτημα του ιδιωτικού τομέα, του ελέγχου και της πιθανής 
αξιοποίησής του.

7. Στον τομέα του φ α ρ μ ά κ ο υ το δετές αναφέρει γενι- 
κόλογα ότι ((θα καλυφθούν οι ανεπάρκειες της φαρμακευτικής 
περίθαλψης ορισμένων ομάδο^ν του πληθυσμού». Απολογιστικά, 
αναφέρεται η χορήγηση πλήρους φαρμακευτικής περίθαλψης 
στους αγρότες (1.7.83) και τα θεσμικά μέτρα για την ((κοινω
νικοποίηση» του κυκλουματος του φαρμάκου. Στα προκαταρκτικά 
του δετούς αναφέρεται η δημιουργία μονάδας αντιβιοτικών και 
ειδούν συσκευασίας φαρμάκου στην πενταετία 83—87. που δεν επα
ναλαμβάνεται στο τελικό κείμενο. Εξάλλου, ο W11. σε πρόσφατη 
συνέντευξή του, απέφυγε τη χρονική δέσμευση..ακόμα-και για 
τη σύσταση Εθνικού Συνταγολογίου.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το τελικό κείμενο 
του δετούς προγράμματος για την υγεία, εκτός από την επανά
ληψη τίυν βασικούν αρχούν σχεδιασμού, δεν περιέχει ουσιαστικά 
και συγκεκριμένα στοιχεία για την ανάπτυξη του δημόσιου τομέα 
της περίθαλψης, ενώ, αντίθετα, πολλές από τις προβλέψεις έχουν 
ήδη αναθεωρηθεί ή μετατεθεί χρονικά.

στ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11ΕΡ1Ι3ΑΑ ΑΟΝΤΟΣ

Τρία χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας 
από το ΙΙΑΣΟΚ το πρόβλημα της ρύπανσης του εδάφους, του 
θαλάσσιου και αέριου περιβάλλοντος παραμένει τεράστιο ή και 
οξύνεται. Ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα συνεχίζει να έχει τρα
γικές διαστάσεις (Αθήνα—νέφος).

II κυβέρνηση καταφεύγει κατά καιρούς στα έκτακτα μέτρα 
που απλώς ανακουφίζουν την κατάσταση. Οι βιομηχανίες δεν ελέγ
χονται ουσιαστικά. Κάποιες προσπάθειες του άρχισαν βρίσκονται 
ακόμα στο στάδιο των μελετών.

ΓΙούς να γίνουν πιστευτές οι εςαγγελίες της κυβέρνησης και 
ειδικά του υπουργείου Χωροταξίας και 11εριβάλλοντος (VXOM) 
όταν τα κλιμάκια ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος 
(KEIIJ1E) που θεσπίστηκαν δεν μπορούν να περάσουν τις πύλες 
των εργοστάσιο.)» όποτε απαιτείται ; 'Οταν και οι λίγες βιομηχα
νίες που διαθέτουν εγκαταστάσεις καθαρισμού των αποβλήτων 
δεν ελέγχονται αν τις χρησιμοποιούν :
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Η κυβέρνηση δεν υλοποίησε ακόμη την υπόσχεσή της να 
.καταθέσει μέχρι -τέλους.του 198ο σχέδιο νόμου -για την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη δημιουργία Ενιαίου Φορέα Περιβάλ
λοντος (ΕΦΟΓΙ ).._ Αντίθετα ψηφίστηκε ο νόμος 1ο()0/1982 που 
επιτρέπει στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να δίνει άδειες για 
δημιουργία και επέκταση βιομηχανιών χωρίς περιβαλλοντολογική 
άδεια, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΤΧΟΠ.

Στο μεταξύ δημιουργούνται νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 
υπο)ς η μονάδα πυρόλυσης μαζούτ και η προβλήτα της .Μ Ο λ 11 > IL 
στο Θριάσιο πεδίττ. "χωρίς περιβαλλοντολογική μελέτη. " ~

Τα όσα ■ αναφέοονται στο πενταετές πτόγραυ.'αα υ.ε στόχο 
ταν πτοστασία και αναβά.Ουιση του πεοιβάλλοντος. γέρνουν στο 
ακέοαιο τα παραπάνω χαοακτηοιστικά της κυβερνητικής πολιτι- 
κής : Αποσπασματικότητα. αντιοατικότητα. έλλειύη συ^κεκοι-
μένων ποιοτικών στόχων, απουσία αναφοράς στους φορείς που ()α 
είναι επιφορτισμένοι με το συνολικό συντονισμό και έλεγχο, πιο 
συγκεκριμένα :

— Ηασική προϋπόθεση νια να υπάοςει ολοκληοωυιένο ποό- 
νοαυ.μα αντιοούπανσης είναι ο καΟοοισσυς συνκεκριοιένων οσίων 
και προδιαγράφουν για την εξασφάλιση ανεκτού από τον άνθρωπο 
περιβάλλοντος. Λυτό το θέμα δεν απασχολεί το πενταετές πρό
γραμμα. Ιδιαίτερα, δεν αναφέρεται καθόλου στο πρόγραμμα ο 
έλεγχος του εργασιακού περιβάλλοντος.

Για τις υ.ελέτες που ποοβλέπονται ύύους I /ι δισά πσοβλέπε- 
ται μερική χρηματοδότη σι; απ’ την ΕΟΚ, χωρίς όμως καθόλου 
αναφορά στους όρους αυτής της χρηματοδότησης.

■Οι ()ΤΛ χρηματοδοτούνται οιε (>.2 δισ. νια να κα.ΟαοΆουν/-tit ι ι ι

ακτές, να υιεταοέσουν σκουπίδια και να καταβρέχουν δτόυ.ους. 
χαρακτηριστικό του ρόλου που προορίζονται να παίξουν ενώ είναι 
σχεδόν ανύπαρκτος ο τομέας του ελέγχου και ιδιαίτερα αυτό που 
αφορά τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

-Ιδιαίτερα ανεπαρκής είναι η αντιμετώπιση απ’ το πεν
ταετές της σύπανσχς που ποοκαλεί η υ.ε''άλτ, βιομηχανία. Νατά 
τη διευκρίνιση "ότι δαπάνες νια την ποοστασία του πεοιβάλ/οντος

I t I I I I ι 1

(Jα βασύνουν κ,αι τον ιδιωτικό τοοιέα» δεν υπάοχει τίποτα, συνκε- 
κοιυ,ένο που να το εςασυαλίύει. Αντίθετα στα ποοκατασκτικά νί-ι » - ι tit

νεται /.όνος για "κίνητσα». για ιδιωτικές επενδύσεις στον του.έα 
πεοιβάλλοντος. Μέσα απ’ αυτά δεν υπάοχει επίσης συνκεκσιυ.ένοIt ι ι /. I - ι ιι
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πρόγραμμα μετεγκατάστασης βιομηχανιών. Για εγκαταστάσεις 
αντιρρόπησης γενικά διατίθενται 20 δισ. κι’ αυτά από τον δημό
σιο τομέα.

Ιν.Λ'ικά για το Λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχει ασάφεια 
οτυ πρόγραμμα για τη Αυση των μεγά/.cov προβλημάτων ύδοευσν^ 
αποχέτευσης. συγκοινωνίας Για το έργο της ΤυτάλλειαςΛο^ου- 
/άρλ· ο'α.τίθενται σ.ην οετια μονο 1 1.5 δισ. πράγμα που σημαίνει 
(και από άλλα στοιχεία που διαθέτουμε) ότι προβλέπεται 
μόνο πρωτοβάθμια επεξεργασία και όχι βιολογικός καθαρισμό π 
Τια“ το μέτρο υπάρχουν ασαφείς αναφορές του τύπου «θα αρχίσει 
η κατασκευή μέτρο προμετρο» με προϋπολογισμό στην πεν
ταετία 12 δισ. δρχ. προϋπολογισμό ανεπαρκέστατο νια ένα σ~0'- 
χειώδες δίκτυο.

ν ,'.Μ 11 ΙύΡΛΣ.ΥΙΛ ------------

11 βασική πολιτική κατεύθυνση του πενταετούς δεν είναι 
δημ.οκρατική αντιμονοπωλιακή αντιιμπεριαλιστική. Βρίσκεται 
πιο πίσω και από τα προκαταρκτικά και είναι βέβαιο ότι θα οξύνει 
τα πρόβλημα.α „Λ(ς ^Ονικ^ς οικονομίας και του εργαζόμενου λαού.

Κα.α συνε^οΐα το ΚΚΙο απαντα αρνητικά στο πενταετέ'· 
πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 198ο—8λ

Λπ^ την, άλλη είναι βέβαιο οτι για να υπάρξει διέξοδος απ’ τη 
σημερινή κρίση της οικονομίας πρέπει να ακολουθηθεί αυτός 
ακριβώς ο δρόμος : της δημοκρατικής αντιμονοπωλιακήε αντι-
ιμπερια/.ιστικής ανάπτυςης, που Οα κινητοποιήσει όλους τους αν
θρώπινους πόρους. Ο δρόμος αυτός βέβαια προϋποθέτει συνεε- 
γασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, στήριξη στο λαϊκό 
κίνημα, και ιδιαίτερα στο εργατικό κίνημα. Λυτή είναι η λύση 
που μπορί.ι και /ι·~ό/.^ι να επιβάλλει ο 7αος με τον αγώνα του.

Αθήνα, ·Η Οκτώβρη 198 ό

ΜΑΡΙΑ Θ. ΑΛΜΑΝΑΚ 11

Βουλευτίνα Β/ ΙΙερ. Αθήνας
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ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 
ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΨΙΑΣ (Γ1Α.ΣΟ.Κ.)

ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ
ΗΟΥΛΕΥΤΗ ΣΕΙΜΏΝ





ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στο Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης 1983-1987

του Ειδικού Εισηγητή 'της Πλειοψηφίας (ΜΑ.ΣΟ.Κ.)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ. ΛΑΜΙΛΝΙΔΗ 

Βουλευτή Σερρών

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτέ:

Συνταγματική και νομική υποχρέωση κάθε Κυβέρνησης είναι 
η σύνταξη και η κατάθεση ενός Πενταετούς Προγράμματος Οι
κονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης. Έτσι η Κυβέρνηση του 
IΙΛ.ΣΟ.Κ, η Κυβέρνηση της Αλλαγής, τηρώντας την συνταγμα
τική επιταγή, όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 79 παρ. 8 
και 10G παρ. 1 του ισχύοντος στη Χώρας μας Συντάγματος 
του 1975. κύρια όμως εκπληρευνοντας βασική της υποχρέωση προς 
τον Ελληνικό Ααό, προχώρησε πριν ένα χρόνο ακριβώς, στην σύν
ταξη, κατάθεση και συζήτηση τευν Προκαταρκτικών του Πεντα
ετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής .Ανάπτυξης. 
1989)-1987. Ολοκληρώνοντας αυτή την προσπάθεια η Κυβέρνηση, 
βρίσκεται σήμερα στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει στην Εθνι
κή Αντιπροσωπεία και σ’ ολόκληρο τον Ελληνικό Ααό το 5ετές 
11 οόνταυ.υα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1989)- 
1987, που αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωμα των 11 ροκαταρκτι- 
κών.

Επισημαίνω, ότι είναι η πρώτη φορά που στη Χώρα μας συν- 
τάσσεται και συζητείται στη Βουλή ένα πλήρες πενταετές 11 ρόγραμ- 
μα. σε αντίθεση με τις Κυβερνήσεις της Ν.Δ., που δεν μπόρεσαν 
να παρουσιάσουν ένα πλήρες πρόγραμμα, μένευντας δύο φορές 
στη κατάθεση των ΓΙ οοκαταρκτικευν του 1976-1980 και 1978- 
1982.

91



Πριν όμως προβώ σε οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα στα 
Προκαταρκτικά των Κυβερνήσεων της Ν.Δ. και στα Ποοκαταρ- 
κτικά-της-Κυβέρνησης του ΓΙΑ.ΣΟ.Κ, καθώς και στη φιλοσοφία 
που διέπειτην δική μας οικονομική και κοινωνική πολιτική, 
θεωρώ'-'σκόπιμο να κάνω μια όσο γίνεται πιο σύντομη αναφορά 
στα ισχύοντα στον εσουτερικό και διεθνή χώρο πάνω στα οικο
νομικά πράγματα/ καθώς και την ιστορική ανέλυξη της πολιτι
κής, οικονομικής και πολιτιστικής κατάστασης της Πατρίδας μας. 
Έτσι είμαι βέβαιος ότι Οα γίνει αντιληπτός ο δυναμικός χαρακτή
ρας της όλης,πολιτικής σύλλΤ^ψής που εμπνέει και καθοδηγεί την 
κυβερνητική 'αναπτυξιακή προσπάθεια και κοινωνική πολιτική, 
καθώς διαφάινονται μέσα από τις αρχές και θέσεις που βάζουν τα 
11οοκαταοκτικά και το ΓΙενταετέε Πρόγραμμα Οικονομικής και 
Κοινίυνικήΐς Ανάπτυξης J 98.) -1987 όπως ψηφίσθηκαν πριν ένα 
.χρόνο - από-τη - Πουλή των Ελλήνων.

Η σύνθεση του Πενταετούς 11 ρογράμματος από πολιτικά, οι
κονομικά. κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία-, το καθιστούν βα
σικό θεσμικό νόμο του Κράτους, η λειτουργικότητα, του δε σε 
ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται και επηρεάζεται από τις γενικότερες 
και ειδικώτερες συνθήκες της Οικονομίας που επικρατούν στον 
εσωτερικό και τον διεθνή χώρο, μέσα στον οποίο καλείται να παί- 

_ξει το δικό, του ρόλο, προκειμένου να πετύχει τους βασικούς του 
στόχους. Κατόπιν τούτου, είμαι υποχοεωμ,ένος να επαναλάβίυ, 
απαραίτητη αποβαίνει κάθε σχετική αναφορά στα εσωτερικά και 
διεθνή πολιτικά και οικονομικά δεδομένα, αλλά και μια όσο γί
νεται πιο συνοπτική ανάλυση tcov διεθνών και εσωτερικών συνθη
κών της Οικονομίας και για να φανεί ξεκάθαρα ότι οι δυνάμεις 
της Αλλαγής, η Κυβέρνηση της Αλλαγής, χωρίς να μπαίνει στη 
λογική του. μ.ε τους μεν ή τους δε. χωρίς να εριοτοτροπεί προς 
τουε υ.εν ή τουε δε. ποοεύεται το δικό τηε δοόυ.ο πέος τον σοσια- 
λισμό.

Λ ι ε 0 ν ή ε X CO ο ε.

.Μετά το IV Παγκόσμιο Πόλεμο εκείνο που χαρακτηρίζει τον 
διεθνή χώρο είναι, ότι οι 1Ι.Ι1.Α. αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο 
στην Ευρώπη και ενάντια σε κάθε Σοβιετική επιδίωξη, βοήθησαν 
υ.ε υπέοονκα ποσά, μέσα από τον Οογανισμό Ευοίοπαϊκήε Συνεογα- 
σίας και στη συνέχεια με το σχέδιο MARSHALL, καθώς και την 
δημιουργία και στήριξη της ΕΚΛΧ και της Ε.Ο.Κ., την οικονο
μική ανόρθωση της Ευρώπης. Πράγματι κατά την μεταπολεμική 
περίοδο, κύρια δε κατά τις δεκαετίες του 1950 και I960 παρατη
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ρούμε μία ραγδαία οικονομική ανάπτυξη στις Η.Π.Α. και στο 
Λυτικοευρίοπαϊκό /μόρο, με παράλληλη δε αν ταγκόν ιστική προ
σπάθεια τη,ς Σοβιετικής Ένουσης και το>ν χωρών της ΚΟΜΕΚΟΝ. 
Ωστόσο Οα πρέπει να πούμε ότι η Δυτικοευρωπαϊκή Οικονομία 
και τα νομίσματα της είχαν τα χαρακτηριστικά της εξάρτησης 
από την Αμερικάνικη Οικονομία και το δολλάριο, αφού αυτός ήταν 
και ο στόχος της άφθονης εκροής δολλαοίων από τις Η.ΙΙ.Α. 
προς την Δυτική Ευροόπη. Εδοό Οα πρέπει να σταθούμε και να 
πούμε ότι όλο αυτό το ((οικονομικό θαύμα» σε ένα μεγάλο βαθμό 
στηρίχτηκε σε όλη του τη διαδρομή, στην πετρελαϊκή ενέργεια 
που κύρια προμηθεύονταν από τις Αραβικές Χώρες και που ελέγ
χονται στρατιοοτικ,ά και πολιτικά από τη Μεγάλη Βρεττανία.

Η ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας των Αραβικών Εθν- 
νών, η ίδρυση του ΟΙ Ι ΕΚ αφ’ ενός και_η νομισματική-πρωτοβου- 
λία των χωροόν αυτοόν με την εξαγο)γή πετροδολλαρίων αφ’ ετέρου 
δημιούργησαν~τις- προϋποθέσεις για την προότη πετρελαϊκή κρίση 
και την πιο πέρα διεθνή οικονομική κρίση του \ 97.'!, φέρνοντας 
έτσι στην επιφάνεια τα βαθύτερα δομικά προβλήματα που παρου
σιάζει το καπιταλιστικό σύστημα και η μητρόπολη του Καπιταλι
σμού, με τις γνο^στές συνέπειες της νομισματικής αστάθειας και 
της υποαπασχόλησης (ανεργία).

Ε λ λ η ν ι κ > V 'ο ε Λ (ο ο ο ε.

. II διαμόρφωση της οικονομίας στο διεθνή χοόρο. υπωε σε 
συντομία σκιαγραφήθηκε στις προηγούμενες σειρές, δεν μπορού
σε πατά να επηοεάσει σε μεγάλο βαθμό και την Ελληνική Οικο- 
νουία. Ί ο ποοότο που εεκάθαεα μαίνεται μέσα από υ.ια τέτοια

k I '14 k κ

πορεία, είναι το στοιχείο της εξάρτησης.

.Μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο διχασμό στη Χώρα μας. 
στο πολιτικό πεδίο έχουμε την πλήρη κυριαρχία των δεξιών κυ- 
βεονήσεοΓΛ που ακολουθούν και εοαομόζουν κατά γοά.μμα τιε 
οδη*άεε και τα κελεύσματα τηε μητεόποληε της Δύσηε. 11 τάγμα τι 
η εξάρτηση είναι πλήρης, σ’ όλους τους χώρους, τον πολιτικό, τον 
οικονομικό, τον στοατιωτικό και σε ένα μεγάλο βαθμό και στον

ι ι k 1 I k

πολιτιστικό, με παραπέρα επιπτώσεις στον κοινωνικό.

Οι λέεειε εεάετηση και αλληλεεάοτηση στην οικονομική τουε 
διάσταση, βοή καν την πλήεη δικαίωση και εοαομογή τουε. Η οι- 
κονομία μας δεν έχει δικό της μπούσουλα, λειτουργεί και κινείται 
κατά πως βολεύει στις ξένες πολυεθνικές εταιρείες, κατά πως 
βολεύει στις κερδοσκοπικές επιδιώξεις του μεγάλου κεφαλαίου
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και του οικονομικού μητροπολιτικού κέντρου. Έτσι στη Χώρα μας 
και με τη συνεργασία του ντόπιου οικονομικού παράγοντα, έχουμε 
τον πλέον στρεβλό τρόπο ανάπτυξης, βλέπουμε ένα μοντέλο ανά
πτυξης, μοναδικό για το καπιταλιστικό στρατόπεδο, ένα κακέ
κτυπο μιας δήθεν φιλελεύθερης οικονομίας, που σε πολλές περι- 
πτίόσεις δεν επιδέχεται βελτίωση. Στερημένη λοιπόν η Χώρα μας 
ενός δικού της Εθνικού προγραμματισμού, μη έχοντας πλέον 
καμιά δυνατότητα άσκησης δικής της πολιτικής, και για να χρη
σιμοποιήσω μια προδικτατορική φράση του σημερινού Προέδρου 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ και Προυθυπουργού της Χουρας Ανδρέα Παπανδρέου, 
ήταν «ο πέμπτος τροχός της αμάξης» μέσα στο καπιταλιστικό 
σύστημα, χ<τ»ρές δική της φωνή και μόνιμα εξαρτημένη από ξένα 
κέντρα αποφάσειυν.

Συνέπεια αυτής της εξάρτησης ήταν, να μην υπάρξει στη 
Χώρα μας μια-αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη, να λείψουν οι 
μεγάλες Εθνικές επιλογές, να μην υπάρξει ανάλογη συμμετοχή 
στον διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Οι βασικοί δε παράγοντες, που η Ελλάδα πήρε πολύ μικρό 
μερίδιο απ’ ότι της αναλογούσε από την πρωτοφανή βιομηχανική 
και γενικώτέρα οικονομική ανάπτυξη τουν Ευρωπαϊκών χουρών 
ανευρίσκονται :

1 ) Στον πολιτικό διχασμό που έντεχνα καλλιεργήθηκε και 
καλλιεργείται από τις δεξιές πολιτικές δυνάμεις.

2) Στην ά)ωση της κρατικής μηχανής από τη δεξιά.

3) Στη δημιουργία σκληρού αυταρχικού καθεστοτ.ος στη 
Χώοα οιαε.t ι

ύ ) Στην σύνδεση της κρατικής μηχανής με τα συμφέροντα 
της ξένης και ντόπιας οικονομικής ολιγαρχίας.

5) Στην ανοχή του προσανατολισμού των οικονομικουν δρα
στηριοτήτων σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις μεταπρατικού χα
ρακτήρα. με πλήρη αδιαφορία για τον αυτοδύναμο μετατ.οιητικό 
του.έα. που δεν παοένει ευκαιοίες ευκόλου κέρδουε όπιυς το εοιπό- 
ριο. γιατί απαιτεί κεφάλαια και οργάνωση, όμιυς συμβάλει αποφα
σιστικά στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, δημιουργεί απα
σχόληση, αυξάνει την παραγωγή και το Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν (Α.Ε.Π.) της Πατρίδας μας.

6) Στην ανορθόδοξη και ληστρική θα έλεγα «αξιοποίηση» 
του μεταναστευτικού και ναυτιλιακού συναλλάγματος.
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/ ) Στον εκφαυλισμό και στην' καλλιέργεια καθαρά συντε
χνιακής αντίληψης στους δημόσιους υπαλλήλους και γενικώτερα 
στην ^κακοδιοίκησή του Κράτους.

- 8) Στην πρωτοφανή φοροδιαφυγή και στην ανεξέλεγκτη 
διαρροή συναλλάγματος στο εξωτερικό.

4

9) Στην κακή έως απαράδεκτη και αντιπαραγωγική λει
τουργία του πιστοηικού μας συστήματος.

10) Στην ανυπαρξία δικής μας τεχνολογίας και κατ’ ανάγκην 
εισαγωγής ξένης.

1 1 ) Στο αναχρονιστικό εκπαιδευτικό σύστημα.

12) Στον υπέρογκο εξωτερικό δανεισμό και στην αντιπα- 
ραγωγική επένδυση των κεφαλαίων του δανεισμού, ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο της-δικτατορίας. ------ - — -

J ·"ϊ) Στη δημιουργία επιχειρήσεων που κατέστησαν προ
βληματικές πριν ακόμη τεθούν σε λειτουργία ή λειτούργησαν με 
παθητικό και ' ;;

Ιό) Στο ξενοκίνητο πραξικόπημα και την ^επιβολή της ε
φτάχρονης δικτατορίας μ.ε όλες τις δυσάρεστες συνέπειες για τη 
Χώρα μας και το Έθνος (Εθνική προστασία της Κύπρου, σπατά
λη. δισεκατομμυρίων δραχμών κ.α.).

Παράλειψη αυτής της εισήγησης θα ήταν, αν δεν έθιγε το 
κοινωνικό στοιχείο μέσα από την οικονομική πολιτική που άσκη
σαν οι δεειέε κυβεονήσειε στη Χώεα υ.αε. Κατά βάση, στο διάστημα 
της γενικής οικονομικής εφορίας, τν,ς ενδιέφερε ν’ αυξάνουν τα 
εισοδήματα, αδιαφορώντας για τη διανομή τους, που πάντα την 
έβαζε σε δεύτερη μοίρα (έτσι εξηγούνται οι μεγάλοι και μακρο
χρόνιοι κοινοτικοί αγώνες στον Τόπο μας).

'Ολη αυτή την κρίσιμη μετά τον Β' ΙΙαγκόσμιο πόλεμο πε- 
οίοδο. ότι συνέβη στνν Ελλάδα στον Οικονομικό και Κοινωνικό
k I i I k

Τομέα, ήταν έξ(υ από την πραγματική βούληση και τα συμφέρον
τα του Ελληνικού Λαού.

Οι διαρκείς πολιτικοί αγώνες του Ελληνικού Λαού είχαν 
σαν συνέπεια, στις 18 του Οκτούβρη 1081 να περάσει η εξουσία 
στα χέρια τους, αναθέτοντας την διακυβέρνηση της Χώρας στο 
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Ο Λαός ήθελε Αλλαγή στους 
θεσμούς και τις δομές της Ελληνικής Κοινο^νίας. Ήθελε αλλαγή 
στις παραγωγικές σχέσεις, στη δομή και λειτουργία της οικονο
μίας μας, στη διανομή και τη διάθεση του προϊόντος.
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Η Κυβέρνηση του Η Λ.ΣΟ.Κ, μετά τις εκλογές. συνεπής προς 
τις υποσχέσεις της προς τον Ελληνικό Λαό, ικανοποιεί με το μέγι
στο δυνατό τρόπο αυτές του τις απαιτήσεις και χωρίς ν’ αγνοεί 
βασικές οικονομικές παραμέτρους της Ε/ληνικής και της διεθνούς 
οικονομικής κατάστασης και χωρίς να παραβλέπει ότι συγχρό
νως είμαστε ένα μέρος του διεθνούς οικονομικού ιστού, προχωρεί 
σε μια αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη, αξιοποιώντας κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το εργατικό δυναμικό και τους πλουτο- 
παραγωγικούς πόρους της Χώρας μας.

Σημειώνουμε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών του Οκτώβρη 
του 1981 συνέθεσε με μια δραματική επιδείν/υση της κατάστασης 
της Ελληνικής Οικονομίας. Γι’ αυτό η κυβέρνηση του ΠΛ.ΣΟ.Κ 
πριν από οποιοδήποτε οικονομικό προγραμματισμό, προσπάθησε 
να βάλει φρένο στον κατήφορο της Εθνικής μας ^)ικονομίαε.'(_)/1 

μονό "πέτυχε την ανάσχεση της συνεχούς επιδεινούμενης οικονομίας 
μας, αλλά βελτκυΟηκε σε ένα μεγάλο βαθμό στα τρία χρόνια που 
κυβέρνησε τη ^£ο>ρα (μείωση του πληΟοηοισμού από 25% σε J 8% 
με συνεχή τάση μείίυσης, αύξηση του Ακαθαρίστου Εθνικού Προ
ϊόντος και μ- πολλές ελπίδες για την οριστική έξοδο από την 
κρίση ).

Έτσι παράλληλα με την αναχαίτηση και τον έλεγχο της 
κακής πορείας της οικονομίας μας. η Κυβέρνηση της αλλαγής προ
χώρησε στην ένταξη του πενταετούς προγράμματος Οικονομικής 
και Κοινωνικής Λνάπτυΐης 1989 -1987, υ.ε άυ.εσο και μόνιυ.0 συυ.- 
μέτοχο και συνεργάτη τον ίδιο τον Ελληνικό Λαό. Αντίθετα οι 
κυβερνήσω : της Ν.Δ. κατά την σύνταξη των προκαταρκτικών 
1976-1980 και 19/8-82 αγνόησαν τελείωε το Λαό. νι’ αυτό και 
οι συντάκτες αυτών των κειμένων δεν μπόρεσαν να αναλύσουν 
και να συνκεκειυ.ενοποιήσουν τιε ανά.γκεε τηε Ελληνικήε Κοινω- 
νίαε. Συγκοίνονταε τα πεοκαταοκτικά. 1976-80 και 19/8-82 υ.ε 
τα αντίστοιχα και το ϋετές 1982-87 γίνεται ολοφάνερο ότι ■ τα 
πρώτα διακοίνονται και διέπονται από έναν έντονο κοατισυό στη 
δοαή και στ/] οιλοσοοία τουε αοιαοοεώνταε εντελώε νια τον Λαϊκό 
παράγοντα, αντίθετα στα προκαταρ;
Λαόε είναι πασών σττ,ν σύνταέά το*

κά. και το όετές 8-9-8
μέσα * > 

*77 αυτα εκτρ:
είναι η βασική ειδοπ'

είσες λ,ειτουργίες . Συν:
ι τους κύοιους ά.ξονε ς

την έδρα ίωση μιας διαδικασίας προγραμματισμού, που στοχεύει 
στον εκδημοκρατισμό, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αυτο
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δύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και 
που περνάει μέσα από βαΟειές θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές 
με γνώμονα την αλλαγή τtov σχέσεων εξουσίας για μια κοινωνία 
αυτοδιαχειριζόμενη.

Με το πενταετές πρόγραμμα 1983-87 καθιερώνεται ένας 
προ)τόγνο)ρος για τα ελληνικά δεδομένα τρόπος, οικονομικής, 
κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, που κύρια βασίζεται 
στην ενεργοποίηση του πολίτη μέσα από τον Δημοκρατικό II ρο- 
γοαμματισμό του οποίου χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η Λαϊκή 
συμμετοχή και η αυτοδύναμη ανάπτυξη. Γίνεται δηλαδή αντιλη
πτό ότι ο λαός .πλέον δεν είναι απλός θεατής μας, αποδέκτης, 
αλλά ενεργός συμμέτοχος, είναι ο κύριος μοχλός στη διαδικασία 
του Δημοκρατικού Προ γ ρ α μ μ α τ ι σ μ. ο ύ.

Στο ίδιο το κείμενα των προκαταρκτικών του πενταετούς 
προγράμματος 1983-87 διαβάζουμε ότι : «Η λαϊκή συμμετοχή 
στη διαδικασία του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, ξεκινά 
από τις αναπτυξιακές οργανώσεις βάσεις, που Οα εξασφαλίζουν 
σε συνεργασία με τα άλλα όργανα προγραμματισμού και μέσα από 
την τοπική αυτοδιοίκηση, στο επίπεδο του χωριού και της πόλης 
την προβολή των τοπικών επιδιούξεων και στόχων αλλά και την 
γνήσια έκφραση της λαϊκής γνώμης, πάνω στους γενικώτερους 
αναπτυξιακούς στόχους της χώρας. Στα πλαίσια αυτής της επι
λογής προέχει η θεσμοθέτηση της παρέμβασης και ουσιαστικής 
συμμετοχής του ίδιου του Λαού στο δημοκρατικό θεσμό της Το
πικής Λυτοδιοίκησ: :, με στόχο το μετασχηματισμό της κρατικής 
μηχανής και την ουσιαστική συμμετοχή της, στη συνολική αναπτυ
ξιακή διαδικασία της χώρας μας. * Το πενταετές πρόγραμμα οικονο - 
μικής και κοινωνικής Λνάπτυξης, όπως αυτό ορίζεται στα πρόκα- 
ταοκτικά του, είναι όονανο συντονισμού ττμ οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής, ενεργοποίησης του παραγωγικού δυναμι
κού της χώρας και προούΟησης της αυτοδύναμης οικονομικής 
ανάπτυξης. Εκφράζει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζον
τα, τις μακροχρόνιες αναπτυξιακές επιδιούξεις στον οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα καΟοείόονταε tic βασικές κα- 
τευΟύνσεις.

Τα βήματα, οι βασικές κατευθύνσεις και οι μεγάλες επιλο
γές του, εντάσσονται σε μια γενικότερη μακρόχρονη και σταθερή 
πορεία προς τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, με γνώμονα δρά
σης το κοινωνικό συμφέρον.
* Προκαταρκτικά 5ετούς προγράμματος 1983-87 - σελ. 34.
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Η Λαϊκή κυριαρχία αποτελεί την κινητήρια δύναμη στη 
διαμόρφωση και εκτέλεση του πενταετούς προγράμματος. Απο
τελεί ταυτόχρονα την πεμπτουσία του περιεχομένου του σοσια
λισμού που πιστεύει το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Γιατί δεν νοείται Σοσιαλισμός χωρίς την καθημερινή πα
ρουσία του Λαού στα κέντρα λήψης το)ν αποφάσεων, δίχως τελικά 
την άσκηση της εξουσίας από τον ίδιο το Λαό.

Αντίθετα η αγνόηση ή η κατάπνιξη της πολιτικής θέλησης 
του Λαού, η έλλειψη αποκέντρωσης και ασφυκτική και μονοδιά- 
σταση παρουσία ενός συγκεντρωτικού κράτους απονεύριυσαν την 
αναπτυξιακή διαδικασία. II οικονομική και κοινωνική καταπίεση, 
η πολιτιστική διάβρωση, η άναρχη «ανάπτυξη» και η ερήμωση 
της υπαίθρου, που οδήγησε στην ασφυξία των πόλεων, δημιούρ
γησαν τεράστιες κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες.

Για να κρίνουμε το πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης, θεωρώ αναγκαίο να διευκρινίσουμε πέος 
ειδικότερα αντιλαμβανόμαστε τους όρους Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς 11 ρ ο- 
γραμματισμός και Ανάπ υξη, και τούτο γιατί ο Δημο- 
κρατικός IIρογοαυ,ματισμός είναι ο νέος τρύπας και ο νέος δρόυ.ος 
με την άμεση παρουσία του Λαού για να φτάσουμε στην Ανάπτυ
ξη που της δίνουμε μ.ια ξεχωριστή έννοια.

Δ11 .Μ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ JI ΡΟΠΛΥΜΜΛΤΙΣΜΟΣ

τον καταρτ/'σς του πενταετούς προνσαμαατος κύριο ρο/.ο 
έπαιξε η συμί _τοχή του Λαού, χαρακτηριστικό της ανθρωποκεν
τρικής του λειτουργίας, και μεγάλο δείγμα του περάσματος της 
εξουσίας στο Λαό.

.Μόνον όταν ο ίδιος ο πολίτης συμμετέχει και αποφασίζει, 
μπορεί να αισθάνεται ότι αντιμετιυπίζει με αποτελεσματικότητα 
προβλήματά του, σχετικά με την υγεία, την παιδεία, την ανεργία 
κ.λ.π.. προβλήματα που απασχολούν όχι μόνον τον ίδιο, αλ/ά 
που θ’ απασχολήσουν και τα παιδιά του. .Μόνον τότε Οα μπορέσει 
να νοιώσει ασφάλεια και βεβαιότητα για την πορεία του.

II διαδικασία κατάρτισης του πενταετούς προγράμματος 
έπρεπε να είναι, και ήταν στο σύνολό του, μια δημοκρατική δια
δικασία σηαμετοχικού προγραμματισμού, μια διαδικασία που 
ενεργοποιεί τον πολίτη που τον βγάζει από την αδράνεια, που του 
δίνει τη δυνατότητα να πάρει στα χέρια του την ανάπτυξη της 
χώρας.
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Αντίθετα η Ν.Δ. κατά την κατάρτιση των προκαταρκτικών 
της του 197G-80 και 1978-82 αγνόησε τον λαϊκό παράγοντα, 
αδιαφόρησε για τη συμμετοχή του Λαού, περί φρόνησε τον πολί
τη. Η σοφία η γνώση και εμπειρία του Λαού, για την Ν.Δ. ήταν 
πάντοτε αμελητέα υπόθεση. Λυτό βέβαια αποδεικνύει πόσο τον 
σέβεται και τον υπολογίζει.

Λντ’ αυτού, προτίμησε τα προκαταρκτικά που ανέφερα να 
είναι έργο κάποιων γραφειοκρατών, και κάποιον; ομάδων δουλειάς 
που στο σύνολό τους δεν ξεπερνούσαν τα G00 άτομα.

Μια σύντομη κριτική Οα μας έδινε την ευκαιρία να πούμε 
ότι : ~

1. Ο προγραμματισμός δεν ήταν αμφίδρομος. Οι ομάδες 
δουλειάς εισηγήΟηκαν και η Κυβέρνηση αποφάσισε χωρίς να επι
στρέφει ένα επεξεργασμένο κείμενο για την συνέχιση του διαλό
γου γύρω από το πρόγραμμα.

2. 11 ουσιαστική συ μ. μετοχή του Λαού ήταν ανύπαρκτη. 
Δεν συμμετείχαν οι συνδικαλιστικοί, οι συνεταιριστικοί, οι διοικη
τικοί και οι πανεπιστημιακοί φορείς.

ο. Οι εκπρόοίοποι των φορέων δεν είχαν ούτε χρονικά την 
δυνατότητα επικοινωνίας με τα μέλη των οργανώσεων που εκ- 
προσωπούσαν προκειμένου να καθορίσουν τις βασικές τους επι
λογές και να διαμορφώσουν ενιαία άποψη.

4. Οι G00 άνΟρίυποι όποιοι και αν ήταν αυτοί, δεν μπορεί 
να θεωρηθούν λαϊκή συμμετοχή.

Λυτό που μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα είναι, ότι τα προ-
καταοκτικα που ποοανεοεοαI tit

συήε δηυοκοατικού» I ' Ο ι
ήταν τεχνοκρατικά, ελάχιστης ο-

;οο-'ταυ μ α τ ι σ υ ο υ.
» ι t k i k

Η κυβέρνηση του I ΙΛ.ΣΟ.Κ αντίθετα απέδειξε για μια α
κόμη φορά, ότι υπολογίζει στον Ελληνικό Λαό, δεν τον περιφρονεί. 
και επι πλέον τον ενε αςιοποιησε δε κατά τον καλύτεοο
τοοπο στο παοον πενταετεε προνοαυυα, το ταυιευυα τη ο πειοαε 
της γνώσης και της σοφίας του. Ακολούθησε μια τελείως διαφο
ρετική διαδικασία. ΙΙοώτα απ’ όλα ο δηυοκοατικόο ποογοαυυα- 
τισυός είναι υια αυοίδοουη διαδικασία συνεχούο δηυοκοατικού 
διαλόγου. Τα αιτήυατα, οι ποοτάσειο. τα ποογοάυυατα κάθε νο- 
μού αυού εγκοίΟηκαν από το νουαοχιακό συυβούλιο. καταοτί- 
στηκαν και στάλθηκαν στο IvEIIE, όπου μετά από επεξεργασία, 
επιστράφηκαν σε κάθε νομό. Εκεί το νομαρχιακό συμβούλιο ιε
ράρχησε τα βασικά έργα, τους βασικούς στόχους του προγράμμα
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τος του. Η διαδικασία κατάρτισης του 5ετούς προγρ 
έγινε με πλατειά λαϊκή συμμετοχή, με εκπροσώπους 
αλλά ιδίως μέσου, του νέου θεσμού λαϊκής συμμετοχής. '

άμματος 
φορέων, 

των λαϊ
κών συνελεύσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
' ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στα πλαίσια αυτής της εισήγησης κρίνω σκόπιμο με πολύ 
συνοπτικό τρόπο ν’ αναφέρω πως εννοεί το ΠΛ.ΣΟ.Κ τον όρο ανά
πτυξη. Και πριν απ’ όλα Οα πρέπει να που πους εννοούσαν μέχρι 
τώρα στην Χώρα μας αυτή τη λέξη.

Η οικονομική πορεία της Χουρας μας, ο στρεβλός τρόπος 
οικονομικής ανάπτυξης, η συγκέντρουση του μεγαλύτερου μέρους 
της οικονομικής δραστηριότητας.στο κέντρο.δίνουν την απάντηση.- 
Επίσης η εγκληματική αδιαφορία για την προστασία του περι
βάλλοντος αποτελεί δείγμα μιας εκ διαμέτρου αντίθετης αντί
ληψης.

Η αναχρονιστική παιδεία, το κατάντημα στον τομέα της 
υγείας, η έλλειψη οποιασδήποτε κοινοτικής αντίληψης για τα 
γηρατιά, τη μητέρα, το παιδί, ο ξενόφερτος τρόπος ζωής, η απου
σία κουλτούρας ιδίιυς από τη μικρή πόλη και το χμυοιό, ολοκλη
ρώνουν την εικόνα, του" πιυς η δεξιά και οι κυβερνήσεις της εννοού
σαν τη λέξη ανάπτυξη.

Το ΠΛ.ΣΟ.Κ κόντρα σε/ ,άθε αντιλαϊκή και αντεθνική έννοια 
του όρου Ανάπτυξη, του έδωσε μια τελείους διαφορετική διά
σταση, ανατοέπονταε ακύυ,α και οοισμούε και αΕκυοιατα της οι- 
κονομικής και κοινοτικής επιστήμης.

Για μας οι κατευθύνσεις μιας κοινωνίας η αναπτυξιακή της 
πορεία ,οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές της επιδιώ- 
ξεις είναι επιλογές κατ’ εξοχήν πολιτικές, και σαν τέτοιες υπο
χρεωτικά τις συνδέουμε με τον παράγοντα άνθρωπο, τις δίνουμε 
έναν ιδιαίτερο ανθοο)ποκεντρικό χαρακτήρα.

Ο όρος ανάπτυξη φτάνει στην ολοκλήρωση του, βρίσκει δε 
την τέλεια εφαρμογή του στη Xo'jpa μας, όπο^ς και σε κάθε άλλη 
χώρα, εφ’όσον συνυπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις :

Πρώτο, Εθνική Ανεξαρτησία. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ Οεο^ρουντας την 
εξάρτηση σαν κύρια αιτία της αναπτυξιακής μας καχεξίας, δια- 
λάλησε από της ίδρυσής του ότι «αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα,
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όπου οι αποφάσεις θα παίρνονται από τον ίδιο το Λαό της, έξω από 
ξένα κέντρα αποφάσεων ..........».

Δεύτερο, Λαϊκή συμμετοχή. Οι αποφάσεις παίρνονται από 
το Λαό και όχι ερήμην αυτού, οι δε επιλογές γίνονται δημοκρατικά, 
αποκεντρωμένα και όχι από. την οικονομική ολιγαρχία του τόπου. 
Κ αι

Τρίτο Οα έλεγα δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδή
ματος και το σταμάτημα της εκμετάλευσης της εργασίας του 
αν θρ (όπου.

Ειδικώτερα αντικείμενο αυτής της εισήγησης θ’ αποτελέση η 
ποιότητα ζωήε, όπως αυτή αναλύεται σε διάφορους τομείς -κλά
δους, και το περιφερειακό πρόγραμμα του πενταετούς προγράμ
ματος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 1983-1987.

IΙΟΙΟΤΗΤΛ ΖΩΗΣ

Το πενταετές πρόγραμμα βασίζεται στην αντίληψη ενός 
ανθρωποκεντρικού πρότυπου ανάπτυξης, που στοχεύει στην οι
κονομική ανάπτυξη της Χώρας, που έχει έντονα προοδευτικό κοι
νωνικό περιεχόμενο, μα που βάζει σε προτεραιότητα τη λύση 
εκ.είνων τ(ον προβλημάτων του Ελληνικού Λαού, που αφορούν 
την ποιότητα ζωής. ;

Έτσι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής επιτυγχάνεται με 
την εξασφάλιση εξανθρωπισμένης και δημιουργικής εργασίας, 
με την προστασία και διαφύλαξη της υγείας, την συνεχή μόρφωση, 
την διεύρυνση των δυνατοτήτων σιυστής αξιοποίησης του ελευ
θέρου χρόνου του ατόμου, την ανάπτυξη των πολιτιστικών και 
αισθητικοόν αξκόν κ.λ.π.

II Κυβέρνηση της Λλ,λαγής αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία 
στην ποιότητα της ζωής και στην αναβάθμισή της, πιστεύοντας 
ότι το άτομο πέρα από τον πραγματικό μισθό, πρέπει ν’ απολαμ
βάνει και του κοινωνικού μισθού, προχώρησε στη λύση όλ.ων ε
κείνων τίον προβλημάτων που αναφέρονται σ’ αυτήν, προγραμμα
τίζοντας παράλληλα μέσα από το παρών υετές, τους εξής τομείς.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜ1Λ

Η έλλειψη οικιστικής πολιτικής, η άναρχη δόμηση και η 
απουσία της πολιτείας από έναν τόσο ευέσθητο και άμεσα δεμένο 
με τ/; ζωή του ανθρώπου, τομέα, συνθέτουν το οικιστικό πρόβλη
μα ττ,ε Χώοαε.k 4 - k
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Οι κυριότερες επιδιώξεις και στόχοι της οικιστικής και 
πολεοδομικής πολιτικής που βάζει το πενταετές πρόγραμμα, εί
ναι σε συντομία οι εξής :

Ανασυγκρότηση του δικτύου των αστικών κέντρων και του 
δικτύου των αγροτικών οικισμών ,ώοτε στο εξής η πόλη με το 
χωριό να βρίσκονται σε μια μόνιμη οργανική οικιστική σχέση, 
πάντοτε δε στα πλαίσια συνολικής ανάπτυξης του νομού.

Κοινωνική ανασυγκρότηση των ·πόλεων και συμπλήρωση 
των ελλείψεων σε τεχνικό και κοινοτικό εξοπλισμό με κοινοτι
κές προτεραιότητες.

Διευκόλυνση της παραγωγικής αναδιάρθρωσης τοον οικισμούν 
Άσκηση πολιτικής ζωής και οργάνωση των χρήσεών της. Προ
στασία και αναβίωση το>ν στοιχείων της αρχιτεκτονικής και πο
λεοδομικής κληρονομιάς και οργανική ένταξη στη σύγχρονη ζωή.

Προστασία και οργάνωση της συνοικίας και του χωριού 
και την μη εγκατάσταση γύρω τους δραστηριότητες μη αγροτι
κές.

Αλλαγή και συμπλήρωση του θεσμικού και οργανο^τικού 
πλαισίου της πολεοδομίας για την άρση των υφισταμένου ατε- 
λειούν και την προσαρμογή του στους στόχους της πολεοδομικής 
πολιτικής.

Οικολογική αναβάθμιση και βελτίίοση των περιβαλλοντικού'./ 
συνΟηκούν της Ιίροιτεύουσας και της Θεσ/νίκης, ειδικότερα (ος 
προς τις συνθήκες κατοίκησης, κυκλοφορίας και υπαίθριας ανα- 
ψυχής.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω στόγων και επιδιώξεο^ν 
παίρνονται τα ακόλουθα μέτρα.

ΔΤ έ π ρ α ΓΙ ο λ ι τ ικ ή ς :

α) Άσκηση πολιτικής ζοκης. Καθορίζονται ζώνες οικιστι
κού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) στην ευρύτερη περιοχή των πόλεων και 
των οικισμών, β) Κοινωνικός συντελεστής ή συντελεστής δόμη
σης. γ) Κίνητρα, δ) Εισφορές ιδιοκτιτών γης. ε) Νομιμοποίηση 
αυθαιρέτων, στ) Προστασία αυτών, ζ) Κοινωνική -ανασυγκρότη
ση της πόλης, η) Αποκέντρωση πολεοδομικ ούν αρμοδιοτήτων. 0 ) 
Αγροτικοί οικισμοί αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας, ι) Οι
κοδομικοί συνετερισμοί. κ) Στάσιμοι οικισμοί για τους οποίους 
καθορίζονται ευνοϊκοί όροι δόμησης και χαμηλότερα ποσοστά
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εισφοράς σε γη και χρήμα, λ) Πληροφόρηση στην πολεοδομία- 
σύνταξη Εθνικού κτηματολογίου.

Π ο λ ε ο δ ο μ ι κ έ ς Μελέτες:

Λυτές αναφέρονται στην εφαρμογή του οικιστικού νόμου 
1337/83 του οποίου εφαρμογή αποτελεί η Επιχείρηση Πολεοδομι- 
κής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Λ), χωρίζεται δε σε δύο φάσεις.

Η. Λ7 φάση περιλαμβάνει εκπόνηση και έγκριση των Γενι
κών 1 Ιολεοδομικούν Σχεδίων και Πολεοδομικών Μελετών Επέ
κτασης και Αναθεώρησης των σημαντικών οικισμών της χώρας, 
υλοποιείται δε κατά τα έτη 1983-85. Η Β' φάση (1985-87) περι
λαμβάνει τηνγεφαρμογή των πιο πάνω μελετών με προτεραιότη
τες τη διάνοιξη οδούν, εξασφάλιση και διαμόρφωση κοινοχρήστων 
χώρων, έργα υποδομής κ.λ.π.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Στην πολιτική κατοικίας βασικός στύχς του πενταετούς 
προγράμματος είναι η εξασφάλιση για κάθε οικογένεια κατοικίας 
που να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για άνετη διαβίω- 

από πλευράς μεγέθους υγιεινής, ποιότητας περιβάλλοντοςση,
κοινωνικών εξυπηρετήσεων, και προσιτή από αποφη πμης.

II επίτευξη του στόχου για πιο ανθρώπινη κατοικία επι- 
τυγχάνεται με την επέκταση των σχεδίων πόλεων σε οργανωμένη 
βάση και στα πλαίσια του νέου πολεοδομικού σχεδιασμού. Με την 
οργανωμένη και ελεγχόμενη δόμηση κατοικιών με ιδιαίτερη έμ
φαση στον κοινίονικό τομέα της κατοικίας και στι: αναπτυσσό
μενες και εθνικής σημασίας περιοχές. Με την ανάπτυξη προγραμ
μάτων οργανωμένης παραΟεριστικής κατοικίας. Με την ορθολο
γική και με κοινωνικά κριτήρια χορήγηση των στεγαστικουν δα
νείων κ.λ.π.

ΙΙοέπει να σηυ.ειωΟε
ι i i

και στο τέλος αυτού του
ότι στα πλαίσια αυτής 
ποονοάυ.υ.ατοε και μεk I k 4 k · I

της προσπάθειας 
α κοιτήοια πουk /»

προανέφερα, Οα ικανοποιηθούν οι στ: 
μέρουε από τους 50.900 δικαιούχους 
νοιας και 80.000 από τους δικαιούχου 
σης Οα καληφΟεί υ.εγά)ο [χέρος από 
εκοευούν στην Ε.Κ.Τ.Ε. την Λ.Τ.Ε.

γαστικές ανάγκες μεγάλου 
του Τπ. Υγείας και ΙΙρό- 
: του Α.Ο.Ε.Κ, καΟοδς επί- 
τις 100.000 αιτήσεις που 
το Τ.Τ. και το Τ.Π.Λ.
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ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Μεγάλη συμβολή στην ποιότητα ζωής έχει η ύδρευση και η 
αποχέτευση. Σύμφωνα δε με τα προκαταρκτικά οι βασικοί 
στόχοι του προγράμματος που επηρεάζουν άμεσα το επίπεδο και 
την εξέλιξη τιυν υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης αναφέρον- 
ται :

Στην προστασία του περιβάλλοντος με την προώθηση θεσμών 
και μέτριυν για την ορθολογική διαχείριση και προστασία των 
υδατικών πόρων και προστασία tcov φυσικών αποδεκτινν από τα 
λύματα.

Στη διαμόρφωση νέου και ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την μ.ε- 
λέτη και κατασκευή έργων.

Στην ανάπτυξη της έρευνας και ελληνικής τεχνολογίας και 
στην ανάπτυξη-του ελληνικού τεχνικού δυναμικού, ιδιαίτερα στον 
τομέα των κατασκευών των εγκαταστάσεων του βιολογικού κα
θαρισμού.

Στην επιλογή και ιεράρχηση των έργων μέσα από δημοκρα
τικό προγραμματισμό και στη μελέτη και κατασκευή τους μέ
σα από αποκεντρωμένους φορείς Ο.Τ.Α. κ.λ.π.

Απόδειξη της μεγάλης σημασίας που αποδίδει η κυβέρνηση 
της Αλλαγής στην ύδρευση - αποχέτευση, είναι τα τεράστια πο
σά που έχει προϋπολογήση για την πενταετία 1983 - 87 για 
βασικά μόνον έργα αυτού του τομέα, που συνολικά φτάνουν σε 
τιμές 1982 στο ποσό των 30531 δισ. δραχμών.

βλέπε και πίνακα :1.
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ινακας

Κατανομή Χρηματοδοτήσεων για Ύδρει ση— Λ~οχέτευση 
Ανάγκες σε Συνεχιζόμενα και Νέα Έργα.

εκ. δρχ., τιμές J 982

Φοοέαε
31.12.82

X ρη μ α τ ο δ ό τ η ση
1983--] 987 V-όλοι-ο

---------------------------------μετά το
Δημοσ. Συνει- 1987 
Ε—ενδ. σφορά

Εργα Προ/τος - -Δημοσίων- ------- --- — . _

Εττενδύσείυν
νδοεύσει-ε 57.193 26.738 7.732 22.713

\~οχετεύσεις 103,356 56.998 20.198' 26.260

Σύνολο 160.650 83.736 27.930 38.973

Κονα Ποο/τοε ΚΙΆΛΙ 1
Εδρεύσεις 9.57;; 8.923 — 650
Λττο/ετεύσεις 20.199 19.763 — 336

Ι,υνοΑΟ 29.772 28.686 — 1.086
I Λ t VI f1 ενικό Ζ,υνοΑΟ
(διο. δρχ.) 190 112 28 50
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ΕΚΠΛΙΛΕνΣΗ

Παιδεία, Εκκαίδευση, και Λαϊκή Εκιμόρφωση.
Στην κενταετία —ου διατρέχουμε (198ο - 87) η κυβέρνηση 

αντιμετωκίζει με κάρα — ολύ κροσοχή τα θέματα της καιδείας και 
της Λαϊκής εκιμόρφωσης. 1 Ιιστεύοντας οει η καιδεία ακοτελεί την 
3ασική υκοδομή νια την οικονομική, κοινωνική και κολιτιστικήI 4 ι I i 4 \ 4 I I

ανάκτυξη ενός λαού και μιας χώρας, κροχώρησε στην κινητο- 
κοίηση και αξιοκοίηση του ανΟρώκινου δυναμικού για την εκι- 
τυχία ο (ον κοινίονικών και κολιτικών εκιλογοίιν κου βάζει το 
ίδιο το κοόγοαμμα.

Οι βασικές εκιδιώξεις του κρογράμματος για την καιδεία. 
την εκκαίδευοη και τη λαϊκή εκιμόρφωση συνοψίζονται στα ε-
νός:________________ . . .. . ............

Στην ελεύΟεοη- και κολύκλευρη ανάκτυέη τηε κοοσωκικοτηταε 
του ατου.ου, έςω ακό κάθε αντιδραστικό σύστημα κου εκέυ.εναν 
να εκιβάλουν για κάρα κολλά1 χρόνια οι κυβερνήσεις της δεξιάς, 
μέσα ακό μια εκκαιδευτική διαδικασία και κρακτική κου 
ακαιτεί κροσεκτική και ιεραρχημένη εκι/ογή των στόχων, κατοχυ
ρώνοντας έτσι την αλλαγή στην εκκαίδευση.

Στην αναμόρφωση των θεσμικών κλαισίων όλων tcov βαΟμί- 
δων εκκαίδευσηε και όλων των οογάνων και ιδουμάτίον του 
Γκουργείου Παιδείας, μέσα ακό νόμους κλαίσια κου ψηφίστηκαν 
και εκέφεραν δομικές αλλαγές σεν^ λειτουργία των Λ.Ε.Ι. στα 
Γ.Ε.Ϊ. στην κρωτοβάΟμια και δευτεροβάθμια εκκαίδευση κ.α.

Στη ριζική αναμόρφωση τίον εκκαιδευτικών κρογραμμάτων 
σε όλες τις βαθμίδες εκκαίδευσης.

Στη σύνδεση και κροσαρμογή του εκκαιδευτικού συστήματος, 
στις ανάγκες και ιδιομορφίες της Ελληνικής Κοινωνίας.

Στο δημιουργία ίσων ευκαιρκυν και δυνατοτήτων σε όλα τα 
ελληνόκούλα, καταργώντας κάθε φραγμό, για μόρφωση σε όλεε 
της βαθμίδες εκκαίδευσης.

Στη σταδιακή κατάογηση τα ε ιδιωτικήε εκκαίδευσηε και τηε 
για κολλά χρόνια, υκάρχουσας τιαρακαιδείας, με καράλληλη έν
ταξη στο Εθνικό Σύστημα Παιδείας.

Στην καροχή ταχύρρυθμης ακοκέντρωσης και κρογραμματι- 
σμένης εκκαίδευσης και εκιμόρφωσης των εκκαιδευτικούν όλων 
των βαθμιδών.
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Και τέλος στην αντιμετώπισ/; του μεγάλου προβλήματος των 
κτιριακιυν εγκαταστάσεων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσές, κα
τασκευάζοντας ένα μεγάλο μέρος από τις απαιτούμενες αίθου
σες διδασκαλίας.

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων γίνεται με σειρά μέτρων 
που κατά εκπαιδευτική βαθμίδα έχουν cop εξής :

Λ) Πρωτοβάθμια και Δευτοροβάθμια εκπαίδευση.

I. Μέτρα για κατοχύρίοση της λαϊκής συμμετοχής.

Ιδρύεται το Εθνικό Συμβούλιο ΙΙαιδείας (Ε.Σ.Τ. II) στο 
οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων tcov υπουργείων που έχουν 
σχέση με την εκπαίδευση, Παιδεία.;:, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτε- 
ρικών, Πολιτισμού και Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Τγεία-ς και Πρόνοιας, I Ιροεδρίας-^Τφ.--Νέας-Γενιάς ),Χωροταςίας- 
Οικισμού και IΙεοιβάλλοντοε. των πολιτικών Κοοιυιάτων που 
αντιπροσωπεύονται στη Βουλή, της κεντρικήν ένωσης Δήμων 
και Κοινοτήτων, της ΓΈΣΕΕ, της ΙΙΛ.ΣΕ.ΙΈΣ, της ΓΕΣΛΣΕ, 
του Σ.Ε.Βκ.λπ.

II Για την οργάνωση κα'ΐ τη διοίκηση της σχολικής περιουσίας 
ιδρύονται Εφορείες Σχολείων που αναλαμβάνουν όλες τις φρον
τίδες και αποτελούν τον κύριο φορέα- της, του Ο.Σ.Κ. περιορι- 
ζομένου πλέον σε επιτελικές λειτουργίες (σχεδιασμός σχολικών 
εγκαταστάσε<ι)ν κ.λπ.).

III Με την κατάργησή του Κέντρου Εκπαιδευτικόν; Μελετών 
και Επιμόρφωσης (ΚΕ.ΜΕ) και την επανίδρυση του ΓΙαιδαγο)- 
γικού Ινστιτούτου.

IV Με την άμβλυνση οικονομικών, κοινωνικών και άλλων α- 
νισοτήτον; (όπως κατάργησή Πανελληνίων εξετάσεων, λειτουργία 
οιεταλυκειακών προπαρασκευαστικόν; κέντοων, την ίδουσν 
και λειτουργία. των Ενιαίων 11ολυκλαδικον; Λυκείων.).

V Με την εκπαίδευσή και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προ
σωπικού.

Β ) Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στα. πλαίσια, αναβάθμισές της τεχνολογικής εκπαίδευσης ιδρύον
ται και λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Χώρας αυτοδιοι- 
κούμενα. Ν.ΙΙ.Δ.Δ. γνωστά ως Τ.Ε.Ι.

Στο επίπεδο σχς Λνούτατης Παιδείας, η αλλαγή στην παιδεία, 
επιτυγχάνεται με τη διεύρυνσή του φάσματος των επιστημών.
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γραμμάτων και τεχνών, ιδρύοντας δεύτερο 1Jανεπιστήμιο στο 
Νομό Αττικής. του Αττικού Πανεπιστημίου, την ανάπτυξη των 
περιφερειακών Πανεπιστημίων που λειτουργούν σήμερα και την 
ίδρυση τριών νέων, του Αιγαίου, του Ιονίου και της Θεσσαλίας.

Επίσης -με την επιστημονική προαγωγή και αναβάθμιση των 
παιδαγωγικών Ακαδημιών, καθώς και εκείνης της Σθεματικής 
Αγίυγής.

Στον_ τομέα tojv αναπτυξιακών έργιυν στο χώρο της εκπαι
δευτής, θα πρέπει να πούμε οτι τα εκτελούμενα έργα ξεπερνούν 
τα 1200_καΐ'το ποσό που απαιτείται για την αποπεράτωσή τους 
ανέρχεται σε 52 δισ. δραχμές σε τιμές 1982 (βλεπ. πιν. 2) 
υπολογίζεται δε οτι θ’ αποπερατο^Οούν μέσα στην πενταετία 
1983-198?.·. με παράλληλο προγραμματισμό για την κάλυψη 
όλων τωγ αναγκών στα μέσα.της επόμενης πενταετίας.

ν
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΛΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το 1Ι.Λ.Σ.Ο.Κ. διακήρυξε στο παρελθόν, ότι αγωνίζεται για 
μια αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, και πιο 
πέρα για την βελτίωση της ανταγωνιοτκότη';ας των Ελληνικών 
προϊόντων, την υλοποίηση της πολιτικής προσφοράς και έμμεσα 
της μείωσης της ανεργίας, την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας 
και την αξιοποίηση των εγχωρίων πόρων. Για την επίτευξη αυ
τών των ειδικών στόχων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανά
πτυξη της έρευνας και τεχνολογίας.

Η Κυβέρνηση του ΙΙΛ.ΣΟ.Κ εκτιμ<ύντας της αναγκαιότητες 
αυτές, προχώρησε στην ίδρυση αυτόνομου Υπουργείου Έρευνας 
και Τεχνολογίας, αποδεικνύοντας έτσι τη σημασία που αποδίδει 
σ αυτόν τον τομέα, με παράλληλη προσπάθεια για την διαμόρφω
ση κλαδικών-προγραμ.μ.άτο)ν-στην-γεωργία,- βιομηχανία,- ενέργεια 
κ.λ.π. και την προώθηση της Τεχνολογίας.

Αξίζει να σημεκυΟεί ότι οι στόχοι του προγράμματος στον το- 
μ.έα έρευνας και τεχνολογίας Οα υλοποιηθούν με ραγδαία αύ
ξηση των δαπανών. Υπολογίζοντας τις σε ποσοστά επί του 
Ακαθαρίστου Εθνικού ΙΙροϊόντος (A.E.IJ) το 1982 αποτελούσε 
το 0,2% ενώ το 1987 Οα ανέλΟει στο 0,7 %. Η συνολική δε δα
πάνη για Επιστημονική Έρευνα και Τεχνολογία (Ε.Τ.Ε) για 
την πεοίοδο 1983 - 1987. Οα ανέ/Οει σε \Ί δισ. δοαχμέε σε τιαέε 
1982.

ΊΊΈΙΛ

Στο χώρο της 
τικέε αποοάσειε.

υ'τίαε η Κυβέρνηση έλαβει -4 ιν I # I

Το έποαιε νια τουε εεήνι · ι · I

:ις πλέον επαναστα- 
σπουδαίους λόγους.

ΙΙοώτο: (ΟεωοόνταεI I

τον άνΟεωπο. θέλησει 4
ιδιαίτερη προσοχή.

την υγεία ως αγαθό υψίστης σημ.αοίας 
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, τη

νιαι

υ,ει

Λεύτεεο:
νητη και επρε

11 ροκειμενου 
κή πεοίΟαλύη

κατάσταση στην οποία την παρέλαβε ήτο αξιοΟρή- 
πε να προχωρήσει σε βαΟειές θεσμικές αλλαγές.

η Πολιτεία να εξασφαλίσει σύγχρονη υγειονομ.1- 
στους πολίτες, προγραμμάτισε το Εθνικό Σύστημα
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Υγείας (Ε.ΛΣ.Υ) με κυρία επιδίωξη την οργάνωση των υγειο
νομικοί υπηρεσιούν σε κεντρικό περιφερειακό και τοπικό επίπε
δο και την αποκέντρίυση του συστήματος.

Επίσης η φροντίδα της πολιτείας για την προστασία της υγείας 
θα εκδηλώνεται καθημερινά με ιδιαίτερα μέτρα όπως είναι η 
επέκταση των παροχών ασθένειας σ’ ολόκληρο τον πληθυσμό, με 
την παροχή αποτελεσματικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με τη 
δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού κέντρων υγείας και σε συν
δυασμό με την εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού.

Η φροντίδα της πολιτείας για την υγεία του πολίτη συμπλη
ρώνεται με την παροχή δωρεάν φαρμάκων σε διάφορες κοινω
νικές ομάδες, όπως π.χ. από 1.7.8.) θεσπίστηκε η πλήρης φαρ
μακευτική περίθαλψη των αγροτών. Για την παραγωγή και τγ 
διακίνηση -των -φαομ-άκο)ν Οεσπίσττκε η κοινωνικοποίηση του κυ-

II Τ ι ι * i II

κλώματοτ αυτού με τιε γνωστέ τ νομοΟετικέε ευΟμίσειε για την 
ίδευση και λειτουογία των κορέων Εθνικό:: (Εγανισμός Φαρμά-
kl k J ι k * k J k k ι

y.Oi'j, Εθνική Φαρμακοβιομηχανία και ΕΟωκή Φαρμακαποθήκη.

Οι δαπάνες του δημοσίου για την υλοποίηση των παραπάνω 
στόχων Οα ανέλΟουν στο τέλος της πενταετίας 1 080 - 87 σε πο-

t Τ’ Μσοστο ;>.;> , του Λ.Ε.1Ι έναντι 4 ο' __του είναι σήμερα.

Διακρίνοντας δε τις δαπάνες σε τρέχουσες και επενδυτικές, πα
ρατηρούμε ότι οι τρέχουσες δαπάνες του Υπουργείου Υγείας και 
ΙΙρόνοιας για τα Κρατικά Νοσοκομεία, την εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη του Δημοσίου, την υγειονομική περίθαλψη των αγρο
τών. την νοσοκομειακή πεείΟαλύη των δημοσίων υπαλλήλων και 
άλλες λειτουργικές δαπάνες. Οα φΟάσουν από 48 δισ. δραχ. πε
ρίπου το 1982 στα 9Γ> δισ. δραχ. το J087 σε τιμές 198'!. Θα έ
χουμε δηλ. αύξηση των τρεχουσών δαπανών για την υγεία στο
τέλος της πενταετίας 198.'! - 87 της τάξης του 90 σε σταθερές 

/TI'jLSC.k

Λυςηυενεε κατά πολύ Οα είναι οι δαπάνεε νια τιε επενδύσειε 
στην πενταετία του πεογοάμ.υ.ατοε, Οα ανέλΟουν δε στο πο-

I t Ik Vi

σό Tew J(> δισ. δραχ. το χρόνο έναντι 2 δισ. το χρόνο για την πε- 
είοδο 1980 - 81.

Ιΐασικά έν'α υποδου.ήε μέσο) του ΙΙ.Δ.Ε που Οα συμβάλουν4 4 k I · 1 *

απο ϊ/εσματικα στην αναβάθμιση τηε υ*είαε Οα είναι
k I I k I I - 4

I. 11 δημιουργία 18 νέων πεειοεοειακών και νομαοχειακών νο-
Ik Γ I k 4 k k k /-

σοκομεί(ον με συνολική δύναμη 4.000 κλινών. Η δαπάνη τους 0α 
ανέλΟει στο ποσό των 22 δισ. δραχ.
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Ας σημειωθεί ότι έχουν γίνει μελέτες και μπαίνουν στη φάση 
της εκτέλεσης τρία νέα πανεπιστημιακά νοσοκομεία-της Πάτρας 
Ηρακλείου και Ιωαννίνων—με συνολική δύναμη 1.800 κλινών για 
τα οποία Οα δαπανηΟούν 18 δισ. δραχ. περίπου.

II. Η επέκταση 20 νοσοκομειακών μονάδων, με συνολική αύ
ξηση των κλινών κατά 2.000 περίπου και δαπάνη της τάξης των
9 δισ. δραχ.

III. Η αποπεράτωση τ(υν εργασιών ανέγερσης και επέκτασης
10 νοσοκομείων (συνεχιζόμενα έργα). Εδώ θα έχουμε αύξηση 
κλινών κατά 1.900 περίπου και δαπάνη 6 δισ. δραχ. και

IV. Η ανανέωση του εξοπλισμού των νοσοκομείων της επαρχίας, 
που η δαπάνη τους στην 5ετία του προγράμματος υπολογί
ζεται σε 4 δισ. δραχ.

Με. την. .προώθηση και —εκτέλεση των παραπάνω έργων, νέων 
και συνεχιζομένων συνολικής δύναμης 9.700 κλινούν περίπου Οα 
αυξηθούν οι κλίνες των νοσοκομείο)'; του Δημοσίου κατά 55 % 
που θα καλύψουν το σύνολο το)ν αναγκών της χώρας.

Το έργο της νοσοκομειακής -περίθαλψης Οα συμπληρούται με 
την παράλληλη λειτουργία των κέντρων υγείας που διακρίνον- 
ται σε ανοοτικού και αστικού τύπου.ι \

Έτσι η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη Οα βασιστεί κατά κύριο 
λόγο στο νέο θεσμό των κέντρων υγείας για τα οποία προβλέ- 
πονται επενδύσεις 20 δισ. δραχ., και που Οα λειτουργούν 
ως μικρές νοσοκομειακές μονάδες και 0’ αντιμετωπίζουν ελαφρό
τερης μορφής περιστατικά.

Στη διετία 19S4 - 85 Οα κατασκευαστούν και Οα λειτουργήσουν 
185 κέντρα υγείας αγροτικού τύπου.

Στη συνέχεια και μέσα στην περίοδο 1984 - 87 0α ολοκληρω
θεί η λειτουργία των κέντρων υγείας αστικού τύπου.

Με την υλοποίηση του τεράστιου αυτού έργου στον τομέα της 
υγείας πραγματοποιείται και μια υπόσχεση του ΓΙΛ.ΣΟ.Κ προς 
τον Ελληνικό Λαό για δωρεάν νοσοκομειακή και φαρμακευτική 
περίθαλψη αντάξια των Ουσιών και των προσδοκιών του.

ΠΡΟΝΟΙΑ

Η οικογένεια, η μητρότητα το παιδί, τα γηρατειά, οι χρό
νια πάσχοντες και οι ανάπηροι τυχαίνουν ιδιαίτερης φροντίδας μέ
σα από τις επιδιώξεις του πενταετούς προγράμματος 1983 - 87.
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Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση-της Αλλαγής εκτελεί συνταγματικές 
και κοινωνικέ*: επιταγέε για ποοστασία τηε οικογένειαε, τςς υ.τ- 
τρότητας, του παιδιού, των γηρατιοόν, των αναπήροιν.

ΛΙέσα αττό θεσμικές αλώαγές που οραματοποιούνται στο 7/όρο 
της Ιΐρόνοιας παρέχεται ιδιαίτερη προστασία στα άτομα αυτών 
των κατηγοριών.

Τα θεσμικά και οργανωτικά μέτρα υλοποιούνται με την δη
μιουργία Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πρόνοιας, στο ο
ποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι και άλλων υπουργείου και μαζι
κόν/ φορέων.

Ειδικότερα παίρνονται τα εξής μέτρα : Οικογένεια, μητρότητα, 
παιδί.

Θεωρουντας την οικογένεια ως βασική μονάδα της Κοινο/νίαε 
μας τυχαίνει ιδιαίτερης υποστήριξής 'για νά" μπορέσει 7 ανταπο- 
κριΠεί στο ρόλο της και την αποστολή της, ιδιαίτερης φροντίδας 
απολαμβάνουν οι οικογένειες χηρευμένων και διαζευγμένων και 
αγάμων μητέριυν καθώς και οι οικογένειες ηλικιωμένων, που 
περιλαμβάνουν άτομα με χρόνιες παθήσεις κ.λπ.

Στη διάρκεια της πενταετίας Οα ανεγερΟούν 280 περίπου παι
δικοί και βρεφικοί σταθμοί, Οα ιδρυΟούν και Οα λειτουργήσουν 
600 νέοι παιδικοί σταθμοί και 250 βρεφικά τμήματα, που Οα 
κατανεμηΟούν σε ύλ.η τη χώρα με προτίμηση τις περιοχές όπου 
είναι εγκατεστημένες οικογένειες εργαζόμενό)'/.

Φροντίδα ηλικιωμένοι και χρονικώς πάσχοντες.

Για τους ηλνίκιοΐμένους άνο) το)ν 75 ετοόν προτείνεται η λ.ειτουρ- 
γία εντός της πενταετίας 280 περίπου Κέντριυν .Ανοιχτής Προ
στασίας IΙλικίίυμ.ένο/ν. Τα κέντρα αυτά Οα προσφέρουν στα μέ- 
λ.·η τους με την φροντίδα κοινοτικών λειτουργούν, κοινοινική 
δραστηριότητα και συντροφιά, κοινο/νική εργασία, φυσικοθερα
πεία, ιατρική και νοσηλ.ευτική φροντίδα, φαρμακευτική περίΟαλ.ύη 
κ.λπ.

Επίσαε για τουε σλ.ικκυυ.ένουε καΟιεοοόΟηκε και ήδη λειτουε-I * I < ι t 1 I / t

νεί ο Οεσυ.όε του κοινοτικού τουτισυ.ού όπου με εικονικό τίυ.τυ.:ι 
υιποεούν να κάνουν διακοπέε οι ηλ ικιο/υ.ένοι σε διάφορεε τουτι- 
G~iy.ii υ.ονάδεε τςε Χώεαε μαε. συυβάλ,λ.ονταε σε μ,εγάλ.ο ποσο
στά σττα έέοδα το Δηυ.όσιο.

Για τους χρόνια πάσχοντες προβλέπεται αύξηση το)ν κρεβα- 
τιών στα διάφορα ιδρύματα κατά 4.400.
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Φροντίδα Λ ν απ ή ρ ω ν

Για την πρόληψη των αναπηρικόν δίδεται ιδιαίτερη 
σηυασία για την κατά το δυνατό μείωση του αοιΟυ,ού των

I ι I ί I ι

αναπήρων εκ γενετής. <υς και εκείνων από ατυχήματα. Έτσι στη 
διάρκεια της πενταετίας 0α δημιουργηΟούν 20 ειδικά Διαγνωστι
κά και Συμβουλευτικά Κέντοα νια το σκοπό αυτό.

k I it

II Κυβέρνηση προκειμένου να ανεαπροκριΟή σ’αυτό τα κατ’ε
ξοχή κοινωνικό πρόβλημα και για να εφαρμόση τα κυριότερα 
προγράμματα στον τομέα της πρόνοιας στη διάρκεια της πεν
ταετίας Οα δαπανήσει το ποσό των ΊΟ δισ. δραχ. δημιουρ
γώντας παράλλη/α 10.000 θέσεις εργασίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΣΦΛΛΙΣ1Ι

... Για. το .καθεστώς της κοινοτικής ασφάλισης, στη χοόρα -μας. η 
Ελληνική Πολιτεία δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα υπερήφανη. Οι 
εκατοντάδες των ασφαλιστικοόν Ταμείων, η ασυδοσία των εργο
δοτοόν σε βάρος των εργαζομένου και η εν μέρει ασφαλιστική κά
λυψη του Ελλαδικού χοόρου, συνθέτου .' την πραγματική εικόνα 
ενός άθλιου ασφαλιστικού συστήματος.

II Κυβέρνηση βάζοντας το όλο θέμα της κοινοτικής ασφάλισης 
μέσα στις προτεραιότητές της προχο:>ρεί στην εξυγίανση του συ
στήματος της Κοινο)νικής Ασφάλισης, που Οα εξασφαλίζει σε όλους 
τους εργαζόμενους μία δίκαιη και αποτελεσματική κοινοινική 
προστασία για σιγουριά στη ζο)ή και αξιοπρέπεια στα γηρατειά.

Στόχοι αυτού του προγράμματος που σε μεγάλο βαθμό έχουν 
ήδη υλοποιηθεί, είναι η κατά το δυνατόν συνένιοση τιον ασφάλισε ι- 
κοόν ταμείίυν. η επέκταση της κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
σε όλη τη χοόρα, την ισότητα στην κοινοτική ασφάλιση.

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗ) ΦΓΑΩΝ

Σε μια ανδοοκοατούυ.ενη κοινοινία όπωε είναι η Ελληνική, ήταν 
πολύ φυσικό η Ελληνίδα να μη μπορέσει να παίξει αποφασιστικό 
οόλο. ΙΙαοά ταύτα ιστοοικά απέδειίε για πατά πολλές οοοέε ότι 
δικαιούται να στέκεται στο ίδιο επίπεδο με τον άντρα.

Το αποτέλεσμα το>ν εκλογών το 1981 είχε και τούτο το νόημα, 
ότι επιτέλους η Ελληνίδα γυναίκα να βρει τη θέση που της αρμόζει 
και της ανήκει. Όμο)ς Οα ήταν αδιανόητο να πιστέψει κανείς ότι 
μπορεί να προχο^ρήσει στην οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής κοι- 
νο>νίας διατηρώντας την ανισότητα των δύο φύλων. Αόγοι λοιπόν
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κοινωνικής δικαιοσύνες χυ.χ ΐ· αςιοποιησ/^ς του γυναικείου δυ
ναμικού επέβαλαν την :~:τη.α .οον δυο φυλών.

Ο νόμος 1288/82 από τουε πρώτους της Κυβέρνησης της αλλαγής 
προβλέπει την ίδρυση τ:υ Συμβολαίου Ισότητας των δύο φύλων 
καθώς και τη σύσταση χ.ν. λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτρο
πών ισότητας.

Ειδικότερα για την πεποδο του προγράμματος βασικοί άξονες 
πολιτικής για ττ,ν ώότττσ των δύο φύλων και γενικότερα στην 
προοόΟηση του γυναικείου -ητηματος είναι .

α) II κατάργησή των θεσμοθετημένων διακρίσεων σε βάρος της 
γυναίκαε και ταυτό/ροντ εισαγωγή Οεσμικουν μέτρων <ι.ου ^ροω - 
Οούν και βελτιουνουν τη θέση της στην Κοινωνία.

β) II δημιουργία τη; κατάλληλης υποδομής, κοα βελτίωση του 
συστςαατος των κοινωνικών παροχουν για τη γυναίκα και την οι-ι \ “
κογενεια και

γ) II Οεμελίοιση ενόε προγράμματος <.ου 0 αποβλέπει σ.ο να 
ΐεπεοαστούν οι προκαταλήψεις και οι κοινωνικά καθυστερημένες 
αντιλήψεις, μέσα 'από αναμορφωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και υ.ε οιια πολύπλευρη ενημέρωση και πλΛ,ροφορ^σ/j στα θέματα 
που αφορούν τα δύο φύλα.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος λαμμανε.αι ιόιαι.ορ/j 
μέριμνα για την Ελληνιδα αγρότισσα. Ία ιδιαίτερα <ι.ρ ο βλήματα 
—/•μ αγρότισσας και το δύσκολο έργο της ο^ς μ/] ^ερας, νοικοκυράς 
και εργαζόμενης, Οα αντιμετωπισΟούν με επιδόματα και κοινω
νικές παρο/ές που δικαιούται κάθε εργαζομ-νη μη .ερα.

Κοινουνική υποδομή, που Οα. ανεβάσει τ/jv /.οιο^τα ςω^ς - ο,ς 
(παιδικοί σταθμοί, βρεφονηπιακοί, συμβουλευτικοί κ.λ<t.).

Ι'λοποίηση του μέτρου για. ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

11 οοσαουονή του ανεοτικου κωόι; α. α<ι.ο .ο 1 /^.ουργ^ιο I -ωρ ^ιας
t till «k

βάσει της αρχής της ισότητας.
Αναγνώριση της αγρότισσας σαν αρχηγού αγροτικής εκμετάλ

λευσης (συμμετοχή στον κλήρο, προσωπικά δάνειά κ.λπ.).

Τα παραπάνω μέτρα Οα συμβάλουν στο πολιτικό και κοινωνικό 
ανέβασμα της Ελληνίδας αγρότισσας.

Επίσηc η ισότητα των δύο φύλων πετυχαίνεται δίνοντας στη γυναί- 
ίδιες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, παρέχοντάς της ειδική υγειονο-κα

μική προστασία, και κάλυφη ωρισμενων αναγκοον το(ς α;,ο tip
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πρόνοια, καΟοός παρέχοντας τις ευκαιρίες για πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΤΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝΤΟΣ

Η κατά το παρελθόν βιομηχανική ανάπτυξη χωρίς τη λήψη κα- 
νενός μέτρου προστασίας του,περιβάλλοντος, συσσώρευσε μεγάλο 
αριθμό προβλημάτων.

Η έλλειψη πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος δίπλα σε 
κάθε οικονομική δραστηριότητα, μας αναγκάζει σήμερα να αντι- 
μετωπίζουμε μέσα από το δετές πρόγραμμα το σοβαρότατο πρό
βλημα της μόλυνσης. Το λεκανοπέδιο της Αττικής είναι ο χοίρος 

_άπου έχουμε* την πλέον αλόγιστη και βάναυση μόλυνση του περι
βάλλοντος, καρπός της εγκληματικής αδιαφορίας των προηγου
μένου κυβερνήσεουν.

Στόχοι του πενταετούς" προγράμματος είναι η προστασία και 
η αναβάθμιση του φυσικού και ανΟρο^πογενούςπεριβάλλοντος . Το 
όλο πρόβλημ,α προβλέπεται ν’ αντιμετωπιστεί με την ανάληψη με
λετούν και την εκτέλεση διαφύρίυν έργων.

Συγκεκριμένα τα έργα του δημοσίου τομέα στην πενταετία 0α 
είναι :

Για την οργάνωση. τον εξοπλισμ.ό και για άλλες δαπάνες φορέων 
που έχουν σαν άμ,εσο και έμμεσο αντικείμενο την προστασία του 
περιβά/ύ.οντος (ενιαίος φορέας περιβάλλοντος, Κέντρα Τεχνικού 
Κ/έγχου Οχημάτοιν κ.λπ.) Οα διατεθούν πιστώσεις 20 δισ. δραχ.

Για την προμήθεια σκαφών και οργάνων ανίχνευσης και ελέγχου 
της θαλάσσιας ρύπανσης Οα διατεθούν πιστώσεις 2 δισ. δρχ.

Για. ποοστασ ία και βελτίωση των δασών της \'ώοας και για των 
οργάνωση και κατάλληλη διαχείριση εθνικών δρυμών, βιοτόπων 
κ.λπ. Οα διατεθούν πιστώσεις 18 δισ. δρχ.

Για
πανσ-η

την
από

τοοστασία από την βιομηχανική ρύπανση και την ρύ- 
παραγωγή ενέργειας Οα διατεθούν 20 δισ. δραχ.

Για αποχετεύσεις 
διατεθούν πιστώσεις 
11,5 οισ. δραχμές.

και βιολογικούς καθαρισμούς λυμάτων Οα 
77 δισ. δραχμ.ές. Μόνο για το έργο Μυττάλειας

Για έργα πο 
τεθούν 130 δισ. 
για την αντιοιετ

4 4 I
νών.

λεοδομικής και κυκλοφοριακής ρύΟμ,ισης, Οα δια- 
δρχ. από αυτά δε τα 100 δισ. δραχ. Οα δαπανηΟούν 

:ώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος των ΑΟη-
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Για έργα - ου Οα αναλάβουν οι Ο.Τ.Λ. otzcoz είναι η καθαριότητα 
αυτών και άλλων χώρων, Οα διατεθούν 6.200 εκατό μ. δραχμέε.

Ποσό 9 δισ. δραχμούν Οα διατεθεί για βελτίωση καυσίμου (απο- 
Οείωση, αφαίρεσή μολύβδου, χράση αερίου από βιομηχανίες).

Για βελτίωση τνς καύσης στα οχάματα και στις κεντρικές θερ
μάνσεις Οα διατεθεί το ποσό 12 δισ. δραχμών. Ενώ ποσό 11 δισ. 
δραχ. Οα διατεθεί για θερμομόνωση κτιρίων.

4

Για την προστασία του διατηρητέου ανΟρ(υπογενούς περιβάλ
λοντος Οα διατεθούν πιστώσεις ύψους 7.6Ή) εκατ. δραχμών, από 
τον Ε.Ο.Τ. 2 δισ. δραχ., ενώ Οα διατεΟή ποσό 3 δισ. δρχ. από 
το Ί'.Χ.Ο.Ι I. για προστασία του διατηρητέου πολεοδομικού και 
κτ ι ο ι α κ ού πε ρ13 άλλ ον το c.

..._Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η μόλυνση του περιβάλ
λοντος στην Αθήνα, επέβαλαν στην Κυβέρνηση να καταρτίσει ει
δικό πρόγραμμα καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Το σύνολο της δαπάνης που Οα απαιτηθεί ανέρχεται σε 08.510 
εκατ. δραχμές.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης της Αθήνας προβλέπει διάφορα μέτρα και έργα. Λυτά 
είναι : αποΟείωση και αφαίρεση μολύβδου από καύσιμα, μείωση 
οξειδίων του αζώτου από τα αέρια απόβλητα βιομηχανιών μείουση 
καπνού από τα καυσαέρια οχημάτων, βιομηχανικών και κεντρικών 
θερμάνσεων, θερμική μόνωση κτιρίων, μείωση βιοαερίων και οξει
δίων του άνθρακα από εργαστήρια και διυλιστήρια από δίκτυα 
διανομής αερίου κ.λπ.

Επίσης στο πρόγραμμα προβλέπεται με δαπάνες του Δημόσιου 
η μετεγκατάσταση βιομηχανιών στην πενταετία 1983-1987.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η Κυβέρνηση του Ι1Λ.ΣΟ.Κ δίνοντας μια τελείους διαφορετική 
διάσταση στον αθλητισμό, από ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
της δεξιάς, και θεωρώντας τον βασικό στοιχείο της ποιότητας 
ζωής, τον ενέταξε στους στόχους αυτού του προγράμματος.

Πέρα από τον αγωνιστικό αθλητισμό που πρέπει να τύχει της 
καθημερινής φροντίδας του Κράτους, η Κυβέρνηση βάζει τις βά
σεις για την καλλιέργεια του μαζικού αθλητισμού.

Οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής που διέπουν τον προγραμ
ματισμό του αθλητισμού στα πλαίσια του πενταετούς προγράμ
ματος 1983-1987 στη χούρα μας είναι οι εξής :
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α) Ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού έτσι π ου να αθλείται όσο 
γίνεται μεγαλύτερο μέρος του Λαού.

Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η πλήρης αναμόρφωση της δο
μής του Ελληνικού Αθλητισμού, ώστε να εξελιχθεί σε βασικό συν
τελεστή υγείας, παιδείας, πολιτιστ ής εξύψωσης του λαού και 
μέσω συναδέλφωσής του με άλλους λαούς.

β) Η συμμετοχή όλων των φορέων της αποκεντρωμένης διοί
κησης και τοπικής αυτοδιοίκησης στη λήψη των αποφάσεων στα 
πλαίσια του Δημοκρατικού Προγραμματισμού.

Έτσι η Γ.Γ..Α. περιορίζεται σε επιτελικό και συντονιστικό ρόλο, 
μεταβιβάζεται δε με το Νόμο 1235/1982 στα Νομαρχιακά Συμ
βούλια η αρμοδιότητα προγραμματισμού των έργων που πρόκειται 
να γίνουν.

α) Σε Κοινότητες που δεν υπάγονται σε κεντρικό σχεδιασμό.
β) Στα σχολεία που βρίσκονται σ’αυτές τις Κοινότητες αλλά 

και στους Δήμους και στις πρωτεύουσες των νομών.

γ) Για τη συντήρηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων των 
Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων των Νομών. Επίσης με
γάλο μέρος αρμοδιοτήτων μεταβιβάζονται στην τοπική αυτοδιοί
κηση Λ' Βαθμού και στο Νομάρχη.

Για την προώθηση του αθλητισμού απαιτείται μεγάλος αριθμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων, για την κάλυψη δε των δημιουργουμέ- 
νων αναγκών έχει προγραμματιστεί η κατασκευή :

α) ΧωροΟετικών προτύπων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
β) ΛΟλητικίόν εγκαταστάσεων σε οικισμούς, 
γ) Αθλητικό)'; εγκαταστάσεων σε γώρους εργασίας, 
δ) Αθλητικό)'; εγκαταστάσεων στην Ανόιτερη και Λνό)τατη παι

δεία.
ε) Αθλητικό)'; εγκαταστάσεων που αναφέρονται σε ιδρύματα 

πρόνοιας, σο)φρονιστικά ιδρύματα και στις φυλακές.
στ) Αθλητικό)'; εγκαταστάσειυν σε στρατιωτικούς χώρους, 
ζ) Αθλητικό)'; εγκαταστάσεων για το σο)ματειακό αθλητισμό, 
η) Αθλητικό)'; εγκαταστάσεων εκτός οικιστικού ιστού. (Ορει

βατικά και χιονοδρομικά κέντρα, σκοπευτήρια ιππόδρομοι κ.λπ.).
0) Εγκαταστάσεων πολιτιστικής υποδομής (συνύπαρξη πολι

τιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων), 
ι) Ολυμπιακό)'; εγκαταστάσεων.
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Προγραμματίζεται η χωροταξική μελέτη Ολυμπιακών εγκα
ταστάσεων τόσο στην Αθήνα όσο και Πανελλήνια, ώστε να γίνει 
δυνατό να διοργανωθούν αγώνες μεγάλης κλίμακας και διεθνούς 
επιπέδου (Μεσογειακοί αγώνες, Ολυμπιακοί αγώνες, Παγκόσμια 
πρωταθλήματα).

Το αθλητικό πενταετές πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί ως εξής:

1) Για τις βασικές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα αποκτηθούν 
3.200 εκατ. δραχμές.

2 ) Για περιφερειακές εγκαταστάσεις το ποσό θα ανέλθει σε 7.500 
εκατ. δραχμές.

3) Οι εγκαταστάσεις μαζικού αθλητισμού Οα απορροφήσει ποσό 
24.600 εκατ. δραχμές.

Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τη δομή του-ελ
ληνικού^ αθλητισμού ήδη η Γ.Γ.Λ. έχει επεξεργασθεί σχέδιο νό
μου με τις εξής κύριες κατευθύνσεις :

Οργάνίυση όλο>ν των γυμναστηρίων σε συνεργασία με την ΚΚΑ
ΚΕ και το Υπουργείο Εσωτερικής Επεξεργασίας σε συνεργασία 
με τους αντίστοιχους φορείς νέων νόμων που Οα καθορίζουν το 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τη λειτουργία γυμναστήpitov.

Θεσμική αναμόρφωση και οριστικοποίηση των εθνικών κατηγο- 
cicov ποδοσοαίοου.λ I ι

Εξυγίανση και ριζική αλλαγή του Σωματειακού αθλητισμού 
και κατοχύρωση του μαζικού αθλητισμού.

Αναθειυρηση του τρόπου επιχορήγησης των αθλητικών ομο
σπονδιών. ενίόσεων, σωματείο)'/.

Αναδιάρθρωση της Αθλητικής Δικαιοσύνης.
Αναδιάρθρωση του θεσμού της Διαιτησίας.
Αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τους προπονητές.
Αναβάθμιση της Σχολής Φυσικής Αγωγής σε Ανώτατη Σχολή 

κ.λπ.

ΙΙΟΑΠΊΣΊΊΚΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνέπεια της πολιτικής και οικονομικής εξάρτησης της Χώρα: 
μας. ήταν και η πολιτιστική της εξάρτηση. 'Ετσι ο Ελληνικό: 
Ααός χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει, έγινε για αρκετές δεκαε
τίες μόνιμος δέκτης ενός ξενόφερτου τρόπου ζωής, ολοένα αποξε · 
νούμενος από τις ρίζες του. χάνοντας την πολιτιστική του ταυτό
τητα.
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Η Κυβέρνησή σύμφωνα και με τα προκαταρκτικά του Προγράμ
ματος στην προσπάθειά της ν’ αποκαταστήση τα πολιτιστικά πρά
γματα της Χώρας σε εθνική βάση, ν πχειρεί την ενεργοποίηση και 
συμμετοχή τον; πολιτόν; στην πολιτιστική ζωή του τόπου με κύ
ριους στόχους :

4

α) Την καλλιέργεια και τη διεθνή προβολή τον.' αξιών του Ελ
ληνικού πολιτισμού.

β) Γην αποτελεσματική προστασία της εθνικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

γ) Γην πλατειά διάδοση και αύξηση τον; ευκαιριόν; απόλαυσης
τον; πολιτιστικόν; αγαθόν; και

δ) την στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και 
πνευματικής δημιουργίας και στην εξασφάλιση συνθηκών που Οα 
επιτρέψουν την ανάπτυξη και άσκηση τον; ατομικόν; δημιουργικών 
ικανό τή τον; στον, πολιτιστικό τομέα.

Ειδικότερα το ενδιαφέρον της πολιτείας, στα πλαίσια του πεν
ταετούς προγράμματος. Οα πρέπει να κινηθεί στις εξής κατευθύν
σεις :

Λνασκαφή όλον; τον; αρχαιολογικόν; χώρον;, ανέγερση μουσείο)'; 
σ’ αυτούς για τη στέγαση τον; αρχαιοτήτων.

Προστασία και ανάπλαση τον; παραδοσιακών οικισμού'; όπίος 
ήδη το σχετικό πρόγραμμα εκτελείται.

Καλλιέργεια και διεθνής προβολή το>ν αξιόν; του ελληνικού πο-
Λίτισυ.ου.

II προούΟηοη σε διεθνές επίπεδο του ζητήματος της προστασίας 
και κατοχής τον; θησαυρόν; τςς πολιτιστικής κληρονομιάς και τον; 
αντίστοιχο)'; διεΟνόν; υποχρεούσεον;, με κορυφαία προσπάθεια τςν 
επιστροφή τον; Ελγινείον; μαρμάρον;.

Συστηματική διάδοση τον 
τους, καΟούς και η ίδρυση και 
συνοικίες και τα χο)ριά με 
Δήμον; και το>ν Κοινοτήτον;.

βιβλίου, με επιχορήγηση του Κρά- 
λειτουργία βιβλιοΟηκον; σε όλες τις 
τςν ευθύνη και τ/γ; φροντίδα τον;

Συνκέντοο)ση και παρουσίασα, όλουι t I t I

κού (ηΟον; εΟίμον; και παραδόσεο)';).

Καλλιέργεια τον; τεχνόν; σε όλα τα 
τμημάτο)'; εικαστικό)'; τεχνον;. χορού,

του Λαονοαοικού υαε υλι-ι » < »

επίπεδα, με τη δημιουργία 
μουσικής, θεάτρου κ.λπ.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι γι την υλοποίηση τουν παραπάνου στό
χουν ιδρύονται 80 Πνευματικά Κέντρα στις πρωτεύουσες διαφόρων 
νομών προϋπολογιζομένης συνολικής δαπάνης 7G0 εκατομ. δρχ.

Κπίσης αξίζει ν’ αναφερϋεί η δημιουργία Εθνικής Συμφωνικής 
Ορχήστρας Νέουν, που Οά λειτουργήσει ους φυτουριο μουσικών, 
αλλά και toe κίνητρο νια επαννελυατικό προσανατολισμό τουν τα-/ k t ι t t \ l
λαντούχουν νέουν. '

Η χρηματοδότηση του τομέα από το πρόγραμμα Δημοσίουν 
Γπενδύσεουν (ΙΙ.Δ.Ε.) δια του Τ.Π.ΠΕ εκτιμάται σε 18 δισ. 
δρχ. σε τιμές 1982 για την περίοδο 1983-1987.

II κατανομή αυτουν τουν πόρουν κατά βασική δραστηριότητα και 
κλάδο (Αρχαιότητες, Μουσεία. Μνημεία. Πολιτιστικά κ.λπ.) φαί
νεται στον πίνακα 8.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

ιστουσειε του 11 ρονράααατοε Δ/,υ. Επενδύσεουν του VI I Π Ε σττν'1 Γ ^ I
5ετία (1989, - 1987)

σε εκατ. δρχ. 
(τιμές 1982)

Το,υέατ
Σύνολο 
5ετία c

Μ’ΧΑΚ ΠΊΠΕΣ
Ανασκαοέε

I

Μουσεία 
AI νη με ία 
Αοιπά

ΙΙΟΑΠΊΣΊΊΚΑ

Ααονοαοικά
i \ I

Μουσεία - ΗιβλιοΟήκες - Αρχεία
Νεούτερα Μνημεία
Αοιπά

1 .915 
2.820 
8.6·ί5 
2.720

3,50 
1 . V20 

720 
\ .910

ΓΕΝΙΚΟ ΣΓΝΟΑΟ 18.000

I ο οευτερο μ 
αναοέεεται στο

ος αυτής της εισήγησης όπους λέχτηκε πιο πάνου 
: ε ο ι υ ε c ε ι α κ ό ποόνραυυα.
til k I k k k
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Δυστυχώς δεν είναι δυνατή λεπτομερής εξέταση του περιφε
ρειακού προγράμματν όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα αττό τις 
διαδικασίες ττου π c ο αν α ο έ ρ Ου κ α ν.

Κατ’ ανάγκη γίνεται σύντομη αναφορά σε κάθε μία αττο τις 
εννιά περιφέρειες ξεχωριστά στα προβλήματα που υπάρχουν σ> 
αυτές, στις επιδιούξεις και στα βασικά έργα που ήδη εκτελούνται 
ή πρέπει να εκτελεστούν.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο νομός Αττικής υποδιαιρείται σε τέσσερα νομαρχιακά διαμε
ρίσματα. .Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, ΙΙειραιά και 
Αθήνας. Περιέχει την ΙΙρωτεύουσα που αποτελεί μεγάλο πολεο- 
δου.'.κό συνκοότημα ·°> εκ. κατοικιών, ένα από τα μεγαλύτερα της

ι ι I I I 111 I '

.Ηυφώπης.- ----------------------------------

Ο νομός έχει πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας, 
το ψηλότερο κατά κεφαλή προϊόν και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 
οικονομικούν δεαστηειοτήτων και υπηρεσιών, που όλα παεουσιά-k t Λ I Η ι

ζουν ψηλούς ρυθμούς παραπέρα αύξησης. Αντίθετα παρατηρείται 
σχετικά χαμηλή κατά κεφαλή δαπάνη για τεχνική υποδομή στο 
νομό Αττικής και στην υστέρηση αυτή οφείλεται κατά, μ,εγάλο 
μέρος η υποβάΟμιση του περιβάλλοντος.

II ρ ο β λ ή μ α τ α - δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς.

Τα βασικά προβ/ήματα του νομ.ού Αττικής είναι η ρύπανση 
ατμόσφαιρας, η ρύπανση της θάλασσας, η ρύπανση από απορρίμματα, 
η υποβάΟυιιση του πολεοδομικού πεοΑάλλυντος ιδιαίτερα στις δυ- 
τικές περιοχές, η κυκλοφοριακή συμφόρηση. η κατάληψη της γεωρ
γικής νης από άλλες δεασττ οιότητες. η διόγκαυση του τοιτονενούς 
τομέα και ιδιαίτετα των παεασιτικών δ ε α στη ο ιο τήτω ν. Ιυιδικύ ποο-

ι ι ι » 41 4 ι

βλημ.α στο νομό αποτελεί η σύγχυση αρμοδιοτήτων δ'άφορων φο- 
εέων. κεντεικών. πεειτ,εεειακών.

Ιυ π ι δ ι ώ ξ ε ι ς.

Οι επιδιώξεις για το νομό Αττικής είναι η ανάσχεση των ρυ- 
Ομών μενέΟυνσης του πληθυσμού και της οικονομικής δεαστηριό- 
τητας. η αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η εξυγίανση της οικονο
μίας. η αποσαφήνιση αομοδιοτητων των δημόσιων οορέων και της 
τοπικής αυτοδιοίκηση ς.
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Μ έ-τ ρ α κ α ι έ ρ γ α.

Τα βασικά μέτρα για την πραγματοποίηση tojv επιδιώξεοιν 
είναι η εφαρμογή του Προγράμματος Αντιρρύπανσης, η εφαρμογή 
του Ρυθμιστικού 83, η εφαρμογή του προγράμματος διευθέτησης 
του κυκλοφοριακού, η θεσμοθέτηση της λειτουργίας της τοπικής 
αυτοδιοίκησης διάφορων βαθμών και η αποσαφήνιση της αρμοδιό
τητας των κεντρικών φορέίυν σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, 
η εφαρμογή της πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Τα βασικά έργα στο νομό Αττικής είναι κυκλοφοριακά - συγ 
κοινωνιακά αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, εγκατά
σταση σταθμοόν υποδοχής καταλοίποον πλοίων και κέντροον τεχ
νικού ελέγχου οχημάτουν, η οργάνοοση του προοτογενούς τομέα, 
κυρίως στα στάδια συγκέντρωσης, συσκευασίας, επεξεργασίας, 
διακίνησής,^εμπορίας για εξυπηρέτηση της μεγάλης αγοράς της 
Αθήνας και με έμφαση στα ευπαθή προϊόντα (άνθη, ψάρια, όστρακα, 
κηπευτικά, κτηνοτροφικά) αλλά και σε ορισμένα παραδοσιακά 
(κρασί .στα Μεσόγεια, φυστίκια στην Αίγινα και στα Μέγαρα, μέλι) 
έργα κοινοτικής σημασίας στις δυτικές περιοχές (νοσοκομεία, 
κέντρα υγείας, προγράμματα στεγαστικά και πολεοδομικής ανά
πλασης, αποχετεύσεις και αντιπλημ,μυρικά), πολεοδομική οργά
νωση και κατασκευή υποδομής των περίοχοόν αυθαίρετης δόμησης.

ΣΤΕΡΕΑ ISA ΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ 
ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΙ1Σ

II πεοιοέρεια αποτελείται από (> νοαούε, δυο από τουε 
οποίους είναι ορεινοί ( Ευρυτανία και Φωκίδα) ένας είναι νη- 
σκυτικός ( Εύβοια) και τρεις είναι πεδ'νοί στα κεντρικά τους 
τμήματα ( Φθιοότιδα, Βοιωτία, Λιτωλ/νία).

Ανάλογα διαφοροποιημένος είναι και ο βαθμός ανάπτυξης 
στους νομούς αυτούς. Οι δυο ορεινοί νομοί ανήκουν στους λιγό
τερο αναπτυγμένους νομούς της Χώρας ενώ από τους υπόλοιπους, 
η Βοιωτία και η Φθιοότιδα ανήκουν στους σχετικά αναπτυγμένους 
νομούς του άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης.

ΓΙ ρ ο β λ ή μ α τ α - δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς.

Τα βασικά π ο ο β λ ή μ α τ α στην πεοιοέοεια είναι κατάι kilt I ι ι I

ενότητες τα παρακάτω :
-στους ανατολικούς νομούς, Βοιοιτία, Φθιοότιδα, Εύβοια, 

παρουσιάζονται έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα αν;ό την

123



χνοργάνωτη ανάπτυξη περιοχά)') Βιομηχανίας ( Οινόφυτα. Θήβα, 
Χαλκίδα, Στυλίδα,) τταραΟεριστικών κατοικιό)') (Ευβοϊκός), 
προβλήματα πλημμυρό)') (Σπερχειός. Βοιωτικός Κηφισσός). 
Χαρακτηριστικό πρόβλημα στους νομούς αυτούς είναι η ένταση

Πρώτης οικονομικής, διοικητικής, κοινοτικής κυριαρχίας τη^ 
τεύουσαε. που περιορίζει tip τοπικές ποωτοβουλίεε και τα πολΑα- 
πλά ουσιαστικά οφέλη της ανάπτυξης που συντελείται στην 
περιοχή, αφού οι πιο σημαντικές επιχειρηματικές προ>τοβουλίες 
και επενδύσεις, προέρχονται από κατοίκους της Πρωτεύουσας.

- στους ορεινοί ς νομούς, Ψοκκίδα και Ευρυτανία, βασικά 
προβλήματα είναι οι ελ,λείιύειε στο οδικό δίκτυο και σε συνδέσεις 
με τους γύρο) \ομούς ( πρόβλημα βασικό και για την Εύβοια), η 
έλλειψη υπηρεσκυν υγείας, παιδείας η αλλοίωση των πολύ αξιό
λογοι αρχαιολογικοί) χοηρο)'), παραδοσιακών _οικιομών και φυ
σικών ' τοπίο)').

- στο νονό Λιτο)λ/νίαρ βασικό πού βλήμα αποτελεί η, παοά τη 
μεγάλη ζήτηση, ελλ.ιπής σύνδεση με 11 ελοπόννησο και Ανατολική 
Στερεά Ελλάδα.

Οι δ υ ν α και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ανά- 
ΐτυςης σην περιφέρεια είναι σημαντικά στον πρωτογενή τομέα
(γειοργία. κτηνοτροφία, δάση, αλιεία ) στην εξορυκτική δραστηριό
τατα. στον τουρισμό, στις μεταφορές.

Ε π ι δ ι ο) ξ ε ι ς.
Για αντιμετώπιση των προβλημάτων και αξιοποίηση το)ν 

συγκριτικό')') πλεονεκτώμάτο)ν στην περιφέρεια οι επιδιώξεις είναι 
η προστασία, και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η προστασία 
από πλημμύρες, η βελτάυση της υποδομής στους εκτός του άξονα 
Αθήνας -Θεσσαλονίκης, περιοχών, η αξιοποίηση των πόρο)'), όλα 
αυτά, με βάση τοπικές πρωτοβουλίες και σε όφελος του τοπικού 
πληθυσμού.

κ α ι ε ρ γ α.λί έ τ ρ α
Τα βασικά μέτρα και έργα στην περιφέρεια αφορούν τον 

έλεγχο και περιορισμό της ρύπανσης και οργάνωση της οικι
στικής επέκτασης (αποχετεύσεις- βιολογικοί καθαρισμοί, με
λέτη και εφαρμογή πολεοδομ,ικών σχεδίων, προώθηση της 
δημιουργίας και λειτουργίας Βι. ΙΙε.),* αντιπλημμυρικά έργα, 
βασικές οδικές συνδέσεις ανατολής- δύσης και βελτάυση οδικών 
δικτύων, νοσοκομεία σε όλεε τιε ποωτεύουσεε των νομό)') και

* 15 to μηχανική τπηοχή.
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κέντρα υγείας, τουριστικά έργα με έμφαση στον ορεινο και ιαμα
τικό τουρισμό και στην — ροστασία, ανάδειξη και άξιο—οίηση 
φυσικών και πολιτιστικών μνημείων, γνώση, αξιολόγηση και 
αξιοποίηση των εξορυκτικών πόρων ( βωξίτης Βοιωτίας και 
Φωκίδας, σιδηρονικέλιο κα μάρμαρα Εύβοιας), μελέτες και 
έργα για ανάπτυξη της αλιείας στον Ευβοϊκό και το Κορινθιακό 
και στις λίμνες Μεσολογγίου και Μόρνου, ενίσχυση τέλος των 
συνεταιριστικών κοινοπρακτικών και δημοτικών επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΛΛΛΟΝΙΛ

Τα βασικά αναπτυξιακά έργα της περιφέρειας και 
οι στόχοι που εξυπηρετούν.

Από τα έργα- συνεχιζόμενα και νέα —που ποοτάΟηκαν από τα 
νομαρχιακά συμβούλια των νομοόν και τα πρόσθετα που έχουν 
προγραμματιστεί από κεντρικούς φορείς, σαν πιο σημαντικά για 
την παραπέρα ανάπτυξη των επιμέοους νομοόν και της περιφέ
ρειας στο σύνολό της Οεωρού'Λαι τα εξής :

Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι α κ ά

Θεμελιακό έργο υποδομής που Οα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό την ανάπτυξη της κεντρικής, νότιας και νοτιοανατολικής 
Πελοποννήσου είναι ο οδικός άξονας ΚορίνΟου - Τρίπολης - Κα
λαμάτας. Το έργο αυτό είναι το σημαντικότερο σε ολόκληρο το 
χώρο της περιφέρειας και για όλους τους τομείς- κλάδους οικο
νομικής δραστηριότητας. Μακροπρόθεσμα, δημιουργεί τις προϋ
ποθέσεις νια την επέκταση του κεντεικού αναπτυξιακού άξονα 
της χμυρας δια μέσου της Κεντρικής Πελοποννήσου μέχρι το νο
τιότερο τμήμα της ηπειρο)τικής Ελλάδας.

'Αλλα βασικά έονα στον τοαέα των συγκοινωνιών είναι
lit ι I

η αποπεράτωση της εθνικός οδού ΙΙάτρας- Πύργου - Ολυμπίας 
και ο δρόμος Βυτίνας - (Ολυμπίας. Επίσης οι βελτιοόσεις στη χάραξη, 
διαπλατύνσεις και συυ.πληοοόσεις ασοαλτοστοώσεων αοκετοόν 
διανομαρχιακών και ενδονομαρχιακών οδικών συνδέσεων όπως 
είναι οι δεύυ.οι. Σπάοτη- i 'ύΟειο. Κυπαεισσία - Πόλος - Καλααάτα» * ι I \ ~ \

Συντόμευση τιυν συγκοινονκοόν και ταυτόχρονη κυκλοφοριακή 
αποσυμφόρηση πολλοόν αστικοόν κέντρον; της περιφέρειας 0α 
επιτευχθούν με την κατασκευή παρακαμπτήριον; δρόμο^ν, με 
κυριότερους της ΙΙάτρας. της Μεγαλόπολης και του Άργους.
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Σημαντικό έργο για την ανάπτυξη των συγκοινωνιών είναι 
επίσης ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αθήνας- 
ΚορίνΟου - Πάτρας. Το έργο αυτό συνολικού προϋπολογισμού 25 
δισ. δρχ. αρχίζει μέσα στην 5ετία με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 
1.2 δισ. δσνι A

Έχουν τέλος προγραμματιστεί έργα ανάπτυξης σε αρκετά 
λιμάνια και αεροδρόμια της περιφέρειας, με κυριότερα τα έργα 
ανάπτυξης των λιμανιών Πάτρας. Καλαμάτας, Ζακύνθου και 
Ναυπλίου και τιυν αεροδρομίων Αράξου, Καλαμάτας και Κεφαλ
ληνίας.

'Υδρευση - Αποχέτευση.

Στον τομέα της ύδρευσης πολλά αστικά κέντρα και μικρό
τεροι οικισμοί της περιφέρειας έχουν σοβαρές ελλείψεις γιαυτό 

- τα προτεινόμενα έργα είναιπάρα πολλά. Είναι όλα πολύ σημαντικά 
τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζ<οής του πληθυσμού, όσο και 
σαν έργα βασικής υποδομής, απαραίτητης για τη γενικότερη 
αναπτυξιακή πολιτική στην περιφέρεια. Επιχειρούντας να ξε- 

; χωρίσουμε τα πιο βασικά αναφέρουμε τα έργα ύδρευσης της 
ΙΙάτρας, της νοτιοανατολικής Κυνουρίας, Ζακύνθου, Αργοστολιού 
και Αηξουρίου.

'Οσον αφορά τον τομέα της αποχέτευσης και του καθορισμού 
των λυμάτων η σπουδαιότητα των προτεινόμενων έργων είναι 
προφανής, κύρια στα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας, αλλά 
και για πολλούε υ.ικεότεοουε οικισμούς που ΰοίσκονται κοντά 
στις ακτές και αποτελούν κέντρα τουριστικής ανάπτυξης. II 
κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και σταθμών βιολογικού 
καΟαοισαού απαιτεί πολύ μενάλεε δαπάνεε, που όυ.ωε επιβάλλεται

II k i - - k · I

να αντιμετωπισΟούν. Κάθε αναβολή στην κατασκευή tcov έονωνν t I i ill
αυτών οδηγεί, με την επέκταση τιυν πόλεων και την ανάπτυξη 
του τουρισμού και άλλων δραστηριοτήτων, σε δυσανάλογη διόγκωση 
των απαιτούμενων δαπανών και σε ίσιος ανεπανόρθωτη κα
ταστροφή του περιβάλλοντος, κύρια στις παραθαλάσσιες περιοχές. 
Ια έργα που προτείνονται στην περιφέρεια είναι πολλά και 
πιστεύουμε ότι είναι όλα σημαντικά και ποέπει όλα να συνεχιστούν/ 
αρχίσουν και να περατωΟούν όσο γίνεται πιο σύντομα. Μ ανάληψη 
των έργιον αυτών από επιχειρήσεις των ΟΤΛ. όπως έχει ήδη 
αποφασιστεί από την πολιτεία και έχει μάλιστα ξεκινήσει σε 
αρκετές περιπτιόσεις, θα βοηθήσει ανυπολόγιστα στη σύντομη, σω-

/ t f ουε.στη και οικονομική κατασκευή Με βασικό κριτήριο το
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ύψος της απαιτούμενης δαπάνης. τα κυρτότερα έργα της κατηγορίαν 
αυτής για την πε. φέρεια είναι των πόλεων ΙΙάτρας. Ναυπλίου. 
'Αργους, ΚορίνΟουτ Αουτρακίου. Κιά.του, Τρίπολης, Σττάρ-της, Γμ- 
Οείου. Καλαμάτας. Φιλιατρών. Ιΐύργου, Αμαλιάδας, Ανδραβίδαν. 
ΒαρΟολομιού. Αργοστολιού και Ιθάκης.

α ο ν ρ (ο τ ο γ ε ν η ο μ ε α.

I α έργα που έχουν προγραμματιστεί για την περιφέρεια 
στον προυτογενή τομέα είναι τα περισσότερα αρδευτικά και διά
φορα άλλα εγγειοβελτιωτικά για την ανάπτυξη της γεωργίας, 
έργα προστασίας,'ανάπτυξης και εκμετάλλευσης δασών, έργα 
βελτίίυσης. βοσκοτόπου και δημιουργίας υποδομής για την
αναπτυςη τη: κτηνοτροφίας και έργα προστασίας του αλιευτικού
πλουτου και αναπτυεης της αλιείας.

Αρδευτικά και λοιπά εγγειοβελτιευτικά έχουν προγραμ.- 
μ,ατιστεί σε όλους τους νομούς της περιφέρειας. Σαν σημαντικό
τερα για την ανάπτυξη της γεο^ργίας μπορεί να θεωρηθούν τα εξής : 
το αρδευτικό του Ανάβαλου που Οα καλύύει τι -ί ανάγκεε του κάμπου 
της .Αργολίδας, που γίνονται διαρκώς πιεστικότερες, καΟούς τα 
υπόγεια νερά της περιοχής υπεραντλούνται και έχουν γίνει υφάλμυρα. 
Στο Νομό Αρκαδίας τα αρδευτικά Κανδήλας και κάμπου Αεω- 
νιδίου και τα αντιπλημμυρικά της κοιλάδας Δάρα Μαντινείας. 
Στο νομό Αακωνίας η άρδευση της περιοχής του κάτω ρου του 
Ιύυρώτα Οα δώσει μεγάλη ώθηση στη γεωργική ανάπτυξη της 
περιοχής. Το ίδιο ισχύει για το νομό Μεσσηνίας σε σχέση με 
τα αρδευτικά της Γιάβολας και της περιοχής άνω Μεσσηνίας. 
Στο νομό ΙΙλείαε ξενωοίζουν τα αρδευτικά του ΙΙηνειού του 
Αλφειού και στο νομό Αχαίας έχει προγραμματιστεί η κατασκευή, 
ολοκλάε<νση των αρδευτικών του ΙΙηνειού. Βουεαΐκού, Καλα.μιάε 
Αιγιαλείας. Αροάνειου και Δάφνης Σκοτάνης. Για τη Ζάκυνθο 
-χρειάζεται να γίνει γενική υδρολογτκή μελέτη του νησιού που Οα
αποτελέσει τη βάση για τον ιογραμματισμο έργων άοδευσής, ση
μ.αντικού τμήματος τηε γεωργικής του -γςς. Στην Κεφαλληνία 
βασικό έργο είναι το αροευτικό Κουτάβου και Σκάλαε.it* k 1

Ύέλοε. στο Χου.ό ΚοεινΟίαε βασικά έργα ανάπτυξηε είναι η κα- 
τα σκευή ταμιευτήρα για την άρδευση της περιοχής Σκουπέικων

Φεναιού.και τα έργα για την αςιοποιηση ■ης λεκάνης

Για την αξιοποίηση των Δασών τηε πεοιοέοειαε βασικά
1 - 4 4 4 - k ι k - i

έργα μπορεί να ν α ο α κ τη ο ι σ τ ο ύ ν τα Δασοτουοιστικά του Αίνου
k ι » k f* \ 4k k

στην Κεφαλληνία.
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Αευτεοογενή c Γο μ έ α c.

Τα παραγο)γικά έργα που έχουν — ρογραμματιστεί στους 
διάφορους’ νομούς της περιφέρειας στον τομέα αυτό αφορούν 
κύρια εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διαλογής, συσκευασίας και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, καθώς και μονάδες αξιο
ποίησης της κτηνοτροφικής παραγωγής. Φορείς των έργων 
αυτών στις περισσότερες περιπτώσεις προβλέπεται να είναι οι 
κατά τόπους γεωργικοί, κτηνοτροφικοί και αγροτοβιομηχανικοί 
συνεταιρισμοί. Τα έργα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των νομούν κατά περίπτοοση και δεδομένου ότι δεν 
απαιτούν πολύ μεγάλες δαπάνες, μπορεί και πρέπει όλα να κα
τασκευαστούν και να λειτουργήσουν μέσα στην περίοδο του 
προγράμματος.

Τα βασικά έογα υπυδου.ήτ του τοαέα αοοοούν κύρια την 
ίδρυση καί ο7.οκλήρωση βιομηχανικού'; περιοχούν ( Β1ΓΙΕ). με 
κυριότεοα την ολοκλήρωση της ΒΙ1ΙΕ Πάτρας και την κατασκευή 
των ΒΠ1Ε Αργους - Ναυπλίου, Τριπόλεοίς και Καλαμάτας.

Λοιποί Τ ο μ ε ί ς.

Στον τομέα της ενέργειας το πρόγραμμα της ΔΕΗ προ
βλέπει την κατασκευή 4ης θερμοηλεκτρικής μονάδας στο συγκρό
τημα της Μεγαλόπολης, με αντίστοιχη ανάπτυξη του λιγνιτοηου- 
χείου, συνολικής δαπάνης μέσα στην 5ετία 18,5 δισ. δρχ.

Στον τομέα του εμπορίου τα βασικά έογα εξυγίανσης και 
γενικότερης ανάπτυξης είναι η κατασκευή και λειτουργία πε
ριφερειακών αγορών στις πρωτεύουσες των περισσότερο)·; νο
μών.

Στην εκπαίδευση τα περισσότερα έργα αφορούν την κατα
σκευή - ανακαίνιση σχολικών χτιρίων που εκφράζουν ανάγκες όλων 
των νομών της περιφέρειας. Έχει επίσης προγραμματιστεί η κα
τασκευή/αποπεράτωση και λειτουργία ΚΕΤΕ στα *i£plf7CO * Σ Ο 54 
μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας, καΟούς και η ίδρυση άλλον; 
επαγγελματικό')'; σχολούν αγροτοτεχνικής παιδείας. Στην αν (ό τα τη 
παιδεία βασικό αναπτυξιακό έργο είναι η ολοκλήρο)ση τον; κτιρια- 
κών εγκαταστάσεων και η συμπλήρο)ση του εξοπλισμού του ΙΙανε- 

' 1 άτοαε.πίστημιου της

Στον τομέα της Υγείας και Ιΐρόνοιας τα (σημαντικότερα έργα 
που έχουν προγραμματιστεί είναι το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο 
της Πάτρας, η κατασκευή νοσοκομείων στο Αίγιο και το Αργο
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στόλι και οι χγ εκτάσεις/εκσυγχρονισμοί των νοσοκομείων Άρ
γους. Ναυπλίου,. ΚορίνΟου, Πύργου, Αμαλιάδας, Σπάρτης και 
Καλαμάτας. Επίσης η δημιουργία κέντρων υγείας σε όλους τους 
νομούς και η ίδρυση/κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμούν και ευα
γών ιδρυμάτων σε αρκετά αστικά κέντρα της περιφέρειας.

Στον τομέα του Τουρισμού τονίζεται η ανάγκη εκπόνησης 
χωροταξικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και μελετών 
χρήσεο/ς γης, που Οα αποτελόσουν την αφετηρία της εξυγίανσης 
των τουριστικών'περιοχών της περιφέρειας και τη βάση της πα
ραπέρα τουριστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα βασικά έργα που 
έχουν προγραμματιστεί για τον τομέα είναι τα έργα αξιοποίησης 
το/ν περιοχών Καϊάκρα και Κυλλήνης, η ανάπτυξη των χιονοδρο
μικού'/ κέντρων Ζήρειας, Ταϋγέτου και Μαίναλου, η κατασκευή 
οδικούν σταθμού'/ σε επιλεγμένα σημεία των μεγάλο)'/ οδικών_αρτη- 
οιών τν,ε πεοιοέοειατ και η κατασκευή σε πολλά παοαΟαλάσσια 
κέντρα τουρισμού.

Τέλος, βασικό αναπτυξιακό έργο 
τελεί η ίδρυση κέντρου υποβρύχιο/'/ 
Πύλο του Νομού Μεσσηνίας.

πολιτιστικού χαρακτήρα απο- 
αρχαιολογικών ερευνών στην

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΑ1ΛΣ 
ΣΥΝΟΨΗ

Λ. Γ ε ν ι κ α.

Η Θεσσαλία έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης γιατί έχει 
μεγάλο σχετικά πληθυσμό, γεωργικούς πόρους - εύφορα εδάφη, 
αρδευτικά ύδατα - πολλούς δασικούς πόρους, μακρά κτηνοτροφική 
παράδοση και σύγχρονη δυναμική βιομηχανία.

Παρουσιάζει όμως και σημαντικά προβλήματα : πολλές ορει
νές και ημ.ιορεινές περιοχές έχουν εγκαταλειφΟεί από τον πληθυσμό 
ή είναι οικονομικά προβληματικές, οι διαπεριφερειακές συγκοι
νωνιακές συνδέσεις προς Δυτική Ελλάδα είναι ελλιπείς, οι τομείς 
παραγωγής και ο πληθυσμός στερούνται βασικών υπηρεσιών με
σαίου και ανωτέρου επιπέδου και στα δύο μεγαλύτερα αστικά 
κέντρα και σε πολλές ευαίσθητες περιοχές έχουν δημιουργηθεί 
προβλήματα περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια του Πενταετούς Σχεδίου επεδιώκεται : απο
κατάστασή της πληΟυσμιακής και οικιστικής ισορροπίας εντός της 
περιφέρειας* δυναμική προούΟηση της γεο/ργίας- βιομηχανίας* ανά
πτυξη των διαπεριφερειακών συγκοινωνιακών συνδέσεων* ανα-
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βάθμιση “των υττηρεσιών υγείας' δημιουργία τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης* προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σχετικά προγραμματίζονται τα ακόλουθα βασικά έργα : η 
εκτροπή του Αχελώου και η κατασκευή πολλών φραγμάτοον και 
αρδευτικών έργων' η αξιοποίηση των ορεινών δασικών ποριυν και 
βοσκών η προώθηση πολλών βιομηχανικών προγραμμάτίυν η 
κατασκευή, οδικών συνδέσειον προς λΛοτα και Καρπενήσι - Αγρί
νιο* η .δημιουργία περιφερειακού νοσοκομείου' η δημιουργία Πα
νεπιστημίου'-η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλον - 
τος. . . ,;

Β. Α ν α. λ υ τ ι κότερα: 

α) Τ α π ό ο 5 λ ή υ. α τ α./ t ι ί *

Στη γεωργίαV ι “· ; ■ ·νλύ μεγάλο’ μέρος 'έύφορης 'γεωργικής γης 
δεν αρδεύεται εν <5 ένα μέρος της άρδευσης γίνεται με υπεράντλη- 
ση T03V υπόγειων υδάτίυν με συνέπεια να υποβαθμίζεται διαρκώς 
ο υπόγειος ορίζουν. 11 αράλληλα υπάρχει θέμα αποστράγγισης εκτε- 
ταμένων-περιοχών και προστασίας από πλημμύρες. -

Στην κτηνοτροφία : Ο κλάδος, παρά την σημαντική του θέση, 
φθίνει συνεχώς. Βασικό αίτιο αποτελεί η δραστική μείωση των 
πεδινών ιδιωτικών βοσκοτόποον που αποτελούσαν παραδοσιακά 
χειμαδιά της νομαδικής προβατοτροφίας και οι σχετικά δυσμε
νείς συνθήκες στις ορεινές περιοχές.

Στη δασοπονία : Η εκμετάλλευση του δασικού πλούτου είναι 
περιορισμένη, διότι υπάρχει απροθυμία του υφιστάμενου εργατικού 
δυνα.αικού να εργαστεί υ.ε τουε προσο:εοόυ.ενουε όοουε ενώ παράλ
ληλα η εκμηχάνιση και τα έργα υποδομής είναι ανεπαρκούς ανα
πτυγμένα.

Σφν αλιεία : Ο ΙΙαγασητικός κόλπος, από τον οποίο προέρ
χεται άνω του r/χίσεωε τηε αλιευτικήν παρανουγήε. παρουσιάζει 
σημαντική και διαρκώς αυξανόμενη ρύπανση.

Στον πρωτογενή τομέα γενικά : Υπάρχει οξύ πρόβλημα 
υποαπασχόλησης για 50 χιλ. εκμεταλλεύσεις μεγέθους 1 έως 20 
στοέυιαατα που συνκεντρουνουν το 50 % τουν αγροτικουν νοικο-
til ιι ι!

κυοιουν. ιδιαίτερα στιε προβληματικόν περιοχέε. ενώ παράλληλα 
στις πεδινέε περιοχές στις περιόδους συγκομιδής σημειουνεται επο
χιακή στενότητα εργατικών χεριών.

Στη βιομηχανία : πρόβλημα αποτελεί η μονομερής βιομη
χανική ανάπτυξη Βόλου - .Λάρισας, ενώ υπάρχουν δυνατότητες

130



για βιομηχανική προούθηση Τρικάλων - Καρδίτσαν και άλλων μι
κρότεροι κέντρων. Εξάλλου είναι προβληματική η παραπέρα ανά
πτυξη με βιομηχανίες —ου —ροκαλούν ρύπανση γιατί είναι δυσχε
ρής η διάθεση tcov λυμάτίον και δαπανηρή η επαρκής επεξεργασία 
τους. Ο Παγασητικός κόλπος και ο Πηνειός ποταμός έχουν ήδη
ουπανθεί πολύ.«

Στον τουρισμό : Η έλλειψη επαρκών ελέγχων στις αναπτυγ
μένες περιοχές οδήγησε σε πολεοδομικά απρογραμμάτιστη ανέ
γερση καταλυμάτων και ιδρυτικών κατοικιών και του παραδοσια
κού οικιστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα παρατηρείται ότι έχει 
παραμεληθεί η τουριστική ανάπτυξη των δυτικών περιοχών της 
περιφέρειας.

Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, παρόλο ότι υπάρχουν 
σημαντικοί φυσικοί πόροι, η οικονομική βάση και οι κοινωνικές 
υπηρεσίες είναι ανεπαρκούς αναπτυγμένα και ο πληθυσμός διαρ
κώς φθίνει.

Στις μεταφορές : II περιφέρεια είναι ανεπαρκούς συνδεδεμένη 
με τη Δυτική και Νότιο - δυτική Ελλάδα.

Στις υπηρεσίες : Στην περιφέρεια δεν υπάρχει τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας είναι ανεπαρκώς 
αναπτυγμένες ενού οι υπηρεσίες υποστήριξης γεο)ργίας - βιομη
χανίας είναι ανεπαρκείς.

β) Ε π ι δ ι ού ξ ε ι ς κ α ι β α σ ι κ ά έ ρ γ α.

Στη γεο^ργία επιδιούκεται επέκταση tojv αρδευτικών εκτά- 
σε(ον μ.ε προούθηση εγγειοβελτιθ)ττκούν και αρδευτικών τα σημαντι
κότερα των οποίο.)ν είναι : Εκτροπή .Αχελώου με κατασκευή της 
Σήραγγας Συκιάς και το>ν φραγμάτο^ν Πύλης - Μουζακίου, Φράγ
μα Σοφαδίττ, - Σμόκόβου και συναφή αρδευτικά έργα, Πρόγραμμα 
αρδεύσεοις υπογεπυν υδάτο)ν. Αρδευτικό έργο Γοργοβιτών - Λγ. 
Θεοδούρο>ν Ταυρο)πού. ΤαμιευτΓ,ρας Κάρλας. Αρδευτικό έργο Μο
σχάτου - Ξυνονερίου κ.ά.

Στγ; κτηνοτροφία επιδιούκεται ταχεία ανάπτυξη συστηματι
κής ενσταυλισμένης κτηνοτροφίας μεγάλο^ν ζούο>ν και παράλληλα 
υποστήριξη της αιγοπροβατοτροφίας.

Στη δασική παραηκυγή επιδιούκεται εφαρμογή προγραμμά- 
tojv αναδασώσεοίν, βελτιούσεινν και εκμεταλλεύσεο^ς σε συνδυασμό 
με δημιουργία βιομηχανικού συμπλέγματος επεξεργασίας ξύλου.
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Βασικά στοιχεία του σχεδίου γεοηογικής. κ την ο τροφικής και 
δασικής ανάπτυξης στις πεδινές και ορεινές περιοχές είναι η εισα
γωγή και χρησιμοποίηση νέων ποικιλιών σπόρον; και παραγω- 
γικών ζώίυν, ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση του έργα) ειακού και 
μηχανικού εξοπλισμού, η επέκταση και κατασκευή νέων σταύλον; 
και αποθηκών, η βελτίωση του γεωργοτεχνικού χειρισμού των 
εκμεταλλεύσεον;, η οριοθέτηση δασών - βοσκοτόκων, η βε/τίουση 
της βοσκο ικανότητας. η βελτίωση του ορεινού οδικού δικτύου, η 
κατασκευή έργων ορεινής υδρονομίας κ.ά.

Παοάλληλα, όσον αοορά στους οοοείε, ϋα δταστηοιοποιηΟεί 
η ΛΤΕ για υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των γειυργικών εκμε
ταλλεύσεων με δάνεια. Οα δραστηριοποιηθούν και Οα αναπτυχθούν 
οι συνεταιρισμοί για προμήθεια εφοδίων και μεταποίηση-εμπορία 
των παραγομένων προϊόντων και Οα δημιουργηΟούν Κέντρα Γεουρ- 
γικής Ανάπτυξης για γεοηογική έρευνα και παροχή τεχνικόν; υπη
ρεσιών tzooc ανοότεε και συνεταιοισαούε.i k - I ι \ \

Τέλος, με τη δημιουργία 58 νέων μονάδων, ως εκκοκιστη- 
ρίον; βαμβακιού, εργοστασίων γάλακτος, κ.ά. Οα αυξηθεί σημαντικά 
το δυναμικό των γεωργικόν; βιομηχανιών και εγκαταστάσεων.

Με στόχο τη βελτίωση της συμπληρωματικής τουριστικής 
υποδομής στις αναπτυγμένες περιοχές Οα δημιουργηΟούν οργα- 
νομένες ακτές κολύμβησης σε περιοχές ως το Στόμιο Πηνειού, 
ο Λγιόκαμπος, ο Άγιος Γιάννης ΓΙηλίου κ.ά. Με στόχο την ανα
κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη των 
προβληματικών περιοχών Οα μελετηθεί η ανάπτυξη ιαματικού 
τουρισμού στις περιοχές Σμοκόβου. Ρεντίνας. παραλίμνιου του
ρισμού στην περιοχή λίμνης Μέγδοβα. γενικού τουρισμού στις 
περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος των χουριών 
Λσπροποτάμου, Πλάτης, Περτουλίου. Πύλης, χωριών ΑργιΟέας 
κ. ά.

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση της βιομηχανικής ανά
πτυξης Βόλου - Λάρισας και τη δημιουργία προϋποΟέσεον; επέ
κτασής της και στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, Οα επεκτα- 
Οεί η βιομηχανική περιοχή Βόλου και Οα δημιουργηΟεί βιοτεχνικό 
κέντρο. Οα ολοκληρωθεί η βιομηχανική περιοχή .Λάρισας. Οα με
λετηθεί η δημιουργία βιομηχανικής περιοχής στα Τρίκαλα - Καρ
δίτσα, Οα μελετηθεί δημιουργία βιομηχανικών ζο)νών στην Καλαμ
πάκα, Κλασόνα, Φάρσαλα, .Αλμυρό. Πύλη και Μουζάκι και Οα 
συνταχΟούν προγράμματα ανάπτυξης οικοτεχνίας βιοτεχνία:
για τις προβληματικές περιοχές.
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Με στόχο την ολοκλήρωση tojv διαπεριφερειακών συνδέσεων 
και του εθνικού δικτύου ως και τη βελτίωση των διεθνών, συνδέ
σεων Οα προωθηθούν τα οδικά έργα Βόλου - Ηγουμενίτσας (πα
ράκαμψη Κατάρας), Τρικάλων' - Άρτας, Καρδίτσας - Καρπενη
σιού - Αγρίνιου, Λάρισας - Κοζάνης, Καρδίτσας - Λαμίας, κ. ά. 
Επίσης Οα διαπλατυνΟεί η σιδηροδρομική γραμμή Βόλου - Κα
λαμπάκαν, Οα συνδεθεί με το λιμάνι Βόλου και την Εθνική γραμμή 
Αθηνών - Θεσσαλονίκην και, μελλοντικά Οα επεκταΟεί ποον Κο-i I - ' 4 ι -V tς ανη.

Με στόχο την γενικότερη αναβάθμιση της περιφέρειας Οα 
δημιουργηΟεί πανεπιστήμιο σε πρώτη φάση με τμήμα Γεωπονίας. 
Τμήμα Επιστημούν Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Παιδα
γωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών κ. ά.

Για να βελτκυΟούν οι συνθήκες περίθαλψης στην περιφέρεια 
Οα δημιουργηΟεί νοσοκομείο περιφερειακού επιπέδου στη Λάρισα, 
Οα ολοκληρωθούν τα νοσοκομεία νομαρχιακού επιπέδου στις προ)- 
τεύουσεν νομών και Οα ποοωΟηΟεί το ποόγοαμμα ανένεοσης Κέν-- ι t I 4 4 ι I 4 4 4 4 -
ττων Μνείαν.4 4

Για να βελτκυΟούν οι ποοϋποΟέσειν4 I -
Οα δοθεί έμφαση στη δημιουργία βρεφικών

εργασίας tojv 
και νηπιακών

γυναικών
σταθμών.

Για βελτκυση των συνθηκών ζωής και προστασία του περι
βάλλοντος Οα προΐυΟηΟούν τα προγράμματα ύδρευσης - αποχέ
τευσης των πρωτευουσών των νομών και άλλων οικισμόν; και Οα 
εγκατασταθούν σταθμοί παρακολούθησην την νύπανσην των πο- 
ταμών. των κόλπων και τιυν λιμνούν.4 *

Με στόχο την ανάπτυξη της οικονομικής βάσης των προ
βληματικού'; περιοχών και τη διατήρηση ενός επιλεγμένου δικτύου 
οοεινών κοινοτάτων συντονίζονται όλα τα επιμένουν τομεακά 
ποογοά.μματα που αναοέοΟηκαν στα προηγούμενα: 11 ρο(υΟείται4 4 4 4 4 Τ 4 4 4 #1 4 4

συντονισμένα η ανάπτυξη δασοβιομηχανικούν συγκροτημάτουν, η 
ανάπτυξη ορεινού οδικού δικτύου, η βελτίωση των ορεινούν και 
πεδινών κοινοτικών βοσκοτόπων, ο εκσυγχρονισμός των συνθηκών 
εκμετάλλευσης της προβατοτροφίας, τα προγράμματα κατασκευ
ής βασικών διαπεριφερειακών οδικών συνδέσεων, η κατασκευή 
μεγάλης κλίμακας έργων υδατικής οικονομίας, η ανάπτυξη βιο
τεχνίας κ.λ.π.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ^

Μέσα από tic Διαδικασίεε του Δημοκρατικού 11 οογοαμμα- 
τισμού ειδικότερα για την Κρήτη εντοπίστηκαν σαν κύρια προ
βλήματα αυτά που, σχετίζονται :

1. Βελτίωση το)ν Μεταφορών
2. Αξιοποίηση των Φυσικών Πόρων
3. Υγεία
4. Ύδρευση - Αποχέτευση

Όσον αφορά τις Μεταφορές (Θάλασσα, Αέρα, Χερσαίες) με 
τα έργα και τις μελέτες που περιλαμβάνονται στο πενταετές, Οα 
επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η βελτίίοσή τους.
Χερσαίες Μεταφορές :

α) Ολοκλήρωση και βελτίωση του νότιου-οδικού άξονα.
β) Ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα.
γ) Βελτίωση των κύριων συνδέσεων μεταξύ βόρειου και νό

τιου οδικού άξονα.
Αυτά τα έργα Οα συμβάλλουν στην επιδιωκόμενη ισόρροπη 

ανάπτυξη της περιφέρειας.
Για τις θαλάσσιες μεταφορές : προβλέπονται έργα και μέ

τρα που Οα βελτιώσουν την υποδομή των υφιστάμενων λιμάνι ιόν. 
Η σκοπιμότητα δημιουργίας ενός καινούργιου λιμανιού, στα νό
τια της Κρήτης αποτελεί αντικείμενο της μελέτης για τη χιυροτα- 
ξική κατανομή tcov λιμανιών της χώρας και τον επαναπροσδιορι
σμό του ρόλου τους στις θαλάσσιες μεταφορές.

Τέλος περιλαμβάνεται η ολοκλήριυση και παραπέρα ανά
πτυξη των δύο βασικών αερολιμένων Χανιών και Ηρακλείου.

Πολύ μεγάλο βάρος της αναπτυξιακής προσπάθειας δίνεται 
στην εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού. Στα πλαίσια του 
5 ετούς μπαίνουν σε άμεσο προγραμματισμό και υλοποίηση έργα 
(π.χ. άρδευση του κάμπου της Μεσσαράς, φράγμα Μπραμιανού. 
αντιπλημμυρικά οροπέδιου ΑασηΟίου κ.λπ.) που θ’ αυξήσουν τις 
σημερινές αρδευόμενες εκτάσεις κατά 58% (σήμερα αρδεύονται
430.000 στρέμ., στο τέλος του πενταετούς 0’ αρδεύονται επί πλέον
250.000 στρεμ.). Η αύξηση των αρδευομένων εκτάσεων λόγο) τ0)ν 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης στον γεωργικό τομέα Οα 
έχει άμεσες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην αύξηση του εισο
δήματος της περιφέρειας, ενοό Οα συμβάλλει σημαντικά και στην 
αύξηση των εξαγωγών.
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Για την υλοποίηση του στόχου της αξιοποίησης των φυσικών 
πόρων προβλέπεται η έρευνα για την εκμετάλλευση του ορυκτού 
πλούτου και tcov ήπιων μορφών ενέργειας.

Για βασικά έργα στον Τομέα Υγείας διατίθενται πιστώσεις 
8 δισ. δρχ. περίπου.

Για βασικά μόνο έργα Υδρευσης - Αποχέτευσης διατίθενται 
πιστώσεις ύψους 4,δ δισ. δραχμών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ριζικής αλλαγής είναι το 
Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων για την περιφέρεια που από 
2,4 δισ. δρχ. το 1980 αυξήθηκε σε 9,5 δισ. δρχ. το 1984. Δηλαδή 
μια αύξηση 395% σε σχέση με το 1 980.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΉΠΕΙΡΟΊ’

-Γ.Τ- -α υ- Οτ ρ-ι ο ε ρ ε ι α ε.

Στην προγραμματική περιφέρεια της Ηπείρου εκτός από τούς 
τέσσερις νομούς της Ηπείρου περιλαμβάνονται και η Κέρκυρα 
με την Αευκάδα.

II έκταση της περιφέρειας που καλύπτει την Β.Δ. άκρη της 
Χώρας είναι 10,169 χιλ. στρέμματα (7,7 % της συνολικής έκ
τασης της χώρας). Η περιφέρεια έχει έντονα ορεινό χαρακτήρα 
-/κ,υ % της έκτασης της είναι ορεινή και μονο ίο,4 % είναι

πεδινή ενώ οι αντίστοιχες μέσες εκτιμήσεις για τη χο7ρα είναι
/.ρ σ ο/ ,'>η το'!· /q /./I ·ίΙ*.0

.Από την έκταση αυτή η γεωργική γη ανέρχεται μόλις στο 
I / ,7 °,,σε σύγκριση με 81.0 °,, για τη χώρα.

Ο πληθυσμόν τηε περιοέρειαε το 1981 ήταν 448 χιλ. άτοαα 
(4,6 %του πληθυσμού της χώρας).

II απασχόληση, για τον ίδιο χρόνο ήταν της τάξείυς των 1 79 
χιλ. Από αυτούς 50.9 % απασχολούντο στο πρωτογενή τομέα. 
18,4 %στο δευτερογενή και το υπόλοιπο 80,7% στον τριτογενή.

Παράλληλα υπολογίζεται οτι το 1979 στο σχηματισμό του 
.Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΙΙ) ο πρωτογενής το
μέας συνέβαλε κατά 24.4 %, ο δευτερογενής κατά 25.9 %και ο 
τριτογενής κατά 49.7 %.

Σχετικά με το επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης η πε
ριφέρεια εξακολουθεί να είναι από τις λιγότερο αναπτυγμένες πε
ριοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το κατα 
κεφαλή ΑΕΠ της περιφέρειας ανέρχεται στο 74% του αντίστοι-
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/ου μέσου όρου για τη χώρα, οι κατα κεφαλή καταθέσεις ιό κυ
τών στο 75 %, η κατά κεφαλή κατανάλωση ηλεκτρικές ενεργειαε 
για οικιακή χρήση στο 56 %, τα αυτοκίνητα στο 68 %, τα τη
λέφωνα στο 63 % και οι νοσοκομειακές κλίνες στο 66 %.

Ειδικά για την —εριφέρεια της Ηπείρου αξίζει να υπογραμ- 
μισθεί οτι πέρα από το οτι ολόκληρη η περιφέρεια υστερεί σε 
σύγκριση με τις περισσότερες από τις άλλες περιφέρειες παρατη- 
ρείται και μια σχετικά έντονη ανομοιογένεια στην κοινωνικο
οικονομική ανάπτυξη των διαφόρευν περιοχών που απαρτίζουν την 
περιφέρεια. Επιγραμματικά αναφέρεται οτι οι πιο προβληματικές 
περιοχές της περιφέρειας είναι οι ορεινές (.Λάκα Σούλι και ορει
νό συγκρότημα της Πίνδου) και οι παραμεθόριες επαρχίες της 
Κόνιτσας, το^ν Φιλιατών και του Πωγωνίου.

------- Λιγότερο προβληματικές, κυρίως λόγω καλύτερων προοπτι
κών, είναι η Λευκάδα, η νότια Κέρκυρα και τα παράλια της II- 
πείου. Στις δυναμικές και για διαφορετικούς για κάθε μια πε
ριοχές περιλαμβάνονται οι πεδινές ζώνες 'Λρτας-ΓΙρέβεζας και 
Φαναριού, η Β. Κέρκυρα και το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

Γίνεται δεκτό οτι, στην άνομοιογενή και μη ικανοποιητική 
ανάπτυξη της περιφέρειας αντικατοπτρίζονται κυρίως το σχε
τικά δυσμενές «περιβάλλον» (γεωγραφική θέση, μορφολογία του 
εδάφους και διαθέσιμοι τιόροι) και οι δυσχερείς εξελίξεις που 
σημειώθηκαν στην περιοχή κυρίως από το 1940 και μετά (ι
στορικά γεγονότα, έντονη μετανάστευση και πολιτική ανάπτυ
ξης που ακολουθήθηκε).

2. II ρ ο β λ ή μ α τ α.

Τα σημαντικότερα. 
ξακολουΟούν ν’ αντιμετ 
ηγάζουν από την :

από τα γενικής φύσεως προβλήματα 
ωπίζονται στην περιφέρεια είναι αυτά

που
που

Π λ η 0 υ σ μ ι α κ ή σ υ ρ ρ ί κ ν ω σ η: Η πληΟυσμιακή 
συρρίκνωση και ιδιαίτερα η συρρίκνωση της πληΟυσμιακής πυ
ραμίδας στις νέες ηλικίες σ’ ορισμένες από τις περιοχές της πε
ριφέρειας Λευκάδα, Λάκα Σούλι, Τζουμέρκα. Κόνιτσα, Πωγώ- 
νι και Φιλιάτες φαίνεται οτι έχει φΟάσει σε πολύ κρίσιμο σημείο. 
Σε πολλούς από τούς οικισμούς και τα χωριά των περιοχών 
αυτών που καλύπτουν πάνω από τα 2/3 της έκτασης της περιφέ
ρειας υπάρχει κίνδυνος να έχει ήδη ξεπερασθεί το κρίσιμο ση-
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Ίζίο via την παραπέοα βκοσιοιότητά
4 4 t i i i it

μορφή που είχαν μέχρι τώρα.
ους. τουλάχιστον με τη

κα.Ορ
Οι δυσμενείς συνέπειες της — ληΟυσμιακής 
επτίζονται πιο χαρακτηριστικά στις εξής

συρρίκνωσης αντι- 
—εριπτώσεις :

α) Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην ομαλή λει
τουργία Δημοτικών Σχολείων σε πολλές από τις περιοχές αυτές, 
λόγω έλλειψης μαθητών.

β) Στην εγκατάλειψη της γεωργικής γης. Στην περιφέρεια 
τ;ου είναι από τις λιγότερο προικισμένες περιοχές σε γεωργική γη 
παρουσιάζεται και το μεγαλύτερο ποσοστό γύρο) στο 10% εγκατά
λειψης.

γ) Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην παραπέρα ανά
πτυξη του γεο)ργοκτηνοτροφικού τομέα και στη συνέχιση της βιο
τεχνικής δραστηριότητας- σε είδη λαϊκής τέχνης στις -οποίες έχει 
παράδοση η περιφέρεια, λόγω της περιορισμένης εισόδου νέ<ον αν
θρώπων στις δραστηριότητες αυτές. Βέβαια, πέρα από την πλη- 
Ουσμιακή συρρίκνωση, η περιορισμένη είσοδος νέων ανθρώπων1 
στις δραστηριότητες αυτές, οφείλεται και στην στροφή το>ν νέων 
σ’ άλλα πιο αποδοτικά ετ:αγγέλματα.

Μορφολογία του εδάφους: Η μορφολογία του 
εδάφους δυσκολεύει σημαντικά την αξιοποίηση της γεωργικής γης 
και των υδάτινων πόρων, διογκώνει το κόστος κατασκευής των 
έργουν υποδομής με αποτέλεσμα την απομόνωση πολλών περιοχών 
και τη διασπορά σου πληθυσμού σε μεγάλο αριθμό οικισμών με χα
μηλή πληΟυσμιακή βάση.

ν...Φ υ σ ι κ ή α π ο μ ό ν ω σ η : *Ρ'.η φυσική απομόνωση που
εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα της περι- 
οέσειας, αντανακλουνται η ''εωνρατική θέση τηε, η ανεπαοκήε 
προσπελαοιμότητα του ορεινού όγκου της Πίνδου - με την υφισεά- 
υ.εντ υποδου.ή υ,εταοοσών - η υ.η Γεύέη του Ρίου - Αντίοριου και 
τα κλειστά σύνορα με την Αλβανία.

Υποδομή : Οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες που παρατη
ρούνται σ’ όλο το φάσμα της υποδομής αποτελεί κοινό πρόβλημα 
για όλ.ους σχεδόν τους κλάδους υποδομής.

Μ. II ρ ο ο π τ ι κ έ ς - Στόχο ι.

Παρά τα προβλήματα και τους περιορισμούς που υπάρχουν 
οι προοπτικές για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιφέ
ρειας φαίνονται αρκετά ευνοϊκές. Προϋπόθεση βέβαια γι’ αυτό είναι:
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Η συγκράτηση του —ληΟυσμού και η αντιστροφή το)ν τάσεων του 
παρελθόντος. η γρήγορη βελτίωση στο επίπεδο ζωής και το κλεί
σιμο του χάσματος — ου υττάρχει ανάμεσα στην περιφέρεια και στα 
πιο ανεπτυγμένα διαμερίσματα της χώρας.

Οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται :

Στην αύξηση της αρδευόμενης έκτασης. .Με την αύξηση της 
αοδευόμενης έκτασης, επιτυγχάνεται, πέρα από την αξιοποίηση των 
υδάτινων πόρων στους οποίους έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα η 
περιοχή και η καλύτερη αξιοποίηση του συμπληρωματικού χαρα
κτήρα που έχει η φυτική παραγοογή για την κτηνοτροφία στην περι
φέρεια. Η επέκταση της αρδευόμενης έκτασης μαζί με την βελ
τίωση των βοσκοτόπων αποτελούν τις κύριες συνιστώσες για την 
παραπέρα ανάπτυξη του γεοιργοκτηνοτροφικού τομέα στον οποίο η 
περιφέρεια έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα. Στην αξιοποίηση των 
δασών για το διπλασιασμό τηφπαραγίογής δασοκομικών προϊόντων 
και στην αξιοποίηση των θαλάσσιων και των εσωτερικών υδάτων 
για την ανάπτυξη της αλιείας. Ειδικότερα με την αξιοποίηση του 
Λμβρακικού και την παραπέρα αξιοποίηση των εσωτερικών υδάτων 
οι προοπτικές που διαμορφώνονται για την αύξηση της ιχθυοπαρα
γωγός είναι πολύ αισιόδοξες.

Στην ανάπτυξη της υποδομής και των άλλων διευκολύνσεουν 
και ιδιαίτερα τουν διευκολύνσεων που παρέχουν οι 13.11., για την 
καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων της πρευτογενούς παραγωγής 
και την παραπέρα ανάπτυξη των άλλων τομέων στους οποίους έχει 
παράδοση η περιφέρεια (π.χ. αργυροχρυσοχοΐα, επεξεργασία ξύλου 
κ.λπ.) και ειδικότερα την ανάπτυξη βιομηχανικών υονάδων που
δεν Οα βασίζονται αναγκαστικά σε ντόπιες πρώτες ύλες.

Στη συνέχισα, της έρευνας για τον προσδιορισμό του μεγέθους 
και της ποιότητας των κοιτασμάτων που έχουν εντοπισΟεί, τον 
εντοπισμό νέεον για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις (π.χ. πετρέλαιο), 
την ανάπτυξη τεχνολογίας εμπλουτισμού των φωσφοριτών και την 
οοΟολογική εξόρυξη και κατ’ επέκταστ επεξεργασία το>ν υαοοιάεων.

Στην ποογσαυ.υ.ατισυ.ένη αξιοποίηση των πλούσιων τουοιστι- 
κών πόρων της περιοχής, με έμφαση στη συγκράτηση της παραπέρα 
ανάπτυξης της Β. Κέρκυρας, τη σταδιακή ανάπτυξη του θερινού 
τουοισυ.ού στη Λευκάδα. Ν. Κέρκυρα και τιε ακτές τηε Η πείσου. 
καΟούς και την ανάπτυξη του εκδρομικού και κοωωνικού τουρισμού 
στις περιοχές της ενδοχουρας που διαθέτουν αξιόλογους πόρους 
για την ανάπτυξη τέτοιας μορφής τουρισμού (Ζαγαροχώρια, Λευ
κάδα, Γιάννενα κλπ.).
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Στην άρση της σχετικής συγκοιννου ιακής απομόνωσης της 
περιοχής και τον περιορισμό του χάσματος που υπάρχει στην πα- 
ροχή των υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και άλλων κοινωνικών αναγ
κοόν ανάμεσα στην περιφέρεια και την υπόλοιπη χώρα.

4. Μέτρα κ α ι Έ ρ γ α.

ύ. 1. Μ έ τ ρ α. Τα θεσμικά. και οργανωτικά μέτρα που προ
γραμματίζονται για την περίοδο 1983-1987 έχουν αναγκαστικά 
εθνικό χαρακτήρα και δεν εξειδικεύονται σε επίπεδο περιφέρειας. 
Λυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι ορισμένα από τα μέτρα 
αυτά Οα επηρεάσουν περισσότερο την περιφέρεια της Ηπείρου από 
ό,τι τις άλλ.ες. Στις διαφορέε αυτές ανατανακλώνται κυρίως οι ειδι
κότεροι στόχοι που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα για την περιφέ
ρεια, οι διαθέσιμοι πόροι, το επίπεδο ανάπτυξης και τα άλλα στοι
χεία που χαρακτηρίζουν την κοινοονικοσικονομική δσμή της. Είναι 
φανερό ότι τα μέτρα που αφορούν την αξιοποίηση των δασών και 
των βοσκοτύποον - και ιδιαίτερα τοον ορεινουν - την εγκατελειμμένη 
γεωργική γή, την αύξηση της παραγοογής προϊόντοον που χρησι
μοποιούνται για κτηνοτροφές, την αλιεία εσοοτερικοόν υδάτουν, την 
ενίσχυση του εισοδήματος τοον μικροί)ν γεοοργοκτηνοτροφικοόν μο
νάδων μέσοο τοον διάφοροον ταμείοον της ΕΟΚ και της παροχής 
ευκαιριών για συμπληροοματική απασχόληση, την αξιοποίηση τοον 
ορυκτών κοιτασμάτοον που έχουν εντοπισΟεί, και την ομαλή λει
τουργία τοον Δημοτικοον Σχολείοον στις προβληματικές περιοχές, 
αναμένεται ότι Οα επηρεάσουν περισσότερο την περιφέρεια της 
Ηπείρου από ό.τι άλλες.

4.2. Έργα: Για την υλοποίηση τοον στόχων του Προγράμ
ματος για την περιφέρεια της Ηπείρου στην περίοδο J 983-1 987 
προγραμματίζεται και μια σειρά από έργα και άλλ.α επενδυτικά 
ποογράοιαατα από τον δηαύσιο και ιδιοοτικό τομέα.

I i i I I Μ i

Τα κύρια κριτήρια για την ένταξη τοον έργοον και τοον επενδυ- 
τικοόν αυτοόν πεονοαυ.αάτοον στο Π ο όνοααμα είναι η εξυπηρέτησα, 
υφιστάμενοον αναγκοόν, η αξιοποίηση πόροον και η ανάπτυξη δρά
στη ριοτ ήτουν στους οποίους η περιφέρεια έχει το συγκριτικό πλεο
νέκτημα, καΟοός και η ανάπτυξη συ μπλη ρ ο-) ματ ικοόν δραστηριοτή
των σε περιοχές που για διάφορους λόγους παρατηρείται μεγάλη 
υποαπασχόληση και χαμηλό εισόδημα.

4.2.1. Ε π ε ν δ υ τ ι κ ά κ α ι ά λ λ α ε ι δ ι κ ά Π ρ ο γ ρ ά μ μ. α τ α: 
Με βάση τα κριτήρια αυτά καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της 
περιφέρειας - τουλάχιστο για ορισμένες περιοχές της - αναμένεται να
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παίξουν το ποόγρααοια για την αξιοποίηση των δασών τη. ΒΔ Ελ- 
λάδαε. το ποόγοαυυ.α για τιε ορεινές περιοχέε, τα ολοκληρωμένα 
προγράμματα, καΓ διάφορα άλλα προγράμματα υορέων (ΛΤΕ, 
ΕΤΒΛ, ΟΤΕ. ΔΕΗ. EOT, και ΕΛΕΜΒΕ) και ιδιωτών (λτ. 1 202/

Σαν τέτοια προγράμματα αναφέρονται ενδεικτικά τα προγράμ
ματα που αφορούν :

Στις γεωργικές βιομηχανίες και προωθούνται από το Τπ. 
Γεωογίαε, την ΛΤΕ και σε κάποιο βαθμό την ΕΤΒΛ. Το συνολι- 
κό κόστος των έργιυν της κατηγορίας αυτής στην περιφέρεια στην 
περίοδο .1983-1987 είναι της τάςε(υς tcov 5.(100 εκατ. δραχμοδν.

Στη βιομηχανία - βιοτεχνία που ποοωΟούνται από την ΕΤΒΛ 
και τον ΕΟΗΜΕΧ.

_ _ Στη _βιομηχανία.πέρα από τις μονάδες-που υπάγονται στο νόμο 
περί κινήτρων (1 202/82), περιλαμβάνονται οι επενδύσεις για τις 
Β.Π. στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα. Στη βιο
τεχνία ο ΕΟΜΜΕΧ ανάμεσα στα άλλα προγραμματίζει και'την 
ίδρυση του Βιοτεχνικού Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Κέντρου 
στα 1 "ιάννενα-συνολικής δαπάνης 700 εκατ. δρχ. από τα οποία 
550 στην πενταετία του ΓΙεογοάμματοε.I ι 1 ι ι ι

Στις τηλεπικοινιονίες, ο ΟΤΕ για την περιφέρεια προγραμ
ματίζει να αυξήσει τις τη>εφο)νικές παροχές κατά 29.950 μέχρι 
το τέλος του J985 και τις παροχές τέλεξ κατά ό0 μέχρι το τέλος 
του 1987 - συνολικής δαπάνης 1.902 εκατ. δρχ. και

Στον τουοισμό. ο EOT 'Ία την πεοκρέοεια πεογεαμματίζειit ι 4 * Τ % ι I ι ι ι

έργα συνολικής δαπάνης 975 εκατ. δρχ. στην περίοδο 1988 -87. 
Τα έογα αοορούν την αξιοποίηση ιααατικούν πηγών, παοαδοσια- 
κών οικισμών, ιστορικών μνημείων, εθνικών πάρκων (π.χ. χα
ράδρα Βίκου), την κατασκευή μαρινών και άλλων τουριστικών 
εγκαταστάσεων.

Στην ενέργεια, η ΔΕΗ προγραμματίζει τη συνέχιση της κα
τασκευής του ΤΙ1Σ ΙΙηγών Λώου - συνολικής δαπάνης 12.000 
εκατ. δρχ.

Στα ορυχεία,η ΕΛΕΒΜΕ προγραμματίζει την ίδρυση μο
νάδας αξιοποίησης των φωσφορικών στην Πρέβεζα-συνολικής δα
πάνης 9 εκατ. δολλάρια-στην οποία Οα απασχολούνται 100 πε- 
οίπου άτομα.I ι

X. 1 2 6 2 /8 2. Τα σχέδια tcov ιδιωτών για την περιφέρεια 
μέχρι ένα σημαντικό βαΟμ.ό αντικατοπτρίζονται στις αιτήσεις που έ
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χουν υποβληθεί για υπαγο)γή στο Ν. 1262/82 περί'κινήτρων. Από 
τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει οτι μέχρι το Μάρτιο του 1984 
είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον για 340 επενδυτικά προγράμματα συ
νολικής δαπάνης 15.1-10 εκατ. δρχ. περίπου. Από αυτά 145 α
φορούν τη μεταποίηση. 125 τον τριτογενή τομέα (ξενοδοχεία) 
και 70 πτηνοτροφεία, ιχθυοκαλλιέργειες, θερμοκήπια και άλλες 
δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα. Λπο αυτά έχουν ήδη εγ- 
κριΟεί 227-συνολικής δαπά'ης 9.248 εκατ. δρχ.-και αφορούν 97 
μεταποιητικές μονάδες , 40 μονάδες του προ)τογενή τομέα και 
90 ξενοδοχειακές. Με την υ/οποίηση tojv προτάσεων που έχουν 
ε'.'κοιΟεί αναμένεται η δτμιουργία 3.160 περίπου νέων θέσεων 
απασχόληση c-μεταποίηση 1.933, του ο ιστό ο 1.084 και πρωτονε- 
νής τομέας 142. Αν εγκρτΟούν και οι υπόλοιπες αιτήσεις στο σύ
νολο των θέσεων απασχόλησης στην περιφέρεια προβλέπεταιοτί 
θα/ είνα ι yύ τ ώ στ ίc 4.(

4.2.2. Β α σ ι κ ά έ ρ γ α :Στον πρωτογενή τομέα τα πιο 
σημαντικά είναι : το αρδευτικό της πεδιάδας Πέτα - Κομπότι 
(Άρτα), με την ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να αρδευ
Οούν 45.000 στρέμματα νέεί εκτάσετ. Η αναρρύΟμιση roc παρο- 
χής του ΛράχΟου.

Με την ολοκλήρθ)ση τ<υν έργιυν της λεκάνης του Αχέροντα 
(.Λ και Β φάση), Οα αρδευΟούν περίπου 65.000 στρέμματα νέες 
εκτάσεις-στην Πρέβεζα γύρω στις 50.000 στρέμματα και στη 
(-)εσπρωτία. τα υπόλοιπα 15.000. Με τα. αρδευτικά της λεκάνης 
Μποϊδά - Μαυρή σε πρώτη φάση Οα αρδευΟούν γύρο) στις 23.000 
στρέμματα και στη συνέχεια ο Ελαιώνας Πρέβεζας (10.000 στρέμ
ματα). Με την ολοκλήρο)ση το)ν αρδευτικά)ν Κόνιτσας και Κου
κλιού Ιωαννίνίον Οα αοδευΟούνι
στρέριματα. αντίστοιχα, νέες εκτάσεις.

γυ?ω ι.ΟΟΟ και 1.300
ερα απο αυτα τα σχε

τικά μεγαν α. έργα για rr(v περιοερεια αποφασιστικής σημασίας
Οείυτούνται και τα. μικρότερα αρδευτικά (Α ά μαρη c. Πηγοόν Α- 
γέροντα. Ρονοζίου-11 οΓ,αυνίου. Χτιάμκα- I Ιαοακαλά.μου, λεκα- 
νοπεδίου Ιθ)αννίνο)ν (επέκταση). Αριστερής όχθης Βοιδομάτη. μέ- 
σου ρου Καλαμά, ΑιΟίνου, Π(υγ<υνιανής. Βασιλικής (Αευκά.δας)
και η αςιοποιηση του ε/.ου: 5 ίαργαριτιου κλπ. Με τφν κατασκευή
των έργοιν αυτοόν δ ι α μ ο ρ φ οό ν σ ν τ α ι πολύ πιο ευνοϊκές προοπτικές 
για το γεοηογοκτ/,νοτροφικό τομέα στις μικροπεριοχές που Οα
γίνουν τα έργα. αυτα.

Στην ίδια κατογ/ορία-και με την ίδια σημασία που έχουν τα
/α που π ο ο ν c α μ μ ατ ί ζ ο ν τ α ιποβελτιοίτικά-ανήκουν και τα. ε_ .( i t «
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για τούς βοσκοτόπους (συγκροτήματα : Τύμφρης, Λάκμου-ΙΙε- 
ριστερίου-Αθαμάνων, Κουτσέκρανο-Μερύπης Πωγωνίου, Ξεροβου
νιού, Τζουμέρκα κλπ. ), για την αλιεία (αξιοποίηση Αμβρα- 
κικού και άλλ^υν υφισταμένου ιχθυοτροφείου, κατασκευή ιχθυο- 
γεννητικών στα.Ομ.ών στη λίμνη Ιο^αννίνων, στο Λούρο, στον 
Λμβρακικό (θαλάσσιον; ψαρ'κυν), Κέντρο υδροβιολογικών ερευ- 
νών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνο^ν, κατάρτιση νέί,υν και ολοκλή
ρου ση των υπό κατάρτι·τη μελετών), για τα δάση (δασική οδο
ποιία, διευθέτηση χειμάρρων, αναδασώσεις— φυτώρια, αντιπυρι
κή προστασία; μη δημόσια δασοπονία κλπ.) και την αγροτική 
οδοποιία.

Λπό τα μεμονωμένα έργα του πρωτογενή τομέα αξίζουν να 
αναφερθούν :

II πρόταση της Νομαρχίας της Άρτας για την εγκατάστα
ση των 1.300 άνεμο με ικτ ιυν στον πορτοκαλεώνα της Άρτας - 
συνολικής δαπάνης 1.400 εκατ. δρχ., στην πεοιίοδο 1983 - 87.

Η πρόταση το>ν τριών τουλάχιστον Νομαρχιών (Αρτας, 
Πρέβεζας καιΆιτωλοακαρνανίας) για την αξιοποίηση τουΛμβρα- 
κικού.

Στις μεταφορές τα βασικότερα έργα είναι αυτά με τα οποία 
αίρεται η απομόνωση της περιφέρειας με την υπόλοιπη Xcopa. Με 
την ολοκλήρωση της κατασκευής της σήραγγας της Κατάρας και 
του δρόμου Άρτα-Τρίκαλα που προγραμματίζονται για την πε
ρίοδο 1983-87, αντιμετίυπίζονται οι πιο πιεστικές από τις ανάγκες 
που υπάρχουν. Για την ουσιαστική όμως άρση της απομόνωσης 
προϋπόθεση είναι η κατασκευή του οδικού άξονα Ηγουμενίτσα-
Γιάννενα-Κατάρα-Θεσσαλονίκη, με παραλλαγή προς τον Βόλο 
και η ζεύξη του Ρίον-.Λντιρρίου. Τα δύο αυτά πολύ σημαντικά 
έονα - που αποτελούν και ταήυιατα του βασικού οδικού 
δικτύου τηε Χώεαε-βοίσκονται στο στάδιο τηε υ.ελέτηε. Οι ποοο- 
πτικές για την προώθηση των έργων αυτών και ιδιαίτερα του πρώ
του (παεα/λαγή Βόλου) είναι αοκετά αισιόδοΐεε αια και οαίνε- 
ται ότι υ.ποοεί να. α.ποτελέσει τυώμα ενύε από τους οδικούς άεονεε 
-κοινοτικού ενδιαφέροντος-που Οα συνδέουν τις χοιρες της κοινό
τητας με τις χώρες της .Μ. Ανατολής. Φυσικά προϋπόθεση για να 
παίξει το ούλο αυτό ο άξονας Πγουμενίτσα-Γιάννενα-Βόλος είναι 
η παράλληλη ανάπτυξη του λιμανιού της Ηγουμενίτσας και η παρα
πέρα ανάπτυξη του λιμανιού του Βόλου. Με βάση την υφιστάμενη 
και τις προοπτικές για. τη μελλοντική αεροπορική κίνησφ η κατα-
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σκευή του νέου αεροδρομίου στη Λευκίμη της Κέρκυρας κρίνεται 
τελείους α—αραίτητη. Το υφιστάμενο . αεροδρόμιο λόγω θέ
σης και αδυναμίας παραπέ,ρα ανάπτυξης του βάζει ήδη εμπόδια 
στην αεροπορική κίνηση και ειδικότερα στον τύπο των αεροσκαφών 
—ου μ—ορούν να χρησμοποιηθούν.

Στα άλλα σημαντικά έογα δια—ερι/ ν ι I ριφερειακης και περιφερεια
κής σημασίας που προγραμματίζονται για τις μεταφορές περι
λαμβάνονται η "ολοκλήρωση της κατασκευής του δρόμου Ηγουμε
νίτσας-Πρέβεζας κ:αι η κατασκευή της ζεύξης της Λευκάδας με 
την απέναντι ακτή, καθώς και η μελέτη της ζεύξης της Πρέβεζας 
μ.ε το/Λκτιο. IJ αρ άλλη λα. η βελτίωση και ολοκλήρωση του επαρ
χιακού. του αγροτικού και του δασικού οδικού δικτύου σαν ενό-
τητες έργων είναι κα0οριστικής σημασίακ για την κοινωνικοοικο-_
νομική--αναπτυςη'της περιφέρειας.

Στην ύδρευση-αποχέτευση τα βασικότερα έργα είναι το απο
χετευτικό των πόλεων της Κέρκυρας, των Ιίοαν-νίνων και των άλ- 
λων μικρότερων πόλεων και των συνδέσμωνν κοινοτήτων.: Στα 
Γιάννενα η ολοκλήρωση της κατασκευής του αποχετευτικού δι
κτύου και η κατασκευή του κέντρου βιολογικού καθαρισμού των 
λυυιάτων αποκτούν επείγοντα χαρακτήρα για τον προστασία από 
τη μόλυνση της λίμ,νης και στη συνέχεια του Καλαμά που το νερό 
του χρησιμοποιείται για άρδευση και ακόμη ύδρευση τόσο μέσα 
στο Ν. Ιωαννίνων. όσο και κυοίωε στον ί\Τ. Θεσποωτίαε. Στην Κέο- 
κυρα η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου κρίνεται τε>είιυς 
απαραίτητη ανάμεσα στα άλλα και για τη διατήρηση τηε ποιο- 
τηταε των υπηρεσιών τουρισμού από τον οποίο ειαρτάται καίρια 
r Ι*. Κέρκυρα.ι ι t

Στα βασικής σημασίας έργα για τη βελτίωση της ποιότητας 
τηε ζωήε τηε πεειτέοειαε εντάσσεται και η κατασκευή τηε μετά- 
λης 11 ανεπιστημιακής Νοσηλευτικής .Μονάδας στα Γιάννενα που 
μαζί με την ανέγερση νέου Νοσοκομείου στην Κέρκυρα και την 
Ηγουμενίτσα και τιε βελτιώσειε στα Νοσοκομεία Ιωαννίν<υν. Άρ- 
τας. <1>ι/.ιάτcov κλπ. και την ίδρυση των 23 κέντρων υγείας θα αλ
λάξει οριστικά την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέ- 
ρονται στην περιφέρεια. Παράλληλα για τις τρεις βαθμίδες εκ
παιδευτής στην περιφέρεια προγραμματίζονται επενδύσεις πάνω 
από ύ.()0() εκατ. δρχ. στην περίοδο 1983-87.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία είναι η δεύτερη σε μέγε
θος και πληθυσμό περιφέρεια της Χώρας και είναι συγκριτικά πλού
σια σε φυσικούς και ανθρώπινους πόρους που είναι όμως άνισα 
κατανεμημένοι μεταξύ των διαφόρου τμημάτων της. Η Δ. Μα
κεδονία έχει μόνο το 17 % του πληθυσμού της περιφέρειας και 
είναι πολύ ορεινή, σχετικά απομονοιμένη και με ανεπαρκές συγκοι- 
νοινιακό δίκτυο. Έχει όμως πλούσια λιγνιτικά αποθέματα και 
αποτελεί το σημαντικότερο κέ'-τρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ
γειας. Η Κ. Μακεδονία είναι από τι πιο πλούσιες γεωργικά πε
ριοχές της Χώρας και έχει συγκριτικά με άλλες περιφέρειες καλύ
τερες συνθήκες εκμετάλλευσης στη γεωργία και γενικά καλλίτερη 
υποδομή. Ιδιαίτερο τμήμα της είναι η Χαλκιδική, ορεινή, με 
εκτεταμένα δάση, 'πλούσιο-'υπέδαφος καί μεγάλθ'~μήκσςρ ακτών.

Η περιφέρεια σαν σύνολο έχει σημαντικές δυνατότητες για 
πάρα πέρα ανάπτυξη. Υπάρχουν πλούσιοι ενεργειακοί, υδάτινοι 
και μεταλλευτικοί πόνοι, ευνοϊκή γεωγραφική θέση, παρουσία της 
Θεσσαλονίκης με εμ.πορική και βιομηχανική παράδοση, πολιτι
στική ακτινοβολία και τεχνική και κοινωνική υποδομή καθώς και 
ένα δίκτυο μικρότερων πόλεων σύμμετρα κατανεμημένων που 
μπορούν να αποτελόσουν τη βάση για πάρα πέρα ανάπτυξη.

Γα κυριότερα προβλήματα, οι βασικές επιδιώξεις για την 
ανάπτυξη της περιφέρειας καθώς και τα σημαντικότερα έργα προς 
την κατεύθυνση αυτή είναι κατά τομείς τα εξής :

I. Στον π ρ ω τ ο ν ε ν ή τομέα τα προβλήματα αφορούν
τη διάρθρωση και αξιοποίηση της γεωργικής παραγωγής, το σύ
στημα εμπορίας, διακίνησης και διανομής των γεωργικών και κτη- 
νοτροφικδ)ν προϊόντων, το χαμηλό ποσοστό αρδεύσεων στη Δυτ. 
Μακεδονία και σε ορισμένες άλλες περιοχές, την περιορισμένη 
δασική παραγωγή, τη ρύπανση του Θερμαϊκού και των λιμνών 
της περιφέρειας που περιορίζουν την αλιευτική παραγωγή κλπ. 
Οι βασικές επιδκυξεις του 11 ρογράμματος στον πρωτογενή τομέα 
είναι η πάρα πέρα ανάπτυξη της εντατικής γεωργίας και κτηνο
τροφίας και των γεωργικοί ν βιομηχανιών στην Κ. Μακεδονία ταυ
τόχρονα μ.ε την προστασία του περιβάλλοντος, η αύξηση της πα
ραγωγής ζωοτροφών (αραβόσιτος, μηδική), η επέκταση των αρ
δεύσεων και τηε αντιπλημμυεικής ποοστασίας καθούε και η ανά- 
πτύξη της δασικής και αλιευτικής υποδομής και της ιχθυοκαλ
λιέργειας.
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Τα κυρτότερα, έργα προς την κατεύθυνση αυτή είναι τα αρ
δευτικά έργα λιμνών Αγ. Βασιλείου, Βόλβης (60.000 στρέμ.), Α
νατολικού ~ Βερμίου (72.000 στρέμ.), Κατερίνης-Αιτοχώρου 
(30.000 στρέμ.). Γιανιτσών (99.000 στρέμ..), Δροσερού (43.000 
στρέμ.), Πολυφύτου (13.000 στρέμ.), τα αντιπλημμυρικά έργα 
Αρζάν-Αματόβου στο Ν. Κιλκίς και τα αντιπλημμυρικά του πο
ταμού Αλιάκμονα κλπ., καθώς και πλήθος γεωργικών βιομηχα
νιών διαφόρων’Υι®ών πολλές από τις' οποίες είναι συνεταιριστικές 
και κατανέμονται σ’ ολόκληρη την περιφέρεια. ΙΙαράλληλα προ- 
βλέπονται πολλά δασικά έργα που αφορούν εθνικούς δρυμούς, ανα
δασώσεις., και- φυτώρια, διευθέτηση ορεινών χειμάορων, δασική 
οδοποιία και αντιπυρική προστασία. Στην αλιεία προβλέπεται η 
ίδρυση ιχθυογεννητικών σταθμών, εμπλουτισμός λιμνών κ.λ.π.

2. Στον δ εμχτ ε ρ ο_γ ε.ν.ή τ-ο μ έ α τα προβλήματα αφο
ρούν τις δυσμενείς- επιπτώσεις στη γεουργία, τον τουρισμό και το 
περιβάλλον από την εντατική εκμετάλλευση λιγνίτη στο Ν. Κοζά
νης και λευκολίθου-στη Χαλκιδική. Η παραγωγή ενέργειας στην, 
περιοχή Κοζάνης-Ι Ιτολεμαΐδας δημιουργεί σύνθετα περιβάλλον 
τικά προβλήματοςαα ειδικότερα ρύπανση των λιμνών Βεγορίτι- 
δας και Πολυφύτου.-'Στη μεταποίηση επισημαίνονται η ανεπάρ
κεια κατάλληλης υποδομής στη λοιπή περιφέρεια (εκτός Θεσ/νίκης) 
και προβλήματα οργάνίυσης της βιομηχανίας γουναρικών στ/) πε
ριοχή Καστοριάς και Σιάτιστας. Οι βασικές επιδιώξεις του Προ
γράμματος στον δευτερογενή τομέα είναι η εντατικοποίηση του 
ορυκτού πλούτου και_η καθετοποίηση της εκμετάλλευσής του, η 
εντατική εκμετάλλευση των ενεργειακού'; πόρων της Δ. Μακεδο
νίας, η εξειδίκευση της βιομηχανίας σε κλάδους υψηλής τεχνολο
γίας, η εξυγίανση του κλάδου της γουνοποιίας, η προώθηση νέων 
βιομηχανικούν περιοχούν κ.λ.π.

Τα κυριύτερχ έργα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ανά
πτυξη το;ν μεταλλείο;'; χρωμίτη στους X. Κοζάνης και Γρεβενούν. 
μικτών θειούχο)'; στη Χαλκιδική. Ορυχείων Αστρίων—Χαλαζία— 
Χαλαζίτη στη Χαλκιδική και Ημαθία, η δημιουργία μονάδων πα
ραγωγής CHAMOTTE (προύτη ύλη για πυρίμαχα προϊόντα κε
ραμικής ) στο Ν. Φλού ρίνας και επεξεργασίας Καλλιούχων Αστρίων — 
Χαλαζία στο .λαγκαδά, εκθετήριου γούνας στην Καστοριά καθώς 
και η κατασκευή νέο;ν Ατυ.οηλεκτοικούν Σταθαών στο Αμύνταιο 
(X. Φλώρινας) στον Αγ. Δημήτριο και τα Κομνηνά (X. Κοζάνης), 
Υδροηλεκτρικού'; Σταθμών στη Σφηκιά και τα Ασώματα επί του
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Αλιάκμονα (Ν. Ημαθίας) και νέων λιχνιτορυχείων στα Κομνηνά. 
το Αμύνταιο και την Πτολεμαΐδα.

3. Στον τ ο υ ρ ι'σ μ ό τα προβλήματα αφορούν την ανορ
γάνωτη τουριστική και οικιστική ανάπτυξη στις ακτές της Πιε
ρίας και της Χαλκιδικής, τη ρύπανση και υποβάθμιση του περι
βάλλοντος, την περιορισμένη ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού 
κ.λ.π. Οι βασικές κατευθύνσεις είναι η δημιουργία κατάλληλων 
προϋποΟέσείον για αναψυχή και παραθερισμό του πληθυσμού της 
περιφέρειας, η ενίσχυση της δημιουργίας βοηθητικού'/ κατάλυμά- 
τιον, η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού κ.λ.π.

Τα κυριότερα έργα προς την κατεύθυνση αυτή είναι τα χιο
νοδρομικά κέντρα Βερμίου, Βασιλίτσας Πίνδου και Βίγλας ίΐισο- 
δερίου, εθνικά πάρκα-βιότοποι στις Λίμνες ΓΙρεσπών και Καστο
ριά^' Μαρίνες Θ έ σ σ α λ ο ν ί κ η ςκα ι Γλαροκάβου-Χαλκιδικής, -GOL l· 
Επανωμής (Ν. Θεσσαλονίκης), επέκταση κάμπιγκ Ολύμπου. 
πρότυπα κέντρα εστίασης και αναψυχής στους Ν. Πιερίας, Χαλ
κιδικής και Θεσσαλονίκης, Οδικοί σταΟ.υ.οί εξυπηρέτησης και στα
θμοί διοδίων, πρότυπο κέντρο ιαματικού τουρισμού στο Λαγκαδά 
κ.λ.π.

4. Στις μ ε τ α φ ο ρ έ ς, τα προβλήματα αφορούν την έλ
λειψη ενός τουλάχιστον βασικού οδικού άξονα που να συνδέει ικα
νοποιητικά τη Δ. Μακεδονία και τη Θεσ/νίκη και την Ήπειρο 
και να είναι ανοιχτός καθ’ όλο το έτος, την ανεπάρκεια του σιδη
ροδρομικού δικτύου στις περιοχές μεγάλης διακίνησης γεωργικών 
ποοι'όντων, την συυ.οόοηση των πεοισσότεριον αστικών κέντοο>νI i k I I 4 ί I k ι
από την κυκλοφορία διέλευσης οχημάτο/ν, την ανεπάρκεια τιον ε - 
γκαταστάσειον του λιμένα Θεσσαλονίκης κλπ. Οι βασικές επιδιώ
ξεις στις μεταφορές είναι η ενίσχυση της περιοχής Θεσσαλονίκης 
σαν κόμβου διεθνών μεταφορών και η βελτίωση των οδικών αξό- 
νιον προς τις γειτονικές χώρες, η βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ 
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, η ανάπτυξη του λιμένα Θεσ
σαλονίκην και τιον διεθνούν αεοου,εταοοοών κλπ.

Τα κυριότερα έργα προς την κατεύθυνση αυσή είναι : Οδός 
Θεσσαλονίκης-Τουρκικών συνόρων, Αυτοκινητόδρομος Θεσσα- 
λονίκης-Βόλου, βελτίωση οδικών αξόνων από Θεσσαλονίκη προς 
Έδεσσα-Φλώρινα και προς Βέρροια-Κοζάνη με παράκαμψη τιον 
αντίστοιχο:»'/ ορεινών διαβάσεων Κέλλας και Καστανιάς, περιφε
ρειακές οδοί Θεσσαλονίκης, Βέρροιας, Κοζάνης, Νέα Διαγούνιος 
Θεσσαλονίκης, οδός από αεροδρόμιο Θεσσακονίκης μέχρι κόμβο 
Καρδιάς, ολοκλήριοσς κυκλούματος Χαλκιδικής, ηλεκτροκίνησή
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και εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα—Πλατύ- 
Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Ειδομένη (Γιουγκοσλαβικά σύ
νορα), διπλασιασμός της σιδηροδρομικής γραμμής Βέρροια-Σκύ- 
δρα στους Ν. Ημαθίας και Πέλλης, βελτίωση αεροδρομίων Θεσ
σαλονίκης, Καστοριάς και Κοζάνης και ανάπτυξη υποδομής 2ης 
και 6ης προβλήτας στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

5. Στην Υδρευση- Αποχέτευση έχουν δημιουργη- 
θεί οξύτατα προβλήματα κυρίως από την ανεπάρκεια δικτύων α
ποχέτευσης και την έλλειψη εγκαταστάσείυν βιολογικού καθαρι
σμού τόσο στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκην όσο και στα πε
ρισσότερα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. Επίσης οξύτατα προ
βλήματα αποτελούν η ρύπανση από αστικά και βιαμηχανικά από
βλητα του κλειστού κόλπου της Θεσσαλονίκης, του Θερμαϊκού, 
του Αξιού από τη-Γιουγκοσλαβία και των λιμνών της Περιφέρειας. 
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την προστα
σία των υδάτινων πάρουν από τη ρύπανση προβλέπονται τα εξής 
έργα : Ύδρευση- Θεσσαλονίκης (Ανατολικές και Δυτικές περιο
χές) συμ 41 λη'ρωματινϊά έργα ύδρευσης μείζονος Θεσσαλονίκης, 
Βέρροιας, Αλεξάνδρεεας, Κατερίνης και Κιλκίς. Αποχέτευση και 
βιολογικός καθαρισμός Θεσσαλονίκης, αποχέτευση Δενδροποτά- 
μου και Καλαμαριάς, αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός 
Καστοριάς, 'Αργους Ορεστικού, Κοζάνης. Σιάτιστας, Σερβίων, 
Κατερίνης, Αιγινίου, Αιτοχώρου, Φλώρινας, Αμυνταίου, Πολύ
καρπου, αποχέτευση ακαθάρτων και όμβριων σε πολλές άλλεε πό
λεις. ”

6. Στην Εκπαίδευση και στην 1’ γ ε ί α για την 
αντιμετώπιση των μεγάλων ελλείψεων σε σχολικά κτίρια και εγ
καταστάσεις παροχής υπηρεσιών Υγείας, η βασική επιδίωξη 
είναι η κάλυψη κατά προτεραιότητα των στεγαστικών αναγκών σε 
διδακτήρια όλων των βαθμιδών και η δημιουργία κέντων υγείας 
σε κατάλληλες θέσεις σ’ όλη την περιφέρεια. Προς την κατεύθυνση 
αυτή τα κυριότερα έργα είναι η κατασκευή 2 ΠΟΣΜΕ στη Θεσ
σαλονίκη και Κατερίνη, 6 ΚΕΤΕ στους νομούς Θεσσαλονίκης, 
Φλώρινας, Πιερίας και Πέλλης, 2 ΚΕΚΛΤΕ στην Κοζάνη και 
Βέρροια. και ανέγερση νέων διδακτηρίων ή προσθήκη αιθουσών 
σε υφιστάμενα διδακτήρια σ’ όλη την περιφέρεια. Επίσης προβλέ- 
πεται η κατασκευή νέιυν έργων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και η ολοκλήρωση του ΤΕΙ Κοζάνης. Σε ότι αφορά τα έργα Υγείας 
προβλέπονται η ανέγερση 60 Κέντρων Υγείας από τα οποία τα 
μισά στη Θεσσαλονίκη, το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο στη 
Θεσσαλονίκη, τα Γενικά Νοσοκομεία Έδεσσας και Πολύγυρου
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Χαλκιδικής, τα Νοσοκομεία Γρεβενών, Κατερίνης και Γιαννι
τσών και η επέκταση τ(ον Νοσοκομείων Βέρροιας και Καστοριάς.

7. Στΐ£ “ ο λ,ι τ ι σ τ ι κ έ ς δραστηριότητες η βα- 
l t-ίναι η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας καισικη εττιδί

ακτινοβολίας της περιφέρειας και ειδικότερα η προστασία και ανά
δειξη των αρχαιολογικο.)ν και ιστορικών μνημείων και των παρα
δοσιακών οικισμών. Στην κατηγορία αυτή των έργων τα σημαντι
κότερα είναι η προστασία, στερέωση, αναστύλωση και αποκατά
σταση το)ν ζημιών από τους σεισμούς στα μνημεία ειδικότερα της 
Θεσσαλονίκης, η ανέγερση Βυζαντινών μουσείων στη Θεσσαλο
νίκη και Καστοριά, η μελέτη και τα έργα προστασίας και ανάδει
ξης του αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας κλπ.

8. Στην II ο λ ε ο δ ο μ ί α κ α ι τ η ν Κ α τ ο ι κ ί α για 
την βελτίωση τ(υν συνθηκών ζωής και-της ποιότητας του πολεο- 
δομικού περιβάλλοντος στις πόλεις και τους οικισμούς της Περι
φέρειας “προβλέπεται για την περίοδο του 11 ρογράμματος στους 
κυριότερους οικισμούς της ΙΙεριφέρειας η εκπόνηση πολεοδομικά)ν 
μελετών και* η επέκταση έργων για την εφαρμογή των σχεδίων 
πόλεων, τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, και τις κυκλοφο- 
ριακές βελτιώσεις καΟ(ός και η κατασκευή από τους δημόσιους 
φορείς 1500 περίπου κατοικιών στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, την 
ΙΤτολεμαΐδα. τον Πολύγυρο Χαλκιδικής κλπ. για την κάλυψη συγ
κεκριμένων στεγαστικαόν αναγκών.

II ρ ο σ τ α σ ι α ο υ ι 3 ά λ-μεριμνα για την
σε όλουε του του.είε που αναοέρΟηκαν παοα

=· ^ “ ι-1
λ ο ν τ ο ς υπάρχει 
πά-vco. Ειδικότερα, εκτός από τα έργα αποχέτευσης και βιολογικού 
καθαρισμού νια την προστασία των υδάτινων πόοο)ν και ορισμένα

k k ι J k ι kk

συνκοιν(..ινιακά έονα νια αποσυμοόοηση τηε κυκλοοοοίαρ από κο- 
ρεσμένα αστικά κέντρα κλπ.. προβλέπονται επίσηε κατά την πε- 
οίοδο του 11 οογοά.μματορ εγκαταστάσεις αντιούπανστε από την 
παραγωγή ενέργειας στους Ν. Κοζάνης και Φλώρινας, εγκατά
σταση Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Θχημάτίυν (ΚΊΈΘ) σ’ όλους 
τους Νομούς της ΙΙεριφέρειας και εγκατάσταση σταθμού υποδοχής 
καταλοίπων πλοίων στη Θεσσαλονίκη.

ΛΧΛΤΟΛΙΚΙΙ .ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : ΣΥΝΟΙΓΠΚΗ
I. ΓΕΝΙΚΑ ΧΛΒΛΚΤΠ Ρ1ΣΊΊΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ

τr?r.t -α. II εριοχές 
λαμβάνουν τα μεγαλύτερα εδαφικά, τμήματα της περιοχής που έχουν

γ ε (ο ο γ ι κ η ε α ν α π τ υ ς η ς
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έντονα τα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα. Μέσα στην 
ευρύτερη έκταση των γεωργικών περιοχών εμφανίζονται γεωγρα
φικές ενότητες με μορφή ζωνών που μπορούμε να τις ομαδοποιή
σουμε στις εξής κατηγορίες :

ϊ. Δ υ ν α μ ι κ ή ζ ώ ν η : που περιλαμβάνει τα πεδινά, τμή
ματα της περιοχής που αρδεύονται (πεδιά.δες Φιλίππου. Νέστου, 
Δρά.μας, Σερρών).

ϋ. Ζ ώ ν η δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν : περιλαμβάνει τις υπό άρ
δευση πεδιάδες καθώς και τις ημιορεινές περιοχές με πλούσια δα
σική εκμετάλλευση και μεγάλους βοσκότοπους.

iii. Π ρ ο β λ η μ α τ ι κ έ ς ζ ώ ν ε ς : στη κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνεται η ορε_ινή_περιοχή του Λεκανοπεδίου Κ. Νευροκο- 
πίου, το βόρειο και ορεινό τμήμα του νομού Καβάλας (περιοχή 
Λεκάνης) και η επαρχία Σιντικής του Νομού Σερρών.

β. JI ε ρ ι ο χ έ ς β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ς η ς : γύ - 
ρω από τα αστικά κέντρα των Νομών, στις βιομηχανικές περιοχές 
και κατά μήκος των οδικούν αξόνων αναπτύσσεται η βιομηχανική 
δραστηριότητα της περιοχής.

γ. II ε ρ ι ο χ έ ς τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς ανάπτυξης: περι
λαμβάνει το δυτικό τμήμα του Νομού Καβάλας ως την Λμφίπολη, 
τη Θάσο, την Ορεινή περιοχή του Νομού Δράμας σε συνδυασμό με 
το χιονοδρομικό κέντρο και το σπήλαιο Μααρά καθώς και το χιο- 
νοδοοαικύ κέντεο Λαΐλιά των Σεεεών.

k k k k k

II. Β.ΛΣΙΚΛ ΙΙΡΟΠΛΜΜΛΤΛ

II ω ν ή ς Τ ο μ έ α ς.

α. Γ ε οω ο ν ι α II 'εωργικη παραγωγή της-περιοχής πε
ριλαμβάνει παραδοσιακά προϊόντα εντατικής καλλιέργειας, ύπο^ς 
π.χ. σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, καπνό, μηδική, ρύζι, βιομηχα
νικά φυτά (τομάτα, ζαχαρότευτλα, βαμβάκι), σταφύλια, πατά
τες κλπ.

β. Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α : Ί α βασικά προϊόντα παραγωγής 
είναι το κρέας, το γάλα και τα αυγά. Σημαντική εξέλιξη παρου
σίασε η προβατοτροφία και η αιγοτροφία και ακόμα η ενσταυλι- 
σμένη βοοτροφία. Βασικό πρόβλημα του κλάδου αποτελεί η έλ
λειψη καλά οργανωμένοι συνεταιρισμών και βασικής υποδομής
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έργων (ποτίστρες, ομβροδεξαμενές, δρόμοι προσπέλασης κλπ.) 
όπως και η α.προθυμία των νέων να. ασχοληθούν με την κτηνοτρο
φία.

γ. Δάση: Η περιοχή της Α. Μακεδονίας καλύπτεται από 
μεγάλα δάση που όμο^ς δεν γίνεται συστηματική αξιοποίηση των 
προϊόντων τους και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. Υπάρ
χει δυνατότητα (κύρια στη Δράμα) να αυξηθεί η παραγωγή μέχρι 
5-6 φορές περισσότερο από τη σημερινή.

δ. Αλιεία: Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης της 
αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας (πέστροφας και γόνων πέστρο
φας, κυπρίνων κλπ.).

2. Δ ε υ τ ε ρ ο_γ ε ν ή ς Τομέας.

Βιομηχανία: Η βιομηχανική ανάπτυξη της πε
ριοχής είναι περιορισμένη και δεν υπάρχουν μεγάλες μονάδες με 
υψηλή παραγωγή (εκτός το^ν λιπασμάτοιν, ζάχαρης και χαρτο
ποιίας). Δεν. υπάρχουν επίσης πολλές μικρομεσαίες μονάδες, ενώ 
αντίθετα υπάρχουν πάρα πολλές μικρές μονάδες με χαμηλή πα
ραγωγικότητα που δύσκολα δανειοδοτούνται για βελτιώσεις. Η 
μη ύπαρξη σοβαρών μικρομεσαίων μονάδων που να βασίζονται 
στις τοπικές πρώτες ύλες, με πρωτοβουλίες και υπόβαθρο τις δυ
νατότητες της περιοχής δείχνει μια αδυναμία και ίσως φόβο από 
την ανάλυψη επιχειρηματικών κινδύνων βιομηχανικής παραγωγής. 
Αυτό μάλλον θα μπορέσει να λυθεί με τους βιομηχανικούς εργά
τες που γυρίζουν από τη Γερμανία.

ο. 1 ρ ι τ ο γ ε ν ή ς I ο μ ε α ς.

α. Τουρισμός: II τουριστική ανάπτυξη της περιοχής 
είναι πολύ μικρή παρά την ύπαρξη μεγάλων δυνατοτήτων (θα
λάσσιες περιοχές, δάση, σπήλαια, αρχαιολογικοί χώροι, χειμε
ρινά σπόρ κλπ.). Η ξενοδοχειακή υποδομή εκτός από πολύ λίγες 
μονάδες, είναι χαμηλού επιπέδου και η εξυπηρέτηση γίνεται σε 
καταλύμματα ενοικιαζομένων δωματίων.

β. Εμπόριο: II περιοχή της Ανατ. Μακεδονίας παρου
σιάζει υπεοεπαγγελματισμό με την ύπαρξη πληθώρας καταστη
μάτων, ενώ λείπουν σχεδόν τελείως μεγάλες και οργανωμένες ε
μπορικές επιχειρήσεις και συγκροτημένες αγορές (λαχαναγο
ρές, εμπορίας κρεάτων, γάλακτος, σιτηρών).
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γ. II ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς δραστηριότητες: Υπάρ -
χουν αρκετοί σύλλογοι με αρκετά καλή δραστηριότητα στην πε- 
οιοχή.

δ. Μεταφορές: Η περιοχή [απορεί να θειορηθεί υπα
νάπτυκτη στον τομέα των μεταφορών γιατί τα υπάρχοντα δίκτυα 
χρειάζονται ριζική αναμόρφί,υση και αναχάραξη των οδικών συν- 
δέσεο)ν και αρτηριών. Πρέπει να βελτιωθούν οι βασικές οδικές 
αρτηρίες (Θεσσαλονίκη — Σέρρες-Προμαχώνας-Σύνορα, Σέρρες— 
Δράμα - Καβάλα. Θεσσαλονίκη - Αμφίπολη - Καβάλα, Ροδόπη- 
Π ετρίτσι).

ε. Ο ι κ ι σ τ ι κ ή Δ ο μ ή και Α σ τ ι κ ή 1* π ο δ ο μ ή : 
Το κρισιμότερο πρόβλημα είναι το αποχετευτικό γιατί δεν υπάρχει 
κανενός είδους επεξεργασία των λυμάτων των πόλεων με αποτέ- 

"λεσμα τα~ ποτάμια και κατόπιν οι' θάλασσες να" γίνονται οι τελικοί 
αποδέκτες με τρομερές συνέπειες. Ιίολλές ελλείψεις έχει και το 
σύστημα ύδρευσης των πόλεων και των χωριό)';. Το πρόβλημα σχε
δίων πόλεως, κυρίως στην Καβάλα θεωρείται επιτακτικό.

στ. Σ υ λ λ ο γ ι κ έ ς Τ π η ρ ε σ ί ε ς : Η νοσοκομειακή υ
ποδομή της περιοχής είναι ανεπαρκής, με βασικότερο νοσοκομείο 
της Καβάλας που εξυπηρετεί μιαν ευρύτερη περιοχή. Το ίδιο συμ
βαίνει και με τα αγροτικά ιατρεία που στις προβληματικές πε
ριοχές είναι σχεδόν ανύπαρκτα με δυσμενείς συνέπειες στην περί
θαλψη του πληθυσμού.

III. ΚΙIΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Στον 11 ρ ι.) τ ο γ ε ν ή τομέα Οα γίνει : α) Αύξηση 
το)ν αοδευουένων εκτάσεων και εκμετάλλευση των υπόγειων υδά- 
των, β) Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σε αποδοτικότερες καλ
λιέργειες με μείωση του πολυτεμαχισμού, γ) Αύξηση της παρα
γωγής και υλοποίηση των προγραμμάτων αναδασμού, τη δημιουρ
γία τράπεζας γης και αγροτικού οδικού δικτύου, δ) Εντατικοποίη
ση εκμετάλλευσης του δασικού πλούτου, ε) Δημιουργία σταθμού 
παραγωγής πατατόσπορου, στ) Προστασία και αξιοποίηση των 
αλιευτικούν πεδίων, ζ) Δημιουργία γεωργικών βιομηχανιών, η) 
Βελτίωση της σταυλισμένης βοοτροφίας μ.ε επιλογή ζώων μεγάλης 
απόδοσης και αξιοποίηση tcov βοσκοτόπων, G) Οργάνοιση και ε
πάνδρωση των συνεταιριστικό)'; φορέων, ι) Δημιουργία διαλογή - 
τηρίων αγροτικών προϊόντος που θα τυποποιούν και θα αποθη
κεύουν τα αγροτικά προϊόντα, ια) Ανάπτυξη tcov Δασιυν.
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2. Στον Δευτερογενή τομέα η βιομηχανική παρα- 
γωγή της.περιοχής θα βασιστεί στ/;ν εκμετάλλευση των πετρε
λαίων και των φυσικών αερίων καθώς και στην επεξεργασία των 
υποπροϊόντων τους. Επίσης θα γίνει : α) Αύξηση του ακαθάρι
στου προϊόντος του κλάδου και δημιουργία συνθηκών για παρα
πέρα αύξηση της απασχόλησης, με καθετοποίηση της παραγωγής, 
β) Επίσπευση των έργων των βιομηχανικών περιοχών, γ) 0α δο
θούν κίνητρα για την προσέλκυση κεφαλαίων tcov παλιννοστούντων 
εργατών και θα ληφθεί μέριμνα από ειδικό φορέα για τη σωστή 
τοποθέτηση tcov χρημάτον; τους, δ) Συγχώνευση μικρών ομοει- 
δών μεταποιητικό)'-» μονάδων, ε) Αξιοποίηση της αγροτικής πα
ραγωγής με την κατεργασία tcov προϊόντων του τόπου.

3. Στον Τ ρ ι τ ο γ ε ν ή τομέα θα δοθεί προτεραιότητα 
στους παραπάνω στόχους : α) Ανάπτυξη του τουρισμού με ορθο
λογική υποδομή, β) Έλεγχος της οικοδομικής κίνησης και ρύ
θμιση χρήσεων γης (υδρεύσεις-αποχετεύσεις κλπ.), γ) Ίδρυση 
συνεταιρισμών, τοπικόν; αγορών (Λαχαναγορές, αγορές κρεάτων) 
δ) Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου που επιδρά ανασταλ
τικά στην παραπέρα ανάπτυξη της περιοχής, ε) Μελέτη προστα
σίας παραδοσιακών οικισμόν; και δημιουργία κέντρων πολιτιστι
κής δράσης και ενημέρωσης, στ) Χρηματοδότηση tcov έργων ανά
πτυξης των προβληματικόν περιοχάν; της περιφέρειας, καθους 
επίσης και tcov αρδευτικό)'; έργων, ζ) Κατασκευή αποχετευτικού 
δικτύου Καβάλας και άλλο)ν οικισμό)';, η) Αποπεράτωση της Ε- 
γνατίας οδού και σύνδεση με τους κεντρικούς οδικούς άξονες- tcov 
Νομόν; Δράμας και Σερράν;, 0) Βελτίωση και επέκταση tcov Γ.Κ. 
Νοσοκομείων, ι) Ίδρυση φορέα υπεύθυνου για την περιβαλλοντική 
προστασία του κόλπου της Καβάλας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 

Τα βασικά έονα κατά νοοιό είναι :
I ι ι ι

Νομός Ροδόπης: Το τμήμα εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- 
Τουοκικάν; συνόεων που πεονάει απο το νομό Ροδόπης και η πα- 
ρακαμπτήριος της Κομοτηνής (330 εκ. δρχ. στη 5ετία). Βελτίωση 
σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Ορμενίου (280 εκ. δρχ.). 
Αποχέτευση του δήμου Κομοτηνής και η εγκατάσταση βιολογι
κού καθαρισμού λυμάτων (450 εκ. δρχ). 'Αρδευση του νομού από 
υπόγεια νερά (600 εκ. δρχ.) Δασική οδοποιία (140 εκ. δοχ.) και
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αναδασώσεις (400 εκ. δρχ.). Υδροβιολογική μελέτη και εμπλου
τισμός λίμνης Βτστίυνίδας. Αποθηκευτικοί χώροι σιτηρών—ξη- 
ραντήρια αραβοσίτου (85 εκ. δρχ.). Τυροκομείο (11 εκ. δρχ.). 
Ανέγερση πανεπιστημιουπόλεως (630 εκ. δρχ.) και ανέγερση και 
επέκταση σχολικών κτιρίων - ΚΕΤΕ (500 εκ. δρχ.). Εφαρμογή 
σχεδίων πόλε οι ς (300 εκ. δρχ.). Κατασκευή Κέντρων Υγείας (160 
εκ. δρχ.). ·

Νομός Ξάνθη ς : Το τμήμα εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- 
Τουρκικών συνόρων που περνάει από-το νομό Ξάνθης (340 εκατ. 
δρχ. για την 5ετία). Βελτίο^ση σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσα- 
λονίκης-Ορμενίου f280 εκατ. δρχ.). Προστασία διαύλου λιμένα 
Αάγους (100 εκατ. δρχ.). Άρδευση του νομού από υπόγεια νερά 
(300 εκατ. δρχ.), Βιότοποι-ΕΟνικά πάρκα (50 εκ. δρχ.). Κατα
σκευή εσωτερικού-διχτύου ύδρευσης πόλης Ξάνθης-(37 εκατ.-δρχ-).- 
Αποχέτευση πόλης Ξάνθης και βιολογικός καθαρισμός (450 εκατ. 
δρχ.). Κατασκευή-υδροταμιευτήρων (200 εκατ. δρχ.). Δασική 
οδοποιία και αναδασώσεις (670 εκατ. δρχ.). Αποθηκευτικοί /μύ
ροι σιτηρών-ξηραντηρια αραβοσίτου (134 εκατ. δρχ.). Ανέγερση 
σχολ,ικαόν κτιρίων (260 εκατ. δρχ.). Έργα Πανεπιστημίου Θρά
κης (476 εκατ. δρχ.). Ανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης 
(240 εκατ. δρχ.). Αποξήρανση ελωδών εκτάσεων (150 εκατ. δρχ.). 
Ανέγερση 4 Κέντρων Υγείας (160 εκατ. δρχ.). Αθλητικό Κέντρο 
Μαζικής άθλησης Ξάνθη; (120 εκατ. δρχ.).

Νομός Έβρου: Το τμήμ.α της εθνικής οδού Θεσ/νίκης- 
Τουρκικών συνόρων που περνάει από το νομό Έβρου ( 830 εκ. 
δρχ., για την πενταετία). Οδός Αρδάνιου- Καστανιών (500 εκ. 
δρχ.). Οδός Δίκων Πλάτης- Καμάρας Βάλτου Θρεστιάδας (150 
εκ. δρχ.). Οδός Πεντάλοφου Ορμενίου-Βουλγαρικών συνόρων 
(300 εκ δρχ.) Βελτίωση σιδηροδρομικής γραμμής Θεσ/νίκης- 
Ορμενίου (280 εκ. δρχ.) Βελτίωση και επέκταση λιμανιού Αλε
ξανδρούπολης (300 εκ. δρχ.) Βελτίωση αερολιμένα Λλεξ/λης 
(45 εκ. δρχ.) Αποχέτευση Διδυμοτείχου (187 εκ. δρχ.). Απο
χέτευση θρεστιάδας (400 εκ. δρχ), Αλεξ/λης (115 εκ. δρχ). 
Σουφλιού (128 εκ. δρχ.). Αρδευτικά έργα Νεοχωρίου-Βάλτου - 
Στέρνας-Έβρου (2.200 εκ. δρχ.) Άρδευση Παρεμβρίων Περιοχών 
από υπόγεια νερά και αντιπλημμυρικά έργα Έβρου (1.400 εκ. 
δρχ. υπόλοιπο). Προσαγωγός διώρυγα Πέπλου-Φερρών (600 εκ. 
δρχ.). Αρδευτικά έργα ευρείας κοίτης Άοδα (550 εκ. δρχ.). Αναδα- 
σώσεις-Δασική οδοποιία (720 εκατ. δρχ.). Βιομηχανική περιοχή
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Αλεξ/πολης (150 εκατ. δρχ.). Αποθηκευτικοί χώροι σιτηρών- 
^ήραντήρϊα^μαβοσίτόυ (328 εκατ. δρχ.)· Συσκευαστήρια-Ψυγεία 

οπωροκηπευτικών (19 εκ. δρχ.). Βιομηχανία γάλακτος - Ανέγερση 
-σχολείων. (49^ εκατ. δρχ.). Επέκταση Γενικού Κρατικού Νο
σοκομείου-Αλεξ/πολης και ανέγερση Ιατρικής Σχολής (1,2 δισ. 
“δρχ.). Επέττταση Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου 

(350 εκατ. ϊρχ.). Ανέγερση Κέντρων Υγείας (220 εκατ. δρχ. ). 
Βιότοποι-Εθνικά ΓΙάρκα (50 εκατ. δρχ.). Αποχέτευση και Β.Κ. 
Ορέστιάδα.ς' (400 εκατ. δρχ.). Αποχέτευση και Β.Κ. λυμάτον; 
Αλεξ/πολης 
εκατ. δρχ..).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΤΟΑΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Β α σπ κ ά προβλήματα. — ------

Η- περιφέρεια αποτελείται από 40 κατοικημένα νησιά με 
συνολικό πληθυσμό 340.000 κατοίκους. Κάθε νησί έχει τις ιδαιτε- 
ρότητες -και---τα" προβλήματα, του. Γενικά, χαρακτηρίζεται από : 
Στενότητα-εύφορης γης και υδάτινου δυναμικού, μικρό και πολυ- 
τεμαχισμένο γεωργικό κλήρο, δυσχέρειες στη συγκοινωνιακή εξυ
πηρέτηση των νησιών μεταξύ τους και με την υπόλοιπη χώρα, 
χαμηλό επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσιών γενικά, 
ελλείψεις στηη αστική υποδομή (ύδρευση, αποχέτευση κλπ.) 
και έντονες ανισότητες και ανισορροπίες στην ανάπτυξη. Λυτοί 
οι παράγοντες συνετέλεσαν στη μείωσ-η του πληθυσμού σε πολλά 
νησιά και στη', μετανάστευσή του.

Στο βορεινό τμήμα της (Λέσβος, Χίος και Σάμος) ο πριυτο- 
γενής τομέας αποτελεί την κύρια παραγωγική δραστηριότητα, 
ενώ στο νότιο (Δωδεκάνησα) ο τουρισμός. Ειδικότερα κατά πα
ραγωγική δραστηριότητα η κατάσταση παρουσιάζεται ως ε-
r /ryr m ^ΊΌ *

Γεωργία : Αποτελεί την κύρια παραγωγική δραστηριότητα 
για τα περισσότερα νησιά και στηρίζεται σε περιορισμένο αριθμό 
καλλιεργειών με σπουδαιότερα προϊόντα : ελιές, σταφύλια (Μυ
τιλήνη, Σάμος), εσπεριδοειδή (Χίος, Δωδεκάνησα), σιτηρά, μα
στίχα (Χίος) και οπωροκηπευτικά (Σάμος. Κο^ς, Ρόδος).

Κτηνοτροφία : Στηρίζεται κυρίως στην αιγοπροβατοτροφία 
και λιγότερο στην αγελαδοτροφία, πτηνοτροφία και χοιροτροφία. 
Τα βασικότερα προβλήματα είναι η ανεπάρκεια ντόπιων ζωοτροφών 
και οι υποβαθμισμένοι βοσκοτόποι.

(1.1 DO εκατ. δρχ.). ιδρευση Αλεξ/πολης (120
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_ Αλιεία : Παρουσιάζει ανησνχττκή κάμψη με εξαίρεση
_ τις_*περιοχές, -Καλύμνου, Φούρνων xr Λέρου. Σαυτό συνέβαλαν 

η καταστρεπτική εκμετάλλευση των ζλιπέθων,η έλλειψη υποδομής 
'και η αδυναμία εκσυγχρονισμού τον αλιευτικού στόλου.

Δάση Αποτελούν ασήμαντη τ, ετ.κά δραστηριότητα λόγου 
μορφολογίας το-υν εδαφών αλλά κχ: τς συστηματικής καταστρο- 

.Γφής τους από πυρκαΐές τα τελευταία κτηκοος χρόνια (Χίος, Σάμος, 
Κάρπαθος).

\!)ρυκτος πλούτος : Υπάρχουν Σημαντικά αποθέματα ορι
σμένων βιομηχανικών ορυκτών (καολίνης, περλίτης, ελαφρό- 
πετρα, μπετονίτης., άργιλος) και μαρμάρων. Η εκμετάλλευσή τους 
είναι ανεπαρκής - και-περιορίζεται στην εξορυκτική δραστηριό
τητα. Υπάρχουν επίσης πλούσιοι γεωθερμικοί πόροι που και 
αυτοί ελάχιστα έχουν * αξιοποιηθεί (Λέσβος, Νίσηοος, Ικαρία).

Μεταποίηση... Είναι συ μπ λήρου μάτι κή δραστηριότητα που 
περιορίζεται κυρίους - στη μεταποίηση γεουργικών προϊόντων. 
Παρουσιάζει μείωσητπου οφείλεται, στην έλλειψη πρώτουν υλοόν 
(εκτός γεωργικοόν) και ειδικευμένου ανθροόπινου δυναμικού, το 
μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς και τ?ς μεγάλες αποστάσεις 
από τα καταναλωτικά κέντρα, τις δυσχέρειες στη συγκοινουνιακή- 
ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση και τις ελλείψεις τουν κρατικουν υπηρε- 
σιουν.

Τουρισμός: Αναπτύχθηκε σε μικρό αριθμό περιοχουν
(Ρόδος, Κους και σε χημηλότεοο ,βαθμό Σάμος, Σύμη, Πάτμος. 
Ικαρία, Μόλυβος) και ήταν αποτέ/εσμα τόσο των ιδιαίτερουν 
χαρακτηριστικών ( φυσικών και πολιτιστικών) όσο και τουν 
προσπαθειών που έγιναν (ενισχύσεις, κίνητρα). Η ανάπτυξη σ’ 
αυτές έγινε μονόπλευρα και ευκαιριακά γεγονός που επηρέασε 
αρνητικά τις γεουργικές κυρίους δραστηριότητες καθους και την 
ποιότητα και το κόστος ζοοής τουν κατοικούν τους.

2. Αναπτυξιακές δυνατότητες.

Ο τουρισμός για τα περισσότερα νησιά παρουσιάζεται σαν 
η πλέον δυναμική δραστηριότητα που μπορεί να στηρίξει την 
παραπέρα ανάπτυξή τους. Αυτό βέβαια αποτελεί επιδίωξη στο 
Πρόγραμμα, θα συνδυαστεί- όμους με την παράλληλη αξιοποίηση 
άλλων αναπτυξιακών δυνατοτήτων για να αποφευχθεί το φαινό
μενο μονόπλευρης τουριστικής ανάπτυξης ( όποος η περίπτωση 
της Ρόδου και Κώ).
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Ο -■ π-ρ oi-τ ο γ^ε ν ή ς_ τ ο μ έ ας παρουσιάζει αξιόλογες δυνα
τότητες στην π-αραγςυ'ι'*/], βρούσιμηςελιάς, (Λέσβος,Χίος) σταφυλιών 
για κράσία ποιότητας ( Σάμος, Ρόδος), μαστίχας (Χίος·), κτη- 
νοτροφικούν " φυτών, οποηοοκηπευτικών, ανΟοκομικουν και φ αρίια- 
κευτικών~φ^τών ( Ρόδος, Χίος, - Σάμος). ■ στην ανάπτυξη κτηνο- 
τροφικών εκμεταλλεύσεων σε ορισμένα προβληματικά νησιά ή 

' περιοχές* (Κάσος. Λειψοί, Νίσυρος, Βορεινή Χίος "και Λέσβος), 
στη μελισσοκομία (Δοοδεκάνησα), στην ιχθυοκαλλιέργεια και 
οστρακσκαλλιέργεια (Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Φούρνοι) κ.α.

; Ο'ξνφΛςτ ε ρ ο γ ε ν ή ς τομέας έχει αξιόλογες δυνατότη
τες στους κλάδους τροφίμων και ποτών για παραγόμενα στην περιο
χή προϊόντα, -ετοίμων ενδυμάτίον, δερμάτων και καλλιτεχνικών, 
χειροτεχνικών-προϊόντων σε συνδυασμό με την τουριστική δραστη
ριότατα, χαθώc και στην αξιοποίηση γε(υθερμικών πόρων (Λέσβος, 
Νίσυρος), γίγ/εξόρυξη και επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών 
(Λέσβος,, Χίος, Κίος, Νίσυρος) και μαρμάρων (Χίος. Δωδ/νη- 
σα). .

3, Ε π-+ϊδ ι ώ Ε ε ί c.

II δημιουργία της αναγκαίας υποδομής ( κοινωνικής, α
στικής, συγκοινωνιακής κλπ.) η εξασφάλιση ικανοποιητικής 
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και επιπέδου κοινωνικών υπηρε
σιών αποτελούν βασικές επιδιούξεις στο πρόγραμμα και προϋπο
θέσεις για την- καλλιτέρευση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα στις 
προβληματικές περιοχές, με τη λήψη δε και tojv α ν α γ κ α ί ω ν 
μέτρων θα συντελέσουν και στην αξιοποίηση των αναπτυξια
κών δυνατοτήτων των περιοχών. Έτσι Οα επιτευχθεί ανακοπή 
της τάσης μείωσης του πληθυσμού και παράλληλα ενθάρρυνση 
της παλιννόστησης, καθώς και άμβλυνση των ανισοτήτων και 
των συνεπειοδν. της μη ισόρροπης ανάπτυξης ορισμένων περιοχών.

4. Βασικά αναπτυξιακά έργα και μελέτες.

Τα επώνυμα έργα που περιλαμβάνονται στο IIΔΕ είναι 
της τάξης τιυν 25 δισ. δρχ. ( σε τιμές 1 982 ) καλύπτουν το 57% πε
ρίπου του συνόλου των έργων και κατανέμο.νται ως εξής : 

Συγκοινωνιακά 18.5% ( αεροδρόμια 12.2%. λιμάνια 3.8%. 
δρόμοι 3%)

Ύδρευση - Λποχέτευση I ΤΟ % (ύδρευση 5.7%., αποχέτευση
8,3%)

Πρωτογενής τομέας 12,1% ( εγγειοβελτιωτικά 3,4%, γεωρ
γία- κτηνοτροφία 3,2%; αλιεία 3%, δάση 2.5%,)
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,'εια !).8%
-Εκπαίδευση 8.9%
-Τγεία - Πρόνοια 8,8%
-Κατοικία 7.G%
- Τηλεπικοινουνίες Γ).2%
- Πρόγ/μα ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ!‘ 3,2%

Πολιτιστικά, αθλητισμός 3,0 /ο
Τελικές Συμ.περασματικές Σκέψεις.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τελειώνοντας την παρούσα εισήγηση Οα ήθελα να κάνίυ 
μ,εοικέε σ υ υ.π ε ο α συ.ατικές σκέΟειε — άν<υ στο Πενταετέε Πρόγραμμα 
Οικονομικής και Κοινοτικής Λνάπτυςης 1983-8/.

“ Το Αε τέ ς Η'οόνοχυ.υ.α —ου ήδτ. έχει καλύύει τα δύο α—ο τα 
πέντε έτη είναι υποχρεωμένο να βρίσκει την υλοποίησή του κάτ(ο 
από ιδιαίτερα δύσκολες διεθνείς συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά στα 
δύο χρόνια που πέρασαν εκτελείται μ.ε ταχύ ρυθμό και με συνέ
πεια.

Το πενταετές πρύγραμμ.α είναι αποτέλεσμα συντονισμένης 
και επίπονα ε εενασίαε, σ—ον οποία κύρια συυ.υ.ετείνε ο Ελλτ,νικόε 
Λαός.

Είχαμε υποσχεΟεί προεκλογικά την άμεση συμμ,ετοχή του 
Λαού σε όλες τις-διαδικασίες και στη λήψη όλων των αποφάσεων 
που τον αφορούν. Λυτή μας η υπόσχεση δικαιώνεται από την 
καΟηυεοινή υ.αε πολιτική π τακτικά. Κοουοαία όυ.ωε έκοοαστ, 
συνέπειαε σ’ αυτή την υπόσχεση αποτε) εί η συμμ,ετοχή του 
Λαού σ:η σύνταεη διαμόρφίοση και κατάρτιση του Πενταετούς 
11 τογτάυ.υατοε (Ηκονου,ικήε και Κοινιονικής Λνάπτυέηε 1983 - 87.

Συνέπεια μιας τόσο βαΟειάς Δημοκρατικής συνεργασίας 
Πολιτείας και Λαού είναι '/’αποκτήσει η χοηοα μ.ας για πριότη 
φορά ένα Πρόγραμμα άνάπτυςης όπου κυριαρχεί ο Δημοκρατικός 
I Ιοονοαυ.υ.ατισυ.όε και η διαρκής προσπάθεια νια αυτοδιανειρΑό- 
υ.εντ κοινωνία και νια Σοσιαλισυιό.ι Ι ι ι

Κυοίεε και Κύριοι συνάδελοοι.» » »

.Με το Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινο/νικής 
Λνάπτυςηε 1983- 87 το 11.Λ.Σ.Ο.Κ και η Κυβέρνησή του, αποδει- 
κνύει για μια ακόμη φορά ότι τιμά τον Ελληνικό Λαό και τηρεί 
υ.ε συνέπεια το Συμβόλαιο που υπέγοαύε μα£ί του στις 18 Οκτώβρη 
1981.
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Εισηγούμαι, στην Εθνική Αντιπροσωπεία την υπερψήφισή 
του, με την- πεποίθηση ότι είναι μια ακόμη προσφορά στον Ελ
ληνικό Ααό που με τόση εμπιστοσύνη μας περιβάλλει, είμαι δε 
απόλυτα βέβαιος, ότι αυτή του την εμπιστοσύνη θα μας την πα
ρέχει για --πάρα πολλά χρόνια.

Αθήνα, 31 Οκτώβρη· 1984 

A Α ΕΞ ΑΝΔΡΟΣ Γ. ΔΛΜΙΑΝΙΔΗΣ

Βουλευτής Σερρών
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

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

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΑΛ. ΑΟΥΑΗ
liOVAKVTM ΙΩΛΝΜΝΩΝ





ΕΙΣΗΓΗΣΗ.

Στο Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης 1983-1987

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

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΑΛ. Λ ΟΥΛΗ 

Βουλευτή Ιωαννίνων

JVυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Απότή .Μακεδονία και τη Θράκη ως την Κρήτη κι απ’τα Νη
σιά του Τονίου μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, σ’ 
ολόκληρη την Ελλάδα και με συμμετοχή του Λαού της καταστρώ- 
Οηκε το επιμελημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, θεσμών και 
έργτον, που έχομε στα χέρια μας για να το συζητήσομε και να το 
καταστήσομε Νόμο του Κοάτους.

Ιο ποόγοαμμα αυτό συνδέεται άμεσα με τα Ποοκαταταο-I I I 4 I I I I I
κτικά. που ήδη ύη ο ίσα με και μαζί μ’ αυτά ολοκληοώνει το πρώτο 
Πενταετές 11 ρόγρα.μμα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης της πατρίδας μας. της Ιιλλάδας και του Λαού της.

Ινώ ιο ο όλο στο Λ η μ ο κ ο α τ ι κ ό II ο ο γ ρ α μ μ α τ ι- 
σ μ ό έπαιζαν τα Νομαοχιακά Συμβούλια, μέσ’ από διαδικασίες 
με λαϊκή συμμετοχή, επανει/.αμμένες συναντήσεις υ.ε τους αεμό- 
διους φορείς και διαλόγους. Έτσι συγκεντρώθηκε το υλικό για τςν 
κατάρτιση του ΙΙενταετούς I Ιρογράμματος κατά Νοριό. .Με τεχνι
κές οοηνίες και ερωτηματολόγια που δόθηκαν από τις κεντοικές 
υπηρεσίες, το υλικό αυτό ταξινομήθηκε και στη συνέχεια ιεραρχή
θηκαν και διατυπώθηκαν από τα Νομαρχιακά Συμβούλια κάθε 
Νομού της Χώρας προτάσεις για αναπτυξιακά έργα στο νομό, που 
στάλθηκαν για επεξεργασία στους επιτελικούς φορείς του κέντρου, 
όπου μελετήθηκαν και έγιναν σχετικές παρατηρήσεις.
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II α p yj ληλα έγιναν 
οονανισυούε και δηιχόσizc

t t * J \

προτάσειε από υπουργεία, δημόσιου:: 
επινειοήσειε via κλαδικά.c σημασίαε έονα./. k I » j < ^ it

στις οποίες έγινε επεξεργασία απ’ τις κεντρικές υπηρεσίες όμοια 
με τις προτάσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων και διατυπώΟη- 
καν κι αυτού παρατηρήσεις.

Μετά από αμφίδρομη επανεξέταση των απόψειυν διατυπώ
θηκαν οι τελικές θέσεις των κεντρικών φορέων για τις προτάσεις 
και τα αναπτυξιακά έργα, που αποτέλεσαν τη βάση για την τελική 
δουλειά πάνω σ’ αυτές και την επιλογή των αναπτυξιακά)'; έργων, 
που περιλαμβάνει το Πενταετές Πρόγραμμα 198ο - 87.

Τ a κ ? η ρ ια ε π ι λ ο γ ή ς των αναπτυξιακών έργων
αποτε/.εσαν

Οι προτάσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων, σαν έκφραση 
της .Λαϊκής θέλησης.

Π ανάγκη πέράτιυσης συνεχιζομένων έργων, τ

II ικανοποίηση βασικών κοινωνικού'; αναγκών.

Μ οικονομική απόδοση των έργων και η σ υ μπ λη ρ ω μάτι κ ό τη - 
τά τουε.

Π δημιουργία νέο;ν θέσεων απασχόλησης τόσο απ’ 
σιο Τομέα., όσο κι απ’ τον Ιδιωτικό με τα κίνητρα του 
ακού Ν. Ι2(>2/82 και την επιδότηση απασχόλησης απ’":

τον Δηοιό- 
αναπτυςι- 

ον ΟΛΕΔ.

Π εξοικονόμηση συναλλάγματος.

II πεοιοεοειακή ανά.πτυιη.4 4» i · ί

II αναβάθμιση τηζ ποιότητα:: £(υήε και η πεοστασία του πεει- 
βάλλοντος.

II διεάρυνση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας και η μετα
βολή των παραγωγικών σχέσεων.

Απ’τον 11 ίνακα 1 κατανομής κατά, περιφέρεια και νομό το>ν 
δαπανών για. την εφαρμ,ογή του Πενταετούς προγράμματος, όπου 
αναγράφονται από;υτα μεγέθη σε εκατ. δρχ. 1982, που δεν πε
ριέχει τα έργα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, φαίνεται η προ
σπάθεια ισόρροπης ανάπτυξης της Περιφέρειας κι όπου υπάρ
χουν εντυπωσιακές διαφορές, οφείλονται στην ύπαρξη σ’ (ορισμέ
νους Νομούς μεγάλων έργων εθνικής σημασίας.
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Πίνακας J.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟΜΕΑ 1983- 87

Απόλυτα μεγέθη, σε εκ. δρχ. 1982

Με βάση τις προτάσεις
Προγραμματική Νομαρχ. ΠρόσΟετ. Σύνολο
Περιφέρεια και Νομός Συμβουλ. Κεντρικών

φορέων

I. Λνατ. Στερεά και
Νησιά : 81.346 262.314 413.660
Αττικής 20.802 ' 201.602 " 292.404
Βοιωτίας 8.460 18.702 27.162
Φθιώτιδας 13.023 12.339 25.362
Φοκκίδας 7 6.551 9.495 16.046
Ευρυτανίας ; 9.247 1.649 10.896
Εύβοιας 13.275 14.066 27.341
Κυκλάδων 9.988 4.461 14.449

Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία' 82.263 226.155 308.418
Θεσσαλονίκης 28.516 39.209 67.725
Χαλκιδικής 3.698 7.961 11.659
Κιλκίς 7.299 5.246 12.545
Πιερίας 8.176 6.148 14.324
ΗυαΟίαε 7.528 15.620 23.148
Πέλλης 6.298 6.237 12.535
Φ λ cop ιν ας 5.805 55.030 60.835
Καστοριάς 3.377 1.576 1.953
Κοζάνης 7.127 88.115 95.242
Γρεβενών 4.439 1.013 5.452

11 ελοπόννη σος και
Δυτ. Στερεά 94.472 72.725 167.198
Κορινθίας 4.667 9.086 13.753
Αργολίδας . 9.994 5.066 15.060
Αχαΐας 29.545 5.054 34.600
Ηλεία:: 7.485 4.395 11.880
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Μεσσηνίας 5.113 1.5,90 9.503
Λακωνίαε 5.802 3.681 9.186
Αρκαδία;: 9.274 24.205 55.4 / /
Αιτωλ/νίας 11.100 14.191 25.591
Ζακύνθου 1.172 1.471 2.646
Κεφαλλονιάς 10.320 882 1 1.202

IV. Θεσσαλία 51.019 77.258 108,257
Λάρισας 10.902 22.615 33.517
Μαγνησίας 6.696 25.502 52.198
Τρικάλων 6.755 11.914 21.679
Καρδίτσας 6.686 11.117 20.85)5

V. Λ ν. λ Γ ακε δ ον ία 55.678 71.519 107.228
Καβάλας 6.957 11.027 20.961
Σερρών ------- ------- - ...J5.088 _ .85.189,. . _ 50.577
Δράμας 15.653 22.055 55.687

VI. Κρήτη 57.084 53.689 / 0.//3
Ηρακλείου 11.615 22.612 31.227

- ΛασιΟίου 5.150 1.978 10.128
ΡεΟύμνης 5.111 1.917 7.368
Χανίων 11.608 1.152 18.760

VII. Ήπειρος 15.511 11.052 86.5,96
Τωαννίνων 19.889 23.779 15.668
Άρταε 5.978 5.210 11.218
Πρέβεζας 9.267 2.889 12.156
Θεσπρο)τίας 5.510 1.715 5.62.!
Κέρκυραc .5.606 6.580 10.186
Λ ευκάδας 2.691 85 1 5.515

VII Τ.Θ ράκη 18.916 22.716 11.592
Ροδόπης 1.882 7.682 12.561
Ξάνθης 6.695, 5.275 9.966
Έβρου 7.5,71 1 1.791 19.162

IX. Χησιά Λν. Αιγαίου : 20.825 25.592 16.216
Λέσβου 5.029 1.818 9.818
Δωδεκάνησου 10.025 15.157 25.182
ν' '2ja^ou 5.5,09 2.775 6.081
Χίου 2.460 2.312 4.802

Σύνολο Χώοαε 116.975 832.S60 1.349.838
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Νέα σημαντικά αναπτυξιακά έργα και σημαντικές Μονάδες 
I Ιαραγωγής σ’ όλους τους τομείς και κλάδους της οικονομίας μαζί 
με όλα τα άλλα έργα μικρότερου μεγέθους δείχνουν το δυναμισμό 
και την ποιότητα του Πενταετούς Προγράμματος.

Οι Νέοι Επενδυτικοί Φορείς, συνεταιρισμοί, ε- 
εαιρίες λαϊκής βάσης, δημοτικές επιχειρήσεις και μικτές επιχει
ρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους συνεταιρισμούς και τους 
άλλους κοινοονικοοικονομικούς φορείς, προτρεπόμενοι και ενισχυό- 
μενοι ιδιαίτερα απ' τον αναπτυξιακό Ν. 1262/82 αποτελούν και
νούργια ελπιδοφόρα συλλογική εκδήλωση των ικανοτήτων και δρα
στηριοτήτων του Λαού μας, παρά τις δυσκολίες που είναι φυσικό 
στην αρχή να συναντούν στις επενδυτικές προσπάθειες.

() ι Λ ν α π ' υ ξ ι α κ έ ς Τ ρ ά π ε ζ ε_ς, θα παίξουν ση7 
μαντικό'ρόλο'στην επενδυτική προσπάθεια και τα Ο λ ο κ λ η ρ ω
μέ ν α Συμπλέγματα Α ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν Οα δώσουν 
νεεε ασοαλείε.

Το ΓI ρ ό γ ρ α μ μα ε ί ν α ι ; δεσμευτικό για τα 
βασικά αναπτυξιακά έργα του Δημόσιου Τομέα.

Με βάση αυτά τα έργα ο, καθορισμός αναπτυξιακών προ
τεραιοτήτων κατά περιφέρεια και κλάδο μαζί με τους αναπτυξια
κούς νόμους και φορείς, καθοδηγούν και βοηθούν τον ιδιωτικό το
μέα στην επενδυτική του προσπάθεια, δίνοντάς του και τη σιγου
ριά για καλό αποτέλεσμα με μόνον όρο την σωστή καλή λειτουρ
γία των φορέων του.

Το συνολικό ύψος των πιστώσεων σε κάθε Νομό υπερβαίνει 
κατά 10-15 % τις δυνατότητες χρηματοδότησης κι αυτό γιατί 
από πολλούς λόγους μπορεί να πρυκύψει ανάγκη αναπροσαρμογής 
του προγράμματος, αναστολής ή κατάργησης π.χ. ενός έργου και 
αντικατάστασής του με άλλο, που πάλι προβλέπεται στο Πρό
γραμμα. Έτσι, με ευελιξία και αναπροσαρμογή, το πρόγραμμα 
Οα υ,ποεεί να ποανοιατοποτηθεί '/ωοίε καθυστέοηση στην προβλε- 
πόυενη διάοκεια εοαουιογήε του.

Κατά την κατάστρωση του Προγράμματος, στις διάφορες 
φάσεις της και στην τελική σύνταξή του, φάνηκαν οι αδυναμίες 
εύκολης προσαρμογής λαού και δημοσίων υπηρεσιών στους και
νούργιους θεσμούς και διαδικασίες. Πιο πολύ φάνηκαν οι αδυναμίες 
των δημοσίου οργάνων προγραμματισμού, κεντρικών και περι
φερειακών, λόγω της κακής οργάνοοσης, στελέχωσης, λειτουργίας 
τους και σε πολλά σημεία της νοοτροπίας τους. Αν όμως για τη
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σύνταξη του Προγράμματος είχαν οι αδυναμίες αυτές σαν συνέ
πεια των καθυστέρηση και την κατάστρωση του δετούς προγράμ
ματος με το χαρακτήρα, στις πιο πολλές περιπτώσεις, διεκπεραίω
σης αιτημάτων και όχι επιστημονικής δουλειάς με βάση τεχνικο- 
οικονομικές εκθέσεις, για την εφαρμογή, παρακολούθηση και ανα
προσαρμογή του, για την οποία πρόβλεψη, μαζί με την ετήσια πρό
βλεψη και επέκτασή του, χαρακτηρίσθηκε κυλιόμενο, οι παρα
πάνω αδυναμίες θα αποβούν ιδιαίτερα βλαπτικές και θα απειλή
σουν την πορεία τους δετούς Προγράμματος χρονικά και ποιο
τικά. Γι αυτό με τον Νέο Κώδικα ΟΤΛ θα οργανωθεί και στελε
χωθεί η Λαϊκή Συμμετοχή στα επίπεδα Λ' Β' και Γ' βαθμού Το
πικής Αυτοδιοίκησης στο Δημοκρατικό Προγραμματισμό, την 
κατάστρωση tojv Ετήσιο:»ν Προγραμμάτων, στα πλαίσια πάντα 
του δετούς, την παρακολούθηση εφαρμογής και την αναπροσαρ
μογή τους." Συγχρόνως θα αναδιοργανωθούν'οι “Δημόσιες υπηρε
σίες, κεντρικές και περιφερειακές, θα στελεχίοθούν και συντονι- 
σθούν, για να-αποτελέσουν τον απαραίτητο κρατικό μηχανισμό 
που θα Στηρίξει το Πρόγραμμα σ’ όλες τις διαδικασίες και φά
σεις του μέχρι την τελική υλοποίησή του, κατά κλάδο, περιφέ
ρεια και χρονικό διάστημα.

Προϋπόθεση για να υλοποιηθεί το δετές Πρόγραμμα είναι η 
συνεχής και έγκαιρη χρηματοδότησή του. Πηγές χρηματο- 
δότητησης είναι η ιδιο^τική αποταμίευση, οι αποσβέσεις, η Αποτα
μίευση Δημοσίου, η αυτόνομη εισροή κεφαλαίου και ο δανεισμός.

Ο πίνακας 2 δείχνει την εξέλιξη των επενδύσεων και των πη
γών χρηματοδότησής τους από το 1977 μέχρι το 1982 σε τρέ
χουσες τιμές.

Ο πίνακα.c ο δείχνει tic Επενδύσεις και tic ΙΙηνές Χρην.ατο- 
δότησής τους σε ποσοστό % του Ακαθάριστου Εθνικού Προ ιόν
τος (ΛΕΓΙ ) σε τιμές αγοράς το 1982.

Βλέπομε μεγάλες διακυμάνσεις των ιδιωτικών αποταν.ιεύ- 
σεων από χρόνο σε χρόνο και γι’ αυτό δεν είναι ασφαλής η στατι
στική πρόβλεψη των εξελίξεοόν τους.

Από το άλλο μέρος η δημόσια αποταμίευση καταλήγει αρνη
τική, γιατί το πλεόνασμα του τακτικού προϋπολογισμού, π.χ. το 
1982, χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει δαπάνες για επιδοτήσεις 
στη γεωργία κ.λ.π., παροχές σε δημόσιους οργανισμούς και άλλες 
παροχές. Έτσι τελευταία το σύνολο σχεδόν των επενδύσεων Δη
μοσίου Τομέα καλύπτεται από δανεισμό.
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Πίνακας 3.

Εττενδύσεις και Πηγές Χρηματοδότησής τους το 1982 σαν 
επί του .Ακαθάριστου Εγχουριου Προϊόντος σε τιμές αγοράς.

Επενδύσεις Πηγές >\ρηματο δό τη ση ς

Επενδ. 11 αγίου Κεφ. 19,1 Ιδιωτ. αποτα μ. 15.5
Αποθέματα .3.8 Αποσβέσεις 8.3

Δη μ. Λποταμιεύσ. -ό,7
ΚαΟαρ. Δανεισμός
και Μεταβιβάσεις
Κεφαλ. από Αλλοδ. 3.8

Σύνολο 22,9
------------- ------------ - ■

"22.9"

II rrrr. Εθνικοί Αοναριασ,αοί τηε Ελλάδα
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Βασικοί στόχοι οικονομικής πολιτικής για. την προσεχή πενταετία 
είναι η αύΕηση του ποσοστού συοιμετο/ήε των Επενδύσεων στο 
Α.Ε.Π.. η μείίυση των ελλειμμάτ(υν του δημόσιου τομέα και των 
τρεχουοών συναλλαγών. Ο. μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του 
Λ.Ε.ΙΙ. στην 5ετία.«του ] Iρογράμματος εκτιμάται σε 3,0-3,5 % 
για να εςασφαλισΟούν πόροι χρηματοδότησής οου. Λν αυτός μείνει 
στο 3.Π Οα έχομε λίγο αυξημένο λόγο κεφαλαίου προς Α.Ε.Π., 
νύοο) στο 5/ι.• ι

V

προβλ:
ΚΕ1ΊΙ

εΟνικολογιστική βάση η χρηματοδότηση τ(υν επενδύσεων 
εται να διαμορφωθεί. όπωε στον Πίν. ·\ κατ’ εκτίμησηk* I ι * III

II ί ν α κ α c ·\.

Σύνθεση Επενδύσεων και 11 ηγών Χρηματοδότησης τους" το 1987
σε εκ μονάδες ΑΕΙΙ σε τιμές αγοράς

Επενδύσεις Μέσος ετήσιοε 1 Ιηγές Χρηματοδότησης
ρυθμός ανόδου
' * Ο ■> Γ. ο/·».ι) /(,·' 0

Λκα.Ο. Επεν - 20.1 22.5 ϊδκυτ. Απο-
δύσεις Πα
γίου Κεο.

ταμιεύσεις 16,5 έως 17,5

Ιδιωτικές (J2/i) 0 ■'·.(>) Αποσβέσεις 8,3»
Δημόσιες (7.7) (8.5) Δήμο. Αποτα

μιεύσεις Δα-
νεισμόε και Με-
ταβιβάσεις κε-
οαλαίουν

Αποθέματα. 3.2 * » * > . ),. ) από Αλλοδαπή 1.5 έ(υς 2,0

Σύνολο ·)·> ·> 25.8 23,3 έως 25,8

Ιη*'ή : Εκτιυιήσειε KEJIEI · · \ I

II σύνθεση των δημοσίΐον επενδύσεων κατά κλάδο για το 
1087 και την περίοδο 1083 - 87 με ρυθμούς αυξήσεως ΛΕIJ 
3,0 και 3.Γ) % αντίστοιχα, δίνεται κατ’ εκτιμήσεις ΚΕΓΙΕ με 
βάση το 1082 και την απ’ το 1075 εξέλιξή της στον Πίν. 5.
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Με την προϋπόθεση ότι το Πρόγραμμα ^Δημοσίων Επεν
δύσεων θα καλύψη το 50 % του συνόλου των επενδύσεων δη
μοσίου, τα κονδύλια του Π. Δ. Ε. που θα διατεθούν για έργα 
μόνο θα είναι στο ύψος 500 - 550 δισ. δρχ. σε τιμές 1982 για 
την πενταετία 1983 - 1987 και αντίστοιχα για το 1987 σε 1 20 — 
130 περ. δισ. δρχ. πάλι σε τιμές 1982.

Πηγές προσφοράς χρηματικών κεφαλαίον; είναι 
βασικά οι ιδιωτικές καταθέσεις σε δραχμές στο τραπεζικό σύ
στημα., η αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας, η κεφαλαιαγορά, 
οι καταθέσεις σε συνάλλαγμα καΓ"ο"δημόσιος δανεισμός σε συν
άλλαγμα .

Η συνολική προσφορά χρηματικόν; κεφαλαίων αναμένεται να 
διαμορφκοθή ους εξής στην περίοδο του Προγράμματος με ετήσια 

_βάση εκφρασμένη σε εκατοστιαίες μονάδες του ΛΕΙί.

ΙΙίνακαε 6.

Ιδιωτικές καταθέσεις

Αγορά Λξιογράφων (τραπ. ομόλογα κλπ.)

Νο μ ισ ματ ι κή κ υκ λο φο ρ ία 

Καθαρός εξισορροπητικός δανεισμός 

Καταθέσεις σε συνάλλαγμα

Δανεισμοί Ί'εαπ. συστήματοε σε συνάλλανυα.I * I II* ι «
λοιποί πόροι

13,0 - Ιό,5

0,7 - 1,0

1.7 - 2.0

2.5 - 3.5

0.5- 0.8

2.0 - 0.0

Σύνολο (σε εκατοστ. μ,ονάδ. ΛκαΟ. Εγχ. 11ο.) 20/ι - 2ό .8
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Μια εικόνα της ζήτησης και παροχής μεσομακροπροΟέσμων 
καθαρών πιστώσεων κατά κλάδο, σε ποσοστό % των αντίστοιχων 
ιδιωτικών επενδύσεων δίνει ο Πίνακας (7).

Πίνακας 7.

ΜεσομακροποόΟεσμες καΟαοές πιστώσεις κατά κλάδοσαν ποσοστό 
% των αντίστοιχων ιδιωτικών επενδύσεων.

Έτος_ η ^1 εωργια
- ο

Ο

.λ Ιετα ποίηση
0/
. Ο

Οικισμός
ο' ο

Σύνολο στηλών 
1-3 σαν % Ιδιω
τικών Επενδύ
σεων*

- --.............
1 2 ■)... . α_. ... 4 ... -

1975 28.0 29.1 10,4 17,5
1975 - 25.8 25.0 13,8 16.3
1977 57,0 22.7 15.0 19,2
1978 76,4 41,6 14.5 20,4
1979 62,0 40.2 12.0 18,4
1980 28,0 48.3 9.9 18,0
1981 43,1 56,6 19,6 25,9
1982 92. 'ι 40,0 32,6 28,1

1975-82 56.7 42,0 16.0 21,5

Πηγή : I ράπεζα Ελλάδος. .Μηνιαίο 
Λοναειασμοί.I I I

* Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται 
πιστώσεις στον τουοιστικό τομέα.

Στατιστικό Δελτίο, Εθνικοί 

και οι μεσομακροπεόΟεσμεςI ill I

Οι βαθμοί αυτοχρηματοδότησης στην οικοδομική δραστηριό
τητα και την γεωργία, που ελαττώθηκαν τελευταία με την ανά- 
καυΔη της οικονομίας, ουσικό είναι να έλθουν πάλι στα κανονικά, 
τους επίπεδα. Δεχόμαστε επομένως τον αναγκαίο μεσομακροπρό- 
Οεσυ,ο δανεισμό στον ιδιωτικό τομέα να κυμανΟή γύρω στα 21 -
2.’! °(>· αφού εκτός απ’ τους 2 βασικούς κλάδους του 11 ιν. 7 που 
έχομε στοιχεία, υπάρχουν και οι άλλοι κλάδοι με μικρότερες 
δανειακές ανάγκες για σχηματισμό κεφαλαίου, όπως το εμπόριο, 
οι J οαπε^εε κ/,π.
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Οι μεσομακροπρύθεσμες πιστώσεις, που ()α χρειασθούν για την 
χρηματοδότηση τ(ον ιδκοτικών επενδύσεων θα κυμανθούν στο 
ισοδύναμο 2,5 - 3,2 εκατοστιαίων μονάδων, του ΛΕΠ, γιατί ο 
όγκος των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα Οα είναι όπως είδαμε 
(πιν. 4) γύρω στο 12 - 14 % του ΛΕΤΤ.

Επειδή η εμπειρία έδειξε ότι απ’ το 1974 μέχρι το 1982 οι 
κινητοί μέσοι όροι πενταετίας για τη μεταβολή των υπολοίπων 
βραχυπροθέσμων πιστουσεων στον ιδιωτικό τομέα είναι γύρω στα 
5,5 % του ΛΕΠ, ενώ οι ετήσιες μεταβολές διακυμάνΟηκαν ση
μαντικά, χμυρίς όμως να δείξουν σαφή τάση ανόδου ή καθόδου, γι’ 
αυτό δεχόμαστε, ότι η ζήτηση χρήματος για την κάλυψη των 
βραχυπροθέσμου αναγκών του ιδιωτικού τομέα Οα ισοδυναμεί 
γύρω στις 5,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΛΕΓΕ

Για να επιτευχΟή το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης χρη
ματικό')'? πόρων; πύμφωνα- με τον πίν. 8 πρέπει οι ανάγκες δανει
σμού για το δημόσιο τομέα χωρίς χρεωλύσια εξωτερικού να μη 
ςεπεράσουν το 10,9 ο>ς 13.3 °0 του ΛΕΠ για την περίοδο του Προ
γράμματος 1983 - 1987.

ΙΙίνακαε 8.

Προσφορά και ζήτηση χρηματικών κεφαλαίων στην περίοδο 
του Προγράμματος 1983 - 1987 εκφρασμένες σε ισοδύναμα 
εκατοστιαίο)'? μονάδίυν του .Ακαθαρίστου Εγχ. Προϊόντος.

11εοσσοοάι ι I

Καταθέσεις Ιδ. 
Λ ξιόγραφα

1 1.0 - 12.0

(Τρ. ομολ. κλπ. ) 
Χο'ζισυατική

ο,7 - 1.0

κυκλοοοεία
ι I

Καθαοόε εεισ.
1.7 - 2.0

δανεισυόε
ι

Καταθέσεις σε
2.5 - 5.5

συνάλλαγμα 
Λανεισυύε τεαπ. συ-

1 ' ι

στήματος σε συνάλ.

0.5 - 0.8

και λοιποί πόροι 2,0 - 5,0

Σύνολο 18,4 - 22.3

Ζήτηση

Ιδιωτικός τομέας : 

Μεσομακροπρόθεσμη 2.5 - 8.5 

ΙΕαχυπτόθεσυ.η 5.0 - 5.5

Ληυ.όσιοε του.έαε* 10.9- 15.5h · ι

18,4 - 22.3
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Οι καθαρές ανάγκες δανεισμού του δημοσίου ήταν 15,1 % του 
ΛΕΠ το 1981 και περιορίσθηκαν σε Ιο,4 % του ΛΕΠ το 1982. 
Ο παραπάνω στόχος του 10,9 - 13,3 % ΑΕΠ διευκολύνει την 
εξεύρεση των πόρων για την χρηματοδότηση των αναπτυξιακών 
έργον; του ΓΙοογράυυατοε και πεοιοοί£ει τιc ανάνκεε δανεισμού 
του Δημοσίου.

Θα ακολουθήσει τώρα ανάλυση του Πενταετούς ΙΙρογράμμα- 
τος 1983 - 1987 για ορισμένους μεγάλους και βασικούς κλάδους 
της Παραγωγής.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Στόχος βασικός του θετούς Προγράμματος είναι η καλύτερη 
ποιοτικά και ποσοτικά απόδοση των κλάδων του τομέα η ανταγω
νιστικότητα τον; προϊόντων του και μ’ αυτόν τον τρόπο η ανύψωση 
του βιοτικού επιπέδου των αγροτών και η μεγαλύτερη συμβολή 
του τομέα γενικά και όλων των κλάδον; του στο Α.Ε.ΙΙ. και την 
Εθνική Οικονομία.

Για την επιτυχία του στόχου αυτού Οα επιδιον/Οούν τα ακό
λουθα :

Αύ ξ η σ η της π α ρ α γ ω γικ ό τ η τ ο ς

Σ’ αυτήν Οα συντελέσουν :

Η ένταση του ρυθμού εκτέλεσης προγράμματος 
εγγειοβελτκοτικών έργων, συνεχιζομένων και νέων, που Οα έχει 
σαν συνέπεια την αύξηση των αρδευομένων εκτάσεον; κατά 200 
έως 250 χιλ. στρέμ. το χρόνο.

Ο ταχύτερος ρυθμός Οα επιτευχθεί θεσμικά και πρακτικά 
με αναδιάρθρωση του Ανιυτάτου Συμβουλίου Εγγειοβελτιο>τικον; 
Έργων του Ν. 3881/58 με απλούστευση της διαδικασίας για τις 
μελέτες, την αξιολόγηση, την ιεράρχηση και την εκτέλεση τιυν
έργων, με οργάνωση και λειτουργία αμφίδρομης πληροφόρησης 
περιφέρειας - κέντρου, μελετητον; - εκτελεστόν; και χρηστόν; των 
έργων, με οργάνωση υπηρεσίας παρακολούθησης και εφαρμογής 
της σύγχρονης τεχνολογίας γΓ αυτά τα έργα και δημιουργία συν
τονιστικού οργάνου για την σευστή διαχείριση των υδάτινων πό
ρων κατά υδρολογική λεκάνη, σε περιπτούσεις πολλαπλής χρή
σης τους.

174



Η δαπάνη του 11 ρογράμματος αυτού στην 5ετία υπολογί
σθηκε σε 77 δισ. δρχ. σε τιμές 1982. Θα προκύψουν 1,3 εκατ. 
στρέμματα νέίυν αρδευομένων εκτάσεων και Οα βελτιουθεί η άρ
δευση 1,1 εκατ. αρδευομένων σήμερα στρεμμάτων.

Τα βασικά προγράμματα των έργων αυτών δίνονται στον 
II ιν. 9.

Τα βασικώτερα έργα του 11ρογράμματος αυτού περιέχονται 
στον αντίστοιχο ΓΙ ίνακα του Παραρτήματος (σ. 187 - 188), ενώ 
σε πολλούς Νομούς της Χώρας γίνονται έργα μικρότερα, που δεν 
είναι στον πίνακα.
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Η ο ον ά ν ω σ η και αν άπτυ ΐτ. της ν ε ω ο ν ι κ ή c έ ρ ευ- 
ν α ς. της γ ε to ρ γ ι κ ή ς εκπαίδευσης και των γ ε ω ρ γ ι - 
κ to ν εφαρμογών, που θα προσφέρουν καλύτερη τεχνική βοή
θεια στους αγρότες και θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν ποιο
τικά και ποσοτικά την απόδοσή τους.

Για το σκοπό αυτό εγκρίθηκε πρόγραμμα πρόσληψης γεω
τεχνικών από το τμήμα. Γεωργίας, δηλ. γεωπόνων, κτηνιάτρων, 
δασολόγων, ιχθυολόγων με Κοινοτική ενίσχυση. Επίσης θα ιδρυ- 
θούν νέα γεωργικά σχολεία (ΚΕΓΕ), θα βελτιωθούν τα υπάρχοντα, 
θα ενισχυθεί η υποδομ.ή των Ινστιτούτων και Σταθμών Έρευνας, 
θα ιδουθούν νέα ιδούυ.ατα Γείυονικής Έοευναρ. Από τον ΓΙιν. 10 
βλέπου.ε ότι στα πλαίσια της όλης δραστηριότητας του υπουργείου 
Γεωργίας η δαπάνη για τα πγογράμμ.ατα εκπαίδευσης και έαευ- 
νάς θα είναι 1.1 δις δρχ.
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Πίνακας 10.

Γεωργικά Προγράμματα 

Συνεχιζόμενα - Νέα Έργα - Μελέτες 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεο^ν

εκατ. δραχ. τιμές 1082

Δαπάνη
Γ 'οετια c

(1.98:1-87)
Δραστηρ ιότητες

α/α

1.

2.

4.

5. 

0.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
18.

14.

I ο. 

10.

Γείοργική εκπαίδευση (2) (κτιριακός εξοπλισμός 
γεωργικής- ενημέροκτης) -. ................................... .. ....

Γεωργική έρευνα (1 ) κτιριακός εξοπλισμός ...............

Δενδροκηπευτική ......................................ΐ...........................

Γείοργΐκός ηλεκτρισμός .....................................................
τ

Αγροτική οδοποιία (1 ) .......................................................

Ανοοτουοισπόε.........................................................................

Διάφορα (επιχορηγήσεις) ...................................................

Έγγειος ιδιοκτησία (αναδασμός) (8)............................
Προστασία φυτικής παραγωγής (απεντομοτήρια, 
σταθμοί ελέγχου γεωργικών φαρμάκων).......................

Σιταποθήκες ............................................................................

ΣποραποΟήκες .........................................................................

Κτηνοτροφία (2)....................................................................

Κτηνιατρική (2) ...................................................................

Έογα y οηυ.ατοδοτούυ.ενα από Διεθνή Τράπεζα ....

Μελέτες ......................................................................................

' Εργα Μεταποίησης και Αγορών......................................

\Α '2-υνο/.ο

1,082

108

!70

9*75

12

821

109

50 

050 

1 05 

929 

982 

488 

19,8 

I 1.248

17.47:

(1) Οι δραστηριότητες αυτές έχουν αποκεντρωθεί
(2) Μέρος του Προγράμματος έχει αποκεντρωθεί 
(8) Τα κύρια έργα έχουν αποκεντρ<υΟεί
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Η «ντιμετώπισ η του προβλήματος τίον μικρού μεγέ
θους και του πολυτεμαχισμού tcov γεωργικών εκμεταλλεύσεων με 
επιτάγχυνση του προγράμματος αναδασμού, με διανομή δημοσίων 
και εκκλησιαστικοί εκτάσεων για γεωργική αξιοποίηση σε συλ
λογική βάση, με δανειοδότηση των επαγγελματιών αγροτών με 
ευνοϊκούς όρους, για ν’ αγοράσουν γή, με ενίσχυση του θεσμού της 
μακρόχρονης ενοικίασης και με άλλα μέτρα, που βοηθούν στον 
ίδιο σκοπό.

Η π ρ ο ώ 0 η σ η ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν co ν π ρ ο γ ρ α μ- 
μάτων ανάπτυξης'κλάδων παραγωγής (βοοτροφίας, κτηνοτρο- 
φικών φυτών, αρωματικών φυτών κ.λ.π.), ή περιοχών. Ιδιαίτερα 
γίνεται προσπάθεια να προωθηθούν ολοκλ.ηρωμένα μεσογειακά 
προγράμματα με αυξημένη κοινοτική ενίσχυσή. Στα πλαίσια αυ
τοον έχει αρχίσει-η εφαρμογή ύ δοκιμαστικών'προγραμμάτοον στους 
νομούς Φλου ρίνας, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας και Λέσβου.

Ενίσχυση τ co ν γ ε co ρ γ ι κ ώ ν συνεταιρισ μ ώ ν 
Η συνεταιριστική εκμετάλλευση θ’ αποτελέση το βασικό 

οργανισμό στην καινούργια-προσπάθεια για ανάπτυξη του γεωρ
γικού τομέα, που με τα θεσμικά πρακτικά, κοινωνικά και οικονο
μικά μέτρα ενίσχυσης και προοοΟησής του θα εξελιχθεί σε ευρύ
τερες και μεγαλύτερες συνεταιριστικές ομάδες και τελικά στους 
αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς στους αντίστοιχους κλάδους 
του πρωτογενή τομέα.

Με καινούργιο κατάλληλο νομικό πλαίσιο και με προνομιακή 
μεταχείριση στη χαμηλότοκη δανειοδότηση, στην επιδότηση 
επενδύσεο>ν. στη συμμετοχή του δημοσίου στις δαπάνες συγκρό
τησής τους κ.λ.π.. με προώθηση κοινο>ν δραστηριοτήτων με τους 
Ο.Τ.Λ. και με επιχορήγηση για πρόσληψη στελεχών για τη διοι
κητική, γεωτεχνική, οικονομική, εμπορική κ.λ.π. λειτουργία τους, 
με τη συνεταιριστική εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών 
και των αιοετών υελών τουε σε ό/.εε τιε βαΟμίδεε, που χρειάζονται 
οι νέοι νεωονικοί συνετά ιοισυ,οί θα βοηθήσουν και τους άνοστες 
να αναβαΟμισΟούν επαγγε/.μ.ατικά και εισοδηματικά και την Ε
θνική μας Οικονομία να ωφεληΟή πολλαπλ.ά.

Λ ν α δ ι ά ρ 0 ω σ η κ α ι 11 ο ι ο τ ι κ ή Β ε λ τ ί to σ η
της 11 α ρ α γ ω γ ή ς.

Ως προς τ/; φ υ τ ι κ ή π α ρ α γ co γ ή θα προωθηθεί η 
καλλιέργεια κτη ν ο τ ρ ο φ ι κ ώ ν φυτών για την κάλυψη των 
διαρκώς αυΕανομένων αναγκών της κτηνοτροφίας σε ζωοτροφές,
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που τώρα καλύπτουμε και με σοβαρές εισαγωγές. Θα επιδιωχΟεί 
η αύξηση της παραγωγής βαμβακιού για τη νηματουργία και των 
σακχαροτεύτλων για αυτάρκεια στη ζάχαρη. Θα επεκταΟούν δυ
ναμικές καλλιέργειες μεεξαγωγικές δυνατότητες. Θα αναδιαρΟρω- 
Οούν οι ποικιλίες των δενδοωδών καλλιεργειό)ν σύμφωνα με προο
πτικές ζήτησης και τη χρονική κλιμάκωση και Οα προσαρμοσΟούν 
πληρέστερα στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες για την εξασφά
λιση προϊόντων ποιότητας (εσπεριδοειδή, μήλα, αχλάδια, αμπέ
λια κ.λ.π.). Θα προσαρμοσΟεί η προσφορά στις ανάγκες της ζή
τησης εκεί που παρουσιάζονται διαρθρωτικά πλεονάσματα (μα
λακό σιτάρι, λάδι εληάς, σταφίδες, βιομηχανική τομάτα, καπνά 
κλπ.).

Για την ανάπτυξή της η κτηνοτροφία πρέ
πει να εξυγιανθεί και-να εκσυγχρονισΟεί. Για το σκοπό -αυτό Οα 
συντελέσουν η εξασφάλιση φΟηνό>ν ζωοτροφιυν, η βελτίωση και 
καλύτερη αξιοποίηση των βοσκοτόπων, η βελτίωση των αποδό
σεων του ζωικού πληθυσμού με την εφαρμογή προγραμμάτων 
γενετικής βελτίωσης των ζώιον και κτηνιατρικής περίθαλψης, με 
τον έλεγχο αποδόσεων των ζιυων, και με τη βελτίωση των τεχνι
κών γεννήσεων των κτηνοτροφών με προγράμματα ταχύρρυΟμ.ης 
εκπαίδευσης το>ν ΚΕΓΕ. Επίσης Οα συντελέσουν στην ανάπτυξη 
της κτηνοτροφίας, η βελτίωση το>ν συνΟηκόιν εμ.πορίας και επε
ξεργασίας, η συγκρότηση μηχανισμού καθοδήγησης των κτηνο- 
τροφικούν -εκμεταλλεύσεων, η δανειακή ενίσχυση του κλάδου με ευ
νοϊκούς όρους και η εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων για την 
καλλιτέοευση των διαοΟοώσεων και της ανταγωνιστικότηταν υ.ε 
ειδικές ενισχύσεις και ρυθμίσεις.

Η Αύξηση τ ο) ν Ε ξ α γ ω γ ώ ν είναι απαραίτητη και 
για τη διάθεση της αυξημένης παραγωγής, που προγραμματίσΟηκε 
και για τη βελτίωση του ισοζυγίου πληριομών της χώρας. Η επι- 
δίιοξη της αύξησης των εξαγωγό)ν Οα στηρίζεται στην οργάνωση 
των φορέων εξαγωγών, στην πολιτική εξαγωγών για άνοιγμα 
νέων αγορών και αύξηση του μεριδίου στις υπάρχουσες, στη συμ
πλήρωσή της τεχνικής υπο 
ποιοτική βελτίωση των γεωργικό)ν προϊόντων.

ευ.ποοιαν και ποο παντον στην

II Β ε λ τ ί ω σ η τ (υ ν Δ ο μ ά) ν εμπορίας και επεξεργασίας 
των γεωργικό)') προϊόντων Οα προωθηθεί με την εφαρμογή του 
προγράμματος έργων του ΙΙίνακα 11., που είναι μονάδες υποδο
μής, που Οα συμβάλουν στην ποιοτική βελτίωση της παραγωγής
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και στην ενίσχυσή της διαπραγματευτικής'ικανότητας των παρα
νομούν. Οι αονάδες επεΕεογασίας και μεταποίαστε Οα αποτελέ- 
σουν κύριους πυρήνες για τους αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρι
σμούς από άποψη υποδομής. Στο πρόγραμμα αυτό η συμμετοχή 
του Δημοσίου Οα φΟάση τα 11 δισ. δρχ. και Οα δημιουργηΟούν ευ
καιρίες απασχόλησης των τάξεων tcov 20-25 χιλ. ατόμων στην
ύπαιθρο. Οι συνεταιριστικοί φορείς Οα ενισχυΟούν με τη σταδιακή 
μεταβίβαση σ' αυτούς των γεωργικών συνεταιρισμών της ΑΤΕ. 
Τελικά και η ίδια η ΑΤΕ Οα μετατραπή σε κρατική-συνεταιριστική 
Τράπεζα. Με επιχορηγήσεις 0' αντιμετωπισΟούν. η πρόσληψη στε
λεχών. η εξυπηρέτηση των προβληματικών ή tojv απομακρυνομέ- 
νων απ' τις βιομηχανίες περιοχών και η προβολή μεταποιημένων 
αγροτικών προτόντων στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό.
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Η 'Λ μ β λ υ ν σ η τ to ν Ε ι σ ο δ η μ. α τ ι κ ού ν Λ ν ιοο- 
τ ή τ ω ν στον αγροτικό τομέα Οα επιτευχθεί με την εφαρμογή πο
λιτικής τιμών και εισοδημάτων που περιγράφεται στα προκαταρ
κτικά. Επίσης για τον ίδιο σκοπό Οα εφαρμοσΟούν ειδικά επενδυ
τικά προγράμματα στις περιοχές που έχουν χαμηλό γεωργικό 
εισόδημα .«Στις προβληματικές ορεινές και \ησιωτικές αυτές πε
ριοχές Οα γίνουν πληρέστερη αξιοποίηση των γεοιργικών πόρων 
που διαθέτουν εφαρμογή προγραμμάτων για συμπληριυματική 
απασχόληση (αγροτοτουρισμούς, γεωργικές βιομηχανίες, βιοτε
χνία,'χειροτεχνία κ.λ.π.) και συμπλήρωση της υποδομής (οδο
ποιία, εξηλεκτρισμός, ύδρευση κλπ.). εφαρμογή ολοκληρωμένων 
μεσογειακών προγραμμάτων, όπου η γεωργική διάρθρωση είναι 
μειονεκτική και τέλος παροχή αμέσων και εμμέσων εισοδηματι
κών ενισχύσεων.

ΙΕ ΔΑΣΗ

πεχωριστη σημασία εχει για τη χωρά μας η αςιοποίηση του 
δασικού της πλούτου και η προστασία του πρώτ’ απ’ όλα. Η προ
στασία των-δασών και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος από 
πυρκαΐές, επεμβάσεις κλπ. είναι κύριο μέλη μα πολιτείας και Λαού.

Η πολιτική που ,0α εφαρμοσΟή στον κλάδο αυτό στοχεύει 
στην αύξηση της δασικής παραγωγής και τη μείωση της εξάρτη
σης απ' το εξωτερικό, στην αύξηση της επιφάνειας το/; δασών με 
αναδασώσεις και τη βελτίωση της μορφής και σύνθεσης, αυτού ν 
που υπάρχουν, με δασονομικές επεμβάσεις και στην ενίσχυση το/; 
δασικών συνεταιρισμών, για να εξελιχθούν σε κύριους φορείς εκ
μετάλλευσης των δασούν και των δασικούν βιομηχανιούν.

Στη διάρκεια του πενταετούς προγράμματος προβλέπονται 
εκσυγχρονισμός της δασικής Νομοθεσίας και κο/δικοποίησή της 
και ειδικού τέρα αντικατάσταση του Νόμου 998/7Π «περί δασούν 
κλπ». προούΟηση του Σχεδίου Νόμου περί δασοφυλακής, αναζήτηση 
θεσμικού πλαισίου για την κοινο>νικοποίηση της δασικής ιδιοκτη
σίας κ.ά.

Ιόπίσης προβλέπονται κατάργηση της γαιοπροσόδου και στα
διακή παραχούρηση της εκμετάλλευσης το/; δασούν στους αγροτο- 
βιομηχανικούς δασικούς συνεταιρισμούς, παραχούρηση το)ν κρα- 
τικούν δασικών βιομηχανιούν στους δασικούς συνεταιρισμούς με 
ενίσχυσή τους για την καθετοποίηση με νέες μονάδες μεταποίησης, 
ρύθμιση σχέσεων δασοπονίας, κτηνοτροφίας και το/; άλλο/; ο
ρεινών δραστηριοτήτο/;. μελετημένη και προγραμματισμένη
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Χ/ΧσΧ "Χζ ;εοιαστικηε γ» / - I
G'Jll'lZ'l V °xx ΊΎΛ τοπικής αυτοδι01-

κησγ,c και των μαζικών φορέων στις αποφάσεις για δασικά θέ
ματα που τους αφορούν, βελτίωση της προστασίας των δασών με 
λήψη ολίυν των κατάλληλων μέτρων από απόψη σχεδιασμού, ορ- 
γάνο/σης και εξοπλισμού των δασικών' και πυροσβεστικοί υπη- 
ρεσιών, δασοτεχνική διευθέτηση των λεκανών απορροής χειμάρ- 
ρο/ν, ανασυγκρότηση 400 χιλ. στρεμ. υποβαθμισμένο;'/ δασών και 
αύξηση της επιφάνειας tojv δασο/ν με αναδασώσεις και ενίσχυση 
της καλλιέργειας λεύκας και ευκαλύπτου, διάνοιξη νέίον δασικών 
δρόμο;'/ ολικού μήκους 8000 χιλ. και πύκνωσή τους από 6 μ.μ/εκτά
ριο, που είναι σήμερα σε j Ομ.μ./εκτάριο, δημιουργία \έο;ν αισθη
τικών δασών γύρω απ’ τα μεγάλα αστικά κέντρα για να είναι
κέντρα αναψυχής, ψυχαγουγίας και περιπάτου με κατάλληλη οργά- 
νο/σή τους, οριοΟέτηση το;ν δασο/ν και το;ν δασικών εκτάσεο;ν και 
προο)0ηση της κτηματογράφησής τους, για να ενταχΟούν στο εΟνι^ 
κ:ό κτηματολόγιο, επιτάχυνση της απογραφής και χαρτογράφη
σης tojv δασών και άλλον/ φυσικών πόρο/v, για ν’αποκτήσομε αξιό
πιστα στοιχεία για τη δασική ανάπτυξη, νέα οργάνουσηtojv δασικόν; 
υπηρεσιο'/ν και αύξηση του προσο/πικού τους με δασολόγους, τε
χνικούς κ.λ.π. και τέλος προστασία και ανάπτυξη της ιχΟυοπονίας 
το>ν ορεινον/ ρεόντον/ υδάτο)ν, του θηράματος και της άγριας πα
νίδας γενικά.

Σημαντικά ενισχυμένο το πρόγραμμα επενδύσεων, που συνο
δεύει τις παραπάνο) θεσμικές μεταβολές, για να καρποφορήσουν, 
με τις δραστηριότητες και τα ποσά του I Ιίν. 12. έχει συνολικό ύψος 
δαπάνης 2.6 δισ. δραχμον/ του 1982.

185



11ίνακας 12.

Ιΐοόγοαααα Δασικήε Ανάπτυεηε

εκατ. δε*/, τιιχέε
I /- l

1982

Σύνολο
a/a Δραστηριότητες 5ετίας

1. Μελέτες—έρευνα ................................................................. 780
2. βελτιώσεις ΤποβαΟμ. Δασών ...................................... 1.800
3. ΙΙροστασία Δασών ί-ν·?·?·-.................................................. 4.747
4. Εθνικοί Δρυμοί—ΛισΟ. Δάση........................................ 1.500
5. Δασική Οδοποιία .............................................................. 5.809
0. Δασικά κτίρια ...................................................................... 000
7. Αναδασώσεις—Φυτούρια .................................................. 0.380
8. .Μη Δγ μόσια"Δασοπονία . . . .τ.τ γ.υ ....... . 493
9. Δασοτεχνική Διευθέτηση Χείμαρρον./ ...................... 1.4/()

10. Θήραμα Αλιείας Τρεινών Γδατ..................................... 200
11. Δασικοί Βοσκοτόποι ............... .............................. :;... 1.380
12. Ορεινή Οικοιομία....................................................... . . 300
18. Δασικές εφαρμογές ............................................................ 99
Ιό. Δημόσιες Δασικές Βιομηχανίες.................   150
15. Συνεταιριστικές Βιομηχανίες ........................................ 250

Σύνολο 20.000

ΑΛΙ ΒΙΑ

Τόσο η ανάπτυξη τον; αλιευτικών πόρον; της χώρας όσο και η 
συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη τον; κλάδων της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας είναι σκοποί της πολιτικής στον κλάδο 
α.υτό.

Ειδικού τε: α επιδιούκονται ·χε το 11 οόνρα'Χ'χα η προστασία του 
ενάλιου πλούτου και του υδάτινου περιβάλλοντος, η διακρατική 
επέκταση το>ν αλιευτικών πόρων, η αύξηση της παραγον,'ΐκυτη- 
τας του κλάδου, η αξιοποίηση τον; φυσικών ιχθυοτροφείο)'; με με
λέτες αλιευτικής ανάπτυξης και 5ελτιο;τικά έργα, η εξυγίανση και 
αλιευτική αιιοποίηση λιανούν και λ.οιπών εσο)τε ρικών υδάτον;. με 
πρώτη εφαρμογή στις λίμνες Βιστ(·)νίδας. Μόρνου, ΙΙαμβώτιδας 
Ιοιαννίνον;, ΙΙολυφύτου και Ταυροιπού. Επίσης επιδιώκονται η 
ανάπτυξη υδατοκαλ/.ιεργειούν με ευνοϊκή ανα.Οεούρηση της αλιευ-
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τικής νομοθεσίας, επέκταση του δικτύου ιχθυογεννητικών στα - 
θμών, ίδρυση προτύπων και πειραματικών μονάδων ιχθυοκαλλιέρ
γειας, χρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμά
των στα Λ.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., τα ερευνητικά Ινστιτούτα και τις Ε- 
ποπτείες Αλιείας και με οικονομική ενίσχυση και ευνοϊκή δανειο
δότηση για εγκατάσταση και εξοπλισμό μονάδων καλλιέργειας 
ψαριών και άλλων υδροβίων ζο'κον, η βελτίωση τ(υν συνθηκών ε
μπορίας των αλιευτικών προϊόντων με επέκταση του δικτύου ιχθυο
σκαλών, αλιευτικών καταφυγίων και σταθμών αλιείας, με ίδρυση 
κεντρικής ιχθυαγοράς στην Αθήνα και μετά στη Θεσσαλονίκη, με ί
δρυση σταθμών καθαρισμού οστράκων και κέντρων διαλογής και δια
κίνησης χελιών, με οικονομική ενίσχυση σε συνεταιρισμούς και οργα
νώσεις παραγωγών για την απόκτηση τεχνικής υποδομής, με τεχνική 
και νομική βοήθεια για τη σύσταση Οργανώσεων Παραγωγών για 
παρέμβαση σύμφωνη με την Οργάνωση Αγοράς αλιευτικών προϊόν-, 
των και με συνέχιση της χρηματοδότησης της αλιευτικής δραστη
ριότητας από την ΑΤΕ, η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινή
ματος των αλιέων για διαπραγματευτικούς σκοπούς και για την 
ανάληψη παραγωγικών πρωτοβουλιών με ξεχωριστές ενισχύσεις 
στους συνεταιρισμούς, που εμπορεύονται οι ίδιοι την παραγωγή 
τ<υν μελών τους και τις οργανώσεις, που λειτουργούν με τους κα
νόνες της κοινής Οογά'-ωσης της Αγοράς, με παραχώρηση προ
τεραιότητας εκμετάλλευσης νέων αλιευτικών χούρων και αποκλει
στικής ενίσχυσης για τη δημιουργία εγκαταστάσεων υποδομής 
(ψυγεία, αποθήκες, παγοποιεία), όπως αναφέρθηκε και με χρη
ματοδότηση απ’ την ΑΤΕ για πρόσληψη επιστημονικού προσω
πικού για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εκτός από τα παρα
πάνω μέτρα, ενισχύονται ορισμένες κατηγορίες αλιέων, όπως οι 
παραγωγοί μεσογειακής σαρδέλλας και γαύρου και οι σπογγα- 
λιείς και ενισχύονται περισσότερο και με καλύτερες προϋποθέσεις 
οι υδατοκαλλιέργειες, οι ορεινές και προβληματικές περιοχές, όπως 
και οι παραμεθόριες για τις υδατοκαλλιέργειες.

Τέλος, ενισχύονται δραστηριότητες που υποστηρίζουν την 
αλιεία, που είναι η έρευνα και η εκπαιδευτή και η ενδυνάμωση του 
φορέα ασκήσείος της αλιευτικής πολιτικής. Εξοπλίζεται το Εργα
στήριο .Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογούν του Υπουργείου 
Γεο,ιργίας, ιδρύονται πειραματικοί υδροβιολογικοί σταθμοί διε
ξάγονται ερευνητικά προγράμματα, προιοθείται και η βασική έ
ρευνα με ενίσχυση του Ινστιτούτου 12κεανογραφικων και Αλιευ

τικών Ερευνίόν (ΙΩΚΑΕ) και τ<υν ερευνητικών προγραμμάτων 
τοyj Α.Ε.Ι. Οργανοόνεται η εκπαίδευση, ταχύρρυθμη και συστημα-

Ωντ και Αλί
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τική, σ’όλα τα επίπεδα, χορηγούνται υποτροφίας για μεταπτυχια
κές σπουδές και προστίθενται νέα μαθήματα και εξειδικεύσεις που 
αφορούν τον κλάδο στα αντίστοιχα τμήματα των Λ.Ε.Ι. Για να 
ενισχυΟούν η Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας και Ε- 
ποπτείες Αλιείας tojv Νομαρχιών Οα συμπληρωθούν οι ανάγκες 
σε εξειδικευμένο προσωπικό και το ύπαρχον Οα εξειδικεύεται συ
νεχώς με προγράμματα μετεκπαίδευσης.

Για την 5ετία οι δαπάνες του ποογοάυυαατοε αυτού οθάνουν 
4 δισ. δρ.χ. πεοίπου και κατανέμονται οπωε δείχνει ο Πίνακας 
(1-)·

Πίνακας 13.

Χρηματοδότηση Αλιεία c

Σε χιλ. δρχ. 1082

Συνολικός Δαπάνη 
ΙΙροϋπ/σμος 5ετίας

εκτιμώ μενη 
συμμετοχή

'Εργα Μελέτες 980.350
(από αυτά συνεχιζόμενα) (185.902)
Οικονομικές ενισχύσεις από εθνικούς πό
ρους
Αναπτυξιακά Προγράμματα που χρη
ματοδοτούνται μέχρι 50 % από ΕΟΚ

898.402
(185.902)

730.500

2.037.000

Σύνολο 4 .071.962

X ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η του π ρ τ ο γ ε ν ή τ ο μ έ α

Η χρηματοδότηση του όλου επενδυτικού προγράμματος του 
τομέα απ’ το Π.Δ.Ε. εκτιμάται σε 127 δισ. δρχ. περίπου η ανά
λυσή τους κατά κλάδους φαίνεται στον Πίνακα (14)
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Πίνακας 14.

11 p όγραμμα Δη μοσίων Επενδύσεων 
Πρωτογενής Παραγωγή

εκατ. δρχ. τιμές 1982

Βασικές Κατηγορίες Έργων Προϋπολογισμός

V ' Ί—υνο/ο 
δετίας

1. Εγγειοβελτιωτικά 167,343 77.298
2. Γεευργικά Προγράμματα — 17.473
ο. Δάση — 26.000
4. Αλιεία — 4.072
5. Διοικητικές Δαπάνες — 1.775

__ Σύνολο._____ ............................-.................. 126.618

Στο — αράρτημα του πενταετούς Προγράμματος εμφανίζον
ται τα βασικά αναπτυξιακά έργα, όπως και ομάδες έργων στον 
ΓΙ ρωτογενή Τομέα.

ΔΕΥΤΕΡΟ 1ΈΝ ΤΙΣ ΚΑΓ ΤΡΙΤΟ ΓΕΝΗ Σ ΤΟΜΕΑΣ

.ΜΕΤΑ II ΟΙ ΙΙΣ Η

Η ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα με βάση το πενταετες 
πρόγραμμα έχει βασική σημασία για την ανάπτυξη της εθνικής 
οιαε οικονουίαε.* - ι - -

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανακοπή της τάσης 
συρρίκνωσης και υποβά.Ομισης του τομέα, η προουΟηση επενδυτι
κών προγραμμάτων σε μη παραδοσιακές δραστηριότητες, η ενερ
γός συμμετοχή του δημόσιου τομέα στην επενδυτική δραστηριό
τητα, ο χωροταξικός σχεδιασμός της μεταποιητικής δραστηριό
τητας και η διεύρυνση και ενίσχυση του ρόλου των μικρομεσαίων 
μεταποιητικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του τομέα.

Για την επίτευξη το>ν στόχων αυτών εφαρμόζεται πολιτική, 
που αποβλέπει : Στην εξυγίανση των προβληματικών επιχειρή
σεων με τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχει
ρήσεων (ΟΑΕ), που έχει μορφή Α.Ε., πλαισιώνεται από τη 
Γραμματεία Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΓΟ 
ΑΕ) και εποπτεύεται από το Υ1ΙΕΘΟ.

Στη συνεργασία δημόσιου και ιδκοτικού τομέα με βάση προ
γραμματικές συμφωνίες, που εξασφαλίζουν τον προγραμματισμό 
της παραγωγής, τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, την επι
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λογή και μεταφορά κατάλληλης 'τεχνολογίας και 
'.ου προϊόντος στη διάρκεια. τους.

τη διάθεση

Στην εξυγίανση του τομέα κρατικών προμηθειών με ανα
πτυξιακό, για την οικονομία μας, ρόλο της αγοραστικής δύναμης 
'.ου κράτους και εκσυγχρονισμό τους.

Στην αναμόρφωση της εξαγωγικής πολιτικής με αναμόρ- 
φ(οση του θεσμικού της πλαισίου, με ουσιαστική συμμετοχή του 
δημόσιου τομέα στις εξαγωγές και με ενίσχυση του ιδιωτικού 
το υ,έα.ι

Τέλος αποβλέπει στην εναρμόνιση τ(θν ξένων επενδύσεων 
με το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα.

Επίσης είναι απαραίτητη η ριζική αλλαγή στη βιομηχανική 
νομοθεσία, που εμποδίζει τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας 
και δείχνει την εξέλιξη της προστασίας συγκεκριμένων συμφέ
ροντος ν και όχι του εθνικού συμφέροντος στο παρελθόν. Με τη νέα 

-νομοθεσία ώ-)α θεσμοθετηθούν ο έλεγχος ποιότητας, η τυπο
ποίηση και η συσκευασία των μεταποιητικοί προϊόντων. Επίσης 
Οα επιδιωχΟούν η παραπέρα αποκέντροςση αρμοδιοτήτων και η 
απλοποίηση διαδικασιο'/;, η εκπαίδευση και επιμόρφοςση διευ
θυντικό'/; στελεχών επιχειρήσει./; και η αντιμετώπιση της ρύ
πανσης του περιβάλλοντος από τη βιομηχανία.

Κ λ α δ ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή.

II κλαδική πολιτική, βασισμένη στην αναμόρφοςση με τους 
νόμους 1282/82 και 1280/88 της πολιτικής αναπτυξιακό/; κί
νητρο/; και τον προγραμματισμό, στοχεύει στη διαμόρφωση 
νέο/; σχέσεο/; μεταξύ ιδκυτών επενδυτο/; και κοινοςνικού συνόλου 
και την εξασφάλιση το/; βασικό'/; προϋποθέσεων αποτελεσματικής 
εφαρμογής το/; μέτρο/; της. Τρεις κατηγορίες κλαδικ.ο'/; προτε- 
ραιοτήτο/; έχει η βιομηχανική κλαδική πολιτική.

II μ.ία κατηγορία περιλαμβάνει κλάδους βασικής σημασίας για 
την υπάρχουσα διάρΟροςση της βιομηχανίας, που αντιμετωπίζουν 
διάφορα προβλήματα. Τέτοιοι κλάδοι είναι η Κλουστοϋφαντουργία 
η Χαρτοβιομηχανία και Φαρμακοβιομηχανία. Για την κλοςστοϋ- 
φαντουργία μία ενεργή κρατική παρέμβαση για αναδιάρθρωση 
το/; κλάδο/; της. πληρέστερη αξιοποίηση των εγχο'ςριο/; προ'ς- 
το/; υλο'/;. προσανατολισμό της παραγοςγής σε νέα προϊόντα, 
δυναμική ανάπτυξη το/; εξαγουγών και εξυγίανση των προβλημα
τικό'/; επιχειρήσεο/; Οα εχει σαν αποτέλεσμα την καινούργια ανά-
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πτυςη -ου κ/.αόου. I ια τη χαρτοβιομηχανία, -ου οι μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις της είναι προβληματικές. Οα εφαρμοσΟούν μέτρα για 
υποκατάσταση, των-εισαγωγών που Οα στηρίζεται στις εγχώριες 
πρώτες ύλες και μέτρα για εξυγίανσή τους. Ετσι κι ο κλάδος αυ
τός Οα ευσταΟήοει και θ’ αναπτυχθεί. Η φαρμακοβιομτχανία. που 
έχει άμεσ/( σχέση με την υγεία του .Λαού μας. (/αναδιοργανωθεί 
και αναπτυχθεί μέσα στις καινούργιες θεσμικές και λειτουργικέ^Γ i

συνθήκες με κυρίαρχο ρόλο του νέου κεντρικού φορέα, που είναι ο 
Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.) και πλαισιώνεται 
απο δύο νέους φορείς την Εθνική Φαρμακοβιομηχανία (Ε.Φ.) και 
την Κρατική Φαρμακαποθήκη (Κ.Φ.). Συγχρόνως τροποποιεί
ται και συμπλτ,οώνεται τ, φαρμακευτική νομοθεσία.

i I \ I Τ \ ν I I

] I δεύτερη, κ α. τ η γ ο ρ ί α είναι βιομηχανίες που ιδρύον
ται με συμμετοχή του δη μύστου Τομέα και αξιοποιούν το εξίυτερτκό 
εμπόριο, ή εξυπηρετούν την καθετοποίησή της παραγωγής σε κε
φαλαιουχικά και άλλα αγαθά, ή έχουν πολλαπλασιαστικές επιπτώ
σεις στη βιομηχανική ανάπτυξη γενικά. Στον ΙΙίνακα (15) πε- 
ριέχονται συνοπτικά οι βιομηχανίες αυτές για το πενταετές Πρό
γραμμα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν η μονάδα παραγωγής αλουμί- 
νας στη Βοιωτία ή Φωκίδα και το μεταλλουργικό συγκρότημα 
στις Σέρρες.

II ί ν α κ α ς 1 5

Βασικά, αναπτυξιακά έργα περιόδου 1983-1987

Λει: σε εκ. (>ΡΧ· :ιμ. 1982

Συνολικ. 11 ιστώσ. Έναρξη 
α/α Ονομασία έργου Ιΐροϋπο- 5ετίας ΙΙεράτ.

Τρόπος εγκαταστ. φορέας λογισμός 1983/87

1 2 Μ . > 4

1. Μονάδα —y.zy.'Orrr.c πλαστι-
κών σάκκων
Καρβάλη Καβάλαε. Εμπ. Τρά-

45 Λ5 1983

πεζά (ΕΒ1ΣΛΚ Λ.Ε.) 2.800 2.800 1983/85
2. Μονάδα παραγωγής αμμωνίας 

Καοβάλη Καβάλαε Εμπ. Τρά
πεζα (Β.Φ.Λ.)

2.800 2.800 1983/85

3. Μονάδα Θειικού Οξέος 840 840 1983/84
Καοβάλη Καβάλαε. Εμπ. Τοά- 
πεζα (Β.Φ.Λ.)
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4. Μονάδα παραγωγής Cbainotc 
(Πυοίυ.αχη ύλη)
Φλώρ ινα, ΕΤΒΛ-ΕΛΛ Η ΝΙΚΑ 
ΜΕΤ/ΤΑ

5. Μονάδα παραγωγής Ασβέστη 
Ρέθυμνο, ΕΤΒΑ-ΤΧΟΠ-Ιδιώ- 
τεζ

6. Μονάδα παραγωγής Ασβέστη 
Τρ ί καλ α, Ε ΤΒ Α-Ι δι co τ. Επ ιχ.

_7. Μονάδα παραγωγής Αλουμίνας . 
Βο’κυτία ή Φωκίδα ΕΤΒΑ

8. Μονάδα παραγωγής, ανοξείδω
του Χάλυβα
Μαγνησία η Βοιωτία (Λάρι- 
μνα) ΕΑΕΒΜΕ (ΕΔΣΙ Α.Ε.)

9. Μονάδα διαλυτηρίων πλοίων 
Εμπ. Τράπεζα

10. Μεταλλουργικό Συγκρότημα 
Μονάδα επεξεργ. Μολύβδου 
Μονάδα επεΕερν. Ψευδαργύοου 
Μονάδα επεξ. Θειικού οξέος 
Μονάδα επεξ. Φωσφ. Οξέος 
Μονάδα εξευγεν. Χρυσού-Ασημ. 
Μονάδα Τριοξειδ. του Αρσεν. 
Μονάδα ΦΟοριούχ. Αργυρίου 
Σέρρες (Αμφίπολη), ΕΤΒΑ
Μποδοσάκης

I I. Μεταλλουργική-Μεταλλευτική 
Ααυρίου
Αττική (Ααύριο), ΕΑΕΒΜΕ, 
Δήμος Ααυρίου, Τραπ. Επεν- 
δύσεων, Εκπρ. Εργαζομένων

12. Μονάδα επεξεργασίας Καλ- 
λιούχων Αστρίων 
Δράμα, 11ΟΡΣΕΑ-ΕΤΒΑ

2 ο. > 4

1.200 1.200 1984

100 100

80 80

. 30.000 1984/88

13.000 13.500 1984/87

700 700 1983/84

25.000 25.000 1984/87

90 90 1984Ϊ

1.500 1.500 1983/81
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I 2 4

J3. Μονάδα επεξεργασίας Καλ- 
λιούχων Αστρίών—χαλαζία 
Θεσσαλον ίκη (Λ αγκαδά) Μ Ε 
ΒΙΟΡ-ΕΤΕΒΑ

1 1. Μονάδα Τηλεπικοινωνιακού 
υλικού-ΕΛΒΗΛ

Σύνολ.ο

255 255 /85

4.500

87.810 15.010

|Οι πιστοΐσεις της 5ετίας 1983-1987 για τα έργα με τον αρι
θμό 7 και Ιό δεν περιλαμβάνονται στη στήλη αυτή γιατί δεν έχουν 
οριστικό—οιηΟεί. _____ _______

Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν και Ναυτιλιακέ: Βιουιη/α- 
νικές Περιοχές (ΝΑ,ΒΤ. I I Ε ).

II τρίτη κ α τ η γ ο ρ ί α είναι οι κλάδοι της βιομηχανίας, 
-ου Οα εκμεταλλευΟούν τις ευκαιρίες της τεχνολογικής επανάστα
σης.' που έρχεται και τις οποίες δεν πρέπει να χάσομε. Η ανάπτυξη 
όμως του κλάδου αυτού, που αφορά τεχνολογίες αιχμής, προϋπο
θέτει την ύπαρξη υποδομής για τεχνολογική έρευνα, που είναι απα
ραίτητο να δημιουργήΟεί. Η νεοσύστατη βιοτεχνολογική Εταιρεία 
(ΒΙΟ-ΕΑΑΑΣ), με επένδυση 2,5 δισ. δρχ. ασχολείται με τον το- 
αέα τηε υγείας και πεοβλέπεται να επεκταΟεί και στον αγροτικό 
τομέα.

Με βάση τα βιολογικά επιτεύγματα Οα αξιοποιηΟούν οικο
νομικά τα απόβλητα, βιομηχανικά και άλλα.

Ολοκληρώνονται στο 1981 τα προγράμματα για τους κλάδους 
της μικροηλεκτρονικής και της πληροφοριακής.

Σ’ αυτά Οα κατευθύνει τη δραστηριότητα, της η ΕΑΒΗΑ,για 
παεανω-'ή ηλεκτεικού τηλεπικοινωνιακού υλικού και ανάπτυιτ 
εγχώριας Τεχνολογίας σ’ αυτόν τον τομέα.

X ίο ρ ο τ α ξ ι κ ή 11ο λ ι τ ι κ ή.

II χωροταξική πο> ιτική υλοποιείται με τα κίνητρα, του X. 
12()2/82, με το χωροταξικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη β ι ο μ η- 
χ α ν ι κ ώ ν π ε ρ ι ο χ ώ ν (Β1.1ΙΕ) και δημιουργία β ι ο τ ε- 
χ ν ι κ ή ς σ τ έ γ η ς.
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] I ροβλέπονται δαπάνες 10 δισ. δρχ. στην περίδο 19815-87 
για εκσυνέχιση και αποπεράτωση της υποδομής 17 ΒΙ. ΓΙΕ. 
ίδρυσης και μέσα στην 5ετία άλλων 10 νέων ΒΙ.ΠΕ. με εκτέλεση 
έργων, όπως και για την αγορά 20.000 στρεμμάτων περίπου για 
να γίνουν τελικά ΒΤ.ΠΕ. σ’ όλόυς τούς νομούς της χώρας.

Για τη στέγαση της βιοτεχνίας προβλέπονται επεν
δύσεις δαπάνης 8 δισ. δρχ. περίπου, που Οα γίνουν για την κατα
σκευή τυποποιημένουν βιοτεχνικούν κτιρίίον σε 0 ΒΙ.ΠΕ., για την 
κατασκευή της Λ' φάσης του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας 
Ιωαννίνων και για την ανέγερση πολύ ορόφων Βιοτεχνικών Κέν
τρων στην Αθήνα, στην ΚολοκυνΟού και στο Βόλο, στη Ν. Ιω
νία

Για τα βιοτεχνικά κτίρια η ΕΤΒΛ Λ.Ε. συνεργάζεται με τον 
ΕΟΜιΜΕΧ για το σχεδιασμό και την απόφαση κατασκευής, εκ- 
τελείη’ ΕΤΒΛ την"κατασκευή και την ευθύνη για την τελική οι
κονομική κάλυψη του κόστους έχει ο ΕΟΜΜΕΧ.

Διεύρυνση του α ν α π τ υ-ξ ι α κ ο ύ ρόλου τ ω ν 
Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.). Θα βοη
θού νται οι ΜΜΕ για να αναπτύσσονται και να μπορούν νά π ρ ο- 
σ α ρ μ ό ζ ο ν ται στις σύγχρονες ανάγκες και τις απαιτήσεις της 
αγοράς. Με ειδικά θεσμικά μέτρα, που περιγράφονται στα προ
καταρκτικά του προγράμματος Οα ενΟαρρύνονται οι ΜΜΕ γιά 
ί δ ρ υ σ η ν έ ω ν β ι ω σ ί μ ω ν μ ο ν ά δ ω ν, για βελτίωση με- 
Οόδων ο ρ γ ά ν co σ η ς κ α ι δ ι ο ί κ η σ η ς, με ευκολώτερη χρη
ματοδότηση και παροχή τεχνικής βοήθειας και γιά σ υ λ λ ο γ ι κ ή 
δράση (κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς). Με τα μέτρα αυτά Οα 
καΟιεοωΟεί ο Οεσυ.ότ τr.c υπεργολαβίαν. Οα πεοιορισΟούν και 0α 
απλουστευΟούν οι γραφειοκρατικές και διοικητικές διατυπώσεις 
προς όλες τις κατευθύνσεις και 0α ενισχυΟεί η εξαγωγική προσπά
θεια!

Κ π ε ν δ υ τ ι κ α του δ η μ ο σ ί ο υ στη μεταποίηση.

Σε πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι παράλληλα με την ενί
σχυση της ιδρυτικής πρωτοβουλίας, δραστηριοποιείται και ο δη
μόσιος τομέας και για να βοηΟήση να ξεπερασΟεί η επενδυτική στα- 
σιυότΛτα και via να βελτιωθεί η δ ο υ.ή και η α ν τα *ό j ν ι σ τ ι κ ό τλ τ α 
της μεταποίησης. Η επενδυτική αυτή δραστηριότητα του δημοσίου 
τομέα, πάντα μέσα στο ΰετές Πρόγραμμα, υλοποιείται από τις 
κτατικέτ ττάπεζες. όπων τ ΕΤΒΛ και η Εμποοική και από άλ- 
)ουε αναπτυΕιακούε οοοείν. όπως ΕΛΕΒΜΕ και Ε()Φ.. με συυι-
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μετοχή ή όχι ελλήνων ή και ξένων επενδυτών. Τα περισσότερα έρ
γα τού επενδυτικού προγράμματος έχουν αρχίσει από το 1983.

Για το πρόγραμμα αυτό όπως ήδη είδαμε δίνει την εικόνα ο 
ΙΙίν. (15).

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Ο ορυκτός πλούτος της Χώρας, μη ανανεώσιμος φυσικός πό
ρος, κατοχυρώνεται σαν Εθνική Περιουσία, από το Σύνταγμα του 
1975 που δίνει ουσιαστικά δικαιώματα στην πολιτεία να πάρει μέ
τρα θεσμικά και πρακτικά για την διερέύνηση, προστασία, εξό- 
ρυξη και πλήρη κατεργασία και εκμετάλλευση από την Ελλάδα 
αποκλειστικά, όποϋ μπορεί.

Έτσι η πολιτεία προβαίνει θεσμικά σε ριζική αναμόρφωση, 
συγκέντρωση και συμπλήρωση της μεταλλευτικής και λατομικής 
νομοθεσίας σε-δύσ κώδικες, το' Μ έ τ α λ λ ε υ~τ ι κ cT Κ ώ δ ι κ ά 
και το Λατομικό Κ ώ δ ι κ α. Με τη νέα νομοθεσία δεν υ
πάρχουν μεταλλειοκτησία και μεταλλειοκτήτες και όλοι οι ορυ
κτοί πόροι ανήκουν στο Δημόσιο εκτός από μεμονωμένες περιπτώ
σεις ι< γ.όκτητων λατομικών χοηοων. Επίσης περιορίζεται το 
φάσμα των μεταλλευτικό)'/ ορυκτών, που μπορούν να δοθούν σε ι
διωτικούς φορείς για εκμετάλλευση. 'Λλλες σοβαρές τροποποιή
σεις επέρχονται και νέοι θεσμοί εισάγονται, όπο)ς τα Ε π ο π τ ι- 
κ ά Σ υ μ β ο ύ λ ι α (Ν. 1385/83) για την άσκηση κοινωνικού 
ελέγχου, κατά την υλοποίηση των στόχων της πολιτείας, που αφο
ρούν τον ορυκτό πλούτο.

Οι αλλαγές στους θεσμούς συμπληρούνονται και ολοκληροόνον- 
ται υ.ε ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ε α λ λα γ έ ς και ί έ τ ρ α που στο- 
χεύουν στην υλοποίηση των νέων θεσμών. Η σύσταση Σ υ μ β ο υ- 
λ ί ο υ Μ ε τ α λ λ ε υ τ ι κ ή ς 11 ο λ ι τ ι κ ή ς (Σ.ΜΕ.Π.), η 
αλλαγή του 0 ε σ μ ι κ ο ύ πλαισίου του ΙΓΜΕ, για ν’αντα- 
ποκριΟεί στις νέες του λειτουργίες, η ίδρυση ν έ ω ν π α ρ α γ <υ- 
γ ι κ ώ ν σ χ η μ ά τ ω ν για την αξιοποίηση μεταλλευμάτων και 
οευκτών, η αναδιοονάνωση τιον αου,όδιων ε π ι τ ε λ ι κ ώ ν υ π η-

ι 7 1 ΐι/ι» 1 '

ρ ε σ ι ώ ν και των Ιό π ι 0 ε ο> ρ ή σ : ω ν Μ ε τ α λ λ ε ί ω ν 
του Υ.Ε.Φ.ΓΙ.. η συμπλήρωση και δράστηριοποίηση στα καθή
κοντα τουε με το νέο πνεύμα, η ριζική αλλαγή του Κ α ν ο ν ι-

Μ ε τ α λ λ ε υ τ ι κ ώ ν κ α ι Λ α τ ο ΙΛ ι κ ω ν ΙόG 'X Ο ’J .ι ι w * λ /' /ν w ν * - κ- νυ / κ. * ^ ι ν. * ν ^

γ α σ ι ώ ν(Κ.ΜΛΕ), για να μειωθεί στο ελάχιστο το κοινωνικό κό- 
στοε απ’ αυτέε και η ε ξ ύ ψ ω σ η της ε π α γ γ ε λ μ α τ ι- 
κ ή ς σ τ ά 0 μ η ς τιον εργαζομένων στις εργασίες αυτές σε συνερ-
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γασία με τα αρμόδια υπουργεία και τον ΟΛΕΔ αποτελούν τους 
στόχους τοον νέων μέτρων στον κλάδο αυτό τηε παραγίογής.

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο Π ρ ο γ ρ α μ μ α.

Το εθνικό πρόγραμμα ερευνών συντάσσεται σε 5ετή βάση από 
το Συμβούλιο Μεταλλευτικής Πολιτικής (Σ.ΜΕ.Π), ενώ τα με- 
ρικότερα προγράμματα για την υλοποίησή του Οα συντάσσονται 
από τους αντίστοιχους φορείς μέσα στα πλαίσια του εθνικού.

Τα προγράμματα, για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιο είναι 
το Δημόσιο εκτελούνται απ’ το ΙΓΜΕ. Τα υπόλοιπα , ανάλογα με 
την περίπτωση, εκτελούνται από κρατικούς, ημικρατικούς, ή κοι
νωνικοποιημένους, ή ιδιωτικούς φορείς, που έχουν αντίστοιχα με
ταλλευτικά ή λατομικά δικαιώματα. Τον έλεγχο της εκτέλεσης 
των προγραμμάτων Οα κάνει το ΥΕΦΠ.

Στόχοι του δετούς προγράμματος είναι η συνέχιση τ<υν με
ταλλευτικών ερευνών για την εξασφάλιση της τροφοδότησης των 
μεταλλουργικών βιομηχανιών, που ήδη λειτουργούν, ή προγραμ
ματίζεται η ίδρυσή τους, για τον εντοπισμό κοιτασμάτίυν για την 
αντικατάσταση εισαγωγούν βιομηχανικών ορυκτών, για τον προσ
διορισμό αποθεμάτων μαρμάρου και καθορισμό ζωνών για την εν
τατική ορθολογική λατόμευσή τους, για τον εντοπισμό αποθεμά
των και άλλων ορυκτών πόρων, που παρουσιάζουν κατά οικονομι
κή συγκυρία ενδιαφέρον, για σύνταξη γεωλογικόν;, γεωφυσικών, 
γεωτεχνικών, υδρογεωλογικών και προγνωστικών χαρτών, και 
για υδρογεωλ.ογικές έρευνες κυρίως σε προβληματικές περιοχές.

Οι δαπάνες για τις έρευνες του ΙΓΜΕ Οα φΟάσουν τα 8 δισ. 
δρχ. για την περίοδο I 08. ί-Β7.

11 εόγοαυ.οια Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν.

Τα στοιχεία του ποονεάυ,οιατοε εκτίθενται στον ΙΙίν. ](> και 
για τη σύνταξή του ληφΟηκαν υπ* όψη η οικονομική σπουδαιότητα 
των αποΟεμάτιον των ορυκτών η σημασία τους για την άμυνα εης 
χώρας και την περιφερειακή ανάπτυξη, οι διεθνείς συνθήκες εμ
πορίας και τεχνολογίας, η αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και 
η ανάγκη ίδρυσης βιομηχανικών μονάδων, που τροφοδοτούνται 
με ορυκτές πρώτες ύλες ΙΙίνακαε 16. Το ΤΕΦ IIελέγχει την 
εκ.τέλ.εση των προγραμμάτων.
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Για τα διάφορα ορυκτά παρατηρούμε τα εξής :

Β co ξ ί τ ε ς. Τα βέβαια αποθέματα είναι 154 εκατ. τόν., αλλά 
τα απολήψιμα είναι 98 εκατ. τόν. Προϋπόθεση της ανάπτυξης των 
μεταλλείων είναι η ίδρυση νέας μονάδας παραγο^γής αλουμίνας 
δυναμικότητας 600.000 το χρόνο.

X ρ ω μ ί τ ε-ς. Σήμερα το μεταλλείο παράγει 80.000 τόν. 
το χρόνο, που πρέπει ν’ αυξηθούν σε 250.000. Η αύξηση αυτή δεν 
μπορεί να καλυφθεί μακροχρόνια απ’ τα σημερινά αποθέματα.

Μικτά, θειούχα. Σημαντικά μεγα.λύτερο είναι το απο- 
θεματικό από τα απολήψιμα. αποθέματα των 13 εκατ. τόν. Σήμερα, 
παράγονται 850.000 τόν. το χρόνο, που πρέπει ν’ αυξηθούν σε 
1.100.000 τόν., γενικά για να τροφοδοτηθεί η νέα μεταλλουργική 
μονάδα μολύβδου - ψευδαργύρου που μελετάται.--------- - ........ —

Σ ι δ η ρ ο ν ι κ ε λ ι ο ύ χ α. Οι επενδύσεις προορίζονται για 
ανανέωση του μηχανικού εξοπλισμού των μεταλλείων και κατα
σκευή έργων υποδομής σ’ αυτά.

Φ'ω σ φ ο ρ ί τε ς. Βέβαια αποθέματα του πιο ενδιαφέροντος 
κριτάσματος στην περιοχή Δρυμώνα της Πρέβεζας, κατ’ εκτίμηση, 
είναι περίπου 6 εκατ. τόν. Η πιθανότατα εντοπισμού και άλλον; 
κοιτασμάτων αποσαθρωμένου τύπου δεν φαίνεται να υπάρχει. Η 
ΕΛΕΒΜΕ Α.Ε. αποφάσισε να κάμει την επένδυση του πίνακα, 
με την προϋπόθεση επάρκειας αποληψίμων, για ν’ αντικατασταθεί 
μέρος των εισαγωγο'ν; για τη βιομηχανία λιπασμάτων.

Σ μ ύ ρ ι δ α. Το ΥΕΨΙΙ προιυθεί την αλλαγή του νομικού 
καθεστώτος της παραγοιγής σμύριδας για αύξηση της παραγωγής 
της όπο)ς δείχνει ο πίνακας.

Κ α ο λ ί ν η ς.Το μικρό ύψος των αποθεμάτον; οφείλεται σε 
ανεπάρκεια ερευνών, γιατί η ιδιοκτησία είναι κατακερματισμένη 
και δημιουργεί πρόβλημα.Οι ελληνικές ανάγκες καλύπτονται από 
εισαγιυγές κύρια, γιατί η ντόπια παραγιογή είναι μικρή. Επιδιώ
κεται η αύξηση της παραγωγής από 55 οε 350 χιλ. τόν. το χρόνο.

'Λ σ τ ρ ι ο ι, χαλαζίες, χ α λ α ζ ί τ ε ς. Οι έρευνες 
μέχρι τώρα είναι ανεπαρκείς και το μεγαλύτερο μέρος τον; αναγ
κών καλύπτεται από εισαγωγές και η επένδυση γίνεται για ν’ 
αντικατασταθούν οι εισαγον/ές μας με ντόπια προϊόντα.

Ο λ l β ι ν ί τ ε ς - Δ ο υ ν ί τ ε ς. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα 
εγχώρια παραγοιγή, επειδή οι σχετικές έρευνες ήταν τελείως ανε
παρκείς. Έτσι οι ανάγκες καλύπτονται με εισαγο;γές ή άλλες
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ανταγωνι,στικές ύλες. Η επένδυα·/] έχει στόχο την παραγωγή I 
εκατ. τόννων το χρόνο, που θα χρησιμεύσει για συλλίπασμα στη 
χαλυβουργία.

Μ ά ρ μ α ρ α. Έχομε πολύ μεγάλα αποθέματα μαρμάρου 
που η ανεπάρκεια ερευνών δεν μας επιτρέπει, να υπολογίσομε. 
Χρειάζεται έντονη δραστηριοποίηση του αρμόδιου κρατικού μη
χανισμού και επίλυση των προβλημάτ/ον ανταγ(ονισμού για να υ
λοποιηθεί το πρόγραμμα, που είναι πραγματοποιήσιμο γιατί το 
ανά φορέα ύψος επένδυσης δεν είναι αναλογικά μεγάλο και θα πάρει 
σοβαρό μέρος στην προσπάθεια ο διευρυμένος κρατικός τομέας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Βασικοί στόχοι του δετούς Προγράμματος στον ενεργειακό 
τομέα είναι η αξιοποίηση των γνωστών ενεργειακών πόρων, η 
ανακάλυψη νέων συμβατικών και άλλων πόρων, η ανάπτυξη των 
ανανεώσιμο)'/ μορφών ενέργειας, η εξοικονόμηση και ορθολογική 
χρήση της ενέργειας, τα έργα να κατασκευάζονται από Έλληνες 
και τα υλικά να είναι πάλι ελληνικά, πρέπει να σημειώσομε ότι. 
σαν ενέργεια εννοούμε την τελική της μορφή, όπιυς τη χρησιμο
ποιούμε, δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια, την ενέργεια που παίρ
νομε απ’ τα προϊόντα πετρελαίου απ’ ευθείας, όπως κι απ’ τα στε
ρεά καύσιμα κι απ’ το φυσικό αέριο. Μολονότι δε η ηλεκτρική 
ενέργεια αντιπροσωπεύει σήμερα μόνο το 38 % της όλης τελικής 
ενέργειας, βασικός φορέας και κύριος στην παρούσα φάση της ενερ
γειακής μας εξέλιξης είναι η ΔΕΗ, που συνεργαζομένη με το 1 Ε
ΜΕ και άλλους φορείς στοχεύει σπ/jv καταγραφή, αξιολόγηση, με
λέτη και αξιοποίηση του λιγνιτικού δυναμικού και της τύρφης για 
την παοαγωγή ηλεκτρικής ενέργειαν και άλλες χρήσεις. Επίσηε η 
ΔΕΗ αε το ] ΕΜΕ και το Υπουργείο Γεωογίαε συνεογάζονται για 
την καταγραφή και πιστή εκτίμηση του υδροδυναμικού της χώ
ρας, που δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη.

'Ενας άλλος ενεργειακός οργανισμός, η ΔΕΗ. που ασχολείται 
με την ανακάλυψη υδρογονανθράκων, που πρέπει να υπάρχουν στη 
χμυρα μας και που μ.πορούν να εξασφαλίσουν την ενεργειακή αυτο
δυναμία της, ανάλογα με την ποσότητα και ποιότητά τους, θα ενι- 
σχυθεί κατά την διάρκεια του δετούς Προγράμματος, για να καλύ
ψει ερευνητικά ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο σε 10-1 δ χρόνια.

Εια να προωθηθούν οι έρευνες που γίνονται από το ΙΕΜΕ 
και την ΕΕΛΕ για ανακάλυψη ουρανιούχων ορυκτών θα ενισχυθούν 
και ενοποιηθούν.
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Με το θετές προωΟείται και η ανάπτυξη της εκμετάλλευσης 
των ανανεώσιμων ττηγών ενέργειας, της γεοοΟερμικής, της ηλιακής, 
της αιολικής και της βιομάζας σε στάδια εφαρμογής ή ερευνών.

Η εξοικονόμηση της ενέργειας τόσο στα στάδια της παρα- 
γωγής και μετατροπής, με χρησιμοποίηση διαφόριυν μεθόδων και 
συνδυασμών παραγωγής χρήσιμης ενέργειας, οσο και στο στάδιο 
της χρήσης είναι απαραίτητη για την οικονομία, όπως επίσης είναι 
απαραίτητο όλες οι κατασκευές έργων να γίνονται από ελληνικούς 
οργανισμούς και τα υλικά να προέρχονται από ελληνική παραγωγή.

Μέχρι σήμερα το γνωστό Ενεργειακό Δυναμικό μας είναι οι 
λιγνίτες, η τύρφη και το υδροδυναμικό. Με ορθολογική εκμετάλ- 
> ευση και συνυπολογισμύ tcw νέων κοιτασμάτίυν που περιμένομε 
ν’ ανακαλυφθούν το δυναμικό από λιγνίτεε και τύρφη.Οα έεπεοάσει. 
τα 500 εκατ. ΤΙ Π . ενώ το εκυιεταλλεύσιμο υδροδυναμικό ισοδυναμεί 
με 5 εκατ. Till το χρόνο.'ή 21 χιλ. GAV.H.

Η Ε ν ε ο η ε ι α κ ή Δ ο μ ή και οι ε ξελίξε ις τη ς στην
ταία δεκαετία δίνοντα ι στον ΙΙίν. 17.

11 ίνακας 1 7

Ενεογειακή Διάρ0ρ<οση ΜΕΡΜ 1 %
1973 1983 1973-83

1 Ιρωτογενής Ενέργεια 100 100 ·'» ·)

Εισανόυ.ενη 2 80 72 2.1
I ' t ·>1-γχωρια- 20 28 7,2
Ί ελική Ενέργεια 100 100 3.2
Προϊόντα πετρελαίου 03 50 1.8
IIλεκτρική Ενέρνεια 31 •38 5/j
Στερ. Καύσ.-ί-Φυσ. Αερ. β 0 ό,5

J. ΜΕΡΜ .Μέσος Ετήσιο: Ρυθμός Μεταβολής
2. Στη συμμετοχή και τους; ρυθμούς ανάπτυξης η παρ:

πετοελαίου και ουσικού» 4 αερίου στον 1I1TNO και τη ΝΟΤΕ
ΠΑΛΑ που άρχισε το 1981, δεν λογαριάστηκε σαν εγχοιρια ενέρ
γεια αλλά σαν εισαγόμενη επειδή ουσιαστικά πληρώνεται σε συ
ν άλλαγμα.

Έτσι φαίνεται ότι η εισαγόμενη πρωτογενής ενέργεια από 
8() Τ, του συνόλου της το 1972 ελαττώθηκε σε 72 % το 1983 και 
αντίστοιχα αυξήθηκε η εγχώρια.
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Για την
λα ίου από 63 

/ 0/1v£»ac ατ;ο οιI

και φυσικό α

τελική ενέργεια παρατηρούμε ελάττωση του πετρε- 
σε 56 % και αντίστοιχη αύξηση της ηλεκτρικής ενέρ- 
σε 38 % κα!· σταθερή κατάσταση στα στερεά καύσιμα 
έριο σε 6 % του συνόλου.

Τα 11 ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α Β α σ ι κ ώ ν Λ ν α ττ τ υ ξ ι α- 
κ (·) ν Έ ρ γ to ν έχουν στόχο την αύξηση της παραγ<ν>γής ενέργειας 
από λιγνίτη κατά 91.9 % και από υδροδυναμικό κατά 38,6 % και 
τη μείωση από Μαζούτ και ντήζελ κατά 70 % και μηδενισμό των
εισανωγο)ν -η _ απο το και το 1987, όπωε 5λέπου.ε απο τον
11 ίν. (18) που δίνει λεπτομερή στοιχεία.

17 ί V α κ α ς 18

11ΛΡΛ ΓΩΓΙΊ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

GWM 0\\!1 % 1982-87

Λιγνίτης 12.107 54,1 23.305 78,51191,9
J1 εοδυνααικύ 3.206 14,3 4.445 15,0 Η 98,(
.ΜαξούτΛΝτήζελ 6.412 28,6 1.921 6,5-70,0
ΕισανοΓ'έε 1 1

68'ι 3.0 -- —

Σύνολο 22.449 100,0 29.671 100,01732.2
7 ι

Σηυ.είίνστ, : Ί ο ισοξύνιο αοοοά το σύνολο τηε καΟαοήε παοαγω-/« / · ι I I I · k I ^ k I

γής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, δηλαδή καλύ
πτει ολόκληρο το νησιωτικό χοίρο.

11 -y.zys'orrr <·υδοοηλ. ενέογειαευ αντιστοιχεί με υ,έση υδραυ-kill t 1 k I k k I k

λικότητα.

Ί α επί υ.έοουε έετ/α κατά οοοεα δίνονται στον πίνακα 19.
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Τα Αιχνιτ(ορυχεία και οι Α ιγνιτικοί σταθμοί είναι η πιο πέρα 
ανάπτυξη των λιγνιτικούν ενεργειακών κέντρων Πτολεμαΐδας και 
Μεγαλόπολης και η ανάπτυξη δύο νέων, στο Αμύνταιο και στα 
Κομνηνά.

Στο ττεόνεαο,'λα υδροτλεκτρικοόν έρ*'ων υέχρι το 198/ είναι 
ο στα.Ομός Λσωμάτων στον Αλιάκμονα. Χομό Ημαθίας και. κάτω 
αττ’ αυτόν πάλι στον Αλιάκμονα και Χομό Ημαθίας ο Σταθμός 
Σφηκιάς και οι δύο με πρόσθετο σκοπό άρδευσης, ο Σταθμός Γκιώ- 
ναε. υ,'.κοό έονο σε συνδυασμό υ„ε το έονο του Μόονου νια υδοο-- I ι t I V k t I k 4 l
δόττσ/ τντ ΑΟάναε, στο σίοο«να του ότουε Γκιώνα στο νουό Φω-

I I < - i ι k I

κίδας. ο Σταθμός Στράτου κάτω απ’ το Καστράκι στον κάτω Α
χελώο της Α ιτωλοακαρνανίας. μεττολλαττλύ κι’ αυτός σκοττό και για 
άρδευση της πεδιάδας και ο Σταθμός Πηγών στον Αώο ποταμό

Με: το-έργο αυτόστην περιοχη- Μετσόβου- του- νομού Ιωα-ννινων-,·
μέρος των νερών του Αώου Οα εκτραπεί προς τον Άραχθο και Οα 
τον εμπλουτίσει με πρόσθετα νερά αυξάνοντας την παραγωγική 
του δυναμικότητα. Επίσης με το έργο των 1 ίηγών Οα αρδευΟείη 
γύρω περιοχή και Οα δημιουργηΟεί ιχθυοτροφείο.

Στα νη σ ι ά. που δεν έχουν υδροδυναμικό, Οα εγκατασταθούν 
νέοι σταθμοί μ.ε μηχανές εσωτερικής καύσης στην Κρήτη, Ρόδο, 
Άνδρο. Άλλα νησιά, όπως η Ζάκυνθος-Κεφαλλονιά και Ιθάκη 
Οα συνΟεδούν με το ηπειρο/τικό σύστημα κι’ αλλού Οα γίνει αξιο
ποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως στη Μήλο 
της γ ε ω 0 ε ρ μ ι κή ς στην ΚύνΟο της α ι ο λ ι κ ή ς και στην Κύθνο 
και Κτήτη τηε ηλιακήε. Στην 5ετία 1983-87 Οα διατεθούν πε- 
ρίπου 1 δισ. δραχμές για την Αιολική και Ηλιακή ενέργεια και 
οι ανευονεννήτριεε και υ.έτος των οιοτοβολταϊκών Μονάδων Οα 
κατασκευασΟούν στην Ελλάδα.

Όλα τα παραπάνο) είναι έργα της ΔΕΗ. Αλλά και άλλοι Ορ
γανισμοί Οα αναπτύξουν δραστηριότητες παραγουγικές, όπως τα 
Ε..ΛΔΑ και η ΔΕΦΑ. ή ερευνητικές όπιυς η ΔΕΗ και το ΙΓΜΕ. 
Όλα τα βασικά αναπτυξιακά έργα της περιόδου 1983-87 περι
λαμβάνονται στον (II ίν. (19).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κάθε επενδυτική προσπάθεια οικονομικού, κοινωνικού ή πο
λιτιστικού χαρακτήρα έχει ανάγκη από τη σωστή συνεργασία και 
λειτουργία του κλάδου των κατασκευοόν, για να ξεκινήσει και να 
εξασφαλίσει τις τεχνικές προϋποθέσεις της έγκαιρης, οικονομικής 
και άψογης απόδοσης των καρπών της.
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Αυτό ισχύει τόσο για τις δημόσιες, όσο και για τις ιδιωτικές 
επενδύσεις.

Στόχος του δετούς J J ρογράμματος είναι ν’ αναζίυπυροοθεί η 
κατασκευαστική δραστηριότητα με έργα υποδομής κατά κύριο 
λόγο, για να επιτευχθεί η βαθμιαία ανάκαμψη του κλάδου και η ποι
οτική άνοδος και αποτελεσματικότερη λειτουργία του στο δημόσιο 
και στον ιδιοντικό τομέα.

Για να προαχθούν οι σκοποί αυτοί επιδιώκεται εφαρμογή 
μεσοχρόνιων κατασκευαστικών προγραμμάτων και αναμόρφωση 
του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την κατασκευή δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων.

Η συμμετοχή στον Προγραμματισμό και σ’ όλα τα 
στάδια εκτέλεσης τιον έργων της Τοπικής Α υτοδιοί κ η- 
σ η ς και όλων των αρμόδιων φορέων, η ανάδειξη του Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων., σε κ εντρ ικά.ε,π.ιτελικό φορέα για 
τη χάραξη πολιτικής, εποπτεία και εξυγίανση της παραγωγής 
έργων, η διαμόρφωση και εφαρμογή νέου ενιαίου 0 ε σ μ ι- 
κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ για όλους τους φορείς, που κατασκευάζουν δ η- 
μ ό σ ι α έ ρ γ α και η διαμόρφωση και εφαρμογή θεσμικού πλαι
σίου για τα ι δ ι ω τ ι κ ά έ ρ γ α είναι το καινούργιο θεσμικό κα
θεστώς για τις καταοκευές. που πρέπει να ολοκληρωθεί σε πρώτη 
φάση μέσα στο χρονικό διάστημα 198·'1-87.

' ΙΙδη ο Νόμος J Ί J 8/29.2.84 του Υπ. Λημοσίουν Έργο^ν θε
σπίζει τις παραπάνω αλλαγές για τη δημόσια έργα. Α ν α β α θ μ ί- 
ζ ε ι τ η σ η μ α σ ί α τ Ο) ν μ ε λ ε τ ού ν και το επίπεδό τους σε 
αξιόπιστο τμήμα της όλης διαδικασίας για το έργο, υποχρεώ
νοντας να σ υ μ μ ε τ έ ν ε ι το μελετητικό δυναμικό στην επί
βλεψη. Θεσμοθετεί μ η τ ρ (ό α κατασκευαστών και εργολη
πτικών επιχειρήσεων, i I ροωθεί νέες μορφές φορέων πα- 
οα',ωγήε έονων σε συνεταιριστική ή κοινιο νικοποιηυένη βάση. 
Θεσπίζει προδιαγραφές π ο ι ό τ η τ α ς κ α ι τυπο
ποίηση υλικών και πεοϊόντων. J ίεειλαυ.δάνει τ*/] δηυ.ιουονία 
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς κ ο σ τ ο λ ό γ η σ η ς τίον έργων για τον προσ
διορισμό και έλεγχο τιμιόν και κόστους και τον έλεγχο των προσ- 
φερομένων εκπτώσεων. Εξασφαλίζει ουσιαστική ε π ί β λ ε
ν η και κ ο ι ν ω ν ι κ ο ε Λ ε γ χ ο στ οι έργα και α ν α π τ υ ς η 
της έρευνας για τα υλικά και την τεχνολογία στις κατασ
κευές. Με εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση του τεχνικού δυ
ναμικού ε ξ υ ψ ώ ν ε ι τ η στάθμη του και την π ο ι ό- 
τ η τ α των έργων. Ο καθορισμός χ ρ ο ν ο δ ι αγράμματος
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βελτιώνει το σύστημα χρηματοδότησης του έργου όττως και η θέ
σπιση νέας διαδικασίας α ν α 0 ε ώ ρ η σ η ς Αναθέτει σέ έ ι δ ι- 
κ ό σ ώ μ α Ε — ι 0 ε co ρ ή τ ώ ν, που υπάγεται στον Υπουργό 
Δημόσίΐον Έργων την επιθεώρησή όλοον των έργων του δημοσίου.

'Αλλά θεσμικά μέτρα είναι η ίδρυση Ινστιτούτου Οικονομίας 
Κατασκευών και η δραστηριοποίήση της Ελληνικής Κρατικής 
Εταιρείας Τεχνικουν Έργων (ΕΚΕΊΈ) και του Οργανισμού Αντι
σεισμικού Σχέδιάσμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ ), που θεσμοθε
τήθηκαν.

Ολα τα έργα που αναφέρονται στο ΙΙενταετές Πρόγραμμα 
και εκείνα που δεν αναφέρονται αλλά αποφασίσθηκαν ή Ο1 αποφα- 
σισθούν μέσα στην πενταετία, μεγάλα και μικρά, θα υλοποιηθούν 
με τις κατασκευές.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι μεταφορές που μεσολαβούν και προάγουν όλες τις εκδη
λώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας διακρίνονται σε ξηράς, 
θάλασσας και αέρα. Τελευταία πειραματίζονται και σε διαστημικές.

Στο πενταετές, διακρίνονται σε Αστικές και ύπεραστικές, 
οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές.στο εσίυτερικό και διεθνείς 
μεταφορές.

Α σ τ ι κ έ c Μ ε τ α ο ο ο έ ς
- 4 \

Το 5ετές Πρόγραμμα για τις αστικές μεταφορές έχει στό
χους τη β α θ μ ι α ί α α ύ ξ η σ η της συμμετοχής των μέσίυν μ α- 
ζ ι κ ή ς μ ε τ α φ ο ρ ά ς στο μεταφορικό έργο, με αντίστοιχη 
μ ε ί co σ η της συ μ μ ε τ ο χ ή ς των αυτοκινήτων ι δ ι ο) τ ι- 
κ ή ς χρήσεο>ς. τ η ν δ ι ε υ κ ύ λ υ ν σ η της δ ι ε ρ χ ύ μ ε ν η ς 
κ ί ν η στ : να παοακάυ.πτει τα αστικά κέντοα. την ε ς ο ι κ υ- 
ν ό υ. η σ η ε ν έ ο υ ε ι α ς. ιδίως απ’ τα υγοά καύσιμα και τον 
π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό τ η ς ρ ύ π α ν σ η ς απ’ τα οχήματα στις πόλεις.

Το οςύτερο και δυσκολότερο να λυθεί πρόβλημα αστικών με- 
ταφορο')\ που επεκτείνεται απ’ το "νέφος» παρουσιάζεται στην 
Αθήνα. Ι’ιαυτό λαυ/ίάνονται υ.έτρα Οεσυικά υ.ε το συντονισμό της 
δράσης ό> ων των φορέων που ασχολούνται με τα προβλήματα 
αυτά. δνλ. των υπτοεσκόν των Κπουο^είων Συγκοινωνιών. Λη- 
μοσίων έργων. Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και 
Ληυ.όσιας Τάςης και το>ν ΟΑΣ. ΕΑΣ. ΗΣΑΠ και Π ΑΠ Α Π. 
Αςιοποιούνται οι μελέτες του ΟΑΣ για την καλύτερη οργάντοση 
όλου του οάσυατος των αστικών συγκοινωνιών και ειδικότερα
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για τον καθορισμό και προγραμ.μχτισμό των δρομολογίων για κα
θένα απ’ τα μέσα μεταφοράς και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Μέ
τρα όττίυς η διατήρηση της τιμής των εισιτηρίων σε χαμηλά, επί
πεδα γενικά, η καθιέρωση των καρτών ελευθέρας κυκλοφορίας 
στα μεταφορικά μέσα. η δωρεάν μεταφορά όλου του επιβατικού 
κοινού από Γ)-8 π.μ., η εκ περιτροπής κίνηση των ΙΧΕΛ τις ερ- 
τ'άσιυ,εε τυέρετ, ο περιορισυ.οε των θέσεων στάθμευσης στο δρό- 
uo στο κέντρο της. πόλης και άλλα μέτρα παρόμοια ενθαρρύ
νουν τη χ ρ ή σ η τ ο> ν μ έ σ ω ν μαζικής μεταφοράς 
μεταξύ κατοικίας και εργασίας.

Άλλα μέτρα είναι η κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκι
νήτων σε ειδικά κτίρια και στα υπόγεια των νέων πολυκατοικιών, 
η κατασκευή πεζοδρομίων και ο νέος κανονισμός λειτουργίας και η 
ραδιοεπικοινωνία των ταξί.

Τα κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΊΈΟ), ό στην 
Αθήνα. Οα συμβάλλουν στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημά
των και της ρύπανσης και στην εξοικονόμηση .ενέργειας, ενω η 
βελτίωση τηε π ο ιό τη τα c των καυσίμουν, που καταναλώνονται στην 
περιοχή της και η σταδιακή υγραεριοκίνηση των ταξί Οα συμβάλ
λουν σ τ ο π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό τ η ς ρ ύ π α ν σ η ς τ ο υ περιβάλ
λοντος.

Βασικό πλαίσιο για την σωστή ενσωμάτωση των αλλαγών, 
που αναφέρΟηκαν και άλλων που Οα γίνουν, όπως και tcov έργου ν 
του προγράμματος είναι το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ΡΣΑ ) 
που οριστικοποιείται. Μελέτες επίσης γίνονται για τη δημιουργία 
κομβικουν σταθμών, για τη σύνδεση του αστικού δικτύου με το 
υπεραστικό.

.Μέτρα που επηρεάζουν επίσης τις αστικές συγκοινωνίες είναι 
το πενΟάυ.ερο. το συνεχέε ωράοιο. η απομάκρυνση των δημόσιων 
υπηοεσιών απ’ το κεντοο τηε πό/.ηε και άλλα.

To συνολικό κόστος tcov επενδύσεων για τις αστικές μετα- 
οορές στο λεκανοπέ^ της πριυτεύουσας ανέρχεται σε 58 δισ. δρχ. 
~;ια το διάστημα 1988- 87. που αναλύονται σε δαπάνη 2S δισ. από 
το V.A.E. για διάφορα έργα οδικού δικτύου συνεχιζόμενα και νέα. 
18 δισ. από ΟΛΣ. ΕΑΣ. ΙΙΑΙΙΑΙΙ και ΙΙΣ.Λί I για τροχαίο υλικό 
δίκτυο και λοιπές εγκαταστάσεις και 12 δισεκ. για το ΜΕΤΡΟ 
(γραμμή Π ).

Στα άλλα αστικά κέντρα προγραμματίζονται για την περίοδο 
'] 988-87 διάφορα μέτρα και έργα, όπως δ η μ ο τ ι κ οποί η σ η
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των φορεοον στις πόλεις που υπαρχουν, κατασκευή π α ρ α κ α μ- 
π τ η ρ ί ω ν σε .'.ΙΟ πόλεις, που έχουν σοβαρά προβλήματα απ' τη 
διερχόμενη κίνηση και η ίδια δυσκολεύεται, η κατασκευή δακτυ
λίων και μερικών απ’ τις κύριες οδικές αρτηρίες στη Θεσσαλονίκη 
Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο και άλλα απ’ τα μεγαλύτερα αστικά 
κέντρα της Χώρας.

Υπεραστικές Μεταφορές

Αναμόρφωση και πιο αυστηρή εφαρμογή του Κοόδικα Οδι
κής Κυκλοφορίας, μαζί με το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς 
Οδηγούν (Point System)’,-’επισήμανση και βελτίωση των επικίν
δυνων για ατυχήματα τμημάτοον του οδικού δικτύου και περιοδι
κός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων Οα συντελέσουν σε μείωσ η 
τον πολύ μ.εγάλου αριθμού τροχαίοον οδικών ατυχημάτων στη /μό
ρα μ.ας. Για τον έλεγχο αυτό άρχισε η ίδρυση 02 ΚΤΕΟ σ’ όλη τη 
χώρα,' μΓε ολική δαπάνη περίπου ο,5 δισ. δρχ. Για τις οδικές εμπο- 
ρευματικές μ.εταφορές και τα πούλμαν 0’ αναμορφωθούν τα αντί
στοιχα θεσμικά πλαίσια.

Νέα και συνεχιζόμενα έργα, βελτιώσεις στο υφιστάμενο οδι
κό δίκτυο, συνήθως συντήρηση, σήμανση σηματοδότηση και ηλεκ- 
τροφο>τισμός των δρόμων είναι έργα δια τα οποία προβλέπεται 
συνολική δαπάνη 95 δισ. δοχ. από τα οποία 58 δισ. για νέα. 17.2 
δισ. για συνεχιζόμενα και τα υπόλοιπα για τα άλλα έργα, που ανα- 
φέρΟηκαν (16,75 δισ.) και για μελέτες, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις 
κλπ. Μία απ’ τις πιο βασικές αδυναμίες του οδικού δικτύου, του 
υπεραστικού, της χώρας εξα> είφεται με την παράκαμψη των α- 
στικούν κέντρων που ήδη αναφέραμε. Για την εξάλειψη επικινδύ
νων σημείων του οδικού δικτύου για την κυκλοφορία 0α δαπανη- 
Οούν 7,5 δισ. δρχ. και δίνεται κάποια προτεραιότητα στα συνεχι
ζόμενα έργα. Τα έργα αυτά απλώνονται σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, 
ιδιαίτερα την ηπειρωτική, και εξυπηρετούν οχι μόνο τις τοπικές 
ανάνκεε αλλά και τιε δ ι αν ο υ.α ρ y ι α κ έ ε τιε διαπεοιφεεειακέε. τ-.ε 
εθνικές \αι τις διεΟνούε σημασίας ανάγκες.

Σαν τέτοια μέτρα, ενδεικτικά, αναφέρονται η βελτίωση του 
οδικού άξονα Θεσσαλονίκτ,ς - Τουρκικούν Συνόρων, συνολικής δα
πάνης (16 δισ. δρχ. από τα οποία στην περίοδο 15S8-87 Οαδαπα- 
νηΟούν ύ.6 δισ. και η κατασκευή σης σήραγγας κοντά στο Μέτσοβο 
για σςν παράκαμ.ψη σης Κατάρας με δαπάνη ύ,5 δισ., που Ο’απο- 
καταστήσει διαρκή οδική επικοινωνία ανάμεσα στη Δυτική και 
σ^ν Ανατολική Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και 0’ αποτελέσει
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τμήμα του οδικού άξονα Ηγουμενίτσα - Γιάννενα - Μέτσοβο - 
Θεσσαλονίκη και της παραλλαγής του Ηγουμενίτσα - Γιάννενα - 
Μέτσοβο - Βόλος, που υπάρχουν προοπτικές να ενταχΟεί στα έργα 
«κοινοτικού ενδιαφέροντος» και η μελέτη της χρηματοδοτείται 
από την ΕΟΚ. Τα «κοινοτικού ενδιαφέροντος» έργα χρηματοδο
τούνται για την κατασκευή τους κατά 75 % του συ'.ολικού κό
στους τους από την ΕΟΚ.

Νοτιότερα θ’ αποπερατωθεί ο άξονας Άρτας - Τρικάλων, 
συνολικής δαπάνης, στην περίοδο του Προγράμματος, 3,5 δισ. 
δρχ., που Οα συνδέσει οδικά δύο περιοχές της χώρας απ’ τις πιο 
προβλημ ατικές.

Το ίδιο σημαντικό ρόλο για τις μεταφορές Οα παίξουν ο Α
νατολικός άξονας Ειδομένη - Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Κόρινθος - 
Τρίπολη -. Καλαμάτα και- ο Δυτικός-άξονας Γιάννενα - Ρίο Αντί- 
ριο - Πάτρα - Πύργος - Θλυμπία. Για τον ανατολικό άξονα προ- 
βλέπεται δαπάνη 10,3 δισ. στην περίοδο του Προγράμματος στο 
Τμήμα Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Κόρινθος και για το υπόλοιπο του 
άξονα στην Πελοπόννησο, που στην ουσία εντάσσεται στα νέα έργα
9 δισ. δρχ.

Για το δυτικό άξονα π,ροβλέπονται στην ίδια περίοδο 1,0 δισ. 
δρχ. στο τμήμα Γιάννενα-Αντίριο και 1,35 δισ. δρχ. για την ολο- 
κλήρωση του δρόμου Πάτρας - Πύργου. Δεν περιλαμβάνονται οι 
ζεύξεις Πρέβεζας - Άκτιου και Ρίου Αντιροίου.

Θι δρόμοι Ελευσίνας - Θήβας δαπάνης 1,5 δισ. και η βελ
τίωση του άξονα Ιτέας - Θερμ,οπυλών Οα είναι εναλλακτικές λύ
σεις για τη διερχόμενη από την Αθήνα κίνηση.

Απαραίτητα για τη συμπλήρωση του εθνικού δικτύου είναι 
τα υπόλοιπα έργα, οπίυς οι άξονες Θεσ/νίκης - Σερρών - Προμα
χώνα και .Αλεξανδρούπολης - Φερρών - Καστανκυν, η βελτίοοση 
του οδικού δικτύου\^εντρικής Ελλάδας, ο Βόρειος άξονας Κρήτης, 
ο άξονας Χαλκίδας - Β. Εύβοιας, ο άξονας Θεσσαλονίκης - Έδεσ
σας Φλώρινας και χωρίς αυτά τα έργα και άλλα δεν ολοκληρούνον- 
ται οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος, 
είναι ενταγμένα κΓ άλλα έργα απαραίτητα 
σ’ ωοισμένΓΓ περιοχές, όπως η ζεύξη της Αευκάδας με την απέ
ναντι ακτή. Επενδύσεις Οα γίνουν και στο επαρχιακό δίκτυο, με 
αρμοδιότητα των Νομαρχιών καΟοις και στο αγροτικό και δασικό 
οδικό δίκτυο.

Σε πιο τοπική κλίμακα 
για να οΟάνη το δίκτυο1 * ι
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Σ ι δ r. o fj δ ο ο α ι κ έ : η ε τ α ο ο ο έ c
< * t k * » Τ i

Γίνεται προσπάθεια για μεγαλύτερη αυτονομία του ΟΣΕ και 
υιοθέτηση ιδκοτικοοικονομικών κριτηρίων στην οργάνουση και λει
τουργία του, για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Λίε αναμόρφουση 
του ιδρυτικού νόμου, τροποποίηση του οργανουτικού πλαισίου του 
και διαφόρων κανονισμών, όπως για το προσουπικό και άλλων Οα 
υλοποιηθεί θεσμικά η προσπάθεια.

Στην περίοδο 1983-87 Οα δαπανηΟούν για την ανάπτυξη τοον 
σιδηροδρόμου ό5 δισ^ δμχ., που αναλύονται σε 28,2 δισ. για έργα 
υποδομής, 11,5 δισ. για τροχαίο υλικό και 5,3 δισ. για έργα συν
τήρησης και εγκαταστάσεις.

Ο ΟΣΕ έχει καταρτίσει μακροχρόνιο πρόγραμμα εκσυγχρο
νισμού των σιδηροδρόμων συνολικής δαπάνης 93 δισ. δρχ. μέρος 
της..οποίας είναι η_.δαπάνη-του δετούς Προγράμματος.

Τα έργα υποδομής Οα γίνουν κυρίως στον άξονα Αθήνα - Θεσ
σαλονίκη - Ειδομένη, όπου Οα δαπανηΟούν 21 δισ. για τον εκσυγ
χρονισμό της γραμμής και ό.4 δισ. για την ηλεκτροκίνηση. Θα 
διαπλατυνΟεΐ η γραμμή ΙΙαλαιοφάρσαλα - Καλαμπάκα (3 δισ.), 
Οα εκσυγχρονισΟεί η γραμμή Αθήνα - Κόρινθος - Πάτρα (1,2δισ.), 
Οα βελτιωθεί η γραμμή Θεσσαλονίκης - Ορμένιου (1,4 ) δισ. και 
το πορθμείο Βόλου (400 εκατ. δρχ.), Οα δίπλασιασΟεί η γραμμή 
Βέροιας-Σκύδρας (350 εκατ.) και Οα εξασφαλισΟούν ισόπεδοι 
διαβάσεις και λοιπά έργα.

Ανεξάρτητα απ’ την παράλληλη ανάπτυξη των οδικοί)ν 
ταφορών είναι απαραίτητη η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων για 
προσέλευση και εξυπηρέτηση '.όσο επιβατοόν, όσο και εμπορ 
υ.άτων, που είναι πιο δύσκολη.ν ^ I

με-
την
,ευ-

Α ε ρ ο π ο ρ ι κ έ ς μεταφορές

ν Για την ανάπτυξη των αερομεταφοροόν στη χοόρα είναι απα
ραίτητο τόσο να εξυγιανΟεί και να αναπτυχθεί η Ολυμπιακή Αε- 
ροπ ορία(().Α.). όσο και να βελτιουΟεί και να ολοκληρουΟεί η υπο
δομή στη χοόρα μας.

Είναι γνουστό οτι η Ο.Α. αντιμετοόπισε και αντιμετουπίζει 
προβλήματα, που ουδήγησαν σε μεγάλη αύξηση του ελλείμματος 
της τα τελευταία χρόνια κι έφΟασε πάνοο από 13 δισ. το 19S2. 
Πολλά μέτρα παίρνονται για να διορΟοοΟεί αυτή η κατάσταση κι 
ανάμεσα σ’ αυτά η επέκταση της μηχανογράφησης και η προσέγ
γιση της Διοίκησης με τους εργαζόμενους, ενοό πιστεύεται ότι με
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—rt συμμετοχή των εργαζομένων στη διακίνηση της Ο.Α. και την 
διοίκηση τής Ο.Λ. και την παροχή διαφόρων κινήτρων οι συνθή
κες στο μέλλον θα είναι ευνοϊκές για το ξεπέρασμα των αδυναμιών 
και την ανάπτυξή της.

ΙΊ Ο.Α. έχει ευρύ πρόγραμμα ανάπτυξης των αερογραμμών 
της. τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Γιαυτό και για 
την εξυπηρέτηση της επί πλέον ζήτησης θα αγοράση 4-5 αερο
σκάφη μικρής και μέσης εμβέλειας και ενα μεταχειρισμένο με
γάλων αποστάσεων. Μεγαλύτερη αυτονομία της Ο.Α. είναι στα 
θεσμικά μέτρα, που μελετώνται.

Στα αεροδρόμια προβλέπονται επενδύσεις 20 δισ. δρχ. 
για τ/;ν περίοδο 1983-87. Απ’ αυτές 11,5 δισ. προορίζονται για 
έργα στα αεροδρόμια, 5,5 δισ. για εκσυγχρονισμό της εναέριας 

-Κυκλοφορίας και 3,0 δισ. για υπόλοιπο- εξοπλισμό· και--εγκατ οστά-- 
σεις.Νέα είναι μόνο τα αεροδρόμια της Αευκίμης στην Κέρκυρα 
(1.2 δισ. δρχ.) και της Καρπάθου (1,0 δισ. δρχ.) και μερικά «πε
δία)) προσγειούσεο)ς σε σχετικά μικρά νησιά του Αιγαίου.

Θαλάσσιες μεταφορές εσωτερικού

Οι θαλάσσιες μεταφορές εσωτερικού παρουσιάζουν σοβαρά 
προβλήματα, ιδίως για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των μι
κρών και απομονωμένο)'; νησιών, παρά τις προσπάθειες που κατα
βάλλονται για τγ; αντιμετούπισή τους.

Γ ι α τ η ν α κ τ ο π λ ο ΐ α στόχοι του Προγράμματος είναι 
η βε/.τίίοση τ/;ς συγκοivomακήr εξυπηρέτησης των νησιού'; γε
νικά και η εξασφάλιση διαρκούς συγκοινωνίας με την υπόλοιπη 
χούρα σε τακτά χρονικά διαστήματα χειμώνα - καλοκαίρι. Στό
χος επίσης είναι και η βελτίθ)ση τ^ς συγκοινωνίας μεταξύ το)ν νη
σιού';. II σταδιακή αντικατάσταση το>ν πλοίων με ταχύτερα και πιο 
εξειδικευμένα, η καλύτερη οργάνο)ση το;ν φορέο)'; τγς ακτοπλοΐας, 
η ιδιαίτερη ενίσχυσηΝ\αι ανάπτυξη τον; εταιρειών λαϊκής βάσης 
και η αφαίρεση το>ν αδυναμιούν του ετήσιου προγράμματος γραμ- 
μούν και δρομολογίου;, θα συμβά/λουν στην υλοποίηση των στό
χο)'; αυτών. Π πίσης μελετάται η αναδιάρθρωση τ/)ς ακτοπλοΐας, 
τίυν νησκ.)τικών συμπλεγμάτο)';. μεταξύ τίυν νησιών και του κα- 
θενός με τ/;ν προ)τεύουσά τους.

Για τα λ ι μ ά ν ι α στόχος είναι η βελτίοχτη τ^ς υποδομής 
τους για τ/jv εξυπηρέτηση της ενδοχώρας τους, ενο) για τα νησιά 
του Αιγαίου στόχος είναι ν’ αναπτυχθεί ένα τουλάχιστον λιμάνι
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σε κάθε νησί. Λυτά για τα περιφερειακής και τοπικής σημασίας 
λιμάνια, ενώ για τα εθνικής σημασίας στόχος του Γ1 ρογράμματος 
είναι ο καθορισμός και η υλοποίηση του ρόλου που μπορούν να 
παίζουν. Δίνεται προτεραιότητα στην εκπόνηση των μελετών, 
ιδιαίτερα" για τα εθνικής σημασίας λιμάνια. Το συνολικό κόστοε 
έργων για τα λιμάνια είναι 22,5 δισ. δρχ. Στον Πειραιά και τη 
Θεσσαλονίκη θα αποπερατωθούν και θα κατασκευασθούν εγκα
ταστάσεις για τη-διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.

Θεσμικά μελετώνται η δυνατότητα σταδιακής μεταβίβασης 
των αρμοδιοτήτων των διαφόρων λιμενικούν Ταμείων στους Ο.Τ.Λ.

Οι επενδύσεις για τις μεταφορές δίνονται στον πίνακα 20.
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Διεθνείς μεταφορές

Οι διεθνείς μεταφορές διεξάγονται με ολα τα μέσα που ανα
φέρομε και παρουσιάζουν προβλήματα, τόσο εκείνες, που έχουν 
αφετηρία ή προορισμό την Ελλάδα, όσο κι’ εκείνες που διέρχονται 
από τη χώρα. Ο ανεπαρκής αριθμόε αδειουν διέλευσης φορτηγουν 
αυτοκινήτων από τις χώρες, που παρεμβάλλονται ανάμεσα στην 
Ελλάδα και τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης και η 
έλλειψη ικανοποιητικής εναλλακτικής οδού δημιουργούν κυρίως 
προβλήματα, παρά οι αδυναμίες των οδικών μεταφορικών μέσων. 
Με τις χώρες της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής το πρόβλημα είναι 
το ότι μέχρι τουρα ο όγκος ροής εμπορευμάτων μεταξύ αυτοόν και 
της Ελλάδας ήταν μικρός. Με τη γραμμή Βόλου Συρίας και την 
προγραμματιζομένη .γραμμή προς, την -Αλγερία διευκολύνονται 
οι εξαγουγές της Ελλάδας και αξιοποιείται η γεουγραφική θέση 
της σαν κέντρου διαμετακομιστικού εμπορίου ανάμεσα στην Ευ- 
ροόπη και τη Μ. Ανατολή και σ’ ένα βαθμό τη Β. Αφρική.

Η αύξηση του αριθμού τουν αδειών διέλευσης των οχημάτων 
από τις ενδιάμεσες χοόρες, η προσοορινή καΟιέρουση εναλλακτικής 
οδού για τις εξαγουγές προς Δ. και Κ. Ευοοόπη μέσου Ιταλίας, η 
βελτίουση της σιδηροδρομικής προσέγγισης και της υποδομής στο 
λιμάνι του Βόλου για τις παραλαβές τουν πορΟμείουν η ολοκλήρωση 
τουν μελετουν για τον οδικό άξονα Ηγουμενίτσας - Βόλου και το 
διευρουπαϊκό αυτοκινητόδρομο Βορρά - Νότου Οα βοηθήσουν στη 
λύση τουν προβλημάτουν, που παρουσιάζουν οι διεθνείς μεταφορές 
για την Ελλάδα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Είναι σημαντικός ο ρόλος τουν επικοινουνιουν σ’ ύλες τις 
δραστηριότητες και στο μέλλον φαίνεται από τουρα, ότι Οα είναι 
πολύ σηααντικύτεοοε.Μ I

Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ο-) ν ί ε ς

Στον κλάδο αυτό δεν είμαστε ικανοποιημένοι ούτε από την 
ποιότητα τουν προσφερομένουν υπηρεσιοόν, ούτε από τη δυνατότητα 
να ικανοποιηθεί η υφιστάμενη ζήτηση. Έχομε συνεπώς πολλά 
προβλήματα, που τα επιτείνει η αδυναμία αξιοποίησης των ραγ
δαίων τεχνολογικών εξελάξεουν στον κλάδο.
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Η υιοθέτηση και εφαρμογή της νέας τεχνολογίας θα έχει 
σαν αποτέλεσμα ν’ αυξηθεί πολύ η χωρητικότητα του συστήματος 
τηλεπικοινωνιών να βελτιωθεί η ποιότητα τίον υπηρεσιών, που 
προσφέρονται, να μειωθεί το κατά μονάδα κόστος, να ενθαρρυνθεί 
και να μπορεί να ικανοποιηθεί η ζήτηση για νέες μορφές τηλεπι- 
κοινωνιακών εξυπηρετή σεων.

Για ν’ αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες, που μας δίνονται 
από τη νέη τεχνολογία, πρέπει παράλληλα ν’ αναπτυχθή η π λ η ρ ο - 
φ ο ρ ική και να μπορούν οι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού 
τομέα, να τις υιοθετήσουν και εφαρμόσουν σ’ όλο το φάσμα της 
παραγωγικής τους διαδικασίας.

Τα σοβαρώτερα προβλήματα έχομε στην τ η λ ε φ ω ν ί α, όπου 
εκκρεμούν ακόμη 700.000 αιτήσεις και η ποιότητα τιυν υπηρεσιούν 
σε πολλά τμήματα της υπαίθρου-είναι πολύ-χαμηλήν Π ρέπεί'να- 
σημειωθεί. ότι η τηλεφωνία απορροφά περίπου το 90% τ(υν επεν- 
δύσεων στον κλάδο.

Στόχοι του Προγράμματος είναι η ποιοτική και ποσοτική 
βελτίωση τόυν προσφερομέ>ο:>ν υπηρεσιών, η εγκατάσταση ανεξάρ
τητου Δημόσιου Δίκτυου τηλεπικοινωνιών, η σταδιακή εισαγωγή 
της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, η μελέτη για τη σταδιακή ψηφιακό - 
ποίηση του δικτύου και την εισαγωγή των οπτικών ινών, η προσφο
ρά νέων μορφών τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης και η βελτίωση 
του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου του ΟΤΕ.

Συναφή μ’ αυτούς τους στόχους είναι τα μέτρα που θα ληφ- 
θούν και τα έογα που γίνονται και θα γίνουν κατά την πενταετία
1983-87.

Επίΐγει σήμερα η παραγωγική δραστηριοποίηση της 
ΕΛΒΙΙΛ με τ/jv απόφαση για επιλογή τεχνολογίας και οίκου 
συνεργασίας, για ν’ αρχίσει γρήγορα η παραγουγή τηλεφωνικών 
παροχών.

Επί πλέον για την τηλεφωνία είναι στο πρόγραμμα να ι
κανοποιηθούν οι 700.000 αιτήσεις κι’ όσες νέες γίνουν μέχρι 
το 1987, γιατί η χ ω ρ η τ ι κ ό τς τ α του τηλεπικοινωνιακού συστή
ματος θ’ αυξηθεί κατά 1.000.000 νέες τηλεφωνικές παροχές. 
Έτσι θα πάρουν τ^λέφο^να 2000 περίπου οικισμοί και παράλληλα 
γίνεται ειδικό πρόγραμμα για να πάρουν τηλέφωνα άλλοι 3000 
οικισμοί. Στο ίδιο πρόγραμμα είναι και η εγκατάσταση νέοίν και 
η επέκταση υπαρχόντο>ν αστικών τηλεφωνικών κέντρων, ο εμ
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πλουτισμός των υπεραστικών και κομβικών τηλεφωνικών κέντρων, 
η αύξηση των διεθνών τηλεφωνικών κυκλωμάτων, η κατασκευή 
νέων αστικών και υπεραστικών δικτύων ψηφιακής και αναλογικής 
μετάδοσης με τα αντίστοιχα συστήματα πολυπλεξίας και ο εμπλου
τισμός των υφισταμένων.

Η συνολική δαπάνη για τα έργα του Προγράμματος στην 
τηλεφωνία είναι 63 δισ. δρχ.

Για την τηλετυπία το πρόγραμμα έχει την εγκατάσταση 
.3.260 συμβατικών και 10.500 ηλεκτρονικών νέων τηλετυπικών 
παροχών με συνολική δαπάνη 700 εκατ. δρχ. περίπου.

Για τις διεθνείς επικοινωνίες προβλέπεται δα
πάνη 5 δισ. δρχ. για κέντρα, χερσαία δίκτυα και υποβρύχια κα- 
λώδια, για δορυφορικούς σταθμούς εδάφους και σύνδεση με 
Ε L RONET και με τα άλλα διεθνή δίκτυα μεταβίβασης στοιχείων,.

Μεγάλης σημασίας Οε(ορείται η εισαγωγή Δημόσιου Δι
κτύου μεταβίβασης στοιχείων (PSDN), που σε πρώτη φάση 
0’ απαιτήσει δαπάνη 1,4 εκατ. δρχ. περίπου.

Για την τηλεπικοινοινιακή εξυπηρέτηση των ποντοπόρων 
πλοίων μέσω Δορυφόρου ( INMARSAT) στο πρόγραμμα είναι 
η εγκατάσταση και λειτουργία το 1985 στις Θερμοπύλες Παράκτιου 
Επίγειου Σταθμού για τη Μεσόγειο και τον Ινδικό Ωκεανό. Για 
:α πλοία που κινούνται στον Ατλαντικό, ο ΟΤΕ υπέγραψε συμ
φωνία με την Ιταλία και για τον Ειρηνικό υπογράφεται ανάλογη 
συμφωνία με τις Η1ΙΑ. Θα δαπανηΟούν για τα έργα αυτά συνο
λικά 800 εκατ. δρχ.

Θ ΟΤΕ έχει στο πρόγραμμά του την εισαγο)γή της τηλεει
δοποίησης (PAGING), την εισαγωγή της κινητής τηλεφωνίας 
ςηοάς και νέων μοοφών τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης όπως
VIDEO TEXT, 'TELEXT. FASCIMILE, VIDEO CONFE
RENCE κ.λ.π.

Η συνολική δαπάνη για τις τηλεπικοινωνίες κατά την πε
ρίοδο 1983- 87 ανέρχεται σε 97 δισ. δρχ. σε τιμές 1982. Κατά 
τον πρώτο χρόνο του Προγράμματος, το 1983, δαπανήΟηκαν 23 
δισ. δρχ.

Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί α

Σοβαρά προβλήματα έχουν τα ταχυδρομεία, που εκδηλώ
νονται στη χαμηλή ποιότητα της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης 
και το μεγάλ.ο έλλειμμά τους.
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πρόγραμμα επιδιώκει.τη βελτίυυση 
,..&ρα την ελάττωση του μέσου χρόνου διεκ- 

.. Ληλογραφίας από 4 σε 1-2 ημέρες τη διεύρυνση των 
^ων, που προσφέρει ο ΕΛΤΑ και φυσικά τη μείωση του 

ελλείμματος του.

Προτεραιότητα έχουν τα θεσμικά μέτρα που Οα παρθούν 
για την υλοποίηση του Προγράμματος, όπους και τα οργανωτικά 
και ακολουθούν οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και κτίρια. Οι συνο
λικές δαπάνες για επενδύσεις ανέρχονται σε 5 δισ. δρχ., από τα 
οποία τα 2 δισ. για εξοπλισμό και τα 2 δισ. για οικόπεδα και 
κτίρια.

Ραδιοτηλεόραση

Παρά τη σημασία τιον μαζικών μέσων επικοινωνίας σ’ 
όλες τις εκδηλώσεις της εθνικής μας ζωής, είναι ανεπαρκής η 
κάλυψη του ελληνικού χώρου από τςν ΕΡΤ 1 και τςν ΕΡΤ 2. 
Ακόμα πιο σοβαρό είναι το πρόβλημα γιατί δεν καλύπτονται 
ραδιοτηλεοπτικά οι πιό στερημένες από επικοινωνία περιοχές. 
Η ΕΡΤ και ο ΟΤΕ σε συνεργασία μελετούν το θέμα.

Η μη ύπαρξη ραδιοφωνικής στερεοφωνικής εκπομπής και 
τοπικών τηλεοπτικών σταθμών είναι προβλήματα που πρέπει 
να λουθούν.

Στην περίοδο 1983- 87 επιδιώκεται η πλήρης ραδιοτηλεοπτική 
κάλυψη του ελληνικού χώρου, που Οα διευκολυνθεί από τς συντο
νισμένη δραστηριότατα των ΕΡΤ1 και ΕΡΤ 2.

Η ΕΡΤ1 προγραμματίζει επενδύσειε συνολικής δαπάνης 
5 δισ. δρχ., από τα οποία 1720 εκατ. δρχ. για κτιριακές εγκα
ταστάσεις 700 εκατ. δρχ. για ισχυροποίηση υπαρχύντίον και 
εγκατάσταση νέων -οατζών και αναμεταδοτών για τον τηλε- 
όραση, 1470 εκατ. δρχ. για όμοια έργα στο ραδιόφωνο και τα 
υπόλοιπα για τον λοιπό εξοπλισμό.
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Πίνακας 21 -

Δαπάνες για έργα που προγραμματίζονται στις επικοινω-
νίες.

σε εκατ. 
δρχ. σε 

τιυέε 1982

Προγράμματα Φορέας 19S3-87

I. Τηλεπικοινωνίες ΟΤΕ 97.100

1. ΙΙρ/μα Τηλεφωνίας ΟΤΕ 02.5S0
περίοδος 1983-85 85.580
περίοδος 1985- 87 (εκτιμήσεις) ... 27.000
2. Πρ/μα Τηλετυπίας ΟΤΕ 700
3. ΓΙρ/μα Μεταβίβασης Στοιχείων

(α φάση) ΟΤΕ 1 .400
ύ. Πρ/μα INMARSAT ΟΤΕ 800
5. ΓΙρ/μα Κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ 800
6. Πρ/μα ΔιεΟνίόν τηλεπ/νιών ΟΤΕ 5. S60
7. Μισθοδοσία Τεχνικού Πρόσω-

πικού ΟΤΕ 25.000
II. Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ 5.000

III. Ραδιοτηλεόραση ΕΡΤ 5.000

Σύνολο 107.100

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΛΥΤΥΑΙΛ

Είναι μεγάλη η σημασία π^ς Εμπορικής Ναυτιλίας για την 
οικονομία της χώρας. Γι’ αυτό η πολιτική που ακολουθείται 
είναι η επανατοποθέτηση της σχέσης της ελληνικής ναυτιλίας με 
την αναπτυσσόμενη ελληνική οικονομία, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτοκχ που δημιούργησε η ναυτιλιακή κρίση και μακροπρό
θεσμα η πιο σωστή διάρθρωση της ναυτιλίας.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων παίρνονται μέτρα και 
πραγματοποιούνται βασικά έργα και επενδύσεις, με σκοπό την 
αναβάθμιση της ναυτιλιακής υποδομής της χώρας, τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς της, την ανάπτυξη της ναυτασφάλισης
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και της χρηματοδότησης με την επέκταση της δραστηριότητας 
του ελληνικού νηογνώμονα, τη βελτίωση τών τηλεπικοινωνιών, 
την ανάδειξη ειδικευμένων στελεχοΤ;, τη δημιουργία ναυτιλιακού 
ερευνητικού οργανισμού.

Έτσι ο Πειραιάς 0’ αναδειχΟεί σε ναυτιλιακό κέντρο με 
διεθνή ακτινοβολία.

Για να προωθηθούν μακροχρόνια τα ελληνικά ναυτιλιακά συμ
φέροντα, 0α επιδιωχθούν η προσφορά ψηλής ποιοτικής στάθμης, 
ελληνικού ναυτεργατικού δυναμικού, η βελτίωση της ποιότητας του 
στόλου με ελληνική σημαία, η στενότερη συνεργασία Κράτους και 
ναυτιλιακών φορέων, η προώθηση ελληνικόν; εταιρειών σε 
γραμμές που εξυπηρετούν το ελληνικό εξωτερικό εμπόριο και 
άλλα.

Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα χρειασθεί ουσιαστική'ανα
διοργάνωση του TEN, με συμμετοχή εξειδικευμένων και πεπει
ραμένων στελεχών.

Βασικά μέτρα και Έργα είναι :

Για τη ν α υ π η γ ο ε π ι σ κ ε υ α σ τ ι κ ή β ι ο μ η χ α - 
ν ί α, 0α γίνουν ο καθορισμός αναγκαίου χώρου στην περιοχή 
ΙΙειραιά, ο καθορισμός ζωνών για εγκατάστασή της και σε άλλα 
μέρη της χώρας, η βαθμιαία αποκέντριυση της δραστηριότητας, η 
εξασφάλιση νέων παραγγελιών με εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού 
στόλου και του πολεμικού ναυτικού, η παροχή κινήτρων στις 
Τράπεζες για χορήγηση επισκευαστικών δανείων, η απλούστευση 
των τελωνειακών διαδικασιών για την εκτέλεση επισκευών πλοί
ων.

Για τις δ ι α λ ύ σ ε ι ς π λ ο ί to ν που θα υποκαταστήσου'; 
τις εισαγωγές παλαιοσιδήρου για τη χαλυβουργία, θα ιδρυθεί με
γάλη μονάδα διάλυσης πλοίων από την Εμπορική Τράπεζα με 
ύψος επένδυσης (180 εκατομμυρίου; δραχμών Λ Φάση και 220 
εκατ. δρχ. στη Β φάση, θα καθορισθούν χώρος μετεγκατάστασης 
μικρών βιοτεχνιών του κλάδου της περιοχής Πειραιά και περιοχές 
εγκατάστασης νέων μονάδο;ν στην υπόλοιπη χώρα και θα δη- 
μιουργηθεί άτυπο χρηματιστήριο μεταχειρισμένοι; υλικών.

Μέτρα θα ληφθούν και έργα θα γίνουν και για τον εφο
διασμό τ ο; ν πλοίον;.

Για τους ειδικούς τομείς ενίσχυσης του Πειραιά, για 
ν’ αναδειχθεί σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο με ίδρυση Ελληνικού
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Αλληλοασφαλιστικού Οργανισμού, με ανάπτυξη ελληνικής ασφα
λιστικής και αυτασφαλιστικής αγοράς, με ίδρυση χρηματοδοτικού 
ναυτιλιακού οργανισμού, με θέσπιση χρηματοδοτικού πλαίσιου 

. ευνοϊκού για τους μικρομεσαίους, με δημιουργία χρηματιστηρίου, 
προθεσμιακής αγοράς για το επίπεδο των ναύλων, με ανάληψη της 
ευθύνης διαχείρισης και εξυπηρέτησης των σημάτων κινδύνου, επεί
γοντος και ασφάλειας από το ΤΕΝ; με βελτίωση του τηλεφωνικού, 
δικτύου του ΠεΐραϊάΓμε δημιουργία ειδικής ναυτικής δικαιοσύνης 
και αναπροσαρμογή, εκσυγχρονισμό και κωδικοποίηση της σχετι
κής νομοθεσίας* με &παγγελματική«^ιμόρφωση...ναυλομεσιτουν και 
τέλος με στελέχωση,-εξοπλισμό και επέκταση των δραστηριοτήτων 
της ΕΕΠ και του Ελληνικού Νηογνώμονα, το Πρόγραμμα προ
βλέπει τα αντίστοιχα μέτρα και έργα σε συνδυασμό με τους φο
ρείς, που θα τα θεσμοθετήσουν και υλοποιήσουν.

Για το Ν αΓ υ Τέ p γ α τ ι κ ό Δυναμικό με συνεργασία των 
αρμοδίων φορέων Οθ_επιδιουχθει η βελτίωση της εκπαίδευ
σης με σύσταση ειδικής υπηρεσίας για τη συνεχή προσαρμογή των 
εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεθόδων, 
μέσων και δομών με την αναμόρφωση και εκδημοκρατισμό της 
ναυτικής εκπαίδευσης και κατάργηση των Ιδιωτικών ναυτικών 
Σχολών με την επίλυση των εκκρεμούντων θεμάτων προσοωπικού 
και λειτουργικότητας των Σχολών με εκσυγχρονισμό του εξο
πλισμού, των Δημόσιων Ναυτικών Σχολών, με μετεκπαίδευση 
πληρωμάτων και αξιουματικουν σε ειδικούς τομείς εργασίας, με 
αναθεώρηση του χρόνου σπουδών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσές 
και με ποσοτικό προσδιορισμό των στελεχών τουΕ.Ν.,που χρειά
ζονται κατά ειδικότητα και αακοοποόθεσαα.

Επίσης θα Οεσπισθούν κ ί ν η τ ρ α γ ι α τ ο ν α υ τ ι κ ό ε π ά γ γ ε λ- 
μ α, όπως είναι η πρακτική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων για 
τη βελτίουση των συνθηκουν διαβίωσης στα πλοία, η καθιέρωση 
οικογενειακού επιδόματος, η επικουρική ασφάλιση, η ενίσχυση 
για τη μόνιμη εγκατάσταση των οικογενειών των ναυτικουν σε 
παραδοσιακές ναυτικές περιοχές η δημιουργία αποτελεσματικού 
μηχανισμού εύρεσης εργασίας, η αποστρατιωτικοποίηση, εκ
συγχρονισμός και αναδιοργάνουση τουν ασφαλιστικών ιδρυμάτων 
και ο εκδημοκρατισμός του συνδικαλιστικού κινήματος.

Θ ε σ μ ι κ έ ς και Ο ρ γ α ν ου τ ι κ έ ς Μ ε τ α β ο λ έ ς.

Η ριζική αναβάθμιση τουν υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπο
ρικής Ναυτιλίας, με αναδιοργάνουση και επάνδρωσή του με 10S

221



νέα στελέχη. η ανέγερση κτιρίων Λιμεναρχείων, στη Χίο, Λαύριο, 
ΙΙύλο, Ναύπλιο, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Σάμο, Ν. Μουδανιά, Κιάτο, 
II οίνο και αποθηκών στο Ικόνιο και την Ελευσίνα δαπάνης στην 
5ετία 614 εκ, η ενίσχυση της Υπηρεσίας Προστασίας Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος με προϋπολογισμό επενδύσεο^ν, 593 εκατ. δρχ. 
στην πενταετία, η ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος με επενδύσεις 
στην πενταετία 4792 εκ. δρχ. για αγορά ικανού αριθμού σκαφών δια
φόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων όπίος και 2 δικινητήριων αερο
σκαφών και 2 ελικοπτέρων πολλαπλών αποστολών για καλύτερη α
στυνόμευση των ακτών και υποβοήθηση της υπηρεσίας προστασίας- 
θαλασσίου . περιβάλλοντος, η ίδρυση Ναυτιλιακού Ινστιτούτου, 
η υποστήριξη Ελληνικών Επεχειρήσεων για είσοδό τους στις 
τακτικές γραμμές και η ενεργητική παρουσία του κράτους στους 
διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς και στην ΕΟΚ, με τη συστημα
τικότερη συνεργασία με τις ναυτιλιακές ενώσεις και τα ερευ
νητικά ιδρύματα της Ελλάδας είναι μεταβολές στους θεσμούς και 
οργάνωση^, όπίος και έργα, που Οα γίνουν.

Λ κτοπλο ί α

Είναι αναγκαία η ριζική αναδιάρθρωση του ακτοπλοϊκού συ
στήματος της χοόρας και αναμόρφωση του τρόπου εκμετάλλευσης 
το»; ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Λ ι μ ά ν ι α και λ ι μ ε ν ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή

Η προώθηση για υλοποίηση της μελέτης «Γενικός Σχε- 
διασμός Λνάπτυξης των λιμανιών της Ελλάδας», τα έργα προ
στασίας των μεγάλων προβλήτων 1 Ιειραιά και Θεσ/νίκης, από Ο Λ 11 
και ΟΛΘ, χιορίς επέκτασή τους πριν ολοκληρωθεί και δοθεί για 
εφαρμογή η μελέτη τους, η απόδοση λιμενικών ταμείων στην 
Τοπική Λυτοδιοίκηση, η αναδιοργάνωση των υπολοίπων Λιμ. 
Ταμείων, η εγκατάσταση κέντρων υποδοχής καταλοίπων πλοίων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΜΛΒΡΟΕ 1973/78, η μηχανο
γράφηση και επάνδρωση του τομέα του TEN για την ανάπτυξη του 
Εθνικού Λιμενικού Συστήματος, η δημιουργία πιο πολλών περι
φερειακοί εργαστήριο»; ελέγχου υλικών και η βελτίωση του 
εξοπλισμού αυτών που υπάρχουν εμπλουτισμός της ΕΤ.ΜΛΕ με 
σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για τα λιμάνια και τα λιμενικά ταμεία και η προσαρμογή τ/]ς στις 
σύγχρονες αντιλήψεις και τέλος η ολοκλήρωση του εξοπλισμού 
του Εργαστηρίου Λιμενικό»; Έργων, στην Πολυτεχνειούπολη το»;
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Αθηνών αποτελούν δέσμη μέτρων, θεσμών και έργων που υλοποιεί 
το Πρόγραμμα Λναπτύξης 198ο- 87 στον τομέα αυτόν.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Για να προαχθεί η συμβολή και η απόδοση του κλάδου αυτού 
στην Εθνική μας Οικονομία επιδιώκεται η αύξηση της α ν τ άγω
ν ι στ ικό τη τάς του στη διεθνή τουριστική αγορά με 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται, με αύξηση 
της παραγωγικότητάς, με οργάνωση φορέων τουρισμού, με δια
μόρφωση σίυστης πολιτικής τιμών και εισοδημάτων, που να εναρ
μονίζεται με την πολιτική των ανταγωνιστριών χωρών, με σω
στή εκτίμηση τ<υν προοπτικό)ν ζήτησης και με ανάπτυξη νέθ)ν 
μορφών τουρισμού,. για ν’ αντιμετωπισθεί η εποχικότητα .και 
ν’ αξιοποιηθεί η ζήτηση κατά περιοχή.

Με την τουριστική πολιτική επιδιουκεται επίσης η αξιοποί
ηση του υποαπασχολούμενου ή αργούντος παραγωγικού δυναμι
κού με δημιουργία'της αναγκαίας υποδομής, με κατάλληλη ορ
γάνωση και προβολή καίμε παροχή κινήτρων περιορισμένης διάρ
κειας.

Με κατάλληλη πολιτική προσφοράς επιδιώκονται η εναρμό
νιση κύριων και βοηθητικών καταλυμάτων και υπηρεσιό)ν, η του
ριστική αξιοποίηση των παραδοσιακών οικισμών, η ευρύτερη κατα
νομή της προσφοράς στο χώρο με επενδύσεις στις λιγότερο ανα
πτυγμένες περιοχές και με ανάσχεση των επενδύσεων σε περιο
χές. που θεωρούνται κορεσμένες, ύπο)ς και η δημιουργία υποδομής 
και εγκαταστάσεων για θαλάσσιο, ιαματικό, ορεινό και άλλων μοο- 
φιόν τουρισμό.

Για να υλοποιηθούν οι στόχοι του προγράμματος καταρτί
σθηκε προσχέδιο κανονισμού του EOT για α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η τ ω ν 
υ π η ρ ε σ ι ό) ν του και μελετάται η ο ρ γ ά ν ω σ η όλων των του - 
ριστικούν παραγόντων κάθε περιοχής σε συνεταιριστική 
β ά σ η. αρχίζοντας από τις προβληματικές περιοχές.

Επίσης άρχισε η σταδιακή μεταβίβαση περιουσιακό)') στοι
χείο)') του EOT προς τους ΟΤΛ για εκμετάλλευση, όπως και σε 
μικτές εταιρείες ΟΤΛ και λαϊκής βάσης, που προωθούνται ν’ ανα- 
λάβουν σοβαρές δραστηριότητες. Για τον ίδιο σκοπό έχει γίνει εν
τατικό το πρόγραμμα επιμόρφο)σης των επαγγελματιό)') και με-
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λετάται η εφαρμογή προγράμματος επιμόρφωσης tcov τουριστι
κών επιχειρηματιών.

Έργα Π.Δ.Ε.

Στο Πίνακα 22 αναγράφονται οι προτάσεις του EOT για έρ
γα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, στη 
δημιουργία ειδικών κέντρων και εγκαταστάσεων, στη δημιουργία 
βοηθητικών καταλυμάτων, κυρίως Campings, στην προβολή και. 
έρευνα, στην αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών και στη προ
ώθηση σε πρώτη φάση προγραμμάτων εσωτερικού κοινωνικού 
τουρισμού. Επίσης στα πλαίσια ουσιαστικής αποκέντρωσης δό
θηκαν στις Νομαρχίες 520 εκατ. δρχ. το 1983 για εκτέλεση με
γάλου αριθμού μικρών έργων μεγάλης τοπικής σημασίας.

Πίνακας 22

Προτάσεις EOT Βασικιόν Τουριστικών Έργων του ΠΛΕ 19811-1’.187

- εκατ. δραχ. τιμές 1982

α,'α Κατηγορίες Έργων
ΛριΟμ.

Μονάδων
I Ιροϋττ/σμός Πιστώσεις Πληρωμές ΛριΟμ. 

5ετίας 1983 Χυμών

Λ. ΧΕΛ Ε1ΤΛ .....................
1. Κέντρα Ιαματικού τουρισμού 1 1

0.900 
9. 100

27.110 
1.900

_

2. Λιμένες Λναψυ'/ής................... f.y 7.990 5.020 20
Π. Χιονοδρομικά κέντρα (1).... 10 7.900 2.500 1 1
ύ. Σταθμοί διοδίων (Μεθοριακοί 

και ΙΙορΟμειακοί) ................... I G 2. Λ00 1.500 Ι'.
.ό. Οδικοί σταθμοί ........................ 9 9. ΟόΟ 2.190
0. ΠΟΤΕ............................................. 8 1 . 500 1 ,000
7. Λουτρικές και αθλητικές εγ- 

καταστ............................................ 20 1.050 1.090 18
8. ΙΙρότυττ α κέντρα (εστίασης 

και αναύ.) ................................. 29 8. 150 2.190 19
9. Ιστορικά μονοττάτια - ττεζύ- 

δεομοι ........................................... 9 950 250 9
10. Φεστιβαλικά κέντρα................. (’> 1 .0 ΓιΟ *\
11. Παραδοσιακοί οικισμοί ..........
12. Εθνικά ΙΙάεκα και βιότοττοι . .

21 0.05H 2.900 1 s
21 1 .9U0 990 17

19. Σττήλαια ...................................... »> 200 200 »>
1 ι. Ειδικά προγράμματα EOT . . . 5.000 ·'.. 000 51
Ιό. Πεόγραμαα Ε()Κ ................... 1.180 1 . 180 1
Η. ΕΚΤΕΛΟΤ.ΜΕΧΟ II 1*0- 

1ΤΛΜΜΛ ΕΡΓΩΝ ι. .950 0.950 1.21 0
Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΠΙ'Ο- 

ΓΡΛΜΜΛ (Νομαρχίες) 520 520 520

Λ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ................. 58.880 3'..580 1.730

(I ) Το Χ.Κ. Ολύμττου ανήκει σε δύο νομούς (Λάρισας και Πιερίας) και του Ν. Λχαΐας 
αναφέρεται στα Ειδικά Προγράμματα του EOT.
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Επενδύσεις Ιδιωτικό ύ Τομέα

'Οπως προβλέπεται για την εξέλιξη της τουριστικής ζήτησης 
σταδιακά μέχρι το 1987 θα αποκτηθούν 35.000 ξενοδοχειακές 
νέες κλίνες. 110.000 νέες κλίνες σε βοηθητικά καταλύματα και 
5.000 σε θαλαμηγά σκάφη.

Εκτός από τα πλοία, για την κατασκευή των παραπάνω εγ
καταστάσεων διαμονής θα γίνουν επενδύσεις δαπάνης 41 δισ. δρχ., 
όπως υπολογίσθηκαν κατά νομό σε τιμές 1982. Το ποσό αυτό 
του ιδιωτικού τομέα θα προέλθει κατά 18 % από επιχορηγήσεις 
(GRANTS), κατά 62% από τραπεζική χρηματοδότηση και κατά 
20 % από ίδια κεφάλαια.

Ο II ίνακας 23 δείχνει τις συνολικές επενδύσεις 
π α γ ί ο υ_ . κ.ε..φ α-λ-α ί ο -υ- κατά- κατηγορίες έργων και -φορείς 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον Τουρισμό, που αντιστοιχούν 
στο 2.3 % - 3,0 % των συνολικών επενδύσεων IIαγίου Κεφαλαίου 
της οικονομίας, δηλαδή είναι μέσα στις δυνατότητες χρηματοδό
τησης. Για την υλοποίηση της νέας πολιτικής η συμμετοχή του 
Δημόσιου τομέα στις επενδύσεις είναι μεγαλύτερη από πριν.

Οι επιπτ ω σ ε ι θα είναι σ τ η ν απασχόληση
20.000 νέες θέσεις, από τις οποίες 50% εποχιακής λειτουργίας και 
στις συναλλαγματικές εισπράξεις σε δολλάρια 
αύξηση 8-10% κατά την περίοδο 1983-87.
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ΕΜΠΟΡΙΟ- ΔΙΑΝΟΜΗ
Με το Πενταετές Ιΐρόγραμμα επιδιούκονται η διασύνδεση 

του εμπορίου με την — αρ αγωγή κυρίως με τη σταδιακή επέκταση 
της συμμετοχής τίυν συνεταιρισμών στο δίκτυο διανομής και 
την ενίσχυση του θεσμού των λαϊκών και περιφερειακών αγορών, 
η αύξηση της τ:αραγωγικότητας, η δημιουργία εμπορικού παρεμ
βατικού οργανισμού, η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή 
και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου.

Για την υλοποίηση αυτών των επιδιώξεων και στόχων 
του 11ρογράμματος προβλέπονται η σταδιακή διεύρυνση των 
ποσοτικών και χρονικών ορίων της χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς 
του εμπορίου, για να καλύπτονται τόσο οι ανάγκες για κεφάλαια 
κινήσεως, όσο και οι ανάγκε για παγι:
τεχνοΛ ογ ι κ ο - ε φ ο ππ ι σ μο υη ενι σ χυ ση τ ου" 
/ α λ ω τ ι κ ή ε π ί σ τ η ε.

Οε
εγκαταστασειε και
σμου τ/ ε κ α. τ α. -

η σιυστη αντιμετώπιση του προ
βλήματος του ω ρ α ρ ί ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ι α ς τ ω ν ε μ π ο ρ ι κ ω ν 
κ η τ α σ τ η μ ά τ ω ν κατά τρόπο που Οα ικανοποιή όλους τους 
ενδιαφερομένους και το συμφέρον της οικονομίας, η καθιέρωση του 
θεσμού του ' Ε μ π ο ρ ι κ ο ύ Μητρώου, η αναθεώρηση της 
ΓΙ τ co χ ε υ τ ι κ ή ς Ν ο μ ο 0 ε σ ί α ε, η μηχανογράφηση των 
ε μ π ο ρ ι κ (ό ν σ η μ ά τ ω ν με σύγχρονη απλοποίηση της 
διαδικασίας κατάθεσης, μέχρι να νομοθετηθούν τα. ειδικά δικα
στήρια. η εφαρμογή του απλουστευμ.ένου ενιαίου λ ο γ ι- 
σ τ ι κ ο ύ σχ ε δ ί ο υ για τις Λ.Ε., η αναθεώρηση του ν ό μ ο υ 
περί α. ν τ α ν ω ν ι σ ά ο ύ σύμφων α. με τα. Πρότυπα, τη ε ΕΟΚ 
και με επιτάχυνση της λειτουργίας των οργάνων για. την εφαρ
μογή αυτού του νότιου και η προσαομονή τηε πολιτική ε νια την 
προστασία του κ α τ α ν α. λ co τ ή προς αυτή της ΕΟΚ. 
που έχει για. στόχους την αποτελεσματική προστασία του κα- 
ταναλωτή. την συμμετοχή τ<ον κατα.ναλο)τών στη λήψη αποφά- 
οάσεων -ου τουε αοοεούν και την πληοοοόοηση και διαπαιδα*'ώ- 
γηση του καταναλωτή.

Ειδικότεοα. Οα. ιδευΟή Ε Ο ν ι κ ύ Συ μ 3 ο ύ λ ι ο Κ α. τ α-ι ι I ιι
ν ά λ co σ η ε με αντ ιπ ε ο σ ωπευτικ ό συμβουλευτικό ρόλο που Οα. 
αναλα.μ3άνη ποωτοβουλίεε διαοώτισηε και ενημέοο)σηε tcov 
καταναλωτών. Οα. υποβοηΟηΟούν οι κα.ταναλ(υτικοί συνεταιρισμοί 
ν’ αναπτυχθούν και να. ιδρύσουν καταστήματα. Θ’ αναμορφωθούν 
ο Λγορανομικός Κώδικας και ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών. 
καιΟα. δημιουργηΟή. ενιαίος φορέας τροφίμων. Θα. περί ο ρ ι σ Ο ή
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α — ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά η νοθεία με απαγόρευση κατοχής 
-ρόστων υλών άσχετων με την παραγωγή των επιχειρήσεων, θα 
καθορισθεί τιμή μονάδας για όλα τα συσκευασμέν απρο'ίόντα, 
θα καθιερωθη σύστημα πρόληψης της παραπλανητικής 
δ ι α φ ή μ ι σ η ς και της π ρ ο β λ η μάτι κ ή ς για τον άνθρω
πο διαφήμισης και τέλος θα δημιουργηθή μητρώο νόθε υ- 
τών και π α ρ α β α τ ώ ν της νομ,οθεσίας με σύστημα η λ ε κ- 
τ ρ ο ν ι κ ή ς κ α τ α χ ώ ρ η σ η ς, για εύκολη απόκτηση πλη
ροφοριακών στοιχείων, όταν χρειάζονται.

έργα

Θα δημιουργηθή. το διεθνές Ε μ π ο ρ ε υ μ α τ ι κ ό Κ έ ν- 
τ ρ ο της Λ 0 ή ν α ς στο Θριάσιο Ιίεδίο από την ΛΕ Γενικούν 
Αποθηκών Ελλάδας^ για να ικανοποιηθή-η αύξηση το)ν απαιτή
σεων στον αποθηκευτικό τομέα κατά τα διεθνή πρότυπα και 
να προληφθή ανταγ(υνισμός από ξένους επενδυτές- Το κέντρο 
αυτό θα προσφέρει πολλές υπηρεσίες και η οικονομία μας θα 
ωφεληθή σημαντικά από τη λειτουργία του. .Η δαπάνη για το 
έργο εκτιμήΟηκε χονδρικά σε 3 δισ., δρχ, που θα εξευρεθούν για 
χρηματοδότησ-η του έργου με-αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας κατά. 2 δισ., δανεισμό από την Εθνική Τράπεζα ή 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά 500 εκατ. και από 
ίδια διαθέσιμα 500 εκατ.

Το έργο επιδκυκεται ν’ αποπερατωθή σε 5 χρόνια και να 
αρχίση η λειτουργία σου Κέντρου τον τέταρτο χρόνο. Όμοια 
έργα προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Καλαμάτα. 
Πάτρα. Λάρισα. Καβάλα και όπου χρειασΟή.

Θα γίνη μ η χ α ν ο ρ γ ά ν ω σ η των λαχαναγορών Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης, γιά να βοηθήση στον έλεγχο και τον περιορισμό 
της κερδοσκοπίας. Το έργο θα στοιχίση 81 εκατ., υστερ’ από μειο
δοτικό διανωνισυ,ό και Οα βαούνη τον τακτικό ποοϋπολονισαό.

Για τη βελτίωση της υ π ο δ ο α ή ς ε μ π ο ο ί α ς α γ ρ ο - 
τ ι κ ώ ν προ ϊ ό ν τ (ν ν προγραμματίζεται η κατασκευή έργων 
συνολικού ποοϋπολονισυού 73,6 δισ., από τα οπαία τα ΤΙ δισ. 
Οα επιβαούνουν το Ι1.Λ.Ε., όπως αναπτύσσεται και στο κεφάλαιο 
•'ία τον 11 οωτονενή Τοοιέα.

Επίσης στο 5ετές προγραμματίζεται η ίδρυση και λειτουρ
γία 14 περιφερειακών αγορών, συνολικού προϋπολογισμού 6,2 
δισ. δρχ. σε τιμές 1982, που Οα επιβαρύνουν το Π.Δ.Ε. κατά 
1.25 δισ. δρχ. στη πενταετία.



ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Όπως είδαμε η ανάπτυξη του ΙΙρουτογενή και του Μεταποι
ητικού Τομέα της οικονομίας είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη 
των εξαγωγών μας στις αγορές του εξωτερικού. Οι εξαγωγές 
προϊόντων από τους υπάρχοντες κλάδους παραγουγής και μάλι
στα από τους-παραδοσιακούς όχι μόνο θα βοηθήσουν στην ανάπτυ
ξη των κλάδων αυτών, αλλά θα μας εξασφαλίσουν και συνάλλαγμα 
απαραίτητο για την προμήθεια του εξοπλισμού για ανάπτυξη 
νέων κλάδων παραγουγής οε τομείς προηγμένης τεχνολογίας.

Το υπάρχον πλαίσιο για το εξαγουγικο εμπόριο παρουσιάζει 
πολλά π ρ ο β λ ή μ α τ α, που προέρχονται και αφορούν το 
μικρό μέγεθος των εξαγωγικών Επιχειρήσεων και 
την α ν ε πκχ ρ-κ ε-ι α στην παροχή- βασικών βοηθητικών υ-π η-- 
ρ ε σ ι ου ν, όπους είναι οι υπηρεσίες προουθησης τουν εξαγουγουν, 
η χ ρ η ματοδότη σ η ς εξαγουγουν, οι υπηρεσίες α σ φ ά λ ι - 
σ η ς των εξαγωγών, οι υπηρεσίεε Μεταφοράς και οι υπηρε
σίες Ε μ π ο ρ ί α ς ,

Άλλα προβλήματα δημιουργούν οι περίπ/οκες και μη απο
τελεσματικές διαδικασίες διενέργειας εξαγωγουν 
και το πεο^λη υ,ατικό και δαπανηεό σ ύ σ τ η ο. α π α ο ο y ή c 
χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ι κ ου ν κι ν ή τ ρ ου ν.

Η π ο λ ι τ ι κ ή για την αντιμετουπιση τουν προβλημάτουν 
αυτουν εκφράζεται με τα 0 ε σ μ ι κ ά κ α ι ο ρ γ α ν ου τ ι κ ά 
μέτρα που θα παρθούν και θα υλοποιηθούν με συγκεκριμένες 
νομοθετικές ρυθμίσεις κατά την περίοδο του Προγράμματος. 
Τα μέτρα αυτά είναι :

2j υ σ τ η μ α τ ο π ο ι η σ η και συντονισμός της 
λειτουργίας τουν φορέουν που ασχολούνται με την κατοχύρωση και 
προάσπιση τουν οικονομικουν και εμπορικοω συμφερόντουν της 
Ελλάδας στο εξουτερικο. Το ΥΙΙΕΘΟ, που έχει την ευθύνη της 
εξαγουγικής πολιτικής, συντονίζει συνεργαζόμενο με τους / οιπούς 
φορείς, που υπάγονται σ’αυτό ή είναι ημιαυτόνομοι, την πολιτική, 
που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτουση.

Κοντά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας συνιστάται το 
Συμβούλιο Ε ξ α γ ου γ ου ν, σαν συμβουλευτικό όργανο 
για τη χάραξη ενιαίας εξαγουγικής πολιτικής και την-αποκατά
σταση διαρκούς διαλόγου της ηγεσίας τουν παραγωγικουν τάξεουν 
με την Κυβέρνηση.
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ΆΙροωθείται και ε—εκτείνεται η διοργάνωση εμπορικών απο
στολών στο εξωτερικό, για να διερευνηΟούν και αξιοποιηθούν δυ
ναμικά οι δυνατότητες προβολής και τοποθέτησης των ελληνικών 
προϊόντων σε ξένες αγορές. Εκτός από τις αποστο>ές, που έγιναν 
ήδη στις ΗΠΛ και στο Αλγέρι, προετοιμάζονται αποστολές στις 
.Αραβικές και άλλες /μόρες.

Στον α γ ρ ο τ ι κ ό το μ έ α ε ξ α γ ω γ οό ν θ’ αναδιοργα- 
νωθή η «ΑΓΡΕΞ» Α.Ε., και θα ενισχυθή ο ρόλος της στον συν
τονισμό και την οργάνωση της εξαγωγικής προσπάθειας στον 
τομέα αυτόν. Ειδικότερα για τις εξαγωγές εσπεριδοειδών ιδρύεται 
Κεντρικοί Φοοέας ΕΕαγωγών (Κ.Φ.Ε.) με σπονδυλική στήλη την 
«ΑΓΡΕΞ», στον οποίο συμμετέχουν ιδιώτες εξαγωγείς και συν
εταιρισμοί. Είναι ένα πλαίσιο «Σ υ μ β ά σ ε ω ς Συνεργα
σίας)) με την αιγίδα της ΑΓΡΕΞ και συμβαλλόμενους σε πρώτη_ 
φάση διάφορους επαγωγικούς φορείς εσπεριδοειδίόν προϊόντων. 
Σκοπός της ίδρυσητ του Κ.Φ.Ε. είναι η έρευνα της αγοράς, η χά
ραξη και υλοποίηση μιάς ενιαίας εξαγωγικής εμπορικής πολι
τικής, η διαφήμιση και οργάνωση της διάθεσης των Ελ/ήνικών 
Προϊόντίον .που εξάγονται μέσο) του Κ.Φ.Ε. κ.λπ. Στη συνέχεια 
ιδρύονται το 1984 Κ.Φ.Ε. και για τίς εξαγωγές ροδάκινων, βε- 
ρυκόκων και πατάτας με τους ίδιους σκοπούς και στην ίδια βάση
που λειτουονησε τοI 4 I 1 98.) - 80 ο Κ.Φ.Ε. εσπεοιδοειδοόν.

Για την ικανοποίηση της ανάγκης ανάπτυξης ν έ co ν μ ο ρ- 
φ οό ν ο ρ γ ά. ν ο) ο η ς στον εξαγωγικό τομέα ιδρύεται Α
νώνυμη Εταιρία Διεθνούς Εμπορίου με διάφορους θεμελιακούς 
σκοπούς. όπο)ς τη διεξαγωγή συνολικοόν πωλήσεων με πακέτο 
προϊόντίον και υτ.ηρεσιοόν, που παράγουν οι ελληνικές βιομηχα
νίες. στις οποίες το Δημόσιο μετέχει πάνω από 50 %. Στο πακέτο 
αυτό μπορούν να συμπεριληφθούν και προϊόντα του ιδιωτικού 
τομέα. Ειδικότερα η Εταιρία υλοποιεί διακρατικές συμφωνίες. 
Άλλοι σκοποί είναι η παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών προς 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η ίδρυσή νέων επιχειρήσεων με 
εξειδικευμένο'. ς σκοπούς για την άμεση βελτίιοσΓ, των εξαγωγών 
της Χώρας και η συμμετοχή της Εταιρίας σε επιχειρήσεις που 
υπάρχουν ήδη. Στην Ανώνυμη Εταιρία Διεθνούς Εμπορίου συμ- 
μετέχουν η ΕΤΒΑ. η ΑΊΈ, η ΕΤΕΒΑ και η τράπεζα Επενδύ
σεων. που την καθοδηγούν. Το αρχικό της κεφάλαιο είναι 80 εκ. 
δρχ. και μέσα στο 1984 θα γίνη 400 εκ. δρχ. Η Εταιρία θα βασί
ζεται στις πιό αυστηρές προδιαγραφές, από τη διεθνή εμπειρία 
νια τουε εεειδικευυένουε οοοείε εεανωγικού εαποοίου νιατη δομήI ' I - 4 I ' - 4 * 14 4 141
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και την οργανωτική διάρθρωσή της και Οα δημουργήοη ένα αυ
τόνομο δίκτυο προίυθησης των εξαγωγών πάνω σε σύγχρονεε 
μεθόδους διεύρυνσης των αγορών και με ιδιωτικοοικονομικά κρι
τήρια.

'Αλλα μέτρα είναι :

Η ίδρυση Οργανισμού Ελληνικών Εξ α - 
γωγών (Ο.Ε.Ε), -ου στοχεύει σε καλύτερο συντονισμό και 
λειτουργικότητα των θεσμών και οργανισμοί, που αφορούν 
τις εξαγωγές, με κατανομή αρμοδιοτήτων ιδίως στα όργανα για 
την προώθηση το^ν εξαγορών, σε ανάπτυξη σταθερού πλαίσιου 
πολιτικής για το εξωτερικό εμπόριο στα πλαίσια του Προγράμμα
τος Οικονομικής-Ανάπτυξης της "Χώρας, με αποτελεσματικώτερο" 
καταμερισμό και αξιοποίηση των χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοί 
δυνατοτήτίυν τον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου.

Η α ν α μ ό ρ φ to η της πολιτικής χ ρ η μ α τ ο δ ό- 
τη ση ς τιον εξαγωγών , για να μπορεί να γίνη μεσομακροχρό- 
νια χρηματοδότηση, όταν είναι απαραίτητη.

Η α ν α δ ι ο ρ γ ά ν to σ η και ενίσχυση του Οργα
νισμού Ασφάλισης Εξαγίυγών (ΚΑΠΕ).

Η ίδρυση Ινστιτούτου Σ υ σ κ ε υ α σ ί α ς και Ινστιτού- 
τούτου Τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου σε συνδυα
σμό με τον ΕΛΟΤ.

Η θεσμοθέτηση εξαγωγικών κ ο ι ν ο π ρ α ξ ι to ν και κ ι- 
ν ή τ ρ ω ν για συνένωση της εξαγωγικής δραστηριότητας 
tcov μικρών και μεσαίίον επιχειρήσείον κ.λπ.

II εφαρμογή του συστήματος tcov II ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ώ ν 
Σ υ μ φ co ν ι ώ ν για εξαγωγές. όταν είναι ανάγκη, για να ενι- 
σχυθούν οι εξαγωγικές δραστηριότητες συγκεκριμένων επιχεω 
ρήσείον και κλάδων.

Με τους καινούργιους θεσμούς και την αναδιοργάνο^σή 
του, το εξαγίογικό εμπόριο Οα συντελέση πολύ στην επιτυχία του 
Προγράμματος για την ανάπτυξη της Εθνικής μας Οικονομίας 
και στο μεγαλύτερο και ευρύτερο όφελος tcov απασχολουμένων 
αε αυτό.ι
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Κυοίεν και κύοιοι συνάδελφοι

Τα ειδικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν αφορούν βασι
κούς παραγωγικούς κλάδους της Εθνικής μας Οικονομίας και 
με νέους θεσμούς νέες δομές, και πολλά έργα τους προο^θούν 
δυναμικά.

Η πολιτεία (οργάνωσε τις διαδικασίες για τη συγκρότηση 
του Πενταετούς Προγράμματος με λαϊκή συμμετοχή και δημο
κρατικό διάλογο. Τα όργανα της βοήθησαν στη σύνταξη του 
Προγράμματος και οι δημόσιοι φορείς αναλαμβάνουν με τρόπο 
δεσμευτικό ποιοτικά και ποσοτικά μεγάλο μέρος του θεσμικού 
οργανοοτικού και επενδυτικού έργου.

Ο ιδιο>τικύς τομέας υποστηριζόμενος από την πολιτεία στην 
επενδυτική του προσπάθεια με αναπτυξιακούς. θεσμούς, και 
υλικές ενισχύσεις" και έχοντας πυξίδα για τον προσανατολισμό 
της δραστηριότητας του αυτής το Πενταετές Πρόγραμμα αποκτά 
και τη σιγουριά που είναι απαραίτητη για την ανάληψη σοβαρών 
επενδυτικών ευθυνουν και την αναγκαία υποστήριξή της πολι
τείας.

Έτσι δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, συνεργαζόμενοι και 
αλληλοσυμπληρούμενοι θα συμβάλλουν στην επιτυχία του Πενταε
τούς Προγράοιαατος Οικονομικήν και Κοινοτικής Λνάπτυοηε
1983- 1987

Αθήνα, ,81 Οκτουβρίου 1984 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΚ. ΛΟΤΛΗΣ
I Ιου?, ευτ ή ς ί (ο α νν ivco ν
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 
ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (Ν.Δ.)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘ. ΣΟΥΦΛΙΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ





ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στο Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης 1983-1987

του Ειδικού Εισηγητή της Μειοψηφίας (Ν.Δ.)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΘ. ΣΟΥΦΛΙ A 

Βουλευτή Λαρίσης

I. IΈΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γο κείμενο της τελικής εισηγήσεονς του πενταετούς προγράμ
ματος οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως 1983-87 που υπέ
βαλε στη Βουλή προς ψήφιση η Κυβέρνηση είναι κατ’ αρχήν ένα 
φλύαρο, μεγαλόστομο ευχολόγιο με αρκετή και διάχυτη δόση σο
σιαλιστικού δογματισμού.

Χωρίς σαφήνεια, ορθολογισμό, στατιστική ειλικρίνεια αλλά 
και χωρίς αξιοπιστία και πληρότητα στις σχέσεις μεταξύ βασικών 
παραμέτρων που επηρεάζουν τις οικονομικές εξελίξεις δεν προσ
διορίζει υ.ε συνέπεια και ρεαλισαό τιε πολιτικέε που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση το)ν προβλημάτων της Ελληνικής Οικονο
μίας.

Αντικατοπτρίζει επιπλέον υ.ε ιδιαίτεοα έντονο τοόπο την ι- 
δεολογική σύγχιση που επικρατεί στο Κυβερνητικό στρατόπεδο 
και επομένως την αδυναμία των υπευθύνων να δώσουν ρεαλιστικές 
λύσεις στα προβλήματα σης Οικονομίας μας.

Είναι ένα σαφές δείγμα της διχασμένης προσωπικότητας σης 
Κυβερνητικής παράταξης που αιχμάλωτη καθώς είναι το^ν ιδεών 
και τιον δογμάτων σης, δεν μπορεί ούτε την πραγματικότητα να ε
ξυπηρετήσει ούτε τους στόχους της να προουΟήσει.

II Κυβέρνηση είχε δύο δρόμους να διαλέξει. 'Η να προχωρή
σει στην εφαρμογή ενός σοσιαλιστικού προγράμματος ή να αντι- 
μετ<οπίσει την οικονομική συγκυρία που γίνεται όλο και πιο κρί-
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σιοιη. Δεν έποατε ούτε το ένα ούτε το άλλο με άοιεσο αποτέλεσμα 
να χάσει η οικονομία και την εσουτερική και την εξίοτερική της ι
σορροπία. Και δεν κατόρθωσε να προοοθήσει τις —ρογραμματι
κές της επιδιούξεις προύτα-πρώτα γιατί δεν 2-ίχε η ίδια ξεκαθαρι
σμένες απόψεις, δεύτερον γιατί δεν είχε ενιαία γραμμή, λόγω του 
μωσαϊκού των ψηφοφόρων της και τρίτον πιθανόν διότι συνειδη
τοποίησε, ότι ακόμα και το μέγιστο μ-έρος tojv οπαδών της δεν θέ
λει την κοινωνική ανατροπή που ευαγγελίζεται το ΠΛΣΟΚ.

Αποπροσανατολισμένη από τα θολά οράμ.ατα τριτοκοσμικούν 
σοσιαλιστικού'; μετασχημ.ατισμ.ών, της κρατικιστικής αντίληψης, 
των ηχηροον «κοινωνικοποίηση» και «αυτοδιαχείρηση» η Κυβέρ- 
νηση δεν έχει ακόμα αντιληφθεί ότι διαχειρίζεται μια νεοβιομηχα- 
νική οικονομία μέσου βαθμού αναπτύξεοος και όχι μια υπανά
πτυκτη οικονομία του τρίτου κόσμου. Η οικονομίαL που παρέλαβε 
το Ι1ΛΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία ήταν μια οικονομία με συνε- 
χώς ανερχύμενο κατά κεφαλή εισόδημα που είχε ξεπεράσει το 1981 
το μ.ισό του αντιστοίχου της Ε.Ο.Κ., με βιομηχανικό τομέα που εί
χε οριστικά τροχιοδρομηθεί στο στάδιο της αυτοσυντηρούμενης 
αναπτύξεοος και ποόσφερε το ένα τρίτο του ΛΕΠ και μ.ε ένα το
μέα υπηρεσκύν που αποτελείτο από πολλές δυναμικά εξελισσό
μενες δραστηριότητες.

Δεν μπόρεσε να παραδεχθεί η Κυβέρνηση ότι η οικονομία που 
παρέλαβε παρά τις αδυναμίες της και τα διαρθρωτικά της προ- 
βλήματα. περιέκλειε ένα ιδιότυπο δυναμισμέ και ικανό να εξασφα
λίσει ευημερία στον Ελληνικό Λαό.

Και δεν έχει αντιληφθεί η Κυβέρνηση ότι τα μέσα πολιτικής 
που εταου.όύει και θέλει να εσ αρμόσει δεν ταιριάζουν στην Ελλη - 
ντκή πραγματικότητα και δεν μπορούν σήμερα να δώσουν λύση στα 
σύγχρονα προβλήματα μιας νεοβιομηχανικής οικονομίας που χρει
άζεται την συνεχή προσαρμογή της στις εναλλασσόμενες συνθή- 
κεε τηε Διεθνούε Οικονομίαν. Ούτε είναι διατεθειμένοι σημεοα ο 
Έλληνας να δει τα επιτεύγματα, του να εξανεμίζονται χάριν ενός 

υς κ ο ι ν ω ν ι κ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ μετασχηματισμού που αποτε-ομι
ι ακριρίυς σε αυτό>.εί και τον κύριο στόχο του προνοάμματοε. Γιατί 

οδηγεί η πολιτική τ<υν τριτοκοσμικών σχεδιασμών. Η εμμονή σε 
παροκχημένες αναλύσεις και η αναζήτησή αναπτυξιακού πρότυπου 
που δεν ταιριάζει στην σημερινή οικονομική και κοινωνική πρα
γματικότητα της χούρας οδηγούν την Κυβέρνηση στην υιοθέτηση 
αντιλαϊκών λύσεων. Επιθυμεί δηλαδή η Κυβέρνηση όπ<υς καθαρά
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φαίνεται από το πρόγραμμα να επιβάλλει στον πληθυσμό νέα κατα- 
ναλίυτικά πρότυπα που Οα προσαρμόζονται στις δικές της επιλο
γές παο'αγουγικών δομών.

» - » * 4 I
/

Αυτό όμως αποτελεί αναστροφή της δημοκρατίας. Οδηγέ1 
στον περιορισμό των δυνατοτήτων επιλογής των πολιτών και στην 
συρρίκνοοση της οικονομίας. Δεν είναι περίεργο πως στα τρία χρό
νια κυβερνήσεως του ΙΙΛΣΟΚ η χώρα αποβιομηχανοποιείται προ
τού συμπληρώσει την εκβιομηχάνισή της. Σε μια οικονομία όπως 
η Ελληνική . αποτελεί επικίνδυνο πείραμα να αφήνουμε την επι
λογή αυτού που Οα παραχΟεί, στις ποσότητες που θα παραχθεί 
και στις ποιότητες που Οα προσφερθεί, σε μια κλειστή ομάδα κομ
ματικών στελεχών και γραφειοκρατών. Τα λάθη από τις επιλο
γές αυτές είναι πάντοτε σημαντικά και πολλές φορές τραγικά. Οι 
σωστές επιλογές σε μια οικονομία που βρίσκεται σε στενή σχέση 
αλληλεξαρτήσεως με την διεθνή οικονομία μπορούν να γίνουν στα 
πλαίσια μιας πραγματικά αποκεντρωμένης οικονομίας.

Και η πιο ευέλικτη και προσαρμόσιμη μορφή αποκεντρουμέ- 
νης οικονομίας είναι η φιλελεύθερη οικονομία. II αλήθεια αυτή γί
νεται σήμερα αποδεκτή, ακόμα και σε ορισμένες Ανατολικές Χώ
ρες. όπου ανακάλυψαν και πάλι τους θεσμούς της Οικονομίας της 
αγοράς και του ρόλου του κέρδους σαν κίνητρο και οδεύουν προς 
τον δρόμο της απελευθέρωσης και της αποκέντριυσης των οικονο
μιών τους σε πλήρη αντίθεση με τους υπευθύνους της οικονομίας 
μας που την οδηγούν από την ελευθερία στον έλεγχο από κλειστούς 
μηχανισμούς. Οι Ανατολικές Χώρες με μια μακροχρόνια και ο
δυνηρή πείρα των συνεπεκόν των ελέγχων αναζητούν ολοένα και 
Με*'αλύτεοη οικονομική ελευθεοία. II ποάεη το απέδειξε ποόοδοε 
επιτυγχάνεται όπου υπάρχουν ανταγωνισμός, επιθυμία διακρί
σεων και συνθήκες ελεύθεοην ανοοάν.

Λεν είναι η στιγμή να γίνει κριτική και σύγκριση μεταξύ του 
συστήματος της μικτής οικονομίας και του συστήματος της κεν
τρικά ελεγχόμενης. Οα μπορούσε όμως σίγουρα κανείς να πει ότι 
ο σοσιαλισμός από υπερβολική δήθεν φροντίδα για τα λαϊκά συμ
φέροντα καταδικάζει, όπου επικρατεί, το λαό σε επίπεδα ζουής χα
μηλά και αδυνατεί να λύσει μακροχρόνια τα κρίσιμα και ζωτικά 
πεοΰλήυ.ατά του.

I I Η

Όσο για την ισότητα όπιος έλεγε και ο μεγάλος Οειυρητικός 
της πολιτικής ALEXIS DE TOCQEYILLE δεν υπάρχει τίποτε 
κοινό μεταξύ Δημοκρατίας και Σοσιαλισμού εκτός από μια λέξη.
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την ισότητα. Η διαφορά είναι ότι η Δημοκρατία επιδιώκει την ι
σότητα μέσα στην ελευθερία ενώ ο σοσιαλισμός προσπαθεί να 
φτιάξει την ισότητα μέσα από τον καταναγκασμό και την κατα
πίεση.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΙΙΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΣ

Το βασικό ερο^τημα το οποίο τίθεται είναι η μορφή του προ
γράμματος που φερατε στη Βουλή προς ψήφιση. Όπως είναι γνω
στό σε όλους σ’ αυτή την αίθουσα ο προγραμματισμός είναι ενδει
κτικός ή κεντρικά κατευθυνόμενος.

Σε όλες τις δημοκρατικές χώρες ο προγραμματισμός είναι εν
δεικτικός. Και δεν μπορεί παρά να είναι ενδεικτικός σε μια ελεύ
θερη “οικονομία. Σε μια μάλιστα έντονα αλληλεξαρτημένη διεθνή 
οικονομία. Οι επί μέρους οικονομίες ιδιαίτερα οι μικρές έχουν λί
γες δυνατότητες να επηρεάσουν με μέτρα κεντρικού προγραμματι

σμού τις οικονομικές εξελίξεις. Χρειάζονται σ’ αυτές τις περιπτώ
σεις πιο ευέλικτοι·, μηχανισμοί προσαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι οι 
στόχοι οι αναφερόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν υποχρεωτι
κό χαρακτήρα, αλλά αποτελούν υποδείξεις προς τις οποίες προ- 
τείνεται να κατευθυνθούν οι επιχειρηματικές αποφάσεις. Για να 
στραφεί η ιδκυτική πρωτοβουλία προς τις επιθυμητές κατευθύν
σεις λαμβάνεται σειρά μέτρο^ν πολιτικής τα οποία αποτελούν ανα
πόσπαστο τμήμα του προγράμματος.

Το κράτος δεν επιδιώκει να ανταγωνιστεί την ιδιωτική προ.» - 
τοβουλία. Η επενδυτική δραστηριότητα του κράτους περιορίζεται 
στο να συμπληρούνει το έργο της ιδιωτικής επιχειρηματικής πριο- 
τοβουλίας, όταν αυτή δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον για δραστηριοποί- 
ηση σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Επίσης το κράτος πα
ρεμβαίνει για να θεραπεύσει διαρθρωτικά αδυναμίες οι οποίες εμ
ποδίζουν την ορθολογική κατανομή των πόρων και για να εξου
δετερώσει μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές καταστάσεις οι ο
ποίες νοθεύουν την κανονική λειτουργία της αγοράς. Βασική επι
δίωξη των κρατικών παρεμβάσεων στην οικονομική ζωή είναι η 
απαλλαγή της αγοράς από φυσικά και τεχνικά εμπόδια και η ενί
σχυση του ελεύθερου ανταγοίνισμού.

Ο κεντρικά κατευθυνόμενος πραγραμματισμός εφαρμόζεται 
στις χώρες του υπαρκτού Σοσιαλισμού και προϋποθέτει τον πλήρη 
έλεγχο των μέσων παραγωγής από την Κεντρική εξουσία.
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Είναι αδύνατο να εντάξουμε σε μιά από τις δύο μορφές προ- 
γραμματισμού το προς ψήφιση πρόγραμμα. Εξ’ άλλου είναι χα
ρακτηριστικό ότι πουθενά στο κείμενο δεν αναφέρεται ότι πρόκειται 
για ενδεικτικό πρόγραμμα. Ο Ελληνικός Λαός περίμενε ματαίως 
μία τριετία να καταλήξει η Κυβέρνηση στο νέο πρότυπο όπου σύμ
φωνα με τις δικές της επιλογές θα καθορίζεται προς τα που Οα κι
νηθεί η οικονομική δραστηριότητα. Τό πρόγραμμα όχι μόνο δεν δί
νει λύσεις αλλά αντιΟέτως περιπλέκει την κατάσταση.

I ί οοσπαθώντας η Ινυβέονηση να ικανοποιήσει tic διάοοοεε 
τάσεις που παρατηρούνται στα στελέχη της και στους ψηφοφό
ρους της δεν αποφασίζει ποιο πρότυπο αναπτύξεως Οα ακολουθήσει 
με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ένα ποόγραμμαπου επιτείνει την α- 
βεβαιότητα που κατέχει όλες τις τάξεις και ομάδες του πληθυσμού 
αφ’ ότου ανήλθε το-1I Λ-ΣΘΚστην εξουσία. Φοσίκά'είναι αδύνατον 
να βρεθεί ένα πλαίσιο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που 
Οα ικανοποιήσει την ανομοιογενή εκλογική βάση του ΠΛΣΟΚ,που 
περιλαμβάνει άστεγους κεντρώους, οπαδούς της παραδοσιακής α- 
ριστεράς. νεομαρξιστές, δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας, 
ομάδες ακροδεξιών και κάθε πολίτη για οιονδήποτε λόγο θεωρεί τον 
εαυτό του «μη προνομιούχο».

'Ετσι η Κυβέρνηση του 11Λ ΣΟΚ δέσμια των προεκλογικοί 
της υποσχέσεων, του μο^σαΐκού το)ν διαφόρίυν τάσεων και της επι
θυμίας της για ((σοσιαλιστικό μετασχηματισμό», κλόνισε το υφι
στάμενο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, ακόμη και σε τομείς 
που δεν έτ/ονταν σε σύνκοουση έστω και με tic δικέρ τηε επιλο-

» /· t 4 4 k ' I ·

Και αυτό y topic στην θέση του να οικοδομήσει ένα άλλο απο
δοτικότερο σύστημα και χωρίς να εχει καταλήξει στο νέο πρό- 
τύπο οικονομικά: δοαστηοιότητοε το οποίο οοαο.ατίζονταν ποοε- 
κλονικά και που Οα οδανούσε στο ((νέο παεάδεισο» τον ΕλληνικόI 4 4 4 4
Λαό. Διότι ουσικά δεν πιστεύουμε ότι στα πλαίσια των Κυβερ- 
νητικών ο ι λ ο δ ο c ι (· j ν ήταν η δημιουονία τηε στοατιάε α νέονων. το 
κλείσιμο χιλιάδων υ.ικοου.εσαίων επιχειρήσεων, η συοοίκνωσν των 
εισοδημάτων των εοναζοο,ένων και το υώηλό κόστοε ζωή:.4» 4 4 * 1 4 4 I ·

Λ/αού η Κυβέονηση επεχείοησε υ.ε σπασυκυδικέ: αποοάσει: 
και αλληλοσυνκοουόμενα μέτρα επί μια τριετία να ικανοποιή- 
σει τις διάφορες τάσεις, με το πρόγραμμα που παρουσίασε φαίνε
ται ότι ακόμα δεν κατέληξε στο οικονομικό σύστημα που προτί- 
Οεται ν’ ακολουθήσει.
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Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από έντονο κρατικό παρεμ
βατισμό και ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο Οα κινείται η ι
διωτική προντοβουλία. Παράλληλα παρατηρείται επέκταση της ε
νεργού αναμείξεως του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα 
cop παραγωγού. Επεκτείνεται ο Κρατικός υδροκέφαλος, μεταφέ- 
ρονται περισσότεροι Εθνικοί πόροι από τον υψηλότερης παραγουγι- 
κότητος Ιδκυτικό τομέα στον χαμηλής αποδύσεως δημόσιο και 
παρατηρείται μία παράδοξη εμπιστοσύνη στον ανώνυμο γραφειο
κράτη έναντι καχυποψίας στον επώνυμο ιδιώτη. Δέχεται όμως το 
πρόγραμμα ότι η αποτελεσματικότητά του μεγιστοποιείται όταν 
καθορίζονται με σαφήνεια οι βάσεις για την συνύπαρξη και την ανά
ληψη προ^τοβουλιών, τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον ιδ(υ- 
τικό τομέα. Αλλά μόνο από σαφήνεια δεν χαρακτηρίζεται το πρό
γραμμα όσο αφορά-τη θέση του-ιδιωτικού-τομέα στην διαδικασία 
αναπτύξεως.

Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα (Σελ. 10. Δεσμευτικό- 
τητα του Προγράμματος), τούτο είναι δεσμευτικό για το δημόσιο 
τομέα, τουλάχιστο ο>ς προς τα έργα εκείνα για τα οποία υπάρχουν 
μελέτες, δηλ. κάποια βεβαιότητα.

Πολλά από τα έργα που περιέχονται στο πρόγραμμα εντάχ- 
Οηκαν πριν υπάρξουν οι αναγκαίες μελέτες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η εκτροπή του Αχε
λώου που μπήκε στο πρόγραμμα την τελευταία στιγμ,ή, για να 
καλύψει την 11 ρουΟυπουργική προεκλογική υπόσχεση στο λαό της 
Θεσσαλίας, το ΜΕΤΡΟ, το Θεσσαλικό Πανεπιστήμιο και πολλά 
άλλα. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι τελικά τα έργα αυτά δε Οα χρηματο
δοτηθούν και δε Οα εκτελεστούν. Επίσης η έλλειψη δυνατότητας 
χρηματοδότησης πολλίόν έργων Οα οδηγήσει στην «αποδέσμευση» 
του Δημοσίου για τα έργα αυτά. Για την ιδιωτική πρωτοβουλία 
υποτίθεται ότι το Πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. Τονίζει μάλιστα 
ότι : «II ιδιωτική πρωτοβουλία Οα πρέπει να γνωρίζει ξεκάθαρα 
τις μεγάλες δυνατότητες παραγωγικής ανάπτυξής της αλλά και 
τους κανόνες του παιχνιδιού». Από τη μελέτη του Προγράμματος 
δε μπορέσαμε να εντοπίσουμε που βρίσκονται οι μεγάλες δυνα
τότητες ανάπτυξης της ιδιοοτικής πρωτοβουλίας, ούτε και ποιοι 
είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι 
απροσδιόριστοι και μεταβάλλονται ανάλογα με τις ορέξεις tcov 

κομματικών οργάνων και τις τάσεις της κομματικής πελατείας που 
θέλει να ικανοποιήσει η κυβέρνηση σε κάθε δεδομένη στιγμή.
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Αλλά πέραν αυτών υπάρχει μία άλλη αλήθεια. Από τη στιγμή 
η Κυβερνητική παράταξη δεν δέχεται το κέοδος σαν το βασικό

τερο κίνητρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν δέχεται το κέρ
δος σαν μέσο ούτε συσσο.»ρεύσε(υς κεφαλαίου, ούτε κατανομής Ε
θνικών Πόρων και επενδύσεων και αντικαθιστά τους αυτόματους 
μηχανισμούς της αγοράς από ένα Σύστημα κεντρικά ελεγχόμενο 
ανα'ρεί τη βάση της ιδκυτικής πρωτοβουλίας. Και παρά τις επα
νειλημμένες Κυβερνητικές διακηρύξεις, ότι ο ρόλος της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας είναι σημαντικός και η αναμενόμενη συμβολή τους 
στην ανάπτυξη είναι καθοριστική, η τακτική που ακολουθήθηκε 
την τριετία του ΙΙΛΣΟΚ είναι εντελώς αντίθετη.

.Με την εχθρική στάοη της προς την ιδιωτική πρωτοβουλία 
και τον συνεχή και αυθαίρετο κρατικό π.αρεμβατισμό,_η οικονομία 
έχει καταλήξει να. κινείται σε ένα πλαίσιο που όλα σχεδόν καθορί
ζονται από το Κράτος και όχι από την κανονική λειτουργία της α
γοράς. Έτσι έχει δημιουργηθεί ένα τεχνητό πλαίσιο μέσα στο ο
ποίο ασφυκτιά η ιδιωτική προ)τοβουλία. Τα επιτόκια, οι τιμές, οι 
αποδοχές, οι-ισοτιμίες και η > ατανομή των πόρων καθορίζονται 
από το Κράτος. Οι φορείς οικονομικής δραστηριότητος μετα
χειρίζονται άνισα από το Κράτος που παρέχει προνόμια στις μονάδες 
που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, παρεμβαίνει με ελέγχους στην κα
θημερινή >ειτουργία επιχειρήσεων και διευρύνει την μονοπωλιακή 
εξουσία σε πολλούς τομείς. Έτσι η Κυβέρνηση, παρά τις διακη
ρύξεις της δεν αποδέχεται στην πράξη την ελεύθερη, ιδιωτική πρω
τοβουλία και υποτάσσει την οικονομία στο δόγμα και την δημιουρ
γική επιχειρηματική πρωτοβουλία στην Κομματική Δημόσια Δι
οίκηση.

Τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής είναι πλνέον γνωστά. 
Επικρατεί δυσμενές ψυχολογικό κλίμα. Και επί πλέον, αβεβαιό
τητα για το μέλλον με την δαμόκλεια σπάθη των κοινωνικοποιή
σεων με την κομματική εποπτεία μέσω των Εποπτικούν Συμβου- 
λίθ)ν και με το Νόμο "περί προβληματικών επιχειρήσεων)) που 
αποτελεί μια συνεχή απειλή για την ιδιωτική επιχείρηση με τις 
ανεξέλεγκτες και ανεύθυνες διατάξεις του. Σε συνδυασμό δε με τον 
περιορισμό της χρηματς δοτήσεως του ιδιωτικού τομέα για να κα
λυφθούν τα τεράστια ελλείμματα του Δημοσίου και των κοινωνι
κοποιημένων επιχειρήσεων έχουμε οδηγηθεί σε πλ.ήρη επενδυτική 
άπνοια και στο κλείσιμο υγειών επιχειρήσεων, ενώ η οικονομία που 
παραπαίει δέχεται το τελ ικό πλήγμα από το πενταετές πρόγραμ
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μα, που δεν ξεκαθαρίζει επί τέλους τι θέλει η Κυβέρνηση. Το π/.αί- 
σιο ~ου θα κινηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι ακαθόριστο.

Αυτό όμως που προκύπτει ανάγλυφα από το πρόγραμμα είναι η 
πρόθεση δημιουργίας νέευν κοινωνικοποιημένων επιχειρηματικών 
φορέων με προνομιακή μεταχείρηση από το κράτος σε βάρος της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι επιχειρηματικοί φορείς στους οποίους 
αναφέρεται συχνά το πρόγραμμα και στους οποίους βασίζει σε ση
μαντική έκταση την επίτευξη των στόχμυν του θα είναι : Οι ορ
γανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Γεο^γικές Συνεταιριστι
κές Οργανώσεις, οι Εταιρείες λαϊκής βάσης και ακόμη οι Κρατι
κοί Οργανισμοί. Επομένους το πλαίσιο για την ιδιωτική πρωτοβου
λία ούτε ξεκάθαρο είναι, ούτε ανταγουνιστικό, αλλά θα συνεχίσει 
να καθορίζεται ανάλογα με την Κομματική σκοπιμότητα που θέλει 
να εξυπηρετήσει ή~~Κυβέρνηση. ' " ' "

Και αλήθεια πως μπορούμε να μιλάμε για ενίσχυση της ι
διωτικής πρωτοβουλίας και χρησιμοποίησή της ους βασικού μο
χλού ανα'πτύξεως όταν αποβλέπουμε την κατάλυση του ανταγωνι
σμού;

Μετά από τις ανουτέοω διαπιστώσεις Οα θέλαυ.ε να υ.άθουυ.ε 
ποια μορφή μικτής οικονομίας Οα εφαρμόσει η Κυβέρνηση: Ε
μείς πιστεύουμε στο σύστημα μικτής οικονομίας όπως διαμορ
φώθηκε στην Χώρα μας με σαφή έμφαση στον ιδιωτικό τομέα 
που αποτελεί τον βασικότερο μοχλ.ύ ανάπτυξης του Τόπου. H Κυ
βερνητική παράταξη δέχεται τον ιδιωτικό τομέα ως αναγκαίο κα
κό και πιθανόν να βλέπει το σύστημα μικτής οικονομίας σαν ένα 
ενδιάαεσο στάδιο έως ότου κοινωνικοποιηθεί το σύνολ.ο της οι- 
κονομικής μας δραστηριότητας. ΛλΑά και εάν δεν ισχύει αυτό, η 
αδυναμία της να πείσει, αποτελεί την μεγαλ.ύτερη καταδίκη της 
πολιτικής της. Αλ.λά πέοαν των ανωτέεω το πούντα νινιά ούτε τον 
τίτλ.ο του δικαιολογεί.

'Ενα πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
Οα έποεπε, για να δικαιολ.ονείται ο τίτλος του να είναι «αναπτυ- 
ξιακό». Αυτό όμους το πρόγραμμα δεν είναι ανατυξιακύ. Και αυτό 
στ’ αλ.ήθεια συμβαίνει για «πρώτη φορά». Δεν είναι μόνο το γεγο
νός ότι ο επιδιουκοαενος ρυΟαός ανάπτυξης είναι πολύ μικοότετος 
από τους ρυθμούς που πραγματοποιήθηκαν στο όχι μακρυνό πα
ρελθόν και μάλιστα χωρίς πρόγραμμα, όπως υποστηρίζει το 1ΙΑ- 
ΣΟΚ, αλΑά και το ότι ούτε και ο ρυθμός που προσδιορίζεται στο 
πρόγραμμα είναι δυνατό να επιτευχθεί. Ενώ τα Προκαταρκτικά
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μιλούσαν για ρυθμό 3,5 % Γ4 % έκανε τώρα στο πρόγραμμα, 
την παρουσία του και μικρότερος ρυθμός (3 %). Το επόμενο έ
τος η πρόβλεψη αυτή εάν δε μπαίναμε σε προεκλογική περίοδο 
θα είχε αναθεωρηθεί σίγουρα στο 2 %. Από εκεί και πέρα δεν θα 
χρειαστεί να υπάρξει συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περί
οδο 1974-81 επιτεύχθηκε ρυθμός 1 % παρά την ένταση της Διε
θνούς Οικονομικής κρίσης.

Το ότι το πρόγραμμα δεν είναι αναπτυξιακό φαίνεται και από 
άλλα στοιχεία του. Αρχικά προγραμματιζόταν η δημιουργία 270 
χιλ. νέων θέσεων απασχόλησης στην περίοδο του προγράμματος. 
Τώρα το πρόγραμμα μιλά μόνο για 150-160 χιλ. θέσεις απασχό- 
λησης. Και ενώ προβλέπεται να εγκαταλείψουν το γεωργικό το
μέα 70 χιλ. άτομα μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό (16,5 %) τ<»ν 
νέων θέσεων εργασίας Οα δημιουργηθούν στη βιομηχανία. Τελικά 
δηλαδή Οα μειωθεί το ποσοστό των απασχολρυμενων_.στους. βασ^-- 
κούς”πάραγ(ογικούς τομείς αγαθών και Οα αυξηθεί η απασχόληση 
σε μη παραγωγικές υπηρεσίες. Εάν είναι δυνατό αυτό στο σημερινό 
στάδιο της οικονομίας μας να χαρακτηριστεί ανάπτυξη.

Είναι σαφές ο :ι στην ουσία αυτό που παρουσίασε η κυβέρνηση 
στη Βουλή δεν είναι πρόγραμμά, διότι δεν έχει τα βασικά χαρα
κτηριστικά του 11ρογράμματος. Αλλά τότε τι είναι αυτό ; Δεν εί
ναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς ότι αυτός ο τόμος αποτελείται 
από τρία ουσιαστικά ασύνδετα σύνολα, δηλαδή ;

1. .Από πολυάριθμες υποσχέσεις, ή προθέσεις που χαρακτη
ρίζονται σκοποί και στόχοι του 11 ρογράμματος. Στους «σκοπούς» 
αυτούς δεν υπάρχει μιά πραγματική ιεράρχηση κατά προτεραιό
τητα και δεν δίδεται η χρονική κλιμάκωσή τους. Σε όλα τα θέ
ματα που απασχολούν την Ελληνική οικονομία και κοινωνία δίδει 
το πρόγραμμα προτεραιότητα η έμφαση : Δηλαδή στη μείωση και 
του πληθωρισμού και της ανεργίας, στην περιφερειακή ανάπτυξη, 
στη γεωργία, στην τεχνολογία, σσην υγεία, στην εκπαίδευση, στην 
κοινωνική πρόνοια, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην το
πική Αυτοδιοίκηση, στις πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λ.π. Σε 
όλα φαίνεται σαν να θέλει το πρόγραμμα να ικανοποιήσει όλες τις 
επιθυμίες, όλους τους σκοπούς στο μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά τότε 
δεν πρόκειται για πρόγραμμα αλλά για ευχολόγιο. Το πρόγραμμα 
πεέπει να ιεεασ/εί και να επιλένει. Αλλοιώς είναι ένα «τίποτε».

2. Ατελείωτες καταστάσεις μέτρων πολιτικής που δεν είναι 
δυνατό να προσδιορίσει κανείς σε ποιά. σχέση βρίσκονται με τους 
σκοπούς που επιδιώκουν και μεταξύ τους. Έτσι συγκρούσεις
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μεταΕ,-ύ Μέτρων και σκοπών Οα είναι αναπόφευκτες υ.ε έντονα αρ- 
νητικά αποτελέσματα.

3. IIολιγάριθμους πίνακες έργων, με πολυάριθμα λάθη εκού
σια και ακούσια για να αποδεικνύεται έτσι και η αναξιοπιστία και 
η προχειρότητα. Πολλά από τα έργα αναφέρονται μέχρι και τέσ
σερις φορές. Μια φορά στο κείμενο, μια δεύτερη στους Πίνακες 
των νομών, αια τοίτη στους πίνακες πεοιοερειών και υιια τελευ- 
ταία στους πίνακες έάγιον κατά τομέα. Έτσι για να φαίνεται με
γάλος ο όγκος τους. Ακόμη ορισμένοι πίνακες έργων παρουσιά
ζονται αυτούσιοι δύο φορές στο πρόγραμμα. Μια φορά στο κεί
μενο του τομέα και άλλη μια φορά σε παράρτημα. (Παράδειγμα 
οι πίνακες του κεφαλαίου για τον γεωργικό τομέα).

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
α |Λ,α —ρόγραμμα οικονομικής -και κοινωνικής ανάπτυξης μπο

ρεί να καταστεί αποτελεσματικό υ.έσο άσκησης αναπτυξιακής πο- 
λιτικής και να συμβάλει στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανά
πτυξης, κάτιυ από ορισμένες προϋποθέσεις. Η π ρ ιό τη π ρ ο - 
υπόθεση είναι ότι το Πρόγραμμα Οα συλλαμβάνει και Οα 
ερμηνεύει σωστά τις προτιμήσεις και επιδιώξεις του κοινωνικού 
συνόλου και Οα τις μετατρέπει σε σκοπούς και συγκεκριμένους 
στόχους. Οι σκοποί και οι στόχοι Οα πρέπει επομένως να εκφρά
ζουν αντικειμενικά και να εξειδικεύουν στους επιμέρους τομείς 
την συνάρτηση «κοινεονικής προτίμησης)). Μ ι α ά λ λ η π ρ ο
υ π ύ 0 ε σ η είναι ότι πρέπει να επιδιώκεται με το πρόγρα.μ.μα 
η κατανομή των διαθεσίμων πότων κατά τέτοιο τοότ:ο. οόστε 
να επιτυγχάνονται οι προτεραιότητες που βγαίνουν από τη 
«συνάρτηση κοινωνικής προτίμησης».

Για την πλήρωση αυτών τ(υν προϋποθέσεων απαιτείται κατά 
τον προγραμματισμό η ακολούθησα, δύο χωριστοόν διαδικασιών. 
Η μια δ ι α δ ι κ α σ ί α. π ο υ ε ί ν αι π ο λ ι τ ι κ ή, απο
βλέπει στο να ε κ φ ο ά σ ε ι σ ο> σ τ ά και να ε £ ε ι -
I 4 4

δ ι κ ε ύ σ ε ι τη 
τ ί μ η σ η ς)).
προεκλογικά προγράμματα, από κυβερνητικές προγραμματικές 
δηλώσεις και από δηαοκοατικά ε'/κεκτιμένες θέσεις — πτοτά- 
σεις μεγάλων κοινωνικών ομάδων, παραγωγικών τάξεων ή περι
φερειών της χοόρας. Είναι σαφές ότι οι σκοποί και οι στόχοι του 
Προγράμματος δεν μπορούν να ικανοποιούν στο έπακρο όλες τις 
ομάδες πληθυσμού, όλα τα άτομα. Μια τέτοια επιδίωξη Οα οδη

«σ υ ν α ρ τ η σ η κ ο ι ν (ι) ν ι κ η ς π ο ο -
II συνάρτηση αυτή βγαίνει μέσα από ειλικρινή
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γούσε στην έλλειψη προσανατολισμού, την ανυπαρξία πολιτικής, 
στο χάος. Γι’ αυτό θα πρέπει οι σκοποί και οι στόχοι να ιεραρ
χούνται και να κατατάσσονται κατά προτεραιότητα. Λυτό είναι 
έργο της υπεύθυνης κυβέρνησης.

.Λυτό όμως δεν έγινε από την Κυβέρνηση στην περίπτωση του 
ΙΙρογράμμ,ατος αυτού. Διότι η ίδια η κυβέρνηση δεν ξεκαθάρισε 
τι ήθελε. Ακόμη η κυβέρνηση δε γνώριζε ή δε θέλησε να μάθει τι ο 
Ε/άηνικός Λαός προτιμούσε, μια και μόνιμη προσπάθεια, τα ; υπήο- 
ξε να τον παραπλανήσει και αποπροσανατολίσει μέσα από το α.πε- 
οίνραπτο «Σνμ3όλαιο» και τις αμέτρητε; προεκλογικέ; και 
μετεκλογικές υποσχέσεις προς όλους και για όλα. Η έλλειψη προ
σανατολισμού. σαοήνεια; και ορθολογισμού στην πολιτική τη; 
κυβέρνησης αντανακλάται επομένως στο Πρόγραμμα, το κεί
μενο του οποίου χαρακτηρίζεται από στείρα συνθηματολογία, δη- 
μοκοπία και δογματισμό. ---------- - ------  ------ ~

αναφερονται στ ο-Οι Κυβερνητικές «επιλογές» όπω 
γραμμ,α δεν έχουν καμία σχέση με τις τιραγματικές ανάγκες και 
δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας Γ-αι κοιν(ονίας, αλλά απο
τελούν στοιχεία ιδεολογικού βερμτ.αλισμού του κυβερνώντος κόμ.- 
ματο;. Οι «επιλονές» αυτέε υποτίθεται ότι κατατείνουν στην ποα- 
γματοποίηση του οράματος του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού 
της Ελληνικής κοινωνίας, στο βωμό του οποίου θυσιάζονται τα μέ
χρι σήμ.ερα επιτεύγματα της Ελληνικής οικονομίας και οι θεμ.ιτέε 
προσδοκίες του Λαού για ένα καλλίτερο μέλλον.

II άλ/η διαδικασία είναι η επιστημονική επεξεργασία του 
11 ρογράμ.ματος. δηλαδή η τεχνοκρατική πλευρά του Προγραμμα- 
τισμού. ΙΙροϋπόθεση για να αρχίσει η διαδικασία αυτή είναι να γνο)- 
ρίζει με σαφήνεια η αρμόδια υπηρεσία Προγραμματισμού τις βα
σικές κυβερνητικές επιδιώξεις και τους γενικούς σκοπούε της πο
λιτική; της κατά την πεοίοδο του 11 οογοάμματοε. Τ)μω; η ννώση 
αυτή δεν υπήρξε διότι δε δόθηκαν σαφείς «όροι εντολής». Έτσι η ε
πεξεργασία του 11 ρογράμματος άρχισε και ολοκληρώθηκε μέσα στην 
ασάφεια, των κενολόνοον συνθημάτων τη; κομματικής πεοπα/'άν- 
δας και των ομτχλίυδών οραμ.άτίον : Ποιος είναι ο τρίτο; δρόμος 
για. το σοσιαλ.ισμό και που καταλήγει; I \ ο ι ν to ν ικ ο π ο ίη σ η: Και 
τι είδους : Σε ποιους κλάδους και σε ποια έκταση; .Μέσα, στην Ε- 
()1\; Έξω από την ΕΟΚ: Τι είδους σχέση; Ποιος ο ρόλος της ι
διωτικής πρωτοβουλίας; Ποια η διασφάλισή της; Ποιες οι προ
τεραιότητες και ποιοι σκοποί στους βασικούς τομείς; Όλα τα ε
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ρωτήματα αυτα υπήρςαν αναπαντητα κατα την επεςεργασια του 
προγράμματος και πολλά παραμένουν αναπάντητα και τώρα στο 
i I ρόγραμμα.

Λεν γνωρίζουμε το οικονομετρικό υπόδειγμα, στο οποίο βασί
στηκε η τεχνική επεξεργασία του Προγράμματος και ο έλεγχος της 
εφικτοτητας των γενικίυν μακροοικονομικών στόχων του. Αλλά 
όποιο και αν υπήρξε το υπόδειγμα, όποιες και αν ήταν οι μετα
βλητές που χρησιμοποιήθηκαν και οι παράμετρες που εφαρμό-, 
σΟηκαν. τα αποτελέσματα Οα ήταν λάθος για το δικό σας τ;ρύγραμ- 
μα. Τη υπόδειγμα στην περίπτωσή σας δεν «δουλεύει». Και τούτο 
διότι τα στατιστικά στοιχεία που βασίζεται το υπόδειγμα εκφράζουν 
τις λειτουργικές σχέσεις των μεταβλητών μιας φιλελεύθερης οικονο
μίας της αγοράς και το δυναμισμό της οικονομίας αυτής και όχι 
μιας αγνώστου και σε σας ακόμα σοσιαλιστικής οικονομίας στην 
οποία.εσείς στοχεύετε._Ταά)λιβερά_αποτ.ελ£σματα.τ.ης α.ποίας.γνο)_- 
ρίζουμε όλοι μας.

Αναοοοικά τώοα υ.ε την διαδικασία επεξεργασίας του Ποο- 
γράμματος στογς επιμέρους τομείς, κλάδους και περιφέρειες, αυτή 
που χαρακτηρίζεται από το ίδιο το πρόγραμμα φιλάρεσκα «δημοκρα
τική» έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ούτε δημοκρατική υπήρξε ούτε 
αποτελεσματική. Και δεν υπήρξε ο περίφημος «δημοκρατικός 
προγραμματισμός σας» διότι δεν αξίζει τον χαρακτηρισμό αυτό 
η μη θεσμοθετημένη συζήτηση στις γνωστές «λαϊκές» συγκεν
τρώσεις στους νομούς που συγκαλούνται από τον κομματικό νομάρ
χη και συμμετέχουν οι «εκπρόσωποι» των γνωστών φορέων και 
επιλεγμένα άτομα. Ούτε αποτελεί δημοκρατική διαδικασία η πρό
ταση από τα Νομαρχιακά συμβούλια ή από άλλες κεντρικές ή περι
φερειακές υπηρεσίες ατελείιοτων πινάκιον έργων, στον αριθμό και 
στη χρηματοδότηση των οποίων δεν υπήρξαν περιορισμοί, παρά 
μόνο η εξάντληση της φαντασίας αυτών που προτείνουν τα έργα. Έ
τσι δεν ελέγχθηκαν τα έργα αυτά πριν μπουν στο JI ρόγραμμα ούτε 
από την άποψη της τεχνικής εφικτότητάς τους, ούτε από την ά
ποψη της σκοπιμότητάς τους (σε σχέση με συγκεκριμένους στό
χους ) ούτε τέλος από την άποψη της χρηματοδοτικής ικανότητας. 
Ο σκοπός ολοκληρώθηκε με το να φανούν τα έργα στο πρόγραμμα 
και μάλιστα σε περισσότερα σημεία του για να είναι το προπαγαν
διστικό αποτέλεσμά, τους στο εκλογικό έτος που μπαίνουμε, με
γαλύτερο.

Αλλά και για ένα άλλο λόγο το Πρόγραμμα αυτό δεν είναι 
προϊόν δημοκρατικού διαλόγου στη φάση της επεξεργασίας του.
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Διότι δε συγκροτήθηκαν, εκτός εξαιρέσεων Επιτροπές και Ομά
δες Εργασίας, όμως είχε γίνει κατά την επεξεργασία παλαιοτέ- 
pcov σχεδίων προγραμμάτων, με ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων 
παραγονγικών τάξεων και ομάδίυν συμφερόντων, και επιστημονι
κών οργανιυσεων. Έτσι δε ρωτήθηκαν ουσιαστικά οι εκπρόσωποι 
των σπουδαιοτέρων παραγωγικουν τάξει ον που Οα έπρεπε να έχουν 
λόγο στην εξειδίκευση των στόχων του προγράμματος στους το- 
μεί; που τους αοοοούν και στα υέτρα πολιτικήε που τους επη-ι ~ ι ι k I I - ” ι* νOcυό wO’j'/'.t

Κατά την κατάρτιση του Σχεδίου 11 ρογράμματος Οικονομι
κής Λναπτύξειος 1078-1982. τα ΓΓροκαταρκτικά του οποίου εγκρί- 
Οηκαν τότε από τη Γ>ουλή η διαδικασία αυτή τηρήθηκε. Στο Κέν
τρο σνν.τοτήΟ/καν τότε πολυάειΟυιες επιτροπέε κατά τομέα, κλά- 
δο ή θέμα με ευρύτατη εκπροσώπηση, στις οποίες όλοι οι ενδια
φερόμενοι διατύπιοσαν τις προτάσεις τους. Στις, επιτροπές έλαβαν. 
μέρος Ο Ο-050 επιστήμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρό
σωποι παραγωγικών τάξειον και ομάδων ενδιαφερομένων. Το έργο 
αυτό των Επιτροπών είναι γνωστό. Στην 11 εριφέρεια επίσης συγ
κροτήθηκαν σε κάθε νομό επιτροπές και ζητήθηκε και υπέβαλ ν 
τις προτάσεις τους όλες οι παραγιυγικές τάξεις, οι δήμοι
και οι κοινότητες και οι τοπικές οργανοόσεις. Κάθε νομός επε
ξεργάστηκε και υπέβαλε με βάση αυτά τα στοιχεία ένα σχέδιο προ
γράμματος μαζί με τα υπομνήματα και τις προτάσεις των τοπι- 
κών φορέων. Λυτά βέβαια έγιναν με σοβαρότητα χωρίς τις δικές 
σας τυμπανοκρουσίες. Όλο αυτό το υλικό που προήλθε από τις νο- 
υιαν/ιακέε και από τιε κεντοικέε επιτοοπέε υε ευρεία εκπροσιυπηση, 
χρησιμοποιήθηκε κατά την τελική επεξεργασία του προγράμμα
τος. Ιίλέπουμε επομένους ότι η διαδικασία του προγράμματος σας 
ούτε πολύ δημοκρατική υπήρξε ούτε για «πρώτη φορά» εφαρ
μόσθηκε . όπο>ς φιλάρεσκα τονίζεται στο πρόγραμμα αυτό.

(Αλήθεια Οα άξιζε αν μπορεί να γίνει, να επιδειχθεί το πρύ- 
νοαυυ.α ενόε νου.ού και τα υπομνήματα των διαοόοων φοοέων που 
το συνοδεύουν και καΟώε υ,ια ή πετισσότεοεε εκθέσεις των Κεν- 
τοικών Ιυπιτοοπών).

1 ια να αποδειχΟεί ακόμη μια φορά ότι τα όσα λέγει η Κυβερ
νητική Ιίαράταξη για δημοκρατικό προγραμματισμό, για δημο
κρατία από τη βάση, για αυτοδιοίκηση και αποκέντροίση τ’ ανα
γνωρίζει για τα μικρά και τ’ ασήμαντα. Για τ’ άλλα υπάρχει ο κεν
τρικός φορέας, το Κόμμα, το οποίο και επιβάλλει τις θελήσεις του.
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4. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ TOT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με-ά την έγκριση των προκαταρτικών από τη Βουλή Οα 
περίμενε κανείς ότι η Κυβέρνηση Οα προχμυρούσε στην επεξερ
γασία και παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου και αυτοτελούς και 
πλήρους προγράμματος.

Το μόνο που δεν συμβαίνει είναι αυτό. Διότι :

1) Το τελικό πρόγραμμα δεν περιέχει βασικά κεφάλαια 
και θέματα ηκαι αναφέρονται μόνο με σχετική συντομία στα Προ
καταρκτικά. Μεταξύ αυτών είναι : Τα δημόσια οικονομικά, 
το ισοζύγιο πληρωμών, το εργατικό δυναμικό και απασχό/ηση. 
οι τιμές και τα εισοδήμ,ατα κ.α.

Και, ενώ (ος βασικοί στόχοι πολιτικής ορίζονται στο ίδιο 
το Πρόγραμμ.α “η αύξηση της συμυ.ετοχής των επενδύσεων στο 
ΛΕΠ, η μείωση του ελλέίμμ.ατος του δημοσίου τομέα και ή 
μείωση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών», με άξονα 
στρατηγικής «την καταπολέμηση της ανεργίας και τη στήριξη 
μιας αναπτυξιακής πολιτικής προσφοράς», δεν παρέχονται 
στοιχεία; :

α) Γιά την ποσοτική έκφραση των στόχων αυτούν. 
β) Την ποσοτική έκφραση τουν'μέσο^ν με τα οποία Οα επι- 

διωχΟούν οι στόχοι.

γ) Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιμέρουε 
χρησιμοποιουμένων μέσων και της μεταξύ τους συνέπειας ή 
αντιφατικότητας.

Έτσι, ενώ από πλευράς βερμπαλιστικής διατυπώσεως. 
το Πρόγραμμα Οα μπορούσε να χαρακτηρισΟεί ως φλύαρο σε ότι 
αφορά τους θεσμικούς του στόχους και τα μέτρα που "αλλάζουν τις 
δομές της οικονομίας)), αντίθετα είναι εξαιρετικά σκοπηρό. σε 
ότι αφορά, τις επιδόσεις που Οα πραγματοποιήσει η οικονομία 
υιε τις επιδκοκ.όυ.ενεε Οεσυ,ικέε αλλα*'έε.

2) Κατά απαοάδεκτο τοόπο από το ποό'παυ,υα ελλείπει 
ολοκληοεομένη πολιτική σε σχέσft μ.ε την ΚΟΚ.

Εκτός από ελάχιστες αναφορές σε μεμονωμένα σημεία και 
περιπτώσεις (ιδίως στο κεφάλαιο για τη γεωργία μνημονεύονται 
ορισμένοι κανονισμοί της ΕΟΚ) δεν υπάρχει στο Πρόγραμμα 
τίποτα άλλο ουσιαστικά νια το τεοάοτιο αυτό Οέυα. που αποτελείι * λ
κεντρικό άξονα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας ματ.
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Έτσι δε γίνεται αναφορά ούτε για τις προβλεπόμενες ή 
δυνατές χρηματοδοτήσεις από Κοινοτικούς πόρους των διαφόρων 
ειδικών Προγραμμάτων (Γεωργικό ταμείο, Περιφερειακό τα
μείο, Κοινωνικό ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), 
ούτε^αε ποιους τρόπους θα μπορούσαμε να αξιοποιήοουμε καλύ- 
τερα.Ι τους· διαθέσιμους Κοινοτικούς Πόρους.

Αυτή βέβαια η παράλειψη είναι εσκεμμένη δια δύο λόγους : 
11ρώτο διότι θα αναγκαζόταν η Κυβέρνηση να ομολογήσει την 
χρηματοδότηση.. ωρισμένων έργων από την ΕΟΚ πράγμα που 
επιμελούς αποφεύγει επί μία· τρ-ιετάα. Σημειώνω ότι υπάρχει κοι
νοτική δέσμευση για-ανάρτηση πινακίδων με τα σχετικά οικονο
μικά στοιχεία, σε κάθε έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΟΚ 
και όπως είναι γνωστό δεν υπάρχουν πουθενά. Δεύτερο διότι πιθανό 
να εδημιουργούσε"προβλήματα εσωκομματικά ή επιβεβαίουση της 
Κυβέρνησης ότι ανήκουμε πλέον στο "Συνδικάτο-))'όπως α.πο- 
καλούσε παλαιότερα (ίσιος και τώρα μερικοί) η Κυβερνητική 
παράταξη την ΕΟΚ*.

Από την άλλη, πλευρά, η Κυβέρνηση έσπευσε δια του Υφυ
πουργού Εθνικής Οικονομίας να καταθέσει το Πρόγραμμα στην 
ΕΟΚ πριν το συζητήσει η Ε λ λ η ν ι κ ή ο υ λ ή 
για να ζητήσει την χρηματοδότηση του Προγράμματος. Αυτό 
λέγεται υπερήφανη εθνική πολιτική. Αλλά στοιχειώδης λογική 
επιβάλλει πριν ζητήσεις να σου χρηματοδοτήσουν το Πρόγραμμα 
να περιλάβεις μέσα στο Πρόγραμμα ένα κεφάλαιο που θα πραγμα
τεύεται το θέμα της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την ΕΟΚ.

Το πενταετές πρόγραμμα αυτό, λόγω των ελλείψεων και των 
αδυναμκόν του. δεν θα ανταποκριθεί στις βασικές λειτουργίες 
που πρέπει να επιτελεί ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Αυτό είμαι 
σίγουρος ότι το γν(ορίζει και η Κυβέρνηση.

Προχίορεί όμως στη διαδικασία έγκρισής του από τη Βουλή 
διότι θέλει να χοησιυιοποιήσει το ] I οόνοαυυα σαν εογαλείο ποοε- 
κλογικής προπαγάνδας. Η εξαντλητική αναρίθμητη και επα- 
νειλτνιαένη παρουσία των αναοίΟυιητων (ίέογο)ν» μικοών και 
μεγάλων κατά νομό και συγκεκριμένη τοποθεσία φανερώνει τις 
πραγματικές προθέσεις. Το Πρόγραμμα δηλαδή υποκαθιστά το 
ρόλο του πολιτευτή που σε κάθε χωριό σε κάθε τόπο υπόσχεται 
τα πάντα.
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5. Η ΕΦ1ΚΤ0ΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ.

. Στο πρόγραμμα μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις διατυ
πώνονται ποσοτικά και συγκεκριμένα οι στόχοι που επιδιώκει. 
Οι λίγες εκτιμήσεις που γίνονται σε μορφή επιθυμητών επι
διώξεων αφορούν το ρυθμό αυξήσεως του Ακαθάριστου Εγχώ
ριου Προϊόντος, τις αναγκαίες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου για 
την επίτευξη του ρυθμού αυτού και τις πιθανές πηγές χρηματο- 
δοτήσεως τον; επενδύσεο;ν.

___ Δεν“'7αναφέρεται από πού προκύπτει αυτός ο ρυθμός της
ανάπτυξης της Οικονομίας. Αποφεύγεται επιμελούς να αναφερθεί 
η τομεακή ή κλαδική προέλευση του προϊόντος. Ακόμη δεν δί
δονται οι συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι σε άλλα βασικά μεγέθη 
της οικονομίας όπως είναι το ισοζύγιο πληρωμών και ειδικότερα 
η εξέλιξη-, του εμπορικού ισοζυγίου (εισαγωγές - εξαγωγές), 
το αναμενόμενο ύψος του πληθωρισμού, το επίπεδο ανεργίας κ.λπ.

Στο "πρόγραμμα ορίζονται οι βασικοί στόχοι πολιτικής 
όπιος η αύξηση της συμμετοχής των επενδύσεον; στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο. ΙΙροϊόν, η μείωση του ελλείμματος του δημοσίου τομυα και 
η μείιοση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσον; συναλλαγον;, 
με βασική κατεύθυνση την καταπολέμηση της ανεργίας και του 
πληθωρισμού και την στήριξη μιας πολιτικής προσφοράς, ενώ 
δεν παρέχονται στοιχεία γιά την ποσοτική έκφραση τον; στόχον; 
αυτών ούτε για την ποσοτική έκφραση τον; μέσον; με τα οποία 
θα επιτευχθούν οι στόχοι.

Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι προφανής. Λεν θέλει η κυ
βέρνηση να υποστεί την κριτική από την βέβαιη αποτυχία τον; 
στόχον; αυτόν;.

.Αλλά εάν εξετάσουμε τους ποσοτικούς μακροοικονομικούς 
στόχους που αναφέρεται το πρόγραμμα, μας δίδεται η εντύποιση 
ότι η αναφορά γίνεται σε άλλη οικονομία και όχι στην Ελληνική. 
Οι εξελίξεις της τελευταίας τριετίας που αποτελούν τη βάση για 
τις εξελίξεις και τον; επομένον; ετον;, αφού ουσιαστικά η πολιτική 
δεν αλλάσσει. φαίνεται ότι αγνοήθηκαν παντελώς.

Η ανυπαρξία συνεπούς οικονομικής πολιτικής, τα αλλοπρό
σαλλα μέτρα και η έλλειψη διαφάνειας όσο αφορά τις σχέσεις του 
δημοσίου και ιδρυτικού τομέα της οικονομίας οδήγησαν, όπο;ς 
είναι φυσικό σε στασιμότητα και σε αύξηση της ανεργίας χ<υρίς να 
περιορισθεί η σχετική ένταση του πληθο>ρισμού. Το Ακαθάριστο
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Εγχώριο Προϊόν παρουσίασε στασιμότητα το 1982 και 198·! 
ενώ η αναμενόμενη μικρή αύξηση κατά το 1984 Οα προέλθει 
κυρίως από την αύξηση της αγροτικής παραγωγής (που οφείλεται 
στις εξαιρετικά ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες) και την επέ
κταση του δημοσίου τομέα. Χαρακτηριστική είναι η μείωση τ(υν 
ιδιωτικών επενδύσεων. Οι δημόσιες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
αυξήθηκαν κατά 1% το J 982 και (>% το 198ο ενώ οι ιδιωτικές 
που αποτελούν τα 3/4 του συνόλου μειώθηκαν κατά 4,5% το 1982 
και 0% το 198ο. Εξ ίσου απογοητευτική είναι και η εξέλιξη τ<υν 
επενδύσεων στη μεταποίηση οι οποίες μειώθηκαν κατά 10% το 
1982 και 1% το 1983. Δηλαδή σε μια περίοδο που έπρεπε να κατα
βάλλονται έντονες προσπάθειες γιά τη διεύρυνση και* βελτίωση 
της παραγωγικής, δυναμικότητας της Χώρας εντάθηκε ο κατα
ναλωτικός χαρακτήρας της οικονομίας- και μειώθηκε η ροπή προς
την αποταμίευση.

Αλλά πως ήταν δυνατό να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις 
αφού η κυβέρνηση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
αποθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα αποτελέσματα της 
πολιτικής αυτής ή μάλλον των πειραματισμοί γιατί αμφισβητούμε 
την ύπαοεη συνκεκριμένηε πολιτικός είναι γνωστά.

Ο αριθμός τίυν ανέργων υπερέβη τις 850.000, η παραγωγι
κότητα του ερνατικού δυναμικού υ.ειώΟηκε σημαντικά με άοιεσεε 
επιπτώσεις στη μείωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής 
Οικονομίας, τα ελλείματα του δημοσίου τομέα υπερδιπλασιά
στηκαν και το Δημόσιο χρέος τριπλασιάσθηκε. Οι συνέπειες των 
ανωτέεω εέελίέεων. ήταν η διατήοηση πληθωρισμού σε υύηλά 
επίπεδα παρά την ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών από το εξωτερικό 
και η χειροτέρευση του ισοζυγίου πληρωμκόν. Ηέβαια η κυβέρνηση 
επικαλείται επιτυχίες στην καταπολέμηση του τιμαρίθμου και στον 
περιορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ- 
λανών. .Αλλά νια ποιά καταπολέμηση του τιυ,αοίθυ.ου υ.ιλάυ.ε 
όταν ο τιμάριθμος κινείται σε επίπεδα του 20%. Εκτός αν αυτός 
ο ουθμυε ανόδου του τιμαοίθυ.ου ικανοποιεί την Κυβέονηση. 
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει η σχέση της πορείας, του δικού μας 
τιμαρίθμου με τον ρυθμό του τιμαρίθμου των /μορών του 
Ο.Ο.ΣΛ. που από διπλάσιοι πεείπου το 1981 έοθασε να νίνει σ/ε-

k 4 I / .

δον τετεαπλάσιοε το 1988, με αποτέλεσμα το διαοοοικό αυτό 
ύψος του πληθίορισμού να μειώνει την ανταγωνιστικότητα. μας 
και να μας εξαναγκάζει σε επανειλημμένες υποτιμήσεις της 
δραχμής.
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Όσο αφορά την εξέλιξη του ισοζυγίου^πληρωμών είναι 
γεγονσς ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών πε
ριορίστηκε από τα 2.400 εκ. δολνλάρια στα 2.000 εκ. δολλάρια 
περίπου. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει όμους ότι κατά το 1982 
οι καθαρές -εισροές από την Ε.Ο.Κ. ανήλθαν σε 550 εκ. δολλάρια 
και το 1983 σε 843 εκ. δολλάρια έναντι 128 εκ. δολλάρια το 1981 
και το συναλλαγματικό όφελος από την μείωση των τιμών και 
των αποθεμάτων των υγρών καυσίμων σε 900 εκ. δολλάρια το 1982 
και 1.100 εκ. δολλάρια το 1983 έναντι του 1981.

Η κατάσταση της δυσμενούς εξελίξεως του ισοζυγίου πλη- 
ριομούν διαφαίνεται από την εξέλιξη των εξαγωγών και τη ση
μαντική αύξηση του εξωτερικού Δημοσίου χρέους. Οι εξαγωγές 
παρουσίασαν μείωση το 1982 13,2% κα'- το 1983, 0,8%. II βελτί<υ- 
ση της εξελίξεως τ(υν εξαγωγών κατά το 1984”δεν οφείλεται σε 
υγιείς λόγους δηλ. στην βελτίωση της παραγωγικότηταν: της Ελ
ληνικής οικονομίας, αλλά στη συνεχή υποτίμηση της δραχμής 
που διευκολύνει μια τεχνητή ανταγωνιστικότητα το>ν Ελληνικών 
προϊόντοον. Λλλά μέχρι πότε θα συνεχίσει m υποτίμηση της δρα
χμής με τις γνωστές επιπτώσεις στο κόστος ζωής και στην εξάρ
θρωση της Ελληνικήε Οικονομίας ; Και να το αποτέλεσμα. Το 
κατά κεφαλή εισόδημα της Οικονομίας από 4.300 δολλάρια που 
ήταν το 1980 μεκόθηκε στα 3.540 το 1983. Και βέβαια αυτή η 
μείωση του κατά κεφαλή εισοδήματος δεν οφείλεται ποσοτικά 
μόνο στην ανατίμηση του δολλαρίου όπως Οα τολμήσουν να 
δικαιολογήσουν την πτιόση του Βιοτικού επιπέδου του Ελληνικού 
Λαού οι οικονομικοί υπουργοί της Κυβέρνησης. .Ακόμα και από 
τα στοιχεία των Εθνικών Λ/σμών προκύπτει ότι το κατά κεφαλή 
Εθνικό εισόδημα σε σταθερές τιμές 1970 μειώθηκε.

Λλλά στο πλέον επικίνδυνο σημείο που οδηγεί την οικονομία 
ο «Σοσιαλιστικός μετασχηματισμός» είναι η υπερχρέωση της 
χοόρας στο εξίοτερικό. Το εξίοτερικό Δημ,όσιο χρέος αυξήθηκε 
από 4,6 δισ. δολλάρια το 1971 σε 7,1 δισ. δολλάρια το 1983 και 
προ3λέπεται ότι θα υπερβεί τα 10 δισ. δολλάοια το 1984 και μάλι- 
λισ~α σε περίοδο που οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών συ
νεχώς μειώνονται λόγίο υφέσεως.

Με αυτή την κατάσταση που έχετε οδηγήσει την Ελληνική 
Οικονομία διερωτώμεθα πως είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι 
στόχοι του πενταετούς προγράμματος και πως θα επιλυθούν τα 
—ροφήματα, του Ελληνικού λαού που οι ίδιοι εδημιουργήσατε ;
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Αλλά ας εξετάσουμε τους ποσοτικούς στόχους του προγράμ-
υ.ατο:

J. Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του Α.Ε.Π. 
σε σταθερές τιμές κατά την πενταετία 1983-1987 με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 3-3.5%. Βάσει των εξελίξεοον τιυν ετών 1983 και 1984 
το πρόγραμμα εκτιμά ότι την υπόλοιπη τριετία το Α.Ε.Π θα 
αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό ό,3%-5%.

.Μέσα σε λίγους μήνες η Κυβέρνηση εγκατέλειψε το στόχο 
του 4% που έθεταν τα προκαταρκτικά, πράγμα, που Οα εξασφάλιζε 
μείωση της ανεργίας μέσα στην πενταετία στο 4%,. Και ομολογεί 
η ίδια ότι η επιδίωξη και του 3,5% είναι ανέφικτη και του 3% 
πιθανή. Αλλά με αύξηση του AΕΠ κατά 0,3% το 1983, 2% το 
1984 και 2% το 1985. σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργού 
Εθνικής- Οικονομίας- και·--της ΕΟΚ, απαιτείται ρυθμός ανόδου 
του ΑΕΙ ί 5,4% για τα επόμενα, τελευταία δύο χρόνια για να 
επιτευχθεί μέσος ετήσιος ρυθμός 3% στην 5ετία του προγράμματος. 
Και πάλι τίθεται το ερώτημα ποιοι Οα είναι οι προωθητικοί παρά
γοντες αυτής rr.c εξελίξεως ; Ποιες οι επιπτιυσεις στο ισοζύγιο 
πληρωμών, στον εξωτερικό δανεισμό και τις τιμές; Η πραγμα
τοποίηση του στόχου αυτού είναι αδύνατη χωρίς μια δραματική 
αύξηση του πληθωρισμού και ανατροπή του ισοζυγίου πληρωμών.

Συνεπώς, ούτε ο στόχος του 8% είναι εφικτός. Και το απο
τέλεσμα θα είναι η αύξηση της ανεργίας στο τέλοε της δετίας 
σε επίπεδο που θα αποτελεί ρεκόρ στην Ευρο4πη. Ιναι από πλήρη 
απασχόληση που είχαμε το 1979 και το 1980 Οα φθάσουμε σε 
κατάσταση μαζικής ανεργίας. Και πώς Οα αντιμετωπίσουμε αυτή 
την κατάσταση ; ΙΙουθενά στο πρόγραμμα δεν αναφέρεται πρό- 
βλημ.α της ανεργίας.

Και τολμά η Κυβέρνηση να ομιλεί για αυτοδύναμη ανάπτυξη, 
για αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας «στον διεθνή κατα
μερισμό της εργασίας», για ολοκληρωμένα συμπλέγματα δρα
στηριοτήτων και για περιφερειακοποίηση του προγράμματος. 
Τέτοια προγράμματα απαιτούν υψηλούς ρυθμούς αναπτύξεως και 
υψηλή ροπή προς αποταμιευτή που Οα επιτρέψει την πραγμα
τοποίηση μεγάλων επενδύσεων με τεχνολογική εμβάθυνση.

2. 11 ροϋπόθεση γιά. την επίτευξη του ρυθμού αναπτύξεως 
που θέτει το πενταετές πρόγραμμα είναι η αύξηση των επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου 7,1% ετησίως την περίοδο 1985-1987 για 
ρυθμό 4,3% που αντιστοιχεί στο 3% την πενταετία και 11,9% για 
ρυθμό αναπτύξεως 5% που αντιστοιχεί στο 35% την πενταετία.
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Μια τέτοια αύξηση του ρυθμού τ(υν επενδύσεων είναι ανέ
φικτη. Με το ψυχολογικό κλίμα που δημιούργησε η Κυβέρνηση 
αντιμετίυπίζοντας εχθρικά την ιδιο^τική πρωτοβουλία, με την 
ασάφεια του προγράμματος όσον αφορά τις σχέσεις κράτους και 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την αβεβαιότητα που σκιάζει το 
μέλλον, οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας προ- 
βλέπεται ότι όχι μονο δεν Οα αυξηθούν αλλά Οα συνεχίσουν την 
καθοδική του'; πορεία.

Φυσικά το πρόγραμμα προβλέπει σημαντική αύξηση των 
επενδύσεων του δημοσίου τομέα. II συμμετοχή όμως των επεν
δύσεων του δημοσίου τομέα στο σύνολο τιον επενδύσεων είναι 
της τάξε to ς του .’>0% και τα προγράμματα για επιχειρήσεις του 
δημοσίου τομέα στη βιομηχανία, ενοό εξηγγέλθηκαν προ διετίας 
καί πλέον ακόμη μελετιόνται καί ο χρόνος εφαρμογής είναι αβέ
βαιος. Στα προκαταρκτικά αναφέρεται στόχος για αύξηση τιον 
επενδύσεων στο βιομηχανικό τομέα από 2,9% του ακαθαρίστου 
εγχωρίου προϊόντος που ήταν το 1982 σε 4-4,5 κατά μέσο όρο 
την περίοδο του προγράμματος 1989-1987.

Μια τέτοια πρόβλεψη προφανοός είναι εκτός πραγματικό- 
τητος και αποφεύγεται να επαναληφθεί στο Κυρίως ΙΙρόγραμμα :

Για επίτευξη ρυθμ.ού αυξήσειος το>ν επενδύσεων 7.1",, την 
περίοδο 1985-1987 απαιτείται αύξηση τιον επενδύσεων του ιδιω
τικού τομέα της οικονομίας της τάξεως του ()% ετησίως που επίσης 
θεωρείται ανέφικτη, αν ληφθεί ύπόψη ότι οι επενδύσεις παγίου 
κεφλαίου του ιδιιοτικού τομέα της οικονομίας μεκόθηκαν το 1982 
κατά 2,(3% και το 1988 κατά 9.5%. Ιόπί πλέον στο πρόγραμμα 
όχι μόνο δεν αναφέρεται τίποτα για ναενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρω
τοβουλία και για να βελτιωθεί το κλίυ,α ποάγυ.α που Οα τηε επι- 
τεέύει να δοαστηοιοποιηθεί. αντιθέτιυς το πεόνεαυ.υ.α επιτείνει 
την έλλειψη εμπιστοσύνης λόγω της ασάφειας που συνεχίζεται 
σχετικά με τη στάση της Κυβερνήσεως έναντι της ιδιωτικής πρω
τοβουλίας. Αλλά και για τις Δημόσιες επενδύσεις είναι αναμφί
βολο αν Οα υπάε-εουν οι οονανωτικέε και άλλεε πεοϋποθέσειε που
απαιτούνται για την :ρ α*' υ.ατοπ ο ιη σηt 4 I J J

ΙΙέρα των αν<·>τέρω και ο προσδιορισμός του αναγκαίου 
ύύουε επενδύσείνν πανιού κεφαλαίου που ακολουθείται κατά τουε

* * 4 ι

υπολογισμούς και ειδικότερα ο λόγος κεφαλαίου-προϊόντος ίσον 
προς 5,1 ή 5,4 θεωρείται υποεκτιμημένος. Η σχέση αυτή εκφράζει 
την εμπειρία παλαιοτέρων ετοόν κατά την οποία τόσο η σύνθεση
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των επενδύσεων -κατά φορέα, όσο και κατά τομέα ήταν διαφο
ρετική. Επίσης η οικονομία παρουσίαζε μεγαλύτερο δυναμισμό. 
Επομένως οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι πολύ μεγαλύτερες 
οιπό τις προβλεπόμενες.
ν

Βάσει τ<ον ανωτέρω οι αναγκαίες επενδύσεις γιά τη στή
ριξη ρυθμού αναπτύξείυς έστω και 3α0 δεν πρόκειται να πραγμα
τοποιηθούν εκτός αν αλλάξει το ψυχολογικό κλίμα που έχετε 
δημιουργήσει και αναληφΟούν επενδυτικές πρωτοβουλίες από τον 
ιδιωτικό τομέα σε παοανωνικούε του.είε με οικονομικό δυναμισμό.

3. Λ κόμη το πρόγραμμα προβλέπει αλλαγή τΐυν κατανα
λωτικών προτύπων και ρυθμό αυξήσεως της ιδιιοτικής κατα- 
ναλοοσεως 2. δ % (με ρυθμό αναπτύξεως 3%) και της δημόσιας 
4%. Λυτή η επιδίωξη. Οα_είναι η μόνη-που- Οα-πραγματοποιηθεί 
επί Κυβερνήσεως της χώρας από το Ι1ΛΣΟΚ και με το παραπάνω. 
Γιατί με το χαμηλό ρυθμό αναπτύξεως του 3% (αν τελικά πρα
γματοποιηθεί ). και την αύξηση της ανεργίας είναι προφανές" ότι 
ο Ελληνικός Λαός δεν Οα μπορέσει ούτε το πρότυπο της κατανα- 
λώσεως που είχε στο τέλος του 1981 να διατηρήσει. Ο 'Ελληνας 
εργαζόμενος αναγκάζεται ήδη να μεταβώλει τα καταναλωτικά 
του πρότυπα σημαντικά. Και η αρνητική μεταβολή αυτή Οα 
διευρύνεται. Τότε ο Ελληνικός Λαός Οα επιλέγει λιγότερα. 
φθηνότερα και χαμηλής ποιότητας αγαθά. Τότε, η μεγάλη αλλαγή 
που επαγγέλεται ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός του ΠΛΣΟΚ 
Οα έχει συντελεστεί. Το βιοτικό επίπεδο του Ελληνικού Λαού 
Οα έχει μειωθεί σημαντικά.

4. Ως προς τη χρηματοδότηση των επενδύσειον το πρόγραμ
μα ποοβλέπει ότι οι α.παιτούμενοι πόσοι Οα ποοέλΟουν κυοίως από 
την αύξηση τηε οοπήε ποοε αποταμίευση. Λλλά λόνω του παοα- 
τεινόμενου πληΟωρισμ,ού και της συνεχούς υποτιμήσεο^ς της 
δραχμής η ροπή προς αποταμίευση έχει αρχίσει να παρουσιάζει 
κάμψη. Για να επιτευχθεί αυτή η προσδοκία Οα πρέπει η Κυβέρνηση 
να επιβάλει στον πληθυσμό νέα κ α τ α ν α λ c ο τ ικά πρότυπα που Οα 
προσαρμόζονται στις δικές της επιλογές παραγωγικούν δομών. 
Λυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μια δημοκρατική χώρα 
αν δεν περιοριστεί η ελευθερία του καταναλωτή. Όσον αφορά τον 
εξωτεοικό δανεισμό το ποονοαμμα ποοβλέπει ότι Οα μειωθεί σαν 
ποσοστό επί του εθνικού εισοδήματος σε επίπεδα χαμηλότερα 
από τα σημερινά. Λλλά και αυτή η πρόβλεψη στερείται ρεαλισμού 
διότι στηρίζεται σε προϋποθέσεις οι οποίες δεν υπάρχουν. Ούτε
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οι άδηλοι “όροι με την — ολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση Οα 
παρουσιάσουν ανάκαμψη, αλλά ούτε και οι εξαγωγές αφού η 
ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα 
στον τομέα της μεταποιήσείυς συνεχώς επιδειν/υνεται. Παράλ
ληλα με την αβεβαιότητα και την έλλειψη εμπιστοσύνης που 
επικρατεί, η εισροή επιχειρηματικού κεφαλαίου Οα συνεχίσει την 
πτωτική της τάση.

δ. Οι περιορισμένοι αριθμητικοί στόχοι που παρατίθενται 
στο πρόγραμμα αυτό, αποβλέπουν στο να αποκρύψουν από τη 
Πουλή και τον Ελληνικό Λαό τη σοβαρότατα της σημερινής οικο
νομικής καταστάσεοκ και τους κινδύνους που διαγράφονται για το 
άμεσο α>λά και το απώτερο μέλλον της χιόρας και αυτό φαίνεται 
καθαρά από_τα εξής

II ρ to τ ο, μετά τον ΟΟΣΛ και το ΚΕ1ΙΕ αμφισβητεί πλέον 
την αξιοπιστία των στατιστικ/υν στοιχείων των ΕΟνικούν Λογα
ριασμό)'/. Ειδικότερα στην παράγραφο 2.2 σελίς 15 αναφέρεται ότι 
η αποταμίευση το 1982 έπεσε στο 18,7% έναντι 27,2% το 1981 
και ότι το 19S3 η ροπή προς αποταμίευση δεν φαίνεται να αυξήθηκε 
σε σχέση με το 1982 και ότι «στ/jv έκταση που τα στατιστικά 
στοιχεία είναι ακριβή» η πτώση της ροπής προς αποταμίευση 
δεν μπορεί να εξηγηΟε ί.

Αφού το ΚΕΠΕ αμφισβητεί την αξιοπιστία των στοιχείων, 
δείχνει πως το έτος βάσεως 1982 είναι αναξιόπιστο για να αποτε- 
λέσει τη βάση του δετούς προγράμματος. Συνεπώς για ποιους 
στόχους ομιλούμε : Όταν δεν γνωρίζουμε τη ροπή προς αποτα
μίευση, για ποιο επίπεδο εθνικού εισοδήματος ομιλούμε ότι Οα 
επιτύχουμ,ε στο τέλος της δετίας.

Δεύτερο,ο υψηλός εξωτερικός δανεισμ,ός της χώρα ς κατά 
το 1982 και 1988 και ακόμη υψηλότερος το 1980 και μάλιστα 
βραχυπρόθεσμος δανεισμός αφύπνησαν την Κυβέρνηση. Και αντι- 
/ήφΟηκε ήδη ότι η διατήρηση του εξιυτερικού δανεισμού στο 0% του 
Λ Ιό II που αναφερόταν στα προκαταρκτικά όχι μόνο είναι πολύ 
υψηλός αλλά και αισιόδοξος. Γιατί, ήδη έχουμ,ε υπερβεί το όριο 
αυτό.

II Κυβέρνηση αναδιπλώνεται, θέτει ως στόχο, ρυθμό αυςή- 
σεως του ΛΕΙΙ 3% που κατά την άποψή μας δεν Οα επιτευχΟεί- 
για να μειώσει τον καθαρό εξισορροπητικό δανεισμό στο 3% του 
ΛΕΠ. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κανείς στην Κυβέρνηση του
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i I ΑΣ OK -ου να ελπίζει ότι η επιδίο.)ξη αυτή θα πραγματοποιηθεί. 
Γιατί, κατά το 1983 ο συνολικός εξωτερικός δανεισμός ήταν 
6% του ΑΕΙ J, ενώ κατά το 1984 υπολογίζεται να υπερβεί το 7,5%. 
Και να ληφθεί υπόψη, ότι αυτός ο εξωτερικός δανεισμός πραγμα
τοποιήθηκε σε περίοδο στασιμότητος της βιομηχανικής παρα- 
γωγής.

Και ακόμη., εφόσον η εγχώρια αποταμίευση - όπ<ν>ς ανα- 
φέρθηκε-είναι,-πόσο αβέβαιη, η προσφυγή σε εξωτερικό δανεισμό 
είναι μεγάλη και αναπόφευκτη.

Από την όλη εικόνα του προγράμματος στον τομέα των δια
θεσίμων πόρων και τον εξωτερικό τομέα ειδικότερα, παρά την 
επιμελή προσπάθεια να αποκρυβεί η αλ.ήθεια, προκύπτει ότι κατά 
τον τελευταία χ^όνο του προγράμματος-η .Ελλ.ηνική οικονομία 
Οα βρεθεί σε αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώ
σεις της. Και η Κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει στη Βουλή και 
τον Ελληνικό Α&ό πο>ς σκέπτεται και προγραμματίζει να αντι
μετωπίσει αυτή τη σοβαρή κατάσταση.

Τότε πλέον θα ομιλούμε γιά ερείπια και ο 
κληθεί να κάνει μεγάλες θυσίες γιά να ξαναμ· 
προόδου. Ευτυχώς που υπάρχει σταθμό*:.

Ελληνικός Ααός Οα 
πεί στο δρόμο της

6. Οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν για την αύξηση του ΛΕΠ 
έστω και 8% που όπως ήδη έχει λεχθεί είναι ανέφικτος. Τα βασικά 
προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ελληνική οικονομία αυτή 
τη στιγμή είναι η ανεργία, ο πληθωρισμός και η κακή συναλλαγμα
τική θέση της χώρας. 11 ρος αυτή την κατεύθυνση το πρόγραμμα 
δεν πρόκειται να δίόσει καμιά λύση. Η επίτευξη έστω και ρυθμού 
αναπτύξε<υς 8% θα απορροφήσει 150- 160 χιλ. ανέργους την 
τριετία 1985 - 87. Ήδη ο αριθμός των ανέργων έχει φθάσει τα 
350 χιλ. άτομα. Εάν σ’ αυτούς προσθέσουμε το νέο εργατικό δυνα
μικό που θα προστεθεί σε μια τριετία και την έξοδο του εργατικού 
δυναμικού από τον αγροτικό τομέα, ο αριθμός των ατόμων για τα 
οποία πρέπει να βρεθεί εργασία Οα υπερβεί τα 550 χιλ. άτομα που 
σημαίνει και 150 - 1 60 χιλ. νέες θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν, 
ο αριθμ.ός των ανέργων Οα παραμείνει σε υψηλ.ότερα από τα σημε
ρινά επίπεδα.

Ο πλ.ηθωρισμ,ός αγνοείται τελείως από το πρόγραμμα. Στους 
υπολογισμούς δεν έχουν λ.ηφθεί υπόψη οι επιδράσεις που ασκεί 
ο πλ.ηθωρισμός στα βασιχά μεγέθη της οικονομίας. II επέκταση του
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δημόσιου τομέα που θα έχει σαν συνέπεια τη διεύρυνση tcov ελλειμ
μάτων θα συνεχίσει να πυροδοτεί τον πληθωρισμό.

Όσο αφορά τη συναλλαγματική θέση της Χο: ρας συνεχούς 
Οα επιδεινούται παρά τις ενισχύσεις της ΕΟΚ διότι δεν διαφαίνεται 
από το πρόγραμμα να γίνεται καμιά προσπάθεια γιά τη βελτίωση 
της παραγουγικότητας και ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής 
Οικονομίας. ' .

Λλλά η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ελληνικής Οικο
νομίας δεν γίνεται με συνΘηματολογτκές αοριστίες. Η έξοδος της 
οικονομίας από την ύφεση, η καταπο/ έ μύηση της ανεργίας και του 
πληθωρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελ
ληνικής οικονομίας απαιτούν τη σημαντική αύξηση τουν παρα- 

.γωγιχών,.επενδύσεοιν. με παράλληλη_ εισροή_κεφαλαιων από το 
εξιυτερικό για να αποφευχθούν οι ανυπέρβλητες δυσκολίες στο 
ισοζύγιο πληρωμών. Βασική προϋπόθεση όρκος είναι η αλλαγή 
του κλίματος που επικρατεί, η διαφάνεια των σχέσεων Δημοσίου 
και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και η αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος. Λλλά αυτό συνδέεται 
με την ταχεία απομάκρυνση της Κυβερνήσεοος του ΙΙΛΣΟΚ
απο την εςουσια.

G. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η πραγματοποίηση επαρκών και παραγωγικών επενδύσεο)ν 
αποτελεί τον ακοον<υνιαίο λίθο τιυν επιδιώξεων του πενταετούς 
και διακ/ούσσεται στο πρόνρααυα ότι βασικός άξονας της στοά-
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τηγικής του είναι η εξοικονόμηση των αναγκαίων προς τούτο πόν ο
ρων.

Βασικός δε στόχος του επενδυτικού προγράμματος. Οέτονται 
η διεύρυνση, αναδιάρθρωσή και ο τεχνολογικός εκσjγχρονισμός 
της παραγωγής, η αύξηση της παραγωγικότητας και η τεχνολο
γική ε:ειδίκευση της ελληνικής παταναογής έτσι ώστε να «αντί- 
στραφεί η υποβάθμ.ιση της οικονομίας μ.ας στον διεθνή καταμερι
σμό ετνασία.ς».

Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πρωταρχική αξία 
των επενδύσεων για την ανάπτυξη και το μέλλον της Οικονομ,ίας. 
II διαφωνία μας βρίσκεται στην επιλογή των μεσουν και του συ
στήματος που είναι προσφορότερα για την πραγματοποίηση τους.
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Εμείς πιστεύουμε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση παραγωγικών επενδύσεων 
και το Κεάτοε δεν την ανταγωνίζεται αλλά την συμπληοώνει όπου 
αυτή δεν μπορεί ή δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον και όπου επιβάλλεται 
για να θεραπεύσει διαρθρωτικές αδυναμίες οι οποίες εμποδίζουν 
την ορθολογική κατανομή των πόρων ή για να εξουδετερώσει μο
νοπωλιακές εκμεταλλεύσεις της αγοράς.

Αντίθετα το ΠΛΣΟΚ επιτρέπει την δραστηριοποίηση της 
ιδιωτικής προυτοβόυλίας στους τομείς εκείνους και στην έκταση 
που το Κράτος ή -οι κοινωνικοποιημένοι φορείς δεν μπορούν να 
δράσουν έστω και εάν επιδοτούνται προνομιακά. Και το πενταετές 
κινείται σ’ αυτό το1 πλάνο και οραματίζεται «την αναπτυξιακή πο
λιτική προσφοράς» κυρίως μέσω των επενδύσεων του Δημοσίου 
Τομέα και των Κοινωνικοποιημένο»; φορέων.

Οι αδυναμίες' της πολιτικής αυτής είναι ήδη δεδομένες και 
η κυρία—επιδίίοξη του προγράμματος για πραγματοποίηση "ε’παρ-~ 
κών παραγωγικών ετχνδύσεων και μέσω αυτών οι επιδιωκόμενοι 
στόχοι δεν Οα επιτευχθούν διότι :

II ο ώ τ ο. II ιδιωτική πρωτοβουλία είναι και Οα είναι απρό- 
Ουμη να επενδύσει 'και αναλύθνκ.ε- αυτό εκτενώτ στα ποοηνούυενα
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κεφ ά.λαια.

Δεύτερο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι κοινωνικοποιη
μένοι φορείς δεν μπορούν παρά να περιοριστούν σε επενδύσεις 
οριακής χρησιμότητας αφού δεν διαθέτουν την απαραίτητη οικο
νομική, τεχνική και οργανωτική υποδομή.

Παράδειγμα, στον πίνακα των επιχειρήσεων που συ στάθη
καν την περασμένη τριετία από φορείς της Τ.Α. (στην οποία η 
Κυβερνητική παράταξη είχε υποσχεθεί το 8% του τακτικού προϋ
πολογισμού ενώ τώρα της ζητά να ανεύρει η ίδια πόρους) περι
λαμβάνονται κυείωε επινειοήσειε της μοροής «Κοινοτικόν Ξε- 
νώνας ΙΙεζούλας», ''Κοινοτικός Ξενώνας Νεοχωρίου», «Κοινοτική 
επιχείρηση τεχνικούν έργων .Μελισσίων».

Τ ρ ί τ ο ν. Ο δημόσιος τομέας με τις εγγενείς του αδυναμίες, 
που πολλαπλασιάστηκαν με την Κομματική ιδιοτέλεια της Κυβερ
νήσεων και που με τα κλαδικά της όργανα έχει μεταβληθεί ο κρα
τικός μηχανισμός σε άβουλο εκτελεστή τίον εντολών του Κόμματος, 
είναι σίγουρο ότι δεν Οα μπορέσει να προχωρήσει αποδοτικά σε 
επενδυτικές πρωτοβουλίες. Το πιθανότερο είναι λόγω της ανάγκης 
παραγωγικών επενδύσεων να προβεί σε αμφίβολης αποδοτικότητας 
επενδύσεις μ.ε ασήμαντες ή και αρνητικές επιπτώσεις στην αντα-
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γωνιστικότητα και έμμεσα, στην απασχόληση που θα στηριχθούν 
σε προνόμια και ελλείμματα που τελικά Οα πληρώσει ο Έλληνας 
φορολογούμενος ή καταναλωτής.

Η Κυβέρνηση επίσης ετόνισε ότι ο δημόσιος τομ,έας Οα πρέπει 
να έχει την διαφάνεια του ιδιωτικού. Και εκείνο που γίνεται συνε
χούς είναι τον ιδιωτικό τομέα που θέτει κατά καιρούς υπό τον έλεγ
χό της να του δημιουργεί την αδιαφάνεια του δημόσιου τομέα. 
Χαρακτηριστικό, παράδειγμα η κοινωνικοποιημένη ΓΙΥΡΚΛΛ η 
οποία έχει αναλάβει το μονοπίόλιο της αναλήψειυς και κατανομής 
των τεχνικών έργων που πραγματοποιεί σε όλη την Ελλάδα η ΔΕΗ 
και έχει το δικαίωμα να “δΐνει υπεργολαβίες σε ιδιά)τες χοορίς να 
δεσμεύεται από τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού και τις 
διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τις ανοικτές και δημόσιες δημο
πρασίες.

.Αυτό δεν την εμπόδισε_ βέβαια στο να φθάσουν οι συσσωρευ- 
μένες ζημιές της στις 30 Ιουνίου 1984 τα 3,5 δισ. δρχ. άπο τις 
οποίες τα 2,4 δις υπό τη νέα της διαχείριση, της κοινωνικοποιηθεί - 
σης. (Εδά) θα ήθελα να σημειώσω ότι υπάρχει ένα θαυμάσιο πραγ
ματικά άρθρο του Γ. Μαρίνου στον Οικονομικό Ταχυδρόμο 4 Οκ. 
1984'που πραγμ,ατεύεται το πείραμα κοινο)νικοποίηση ημιαυτοδια- 
χείριση με παράδειγμα την ΠΥΡΚΑΛ).

Η προνομιακή μεταχείριση των κοivcovικοποιημένουν και 
προβληματικουν επιχειρήσεων από τους Δημόσιους φορείς οδηγεί 
μοιραία σε αφανισμό υγιά>ν ιδιωτικό)'; επιχειρήσεων που στο σύ
νολό τους είναι μικρομεσαίες και στη μετατροπή άλλων παραγω
γικά)'; μ.ονάδων σε προβληματικές. Και αυτό πέρα από του ότι με 
το Νόμο περί προβληματικών επιχειρήσεο)'; η μετοχοποίηση των 
δανειακά)'; υποχρεά)σεών τους δεν τις μετατρέπει αυτόματα σε 
βιά)σιμες αλλά, κοινωνικοποιεί τις ζημιές (που αυξάνονται με τη 
νέα διαχείρισή τους) και μεταβάλλει την προβληματικότητά 
τους σε προβληματικότητα το)ν Τραπεζά)';.

Τα επενδυτικά, σχέδια του δημοσίου τομέα και που αναφέ- 
ρονται στο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή βασίζονται σε μελέτες και 
σχεδιασμούς που έχουν γίνει από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις. 
Εξηγγέλθηκαν δύο φορές από την Κυβέρνηση και στις δύο εξαγ- 
γέλονταν έργα που όχι μόνο είχαν προγραμματιστεί αλλά ορισμένα 
από αυτά βρίσκονταν στο στάδιο κατασκευής τους ή της λειτουρ
γίας τους (π.χ. Αμίαντος). Τα έργα αυτά Οα πραγματοποιηθούν, 
όσα πραγματοποιηθούν, με πολύ αργό ρυθμό που δεν θα επηρεάσουν 
τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές εξελίξεις.
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Εκτός της γνωστής συμφωνίας με τους Σοβιετικούς για την 
Αλουμίνα (την οποία δεν μπορούμε να κρίνουμε αφού είναι άγνωστοι 
οι ειδικότεροι όροι) και που η έναρξη κατασκευής τους το πιθανό
τερο να γίνει μετά την εκπνοή του πενταετούς αφού «συνεχίζονται 
οι διαπραγματεύσεις με την Σοβιετική πλευρά για τον εξειδικευ- 
μένο σχεδίασμά της Μονάδας», τίποτε άλλο δεν προωθήθηκε για 
τις άλλες μεγάλες Μονάδες. 'Οπούς του Ανοξείδωτου Χάλυβα, του 
Μεταλλουργικού Συγκροτήματος ΜΕΤΒΑ στην Αμφίπολη της 
Μονάδάς Τηλεπικοινωνιακού υλικού ΕΛΒΗΑ. Και παρ’ όλο που 
ήταν όλα σχεδόν έτοιμα από τις Κυβερνήσεις της Ν.Δ. για να 
αρχίσει το στάδιο κατασκευής τους τίποτε δεν έχει αρχίσει. Ίσους 
στο δεύτερο πενταετές. Ένα ακόμη παράδειγμα ανικανότητας 
των σημερινών κυβερνουντουν να προγραμματίσουν και να εκτελέ- 
σουν με σοβαρότητα και συνέπεια έργα σημαντικά για την ανάπτυ
ξη του Τόπου.

_ Η ΔΕΗ πέρα από την Ινο.ινωνικοποίηση_ποαέχει νόημα μόνο- - 
σαν άλλοθι τουν Κυβερνητικοί)ν σφαλμάτουν έχει αποτύχει στην επί
τευξη των βασικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής, αύξησε το 
κόστος παραγωγής ενέργειας, όλα τα έργα της βρίσκονται σε καθυ
στέρηση σε σχέση με τον αρχικό τους προγραμματισμό και το ?λ- 
γνιτικό πρόγραμμα κυριολεκτικά καρκινοβατεί. Χαρακτηριστική 
είναι η περικοπή στη σελ. 41 του προγράμματος όταν εκφράζεται 
καθαρά η πεποίθηση των συντακτών ότι το λιγνιτικό Πρόγραμμα 
δεν πρόκειται να υλοποιηθεί και «μεταφέρονται» προκαταβολικά 
οι ευθύνες στη ΔΕΗ.

Και πως μπορούμε να ομιλούμε για ταχύρρυθμη ανάπτυξη 
και ενεργοβόοες μονάδες όταν η ενεργειακή μας πολιτική καθυ
στερεί και ακόμα και τουρα, προβαίνουμε σε αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Αυτό που αξίζει να σχολιάσει κανείς ιδιαίτερα στο Πρόγραμ
μα αυτό είναι οι πίνακες επενδύσεουν του Δημοσίου τομέα και τα 
έργα που εντάσσονται σ’ αυτό που είναι και το πιο έντονο χαρακτη
ριστικό του 11ρογράμματος. Όπως προκύπτει από το Πρόγραμμα 
οι εισροές για τη σύνθεση των πινάκων αυτουν προήλθαν από δυο 
μέρη. II ρ ου τ ο από προτάσεις νομαρχιούν που διατυπώθηκαν στις 
«λαϊκές» συνελεύσεις και τελικά στα Νομαρχιακά Συμβούλια και 
δεύτερο από προτάσεις των Κεντρικών Φορέων (Υπουργείουν 
Οργανισμών) κατά τομέα. Η αρμόδια τεχνική υπηρεσία για την επε
ξεργασία του Προγράμματος δεν φαίνεται να είχε ουσιαστικό, λόγο 
ούτε στην πρόταση ούτε στην επιλογή των προτεινομένων έργων. 
Γι’ αυτό τα κριτήρια επιλογής των έργων που αναφέρονται στην
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παράγραφο 2.2 του Προγράμματος δεν — ρέπει να έχουν σχέση με 
τνν ποανματικότητα. Τα κριτήρια αυτά μπήκαν εκ των υστέρων

< l I k / I Μ ' k I i.

'τα να δικαιολογηθούν και ό/ι να επιλεγούν τα διάοορα έργα των
t « i /. ί ι ί Μ

πινάκων.
Μετά τρία χρόνια «πενταετολογίας» που. απαντούσε σε κάθε 

αίτημα «είναι στο πενταετές» έγινε μια απογραφή έργων (και αν 
γινόταν σωστά και με ιεράρχηση Οα ήταν ένα θετικό έργο) για 
ικανοποίηση των πάντων αλλά και από πολιτική υστεροβουλία 
εντάσσονται έργα με ευτελή ποσά για «βαφτίσια» ότι τα πάντα που 
Οα γίνονται από δω και πέτα είναι αποτέλεσμα αποφάσεων του
ΠΛΣΟΚ.

Πολυάριθμοι πίνακες δύο και τέσσερες φορές επαναλαμβανό
μενοι, με πολυάριθμα λάθη, έλλειψη συγκριτικών πινάκων, όμοιοι 
πίνακες με διαφορετικά στοιχεία για να μη μπορεί να γίνει σύγκρι
ση. τα ίδια έργα με διαφορετικά οικονομικά μεγέθη όταν αναφέ- 
ρ>7νταΓ "δύο ή περισσότερες- φορές και πολλά άλλα- συνΌετοϋνΤένα

μόνο εξυπη-Ολιβερό μωσαϊκό προ/ειοότητας ncν ϋ,υ ι. (,.που ενα σκοπο κα/ν I I k

:ί, την δημαγωγική εκμετάλλευση του πενταετούς.
' 4 /1 I < J k i

Στη συνέβέια γίνονται (ορισμένες παρατηρήσεις και αναφέ- 
ρονται παραδείγματα που αποδεικνύουν και την ποο/ειοότητα αλλά
t I Μ I k /w I I

και την έλλειψη αξιοπιστίας του προγράμματος σε ότι αφορά την
εκτελεση των έργων που αναιρεθεί.

< I 1 t k

1. Και ερχόμαστε τοόρα στον πίνακα 1 σελ. δ του προγράμ
ματος που παρουσιάζει συγκεντρωτικά αλλά και κατά νομό το 
Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Έργ(υν του δημοσίου τομέα. Πρώτη 
παρατήρηση και απόδειξη της προχειρότητας είναι τα πολλά λάθη 
του π.χ. Λν. Στερεά και Νησιά 8Ϊ84ϋΗ-2(32ο14 δεν αθροίζονται 
σε 'ιίΓίΟΟΟ. Λυτό συμβαίνει σε άλλουε .19 Νομούε. Στο κείμενο τουι I * ι
Προγράμματος και ειδικότερα στη σελίδα 4 αναφέρεται «Ο πί
νακας 1. δίνει μια συνοπτική εικόνα των πιστοόσεων που προγραμ
ματίζονται να διατεθούν την πενταετία 1989-1987 σε κάθε Νομό 
και Περιφέρεια της /μόρας συνολικά και κατά κεφαλή)). Και συνε
χίζει «Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι οι ανισότητες που παρατηρούν
ται στην έκταση που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τις ανάγ
κες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε πε- 
ρίπτϊοση. οοείλονται στο ΥΡΥονύε ότι μεγάλα έργα εθνικήr σήμα- 
σίαε εντοπίζονται σε ορισμένους Νομούς ενώ λείπουν από άλλους».

ΓΙαρατηροόντας όμως τον πίνακα βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν 
τα στοιχεία των επενδύσεων κατά κεφαλή και κατά Νομό. Το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είδε την τελευταία στιγμή ότι η



τεράστια άνιση μεταχείριση μεταξύ των νομών δεν μπορούσε να 
δικαιολογηθεί ούτε τέ την πιο πάνω παοατήοηση στο κείμενο και 
παρέλειψε τα στοιχεία αυτά χωρίς όμως να διορθωθεί το κείμενο.

Εμείς όπως υπολογίσαμε εκ νέου τα στοιχεία κατά κεφαλή 
και μάλιστα διορθωμένα για τις επενδύσεις έργων εθνικής σημα
σίας (κυρίως ενεργειακά έργα). Η εικόνα είναι αποκαλυπτική. 
Οι διαφορές μεταξύ των Νομών είναι τεράστιες και με τίποτε δεν 
μπορούν να δικαιολογηθούν. Λυτό δείχνει ότι η διαδικασία προ
γραμματισμού αυτοόν των έργ<ον δεν υπήρξε ορθολογική και ότι 
δεν εφαρμόστηκε κανένα λογικό κριτήριο. Με βάση το μέσο όρο 

'Ελλάδας της κατά κεφαλή επένδυσης 1C0 με 10 0, ο χαμηλότε
ρος δείκτης παρατηρείται στο Νομό Μεσσηνίας και ιοούται με
13. Ο υψηλότερος δείκτης, παρατηρείται στην Ευρυτανία (389) 
και ακολουθεί ο Νομός Κεφαλλονιάς (258). Ο πληθωρισμός των 
έργων επενδύσεων στην Κεφαλλονιά δεν είναι δύσκολο να μαντέ_- 
ψει κανείς που οφείλεται.

Λ/Δά το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι ο δείκτης επενδύσεων 
στη Ζάκυνθο είναι μόλις 6ό, δηλαδή περίπου 4 φορές μικρότερος 
από ότι στην Κεφαλλονιά. Διαφορά και άνιση μεταχείρισή που 
δεν δικαιολογείται μ.ε κανένα τρόπο από τις ανάγκες και τις δυνα
τότητες δύο γειτονικών νησιών με τις ίδιες δυνατότητες.

Αλλά και τα στοιχεία για τους άλλους νομούς είναι αποκα
λυπτικά. Επισηταίνεται ιδιαίτεεα ότι οι προ3λεπότενεε Δητόσιεε 
επενδύσεις σε παραμεθόριους Νομούς με ανάγκες, αλλά και δυνα
τότητες ανάπτυξης είναι αναλογικά χαμηλότερες όπως φαίνεται 
από τους σχετικούς δείκτες (Νομός Ξάνθης. Ροδόπης, Έβρου, 
Χίου. Λέσβου. Καστοριάς. ΙΙέλλης. Κοζάνης. Θεσπρωτίας).

.Γίνεται επομένως σαφές ότι ούτε το κριτήριο της αναγκαιό
τατα: ούτε το κοιτήοιο τηε οικονομικής σκοπι.τότηταε (απόδοσηε) 
ούτε η ισόρροπη ανάπτυξη πάρθηκαν υπόψη κατά την επιλογή 
αυτών των έενων. Tc λιγοτεεο που θα μποοούσε να πεοσάώει 
κανείε στον κυ5έενηση είναι ότι τα πεεισσότεεα από τα έογα αυτά, 
ιδίως όσα προτείνονται από του: νομούς μ.πήκαν στο 1Ιρόγραμ.μ.α 
τυχαία.

2. Στον πίνακα 1 σε/. 5 αναφέρεται ότι θα διατεθούν 1.350.000 
εκ. δρχ. (σε τιμάς 1982) την πενταετία 1983-1987 για την εκτέ- 
λεστ των αναπτυξιακών έονοιν του δητοσίου τομέα. Δεν γίνεται 
καμία αναφορά σε ποιο συνολικά προϋπολογισμό αναφέρονται 
και τι υπόλοιπο θα τείνει τετά το 1987 για περάτωση αυτοόν τοκ/
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έργων έστω και αν διατεθούν αυτά τα χρήματα. Δεν αναφέρεται 
πουθενά για κάθε τομέα έργων συνεχιζομένων τι έχει πληρωθεί 
μέχρι τέλους 1983 και τι μένει για το διάστημα 1984-1987.

3. Από την Κλαδική ανάλυση του προγράμματος σελ. 23-101 
προκύπτει ότι από το παραπάνω ποσό το^ν 1.350.000 εκ. δρχ. 
άνω των 900.000 εκ. δραχμίυν θα αντληθούν από το Π.Δ.Ε. ενώ 
στη σελ. 17 αναφέρεται ότι το Π.Δ.Ε. θα διαθέσει 550.000 εκ. 
δρχ. (όλα τα ποσά είναι σε τιμές 1982).

4. Κάθε πίνακας στο πρόγραμμα σκόπιμα ή τυχαία για να 
αποδειχθεί η α'ναξιοπιστία ή η προχειρότητα έχει άλλες στήλες 
και άλλα στοιχεία από τους όμοιούς του πίνακες (όστε να μην είναι 
ευχερείς οι συγκρίσεις ενώ πολλοί πίνακες δεν έχουν βασικά στοι
χεία όπως ύπαρξη μελέτης, χρόνος έναρξης περώτωσης, πληρωμές 
το 1983, υπόλοιπο προς αποπεράτωση. 11αραδείγματα'χαρακτη
ριστικά οι πίνακες Εγγειοβελτιωτικών έργων σελ. 187, Σιδηρο
δρομικών έργων σελ. 197, Τουρισμού σελ. 201, Εκπαιδεύσεως 
σελ. 207, Υγείας σελ. 210 και άλλοι.

Και γεννάται εύλογα το ερώτημα πως 3 ολόκληρα χρόνια 
εντατικής συλλογικής δουλειάς (όπως γράφεται στην εισήγηση) 
δεν έδωσαν ολοκληρωμένους πίνακες έργων ; Φοβάμαι ότι δεν 
έγινε η συμπλήρωση των πινάκων για να μην αποδειχθεί αυτό 
που είναι αληθές ότι δηλαδή το πενταετές είναι απογραφή επι
θυμιών για πολλές πενταετίες.

5. Σε πολλά έργα τα οικονομικά στοιχεία είναι το λιγότερο 
λανθασμένα και το χειρότερο σκόπιμα παραπλανητικά. Παρά
δειγμα.

Η οδός Ελευσίνα - Θήβα στη σελ. 111 εμφανίζεται σαν 
νέο έργο με προϋπολογισμό 8 δις δρχ. και πιστώσεις πενταετίας 
2,5 δις δρχ. Καί στην-σελ. 193 εμφανίζεται σαν συνεχιζόμενο 
με προϋπολογισμό G δις. δρχ. και πιστούσεις πενταετίας 1, 5 δισ.
*ΡΧ·

Ανάλογα στοιχεία βρίσκει κανένας και γιά τα έργα αρδευτικό 
Αμουρίου, αρδευτικό Κομποτάδων, Αιμάνι Θεσσαλονίκης, Νοσο
κομείο Ευαγγελισμός και άλλα, αλλά το χαρακτηριστικότερο είναι 
στη σελ. 193 οδός Μεγαλύπολη - Τσάκωνα, όπου αναγράφεται 
προϋπολογισμός 2 δις δρχ. και πιστώσεις 2.5 δις δρχ. Περιττεύει 
κάθε σχόλιο.
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6. Σκόπιμα έχει αποσυνδεθεί το πενταετές από τα ετήσια 
Π.Δ.Ε. 1983 και 1984, Αλλά ~ως να γραφούν οι κωδικοί αριθμοί 
έργων που Οα έπρεπε να είναι ήδη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν
δύσεων, για να απορροφήσουν δισεκατομμύρια δρχ. που αναφέρει 
το πενταετές όταν ακόμα δεν έχουν γραφεί στο Π.Δ.Ε. οι απαι- 
τούμενες αντίστοιχες μελέτες ;

Και αν όλες αυτές οι μελέτες γραφούν στο Γί.Δ.Ε. 1985 
και τελειώσουν - αν τελειώσουν όλες το 1987 - πότε τα έργα που 
Οα ξεκινήσουν το 1987 Οα απορροφήσουν τα αναγραφόμενα δισεκατ. 
και με τιμές μάλιστα 1982 ; Χαρακτηριστικό θλιβερό παράδειγμα 
που αποτελεί και εμπαιγμό είναι το έργο της εκτροπής του Αχε
λώου. Δεν υπάρχουν μελέτες γιά τα έργα εκτροπής και όμως το 
πενταετές αναγράφει πιστώσεις 10 δισ. δρχ. ενώ οι μελέτες 
χρειάζονται το λιγώτερο τρία χρόνια και περιλαμβάνονται και 
αυτές στο πενταετές με ποσό 200 εκ. δρχ_._ (_σελ._ 188).

Το αυτό συμβαίνει και για τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Γονίου 
Θεσσαλίας (σελ. 208) γιά τα οποία δεν υπάρχουν μελέτες.

Στα έργα Τουρισμού προβλέπονται στο πενταετές πιστώσεις 
10 δισ. δρχ. όταν οι αντίστοιχες 55 απαιτούμενες μελέτες δεν 
έχουν γραφεί στο Π.Δ.Ε. Και φυσικά δεν έχουν αρχίσει.

Το ίδιο και με τις οδικές παρακάμψεις και για πολλά άλλα
έργα.

7. Το ότι το ΠΑΣΟΚ με το πενταετές του πρόγραμμα ενδια- 
φέρεται μόνον γιά εξαγγελίες και όχι για κατασκευή έργων απο- 
δεικνύεται και από το ρυθμό χρηματοδοτήσεως των έργων τα 
δύο πρώτα χρόνια του πενταετούς. Ο ρυθμός αυτός εκφράζεται με 
το λόγο «Πληρωμές - Υπόλοιπο προς Αποπεράτωση».

Στον παρακάτω πίνακα ανάγλυφα φαίνεται ο ρυθμός χρη
ματοδοτήσεως κάθε τομέα έργων για το 1984 (όμοια είναι περίπου 
τα στοιχεία και γιά το 1983) και για το 1980. Γιά το 1984 λαμβά- 
νονται για πληρωμές οι προβλεπόμενες από ο Π.Δ.Ε.

Λποδεικνύεται από τον πίνακα ότι τα εν εκτελέσει μόνο 
έργα χοηοίς να υπολογισΟούν τα ετήσια επαναλαμβανόμενα προ
γράμματα ούτε τα νέα έργα που Οα ενταχΟούν το 1985 - 86 - 87 
απαιτούν 2 και 3 πενταετίες με αυτούς τους ρυθμούς πραγμα- 
τοποιουμένων πληροηυιών για να τελειώσουν. Αλήθεια για ποιό 
πενταετές συζητάμε ;
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οαεα:

Π ληοω 'j.icl Τ ττολ. αποπε ρ άτω
it ι ' / »

Ε071 
EG 72 
EG 78
1ί
EOS2
E07C
EG91
EO-'jG
EOS1/1
E077

Οδοποιία 
Εγγ ειο βελτιωτικά 
Σιδηρόδρομοι 
Λ ιαάνιαk
Γετο ργ ι κ ά Π ρ ο γ ρ ά μ ρ. α 
Τδ ρ εύ σε ι ς - Απ οχ ε τεύ σ ε 
Υ-είάI
Ανωτάτη Π αιδεία 
Εγγε ι ο β ελτ ιω τ ικ ά 
Αεοοδοόυ.ια

14.9/126.2 
2.25/ 19,6 
4.34/· 47.7 
0.90/ ί 0,25 

τα 1.75- 10,9 
ς 2.17/ 7Ϊ5,1 

6..;ο ()/./·> 
4. :τ 26,4 
2. 6/ 20,7 
1.26/ 1 '1,65

= 11,8%
= 11,4%
- 9,1%
- 9,3%
- 16,1%

6 1 °-/ο
= 9,4%
- 16,2%
- 17,4%
- 11,8%

Ανίζει να σημειώσει κανένας με βάση τον τ. α ραπ άνω πίνακα 
ευ.ϊ.κά για τα Εγγειοβελτιωτικά έργα πύοο αποτε)ούν «Παραμύ
θια της Χαλιμάς» κατά την προσφυλή έκφραση του I ΙσωΟυπουρ- 
γού τα προβλεπόυ.ενα από το ποόνοαυ.υ.α νια απο: ρότοτη 7 / διν 
δρχ. και για διπλασιασμό των αρδευσίμων εκτάσεων σε σχέση 
με την προηγούμενη πενταετία.

Πέραν των άλλων τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι το Π.Δ.Ε. 
όπως διανράοεται από το 1 ίρόνοαυ.υ.α και από τον εαπειοία των 
τοιών ετών, υετατρέπεται από βασικό ;ιέσο ανάπτυξην του τόπου 
και πρό'Όαααα εκτελέσεων έονων σε πεόνοαααα επαγγελίαν έργων 
και γίνεται αναξιόπιστο.

Τέλος δεν Οα ασχοληθώ με τους επί φάρους τομείς. Θα ήΟε/'α 
μό - ον ελάχιστα να αναφέρω για δύο απ’ αυτούς.

Π α ι δ ε ί α : Ρητά αναοέοεται στο ποόνοαυιμα «Η δυνατό- 
τη τα κινητοποιήσεως και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού 
την χώρας είναι η βασικότερη προϋπόθεση..........για την πραγματο
ποίηση του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. II παιδεία, η εκπαι
δευτή και η λαϊκή επιμόρφωση είναι τα ισχυρότερα μέσα για την 
κατοχύοωσ/ αυτάν την δυνατότηταν)1. Δεν yεειάέεται νομ.ίέω να 
προσθέσει κανένας τίποτα άλλο για να εξηγήσει τη σημερινή 
οεαυ.ατική υποβά.Ου.ιση την Παιδείαν και τη υ.ετατοοπή των Α.Ε.Ι 
από ναούς της γνώσης και της αλήθειας σε κέντρα σοσιαλμαρνιοτι- 
κής προπαγάνδας και κομμ.ατικής διαμάχης.

Αλήθεια πότε ‘το ΙΙΛΣΟΧ Οα αντιληφΟεί ότι υπάρχουν το
μείς της Εθνικής μας ζωής που πρέπει να μείνουν έξ(ο από την Κομ.-



ματική διαπάλη και ένας απ’ αυτούς είναι η παιδεία μέγιστο εθνι
κό μας θέμα ;

Υγεία : Δεν Οα ασχοληθώ με το ανεφάρμοστο και ανελεύ
θερο Ε.Σ.Υ. που ήδη «εν ονόματί» του έχει υποβαθμισΟεί η υγεία 
του Ελληνικού Λαού αλλ.ά Οα αναφέρω δύο παραδείγματα που δείχν
ουν ότι το κυβερνούν κόμμα λειτουργεί με φραστικά σχήματα και 
μεγαλοστομίες ακόμα και στο θέμα της υγείας.

Λδρανοποίησε επί τρία χρόνια τις συμβάσεις που είχαν υπο
γράφει το 1981 με τους σοβαρότερους οίκους της Ευρεόπης για 
την κατασκευή των τρκυν μεγάλων Νοσοκομείων Ηρακλείου, Ιοκαν- 
νίνων, ΓΤατρών και σήμερα που συζητάμε Οα είχαν παραδοθεί με 
το «κλειδί στο χέρι» ενώ τώρα Οα χρειαστούν τουλάχιστον άλλα 
τρία χρόνια.

Ραχοκοκαλιά του ΕΣΥ θεωρείται η πρωτοβάθμια περίΟαλύη 
και βοίση αυτής ή επιτυχία των κέντρων Υγείας. Είχε δηλώσει 
στη Βουλή τον Οκτούβριο το :198ο ο τότε Υπουργός Τγείας οτι 
Οα γίνουν .190 κέντρα Υγείας και Οα περατωΟούν το S 081. ' Η δη 
μόνον δύο είναι έτριμα της Αριδαίας και της Ελασσόνας (που ήταν 
ημιτελές το 1981) και προβλέπονται να ολοκληρωθούν άλλα Ο 
μέχρι τέλους του χρόνου δηλαδή το 1. δ % του συνόλου. Παρ’ όλα 
αυτά προβλέπει το ποόγοαμυ,α ότι Οα τελειώσουν τα υπόλοιπα 
το 1985. Πως αλήθεια με αυτό το προηγούμενο και όταν για 55 
απ’ αυτά Οα τελειώσει η δημοπράτηση και η μελέτη το 19S5 και 
για άλλα Ιό, δεν έχει οριστικοποιηΟεί το οικόπεδο ή η θέση τους. 
Είναι το λιγότερο ασυγχώρητοι τέτοιοι στόχοι στο 11ρυγραμρ.α.

7. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Η Κυβέρνηση του ΠΛΣΟΚ. όχι μόνο απέτυχε πλήρως στ. ν 
εκπλήρωση των προεκλογικών τους υποσχέσεων, αλλά με τα νε- 
οελούδη σοσιαλιστικά τηε οεάυατα ταυ εδηαιούργασε νέα ποοβ/ 
υ.ατα στον Ελληνικό Ααό.

Έτσι αντί να την συνετίσει η πλήρη αποτυχία των τριτοκο"- 
υιικών πειεαυατισυ.ών τηε που επί υία τοιετία ταλαιπωοούν τ/ν 
Οικονομία και τον Ελληνικό -Λαό φέρνει προς ψήφιση στη Βου/ή 
ένα Πρόγραμμα που το χαρακτηρίζει η ασάφεια όσο αφορά την 
Πολιτική που θέλει να ακολουθήσει και ταυτόχρονα η έ/λειγη 
πληεότητοε και οεαλισυιού.

Συζητάμε ένα κείμενο που λίγη σχέση έχει με το Πρόγραμμα.

Τίθενται (ορισμένες επιδιώξεις χωρίς ιεράρχηση, στόχοι χοο- 
ρίς ποσοτική έκφραση, μέτρα χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η
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επίδρασή τους επί της διαμορφώσεως των στόχμον και μια σειρά 
έργων —ου θυμίζει μικροπολιτική νοοτροπία παρίυχημένης επο
χής που τις παραμονές των εκλογών έλυνε όλα τα προβλήματα 
για να τα ξαναΟυμηΟεί στις άλλες εκλογές.

Το πρόγραμμα δημιουργεί παρά το ((κυλιόμενο» όπως αναφέ- 
ρεται στο κείμενο του ένα άκαμπτο πλαίσιο, περιορίζει την ευε
λιξία της οικονομίας με την πανοπλία των θεσμών ελέγχου tcov 

ιδιωτικών φορέων και οδηγεί με μαθηματική περίπου ακρίβεια 
στην οικονομική συρρίκνωση.

Το πενταετές πρόγραμμα του ΠΛΣΟΚ και ιδιαίτερα η οικο
νομική φιλοσοφία που το διακατέχει Οα συμβάλει στην μείωση 
της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας και στην αδυ- 
ναμία.προσαρμογής της στον διεθνή ανταγωνισμό. Θα συμβάλει 
έτσι στην συνεχή εξάρτηση της οικονομίας.

Και δεν είναι δυνατόν με μια υπερχρεωμένη και ανταγωνιστικά 
συνεχώς αποδυναμωμένη οικονομία να ομιλούμε για κατοχυρώσεους 
της εθνικής ανεξαρτησίας.

II προσμονή του Ελληνικού λαού να διατηρήσει έστω το εισό
δημα που του εξασφάλισαν οι προηγούμενες Κυβερνήσει;:, οι ελπί
δες του εργαζομένου για διατήρηση της εργασίας του και του νέου 
για εξεύρεση εργασίας παραπέμπονται τούρα στο Πενταετές Πρό
γραμμα. Ένα πρόγραμμα γεμάτο υποσχέσεις που αντί να αντιμε
τωπίζει τα προβλήματα με την εφαρμογή του Οα τα επιδεινώσει 
και Οα δώσει το τελικό πλήγμα στην Ελληνική Οικονομία. Ευτυ
χώς όμίυς πιστεύω ότι ο Λαός στις εκλογές που Οα συγκρίνει απο- 
τελ.έσματα με προβλήματα και όχι με οράματα Οα σταματήση την 
εοατμογή του προνοά.μματο:.

Με το Πρόγραμμα αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ύτι 
το ΠΛΣΟΚ δεν έχει οικονομική πολιτική. Πορεύεται ευκαιριακά 
υ.ε cc αστικά οικονομικά συστήματα.

Στο Πρόγραμμα συνεχίζονται τα σφάλματα και τα πειράματα 
που έγιναν επί μια τριετία. Και αντί να φέρει η Κυβέρνηση ένα 
βραχυχρόνιο ρεαλιστικό πρόγραμμα σταΟεροποιήσεως και εξυγιάν- 
σεως της οικονομίας, γιατί αυτό έχει ανάγκη ο τόπος, συνεχίζει 
τους πειραματισμούς ενώ ο Ελληνικός Λαός υποφέρει κάτω από 
το βά.ρος του συνεχιζομένου πληθωρισμού, της διευρυνομένης ανερ
γίας, των μειωμένων εισοδημάτων, της ραγδαίας υποτιμήσεως της 
δραχμής και του φάσματος της εξωτερικής χρεωκοπίας της χούρας.
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Λεν νομίζουνε ότι υπάρχει κανένας σ’ αυτή την Αίθουσα —ου 
να μη συμφίυνεί με τους στόχους του προγράμματος ανεξάρτητα 
αν αναφέρονται σε προβλήματα του Ελληνικού Λαού που για την 
δημιουργία τους βασικά υπεύθυνη είναι η Κυβέρνηση. Ούτε ισχυ
ριζόμαστε ότι ωρισμένα από τα μέτρα που προβλέπονται δεν είναι 
σουστά.

Η ριζική διαφο^νία μας είναι στην Πολιτική, στις μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται για την λύση των προβλημάτων, πολιτική 
και μέθοδοι που οδηγούν στον «Σοσιαλιστικό μετασχηματισμό». 
Η πείρα άλλων χο^ρών και της τριετίας του ΠΛΣΟ.Κ έχει αποδείξει 
ότι οι μέθοδοι αυτοί οδηγούν στην οικονομική κατάρρευση.

Το βέβαιο επίσης είναι ότι με τις ηθικοπολιτικές επιλογές του 
] ΙΛΣΟΚ και κάτω από τα προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική 
του οι Έλληνες χάνουν κάθε μέρα και από λίγο τον χαρακτήρα 
τους και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και φοβάμαι ότι σήμερα 
κατέχονται σε ωρισμένο βαθμό από αδιαφορία.

Για να εφαρμοστεί όμως ένα πρόγραμμα και για να είναι απο
τελεσματική οποιαδήποτε πολιτική πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη 
υε λαϊκή συμπαράσταση. Αλλά πώς να υπάρξει αυτή όταν η Κυβέρ
νηση τις πράξεις της που τις χαρακτηρίζει η ασυνέπεια,η ανειλικρίνεια 
και η Κομματική ιδιοτέλεια, εδημιούργησε τις αιτίες για την γενική 
αμφισβήτηση και (ος προς τις προθέσεις της και ως προς τις ικα- 
νότητές της και κατέστησε έτσι αδύνατη σχεδόν την εφαρμογή 
οποιασδήποτε οικονομικής πολιτικής.

Το οικονομικό πρόβλημα στην βάση του είναι πολιτικό. Είναι 
γενική η διαπίστο^ση ότι με την πολιτική της η Κυβέρνηση έχει 
οδηγήσει το Λαό σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Δίχασε το 
Λαό. Κάθε άτομο που διαφωνεί με τις ΙΙράξεις της Κυβερνήσεο^ς 
τίθεται υπό διωγμό (υς εχθρός της αλλαγής.

Ο Ελληνικός Λαός αισθάνεται ότι κάθε μέρα περιορίζονται 
η δημοκρατία, ο διάλογος και οι ατομικές του ελευθερίες. Και τα 
ιμεγάλα πεοβλήαατα που αντιμετωπίζει το Έθνος δεν λύνονται
ι 1 ι t Μ i - ~

με πειραματισμούς, αντιπαράθεση και διαίρεση της λαϊκής Βάσης.

Λίγη σίοφροσύνη, νοικοκυριό και εντιμότητα ζήτησε ο Έλ
ληνας όταν ψήφισε το 1 ΙΛΣΟΚ όποος γράφει χαρακτηριστικά σε 
επιστολή του πρόσφατα διαγραφέν στέλεχος του.

Τέλθ; 
σκέψη ότι

τη στιγμή αυτή νομίζω ότι πλανάται σ’ όλους η σωστή 
δεν είχε κανένα νόημα να συζητάμε και να αναλύουμε

271



ενα πενταετες πρόγραμμα αναπτυρεοος όταν στα ουο πρώτα χρονιά 
της δήθεν εφαρμογής του υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ των 
επιδιωκομ,ένων στόχων και της πραγματικότητας και ο επόμενος 
χρόνος είναι εκλογικός.

Και παρ’ όλο που πιστεύω, ότι όπιυςτην ψήφισή των προϋπο
λογισμών ακολουθεί η αναδόμηση των υπουργών των Οικονομι
κών, την ψήφιση του Πενταετές Προγράμματος θα ακολουθήσει 
σύντομα η αναδόμηση του ΠΛΣΟΚ από τον Ελληνικό Λαό, είμαι 
υποχρεουμένος να σας προτείνω, την καταψήφιση ενός κακού Προ
γράμματος χωρίς νόημα, που Ουμ.ίζει το πρόγραμμα, των εκατό 
ημερών με ευρύτερο χρονικό ορίζοντα.

Αθήνα, 3J Οκτώβρη ΙΟδό

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. 
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