
Ακούστηκε και σ'αυτήν την αίθουσα ότι η πολιτική μας είναι 
πολιτική λιτότητας, πολιτική διαχείρισης της κρίσης. Η θεώρηση 
αυτή δίνει σημασία στον τύπο και όχι στην ουσία. Είναι θεώρηση 
φορμαλιστική.

Με το πρόγραμμα σταθεροποίησης θέλουμε να θέσουμε τις βάσεις 
μιας σταθερής αναπτυξιακής προσπάθειας, μιάς παραγωγικής δομής 
που θα εγγυάται ένα συνεχώς καλύτερο βιοτικό επίπεδο,
Χωρίς επενδύσεις, χωρίς εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δομών, 
χωρίς ψηλή παραγωγικότητα δεν υπάρχει αύξηση του εισοδήματος, 
αύξηση των κοινωνικών υπηρεσιών, δεν υπάρχει σοσιαλισμός.
Η πολιτική παροχών που δεν στηρίζεται σε βελτίωση της παραγω
γικότητας είναι μακροπρόθεσμα δεξιά πολιτική γιατί είναι σε 
βάρος των εργαζομένων.
Η πολιτική των ελλειμμάτων γιά να ικανοποιηθούν τα πιό ασυμβί
βαστα αιτήματα, είναι σε βάρος των εργαζομένων.
Σε όφελος των εργαζομένων είναι εκείνη η πολιτική που τους 
ανοίγει μιά σταθερή προοπτική, γιά ψηλότερο κοινωνικό μισθό 
και αυξημένο εισόδημα. Και αυτή είναι μακροχρόνια η πολιτική 

μας.
Η πολιτική μας και ο λόγος μας διαφέρει από το συντηρητικό 
λόγο γιατί εμείς έχουμε διαφορετικούς στόχους, διαφορετικές 
επιδιώξεις, στηριζόμαστε σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και 
χρησιμοποιούμε διαφορετική πολιτική.

Η ταύτιση της πολιτικής μας με συντηρητικές πολιτικές επειδή 
μερικά από τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούμε είναι τα ίδια, 
παραβλέπει το κύριο πολιτικό κριτήριο το στόχο, το σκοπό.
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Εμείς δείξαμε την πρώτη τετραετία, ότι και στον τόπο μας 
είναι εφικτή μιά πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 
πολλών και όχι λίγων προνομιούχων, δείξαμε ότι υπάρχει και 
στην Ελλάδα ένα σοσιαλιστικό κόμμα με προοπτική, τακτική, 
αντίληψη πώς θα προωθήσει τα συμφέροντα των εργαζομένων.



Τα μέτρα δεν θα πετύχουν -μας αναγγέλουν με βεβαιότητα Νέα 
Δημοκρατία και ΚΚΕ. Τη βεβαιότητά τους αυτή δεν την στηρίζουν 
οικονομική ανάλυση συγκεκριμένους υπολογισμούς- δεν ήταν εξ 
αρχής σε θέση να δείξουν το λάθος των μέτρων και πώς θα 
έπρεπε να διορθωθεί-

Επιχείρημα: δεν υπάρχει κοινωνική συναίνεση -Αντιδράσεις, 
διαμαρτυρίες, απεργίες, βεβαίως θα υπάρχουν, είναι κατανοητές- 
Κανείς δεν αποδέχεται αγόγγυστα μείωση της αγοραστικής του 
δύναμης. Κανείς όμως δεν ισχυρίζεται, ότι ελλείμματα στο ισοζύ
γιο πληρωμών, στον προϋπολογισμό είναι χωρίς σημασία -μπορούμε 
να ζούμε επ'άπειρου με δανεικά- να έχουμε ψηλό πληθωρισμό.
Ούτε εσείς η αντιπολίτευση δεν ισχυρίζεστε κάτι τέτοιο. 
Συναίνεση βεβαίως. Συναίνεση ποιων. Εκείνων που έχουν ειδικά 
προνόμια ή ειδικά συμφέροντα; Εκείνων που έχουν καταφέρει παρά
νομα να εξασφαλίσουν μιά ευνοΐ'κή γι'αυτούς κατάσταση.
Εκείνων που οφελούνται από τη μέχρι σήμερα εξέλιξη ή των πολλών 
εκείνων, οι οποίοι φέρουν το βάρος της φοροδιαφυγής ή της 
κερδοσκοπίας. Συναίνεση ελευθέρων επαγγ. εμπόρων, βιομηχάνων 
που δηλώνουν χαμηλότερο μέσο εισόδημα από μισθωτούς;

Η επιτυχία των μέτρων εξαρτάται από μιά πολιτική και μία οικο
νομική παράμετρο. Πολιτικά αν υπάρχει κυβέρνηση αποφασισμένη 
να ακολουθήσει σταθερά τη γραμμή της. Η κυβέρνηση και αποφασι
σμένη και σταθερή στη γραμμή της είναι. Και γι'αυτό οι τόσες 
αντιδράσεις όλης της αντιπολίτευσης. Βλέπουν γιά πολλοστή φορά 
ότι το παιχνίδι χάνεται, ότι έχουμε και τη σωστή στρατηγική 
και τη σωστή τακτική.



Η οικονομική παράμετρος αφορά το ερώτημα, πόσο τα μέτρα αυτά 
είναι πρόσφορα γιά το σκοπό, τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της 
οικονομίας.

Οπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει η οικονομία μας είναι μιά 
οικονομία αγοράς με ισχυρό παρεμβατισμό, ισχυρό δημόσιο τομέα.

Αν δούμε και σε άλλες οικονομίες με τα ίδια χαρακτηριστικά 
ποιά οικονομική πολιτική ακολουθήθηκε και με ποιά αποτελέσματα 
θα διαπιστώσουμε ότι η κατεύθυνση της πολιτικής ήταν η ίδια 
και ότι η κατεύθυνση αποδείχτηκε αποτελεσματική. Στη Γαλλία 
πριν δύο περίπου χρόνια υποτιμήθηκε το φράγκο, περιορίσθηκαν οι 
αυξήσεις των μισθών, περιορίσθηκε η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων 
μειώθηκαν τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα. Και μετά από δύο 
χρόνια μιάς δύσκολης κατάστασης έχει πέσει σημαντικά ο πληθω
ρισμός, έχουν μειωθεί τα ελλείμματα, υπάρχει ανάκαμψη και γιά 
πρώτη φορά πτώση της ανεργίας. Η Γαλλία άρχισε να εξοφλά τα 
χρέη της πριν από τις ημερομηνίες που θα έπρεπε. Το ισοζύγιο 
πληρωμών εξελίσσεται χωρίς σημαντικά προβλήματα. Τα μέτρα 
απέδωσαν. Οπως απέδωσαν και στο Βέλγιο. Οπως συνέτειναν και 
στην Ισπανία παρά το ψηλό ποσοστό ανεργίας στον αποτελεσματικό 
έλεγχο του’ πληθωρισμού και την βελτίωση της κατάστασης στο 
ισοζύγιο πληρωμών. Η Ισπανία δεν έχει πλέον έλλειμμα. Στην 
Ιταλία ο περιορισμός της ΑΤΑ, η υποτίμηση, ο έλεγχος των δημο
σίων δαπανών έχουν επίσης οδηγήσει σε αισθητή βελτίωση της 
κατάστασης - Ιταλική βιομηχανία ανταγωνιστική.



Σε καμμιά χώρα με σύστημα αγοράς η κρίση δεν αντιμετωπίσηκε 
με επεκτατική πολιτική -αύξηση δαπανών ή αύξηση εισοδημάτων 
και αυτό γιατί η παγκόσμια οικονομική κρίση οδηγεί σε μειώσεις 
ζήτησης, σε περιορισμό του διεθνούς εμπορίου, γιατί ο εντεινό- 
μενος ιαπωνικός ανταγωνισμός και η οικ. πολιτική των ΗΠΑ με 
συνέπεια τον εκτόπισμά εγχώριων προϊόντων και τη φυγή κεφαλαίων 
απαιτούν συσταλιτικές προσαρμογές στο εσωτ. κάθε χώρας.

Σοσιαλιστικές χώρες. Και οι σοσιαλιστικές χώρες βρέθηκαν 
μπροστά στο δίλημμα να συνεχίσουν τους γρήγορους ρυθμούς 
μεγένθυσης ή να δώσουν έμφαση στην αποκατάσταση ισορροπίας 
και στη σταθεροποίηση της οικονομίας. Εδωσαν προτεραιότητα 
στη σταθεροποίηση της οικονομίας περιορίζοντας τους ρυθμούς 
αύξησης της παραγωγής των επενδύσεων και του βιοτικού επιπέδου. 
Στο σύνολο των χωρών της ΚΟΜΕΚΟΝ 81 και 82 σημειώθηκε απόλυτη 
πτώση των επενδύσεων. Σημειώθηκε επίσης σε πολλές που είχαν 
ακολουθήσει έντονα επεκτατική πολιτική (Πολωνία, Γιουγκοσλαβία, 
Ρουμανία) μείωση των εισοδημάτων και εντονώτερη έλλειψη αγαθών.

Είναι χαρακτηριστική απ'αυτή την άποψη η περίπτωση της Ουγγαρίας. 
0 Ούγγρος Πρωθυπουργός LAZAR στην πρόσφατη Σύνοδο της Ουγγρικής 
Βουλής, παρουσιάζοντας το Κυβερνητικό Πρόγραμμα, είπε μεταξύ 
των άλλων και τα εξής:

"...Επειδή από το εθνικό εισόδημα, που ήταν μικρότερο από το 
προβλεπόμενο, έπρεπε να διαθέτουμε κάθε χρόνο 2,5-3% γιά την 
εξόφληση των πιστώσεων και την κάλυψη των τόκων, έμειναν μικρό
τεροι από τους προγραμματισμένους πόρους γιά κατανάλωση και 
γιά επενδύσεις. Δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε ούτε την μείωση 
των πραγματικών μισθών και της αγοραστικής δύναμης των χρηματι
κών κοινωνικών παροχών".^

Η V G, 19.10.1985, σελ. 4



Ατΐο χα παραπάνω πιστεύω είναι φανερό ότι πορευόμαστε και 
οικονομικά και πολιτικά στην ορθή κατεύθυνση. Τα μέτρα θα 
πετύχουν. Θα πετύχουν και θα επιβεβαιώσουν ότι μόνο το 
ΠΑΣΟΚ είναι σε θέση στη χώρα αυτή να ακολουθήσει και να 
πραγματώσει μία πολιτική που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα 
του λαού, μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί 
να ακολουθήσει την προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη 
με συστηματικότητα, με επιμονή, με καθοδηγητή το όραμά 
μας και όχι τις πιέσεις της ημέρας.

Αποτελεί κοινοτυπία για την αντιπολίτευση ο ισχυρισμός, 
ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε μία σωστή εικόνα της κατάστασης και 
η πορεία που διαγραφόταν θετική είναι αρνητική.

Την απάντηση έδωσε ο πρωθυπουργός προ ημερών. Η εξέλιξη 
και μία πολιτική δεν κρίνεται από σήμερα στο αύριο. Μία 
πολιτική κρίνεται με τα μακρόχρονα αποτελέσματα της, με 
τις προοπτικές που ανοίγει, με τη δυναμική που μπορεί να 
εμφυσήσει στην κοινωνική εξέλιξη. Σύνταγμα - Αλλοιώς 
κάθε μήνα εκλογές - Κριτήριο θα ήταν δημοσκοπήσεις και όχι 
τα χειροπιαστά αποτελέσματα. Χρειάζεται διάρκεια για να 
κρίνουμε. Η πολιτική μας θα κριθεί στο τέλος της 
τετραετίας. Και οι καλύτερες μέρες θα είναι πραγματικότητα 
στην Ελλάδα με την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτή η 
πολιτική εξασφαλίζει μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, 
τις προϋποθέσεις για αυτοδύναμη ανάπτυξη της οικονομίας 
μας, την περισσότερη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων,



την περισσότερη δημοκρατία και στην οικονομία και στους 
άλλους τομείς. Κανείς δεν υποσχέθηκε βελτίωση από τη μία 
μέρα στην άλλη. Εκείνο που υποσχεθήκαμε ήταν ότι θα θέσουμε 
τις βάσεις για μία σταθερή πορεία ανόδου για μία πορεία 
όπου ο κάθε Έλληνας θα είναι όλο και λιγότερο έρμαιο 
εξελίξεων της διεθνούς συγκυρίας και θα μπορεί να διαμορφώνει 
όλο και περισσότερο το περιβάλλον όπου ζεί ό ίδιος με τη 
θέλησή του. Αυτή την υπόσχεση την πραγματοποιούμε και θα 
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να γίνει πράξη.



Αντιμετακίζσντας απότομη και σοβαρό επιδίνωση της οικονομικός 
κατάστασης, η Κυβάρρηση αποφάσισε στις 11 Οκτωβρίου 1985 να ε- 
φαρμόσει πρόγραμμα εξυγί«νσης και σταθεροποίησης της οικονομίας 
στα επόμενα δύο χρόνια για να αντιμετωπίσει στις ρίζες τους 
και με τρόπο αποτελεσματικό τα βασικά οικονομικά προβλόματα:

τη χρόνια και διαρκώς αυξανόμενη ελλειμματικότητα του Ισοζυγίου 
Πληρωμών, τον υψηλό επίμονο πληθωρισμό, την αποδυνάμωση των 
παραγωγικών δομών της οικονομίας μας και φυσικά την αύξηση της 
ανεργίας.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσ© πως η εφαρμογό της σταθεροποιη
τικός πολιτικός είναι η πρώτη φάση της οικονομικός μας στρατηγικός.

0 κυριότερος στόχος μας παραμένει να προωθόσουμε τις αναγκαίες 
διαρθρωτικές προσαρμογές για να τεθεί η ελληνικό οικονομία σε 
τροχιά αυτοδύναμης και αυτοσυντηρούμενης οικονομικής ανάπτυξης.

Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστΑόης δέν είναι απλό αποτέλεσμα 
της οικονομικός συγκυρίας, ούτε αντανακλά μόνο τις δυσμενείς 
εξελΧξξις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Αντίθετα, όπως 
πολλές φορές έχει λεχθεί αποτελεί έκφραση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών και του τρόπου της ανάπτυξός μας και έχει τις ρίζες 
της στο μακρυνό παρελθόν.-


