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Σταθερή οικονομία και δομικές αλλαγές, ο διμέτωπος της κυβέρνησης
Η ΟΜΙΛΙΑΤΟΥΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ ΙΛΩΝΤΑΣ στο γεύ
μα των εγκαινίων 
της 49ης Διε

θνούς Εκθεσης Θεσσαλο
νίκης ο πρωθυπουργός κ. 
Α. Παπανδρέου είπε μετα
ξύ άλλων τα εξής:

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που για 
τρίτη στη σειρά χρονιά, με την ευ
καιρία των εγκαινίων της ΔΕΘ, μου 
δίνεται η ευκαιρία να αναφερθώ 
στην πορεία και τις άμεσες προ
οπτικές της Ελληνικής Οικονομίας 
και να εντάξω τις βασικές κυβερνη
τικές επιλογές σ' ένα γενικότερο 
πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας.

Η Αλλαγή προϋποθέτει πάνω απ’ 
όλα πολιτική συνέπεια που συνδυά
ζεται με προσαρμοστικότητα στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες και ευ
αισθησία στις υπάρχουσες δυνατό
τητες. Εξ* ίσου σημαντικό με το «τι 
πρέπει να γίνει» είναι το «πότε και 
πώς» υλοποιείται ένας στόχος. Και 
η γνώση αυτή απαιτεί μια ωριμότη
τα που μέρα με τη μέρα κατακτάται. 
Ετσι, από τη φύση της, η διαδικασία 
ανάπτυξης είναι διττή: από τη μια 
μεριά κτίζουμε νέους θεσμούς, και 
από την άλλη αναμορφώνουμε πα
λαιούς δίνοντάς τους νέες προοπτι
κές που τους καθιστούν πιο λει
τουργικούς και πιο αποδοτικούς.

Πενταετές
πρόγραμμα

Το βασικά πλαίσιο δράσης δίνε
ται στο πενταετές πρόγραμμα οικο
νομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
1983-87. Με την ψήφισή του στη 
Βουλή η χώρα μας θα αποκτήσει για 
πρώτη φορά ένα μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα που ξεκαθαρίζει τις κυ
βερνητικές προτεραιότητες κατά 
τομέα και περιφέρεια της χώρας 
μας και εντοπίζει τα βασικά αναπτυ
ξιακά έργα που θα υλοποιηθούν μέ
σα στην πενταετία Και το πρόγραμ
μα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
γιατί η κατάρτισή του έγινε μέσα 
από δημοκρατικές και συμμετοχι
κές διαδικασίες εδραιώνοντας έτσι 
το Δημοκρατικό Προγραμματισμό. 
Η εδραίωση του Δημοκρατικού

Προγραμματισμού αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την επίτευξη μιας 
Αυτοδύναμης Οικονομικής και Κοι
νωνικής Ανάπτυξης, που προωθεί
ται (α) μέσα από τον εκσυγχρονισμό 
του παραγωγικού, διοικητικού, θε
σμικού και κοινωνικού συστήματος 
(β) τη συμμετοχή στο σχεδίασμά, υ
λοποίηση και αναθεώρηση του προ
γράμματος και (γ) την ουσιαστική 
αποκέντρωση στην εκτέλεσή του.

Μέσα από την ενεργό κοινωνική 
συμμετοχή στον προγραμματισμό 
και την εποπτεία προωθείται ο κοι
νωνικός έλεγχος τόσο του ιδιωτικού 
όσο και του δημόσιου τομέα έτσι 
ώστε ο μεν ιδιωτικός τομέας να σέ
βεται τους κανόνες του παιχνιδιού 
που θεσπίζει η πολιτεία και ο δημό
σιος να είναι πραγματικά υπόλογος 
στο κοινωνικό σύνολο. Η «κοινωνι
κοποίηση» του δημόσιου τομέα που 
κατοχυρώθηκε νομοθετικά με το 
Νόμο 1365/1983 και αποτελεί

προϋπόθεση για τον εκσυγχρονι
σμό του εντάσσεται στην ίδια λογι
κή. Η ενεργός παρουσία στην παρα
γωγή και διαχείριση φορέων της Το
πικής Αυτοδιοίκησης, των συνεται
ρισμών και εταιρειών λαϊκής βάσης, 
κάνει το λαό συμμέτοχο στην ανα
πτυξιακή προσπάθεια, διευκολύνει 
την επανεπένδυση του κοινωνικού 
πλεονάσματος στον τόπο παραγω
γής και αναπτύσσει ταυτόχρονα τις 
τοπικές παραγωγικές δυνάμεις.

Το σύνολο αυτό των δραστηριο
τήτων που αφορούν τους συνεταιρι
σμούς, τις εταιρείες λαϊκής βάσης, 
τις δημοτικές και κοινοτικές επιχει
ρήσεις, εμείς αποκαλούμε κοινωνι
κό τομέα της οικονομίας.

Αφετηρία του Οικονομικού Προ
γράμματος μιας κυβέρνησης είναι η 
συγκεκριμένη οικονομική κατάστα
ση που έχει να αντιμετωπίσει. Αυτή 
για την Ελλάδα χαρακτηριζόταν από 
ύφεση και πληθωρισμό, αυ

ξανόμενη ανεργία, αυξανόμενα ελ
λείμματα, χειροτέρευση του ισοζυ
γίου πληρωμών, πτώση των επενδύ
σεων και της βιομηχανικής παραγω
γής.

Αναγκαστικά τα βασικά σημεία α
ναφοράς της οικονομικής πολιτικής 
δεν μπορούσαν παρά να είναι η 
σταθεροποίηση της οικονομίας, 
και η προώθηση ενός αναπτυξια
κού προγράμματος. Μέσα σε τρία 
χρόνια μπορούμε να πούμε ότι πε
τύχαμε και στους δυο αυτούς το
μείς.

Η βασική πολιτική επιλογή μιας 
κυβέρνησης στο χώρο της οικο
νομίας εκφράζεται κυρίως στο πώς 
οραματίζεται και υλοποιεί την ανά
πτυξη. Αντίθετα, δεν υπάρχουν πολ
λά περιθώρια επιλογών, όσον αφο
ρά τη σταθεροποίηση, που εξαρτά- 
ται από τις υπάρχουσες δομές της 
οικονομίας και τη διεθνή οικο

νομική συγκυρία.
Πορεία της οικονομίας το 

1984. Σύμφωνα με τις τελευταίες 
εκτιμήσεις, σε γενικές γραμμές οι 
στόχοι που είχε βάλει η κυβέρνηση 
για το 1984 θα πραγματοποιηθούν. 
Υπάρχει, πράγματι, από τις αρχές 
του έτους μια ανάκαμψη της οικο
νομικής δραστηριότητας και μια 
σταδιακή, αλλά σημαντική υποχώ
ρηση του πληθωρισμού. Ετσι, φέτος 
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν προ- 
βλέπεται ότι θα αυξηθεί πάνω από 
1.5% και ορισμένες εκτιμήσεις ανε
βάζουν το ρυθμό αυτό γύρω στο 298. 

.Στην ανάκαμψη αυτή συμβάλλουν η 
σημαντική αύξηση των δημοσίων ε
πενδύσεων και η ανοδική πορεία 
του όγκου των εξαγωγών αγαθών 
και υπηρεσιών. Εξάλλου, ο πληθωρι
σμός, που από 25% που ήταν το 
1981, κατέθηκε στο 22% περίπου 
το 1982 και 20% περίπου το 1983, 
θα διαμορφωθεί φέτος γύρω στο

Αναζητάτε την επαγγελματική σιγουριά, την 
εξασφάλιση στην επαγγελματική σας ζωή και 
ταυτόχρονα τις αναγνωρισμένες σπουδές;
Οι ιδιωτικές Σχολές ΚΟΡΕΛΚΟ-ΔΕΛΤΑ- Σ.Β.Ι.Ε.- 
ΩΜΕΓΑ, είναι η λύση, γιατί σας παρέχουν:

•Πολλαπλή αναγνώριση:
Οι Σχολές είναι αναγνωρισμένες και από το Κράτος και 
από τους δεκάδες χιλιάδες απόφοιτους που μέχρι σήμερα 
καταξιώθηκαν κοινωνικά και επαγγελματικά στο δημόσιο ή 
στον ιδιωτικό τομέα.

•  Σύγχρονο σύστημα εκπαίδευσης:
Πλήρης συντονισμός ανάμεσα στη θεωρητική διδασκαλία 
και στη πρακτική εξάσκηση, ακολουθώντας τα 
προγράμματα του ΥΠΕΠΘ, με στόχο τη σίγουρη 
επαγελματική σταδιοδρομία.

•  Εξειδικευμένο και επιλεγμένο εκπαιδευτικό 
προσωπικό:
Οι καθηγητές είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες με 
πλούσια θεωρητική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία στις 
ειδικότητές τους.

Άρτια εργαστήρια:
Σύγχρονος εξοπλισμός που ανανεώνεται συνεχώς και 
χρησιμοποιείται πραγματικά για την εξάσκηση των 
σπουδαστών.

•  Σωστή οργάνωση σπουδών:
Η διοικητική οργάνωση των Σχολών εξασφαλίζει ακόμα, 
την ομαλή διεξαγωγή των σπουδών καθώς και τη στενή 
συνεργασία με τους σπουδαστές και τους κηδεμόνες τους.

Ποιοι γράφονται στις 4 Σχολές:
Αν επιδιώκετε μια σίγουρη επαγγελματική σταδιοδρομία, 
ένα προσοδοφόρο επάγγελμα και είσθε απόφοιτος 
Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ή Τεχνικής Σχολής, τότε 
ανάλογα με τα προσόντα σας και την ειδικότητα που 
επιλέξατε, γράφεστε στο Α' ή Β' έτος σπουδών.

Οι Σχολές εξοοφαλίίρυν επίσης:
•  Κρατικό πτυχίο. ·  Αναβολή από το Στρατό.
•  Δυνατότητα συνέχισης σπουδών.
•  Κάρτα για μειωμένο εισιτήριο.
•  Διεθνή σπουδαστική κάρτα.
•  Επιδόματα-φορολογικές άπαλλαγές γονέων.
•  Συμμετοχή σε κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Ειδικόιητες-Ναιευ8ύνβεις
ΚΟΡΕΛΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
•  Υπ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Διατρητικών Μηχανών 

(έργάζονται σάν προγραμματιστές, χειριστές Η/Υκ.λ.π.)
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ
•  Γλώσσες προγραμματισμού ·  Λογικό διάγραμμα
•  Λογιστικά ·  Χειρισμός Η/Υ Πρακτική κ,λ.π.

ΩΜΕΓΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
•  Αεροπορικών Επιχειρήσεων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
•  Μηχαν. Αεροσκαφών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
•  Υπ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Διατρητικών Μηχανών
•  Υπ. Γ ραφείου και Εμπορικών Καταστημάτων.

ΔΕΛΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
•  Μηχαν. Αεροσκαφών ·  Μηχαν. Αυτοκινήτων
•  Ψυκτικών (ψύξη-κλιματισμός)
•  Ηλεκτρονικών (Ραδιοτηλεοπτικών εγκαταστάσεων και 
συσκευών) ·  Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων
•  Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
•  Υπ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Διατρητικών Μηχανών
•  Υπ. Γ ραφείου και Εμπορικών Καταστημάτων

Ε.Β.Ι.Ε.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(Κοινωνικών Υπηρεσιών)

•  Οδοντοτεχνιτών ·  Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (εργάζονται 
σαν βοηθοί Ακτινολογικού- Ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου,
Αξονικού Τομογράφου)
•  Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων (εργάζονται σε 
Μικροβιολογικά, Βιοχημικά και Κυτταρολογικά εργαστήρια κ.λπ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
•  Υπ. Φαρμακείων
•  Υπ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Διατρητικών Μηχανών

Αναγνωρισμένες Σχολές
ΚΟΡΕΛΚΟ -  ΔΕΛΤΑ  -  Σ.Β.Ι.Ε. -  ΩΜ ΕΓΑ

ΣΙΓΟΥΡΕ ΣΠΟΥΑΕΣ-ΣΙΓΟΥΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΚΟΡΕΛΚΟ ΔΕΛΤΑ Ε.Β.Ι.Ε. ΩΜΕΙΑ
Π.Δ. ΚΟΡΕΛΛΑ

’Ακαδημίας 85 Κωλέττη 11 
ΤΗΛ: (7 γραμμές)

Ρεθύμνου 3 ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΗΛ:

Γ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ · Δ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΟΣ

Πλ. ’Ελευθερίας 7
ΤΗΛ:

Γ. ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ

Καρ. Σερβίας 1 Πλ. Συντάγματος 
ΤΗΛ:

ΜΕΣΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΑ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

18%, όπως είχαμε προβλέψει.
Η εισοδηματική πολιτική του 

1984 ήταν άνετη και υπολογίζεται 
πως το πραγματικό εισόδημα των 
εργαζομένων θα αυξηθεί κατά 4-5% 
σε σταθερές τιμές. Ετσι, το πραγμα
τικό διαθέσιμο ιδιωτικό εισόδημα 
θα παρουσιάσει αύξηση, γύρω στο 
2%, γεγονός που θα επιτρέψει την 
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
κατά 1.5% περίπου, όπως φαίνεται 
από την αύξηση του όγκου των λια
νικών πωλήσεων, και της εγχώριας 
παραγωγής καταναλωτικών α
γαθών.

Οπως γνωρίζουμε όλοι, το μέγε
θος του Δημόσιου Τομέα είναι τέ
τοιο, που το πρόβλημα δεν είναι τό
σο η διεύρυνσή του αλλά κύρια η 
αποδοτικότερη λειτουργία του.

Μιλώντας για το Δημόσιο Τομέα 
πρέπει να ξεχωρίσουμε τον ιδιαίτε
ρο ρόλο και σημασία του κράτους 
που έχει την ευθύνη της διαμόρφω
σης των κανόνων του παιχνιδιού, 
δηλαδή του πλαισίου που καθορίζει 
η λειτουργία όλων των άλλων δημο
σίων και ιδιωτικών φορέων.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο 
ρόλος των Δημοσίων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών, που είναι καθορι
στικός για την επιτυχία της αναπτυ
ξιακής μας προσπάθειας, θα ανα
φερθώ τώρα για λίγο στο ρόλο του 
κράτους, δηλαδή της Δημόσιας 
Διοίκησης.

Η Δημόσια Διοίκηση που κληρο
νομήσαμε ήταν κατάλληλη μόνο για 
τη συντήρηση παγιωμένων κατα
στάσεων και την εφαρμογή της πο
λιτικής των προηγούμενων συντη
ρητικών κυβερνήσεων.

Ο ρυθμός με τον οποίο θα μπο
ρέσουμε να προχωρήσουμε στο με
τασχηματισμό της Δημόσιας Διοί
κησης θα καθορίσει σε ένα μεγάλο 
βαθμό πόσο γρήγορα θα μπορέσου
με να προχωρήσουμε σε αλλαγές 
στους άλλους χώρους.

Δημόσιες
Επιχειρήσεις

Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και 
Οργανισμοί, όπως είπα και πριν, πι
στεύω ότι είναι το κλειδί για την 
αναπτυξιακή προσπάθεια της 
χώρας μας, πέρα από την επίπτωσή 
τους στη καθημερινή μας ζωή μέσα 
από την ποιότητα το κόστος και το 
είδος των υπηρεσιών που προσφέ
ρουν στον κάθε πολίτη. Κάτω από 
τις σημερινές όμως συνθήκες λει
τουργίας και δομής τους δεν μπο
ρούν να εξυπηρετήσουν τους ευ
ρύτερους οικονομικούς και κοινω
νικούς στόχους. Γι’ αυτό και με το 
Νόμο 1365/1983 προχωράμε στην 
κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων 
αυτών με στόχο την αλλαγή του τρό
που λειτουργίας και άσκησης κοι
νωνικού ελέγχου πάνω στις επιχει
ρήσεις αυτές.

Εξυγίανση 
της παραγωγής

θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο 
πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ του 
Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Η κακή διάρθρωση του παραγω
γικού μας δυναμικού, αλλά και η ι
στορική ιδιομορφία του τρόπου α
νάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
δημιουργούν μια σημαντική υπο
χρέωση για το κράτος να πάρει αυτά 
τα μέτρα που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη και εξυγίανση της παρα
γωγής, πάντα βέβαια μέσα στα πλαί
σια μιας μικτής οικονομίας που α
φήνει σημαντικά περιθώρια πρωτο
βουλιών και ανάπτυξης και στο Δη
μόσιο και τον Ιδιωτικό της Τομέα.

Οσον αφορά το Δημόσιο Τομέα 
για την ανάπτυξη και ποιοτική βελ
τίωση της παραγωγικής δομής, α
παιτείται η δραστηριοποίηση των ε
πενδυτικών, αναπτυξιακών φορέων.

Ενα ψευτοδίλημμα που τίθεται 
μερικές ψορές είναι εάν οι αυ
ξημένες επενδύσεις του Δημόσιου 
Τομέα εκτοπίζουν ιδιωτικές επενδύ
σεις. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι 
εκεί Σε χώρες σαν τη δική μας ο 
Ιδιωτικός Τομέας είναι δύσκολο να 
αναλάβει επενδύσεις μεγάλου ύ
ψους με σημαντικούς επιχειρηματι
κούς κινδύνους και μεγάλες τεχνο
λογικές απαιτήσεις. Οι αναπτυξια
κοί φορείς του Δημόσιου Τομέα εί- 
να επομένως υποχρεωμένοι να ανα
λάβουν και αυτοί επενδυτικές πρω
τοβουλίες για την προώθηση της οι
κονομικής ανάπτυξης. Το ερώτημα 
λοιπόν δεν είναι αν θα έχουμε μια 
φιλελεύθερη ή μια παρεμβατική οι
κονομία

Το δίλημμα είναι αν θα έχουμε 
μια οικονομία σε παρακμή χωρίς 
κρατική παρέμβαση ή μια δυναμική 
οικονομία που αφήνει μεγάλα πε
ριθώρια ανάπτυξης και στον Ιδιωτι
κό Τομέα

Η δική μας πολιτική στηρίζεται 
στη δεύτερη επιλογή. Ετσι έχουμε 
πάρει μια σειρά σημαντικών μέτρων 
για την ενίσχυση της ιδιωτικής πρω
τοβουλίας και την ένταξή της στους 
αναπτυξιακούς στόχους του δετούς 
προγράμματος.

Κοινωνικός
έλεγχος

Η ενίσχυση και στήριξη του ιδιω
τικού τομέα όμως γίνεται με τέτοιο 
τρόπο που ενώ αναγνωρίζει την α
νάγκη εξασφάλισης ικανοποιητικών 
κερδών για τον ιδιώτη επιχειρημα
τία, δεν επιτρέπει την πρόταξη του 
ατομικού συμφέροντος σε βάρος 
του κοινωνικού.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η α
νάπτυξη της ιδιωτικής επιχείρησης 
σε μονοπωλιακούς ή στρατηγικούς 
κλάδους γίνεται με τρόπο που να 
εναρμονίζεται με τις εθνικές ανα
πτυξιακές επιλογές.

Αυτό εξασφαλίζεται με την άσκη
ση κοινωνικού ελέγχου, δηλαδή των 
κοινωνικοποίηση των κλάδων 
αυτών, μέσα από το θεσμό των επο
πτικών συμβουλίων.

Είναι φανερό λοιπόν ότι η κοινω
νικοποίηση του ιδιωτικού τομέα δεν 
ταυτίζεται με την εθνικοποίηση ή 
την απόκτηση της ιδιοκτησίας επι
χειρήσεων από το Δημόσιο, αλλά 
αφορά το θεσμό των εποπτικών 
συμβουλίων.

Ιδιωτικές
επενδύσεις

Για τη στήριξη και ενίσχυση των 
επενδυτικών πρωτοβουλιών του ι
διωτικού τομέα κάναμε το νόμο πε
ρί κινήτρων 1262/82 που συμ
πληρώθηκε από μέτρα πολιτικής 
για την «ελληνικοποίηση» της παρα
γωγικής διαδικασίας, την προώθη
ση ελληνικών προϊόντων στο εξωτε
ρικό και την αναμόρφωση του πι
στωτικού συστήματος.

Αποθεώθηκε
Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου εγκαινίασε χτες 

τη 49η περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο 
κατάμεστο από λαό Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο και 
κάτω από τις θερμές εκδηλώσεις και τα χειροκροτήματα των 
παρισταμένων.

Τον πρωθυπουργό, συνοδευόμενο από τον υπουργό Βό
ρειας Ελλάδας και πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο, υποδέ
χθηκαν στις πύλες της έκθεσης ο πρόεδρος -πης ΔΕΘ κ. Α. 
Κούρτης και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενώ χιλιά
δες λαού που είχαν καταλάβει τους γύρω χώρους επευφη
μούσαν με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν δυο υπουργοί άλλων χωρών, 
11 υπουργοί, 3 αναπληρωτές υπουργοί, 6 υφυπουργοί, 9 
γενικοί γραμματείς υπουργείων, βουλευτές όλων των κομ
μάτων, πρεσβευτές και άλλοι ξένοι διπλωματικοί εκπρόσω
ποι, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι των τοπικών 
αρχών, των εργαζομένων και των παραγωγικών τάξεων.

Στην αρχή έγινε αγιασμός χοροστατούντος του μητροπο
λίτη Θεσσαλονίκης που διάβασε μήνυμα του οικουμενικού 
πατριάρχη Δημητρίου.

Στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος της ΔΕΘ κ. Α. Κούρτης.
Στις 9 μ.μ. η διοίκηση της ΔΕΘ παρέθεσε στο Μακεδονία 

Παλάς δείπνο προς τιμήν του πρωθυπουργού, στη διάρκεια 
του οποίου ο κ. Παπανδρέου εκφώνησε βαρυσήμαντο λόγο.

Ο νόμος περί κινήτρων πρέπει να 
συνεκτιμηθεί με τη βιομηχανική μας 
στρατηγική που στηρίζεται σε λε
πτομερειακές κλαδικές μελέτες.

Σε μεγάλο βαθμό, ο υπανάπτυ
κτος χαρακτήρας της βιομηχανίας 
μας οφείλεται στο ότι ο κρατισμός 
τους παραλθόντος είχε ένα διπλό 
και αντιφατικό χαρακτήρα: πρώτα, ο 
κρατικός παρεμβατισμός και έλεγ
χος έχει εξαπλωθεί σε όλα τα επίπε
δα της οικονομικής ζωής, χωρίς να 
ασκείται συγκεκριμένη αναπτυξια
κή πολιτική. Δεύτερο, το κενό από 
την ανύπαρκτη βιομηχανική πολιτι
κή ήρθε να καλύψει ένα ετερόκλητο 
πλέγμα χαριστικών ρυθμίσεων για 
λίγους, αντικινήτρων για το μεγαλύ
τερο μέρος των παραγωγικών μας 
μονάδων και σπασμωδικών μέτρων.

Με αυτά τα δεδομένα και στό
χους η κυβέρνηση προχώρησε στην 
υλοποίηση μιας ουσιαστικής καινο
τομίας για τα ελληνικά οικονομικά 
δεδομένα Στις προσεχείς βδομά
δες αρχίζει η διαδικασία για μια 
κλαδικά εξειδικευμένη βιομηχανική 
πολιτική. Η πολιτική αυτή είναι εν- 
ταγμένη στα πλαίσια των εθνικών 
οικονομικών επιλογών μας σύμφω
να με το πενταετές πρόγραμμα οι
κονομικής ανάπτυξης. Τα αποτελέ
σματα αυτής της πολιτικής θα είναι 
ορατά και μετρήσιμα, θα καθορί
ζουν δε, σε συγκεκριμένη βάση, το 
συντονισμό μέτρων και αποφάσεων 
των οικονομικών υπουργείων, τρα
πεζών και οργανισμών.

Προβληματικές
επιχειρήσεις

Η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης 
βιομηχανικής πολιτικής διευκολύ
νει και την προσπάθεια εξυγίανσης 
των προβληματικών επιχειρήσεων.

Είναι γνωστοί οι λόγοι που δη
μιούργησαν το μέγα πλήθος των 
προβληματικών επιχειρήσεων στη 
χώρα μας. Είναι βασικά ο τρόπος 
που λειτούργησε ένα μέρος του ι
διωτικού τομέα σε βάρος του πι
στωτικού μας συστήματος και της 
εθνικής οικονομίας.
Με βάση το Νόμο 1386, το κράτος 
προχώρησε στη σύσταση του Οργα
νισμού Οικονομικής Ανασυγκρότη
σης Επιχειρήσεων, που ήδη με τη 
δραστηριοποίησή του εξασφάλισε 
τη λειτουργία μέχρι τώρα 32 επιχει
ρήσεων που απασχολούν συνολικά 
πάνω από 25.000 εργαζόμενους. 
Χωρίς την παρέμβαση της πολιτείας 
θα είχαμε τουλάχιστον και άλλους 
50.000 άνεργους, μια και αναγκα
στικά θα έκλειναν και πολλές άλλες 
μικρομεσαίες εταιρείες που συνερ
γάζονται και εξαρτώνται από τις πα
ραπάνω υπό εξυγίανση επιχειρή
σεις. Με την υπερπήδηση των αρ
χικών εμποδίων, τόσο από πλευράς 
στελέχωσης, όσο και χρηματοδότη
σης, η εμπειρία που έχουμε μέχρι 
σήμερα δείχνει ότι οι προβληματι
κές επιχειρήσεις που έχουν κριθεί 
βιώσιμες, γρήγορα θα βρουν το 
δρόμο τους και θα αρχίσουν να α
ποδίδουν θετικά στην οικονομία

Επιλογές 
για το 1985

Η οικονομική πολιτική για το 
1985 που επεξεργάζεται το οικο
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
εντάσσεται στο πλαίσιο της διμέτω- 
πης αντιμετώπισης του προβλήμα
τος, δηλαδή της βαθμιαίας σταθε
ροποίησης της οικονομίας και της 
συστηματικής αλλαγής των δομών.

Με την επίτευξη των στόχων μας 
τα προηγούμενα χρόνια έχουμε βά
λει πιο στέρεες βάσεις για μια αυ
τοδύναμη ανάκαμψη της οικο
νομίας. Ετσι, για το 1985 μπορούμε 
να προσβλέπουμε σε ένα ψηλότερο 
ρυθμό αύξησης του πραγματικού ε
θνικού προϊόντος που θα αντανα
κλά κατά κύριο λόγο ανάκαμψη 
στον τομέα της μεταποίησης. Οι ευ
νοϊκές αυτές προοπτικές στηρίζον
ται στη συνέχιση της προώθησης 
των εξαγωγών μας και του επενδυτι
κού μας προγράμματος. Οπως και 
στα προηγούμενα χρόνια, το πρό
γραμμα των δημοσίων επενδύσεων 
θα προωθηθεί δυναμικά μέσα στα 
πλαίσια των στόχων του Πενταε
τούς Προγράμματος.

Η μάχη για την καταπολέμηση 
του πληθωρισμού θα συνεχιστεί το

1985. Πιστεύουμε πως η παραπέρα 
μείωση των καταναλωτικών ελλειμ
μάτων, η αύξηση της παραγωγικό
τητας και πρόοδος προς την κατεύ
θυνση της εξυγίανσης της αγοράς 
που προγραμματίζουμε θα οδηγή
σουν σε πτώση του πληθωρισμού 
από 18% που προβλέπεται φέτος 
σε 16%. Εάν οι εξω τερ ικές ο ικ ο 
νομικές συνθήκες, που όπως ξέρετε 
εξελίχθηκαν δυσμενώς λόγω της 
διεθνούς νομισματικής αστάθειας, 
βελτιωθούν, τότε, θα μπορέσουμε 
να επιδιώξουμε μια ακόμα πιο ση
μαντική μείωση του πληθωρισμού. 
Εδώ θα ήθελα να σας τονίσω ότι η 
μείωση του πληθωρισμού κατά 10 
περίπου ποσοστιαίες μονάδες μέ
σα σε μια τετρατετία με ταυτόχρονη 
αύξηση των πραγματικών ει
σοδημάτων και μείωση του εξωτερι
κού ελλείμματος είναι ένα επίτευ
γμα που δεν έχει προηγούμενο στην 
πρόσφατη ιστορία

Οι ευνοϊκές αυτές προοπτικές 
για το 1985 δεν είναι βέβαια εγγυη
μένες γιατί η έκβασή τους θα εξαρ- 
τηθεί από τη πλήρωση ορισμένων 
προϋποθέσεων. Μια από τις βασι
κές προϋποθέσεις είναι η συντονι
σμένη προσπάθεια όλων μας για αύ
ξηση της παραγωγικότητας και αυ
στηρή τήρηση της εισοδηματικής
μας πολιτικής. Οπως ξέρετε ακο
λουθούμε μια εισοδηματική πολιτι
κή που αποσκοπεί στην όσο το δυ
νατό καλύτερη προστασία των ει
σοδημάτων των εργαζομένων. Αυ
ξήσεις όμως που υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες της οικονομίας όχι μό
νο δεν οδηγούν σε βελτιώσεις του 
πραγματικού εισοδήματος αλλά δη
μιουργούν συνθήκες για αύξηση 
της ανεργίας.

Δημόσιες Επενδύσεις: Εμφα
ση θα δοθεί στη χρηματοδότηση 
των μεγάλων έργων που θα αρχί
σουν να υλοποιούνται (Αχελώος, Αμ- 
βρακικός κΛπ) καθώς και σε έργα 
υποδομής που - μεταξύ άλλων - έ
χουν ιδιαίτερα θετική επίδραση 
στην απορρόφηση εργασίας.

Βελτίωση των υπηρεσιών στον 
τομέα υγείας. Μεσοπρόθεσμα η ε
φαρμογή του ΕΣΥ θα αλλάξει ριζικά 
την ποιότητα των υπηρεσιών σ' αυ
τό τον τομέα. Οι πιο άμεσοι στόχοι 
στον τομέα της υγείας είναι, πέρα 
από τη δημιουργία των Κέντρων Υ
γείας, η βελτίωση των υπηρεσιών 
των εξωτερικών ιατρείων, η αναβά
θμιση μερικών νοσοκομείων στα α
στικά κέντρα σε πρότυπα νοσοκο
μεία και η στελέχωση των νοσοκο
μείων με επαρκή αριθμό νοσοκό
μων που θα ειδικευθεί με ειδικό 
πρόγραμμα εντατικής εκπαίδευσης.

Η βελτίωση της ποιότητας με 
υλοποίηση έργων πολεοδομικής α
νάπλασης και υποδομής ιδίως στα 
αστικά κέντρα. Ιδιαίτερο βάρος θα 
δοθεί στην ποιοτική παρέμβαση 
στο λεκανοπέδιο της Αττικής και 
της Θεσσαλονίκης που £χουγ,μπο- 
στεί τις δραματικότερες συνέπειες 
της παραμορΦψτίκής '"άνάπτυξης 
της χ ώ ρ α ^ ί^ ^ . . '

Η κΐ^έρχήθη πρέπει να προχω
ρήσει συντονισμένα, με διαφάνεια 
κά( συνέπεια στη γρήγορη υλοποίη
ση του προγράμματός της, ιδιαίτε
ρα στον τομέα της διοίκησης, της 
υγείας, της παιδείας, της χωραταξι
κής υποδομής και της ολοκλήρω
σης των βασικών αναπτυξιακών έρ
γων του πενταετούς.

Ο επιχειρηματικός κόσμος πρέ
πει να πάρει τα αναγκαία μέτρα, όσο 
οδυνηρά κι αν είναι αυτά, για τον 
εκσυγχρονισμό και την προσαρμο
γή των επιχειρήσεων στις σημερι
νές οικονομικές συνθήκες, με νέες 
επενδυτικές πρωτοβουλίες και μια 
καλύτερη οργάνωση που θα έχει 
σαν αποτέλεσμα την αύξηση της 
παραγωγικότητας και ανταγωνιστι
κότητας των επιχειρήσεων.

Ο εμπορικός κόσμος θα πρέπει 
να ασπασθεί τους νέους κανόνες 
που διέπουν τις συναλλαγές, και μέ
σα σε λογικά περιθώρια κέρδους να 
βελτιώσει την ποιότητα των παρεχό
μενων υπηρεσιών πρι*; όφελος του 
καταναλωτή και του κοινωνικού συ
νόλου.

Ο εργαζόμενος τέλος θα πρέπει 
να κατανοήσει ότι δεν υπάρχουν πε
ριθώρια για συντεχνιακές διακδική- 
σεις αλλά ότι χρειάζεται περισσότε
ρη και αποδοτικότερη δουλειά κάτω 
από την προστασία ενός γνήσια δη
μοκρατικού συνδικαλιστικού κινή
ματος και ενός νέου νομικού πλέ
γματος που καθορίζει τις εργασια
κές σχέσεις.


