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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας αποτελεί θεμελιακή
πιλογή του ΠΑΣΟΚ και ταυτόχρονα την Ελληνική πρόταση στην ιστορική πρόκληση
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της διεθνούς κρίσης, γιαυτό αποβαίνει συστατικό στοιχείο της ανεξάρτητης εθνικής 
μας πορείας.
Δεν σχετίζεται με την απομόνωση της πατρίδας μας ή τον ουτοπικό στόχο της αυτάρ- 

κειας, αλλά αντίθετα οδηγεί τη χώρα στην πορεία της απαλλαγής της οικονομίας από ̂ 

την καθοδήγηση των ξένων κέντρων αποφάσεων καΓτης οικονομικής ολιγαρχίας.
Ο ρυθμός επίτευξης της Αυτοδύναμης ανάπτυξης συναρτάται και περιορίζεται από 2 

παράγοντεςένας είναι η αντικειμενική πραγματικότητα που διαμορφώνεται από το 
διεθνές οικσνομικο-πολιτικό περιβάλλον (τα γεωγραφικά σύνορα δεν είναι και οικο- 
νομικά σύνορα) και ο αλλος^ίναι οι δυνατότητες της χώρας μας, η αξιοποίηση των£[££^^ 

δικών μας δυνάμεων που επηρεάζονται από τις επιλογές και την οικονομική πολιτικήανια- 

που ακολουθήθηκε στη χώρα μας παλλές δεκαετίες ηριν.
Από την άποψη αυτή το Ι^^ιν^α^τ^υ°ι^σ^υ^ιάυω ε^^ρϋ<^ν συναλλαγών της χώρα μας 

αποτελεί ένα κρίσιμο μέγεθος γιατί καθορίζει το ευρύτερο πλαίσιο των κινήσεών 
μας με προεκτάσεις στα Εθνικά - Οικονομικά - Κοινωνικά και πολιτικά μας πράγματα.
πρωταρχική μας επιλογή για την κατοχύρωση της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας, αποτε-

έναν προσδιοριστικό αλλά ταυτόχρονα περιοριστικό παράγοντα για την αυτοδύναμη 
ανάπτυξή μας. λ

Προσδιοριστικό γιατί προσανατολίζει οικονομικές και κοινωνικές επιλογές και Περιο

ριστικό γιατί επιβάλλει την αμυντική μας θωράκιση, τη διασφάλιση ομαλής οικονομι
κής πορείας χωρίς εσωτερικούς κραδασμούς και την ανταπόκριση στις συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις από την ένταξή μας στην ΕΟΚ.
Η πρωταρχική αυτή επιλογή απορρίπτει αυτόματα δύο ακραίες αντιλήψεις.

Τη χωρίς όρους ενσωμάτωση (πολιτική της Δεξιάς - "ανήκομεν στη Δύση"), και τη συ
νολική ρήξη που σημαίνει κλείσιμο των συνόρων, πλήρη αυτάρκεια του κυκλώματος πα

ραγωγή - κατανάλωση και τεχνολογική στασιμότητα. Η οικονομική ρήξη συνεπάγεται και 

πολιτική ρήξη πρυ σημαίνει απώλεια ερεισμάτων για τα Εθνικά μας θέματα.
Αντιστοιχεί συνεπώς με πολιτική "Εθνικής Αυτοκτονίας" που δεν έχει σχέση με το 
δρόμο για το σοσιαλισμό.

Η συνολική Οικονομική μας πολιτική προωθεί τους καίριους στρατηγικούς μας στόχους 
που είναι :

- Σταθερή και αποφασιστική πορεία για τα Εθνικά θέματα.

Διατήρηση και ενδυνάμωση της κοινωνικής μας πολιτικής για περισσότερη κοινωνική 
δικαιοσύνη και βελτίωση του επιπέδου ζωής του λαού μας.

- Ξεπέρασμα της Οικονομικής Κρίσης και των δομών που τις αναπαράγουν.
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- θεσμικές και δομικές αλλαγές που θα κατοχυρώνουν νέες σχέσεις παραγωγής και 

θα διασφαλίζουν τον έλεγχο των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία.

Η συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που ασκούμε είναι συνάρτηση της εξέλιξης των 
οικονομικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν την οικονομία μας και των επιπτώσεων που 
έχουν σε σχέση με τη στρατηγική μας.

Η πορεία του πληθωρισμού, το άνοιγμα του ισοζυγίου πληρωμών, η αύξηση του Εθνικού

Ταυτόχρονα η σημερινή διεθνής κρίση αλλά παράλληλα και η ένταξη στην ΕΟΚ - χωρίς 
τους όρους που διασφαλίζουν μεσοπρόθεσμα την επιβίωση της οικονομίας μας μέσα 

στον ανταγωνισμό - απαιτούσαν άμεσα συγκροτημένη παρέμβαση που έγινε με τη δέσμη 
των σταθεροποιητικών για την οικονομία μέτρων.

Η φιλοσοφία των μέτρων δεν ήταν μόνο για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων, 

αλλά και για τη δημιουργία σταθερών αναπτυξιακών βάσεων για το ξεπέρασμά του.

αναδιάρθρωση της παραγωγικής μας δομής ώστε να μπορούμε να παράγουμε προϊόντα 
ανταγωνιστικά προς τα ξένα τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή ανορά.
Η αλλαγή αυτή στην παραγωγική δομή συνδέεται με την υλοποίηση ενός εκτεταμένου 
επενδυτικού προγράμματος σε κλάδους και τομείς που εμφανίζουν προοπτικές σε δι
εθνές επίπεδο.

Με τις νέες επενδύσεις θ ’ αυξηθεί η παραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής θα 
γίνει ανταγωνιστικό. Αυτό όμως απαιτεί χρόνο.

Βραχυχρόνια η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πραγματοποιείται με την εισοδημα
τική πολιτική, τη συναλλαγματική πολιτική και τον περιορισμό των ελλειμμάτων του 
Δημόσιου Τομέα.

εισοδήματος, η σχέση εισαγωγών - εξαγωγών, το ποσοστό του εξωτερικού δανεισμού, 

το έλλειμμα του Δημόσιου Τομέα σε σχέση με το ΑΕΠ, συνιστούν κρίσιμα μεγέθη ιδιαί
τερα σε μια ανοιχτή οικονομία σαν τη δική μας με εξαρτημένες παραγωγικές δομές.

Είναι φανερό ότι για την ουσιαστική και μόνιμη λύση του προβλήματος απαιτείται


