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σεις οπισθοχωρούσαν. Η οικονομική πολιτική
οικονομική κατάσταση που αντιμε
δεν μπόρεσε έτσι να εφαρμοσθεί με αξιοπι
τωπίζουμε είναι γνωστή. Τα ελλείμ
στία και προπαντός με συνέπεια και συνέ
ματα του δημόσιου τομέα έχουν πά
χεια.
ρει ανησυχητικές διαστάσεις. Το
Χρειάζεται ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα
1989 έφθασαν σε ύψος πρωτόγνωρο,
οικονομικής ανασυγκρότησης, δηλαδή προώ
πλησίασαν το 20% του Ακαθάριστου Εγχώ
θησης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας
ριου Προϊόντος. Το δημόσιο χρέος ξεπέρασε
και αντιμετώπισης των μακροοικονομικών α
το ύψος του ΑΕΠ και εξακολουθεί δυστυχώς
νισορροπιών. Η στρατηγική οικονομικής ανά
να αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό.
πτυξης πρέπει να χαρακτηρίζεται από το τρί• Ο ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού τον
πτυχο εκπαίδευση, επενδύσεις, ανάπτυξη
Φεβρουάριο του 1990 έφθασε πάλι στο επίπε
της τεχνολογίας.
δο του 16,5% και παραμένει σχεδόν τέσσερις
φορές υψηλότερος από το μέσο ρυθμό στην
Π Κεντρικό σημείο της αναπτυξιακής προ
ΕΟΚ.
σπάθειας πρέπει να είναι η παιδεία. Η βελτίω
• Το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών πριν
ση της παιδείας και με αυτό τον τρόπο της
από το δανεισμό του δημόσιου τομέα ήταν το
ποιότητας του ανθρώπινου παράγοντα είναι
1989, 3.050 εκατ. δολλάρια και σύμφωνα με
βασικός συντελεστής οικονομικής και κοινω
τις ενδείξεις που υπάρχουν εξακολούθησε να
νικής προόδου. Χρειάζονται μέτρα για να βελ
διευρύνεται στις αρχές του χρόνου και λόγω
τιωθεί το επίπεδο μόρφωσης και εξειδίκευτης αβεβαιότητας που επικρατεί για τις μελ
σης του εργατικού και στελεχικού δυναμι
λοντικές εξελίξεις.
κού. Χρειάζεται η σύνδεση της παιδείας με
Συνέπεια των εξελίξεων αυτών είναι ότι
την παραγωγή και η ανάπτυξη της κριτικής
έχει ανακοπεί η ανάκαμψη της οικονομίας, η
σκέψης στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο.
οποία είχε αρχίσει το τέλος του 1987.
Συνεχίζουμε ταυτόχρονα να αντιμετωπί
0 Το ύψος και η ποιοτική σύνθεση των επεν
ζουμε σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα. Η
δύσεων αποτελούν το κυριότερο μέσο για
οικονομία μας χαρακτηρίζεται από το χαμηλό
τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του πα
ύψος των επενδύσεων, την τεχνολογική κα
ραγωγικού δυναμικού της οικονομίας και την
θυστέρηση, το χαμηλό επίπεδο της παραγω
πραγματοποίηση των απαραιτήτων αλλαγών
γικότητας. Οιπαραοικονομικές δραστηριότη
στη δομή της. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να
τες, οι προβληματικές επιχειρήσεις και η
αντιμετωπισθούν θέματα όπως: η αποκατά
μείωση της ανταγωνιστικότητας συμβάλλουν
σταση της αποδοτικότητας των επενδύσεων,
επίσης στην αρνητική εικόνα.
η υιοθέτηση ενός παγίου φορολογικού καθε
Εχουμε φθάσει πια σε ένα σημείο που
στώτος, η αποκατάσταση περισσότερο απο
χρειάζεται δράση. Η κατάσταση αυτή δεν
τελεσματικής λειτουργίας των αγορών, η
μπορεί να συνεχισθεί άλλο. Οχι μόνο γιατί η
σταθερότητα των «κανόνων του παιχνιδιού»
δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς,
για την ιδιωτική πρωτοβουλία, η αναμόρφωση
καθιστά επιτακτική την ανάγκη να προσαρμό
του αναπτυξιακού νόμου 1262/82, η συγκέ
σουμε τα μεγέθη της οικονομίας σε επίπεδα
ντρωση της προσπάθειας του κράτους σε ορι
ανάλογα με εκείνα που θα ισχύουν στις άλλες
σμένα έργα υποδομής και βιομηχανικές επεν
χώρες της ΕΟΚ. Αλλά επίσης γιατί η σημερινή
δύσεις, η σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων
οικονομική κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς
ώστε να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι κοι
κινδύνους που απειλούν την ανάπτυξή μας
νοτικοί πόροι.
και, φυσικά, το βιοτικό μας επίπεδο.
0 Η ανύψωση του τεχνολογικού επιπέδου
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η
του παραγωγικού δυναμικού της χώρας είναι
ελληνική οικονομία δεν είναι νέες. Οι οικονο
το τρίτο χαρακτηριστικό της αναπτυξιακής
μικές ανισορροπίες ξεκίνησαν μετά την πρώ
προσπάθειας. Για να επιτευχθεί η τεχνολογι
τη πετρελαϊκή κρίση στις αρχές της δεκαε
κή αναβάθμιση απαιτούνται κίνητρα, προώθη
τίας του 1970. Από τη μεταπολίτευση και μετά
ση της έρευνας, άρση των αντικινήτρων της
όλες οι κυβερνήσεις κατά καιρούς διακήρυ
ερευνητικής προσπάθειας, στήριξη της μετα
ξαν την ανάγκη να προωθηθούν οι αναγκαίες
φοράς τεχνολογίας.
προσαρμογές στην οικονομία. Στην πραγμα
Η πολιτική αντιμετώπιση των μακροοικονο
τικότητα όμως η πολιτική που ασκήθηκε όχι
μικών ανισορροπιών χαρακτηρίζεται από τη
μόνο απέτυχε να μεταστρέψει σε μόνιμη
δημοσιονομική εξυγίανση, τη μεταρρύθμιση
βάση τις δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομία
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, την
και να οδηγήσει τη χώρα σε μια αυτοδύναμη
εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων,
και σταθερή ανοδική πορεία, αλλά με την
τη συντονισμένη χρήση όλων των μέσων οι
πάροδο του χρόνου επέτεινε τις ανισορρο
κονομικής πολιτικής, και, τέλος, τον περιορι
πίες και τα διαρθρωτικά προβλήματα. Οι πε
σμό
των διαρθρωτικών αδυναμιών.
ρισσότερες από τις άλλες χώρες στην Κοινό
• Η δημοσιονομική εξυγίανση είναι αναγκαία
τητα ή στην ευρύτερη περιοχή του ΟΟΣΑ
για να επιτύχουμε την οικονομική σταθερό
αντιμετώπισαν με επιτυχία παρόμοια με τα
τητα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να στοχεύ
δικά μας προβλήματα εδώ και μια δεκαετία.
σουμε στη σταθεροποίηση του δημόσιου
Εμείς αντίθετα σε ελάχιστες στιγμές της πε
χρέους σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο
ριόδου μετά το 1974 προσπαθήσαμε να αντι
προϊόν σε μια περίοδο τριών - τεσσάρων
μετωπίσουμε με συνέχεια και συνέπεια τα
ετών. Στον πρώτο χρόνο η προσπάθειά μας
προβλήματά μας. Τα μέτρα τα οποία εφαρμό
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εντατική και να
σθηκαν κατά καιρούς συχνά ήταν αποτέλε
επιδιώξει τη μείωση των καθαρών δανειακών
σμα συμβιβασμών ανάμεσα σε συγκρουόμενα
αναγκών του δημόσιου τομέα κατά 4 ποσο
συμφέροντα ομάδων πίεσης. Και πάντα όταν
στιαίες μονάδες του ΑΕΠ περίπου και κατά 2
υπήρχε σοβαρή προσπάθεια η αντιπολίτευση
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το χρόνο περί
προσπαθούσε να εκμεταλλευθεί το κόστος
που στα επόμενα τρία χρόνια. Ταυτόχρονα θα
των μέτρων προς όφελος της. Οι κυβερνή
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πρέπει να συνεχισθεί η επανεξέταση του φο
ρολογικού συστήματος, ώστε να περιορισθεί
η φοροδιαφυγή, να γίνει περισσότερο αποτε
λεσματικό και κοινωνικά πιο δίκαιο.
• Η ριζική αναμόρφωση του συστήματος κοι
νωνικής ασφάλισης είναι προϋπόθεση της
μείωσης των ελλειμμάτων. Χρειάζεται, μετα
ξύ άλλων, «εξορθολογισμός» του συστήμα
τος εισφορών και παροχών προς την κατεύ
θυνση του περιορισμού προνομιακών ρυθμί
σεων και ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζο
μένων.
• Η αντιμετώπιση του προβλήματος των προ
βληματικών επιχειρήσεων κατά τρόπο δρα
στικό θα εξασφαλίσει όχι μόνο τη μείωση των
ελλειμμάτων αλλά και καλύτερες προϋποθέ
σεις για οικονομική μεγέθυνση, παραγωγικό
τητα, ανταγωνιστικότητα και δημιουργική α
πασχόληση.
• Η πολιτική τιμών και εισοδημάτων, η νομι
σματική και η συναλλαγματική πολιτική θα
πρέπει να έχουν διαφάνεια για να επιτρέψουν
τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς, τόσο
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Θα πρέπει επίσης να συντονισθούν, ώστε με
όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και με μι
κρότερο οικονομικό και κοινωνικό κόστος
τον πληθωρισμό και τα ελλείμματα του ισοζυ
γίου πληρωμών και να δημιουργήσουμε τις
προϋποθέσεις για μονιμότερη οικονομική α
νάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
Τέλος, θα πρέπει να συνεχισθεί η προσπά
θεια να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά
οι αγορές εργασίας, προϊόντων και χρήματος,
να εξασφαλισθούν συνθήκες ανταγωνισμού,
να περιορισθούν οι μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές λειτουργίες, να καταργηθούν οι
κρατικές παρεμβάσεις όπου δεν είναι ανα
γκαίες, να αυξηθεί το μέγεθος των επιχειρή
σεων.
Για να πετύχει το πρόγραμμα οικονομικής
ανασυγκρότησης χρειάζεται σύγκλιση των
πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, τόσο ως
προς τους στόχους όσο και ως προς τα μέσα
πολιτικής. Σήμερα υπάρχει σύγκλιση μόνο
στους γενικούς οικονομικούς στόχους. Ολοι
είμαστε υπέρ της μείωσης των δημοσίων ελ
λειμμάτων, υπέρ της μείωσης του πληθωρι
σμού και του ελλείμματος στο ισοζύγιο πλη
ρωμών. Ολοι είμαστε υπέρ της «ανάπτυξης».
Οι διαφορές αρχίζουν όταν εξειδικεύουμε
πολιτικές. Η οικουμενική κυβέρνηση ταλαι
πωρήθηκε από το φαινόμενο της σύγκλισης
στο επίπεδο των αρχών και της απόκλισης
στο επίπεδο των μέτρων. Το φαινόμενο οφεί
λεται όχι μόνο στις ιδεολογικές διαφορές α
νάμεσα στα κόμματα, αλλά κυρίως στις σοβα
ρές αντιθέσεις στα συμφέροντα των κοινωνι
κών ομάδων που εκπροσωπούν.
Χρειάζεται τώρα σοβαρότητα για να αποφύ
γουμε τις επίπλαστες συναινέσεις, τις ανώ
δυνες λύσεις που δεν αντιμετωπίζουν στην
ουσία τα προβλήματα. Χρειάζεται η συσπεί
ρωση γύρω από μια οικονομική στρατηγική
ανασυγκρότησης που θα αντιμετωπίζει σφαι
ρικά τα προβλήματα, θα κατανέμει το κόστος
της προσαρμογής δίκαια ανάμεσα στις διάφο
ρες κοινωνικές ομάδες και θα μπορεί να ε
φαρμοσθεί με αξιοπιστία τα επόμενα χρόνια.
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