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ΑΠ' ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΑΝΑΓΠΓΥ3 
Η εθνική οικονομία αποτελούοε πάπα ένα απ' τα κεντρικά σημεία αντιπα
ράθεσης τωνπολιτικώνκομμάτων Κυρίως η αντιπαράθεση αυτή κορυφώνεται 
κατά την προεκλογική περίοδο, με σφοδρή οξύτητα. 
Εμείς έχουμε συναίσθηση, του μεγάλου ρόλου που διαδραματίζει η οικονομία 
στη ζωή μας στη ζωή του έθνους και του λαού μας. Γι'αυτό θα αντιπαρέλ-
θουμε την οξύτητα και την μανιώδη επιθετικότητα των αντιπάλων Σήμερα 
παραθέτουμε μπροστά στο Λαό, τα επιτεύγματα της οκταετίας του 
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Σε πτώση ο πληθωρισμός. Αυξάνονται οι επενδύσεις των δημοσίων επιχειρήσεων. 
'πρόβλεψη 



λΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ 

ΚΟΝΟΜΙΑ; 
\ΡΟΗ • ΜΕΛΛΟΝ 
ί ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΑ.ΣΟ.Κ, με την αφοπλιστική δύναμη των αριθμών Των αριθμών αυτών που 
περιγράφουν τη ζωή, την ευημερία και την προοπτική των ανθρώπων Θυμί
ζουμε ταυτοχρόνως την οικονομική κατάσταση του '81. 
Αυτή η στιγμή είναι η στιγμή της αλήθειας. Δεν μπορεί κανείς να δημαγωγεί 
Δεν μπορεί κανείς νακαταστροφολογεί. Δενμπορεί κανείς να διαμαρτύρεται 
μονίμως χωρίς να προτείνει εφικτές και ρεαλιστικές λύσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

(σε δις δρχ.) 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

1 

Ι 
-

8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 87 88 89* 

Βελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα. 
Οι επιχειρηματίες εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ. 

'πρόβλεψη "πρόβλεψη 
Το κράτος επενδύει σε επιλεγμένους ανταγωνιστικούς τομείς. 
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Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., όλα αυτά τα χρόνια, άσκησε οικονομική 
πολπΊκή με σύνεση, συνέπεια και σταθερότητα. 

Εμείς, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. γνωρίζουμε καλά πως η οικονομία 
και η εξέλιξη της καθορίζει το πλαίσιο των αναγκών και 
απαιτήσεων της ζωής μας σε εθνικό, κοινωνικό και ατο
μικό επίπεδο. 
Μας αφορά και μας ενδιαφέρει το Έθνος. Γιατί ένα Έ
θνος ισχυρό προϋποθέτει και μια ισχυρή και αυτοδύ
ναμη οικονομία. 
Μια πολιτική που θέλει να κατακτά καθημερινά την Εθνική 
Ανεξαρτησία και να προασπίζει την Εδαφική Ακεραιότητα 
δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε μια δυνατή οικονομία. 
Ειδικότερα, όταν η χώρα μας αντιμετωπίζει μια ορατή 
εξωτερική απειλή. 

Αφορά και ενδιαφέρει όλες τις κοινωνικές τάξεις, και κάθε 
επαγγελματικό κλάδο. Γιατί η πρόοδος και η ευημερία 
τους εξαρτάται από τις οικονομικές συνθήκες. 
Μας αφορά και μας ενδιαφέρει ως οικογένεια. Γιατί οι 
δαπάνες για την Υγεία, την Πρόνοια, την Κοινωνική 
Ασφάλεια, την Παιδεία, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και 
την Οικολογική ισορροπία είναι συνδεδεμένες με την 
αντοχή της οικονομίας. 

Μας αφορά και μας ενδιαφέρει ως άτομα Γιατί η ολο
κλήρωση του ανθρώπου συμβαδίζει με την κάλυψη 
των αναγκών, των απαιτήσεων και των επιθυμιών του. 

Η οικονομία καθορίζει το παρόν και το μέλλον μας. Γι' αυτό 
οφείλουμε να πούμε την αλήθεια. Η πίστη για το παρόν και 
η αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας μας πρέπει να 
προκύπτει μέσα από τη γνώση της κατάστασης μας σή
μερα. 

Οφείλουμε να πάρουμε τις ευθύνες μας απέναντι στο 
Έθνος και στο λαό μας. Όχι μόνο εμείς ως κυθέρνηση και 
ως κόμμα, αλλά και τα άλλα κόμματα, οι κοινωνικές τάξεις 
και οι συνδικαλιστικοί φορείς. 

Για την ολόπλευρη οικονομική μας ανά
πτυξη και την έξοδο από την κρίση - για όλο 
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και καλύτερες μέρες - απαιτείται πανεθνική 
προσπάθεια. 

Είναι κοινή η διαπίστωση και αναμφισβήτητη αλήθεια ση: 

• Η ελληνική οικονομία πρέπει να γίνει πιό ανταγωνι
στική. 

• Η αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας 
δεν είναι κομματικός στόχος. Είναι Εθνικός στόχος. 

• Η αναδιανομή του εισοδήματος προϋποθέτει αύξηση 
του ΑΕΠ, και πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης. 

• Ο υπέρμετρος εξωτερικός δανεισμός δεν αποτελεί 
λύση. Γιατί υποθηκεύει το μέλλον μας. 

• Η οικονομική Ανάπτυξη, οφείλει να αναζωογονήσει 
την περιφέρεια, και να σχεδιασθεί στα πλαίσια του 
Δημοκρατικού προγραμματισμού και της Λαϊκής συμ
μετοχής. 

• Η αναθάθμιση της χώρας στον παγκόσμιο καταμερι
σμό αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ιδιαίτερα τώρα με 
την ευρωπαϊκή πρόκληση του 1992. 

• Η αξιοποίηση των φυσικών και ανθρωπίνων πόρων θα 
πρέπει να συντελεστεί ορθολογικά κυρίως. Με σε
βασμό της οικολογικής ισορροπίας και του περιβάλ
λοντος. 

• Η θετική αντιμετώπιση στην πρόκληση του αιώνα, την 
τεχνολογική επανάσταση, προϋποθέτει ένα εκσυ
γχρονισμό και διαρθρωτικές αλλαγές στην Παιδεία, 
στην Διοίκηση και στην Οικονομία. 

Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν διαφορές στρατηγικής για 
την πορεία της οικονομίας μεταξύ των πολιτικών κομμά
των. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν δικαιολογημένες διεκ
δικήσεις και απαιτήσεις από τους εργαζόμενους. Ταυ
τόχρονα όμως υπάρχουν και τα όρια της βιωσιμότητας και 
της ανταγωνιστικότητας. Της τεχνολογικής ανανέωσης 
και της παραγωγικότητας. Τόσο των ιδιωτικών όσο και 
των Δημοσίων Επιχειρήσεων. Για τούτο οφείλουμε να 
αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε στην ίδια χώρα. Πρέπει να 
βρούμε αυτά που μας ενώνουν σε ορισμένες, έστω ελά
χιστες, αλλά κρίσιμες επιλογές. Για να επιβιώσουμε ως 
Έθνος και ως Λαός. 



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 
TOMONTEAC 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '50 ακόμα, η σχέση της 
Δεξιός με την Εθνική οικονομία είναι ανταγωνιστική και 
αντίπαλη. Ποτέ η Δεξιά δεν σεβάστηκε τις πραγματικές 
ανάγκες της οικονομίας και δεν θέσπισε κανόνες για 
μια ορθολογική ανάπτυξη. Εκείνο που σεβάστηκε ήταν 
ο γρήγορος πλουτισμός, οι καταθέσεις σε ξένες Τρά
πεζες και η δημιουργία Γΐροβλημσπκών επιχειρήσεων. 
Κατασπατάλησε το φυσικό πλούτο της χώρας και υπο
θήκευσε, υε αποικιακές συμβάσεις, το μέλλον της χώρας 
σε πολυεθνικά κέντρα δύναμης. 

Χωρίς την απαραίτητη υποδομή, σε κεφαλαιουχικό εξο
πλισμό, σε μεταφορικά μέσα, και σε μέσα πληροφόρισης, 
η Δεξιό επέλεξε ένα μοντέλο ανάπτυξης που στηριζόταν 
στην κατανάλωση και στην ελαφριά Βιομηχανία. Χωρίς 
προγραμματισμό, κατεύθυνση και μελέτη, χωρίς συνέπεια 
και γνώση, η ναυτιλία, τα μεταναστευτικά εμβάσματα, ο 

καπνός, το λάδΊ και ο τουρισμός, ήταν τα οικονομικό "επί
κεντρα" που καθόριζαν τις οικονομικές εξελίξεις. Η κα
ταναλωτική δαπάνη συνεχώς διογκωνόταν. Η αναιμική 
εθνική παραγωγή δεν μπορούσε να καλύψει την κατα
νάλωση. Οι εισαγωγές ανέβαιναν σε βάρος των εξαγω
γών. Η αύξηση του εξωτερικού δανεισμού απειλούσε 
επικίνδυνα. Και ο πληθωρισμός εξανέμιζε τα ήδη μικρά 
εισο)δήμστα των εργαζομένων. 

Και ενώ η βιομηχανία μαράζωνε χάνοντας την ανταγω
νιστικότητα της, οι βιομήχανοι πολλαπλασίαζαν τις κατα
θέσεις τους στο εξωτερικό. Η εξωτερική ισορροπία της 
χώρας κλονιζόταν, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα. 
Οι δύο κρίσεις τους πετρελαίου, το 74 και το 79, ήταν η 
χαριστική βολή που γκρέμισε το ισχνό και αναμικό αυτό 
"πρότυπο Ανάπτυξης" 

ä 
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ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι σιγσ 



ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ: 
»ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ 

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΟ'81: ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ 
ΑΝΑΜΝΗΣΗ 
Το 1981, όλες οι επί μέρους ισορροπίες της εθνικής οι
κονομίας είναι σχεδόν κατε<πρε|1μένες. 

• Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είχε αρνητική αύξηση 
(•0,2%). 

• Ο πληθωρισμός βρισκόταν στο 26%. 

• Το έλλεμχι του ισοζυγίου πληρωμών έφτασε στα 2,4 
δις δολλάρια. 

• Οι επενδύσεις σταμάτησαν, εγκαινιάζοντας την πε
ρίοδο της αποθιομηχανοποίηοης. 

• Το έλλεμμα του Δημοσίου τομέα, ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, έφτασε στο 15,5%. 

• Τα συναλλαγματικά αποθέματα ήταν μόνο 800 εκ. 
δολλάρια. 

• Οι διαρθρωτικές αδυναμίες, οι περιφεριακές ανισό
τητες και οι εισοδηματικές συγκρούσεις, στο έσχατο 
σημείο επιδείνωσης. 

• Η σχέση ε^αγωγών-εισαγωγών, ένα προς τρία, με 
σταθερή τάση χειροτέρευσης. 

Σ' όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε, την ανάγκη αντα
γωνισμού των άλλων εταίρων-μελλών της ΕΟκ, αφού η 
συμφωνία για πλήρη ένταξη έχει ήδη υπογραφεί. 

Αυτή η κατάσταση της οικονομίας, έχει τεράστιες επι
πτώσεις στην κοινωνία 

• Τεράστια αύξηση στο ρυθμό της ανεργείας 323% 
μεταξύ 79 και'81. 

• Προβληματικές επιχειρήσεις και διόγκωση του Δη
μοσίου τομέα. 

• Ανύπαρκτη κοινωνική πολτπκή και πολιτική ασφάλι
σης. 

• Εγκατάλειψη των μικρομεσαίων. 

• Ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου. 

• Χαμηλές διαπάνες για την υγεία του Λαού και την 
εκπαίδευση. 

• Άθλιες συνθήκες εργασίας και ανυπαρξία υπηρεσιών 
ελέγχου. 

• Δραματική μείωση της αγοραστικής Δύναμης των 
εργαζομένων και πτώση του βιοτικού επιπέδου του 
Λαού. 



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η TIP 

1981-1 .ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. ΠΡΟΟ 
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως σοσιαλιστικό κίνημα, επεδίωξε αμέσως 
την μείωση των τεραστίων εισοδηματικών ανισοτήτων. Η 
ενίσχυση των χαμηλόμισθων αποτελούσε ταυτόχρονα και 
ιδεολογικό καθήκον. 

Παράλληλα επεδίωξε: και πέτυχε: 

• Την ανταγωνιστική προσαρμογή της οικονομίας σπς 
μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες. 

• Την παρέμβαση στη δομή της παραγωγής για αυ
τοσυντηρούμενη Ανάπτυξη. 

• Τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του παραγωγικού 
δυναμικού. 

• Την διαρκή μακροοικονομική σταθερότητα. 

Δίπλα στους παραπάνω μακροπρόθεσμους στόχους, οι 
κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ, αγωνίζονταν για την καλυ
τέρευση της καθημερινής και άμεσης εικόνας της οικο
νομίας. 

Επεδίωξαν και πέτυχαν την βελτίωση όλων σχεδόν των 
μακροοικονομικών μεγεθών: 

• Επανακτήθηκαν οι εξωτερικές ισορροπίες και οι σχέ
σεις μας με την διεθνή οικονομία πότε άλλοτε δεν ήταν 
σε καλύτερο σημείο. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι αιγου 



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
TAL· ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ. 
ΙΤΤΙΚΗ. • : 

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
σημείωσε εντυπωσιακή πτώση. Με αποτέλεσμα να μη 
χρειάζεται ούτε μια δραχμή από εξωτερικό δανεισμό. 

Ο πληθωρισμός σε τρία χρόνια μειώθηκε κατά 11 
ολόκληρες μονάδες. 

Οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σημείωσαν 
εντυπωσιακή αύξηση, βάζοντας τέλος στην περίοδο 
της επενδυτικής αποχής και της αποθιομηχανοποϊη-
σης. 

Τα συναλλαγματικά αποθέματα ξεπέρασαν τα 5,5 δις 
δολλάρια και η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας 
Βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό σημείο. 

Βελτιώθηκε το έλλειυμα στο εμπορικό ισοζύγιο λόγω 
ενίσχυσης και προώθησης των εξαγωγών. 

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βελτιώθηκε και 
μάλιστα όχι με χρηματοοικονομικά μέσα, αλλά με την 
βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των συ
στημάτων διοίκησης. 

• Τέλος, το βιοτικό επίπεδο του λαού μας, μέσω της 
καλύτερης διανομής του αυξημένου ΑΕΠ, βρίσκεται 
στο καλύτερο δυνατό σημείο μετά τον πόλεμο. 

Για άλλη μια φορά, η "στρατηγική της καταστροφο-
Aoyiaq"Tc\Q) Δεξιάς και η "στρατηγική της πτώχευσης" 
έπεσαν στο κενό. Η συντηρητική αντιπολίτευση, βλέπο
ντας, μέρα με τη μέρα, τον επιχειρηματικό κόσμο και τον 
κόσμο της εργασίας, να εμπιστεύονται την κυβερνητική 
οικονομική πολιτική, ενεργοποιεί μηχανισμούς συκοφά-
ντησης και παραπληροφόρησης. 

Δεν δίστασε πολλές φορές να κινητοποιήσει και ξένα κέ
ντρα σε βάρος της ελληνικής οικονομίας. Πότε για να 
αποτρέψει ξένους επενδυτές, πότε για να πλήξει την δα
νειοληπτική ικανότητα της χώρας. 'Ομως, ο λαός ξέρει, 
πως η οικονομία είναι εύρωστη, ακμαία και σε πορεία 
σταθερής ανάπτυξης. 

Για άλλη μια φορά, η ανθελληνική προπαγάνδα της Δεξιάς 
σε βάρος της οικονομίας, διαψεύτηκε απ' την πραγματι
κότητα. Η οικονομία βρίσκεται σε ανάκαμψη, σε ανά
πτυξη και σε δικαιότερη διανομή του εθνικού εισο
δήματος. 



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 

1 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 
ΗΦΙΛΟΛΑ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΙΚΑ 
ΔΕΚΟ. 
Η πολΓΠκη που ακολούθησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. οης Δημόσιες 
Επιχειρήσεις χαρακτηρίστηκε απ' το τρίπτυχο: "Εξυγία
νση - Εκσυγχρονισμός - Εκδημοκρατισμός". 

Η πρόταση αυτή είναι αντίθετη από την πρόταση της Δε
ξιός που περιέχεται στο δίπτυχο: "Εκκαθάριση - Ιδιων-
κοποι'ηση". Είναι αντίθετη και αντίπαλη, γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
αποφεύγει να προβεί σε μαζικές απολύσεις και αύξηση 
των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προχωρεί στην 
εξυγίανση τους μέσω της μείωσης του κόστους και της 
αΓίοδοτικότερης διοίκησης. 

Το 1981, το συνολικό έλλειμμα διαχείρησης των Δ.Ε. ως 
ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 1,2%. Το 1989 προβλέπεται να 
διαμορφωθεί στο 0,3%. Οι συνολικές επενδύσεις των 
Δ.Ε. το 1981 ήταν 8 6 , 5 δις δρχ. Το 1988 έφθασαν τα 
2 5 4 , 3 δις δρχ. Το 1989 προβλέπεται να φθάσουν τα 
317,2 δις δρχ. 

Ο δρόμος όμως δεν τελειώνει εδώ. Οι Δ.Ε. και οργανισμοί 
οφείλουν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για εκσυγχρο
νισμό, για αρτιώτερο τεχνολογικό ε&χτλισμό, για καλυ
τέρευση των εργασιακών σχέσεων, το ÏIAJO.K. θα συ
νεχίσει να αγωνίζεται προς αυτή την κατεύθυνση, με 
όλες του τις δυνάμεις. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι αίνου 
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ΚΡΑΤΙΚΕΣ Π 
'Οταν η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανέλαβε την εξουσία 
πριν 8 χρόνια βρήκε: 

• Σχεδόν ανύπαρκτο προγραμματισμό και κατ' επέ
κταση έλλειψη ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αφού στο 
πρόγραμμα προμηθειών καταγράφονται απλά οι επι
θυμίες των φορέων για αγορές κάποιων υλικών. 

• Παντελή έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών (οικο
νομικών και τεχνικών) για την αντιμετώπιση των σύν
θετων οικονομοτεχνικών θεμάτων των προμηθειών. 
Υπήρχε ένα τεχνικό τμήμα στο Υπουργείο Εμπόριο με 
3 τεχνικούς. 

• Έλλειψη ουσιαστικού κοινωνικού ελέγχου αφού 
στην Επιτροπή Προγράμματος Προμηθειών συμμε
τείχε μόνο εκπρόσωπος του ΣΕΒ. 

Στα οκτώ χρόνιο που πέρασαν η Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ: 

• Εξασφάλισε, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση, την 
ανοχή της ΕΟΚ για τη συνέχιση της δυνατότητας δι
ενέργειας εγχώριων διαγωνισμών για την παράταση 

της προθεσμίας. Για την ενσωμάτωση στο εσωτερικό 
μας δίκαιο της σχετικής κοινοτικής οδηγίας που αφορά 
το άνοιγμα των κρατικών μας προμηθειών στους κοι
νοτικούς προμηθευτές, μέχρι τέλος του 1989. 

Εξασφάλισε παράταση μέχρι το 1992 για την εφαρ
μογή από τη χώρα μας της αυστηρότερης κοινοτικής 
οδηγίας για τα θέματα των κρατικών προμηθειών. 

Εφάρμοσε με συνέπεια την πολιτική της δραχμοποί
ησης των προσφορών για τη στήριξη των προϊόντων 
της εγχώριας παραγωγής. 

Προώθησε με συγκεκριμένα μέτρα τη συμμετοχή του 
MME στις κρατικές προμήθειες (κοινοπραξίες προ
μηθευτών, ευρεία δημοσιότητα διακηρύξεων, εγ
γυητικές επιστολές από ΕΟΜΜΕΧ, δυνατότητα προ
σφοράς για μέρος της ποσότητας κ.λ.π.). 

Προώθησε την ανάπτυξη των κοινοπραξιών μεταξύ 
ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων για συμπαραγωγή 
υλικών στην Ελλάδα. Με ταυτόχρονη μεταφορά τε
χνολογίας και απόκτηση τεχνογνωσίας από τις Ελλη
νικές επιχειρήσεις. 
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ΑΓΜ ΑΤΙ KOTHTA 

ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

θεσμοθέτησε ης Προγραμματικές Συμφωνίες και 
Αναπτυξιακές Συμβάσεις που ήδη εφαρμόζονται. 

θεσμοθέτησε αυξημένα ποσοστά προτίμησης μέχρι 
15%, υπέρ των βιομηχανικών προϊόντων των επαρ
χιακών βιομηχανιών της χώρας. 

Επίλυσε προβλήματα που επισήμαναν οι παραγωγικές 
τάξεις και λειτουργούσαν σαν αντικίνητρα για τη συμ
μετοχή τους σης κρατικές προμήθειες. 

Δημιούργησε τη Γενική Γραμματεία Κρατικών Προ
μηθειών ως κεντρικό φορέα προγραμματισμού και 
ελέγχου των προμηθειών. Με νέα οργανωτική δομή, 
προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες και απαι
τήσεις, και συνέστησε για πρώτη φορά τεχνική διεύ
θυνση για θέματα των προμηθειών, στελεχωμένη με 
ειδικό επιστημονικό προσωπικό. 

Διασφάλισε τη δυνατότητα συνέχισης εφαρμογής 
της εθνικής μας νομοθεσίας για την ενίσχυση των 
βιομηχανικών προϊόντων της επαρχιακής μας βιομη
χανίας σης κρατικές προμήθειες, έναντι των προϊόντων 
των άλλων κρατών μέλλων. 

• Προχώρησε στην ψήφιση του Ν.1797/88 ''προμήθειες 
του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων' 
με τον οποίο εκσυγχρονίζεται ριζικά το θεσμικό πλαίσιο 
των προμηθειών και προσαρμόζεται σης σύγχρονες 
συνθήκες και απαιτήσεις. 

Με ης διατάξεις του νέου αυτού νόμου επιχειρείται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα η υπαγωγή όλων των φορέων 
του Δημόσιου Τομέα σε ένα ενιαίο νομικό καθεστώς 
προμηθειών, τόσο ως προς τον προνραμμαησμό όσο και 
ως προς την υλοποίηση των προμηθειών. Ταυτόχρονα, 
θεσμοθετείται ο κοινωνικός έλεγχος και η διαφάνεια. 
Αφού στην αρμόδια Εππροπή Πολπτκής και Προγραμ
ματισμού, η οποία γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα των 
προμηθειών, συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των παρα
γωγικών τάξεων, αναπτυξιακών και άλλων φορέων. Τέ
λος, θεσμοθετείται προνόμιο υπέρ των MME και των 
ενώσεων τους, για υποβολή εγγύησης συμμετοχής μει
ωμένης στο ήμισυ του ποσοστού που προβλέπεται για ης 
λοιπές επιχειρήσεις. 



MAKPOOIKONOMII 
ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ 

To 1981 σχεδόν όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες της οι
κονομίας μας, βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Η 
ισορροπία των σχέσεων της με το εξωτερικό έχει δια
ταραχθεί. Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να ανταπε-
ξέλθει σης ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. 

Κοινωνική και εισοδηματική ανισότητα, διορθωτικές και 
δομικές διαστρεβλώσεις. Να τα κυριότερα χαρακτηρι
στικά της οικονομίας. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ αναλαμβάνει να μικρύνει τις κραυγαλέες 
κοινωνικές ανισότητες, ενισχύοντας τους χαμηλόμι
σθους, και ταυτόχρονα να εκσυγχρονίσει τις κοινωνικές 
και παραγωγικές δομές. 

Η υλοποίηση αυτής της πολιτικής είναι πολύ δύσκολη, 
αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια επιλογής. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
ξέρει, πως έχει για βασικό στήριγμα του τον εργαζόμενο 
Λαό και την τεραστία πολιτική πλειοψηφία. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ 
ξέρει πως ο Λαός για άλλη μια φορά θα στηρίξει την 
Αλλαγή. 

Συνεπώς το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι 
μακροοικονομική σταθερότητα και παραγωγική ανα
διάρθρωση Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση στον 
παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. 

Το 1981 το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών βρίσκεται 
στα 2,4δις δολλάρια. 

Η διαρθρωτική αυτή κρίση του εξωτερικού ισοζυγίου, 
που συνεχίζεται μέχρι και το 1985, αντιμετωπίζεται με το 
Σταθεροποιητικό Πρόγραμμα της διετίας 1986-87 μέσω 

•777Ç αποκαιύοιασης της πραγματικής συναλλαγματι
κής ισοτιμίας, 

• της αυστηρής εισοδηματικής πολτηκής, 

• των θετικών επιτοκίων, 

• των διάφορων μέτρων ελευθεροποίησης της αγοράς, 

• των επενδυτικών κινήτρων. 

Οι προσπάθειες της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρ
νησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. φέρνουν εντυπωσιακά και, κυρίως, 
μόνιμα πια, ευνοϊκά αποτελέσμιατα, αφού: 

Το'Ελλειμμα Τρεχουσών Συναλλαγών από 2,4 δις δολλ. 
το '81 και μετά από διακυμάνσεις στη μεσολαβούσα πε
ρίοδο, σταθεροποιείται, μόνιμα πια, γύρω από το 1 δις 
δολλ. τα τρία τελευταία χρόνια: 

1981:2,4 δις δολλάρια 

1987:1,2 δις δολλάρια 

1988:1,0 δις δολλάρια 

1989:1,0 δις δολλάρια (πρόβλεψη) 

(σε δις δολλάρια) 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΛΕΙΜΔΤΟΣ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

* πρόβλεψη 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔίί Ι αιγσ 



CH ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

5 (σε δις δολλάρια) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1968 1989' 

^πρόβλεψη 

Η αυτόνομη Εισροή Κεφαλαίων υπερκαλύπτει ως χρη
ματοδότηση το έλλειμμα του ισοζυγίου: από 9 5 % το 
1975-78 μειούται σε 5 2 % το 1979*1 και σε 4 3 % το 
1982-85. Για να ανακάμψει θριαμθευηκά σε 14%το 
1986-88. 

Χειροπιαστό αποτέλεσμα της σοθαρής και μόνιμης απο
κατάστασης της οικονομικής εικόνας της χωράς μας στο 
εξωτερικό είναι η εξέλιςη των Συναλλαγματικών μας Δια
θεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος. Που παραλήφθηκαν από 
την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., το '81 στα 1.172 δις 
δολλάρια: 

1981:1.172 δις δολλάρια 

1988:4.591 δις δολλάρια 

1989:5.150 δις δολλάρια (πρόβλεψη). 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 

5500 ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
Î K , W ine Fan Χτ>\\ήη>ιη\ I 

4500 

3500 

2500 

1500 

1981 1988 1989* 

*πρό8λεψη 



ΤΑ ΜΕΣ) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡ 

Η χρηματοδότηση της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ιτα
λίας με 700 δις δρχ. και η δανειοδότηση τους με 427 δις 
δρχ. προβλέπονται στον Κανονισμό της ΕΟΚ 2088/85 για 
τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.). 
Ειδικά για την Ελλάδα ο Κανονισμός εγγυάται ύψος 
δωρεάν επιχορήγησης 340 δις δρχ. Ποσοστό 48,5% του 
συνόλου! 

Τα Μ.Ο.Π. δεν παραχωρήθηκαν. Κατακτήθηκαν με σκλη
ρούς διαπραγματευτικούς αγώνες της κυβέρνησης του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., που ξεκίνησαν με το ελληνικό μνημόνιο του 
1982 και καρποφόρησαν με τη σθεναρή στάση του Έλ
ληνα πρωθυπουργού στο Συμθούλιο Κορυφής του Δου
βλίνου το Δεκέμβρη 1984. 

Η κατάρτιση και η υποβολή των προγραμμάτων έγινε σε 

χρόνο ρεκόρ: Το Μ.Ο.Π. Κρήτης υποβλήθηκε στην ΕΟΚ, 
πρώτο από όλα τα Μ.Ο.Π. (περιλαμβανομένων και των 
γαλλικών και ιταλικών) μέσα σε διάστημα μικρότερο από 
τέσσερις μήνες από την ψήφιση του κανονισμού! Την 
άνοιξη του 1986 η Ελλάδα υπέβαλλε άλλα έξι Μ.Ο.Π. που 
εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για όλες ανεξαιρέτως τις 
περιφέρειες και τους νομούς της χώρας: 

• Τα Μ.Ο.Π. Νακεδονΐας - Θράκης. 

• Δ. Ελλάδας - Πελοποννήσου. 

• Ανατολικής και Κεντρικής Ελλάδας. 

• Νήσων Αιγαίου. 

• Αττικής και το 

• Μ.Ο.Π. Πληροφορικής. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι αιγαι 



ΑΓΜ ATI KOTHTA 

ΧΈΙΑΚΑ 
ΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Μ.Ο.Π.) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επτά ελληνικών Μ.Ο.Π. 
σε τιμές του 1988 φθάνει τα 550 δις δρχ., από τα οποία 
314 δις δρχ. είναι η επιχορήγηση από την ΕΟΚ. 

Τα Μ.Ο.Π. παρεμβαίνουν εκσυγχρονιστικά σε κάθε μορ
φή της οικονομικής ζωής του τόπου. Όπως φαίνεται στο 
σχήμα που ακολουθεί τα Μ.Ο.Π. δεν χρηματοδοτούν 
μόνο παραδοσιακά έργα υποδομής, αλλά, σε σημαντικό 
βαθμό, ενισχύουν παραγωγικές επενδύσεις και τουρι
στικές υπηρεσίες. Την επαγγελματική κατάρτιση. Τον εκ
συγχρονισμό της γεωργίας - κτηνοτροφίας, την έρευνα, 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κο.κ. Ιε πολλές περιπτώ
σεις οι παρεμβάσεις αυτές έχουν καθαρά αναπτυξιακό 
χαρακτήρα και εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε ευ
ρωπαϊκό επίπεδο. 

Ενδεικτικό αναφέρονται ορισμένοι άξονες δράσης κατά 
τομέα δραστηριότητας των Μ.Ο.Π.: 

Γεωργία - Κτηνοτροφία 
• Αρδεύσεις. 

• Γεννεαηκή βελτίωση - πριμοδοτήσεις βοοδειδών. 

• Αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών. 

• Δίκτυο Γεωργικών Συμβούλων. 

• Πρότυπα θερμοκήπια. 

• Επαγγελματική Κατάρτιση. 

• Αγροτοτουρισμός. 

• Αγροτική οδοποιία. 

• Δασοκομία. 

Βιομηχανία 
• Επιχορήγηση παραγωγικών επενδύσεων. 

• Παροχή υπηρεσιών ης Μ.Μ.Ε. (ΕΟΜΜΕΧ). 

• Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

• Κλαδικά Ινστιτούτα 

• Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου. 

ad για το παρόν - εΜδα για το μέΛλον 



TAMES 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡ 

Τουρισμός 
• Μ< 

• ... 

π 3Γ τουριστικών επενδύσεων. 

ί. βιολογικοί χώροι. 

ιατικη Κατάρτιση. 

Υποδομές 
• Οδικά δίκτυα. 

• β κτυο ν^ευοης - αποχέτευσης. 

• Λιμ< ια - αεροδρόμια. 

• Δίκτυα ηλεκτροδότησης. 

• Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας 

• Πανεπιστημιακά Κτίρια. 

• Βιολογικοί Καθαρισμοί. 

Τα Μ.Ο.Π. βρίσκονται εδώ και ενάμιση χρόνο σε πλήρη 
εφαρμογή. Μέχρι το τέλος του 1988 είχε πραγματο
ποιηθεί επενδυτική δαπάνη ύψους άνω των 120 δις 
δρχ. Ποσοστό 60% του προϋπολογισμού της περιόδου 
1986-88. Το ποσοστό απορρόφησης επηρεάζεται 8έ8αια 
από το γεγονός ότι, όπως προαναφέραμε, σημαντικός 
αριθμός έργων έχει καινοτομικό χαρακτήρα και υλοποι
ούνται δυσκολότερα από τα κλασικά έργα υποδομής. 
Εντούτοις τα Μ.Ο.Π. απορρόφησαν ήδη κοινοτικούς 



ΗΈΙΑΚΑ 
ΌΓΡΑΜΜΑΤΑ (Μ.Ο.Π.) 

πόρους ύψους 65 δις δρχ. Ποσό πολύ μεγαλύτερο από 
τα αντίστοιχα της Ιταλίας και της Γαλλίας. 

Στο διάστημα αυτό έχουν ήδη αποπερατωθεί πολλά 
έργα όπως: 

• Ο εκσυγχρονισμός των ναυπηγείων Ελευσίνας. 

• Ο οδικός κόμβος στη συμβολή των λεωφόρων Κα
βάλος και Κηφισού. 

m Αντιπλημμυρικό έργα προστασίας λεκανοπεδίου Αττι
κής (1.5 δις δρχ.). 

• Τα ΚΤΕΟ στη Βόρεια Ελλάδα. 

• Η αναστήλωση της άνω πόλης θεσσαλονίκης. 

m Οι επενδύσεις της δημόσιος επιχείρησης ΕΒΕΤΑΜ γιο 

έρευνα στον κλάδο μεταλλουργίας. 

m Αρδρεύσεις χιλιάδων στρεμμάτων στη Β. Ελλάδα και 
την Κρήτη. 

Το αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης των Μ.Ο.Π. εφο
διάζει την Ελλάδα με ανεκτίμητη πείρα για την εφαρμογή 
στο άμεσο μέλλον και άλλων προγραμμάτων με κοινοτική 
χρηματοδότηση. Ο διπλασιασμός των πόρων των Δια
ρθρωτικών Ταμείων και Κοινώτητας, που πετύχαμε να 
θεσμοθετήσουμε κατά τη διάρκεια της ελληνικής προε
δρίας, εγγυάται επαρκή χρηματοδότηση νέων προ
γραμμάτων. Στόχος μας, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη και 
οχι η αποσπασματική εκτέλεση μεμονωμένων έργων. Η 
επιτυχία των Μ.Ο.Π. απέδειξε ότι ο στόχος είναι από
λυτα εφικτός. 

m για το παρόν - ελπίδα για ίο 



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Π 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ 
ΝΕΑ ΑΝ 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ, το 1981, παρέλαβε την ελληνική περιφέρεια 
σε εντεινόμενο μαρασμό, αποδυναμωμένη από το ανθρώ
πινο δυναμικό της. Με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, 
Αθήνα και θεσσαλονίκη διογκωμένα άναρχα και με 
απάνθρωπες συνθήκες ζωής. Και με μεγάλο μέρος του 
πιο δημιουργικού ανθρώπινου κεφαλαίου της Ελλάδας να 
Βρίσκεται στα εργοστάσια της Δυτικής Ευρώπης. 

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. συγκέντρωσε την προσπά
θεια της για την Περιφερειακή Ανάπτυξη σε δύο κατευ
θύνσεις: 

ΙΣτην κινητοποίηση των εγχώριων, των εθνικών πόρων 
μέσα από την σοθαρή αύξηση των Δημοσίων Επεν

δύσεων και τα κίνητρα για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις που 
περιγράψαμε πιο πάνω. 

2 Στη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση στο μέγιστο 
θαθμό των πόρων από τα Κοινοτικά Ταμεία και ιδιαί

τερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά
πτυξης (ΕΤΠΑ). 

'Εργα που προωθήθηκαν με συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
από το 1981 μέχρι σήμερα είναι: 

• Τα προγράμματα "Διεύρυνση" "Ενέργεια" "STAR" 
"VALOREN". 

• Έργα όπως Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Σχολεία, 
δρόμοι, δίκτυα τηλεφωνοδότησης, υδρεύσεις, απο
χετεύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση 
και τον τουρισμό. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι σχγσυ 



ΑΓΜ ATI KOTHTA 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 
ΠΛΗΨΗ 

Το συνολικό κόστος των έργων αυτών ανέρχεται στα 
9 3 0 5lC δρχ. από τα οποία το ΕΤΠΑ έχει συμβάλει με 
περίπου 2 8 5 δις δρχ. (Βλ. Σχ. 1). 

Αλλά ο απλός πολλαπλασιασυος των πόρων δεν αρκούσε 
για το ξαναζωντάνεμα της ελληνικής περιφέρειας, αν δεν 
συνοδευόταν από επαναστατικά θεσμικά μέτρα για την 
κινητοποίηση των ίδιων των πολιτών των περιφερειών της 
χώρας. 

Γι' αυτό, εξ ίσου σημαντικά με τους αυξημένους πόρους 
πρέπει να χαρακτηρισθούν τα θεσμικά μέτρα που πάρ
θηκαν για την Περιφέρεια στα Πλαίσια του Ν.1622/86 που 
αφορά την Τοπική αυτοδιοίκηση, την Περιφερειακή Ανά
πτυξη και τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό. 

Η δημιουργία Περιφερειακών, Νομαρχιακών, Δημοτικών 
κ.λ.π. Συμβουλίων. Οι Δημοκρατικές Διαδικασίες στον 
εθνικό και περιφερειακό τοπικό προγραμματισμό, σε συν
δυασμό με την ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και αρ
μοδιοτήτων στην περιφέρεια, που πήρε τις τύχες της 
ανάπτυξης στα χέρια της, είναι αναμφισβήτητα πρωτό
γνωρα για τη χώρα μας. 

Το αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης των πόρων 
και των νέων Θεσμών ήταν εντυπωσιακό: 

• Το 1981 η θέση της Ελλάδας βρισκόταν στο 42% του 
μέσου όρου κοινωνικοοικονομικού όρου της ΕΟΚ. 

• Το 1988 η θέση της Ελλάδας ανέβηκε δεκαεπτά (17) 
ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται στο 
59,03% (βλ. Σχ. 2). 

può για το παρόν ελπίδα για το μέλλον 



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΌΣ Π 
ΠΕΝΤΔΤΉ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
- ΠΡΩΤΌΓΝΩΡΑ ΠΑ 
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 
Η Δε&ά για δεκαετίες ολόκληρες, δεν είχε πρόγραμμα για 
την εξέλιξη ine οικονομίας. Η οικονομία Βάδιζε στα "τυ
φλά". Η κατεύθυνση δινόταν απ' τους ανεξέλεγκτους 
μηχανισμούς της αγοράς. Ενώ όλες οι προηγούμενες και 
αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου, προσπαθούσαν με 
προγραμματισμό να προσανατολίσουν τις οικονομικές 
εξελίξεις, η Δεξιό στην Ελλάδα, δεν έπαιρνε καμία ευθύνη. 

Τα αποτελέσματα αυτής της ανευθυνότητας ήταν τρα
γικά το 1981. Πληθωρισμός, ανεργία, επενδυτική αποχή, 
ογκώδη ελλείμματα, παραοικονομία, αθέμιτος πλουτι
σμός. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν το πρώτο κόμμα που εισήγαγε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα την έννοια του Δημοκρατικό 
προγραμματισμού και την πολιτική των πενταετών προ
γραμμάτων. 

Οι οικονομικές εξελίξεις μπήκαν στον έλεγχο της κοι
νωνίας και εξομαλύνθηκαν οι μηχανισμοί της αγοράς. 

Η Νέα βιομηχανική στρατηγική επενδύσεων και οι νέοι 
θεσμοί, αναζοπύρωσαν τις προϋποθέσεις ανάκαμψης 
και ανάπτυξης της οικονομίας. 

Οι νέοι κλάδοι της πληροφορικής, των επικοινωνιών της 
αυτομσπκής κ.λ.π., βρήκαν το τεράστιο ενδιαφέρον της 
Κυβέρνησης και ενισχύθηκαν οι ανάλογες πρωτοβουλίες. 

Οι κλαδικές μελέτες για τη βιομηχανία και τα προγράμ
ματα αναδιάρθρωσης των καλλιεργιών αναζωογονούν 
τον δυναμισμό της οικονομίας και αυξάνουν την ελληνική 
ανταγωνιστικότητα στο εξωτερικό. 

Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο πενταετές πρό
γραμμα, τίθενται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι. 

Ο κεντρικός όμως στόχος που τίθεται είναι να μετασχη
ματίσουμε σιγά-οτγά και δημοκρατικά, το ΟΌστημα που 
βρίσκεται σε ιταροττεταμένη κρίση, στο πλαίσιο ενός Σο-



ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
σιαλισμού με ελευθερία, συμμετοχή και πολυφωνία. 

Συνεπώς πλήθος νέων θεσμών έκαναν την εμφάνιση τους 
στην οκταετία που πέρασε. 

• Προγραμματικές συμβάσεις με τους ιδιώτες και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

• Κοινωνικοποίηση δημοσίων οργανισμών και κοινω
νικός έλεγχος. 

• Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός βιομηχανικής 
στρατηγικής. 

• Εποπτικά συμβούλια. 

• Ελληνικοποίηση κρατικών προμηθειών. 

• Περιφερειακά Συμβούλια Ανάπτυξης. 

• Συμμετοχή των εργαζομένων στα Διοικητικό Συμ
βούλια των Επιχειρήσεων. 

Με τα πενταετή προγράμματα ανάπτυξης, η οικονομία 
απέκτησε ρυθυό, ζωντάνια και προσανατολισμό. Το 1988 
το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,8% και το '89 προβλέπεται ν' 
αυξηθεί κατά 4,3%. Οι εξωτερικές της συναλλαγές τεί
νουν να γίνουν κερδοφόρες και η σημειούμενη αύξηση 
των εισαγωγών μειώνει το χρόνιο έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου. 

Για την προώθηση των εξαγωγών η Κυβέρνηση: 

• Βελτίωσε την χρΓτματοδότηση. 

• Παρέσχε ασφαλιστική κάλυψη και προβολή των 
προϊόντων στο εξωτερικό. 

• Διευκόλυνε τις προσβάσεις σης Διεθνείς αγορές. 

Η πολιτική αυτή υλοποιείται με τη θέσπιση νέων θ ε 

σμών: 

• Δημιουργία νέου οργανισμού εξαγωγικών πιστώ
σεων. 

• Ενίσχυση της δραστηριότητας τωνμικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με την εισαγωγή του θεσμού του fac
toring. 

• Εισαγωγή του θεσμού των εξαγωγικών εμπορικών 
εταιριών. 

• Διπλασιασμός των πόρων του οργανισμού προώθη
σης εξαγωγών. 

• Δημιουργία Τράπεζας εξωτερικού εμπορίου. 



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 

ΜΕΓΑΛΑ ΑΝ ΑΠ 

m 

Η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα, αλλά οι έλληνες είναι 
φτωχός Λαός. Η φράση αυτή απεικόνιζε με ανάγλυφο και 
παραστατικό τρόπο την κατάσταση της ελληνικής οικο
νομίας και κοινωνίας μετά τον πόλεμο. 

Η συντηρητική παράταξη αντί να δαπανά για τον εκσυ
γχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής και για αναπτυ
ξιακά έργα, δαπανούσε για κατανάλωση και για έργα βι
τρίνας. 

Μεγάλες Γΐατότητες πλουτοπαραγωγικών πόρων, παρέ
μειναν ανεψετάλευτες ή με αποικιακές συμβάσεις πα
ραχωρούνταν σε μεγάλες ξένες εταιρείες. 

Απέραντες εκτάσεις αγροτικής γης παρέμειναν χωρίς 
άρδρευση. Το οδΊκο δΊκτυο της χώρας ήταν φτωχό και 
ανεπαρκές για να εξυπηρετήσει τις οικονομικές ανάγκες 
των μεταφορών και τις μετακινήσεις του πληθυσμού. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αύξησε τις δημόσιες δαπάνες 
για μεγάλα αναπτυξιακά έργα που προβλέ
πεται πως θα αλλάξουν την εικόνα της Ελ
λάδας και θα ενισχύουν την ανταγωνιστι
κότητα της ελληνικής οικονομίας. 

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Η οικο
νομία μπορεί να αναπτυχθεί και οι έλληνες μπορούν να 
ζήσουν καλύτερα. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΠΙ σιγου 



WVHOEIA ΜΑΣ 

ΙΎΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

Ι Το μετρό. Περιλαμβάνει την κατασκευή 2 γραμμών. 
Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 158 δις δρχ, 

και προθλέπεται να αποδοθεί στην κυκλοφορία το 1996, 
το έτος της χρυσής Ολυμπιάδας. 

2 Η ζεύξη Piou-AvTippiou (μήκος 1,8 χλμ.). 
Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί ως το 1992. 

Το συνολικό κόστος προβλέπεται να ανέλθει στα 40 δις 
δρχ. περίπου. 

3Εκτροπή του Αχελώου. Περιλαμβάνει την κατασκευή: 
5 φραγμάτων, 5 υδροηλεκτρικών σταθμών. Σήραγγα 

εκτροπής (18,5 χλμ.). Έργα μεταφοράς και διανομής και 
διανομής για έκταση 1,5 εκ. στρ. Ο συνολικός προϋπο
λογισμός των έργων εκτιμάται σε 250 δις δρχ. Η διάρκεια 
κατασκευής του έργου προσδιορίζεται σε 6 χρόνια. 

4Το αεροδρόμιο των Σπάτων. Περιλαμβάνει σε πρώτη 
φάση: ένα κύριο διάδρομο, με τον πύργο ελέγχου και 

πρόχειρες κτιριακές εγκαταστάσεις. Η συνολική μελέτη 
προβλέπει 2 διαδρόμους καθώς και σύγχρονα κτίρια αε-
ροσταθμού και λοιπών υπηρεσιών. Για τα έργα της α' 
φάσης προβλέπεται προϋπολογισμός 30 δις ορχ., ενώ 
έχουν δαπανηθεί άλλα 20 δις δρχ. για την απαλλοτρίωση 
11.000 στρέμματα. 

5 Αυτοκινητόδρομοι: Προβλέπεται η μετατροπή του 
βασικού οδικού δικτύου συνολικού μήκους περίπου 

1.000 χλμ. Η χρονική διάρκεια κατασκευής προβλέπεται 
να είναι 3 χρόνια περίπου. 

uà για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον 



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙ 

ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΑΙΊ 
Εκτός από τα παραπάνω μεγάλα αναπτυξιακά έργα, η 
Κυβέρνηση προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με την 
ΕΣΣΔ για την μεταφορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 

Επίσης με την ΕΣΣΔ υπογράφηκε και υλοποιείται η συμ
φωνία για την παραγωγή αλουμίνας. 

Το συνολικό κόστος όλων των έργων θα είναι περίπου 7 
δις δολλάρια 

Η χρηματοδότηση των έργων θα προέλθει από: 

• το πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων, 

• την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, 

• το ταμείο της ΕΟΚ, 

• την συμμετοχή των αναδόχων, 

• τα Αντισταθμιστικά οφέλη και τέλος, 

• την αυτοχρηματοδότηση των δαπανών. 

Ο ρόλος των έργων είναι αναπτυξιακός, θ α ενισχυθεί 
η ελληνική παραγωγή και θα ευνοηθούν οι εξαγωγικές 
επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. 

Το ΠΑ. ΣΟ. Κ. βαδίζει σταθερά στο δρόμο της 
Ανάπτυξης. Η εμπιστοσύνη υπάρχει, τα μέ
σα υπάρχουν, οι άνθρωποι υπάρχουν. Η Ελ
λάδα μπορεί να γίνει καλύτερη και θα γίνει. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι «νου 



ΑΓΜ ATI KOTHTA 

ΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

»α για το παρόν - εΛπίδα για το μέλλον 



ΜΑΖΙΚΟΣ Αι 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο αθλητισμός δεν είναι μόνο πρωτα
θλητισμός. Είναι ταυτόχρονα πνευματική και σωματική 
άσκηση. Είναι ψυχαγωγία και δημιουργία. Αφορά όλες τις 
ηλικίες, τους άνδρες τις γυναίκες και τα παιδιά. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θέσπισε τη νέα αντίληψη και πρακτική του 
μαζικού λαϊκού αθλητισμού. Εφάρμοσε προγράμματα για 
όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού, εππυγχάνοντας 
αξιοζήλευτα αποτελέσματα στον εθνικό και διεθνή χώρο 
καθώς και νέες πρωταθληηκές επιδόσεις. 

Ο χώρος του αθλητισμού, το 1981, ήταν εντελώς ανορ
γάνωτος, έρμαιο μεγαλόσχημων παραγόντων κάθε εί
δους. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εφαρμόζοντας συνεπή πολπική κατόρθωσε 
να οργανάσει την παρέμβαση του με: 

• πενταετή προγράμματα 

• αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 

• προγράμματα μαζικού λαϊκού αθλητισμού. 

Οι δαπάνες για τον αθλητισμό ήταν: 

Το 19816 δις δρχ. περίπου. 

Το 198811 δις δρχ. 

Το 1989 προβλέπεται να δαπανηθούν πάνω από 15 δις 
δρχ. 

Το ΠΑΣΟ.Κ. θα συνεχίσει και την τρίτη τετραετία να 
αγωνίζεται για τη διάδοση της ιδέας του αθλητισμού και 
την υλικοτεχνική στήριξη των επιμέρους αθλημάτων. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι σιγου 



»ΛΗΤΙΣΜΟΣ 
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Μά για το παρόν - ελπίδα για το 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

Στα 8 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας απ' το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., η Ελλάδα γνώρισε την πρώτη μεγάλη πολπι-
σπκή και πνευματική της αναγέννηση. Ο έλληνας πολίτης 
έπαψε να είναι ένας απλός δέκτης και παθητικός κατα
ναλωτής του πολπισπκού προϊόντος. Έγινε σταδιακά δη
μιουργός και ενεργός συμμέτοχος της πολπισηκής δια
δικασίας. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει προωθήσει: 

• Τη γνήσια πολιτιστική αναζοωγόνηση της υπαίθρου 
και την ολόπλευρη πολιτιστική αποκέντρωση. 

• Την προστασία της πολπισηκής μας παράδοσης, τον 
εμπλουτισμό της και το ξαναζωντάνεμά της. 

• Τη δημιουργία της πολπικής υποδομής. 

• Τη διεθνή προβολή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού 
και της σύγχρονης πολπιοηκής μας ταυτότητας. 

Στο διάστημα αυτό των οκτώ χρόνων, το θέατρο, η μου
σική, ο χορός, το βιβλίο και κάθε άλλη μορφή τέχνης, 
παύουν να είναι δραστηριότητα της άρχουσας Ελίτ και 
γίνονται προοδευτικά κ τ ή μ α τ ο υ ΛΑΟΥ. 

Για διάφορες πολπιοηκές δραστηριότητες δαπανήθηκαν: 

Το 1981 4 δις δρχ. περίπου 

Το 198812 δις δρχ. περίπου 

Για το 1989 προβλέπεται να δαπανηθούν 14 δις δρχ. 



ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

για το παρόν εΑιήδα για το μέλλον 



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 

ΔΗΜΟΣΙΑ Ε 

Η Νέα Δημοκρατία, ασκεί σφοδρή κριτική στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
για τα μεγάλα δημόσια ελλείμματα. Ποτέ όμως δεν μπήκε 
στον κόπο να εξηγήσει στο Λαό την προέλευση του και 
πως αυτή προτίθεται να τα αντιμετωπίσει. 

Δεν λέει στον ελληνικό λαό, πως το μεγαλύτερο μέρος 
των ελλειμμάτων αποτελούν δαπάνες για την εξυπηρέ
τηση του Δημοσίου χρέους που η ίδια δημιούργησε. 

Δεν λέει στον ελληνικό Λαό πως μέρος των ελλειμμάτων 
αποτελούν ανελαστικές δαπάνες. Δηλαδή δαπάνες για 
μισθούς και συντάξεις. Και πως ο μοναδικός τρόπος για 
την περικοπή τους είναι οι απολαύσεις μισθωτών. 

Δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, πως μέρος των ελλειμμάτων 
είναι η χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Και τι σκέπτεται να περικόψει από αυτήν για να 
περιορίσει τα ελλείμματα. 

Δεν λέει η Δεξιά, πως μέρος των ελλειμμάτων αποτελεί 
δαπάνες για τη στήριξη των προβληματικών επιχειρήσεων 
που η ίδια δημιούργησε το παρελθόν. 

Η πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στοχεύει στον περιορισμό των 
δημοσίων ελλειμμάτων, θα το πράξει με τη βελτίωση του 
δημοσιονομικού συστήματος της χώρας. Με την περαι
τέρω πάταξη της φοροδιαφυγής. Με την δικαιότερη 
κατανομή των φορολογικών βαρών. Αλλά κυρίως θα το 
πράξει, με την αύξηση της παραγωγικότητας των Δη
μοσίων επιχειρήσεων. Ό,τι δεν μπορεί να πάρει μέσω της 
φορολογίας, θα το πάρει μέσω της βελτίωσης της πα
ραγωγικότητας. 

Πληθωρισμός 
Από τη Δεξιά παρέλαβε τον πληθωρισμό η Κυβέρνηση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο 2 6 % . Με αγώνα, με πείσμα, με πειθώ, με 

πρόγραμμα μα και, όπου χρειάστηκε, (όπως στην εποχή 

της Διετούς Σταθεροποίησης), με αυστηρότητα, ο πλη

θωρισμός κατέβηκε 1988 στ 1 3 % . 

1981: ο πληθωρισμός 2 6 % 

1988: ο πληθωρισμός 1 3 , 5 % 

1989: ο πληθωρισμός (πρόβλεψης) 1 3 , 5 % 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι αίνου 



ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

Ο πληθωρισμός είναι ακόμη υψηλός. Πρέπει να κατέβει σε 
μονοψήφιο νούμερο. Κι αυτό θα γίνει, θ α γίνει με το ίδιο 
πρόγραμμα, την ίοΊα σύνεση και την ίδια κοινωνική ευαι
σθησία που χρησιμοποιούνται για τα δημόσια ελλείμματα. 

Η ανεργία, η κατάργηση του Κράτους Προ-
νοκις και των Κοινωνικών Παροχών, δεν εί
ναι για την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η συ
νταγή για την δραστική μείωση του πλη-
θωρισμού. 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 
(%) 
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ΔΕΚΟ 

Οι δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί αποτελούν ση
μαντικό παράγοντα Ανάπτυξης. Με τις υπηρεσίες υπο
δομής που προσφέρουν επηρεάζουν την ανταγωνιστι
κότητα ολόκληρης της οικονομίας και της ποιότητας 
ζωής. 

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην οκταετία που πέρασε 
προώθησε προγράμματα, εξυγίανσης με τα οποία αντι
μετωπίσθηκαν τα προβλήματα του παρελθόντος. 
Το 1981 το συνολικό έλλειμμα διαχείρησης ως ποσοστό 
Α.Ε.Π. ήταν 1,2%. το 1988 ήταν 0,7% και το 1989 εκτι
μάται ότι θα είναι 0,3%. 

Στις περισσότερες Δημόσιες Επιχειρήσεις βρίσκονται σε 
ανάπτυξη προγράμματα εξυγίανσης. 
Το προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν: 

• Επενδύσεις για ανανέωση του παραγωγικού εξο
πλισμού. 

• Εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας. 

• Διοικητικός εκσυγρονισμός. 

Με τα προγράμματα αυτά επιδιώκεται αφ' ενός η βελ
τίωση της παρεχόμενης ποιότητας των αγαθών και υπη
ρεσιών και αφ' εταίρου η καλύτερη αξιοποίηση του φυ
σικού κεφαλαίου και του ανθρωπίνου παράγοντα. 

Οι συνολικές επενδύσεις σης Δημόσιες Επιχειρήσεις το 
1981 ήταν 86,5 δις δρχ. Το 1988 έφθασαν τα 254,3 
δις δρχ. Και το 1989 προβλέπεται να ανέλθουν στο ύψους 
των 317,2 δις δρχ. 
Η αναπτυξιακή πορεία των ΔΕΚΟ δεν οφείλεται στην αύ
ξηση των εσόδων τους μέσω της αύξησης των τιμών, 
αλλά στην συμπίεση του κόστους παραγωγής. 
Σήμερα οι μεγαλύτερες Δ.Ε. είναι πλεονασματικές. (ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΛΔΑ, ΟΑ, ΕΥΔΑΠ κ,λ.π.). 
Εκτός όμως από την οικονομική και διοικητική καλυτέ
ρευση της κατάστασης των Δημοσίων Επιχειρήσεων, 
έχουμε καλυτέρευση και στο επίπεδο των συνθηκών 
εργασίας. 
Νέοι θεσμοί εμφανίστηκαν και η συμμετοχή των εργα
ζομένων στα διοικητικά όργανα εξασφαλίσθηκε πλήρως. 
Ο θεσμός όμως της κοινωνικοποίησης αποτέλεσε την πιό 
ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στο χώρο των Δημοσίων 
επιχειρήσεων και οργανισμών. Τόσο η συμμετοχή των 
εργαζομένων όσο και εκείνη των κοινωνικών φορέων και 
των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν 
εγγύηση για την αναπτυξιακή πορεία των Δημοσίων Επι
χειρήσεων. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα συνεχίσει αυτή την πορεία και μάλιστα 
με πιό έντονες προσπάθειες γιατί ο ανταγωνισμός θα 
ενταθεί με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση το 1992. 





ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 

ΔΕΚΟ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Μέσος Ετήσιος Ρυθμός ΔΕΗ ΟΤΕ Ι ΕΛΤΑ ΙΕΥΔΑΠΙ ΟΣΕ O.A. ΙΓΔ.Τ.Κ. 

1981-88 14,4% 17,5% 14,0% Ι 18,5% Ι 17,5% Ι 16,0% Ι 18,8% 

ΕΛΛΕΙΜΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Έλλειμμα ΔΕ σαν 

ποσοστό του ΑΕΠ. 

Επενδύσεις ΔΕ 

1981 

1,3 

86,5 

1982 

1,1 

104,0 

1983 

0,8 

127,8 

1984 

0,9 

159,7 

1985 

I M 

211,1 

1986 1987 

11,0 0,8 

218,4 221,9 

1988 

0,7 

254,3 

1989 

0,3 

317 

«α για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον 



ΝΕΑΤΟΥΡΙΣΤ 

Η Κυθέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εισήγαγε μαι νεα αντίληψη 
για τον τουρισμό. Έπαψε πια να τον θεωρεί μόνο πηγή 
συναλλάγματος. Ο τουρισμός είναι οικονομική, πολιτι
στική και εθνική δραστηριότητα. 

Με τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρε
σιών επιδιώκεται: 

m η βελτίωση της ποιότητας του κλάδου. 

• η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας παράδοσης. 

• η καλυτέρευση των οικονομικών μας ωφελειών. 

Ο τουρίστας θεωρείται άνθρωπος και όχι δολλάριο. 
Πρεσβευτής των ελληνικών ποικίλλων συμφερόντων και 
ζωντανός μεταδότης στο εξωτερικό των ελληνικών του
ριστικών πλεονεκτημάτων. 

Η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού έχει βελτιωθεί 
αισθητά τα τελευταία χρόνια. 

Επιτεύχθηκε η αναβάθμιση των πάγιων εγκαταστάσεων 
υποδομής και ανωδομής και εκσυγχρονίστηκαν οι φορείς 
της τουριστικής πολπικης. 

Η κυβέρνηση αποβλέπει στην ελεγχόμενη ποιότητα και 
στη βελτιωμένη ποιότητα. 

Οι στόχοι εππνγχάνονται με την υιοθέτηση της νομοθε
σίας: 

m Νομιμοποιείται η παραξενοδοχία. 

• Εισάγεται το σύστημα των αστέρων για την ταξινό
μηση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορί
ες. 

• Ρυθμίζεται το κύκλωμα τουρισμός - μεταφορές. 

• Βελτιώνεται ο επιχειρηματικός ρόλος του Ε.Ο.Τ. και 
δημιουργούνται συγχρόνως κλαδικά συγκροτημένες 
ανώνυμες εταιρίες. 

Στο διάστημα της διακυβέρνησης της χώρας από το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο τουριστικός κλάδος γνωρίζει νέα εποχή: 

• Δημιουργήθηκε Υπουργείο Τουρισμού και ταυτό
χρονα εκσυγχρονίστηκε η τουριστική νομοθεσία με 
σχέδιο νόμου. 

• Καταργήθηκε ο διαχωρισμός του 'Ελληνα από τον 
ξένο τουρίστα. Ο τουρισμός είναι δικαιωματικό αγαθό 
των εργαζομένων. Αναπτύχθηκε ο εγχώριος τουρι
σμός, ο κοινωνικός τουρισμός. 

• Ο τουρισμός συνέβαλε στη γενικότερη προσπάθεια 
μας για την δημιουργία κλίματος ειρήνης, φιλίας, συ
ναδέλφωσης μεταξύ των λαών. Και ταυτόχρονα έγινε 
μέσο κατανόησης και προβολής τόσο της μακραίωνης 
παράδοσης μας όσο και των συγχρόνων εθνικών μας 
προβλημάτων. 

• Ενεργοποιήθηκε ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοοιοίκησης στον τομέα του τουρισμού. Τόσο με 
την ανάληψη συγκεκρμένων επιχειρήσεων - που συν
δέονται άμεσα ή έμμεσα με την τουρισμό - όσο και με 
την διαφύλαξη της παράδοσης και την οργάνωση 
πολΓτισηκών εκδηλώσεων που στηρίζουν την τουρι
στική προσφορά. 

• Ενισχύθηκε η υποδομή για την επιμήκυνση της Του
ριστικής περιόδου, την ανάπτυξη του χειμερινού ή και 
άλλων ειδικών μορφών τουρισμού. 

• Με βάση τις προηγούμενες κατευθύνσεις, εντάχθηκε 
μέσα στα πενταετή μια ολοκληρωμένη ανακατανομή, 
χρονική και τοπική, της τουριστικής ζήτησης και προ
σφοράς. 

Με την ανακατανομή αυτή σταματά η ανάπτυξη σε πε
ριοχές κορεσμένες. Ενώ δίνονται κίνητρα επέκτασης της 
λεπαυργίας κατά την χειμερινή περίοδο σε ειδικές πε
ριοχές. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι σιγοι 



ΙΚΗΠΟΛΓΠΚΗ 

*πρό6λεψη 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
3 QQ (σε δις δολλάρια) 

2,00 

1,00 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989* 

3ώ για ίο παρόν - ελπίδα για το 
*1ÌEÌ1£J 



ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ E 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ 

Η ΕΛΛΑΔΑ Ε 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. 

Είναι γνωστό ότι κατά τη δεκαετία του 70, εμφανίζεται το 
"φαινόμενο" της επενδυτικής αποχής, από μέρους των 
Βιομηχάνων. Την οικονομική πολπική της Δεξιάς δεν την 
εμπιστεύονται ακόμα και τα δικά της κοινωνικά στηρίγ
ματα. 

Αλλά και μέχρι τότε, σης δεκαετίες που ακολούθησαν τον 
δεύτερο πόλεμο, οι επενδύσεις εστρέφσντο στην ελα
φριά Βιομηχανία και σης κατασκευές. Εκεί δηλαδή όπου 

το κέρδος ήταν μεγάλο και γρήγορο. Οι δύο πετρελαιακές 
κρίσεις, τα υψηλά αμερικανικά εππΌκια και ο ανταγωνι
σμός των δυτικοευρωπαϊκών εταιριών μας, έδΊεξαν ξε
κάθαρα πόσο εύθραυστη ήταν η Βιομηχανική υποδομή 
της χώρας μας. 

Οι ιδιωτικές επενδύσεις το 1980 ήταν - 7 , 8 % . 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ακολούθησε μια άλλη πολπική. Παρά το 
γεγονός όη, την πρώτη τετραετία, η κοινωνική του πο
λπική υείωνε τα εξαγόμενα κέρδη, τα κίνητρα όμως και οι 
νέες θεσμικές ρυθμίσεις που ακολούθησαν, αύξαιναν ης 
ιδΊωηκές επενδύσεις χρόνο με το χρόνο. 

Ιδιαίτερα μετά τη διετία '85-'87, αποκαταστάθηκε ένα θε-
ηκό επιχειρηματικό κλίμα, που ώθησε τους επιχειρηματίες 
να επενδύσουν, αλλά και τους απανταχού έλληνες να 
επαναπατρίσουν τα κεφάλαια τους στην Ελλάδα. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι «νου 



ΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ I 
ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝ 

Η ΕΛΛΑΔΑ I 
tu* 
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Το 1985, ο ρυθμός αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων 
ήταν +5,6%το1988 +10,5% και το 1989 προβλέπεται 
να είναι + 1 1 % . 

Το 1981 το σύνολο των ιδιωτικών επενδύσεων ήταν 335 
δις δρχ. 
Και να now ήταν η εξέλιξη τους μέχρι σήμερα: 

1981: 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

335.000.000.000 
360.000.000.000 
409.000.000.000 
416.000.000.000 
505.000.000.000 
640.000.000.000 
754.000.000.000 
928.000.000.000 
1.140.000.000.000 (πρόβλεψη) 



ίΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: 
ΞΟΠΛΙΖΕΤΑΙ 
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ Ι 

Οι επενδύσεις του κράτουςεκφράζουν και υλοποιούν την 
κοινωνική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Συνιστούν Βασικό στοι
χείο για την βελτίωση του KOOTOUÇ πρόνοιας. Βελτιώνουν 
και εξοπλίζουν την υποδομή σε κάθε πεδίο της κοινωνικής 
ζωής. 

Νέα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Σχολικό κτίρια, Παιδικοί 
Σταθμοί, Αεροδρόμια, λμάνια, οδικές αρτηρίες, εγγειο
βελτιωτικά έργα κ,λ.π., άλλαξαν την συνολική εικόνα της 
Ελλάδας. Και όλα αυτά μόνο μέσα σε οκτώ χρόνια! 

Τα προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων καταρτίζονται 
πια από τα Νομαρχιακά και Περιφερειακά Συμβούλια και 
όχι μόνο από το υδροκεφαλικό κέντρο, όπως γίνονταν γαι 
δεκαετίες στο παρελθόν. 

Το 1981 η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., παρέλαβε σύνολο 
δαπανών για δημόσιες επενδύσεις 9Ì9 δις δρχ. 

Να ποια ήταν η εξέλιξη: 

1981: 

1982: 

1983: 

1984: 

1985: 

1986: 

1987: 

1988: 

1989: 

99.000.000.000 
120.000.000.000 
170.000.000.000 
221.000.000.000 
275.000.000.000 
311.000.000.000 
320.000.000.000 
367.000.000.000 
430.000.000.000 (πρόβλεψη) 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ I oryc 
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Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ TA 

Το στεγαστικά Δάνειο υπάγονται σης εξής κατηγορίες: 

• Κοινά Στεγαστικά. 

• Εργατικής Κατοικίας. 

• Λαϊκής Κατοικίας. 

• Στεγαστικού Ταμιευτηρίου. 

• Στεγαστικά Συναλλάγματος. 

• Υπαλλήλων Δημοσίου και Δημοσίων επιχειρήσεων 
και Οργανισμών. 

• Αγροτικά. 

Η κατακόρυφη άνοδος των δαπανών για την στέγαση, 
αποδεικνύει το κυβερνητικό ενδιαφέρον για λύση στο 
πρόβλημα της στέγης. Ο πενταπλασιασμός των δαπανών, 
επιβαρύνει μεν το κρατικό προϋπολογισμό, αλλά το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν διστάζει να το πράξει, όταν πρόκεπαι για την 
καλυτέρευση των συνθηκών ζωής του Λαού μας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ 

ΔΑΝΕΙΑ 
0 πίνακας των δαπανών είναι ο εξής: 

1981: 

1988: 

1989: 

24.048.000.000 

50.972.000.000 

110.000.000.000 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι «voi 



ΓΤΈΓΑΓΠΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ< 
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥ! 

»éJfrMtVkk)» ,,è* '** 

^ψ*& 
ν 

'Ομως το ΠΑΣΟ.Κ. δεν σταμάτησε εδώ. Καθιέρωσε την 
έννοια και την πραγματικότητα του κοινωνικού μισθού. 

Στα πλαίσια της πολιτικής για περισσότερη και καλύτερη 
δημόσια κατανάλωση και οχι ιδιωτική, ενίσχυσε με πολ
λούς τρόπους το ατομικό εισόδημα των εργαζόμενων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

m Δωρεάν διακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες στην 
πρωινή ζώνη από 6-8. 

• Δωρεάν συμμετοχή στα προγράμματα κοινωνικού 
τουρισμού. 

• Δωρεάν συμμέτοχη των ηλικιωμένων στα ψυχαγω
γικά και επμορφωτικά κέντρα των ΚΑΠΗ. 

• Δωρεάν συμμετοχή, όλων των ομάδων του πληθυ
σμού στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού. 

• Δωρεάν συμμετοχή, στα προγράμματα λαϊκής επι
μόρφωσης και στα προγράμματα καταπολέμησης του 
αναλφαβητισμού. 

• Δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. 

• Βρεφονηπιακοί σταθμοί για την ανακούφιση της 
εργαζόμενης μητέρας. 

• Κάρτα Νέων. 

• Ενίσχυση στρατιωτών. 

• Εκτεταμένα προγράμματα Δωρεάν διακοπών για 
νέους. 

• Επίδομα τοκετού στην αγρότισσα. 

• Πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών. 

• Πρόσθετη ασφάλιση των αγροτών. 

• Δημιουργία ξενώνων για τους ηλικιωμένους. 

• Επίδομα 10.000 μηνιαίως στους ανασφάλιστους υπε
ρήλικες. Πρόκεπαι να χορηγείται από το 65ο και όχι από 
το 68ο. 

• Επίδομα μητρότητα για τις ανασφάλιστες μητέρες. 
Από 50.000 δρχ. σε 100.000 δρχ. 

• Επιδότηση ορφανών παιδιών. 

• Ενίσχυση οικονομική στους ενοικιαστές. Κυρίως 
OTouc ηλικιωμένους, τα νέα ζευγάρια και τους χαμη
λόμισθους. 

• θέσπιση του δωρεάν θεατρικού εισιτηρίου για μα
θητές. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι σιγο 



)Σ ΜΙΣΘΟΣ: 
ΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

• Αύξηση της άδειας εργαζομένων φοΓτητών-σπουδα-
στών από 6 σε 14 μέρες. 

• Δεκαπλαοτασμός των αποδοχών των κληρωτών. 
Ενισχύονται ειδικότερα οι έγγαμοι στρατιώτες και τους 
χορηγείται για πρώτη φορά επίδομα παιδιών. 

• Παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
σης οικογένειες απόρων και ανασφάλιστων οηλπών. 

Όλα αυτά, καιτόσα άλλα, αν μεταφρασθούν σε δραχμικές 
δαπάνες, ξεπερνούν κατά πολύ τις πραγματικές αυξήσεις 
που δόθηκαν ολόκληρη την οκταετία. 

Εδώ όμως, σημασία έχει να θυμίσουμε και να τονίσουμε 
την φιλοσοφία της οικονομικής πολπικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Μια φΐΑοοοφϊα φιλολαϊκή noi φίλοκοινωνι· 
κή. Πόα συγκροτεί και δυνάμωνα τα ερϊ-
σμστα συνοχής τικ κοινωνίας και της αΑ-
ληλεγνύικ των πολιτών. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Δαπάνες (σε εκ. δρχ.) 

Υγεία 

Πρόνοια 

Παιδεία 

Επιδοτήσεις και Επιχορηγήσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 

1981 

13 δις 749 εκ. 

2 δις 759 εκ. 

2 δις 837 εκ. 

42 δις 374εκ. 

61 δις 754εκ. 

1988 

72 δις 950 εκ. 

13 δις 100 εκ. 

16 δις 710 εκ. 

356 δις 431 εκ. 

459 δις 191 εκ. 

1989 

86 δις 697 εκ. 

15 δις 472 εκ. 

17 δις 504 εκ. 

389 δις. 540 εκ. 

509 δις. 213 εκ. 

*ά για το παρόν - ελπίδα για ίο 



(Μ ΕΡΓΑΖΟΜΕΙ 
ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Την πρώτη τετραετία τα ΠΑ.ΣΟ.Κ. στόχευσε στην εισο
δηματική ανακούφιση των χαμηλών λαϊκών τάξεων και 
στην προώθηση της πολιτικής των κοινωνικών παροχών. 

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μας κατηγόρησαν για σπατάλες 
και βιαστικές παραχωρήσεις και όταν μάλιστα η οικονομία 
βρισκόταν σε παροπτεταμένη κρίση. 

Για μας όμως η εισοδηματική ενίσχυση του Λαού και η 
αύξηση της αγοραστικής του δύναμης, αποτελούν το 
σοσιαλιστικό πρόσημο της πολιτικής μας. Τα γεγονότα 
που ακολούθησαν μας δικαίωσαν. 

Όταν χρειάστηκε να εφαρμοστεί το σταθεροποιητικό 
Γΐρόγραμμα της διετίας '85-'87, οι εργαζόμενοι ήταν οι 
πρώτοι που έσπευσαν να στηρίξουν αυτή την πολιτική. 

Η επιδείνωση του ισοζυγίου των αδήλων, με την κρίση της 
ναυτιλίας, τη μείωση των μεταναστευτικών εμβασμάτων 
και την τουριστική κρίση, εξανάγκασε την πρώτη κυ
βέρνηση της δεύτερης τετραετίας να εφαρμόσει ένα 
περιοριστικό πρόγραμμα σταθεροποίησης. Τώρα τα θε
τικά αποτελέσματα αυτού του προγράμματος οεν f αμ
φισβητεί κάνεις. Η χώρα βρίσκεται σε εππαχυνόμενη 
ανάπτυξη, και ο Λαός απολαμβάνει μαι δικαιότερη κατα
νομή του εθνικού ασο)δημστος. 

1. Οι μισθοί και τα Ημερομίσθια 
Ο Μέσος Κατώτατος Μισθός 

1961: 

1968: 

1969: (1) 

31.580 δρχ. 

50.208 δρχ. 

57.740 δρχ. 

100,0 

113,8 

116,3 

Αν αφαιρέσουμε τον πληθωρισμό η πραγματική αύξηση 
για το '88 ήταν 1 3 , 8 % και το '89 προβλέπεται να φθάσει 
στο 16,3%. 

Το Μέσο Κατώτατο Ημερομίσθιο 

1961: 

1968: 

1989: (1) 

625 δρχ. 

2.243 δρχ. 

2.580 δρχ. 

100,0 

110,4 

112,9 

Η πραγματική αύξηση, αφαιρουμένου του πληθωρισμού 
ήταν για το ' 8 8 1 0 , 4 % και για το 8 9 1 2 , 9 % . 

Ο Κατώτερος Μισθός Υπαλλήλου 

1961: 

1988: 

1969: (1) 

24.210 δρχ. 

87.990 δρχ. 

101.190 δρχ. 

100,0 

118,8 

114,3 

Οι πραγματικές αυξήσεις γα το '88 ήταν 1 8 , 8 % και για 

το'8914,3%. 



ΑΓΜ ATI KOTHTA 

101. Ol ΜΙΣΘΟΙ. 
, Ol ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Ο K Q T Ü T C O O C M I O O Ò C Δπυοοιου ΥποΛΑπΑου 

(με πτυχίο Γυμνασίου, άγαμος, με δύο χρόνια Υπηρεσία). 

1961: 

1988: 

1989: (1) 

17.760 δρχ. 

74.950 δρχ. 

86.192 δρχ. 

100,0 

129,8 

132,7 

Πραγματικές αυξήσεις για το '88 2 9 , 8 % και για το '89 

2. Συντάξεις 
Η Κ α τ ώ τ ε ρ η τ ο υ ΙΚΑ (γήρατος) 

Πραγματική αύξηση για το '88 5 3 , 4 % και για το '89 

56,7%. 

Η Κατώτερη του TEBE (γήρατος) 

1981: 

1988: 

1989: (1) 

6.000 δρχ. 

35.000 δρχ. 

34.500 δρχ. 

100,0 

130,0 

132,9 

Πραγματική αύξηση για το '88 3 0 , 0 % και για το '89 

32,9%. 

για το παρόν - ελπίδα για το pi 



ΟΙΕΡΓΑΖΟΜΕΙ 
ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ 
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ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι αίνοι 



KM. Ol ΜΙΣΘΟΙ. 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

To 1988 παρατηρείταιμια ραγδαία καιμόνρη βελτίωση 
όλων των δεικτών της οικονομίας. 

• Το πραγματικό εισόδημα των μισθωτών αυξήθηκε 
κατά 4,4% και το πραγματικό δΐαθέοημο ιδιωτικό ει
σόδημα κατά 5,8% 

• Τα κατώτατα ημερομίσθια και οι μισθοί αυξήθηκαν 
κατά 3%. 

• Οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων και η ωριαία 
αμοιθή των εργατών στην μεταποίηση αυξήθηκαν 
κατά 10% και 7% αντίστοιχα. 

• Οι μηνιαίες αποδοχές στο λιανικό εμπόριο κατά 1%. 

Τέλος για να αγοραστεί το τυπικό καλάθι της νοικοκυράς 
το 1981 χρειάζονταν 3,8 ημερομίσθια ενώ το 1989 μονό 
2,1. 
Η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων στην οκταετία 
του ΠΑΣΟ.Κ. αυξήθηκε κατά 45%. 

Το ελληνικό νοικοκυριό, παρά τους κασ-
σανδρισμούς της καταστροφής και της 
φτώχειας, γνωρίζει καλύτερες μέρες, χωρίς 
το άγχος της επιβίωσης. Η ανάπτυξη θα συ
νεχιστεί, η Ελλάδα θα δυναμώσει. 



Ol ΕΡΓΑΖΟΜΕΙ 
ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Πανεπιστημακής Εκπ. 

Μέσης Εκπ. 

Ι 
30 

20 

10 

0 

ΜΕΤΑΒ ΟΛΗ Κ/ ντα 

1981 

ΓΕΡΟΥ ΜΙΣΘΟ Υ Υ Ι 

1988 

Ι1ΑΛΛΗ ΛΩΝ 

1989 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩΙ σιγου 



λΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ 

KM. Ol ΜΙΣΘΟΙ. 
«ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

μέσος κατώτατος μισθός 



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 

ΚΡΑΤΟΣ nPONC 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ AJ 

Το ΠΑΣΟ.Κ. έχει ταχθεί υπέρ της κατάργησης των με
γάλων κοινωνικών ανισοτήτων. 

'Εχει ταχθεί υπέρ της κοινωνικής φροντίδας και της κοι
νωνικής μέρίΜίς. Αγωνίζεται για ένα κράτος δημοκρα
τικό και φιλολαϊκό, δίπλα στον εργαζόμενο Λαό και όχι 
εναντίον του. 

Το ΠΑΣΟ.Κ. μπορεί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την 
απαραίτητη κοινωνική, μορφωτική και πολιτιστική υπο
δομή, για την καλυτέρευση της ζωής των ελλήνων. 

Το ΠΑΣΟ.Κ. θέλει να "εξοπλίσει" την κοινωνία έτσι, ώστε 
οι ευκαιρίες να είναι ισότιμες για κάθε πολίτη, οι πρωτο-
θουλίες να ενθαρύνονται και οι καινοτομίες να αξιοποι
ούνται. 

Το ΠΑΣΟ.Κ. οικοδομεί μια κοινωνία με συνοχή, με δυ
ναμισμό και δημιουργικότητα. 

Οι μεγάλες δαπάνες για την Υγεία, την Πρόνοια και την 
Παιδεία, είναι ενταγμένες στα πλαίσια της συγκρότησης 
του κράτους πρόνοιας. 

Η κοινωνία αλληλεγγύης αντικαθιστά την ολοκληρωτική 
κοινωνία των ισχυρών. Το κράτος πρόνοιας, αντικαθι
στά το κράτος ροπαλοφόρο. Μόνο έτσι μπορούμε να 
καταλάβουμε γιατί αυξάνονται οι κρατικές δαπάνες για 
την Εκπαίδευση, την Υγεία, την Πρόνοια και την 
Ασφάλιση. 

Ο Λαός αξιοποιεί τις δικές του περιφερειακές και κε
ντρικές δυνάμεις, τη δημιουργική του φαντασία και την 
πολπτκη του κληρονομιά, με όλα τα μέσα ενίσχυσης που 
του παρέχονται απ' την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. 

Βιβλιοθήκες, περιφερειακά θέατρα, μουσεία, περιφερει
ακά Δημοτικά ωδεία, αίθουσες συναυλιών, Λαϊκές μου-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(σε εκατ. δρχ.) 
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ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔίΙ Ι αίνου 



νΛΗΟΕΙΑ ΜΑΣ 

ΙΑΣ • ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
ΙΛΗΛΕΠΎΗΣ 

σικές συναυλίες κΛπ αποτελούν τη σύγχρονη σημερινή 
πολιτική πραν^χπΊκστητα. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ηκ7τεύει πως η ολοκλήρωση και ο ευπο-
λουπσμός της πολπτστικης και πνευματικής μας ταυτό
τητας αποτελεί όρο επβιωσης του έθνους. Η αρχαιοελ
ληνική γραμματεία, η ελληνοκεντρική ηολπτοηκη παρά

δοση και η δημιουργική και γόνμη φαντασία του Λαού 
μας, συνιστούν τις οιταραπτττες εγγυήσεις για μια Ελ-
λάοα πολιηστικά σύγχρονη και δημιουργική, για μια 
Ελλάδα πνευματικά ολοκληρωμένη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Έτος 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Εκπαίδευση 

27.430 

35.545 

41.756 

41.361 

62.123 

88.100 

103.632 

130.516 

165.377 

198.240 

225.208 

266.577 

311.720 

%ΑΕΠ 

2,8 Χ 
3,1 

2,9 

2,4 

3,0 

3 ^ 

3,4 

3,4 

3,6 

3,6 

3,5 

3,6 

3,6 Χ 

Υγεία-Πρόνοια-Ασφάλιση 

27.456 

34.419 

39.609 

51.413 

78.760 

114.143 

147.173 

178.115 

230.655 

291.588 

383.092 

560.522 

666.589 

%ΑΕΠ 

2 * JT 
3,0 

2,8 

3,0 

33 
4Α 
43 
4,7 

53 
53 
63 
73 
7,7 Χ 

«ά για το παρόν - ελπίδα για το 



ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΙ AHMOKPi 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ME ANI 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ γνωρίζει καλά, μέοα από οκτώ χρόνια δια
κυβέρνησης της χώρας, πως να οδηγήσει την Ελλάδα, 
μέσα απ' τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, στην περίοπη εκεί
νη θέση που της αξίζει. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., μέσα tf αυτά τα χρόνια, γνώρισε καλά τα 
ρεύματα σκέψης στην Ευρώπη, τους μιτχανισμούς εξου
σίας και τις πολύπλοκες διαδικασίες μεταλλαγών της 
Κοινώτητας που αναπτύσονται. 

Πολλές φορές μάλιστα α πρωτοβουλίες που πήρε, όχι 
μόνο επηρέασαν, αλλά και καθόρισαν αποφασιστικά τις 
τελικές αποφάσεις (πχ. Πολωνικό, ΜΟΠ κλπ.) 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναδείχτηκε σε ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό 
κόμμα, πρωτοπόρο και αντάξιο για την παράδοση του 
ελληνικού λαϊκού κινήματος. Με βάση την ιδεολογία του 
και την πολιτική του, αγωνίζεται να εκσυγχρονίσει, να εκ-
δημοκρατικοΓίοιήσει και να ανάπτυξα την Ελλάδα. 

Στον τομέα της εθνικής οικονομίας, επτζητά να εφαρμόσει 
τώρα, τη στρατηγική του "σοσιαλιστικού εκσυγχρονι
σμού" σπάζοντας τις προκαταλήψεις, τις ιδεοληψίες και 
τις δογματικές προσκολήσεις. 

Η διαρκείς οινανέωση των πολπτκών εργαλείων και η μέ
θοδος του συνεχούς πειραματισμού, εμπλουτίζουν και 
διευρύνουν τις προϋποθέσεις για μια μόνμη και εηττα-
χυνόμενη Ανάπτυξη. 

Η Ανάπτυξη για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι κυρίως έννοια 
ποσοτική. Δεν σημαίνει απλώς "περισσότερο και μεγα
λύτερο". Για μας Ανάπτυξη σημαίνει ποιοτική βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης. Σημαίνει καλυτέρευση του 
βιοτικού εππέδου και ικανότητα του ανθρώπου να ελέγχει 
τους όρους και τις προ)ϋποθέσεις της εργασίας του. Ου
σιαστικά η ανάπτυξη είναι η αναγόρευση του ανθρώ
που σε οτοχαζόμενο υποκείμενο που γνωρίζει πως να 
ανευρίσκει τα μέσα για το έλεγχο και τη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής του. 

Γι' αυτό πκττεύουμε πως η Ανάπτυξη είναι άμεσα συν
δεδεμένη με το σοσιαλιστικό εκσυγχρονισμό και μετα-
οιχημστισμό της κοινωνίας. Αφορά όλους τους πολίτες και 
γι' αυτό θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν όλα οι πολπες. 
Ανάπτυξη είναι η κοινωνική και λαϊκή συμμετοχή σης οι
κονομικές και παραγωγικές διαδικασίες. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι σίγα 



ΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ 

ΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ. 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. 

ΙΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΙΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. 

Κοινωνικός έλεγχος, κοινωνικοποίηση των στρατηγικών 
μεσών παραγωγής, ενθάρυνση της ατομικής πρωτο
βουλίας, κερδοφόρα δράση. Σ αστούς τους άξονες το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., στηρίζει, την προσπάθεια για βαθύ εκδημο
κρατισμό της κοινωνίας. Για κοινωνική εξομάλυνση των 
μηχανισμών της αγοράς και για αύξηση της ανταγωνι-
στικσττττας της χώρας στο εξωτερικό. Για ευελιξία και 
ταχύτητα λήψης αποφάσεων, εμμονή στην ουσία και όχι 
στο γραφειοκρατικό τύπο, ενθάρρυνση των νέων πρω
τοβουλιών, των νέων προϊόντων και των νέων τεχνολο
γιών. 

Αυτοί οι ορίζοντες και αυτοί οι προσανα
τολισμοί είναι αντίθετοι με τις επικλήσεις 
και τις επιταγές του φιλελευθερισμού της 
Δεξιάς. 

έστω και τον πιο στοιχειώδη προγραμματισμό. 

Ο φιλελευθερισμός είναι ένα σύστημα που διχάζει την 
κοινωνία μεταξύ μιας ισχυρής μειονότητας και μιας ανί
σχυρης πλειοψηφίας. Ο φιλελεύθερος κυβερνήτης σκέ
φτεται και ενεργεί με βάση το κέρδος και μόνο το κέρδος. 
Αδιαφορεί για την προκαλούμενη ανεργία, την υποβαθ
μισμένη ποιότητα ζωής, την εγκλίτυ^κότητα, τους πο
λέμους, την καταστροφή του περιβάλλοντος και τους 
στρατιωτικούς εξοπλισμούς. 

Γι' αυτό, εμείς ισχυριζόμαστε, πως με το κράτος πρόνοιας, 
σε μια κοινωνία πολττών με αλληλεγγύη και συνοχή, οδη
γούμε τον σύγχρονο έλληνα στην πεμπτουσία της Δη
μοκρατίας και του Σοχχιλισμού. Ο σοσιαλιστικός εκδη
μοκρατισμός θα κατακτήσει την Ελλάδα μια αναπτυγμένη 
κοινωνία, κλείνοντας οριστικά τη μακρόχρονη ιστορική 
φάση της υπανάπτυξης. 

Το πρότυπο του φιλελευθερισμού στηρίζεται σε αρχές και 
προτάσεις αντιλαϊκές και αντικοινωνικές. Επιδιώκει μία 
κοινωνία στην οποία θα κυριαρχεί ο ισχυρός και εδω 
ισχυρός νοείται μόνο ο κεφαλαιοκράτης. Αυτός που με τα 
κεφάλαια του μπορεί (αν θέλει) να "δώσει δουλειά" στους 
εργαζόμενους. 

Τις περισσότερες όμως φορές δεν θέλει και η ανεργία 
διογκώνεται. Οι χώρες που εφαρμόζουν νεοφιλελεύθερα 
προγράμματα οικονομικής πολιτικής έχουν και τη μεγα
λύτερη ανεργία. 

Ο φιλελευθερισμός λάτρευα το προϊόν του ανθώπου και 
όχι το Ίδιο τον άνθρωπο. Λατρεύει το χρήμα και την κα
τανάλωση και όχι την παραγωγή, θεοποιεί την ακηδε
μόνευτη αγορά, που παράγει μονοπώλια και απεχθάνεται 

Η οικονομία αποτελεί το μέσο, για την κα
τάκτηση αυτών των στόχων. Αποτελεί το 
εργαλείο της προόδου και της προοπτικής. 
Επομένως όσο ισχυρή και εύρωστη είναι η 
οικονομία μας, τόσο και η κοινωνία θα ευ
ημερεί και η Ελλάδα θα παίξει καθοριστικό 
ρόλο στην κοινότητα των Εθνών. 



ΜΕΤΉΝΕΥΡΠ 
ΠΑ ΕΝΑ ΚΟΣ 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ, παρά το γεγονός, όη κατά την περίοδο της 
αντηολπευσης ετρέφετο κατά της ευρωπαϊκής κανώ-
τητας, κατά την περίοδο της κυβερνητικής θητείας έκανε 
ό,τι ήταν δυνατό να βελτιώσει τους όρους ένταξης. Να 
αξιοποιήσει όλα τα πλεονεκπιμστα ano την ένταξη και να 
επέμβει ακόμα και σ" αυτή την φυσιογνωμία της πολττικής 
της κοινότητας. 

Σε πολλές περατώσεις τελικό η ΕΟΚ ακολούθησε τις θέ
σεις του ΠΑ.10.Κ. π.χ. πάνω στο Κυπριακό, το Πολωνικό, 
στους πυραύλους μέσου βεληνεκούς, στα Μεσογειακά 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Ενιαίου Κοινωνικού Χώ
ρου, Δικαιώματα Εργαζομένων. Μέχρι το 1992, η Ελλάδα 
θα πρέπει να ετομαστεί πυρετωδώς, για να ανπμετωπίσει 
τους ευρωπαίους ανταγωνιστές της, και εκεί που διαθέτει 
συγκρπτκό πλεόνασμα και εκεί που δεν διαθέτει. 
Με την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ το 
1992: 

• εξαλείφονται οι δυνατότητες επιδοτήσεων των εξα
γωγών και προστασίας της εγχώριας παραγωγής. 

• απελευθερώνονται οι αγορές κεφαλαίων και υπηρε
σιών 

• εναρμονίζονται τα φορολογικά συστήματα των κρό
των - μελών της ΕΟΚ 

Με αυτά τα δεδομένα η πρόοδος και ο περαπέρω εκ
συγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας Γΐρουηοθέτουν 
on η εγχώρια παραγωγή πρέπει να εξειδικευθεί και να 
προσανατολισθεί στους τομείς εκείνους που έχει συ
γκριτικό πλεόνασμα, είτε σε στατική είτε σε δυναμική 
μορφή. 

Στα πλαίσια αυτά, της βελτίωσης της α\^ιγωνιστικότητας 
μέσω της παραγωγικότητας, εντάσσονται οι επενδύσεις 
επέκτασης και εκσυγχρονισμού που ήδη υλοποιούνται και 
εηττυγχάνονται χρόνο με τον χρόνο. 

Τα επενδυτικά προγράμματα των μεγάλων έργων του 
δημόσιου τομέα συμπληρώνουν και ενισχύουν την ιδιω
τική επενδυτική δραστηριότητα. Η Γΐραγμστοηοίηση 
επενδύσεων τέτοιας κλίμακας σε βασικούς κλάδους της 
βκ]μηχανίας συμβάλει πολλαπλά στην κοινωνική και οι
κονομική ανάπτυξη της χώρας. Στην αναδιάρθρωση του 
μεταποιητικού χαρακτήρα καθώς και στην ενθάρηνση 
συμπληρωματικών επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. Ο 



ΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ 

ΠΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 
MO ΕΙΡΗΝΙΚΟ 

εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας, μέσα από αυ
τή την προώθηση των νέων παραγωγικών επενδύσεων, 
Ιδιωτικών και Δημοσίων οδηγεί στην βελτίωση της πα
ραγωγικότητας. Η οποία εηπρέπει τη μείωση του κόστους 
παραγωγής και τη βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος. 

Το αποτέλεσμα, και σης δυο περιπτώσεις, θα είναι το ίδιο. 
Δηλαδή θα αυξηθεί η ζήτηση για ελληνικό προϊόντα, που 
με τη σειρά της θα προκαλέσει αύξηση της απασχόλησης 
και της παραγωγής και ως εκ τούτου και του συνολικού 
εισοδήματος. Μόνο με τον τρόπο αυτό και με την εξα
σφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης στην διανομή του 
εισοδήματος η ανάπτυξη παίρνει σάρκα και οστά. 

Η χώρα μας ανπμετωπίζει ιστορική ευκαιρία, να εκσυ
γχρονίσει το παραγωγικό της δυναμικό και να ανεβάσει 
την (Μίταγωνκτπκοϊττττά της διεθνώς. 

Επομένως απαιτείται εξειδίκευση και εσωστρέφεια, με 
βάση το στατικό ή δυναμικό συγκρττικό της πλεονέκτημα. 

Συγκεκρμένα χρειάζεται: 

• Βελτίωση της παραγωγής και αξιοποίηση όλων των 
παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. 

• Παραγωγικές, ιδιωτικές και δημόσιες, επενδύσεις 
κστόπτν σχεδιασμού και μελέτης, με βάση τα διεθνή 
δεδομένα. 

• Ορθολογική χρήση των νέων τεχνολογιών και των 
νέων προϊόντων, για τη συμπίεση του κόστους πα
ράγωγης. 

Εκείνο που θα πρέπει να αποφευχθεί, είναι η ετιδίωξη της 
αύξησης τηο ανταγω\Λστικοτητας μέσω συναλλαγματι
κών μέσων. Δηλαδή με την υποτίμηση της δραχμής ή τη 
διολίσθηση της. 

Για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα πρέπει να 
αποτελεί μία φιλοδοξία. Πως να πετύχει ένα σταθερό και 
διαρκή εκσυγχρονιαμό, έτσι ώστε να κατακτήσει μία θέση 
στην Ευρώπη αντάμα με την ιστορία της, το πνεύμα της 
και τον πολπτσμό της. 

Για την Ελλάδα ΊΌ1992 είναι έτος-ορόσημο. 
Με προγραμματισμό και μελέτη, το 
ΠΑ,ΣΟ,Κ. είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να 
υπερβεί νικηφόρα και αυτή την ιστορική 
καμπή. 

m για ίο παρόν εΑπιδα για το μ£ 



ΜΑΖΙ ΠΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Παρία 

Και τώρα πάλι μαζί 
για μια νέα εποχή 

• · · 

Δημοκρατι 
Η τετραετία 1989-1992, είναι κρίσιμη για 
έθνος και το λαό μας, για την κοινωνία και την 
οικονομία μας. 

Η τετραετία 1989-1992, είναι κρίσιμη για έθνος 
και το λαό μας, για την κοινωνία και την οικο
νομία μας. 

Μαζί για του νέους ορίζοντες του τόπου 
μας, της οικονομίας, της ζωής μας. 

Μαζί για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής 
κοινωνίας και για την αλλαγή 

για μια Ελλάδα 
δημοκρατική και προοδευτική. Για μια 
Ελλάδα, Ανεξάρτητη, σύγχρονη και ισχυρή. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. 
• Με το έργο του. 
• Τον θετικό απολογισμό του. 
• Το πρόγραμμα του. 

11 ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ 
ΓΥ αυτό, μας ενώνει η δημιοργική πρωτο
βουλία, η προοπτική. Μας ενώνει η πρόοδος, 
η ανάπτυξη, η ευημερία και οι αγώνας για το 
καλύτερο. Μας ενώνει η αγάπη μας για τον 
τόπο μας. Η κοινή παράδοση. Η κοινή προ
σπάθεια και το κοινό όραμα να πάμε μπροστά 
με το κεφάλι ψηλά. 

Μαζί συνεχίζουμε 
Μαζί δημιουργούμε 
Μαζί ολοκληρώνουμε 

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ 
• Με το ρεαλιστικό και ελπιδοφόρο σχέδιο 

για το μέλλον και τον εκσυγχρονισμό της 
ελληνικής οικονομίας. 

• Με τις νέες δεσμεύσεις του. Με τις νέες 
προτάσεις του. 
Με τις προτεραιότητες του. 

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, 
σιγουριά για το παρόν, 
ελπίδα και προοπτική για το μέλλον. 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
Να ανττμετωπίσουμε με αισιοδοξία το 1992 
και το 2000. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι 
μπροστά μας. Η ενωμένη Ευρώπη μπορεί και 
πρέπει να γίνει Ευρώπη της δικαιοσύνης, της 
αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της ει
ρήνης. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ι αίνου 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ 
υτική Σύγχρονη m 

• · · · 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΠΑΡΟΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ, ΜΑΖΙ. 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Σίγουρα έχουν γίνει πολλά. 
Σίγουρα γίνονται πολλά 
Σίγουρα μπορούν να γίνουν κι άλλα. 

Να συγκρίνουμε τα 40 χρόνια του παρελ
θόντος με τα τελευταία 8 χρόνια της ΑΛ
ΛΑΓΗΣ. 
Να αναλογιστούμε ποιος μπορεί να συνεχίσει 
και να ολοκληρώσει τα έργα αυτά. 
Τα έργα, υπάρχουν αποτυπωμένα. Είναι γνω
στά στο λαό και ο λαός θα κρίνει ποιος μπορεί 
να συνεχίσει τη δημιουργική αυτή πορεία. 
Έχουν γίνει πολλά. Γίνονται περισσότερα. 
Μπορούν να γίνουν όλα. 
Το ΠΑΣΟΚ είναι ΕΔΩ. 

ΝΙΚΗΦΌΡΕΣ ΜΆΧΕΣ 
Αυτή η πραγματικότητα στους νόμους της 
περιφέρειας μας και σ' όλη την Ελλάδα, 
εμπνέει σιγουριά, αυτοπεποίθηση και αισιο
δοξία. 
Όπλο σημαντικό για να δώσουμε τις μάχες 
μας για το σήμερα και το μέλλον. 
Να δώσουμε μάχες νικηφόρες μπροστά στο 
1992 και το 2000. 
Να δώσουμε μάχες όλοι μαζί, για την ανά
πτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την αλλαγή 
της κοινωνίας μας. 
Να κατοχυρώσουμε ένα καλύτερο αύριο, 
για μας και τα παιδιά μας. 

Σίγουρα μπορούν να γίνουν ΟΛΑ. Και θα 
γίνουν όλα. Χρειάζεται όμως συνέχεια και 
συνέπεια για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα 
μας. Χρειάζεται συμμετοχή των πολιτών, που 
πρέπει να κρίνουν, να ελέγχουν, να προτεί
νουν. 

Χρειάζεται η κυβέρνηση της Αλλαγής, να 
έχει τη δύναμη να προχωρήσει με γρήγο
ρους ρυθμούς και να ολοκληρώσει την ανά
πτυξη. 

Μαζί, κάναμε ΠΟΛΛΑ. 
Μαζί, μπορούμε να κάνουμε κι ΑΛΛΑ. 
Μαζί, μπορούμε να τα κάνουμε ΟΛΑ. 
Από το 1989 ως το 1992, προθάλει μία νέα 
εποχή με σιγουριά και ελπίδα. 
Μαζί, κάναμε μεγάλα Βήματα. 
Μαζί, μπορούμε να προχωρήσουμε με άλ
ματα. 

Μαζί, κάναμε ΠΟΛΛΑ. 
Μαζί, μπορούμε να κάνουμε κι ΑΛΛΑ. 
Μαζί, μπορούμε να τα κάνουμε ΟΛΑ. 
Από το 1989 ως το 1992, προθάλει μία νέα 
εποχή με σιγουριά και ελπίδα. 
Μαζί, κάναμε μεγάλα βήματα. 
Μαζί, μπορούμε να προχωρήσουμε με άλ
ματα. 

ιά για ίο παρόν - ελπίδα για το 



ΚΑΝΑΜΕ 8 ΜΕΓΑΛΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

συνεχίζουμε 
δημιουργούμε 
ολοκληρώνουμε 

ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 

ΠΑΣΟΚ 

0 
ΠΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

1989-1992 
η κρκημη ιειραεηα 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ 
σιγουριά για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον 


