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/̂ Ορι ·;ί 11/α>, αα-τΙ̂ Ουνί ο̂*· ιλ7 οικονομικήβπολιτ ική$ 77¿μ £/Ίνε 
τις τελευταίες μέρες του πρώτου δεκαπενθήμερου 

του Οκτωβρίου, έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά:
-τη ρεαλιστική εκτίμηση της κατάστασης και των 
δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας,

-την επίτευξη υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας 
των μέτρων και αποφάσεων της οικονομικής πολιτικής.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ήδη από την πρώτη 
θητεία της, επιδίωξε την̂  από κο ινού̂  αντ ιμετώπ ιση των 
βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας 
και την μακρόπνοη καθιέρωση μιας κοινωνικής πολιτικής.
Οι στόχοι της πρώτης αυτής περιόδου επιτεύχθηκαν σε ικανο
ποιητικό, συχνά, βαθμό. Το αποτέλεσμα της σταθερής προσή
λωσης της κυβερνητικής πολιτικής στους στόχους αυτούς 
πρέπει να συναρτάται με την επιβεβαίωση^σε συνθήκες 
πολύπλευρης ανάπτυξης της πολιτικής δημοκρατίας και 
ουσιαστικής ανανέωσης των κοινωνικών και οικονομικών 
θεσμών^· της λαϊκής εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ 
για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.

Το ενδιαφέρον για τα προβλήματα, τις προοπτικές και την εξέλιξη 
της οικονομίας είναι κοινό. Άλλωστε, η ομιλία του Πρωθυπουργού της χώρας 
στα πλαίσια των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης , στις 
31 Αυγούστου 1985, έδωσε την ευκαιρία για την ακόμη πλατύτερη 
συζήτηση των οικονομικών θεμάτων. Στην Ιιδια κατεύθυνση εξασφαλίσθηκε
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φόπου αντιπροσωπεύονται όλοι οι φορείς^που ασχολούνται και επηρεάζουν 
την οικονομική ζωή της χώρας. Τέλος, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
είχε 8>α (ο ν ι ΐίίζ επαφές με εκπροσώπους του συνδικαλιστικού κινήματος
και του επιχειρηματικού κόσμου, προκειμ£^ου να γίνει μια ουσιαστική 
ανταλλαγή απόψεων , ώστε τα μέτρα που θα οριοτικοποιήσουν την οικονομική 
πολιτική της κυβέρνησης για την επόμενη διετία, να αντανακλούν, όσο 
το δυνατόν, μια πλατύτερη συναίνεση των κοινωνικών παραγόντων.

Η κοινή συνισταμένη όλων των παραπάνω συσκέψεων και τοποθετήσεων 
εκφράσθηκε με σαφήνεια από τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του, οποί ,
ανάμεσα σε άλλα »τόνισε:



"Η οικονομία καθορίζει το παρόν και το μέλλον μας. Γι αϊτό 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 
κατάστασής μας σήμερα. Οφείλουμε να πάρουμε τις ευθύνες μας απέναντι 
στο έθνος και στο λαό μας, όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά ταυτόχρονα 
και τα κόμματα, οι κοινωνικές τάξεις και οι συνδικαλιστικοί φορείς."

*
Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας

Το οικονομικό μοντέλλο που ακολουθήθηκε μεταπολεμικά στην χ$ώρα 
μας, στηρίχθηκε σε μια επεκτατική αλλά τυφλή}ως προς τα^έλλον,οικονομική 
πολιτική. Έτσι, η ελληνική οικονομία βρέθηκε εντελώς απροετοίμαστη μπροστά 
στην εξέλιξη της οικονομικής κρίσης 6τηΐ δεκαετία^ του '70.Επιπλέον, και 
ενώ τα κλασσικά φαινόμενα της κρίσης αυτής είχαν εκδηλωθεί με αυστηρότητα, 
τόσο στη χώρα μας όσο και στη διεθνή οικονομία, η πολιτική των κυβερνήσεων 
μέχρι το 1981, οδήγησε στην επανάληψη των ίδιων λανθασμέων επιλογών 
και δεν απέτρεψε την παραπέρα όξυνση των διαρθρωτικών προβλημάτων του 
εθνικής οικονομίας.

Είναι χαρακτηριστικό, από την άποψη αυτή, το γεγονός ότι^ηελληνική 
μεταποίηση στήριξε τη της σε ευκαιριακές και απρογραμμάτιστες
επιχειρηματικές αποφάσεις.^αι 6υν(χι6£ λειτουργεί σε ένα προστατευτικό 
περιβάλλον, όπου, ενώ το κοινωνικό κόστος της ανάπτυξής της ήταν ιδιαίτερα 
ψηλό, οι λύσεις και οι επείγουσες αποφάσεις για την αντιμετώπιση γνωστών 
προβλημάτων της, μετατίθενταν συνεχίώς στο ^ΛΑ,απότερο μέλλον.

Επιπλέον, οι οικονομ_ιι/οί ¿ρορέ'.ξ αλλ° και- ό δημόσια άιοίκηση
αγνόησαν,πρακτικά, την ανάγκη λήψης αποφασιστικών μέτρων εξυγίανσης και
εκσυγχρονισμού της οικονομίας μας, προκειμενου .η π^ετοίμαοιβ- της- χωρα|
για την πλήρη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αντ'αυτού, οι επενδύσεις
μειώθηκαν τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο, η λειτουργία
της κρατικής μηχανής έγινε ακόμη πιο γραφειοκρατική και αναποτελεσματικό,

.««¿Λ ντη κοινωνική πολιτική εξακολούθησε να θεωρεί(ανύπαρκτα,αημα#ικα προβλήματα 
του έλληνα πολίτη, και το δημόσιο έλλειμμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 
μεγάλωσε με ρυθμους.

ξ? χ.'παίιάΓΗ’ αυτό οδήγησή την ελληνική κοινωνία και την οικονομία 
της στη βαθύτερη και πιό επικίνδυνη κρίση.

Την αντιμετώπιση της πολύπλευρης αυτής κρίσης ανέθεσε η λαϊκή εντολή 
στην πρώτη σοσιαλιστική κυβέρνηση το 1981.
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Το άνοιγμα της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό, αποτελεί μια 
σταθερά, που δεν αναμένεται να αλλάξει. Το πρόβλημα προέρχεται όχιαπό το 
γεγονος οτι εχουμε μια , οικονομία, αλλά από την διαρθρωτική
αδυναμία της να αυξήσει αντίστοιχα την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 
της. Κατ 'αυτόν όμως τον τρόπο, το σύνολο σχεδόν των διαρθρωτικών 
αδυναμιών της «οικοομίας, αντανακλώνται στο ισοζύγιο πληρωμών, που ^
αποδείχθηκε, στο παρελθόν αλλά και κατά τη διάρκεια του 1983, ιδιαίτερα 
ευβπαθές στο δυσμενές διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Έτσι, το ισοζύγιο 
πληρωμών, έχει γίνει ο κύριος περιοριστικός παράγοντας στην άσκηση της 
οικονομικής πολιτικής.Αρκεί να τονϋίσουμε ότι αποτελούμε μοναδική περίπτωση 
χώρας, που οι εξαγωγές των αγαθών, που παράγει,καλύπτουν λιγότερο από το 
μισό -για την ακρίβεια, 45%- των εισαγωγών που κάνουμε. Από την άλλη 
η ασταθής ισορροπία του ισοζυγίου πληρωμών στηριζόταν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό στην είσπραξη αδήλων πόρων και στην εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων.
Επομένως, στο βαθμό που και οι δύο αυτές πηγές πόρων υπόκεινται σε σημαντικές 
αυξομειώσεις, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή οικονομία, 
το έλλειμμα του ισοζυγίου με το εξωτερικό μετατρέπεται στον πιο/ άμεσο και πιεστι 
δείκτη της οικονομικής εξέλιξης.

Η οικονομική πολιτική στην περίοδο 1981-1985

Η κρισιμότητα της κατάστασης στην οικονομία στα τέλη του 1981, ήταν 
γνωστή σε όλους τους οικονομικούς και πολιτικούς παρατηρητές. Αυτό φαίνεται 
και από τις "μαύρες" προβλέψεις, που έγιναν ως προς τις επιπτώσεις που 
θα είχε η κυβερνητική αλλαγή και η εφαρμογή του κοινωνικού προγράμματος 
της σοσιαλιστικής κυβέρνησης που απέκτησε η χώρα| τον Οκτώβριο του 1981

Παρόλ'αυτά, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κατά την τετραετία που 
πέρασε, πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Χαρακτη
ριστικά, ο πληθωρισμός μειώθηκε ενώ ταυτόχρονα προωθήθηκε μια ριζική πολιτική 
στήριξής του εισοδήματος των μισθωτώ\ και των συνταξιούχων.Οι δαπάνες 
για κοινωνικούς σκοπούς και για δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν γρήγορα, 
στηρίζοντας την πολιτική της κυβέρνησης για ένα Κράτος-Δικαίου.

Παρά τη στασιμότητα
των ιδιωτικών επενδύσεων, οι συνολικές επενδύσεις αυξήθηκαν το 1984
μια που ol  δημόσιες επενδύσειςαυξήθηκαν σημαντικά. ¿ί£ι ετκν Tif>°T'T»«T'li>
β ίΛ τ ΐ ω ίΚ  τΐΛ3 k.cxvuJv/ iu.k'5 icon ©ννυ»νομ·ι»»ν\ΐ unoSoyUiJ, 1 5ioiT<f>a κα ιν  ^ λ λ ^ ν η ιΗ  f n a / x i A .

Στον χώρο της βιομηχανίας, η πολιτική για την εξυγίανση
— \·€.<Ρ0Ρμ~·χτ<Μ4(.Γ

Tuv προβληιιατικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων,^αι ανασυγκρότησή
πολιτικής που ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τα ειδικά μέτρα που ανακοίνωσε 
η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, καθιερώθηκε η εφαρμογή μιας βίομΤ)χανική5 πολι τι κηΞ



Μ·1- εξετδικευμένες κλαδικές κατευθύνσεις |ΐ.α την αναδιάρθρωση του πσρα- 
ι*· .

γωγιου δυναμικού| σαν μέρος του
αναπτυξικαού προγράμματος της κυβέρνησης. Τέλος, υποστηρίχθηκαν 
ενεργητικά οι μικρομεσαίοι παραγωγοί, τόσο με θεσμικά μέτρα όσο 
και, με μέτρα που έχουν να κάνουν με την εξυγίανση καν την ανάπτυξη 
του πιστωτικού συστήματος.

Πέρα όμως από τη συγκράτηση των οικονομικών μεγεθών και την 
εγκαθίδρυση μιας δίκαιης κοινωνικής πολιτικής, υπήρξε και μια σειρά 
μέτρων θεσμικού κυρίως χαρακτήρα,με έμφαση στο τρίπτυχο εκσυγχρονισμός- 
λαική συμμετοχή-αποκέντρωση.

Όπως υπογράμμισε, ο Πρόεδρος της κυβέρνησης,
"0 εκ^β γχρονισμός ήταν και είναι μια βασική προϋπόθεση για την παραπέρα 
ανάπτυξη|ιου τόπου μας.Είτε αναφερόμααστε στο δημόσιο τομέα είτε στον 
ιδιωτικό, η στασιμότητα , η υπάλ^άπτυξη, η έλλειψη προσαρμογών είναι 
φανερή. Είναι ίσως αυτό το κυριότερο σύμπτωμα που χαρακτηρίζει ητν
υπανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας." _____

Η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση~^επιβεβαίωσε^για μια ακόμη φορά 
ότι η πολιτική της στηρίζεται στην παραπέρα οργάνωση και ανάπτυξη των 
θεσμών της πλατειάς λαϊκής συμμετοχής που θεσπίσθηκαν και λειτούργησαν 
(άλλοτε καλύτερα και άλλοτε λιγότεβρο αποτελεσματικά^ ήδη από το 1982-83. 
Αυτή η κατέυθυνση δεναποτελεί μόνον μια ιδεολογική και πολιτική δέσμευση 
αλλά και μια βαθύτερη συνείδηση της ανάγκης κινητοποίησης όλου του 
έμψυχου συναμικού που διαθέτει ο τόπος.

Η αποκέντρωση αποτελεί ένα διπλό όπλο επίτευξης των παραπάνω στόχων 
για την κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση. Η προώθησή της την πρώτη 
τετραετία, που θα συνεχισθεί ακόμη πιό εντατικά τα επόμ.ενα χρόνια, 
σκοπέυει στο να δώσει, στο ελληνιό κράτος τις δυνατότητες μιας σύγχρονης 
και αποτελεσματικής διοίκησης, που θα είναι στενά διασυνδεμένη με τις 
ανάγκες και τις προοπτικές της ελληνικής επαρχίας. Χωρίς αποκέντρωση 
η όλη αναπτυξιακή προσπάθεια δεν μπορεί να αγγίξει το τεράστιο δυναμικό 
της περιφέρειας.

Οι προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η αφετηρία σήμερα είναι σε καλύτερο σημείο 
από εκείνο του 1981, με την έννοια ότι στην «^ηγούμενη περίοδο επιτεύχθηκε 
συγκεκριμένη πρόοδος σε πολλούς κρίσιμους τομείς, γεγονός που οδήγησε 
σε ωρίμανση των συνθηκών ώστε να δωθεί αμεσότερη έμφαση στο θέμα της 
ανάπτυξης. Αρα, μιλώντας για την οικονομική πολιτική της νέας τετραετίας.
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δεν μιλάμε για μια νέα πολιτική με την έννοια της άρνησης αυτών που πραγμα
τοποιήθηκαν, ούτε για υπαναχώρηση στους σ τ ό χ ο υ ς . Η  οικονομική πολιτικής 
που θα ακολουθηθεί, αφορά κυρίως βιην υλοποίηση των στόχων, που έχουν τεθεί, *λλ·< 
και^τη συνεπή και ρεαλιστική διαμόρφωση των ενδιάμεσων στόχων. Οι στόχοι 
αυτοί <*π<χηο6ν την τοποθέτηση τόσο της κυβέρνησης όσων και των άλλων 
παραγόντων της οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας, απέναντι στα 
προβλήματα αναδιάρθρωσης του παραγωγικού δυναμικού και αντιμετώπισης 
των Ιόρα̂ νΛ̂ ονιοιΛ/ ονι^ορροΓΚοΛ/ ο'Μ̂ ν/ομ.
Άλλωστε, η ολοκλήρωση του κοινωνικού προγράμματος της κυβέρνησης 
και η μακροχρόνια εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για μια σταθερή 
βελτίωση του βοιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, καθώς και η μείωση της 
ανεργίας, απαιτούν μια περισσότερο αποφασιστική και ριζική αντιμετώπιση 
των συγκυριακών αλλά και των βαθύτερων αδυναμιών της οικονομίας.

Το σκεπτικό αυτό, που υιοθετεί η κυβέρνηση και που δεχθηκε την 
έγκριση των κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια των συζητήσεων που έγιναν 
στο ΕΣΑΠ, θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση του ελλείμματος 
της χώρας στις συναλλαγές της με το εξωτερικό σε στενή εξέρτηση με την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής του βιομηχανικού μας δυναμικού.

Παράλληλος στόχος είναι και η μείωση του πληθωρισμού, χάρ^ σε μια 
συστηματική αποκλιμάκωση των’Ό^ηθωριστικών πιέσεων. Είναι αλήθεια ότι 
ο ρυθμός μείωσης του πληθωρισμού, τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρξε καθόλου 
ικα\|?οιητικός, δημιουργώντας ισχυρά προβλήματα στην εφαρμογή του οικονο
μικού προγράμματος της κυβέρνησης. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη διαφορά ,
\Ι, . . , , ίτονααμεσα στο μέσο επίπεδο αύξησης των τιμών στη χωρά μας και

χι?ρ«^ με τις οποίες έχουμε τον μεγαλύτερο όγκο των συναλλαγών μας, 
δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην οικονομία! μας και στο εθνικό εισόδημα.

Η συγχρονισμένη αντιμετώπιση των δύο αυτών κεντρικών προβλημάτων 
συνδέεται εξάλλου με την εξασφάλιση

κατοχύρωσης της εθνικής ανεξαρτησίας.
Και τούτο, όχι μόνον γιατί η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους
απαραίτητους όρους για την ωίϊΐηρν^·' της εθνικής υπόστασης αλλά ι4Μ γιατί
η συσσώρευση των προβλημάτων των προηγούμενων δεκαετιών εμφανίζεται
πιεστικά και στο θέμα των πληρωμών για την ¿^υπηρέτηση του εξωτερικού

* θγρΛρρ Ο . Τ Ι < ·1 » Ί >  I
χρέους που σύναψε η χώρα μας εξαιτίας της ιτικής, ποϋ
ασκήθηκε μεταπολεμικά.

"Το πρόβλημα", είπε ο Πρωθυπουργός, "δεν είναι άν μπορούμε να δανει
ζόμαστε στο εξωτερικό. Η δανειοληπτική ικανότητα της χώρας είναι υψηλή.



Οφείλουμε όμως να περιορίσουμε τις ανάγκες για εξωτερικό δανεισμό, 
γιατί αν συνεχίσουμε να δανειζόμαστε με τους ίδιους υψηλούς ρυθμούς, 
θα οδηγηθούμε σ& υποθήκευση του οικονομικού μέλλοντος της χώρας".

Τέλος, σημαντικό και αλληλένδετο θέμα με τα παραπάνω είναι 
και η αυστηρότερη εφαρμογή της πολιτικής για τη μείωση των δημοσίων 
ελλειμμάτων. Πρέπει το επίπεδό τους να συγκεράζεται με τις επιδιώξεις 
μας για σταθεροποίηση της οικονομίας, βελτίωσης του ισοζυγίου πληρωμών 
αλλά και απελευθέρωσης πόρων για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που 
εξασφαλίζουν την αναπτυξιακή δραστηριοποίηση του δημόσιου τομέα στην 
οικονομία.

Το πρώτο πσκέτιο μέτρων για την οικονομία

"Η οικονομική εξέλιξη δεν είναι^όπως ίσως όλοι θα θέλαμε, μια εξέλιξη 
χωρίς προβλήματα, όπου η κάθε μέρα|διαδέχεται την άλλη, φέρνει αυτόματα 
και μια βελτίωση των συνθηκών ζωής μας. Η οικο·νομική ανάπτυξη έχει και 
προβλήματα και δυσκολίες.Χρειάζεται και προσπάθεια και κόπο. Η προσπάθεια 
αυτή δείχνει χειροπιαστά αποτελέσματα όταν υπάρχουν αναπτυξιακοί στόχοι, 
αναπτυξιακή πολιτική και θέληση να οδηγήσουμε τη χώρα σε υψηλότερο 
επίπεδο."

Με τη χαρακτηριστική αυτή αποστροφή ολοκλήρωσε ο Υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας το μήνυμά του, με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των οικονομικών 
μέτρων.

Πράγματι, τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση στοχεύουν στην κινητο
ποίηση της ελληνικής οικονομίας. Εμπεριέχουν όμως επίσης μια ισχυρή μεν 
αλλά αναπότρεπτη δόση τονωτικής παρέμβασης . Παρέμβαση που αποσκοπεί, 
δίχως υπεκφυγές, στην πρόληψη και την απομάκρυνση κάποιων οδυνηρότερων 
επιπτώσεων. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ϊ&Λν αποσκοπούν Παρβη(ρα
σε μια ανασύνταξη των δυνάμεων που πρέπει να διαθέσει η χώρα μας στην 
οικονομική μάχη,που με σκληρότητα εξελίσσεται σε διεθνές πεδίο.
Είναι μέτρα αναγκαία,ίσως άλλωστε γι αυτό, και αποτελεσματικά. Είναι 

Ενα μέρος μιας ευρύτερης και συστηματικής προσπάθειας, που με 
επιμονή θα συνεχίσει η κυβέρνηση, προκειμένου να εξασφαλίσει την

ρ. ,πραγματοποίηση των στόχων που έχει εγκ'ίνει ο ελληνικός λαός. Στοχοι 
ευρύτεροι που παρμάΐίνουν αναλλοίωτοι.


