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ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ τ ΑΝΛΠΤΥΕΗ

ΜΕΡΟΣ Α' ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ

1* (Η εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον
2. Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, Εθνικό ζήτημα
3, Η στρατηγική της αυτοδύναμης ανάπτυξης. Οι όροι

ΜΕΡΟΣ Ε' ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΟΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

1. Στρατηγικοί στόχοι - πολιτική Στρατηγική στο οικονομικό πεδίο
2. Τι κάναμε την πρώτη τετραετία
3. Οι περιοριστικοί παράγοντες

ΜΕΡΟΣ Γ* ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ .... ......... \"

1. Οικονομικοί, κοινωνικοί στόχοι και επιλογές
2. Ο προγραμματισμός της αναδιάρθρωσης -. ανάπτυξης
3. Επαναπροσδιορισμός αναπτυξιακών - επενδυτικών κριτηρίων
4. Φορείς της αναπτυξιακής διαδικασίας
5. Πηγές χρηματοδότησης

ΜΕΡΟΣ Δ' 01 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ ΚκΙ ΘΕΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Φορείς του Δημοσίου - Επενδυτικές πρωτοβουλίες
2. Κλαδική βιομηχανική πολιτική
3. Τεχνολογ ία
4. Ενεργειακή Πολιτική
5. Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
bc Προβληματικές Επιχειρήσεις
7. Κοινωνικοποιήσεις
8. Εποπτικά Συμβούλια
9 . Πρόγραμματικές συμφωνί ες
10. Αγροτικός Τομέας - αναπτυξιακή πολιτική
11. Τομέας Κρατικών Προμηθειών
12. Εισαγωγική πολιτική
13. Πολιτική τιμών - κοστολόγηση
14* Φορολογική πολιτική η * . . .
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ΜΕΡΟΣ Ε '______ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Απασχόληση - Ανεργ ία
2. Υγεία - Πρόνοια
3. Περιβάλλον - Κατοικία - Υποδομή
4. Η συνολική ανάπτυξη

ΜΕΡΟΣ ΣΤ' .01 ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

1. Η πάλη μέσα στους θεσμούς
2. Οι άμεσες προτεραιότητες

ΜΕΡΟΣ Ζ ' ΜΥΝΗΜΑ



ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.
ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Α*ΜΕΡΟΣ Α'ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
1.Τ<3 διεθνές περιβάλλονΟ.' Δεν υπάρχει καμμιά αμφοβολία ότι συνεχίζουμε να διανύουμε 

μιά παγκόσμια κρίση, που οι διαστάσεις της είναι άγνωστες και 
οι μελλοντικές της εξελίξεις αβέβαιες. Πρόκςιται. για την κρίση του 
ίμπεριαλιστικού .συστήματος στο σύνολό του, μιά κρίση όμως που 
διαπερνά τις οικφνομικές και κοινωνικές δομές σε παγκόσμια κλίμακα.

Η κρίση του συστήματος εκδηλώνεται σήμερα ως κρίση οικονομική - 
που αφορά τη συσσώρευση κεφαλαίου - ως κρίση κοινωνική, πολιτική, 
ιδεολογική, οικολογική ως κρίση τέλος που φέρει την ανθρωπότητα 
μπροστά στον εφιάλτη ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος.

Η σημερινή στρατηγική του ιμπεριαλιστικού.συστήματος προσπαθεί 
να επανακαθορίσει τις σχέσεις κεφαλαίου εργασίας για την αντιμετώπιση 
της παρατεινόμενης στασιμότητας του παγκόσμιου προϊόντος και να 
εδραιώσει ταυτόχρονα μιά δυναμική επιβολή στα πλαίσια της διεθνούς 
οικονομίας, με βάση ένα νέο καταμερισμό της εργασίας σε παγκόσμια 
κλίμακα.

Η νέα μορφή επικυριαρχίας του συστήματος δεν βασίζεται μόνο στις 
παραδοσιακές μορφές επιβολής αλλά μετεξελίσσεται σήμερα μέσα από 
ένα πολύπλευρο σύστημα που εκφράστηκε σε τελική ανάλυση της σύγχρονης 
τεχνολογικής και οικονομικής εξέλιξης όπως:

- Ο έλεγχος, επικοινωνιών και μεταφορών
- Η μονοπώληση νέων μορφών υψηλής τεχνολογίας
- Ο έλεγχος πυρηνικής ενέργειας και των άλλων ενεργειακών υλών
- Η ραγδαία αύξηση των εξοπλισμών
- 0 έλεγχος της παγκόσμιας αγορά χρήματος (επιτόκια, μηχανιομοί 
υπερχρέωσης κρατών κ.λ.π.)

Η παγκόσμια ψυχροπολεμική σύγκρουση συνθέτει τελικά ένα απόλυτα 
αναγκαίο περιβάλλον για την προώθηση από τις ΗΠΑ των εποπλισμών σ' 
μιά τεράστια κλίμακα, η οποία αλλάζει τελικά τη σύνθεση του παγκόσμιου 
προϊόντος και μετατοπίζει παραγωγικούς πόρους και παραγωγικές δυνάμεις 
από την κατανάλωση στους εξοπλισμούς. · ·.

Μ'αυτή την έννοια η ανάπΤυξη .των εξοπλισμών σε διαστημική πλέον 
κλίμακα από τις ΗΠΑ αποκαλύπτει σήμερα το νέο ποσοτικό και ποιοτικό 
στοιχείο στο οποίο μετεξελίσσεται σήμερα ο στρατηγικός προσανατολισμός
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των ιμπεριαλιστικών κέντρων.
Γιατί ο πόλεμος των άστρων δεν αποκαλύπτει απλά την καταστροφική 

κλιμάκωση της πυρηνικής απειλεί για τον πλανήτη μας αλλά σηματοδοτεί 
ταυτόχρονα τη μεγάλη προσπάθεια των ΗΠΑ να προηγηθούν αποφασιστικά στον 
αγώνα της τεχνολογικής αναμέτρησης και να κατακτήσουν αποφασιστικά 
πλεονεκτήματα στη νέα παραγωγική, οικονομική και ιδεολογική αναδιάταξη 
που θα χαρακτηρίσει την είσοδο του 21 αιώνα, ως το νέο περιεχόμενο της 
τρίτης β ιομηχαν ικής -.τεχνολογικής επανάστασης.

Γιατί οι νέες τεχνολογικές μορφές δεν συνχστούν απλά τμήματα των 
δυνάμεων παραγωγής αλλά καθορίζουν πέρα από την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
των παραγωγικών δυνάμεων τις ίδιες τις παραγωγικές και κοινωνικές 
σχέσεις, προσδιορίζουν ένα νεο καταμερισμό εργασίας όχι μόνο του 
μεμονωμένου εργαζόμενου μέσα στη διαδικασία της παραγωγής, αλλά 
ολόκληρου του παγκό.σμιου παραγωγικού συστήματος. Στα πλαίσια βέβαια 
του κρίσιμου αυτού άλματος, το καπιταλιστικό σύστημα θα, έχει σαν απο
τέλεσμα μιά τεράστια ανεργία, ένα μαζικό προλεταριάτο ανέργων, που δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα σημερινής κλίμακας μέτρα ή προγράμματα. 
Αυτό το βασικό διαρθρωτικό χαρακτηριστικό του συστήματος, θα αποκτήσει 
κρίσιμη σημασία στο μέλλον.

β) Η εντεινόμενη εκμετάλλευση των χωρών της περιφέρειας διέλ-,υσε
τις πολιτικές και ιδεολογικές αυταπάτες που δόμησαν τα νεοαποικιακά 
καθεστώτα. Σήμερα η μαζική μεταφορά πλεονάσματος από την οποία η 
ανάπτυξη των εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων στην εξόφληση του εξωτερικού 
χρέους των χωρών αυτών προς τις διεθνείς Τράπεζες και το Δ.Ν.Τ. έχει 
πάρει δραματικές διαστάσεις. Οι διεθνείς Τράπεζες επιβάλουν αυστηρά 
προγράμματα λιτότητας, ενώ οι ΗΠΑ προωθούν αυταρχικά καθεστώτα, στρα
τιωτικές'- δεσμεύσεις και ένταξη στα περιφερειακά στρατιωτικο-πολιτικά 
τους δίκτυα.

Η αντίθεση κέντρου- περιφέρειας παίρνοντας οξύτατες μορφές στο 
οικονομικό πεδίο μετεξελίσει σταδικά τον αγώνα των χωρών της περιφέρειας 
από αγώνα ανεξαρτησίας και σε αγώνα για κοινωνική απελευθέρωση. II 
έκβαση του αγώνα αυτού θα κρίνει κατά πόσο η περιφέρεια θα μπορέάει 
να χαράξει μιά ανεξάρτητη πορεία και να διεκδικήσει μιά αυτόνομη 
οικονομικο-πολιτική υπόσταση στη νέα κρίσιμη αναδιάταξη του παγκόσμιου 
παραγωγικού συστήματος και των νέων κοινώνικο-πολιτικών συσχετισμών 
που θα επιφέρει η νέα τεχνολογική επανάσταση.

• . / . . .
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γ) Ου επιπτώσεις της κρίσης του καπιταλισμού είναι έκδηλες και μέσα
στις ίδιες τις δομές του παραγωγικού, οικονομικού και κοινωνικού 
συστήματος των χωρών του Ανατολικού συνασπισμού. Οι εμπορικές σχέσεις, 
οι οικονομικές ανταλλαγές, η αγορά τεχνολογίας συνιστούν ένα σύστημα 
οικονομικών και παραγωγικών δομών που διαμορφώνει τελικά με τις 
ιδιαιτερότητες του ένα παγκόσμιο σύστημα αγοράς, τις συνέπειες των 
νόμων της οποίας υφίστανται όλες οι χώρες.

Η ίδια η ΕΣΣΔ αντιμετωπίζει σήμερα με ιδιαίτερη περίσκεψη την 
εδραινόμενη υπεροχή των ΗΠΑ στο πεδίο του τεχνολογικού ανταγωνισμού.
0 τομέας όπου διαμορφο'ίνεται μιά στρατηγική ανάπτυξης - με. τη σύγχρονη 
έννοια - στην ΕΣΣΔ είναι ο τομέας των εξοπλισμών. Για τους υπόλοιπους 
τ,αραγωγ ικούς τομείς η ηγεσία της ΕΣΣΔ είναι υποχρεωμένη σήμερα να 
θέσει ως άμεσες προτεραιότητες για τη ,γεφύρωση του χάσματος με τις 
ΗΠΑ την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη της γνώσης, προτεραιότητες που 
συνεπάγονται ανάλογες μεταβολές στην παραγωγική και κοινωνική δομή 
του συστήματος. '

δ) Τέλος η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα στη δίνη του Παγκόσμιου ανταγωνισμού
Η οικονομική και στρατιωτική πίεση των ΗΠΑ στην Ευρώπη που κορυφώθηκε 
από τον πόλεμο των επιτοκίων και την εγκατάσταση των πυρηνικών πυραύλων 
η σαφής υστέρηση της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία στο 
πεδίο του τεχνολογικού αναταγωνισμού, δημιουργεί στρατηγικά'ερωτήματα * 
για το μέλλον στα οποία καλείται να απα.ντήσει άμεσα.

Οι διαμορφωμένες επιλογές στην ΕΟΚ σήμερα κατευθύνονται προς 
μιά απελευθέρωση των μηχανισμών της αγοράς στο οικονομικό επίπεδο και 
μιά αντίστοιχη ενίσχυση των πολιτικών επιλογών του διευθυντηρίου που 
συσχετίζεται γύρω από τον άξονα Γερμανίας - Γαλλίας - Μ. Βρεττανίας. 
Παράλληλα γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης μιάς εκσυγχρονισμένης τεχνολογικής 
δομής - μέσα από την προώθηση του σχεδίου ΕΥΡΗΚΑ - ικανής να μειώση το 
τεχνολογικό χάσμα μεταξύ Ευρώπης - Ιαπωνίας και ΗΠΑ.

Πάντως μέσα από όλες αυτές τις εξελίξεις στο χώρο της Δ. Ευρώπης 
γίνεται καθημερινά όλο και ποιό επίκαιρο το στρατηγικό ερώτημα για τη 
Ευρώπη. Υποταγή μέσα από τους οικονομικούς και πολιτικο-στράτιωτικούς 
μηχανισμούς επιβολής των ΗΠΑ ή μιά ριζική αναθεώρηση της συνολικής · 
της πολιτικής σε μιά ανεξάρτητη κατεύθυνση, με αυτόνομες πολιτικές και 
οικονομικές επιλογές. *

. /.. .



Ισοζύγιο εξωτερικιόν συναλλαγών. Ενα εθνικά ζήτημα

Η παγκοσμιότητα των μηχανισμών της αγοράς και η διαμόρφωση 
ενός διεθνούς καταμερισμού εργασίας και διεθνών δομών εμπορικών 
και οικονομικών συναλλαγών αποδεικνύουν σήμερα ότι τα γεωγραφικά 
σύνορα δεν μπορούν να αποτελόσουν ταυτόχρονα και οικονομικά σύνορα. ■

Απο την άποψη αυτή το άνοιγμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών 
μιας χώρας αποτελεί ένα κρίσιμο οικονομικό,πολιτικό και εθνικό σε - 
τελευταία ανάλυση μέγεθος, γιατί καθορίζει τον ευρύτερο πλαίσιο κι
νήσεων μιάς χώρας σε σχέση με τις δεσμευτικές κατευθύνσεις ( οικονο
μικές, κοινωνικές, πολιτικές) που επιβάλλουν οι διεθνείς χρηματοοικο
νομικοί και πολιτικοί συσχετισμοί.

Ιδιαίτερα για τη χώρα μας , που χαράζει μιά δύσκολη και αποφασιστι
κή πορεία ανεξάρτητης εθνικής πορείας και αυτοδύναμης οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης , το άνοιγμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών 
αποβαίνει κρίσιμο μέγεθος με πολύπλευρες προεκτάσεις.

-Εθνικές γιατί αφορά τη δυνατότητα της χώρας μας να προβάλει 
ξεκάθαρα τον εθνικό της λόγο υπερασπίζοντας τα εθνικά μας συμφέρο
ντα και να διευρύνει τις διεθνείς της πρωτοβουλίες για την παγκόσ
μια*'· ειρήνη, για την ανεξαρτησία- των λαών, να ενισχύσει στο μέτρο 
των σημερινών απαιτήσεων την εθνική της άμυνα.
- Οικονομικές γιατί καθορίζει την δυνατότητα της χώρας μας να 
να προχωρήσει σε εθνικής κλίμακας συσσώρευση , σε μια πορεία 

αυτοδύναμης ανάπτυξης .
-Κοινωνικές και πολιτικές: γιατί σε μιά χώρα και σε μιά κοινωνία 
που διεξάγει ένα πολυμέτωπο αγώνα για την ανεξαρτησία, την προά- 
ση της εδαφικής ακεραιότητας, την κοινωνική αλλαγή η ομαλή 
οικονομική πορεία και σταθερότητα αποτελεί βασικό παράγοντα γιο 
την κοινωνική συνοχή, τη λαϊκή ενότητα, πάνω σε σαφείς εθνικούς 
κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους.

Το σ.νοιγμα του ισοζυγίου πληρωμών, όπως και άλλα κρίσιμα χαρακτηρι
στικά που συνθέτουν την οικονομική κρίση (στασιμότητα, ανεργία, πληθω
ρισμός) έχουν οδηγήσει πολλές χώρες τόσο της Ανατολικής όσο και της 
Δυτικής Ευρώπης σε καθήλωση των·εισοδημάτων, σε αυστηρά περιοριστικές 
πολιτικές και πολύ συχνά σε δεσμευτικά δάνεια από τό Δ.Ν.Τ.
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Τα σκληρά περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται σ'όλες αυτές τις 
χώρες αποκαλύπτουν ότι ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη παραγωγική βάση, 
τις κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν την κάθε 
οικονομία, υπάρχουν οικονομικά μεγέθη που καθορίζουν αποφασιστικά 
τις επιλογές κάθε χώρας σε συνάρτηση με το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Η αντίθεση μας σε μιά τέτοια πορεία είναι αντίθετη ιδεολογική, 
πολιτικό, κοινωνική, οικονομική γιατί σημαίνει υπονόμευση και οπισθο
δρόμηση της αλλαγής, συνεπάγεται δέσμευση των μεγάλων εθνικών μας 
προτεραιοτήτων.

0 δρόμος της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής αλλαγής 
επιβάλει να βασισθούμε πρώτα απ'όλα στις δικές μας δυνάμεις.

* * * *

ιιΕΕ!ΡΣ.-3 Η Στρατηγική της αυτοδύναμης ανάπτυξης

Η πρωταρχική μας επιλογή για την κατοχύρωση της εθνικής 
ανεξαρτησίας - σαν κύριο άξονα του διαλεκτικού τρίπτυχου εθνική 
ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική αλλαγή - αποτελεί ενα 
προσδιοριστικό αλλά ταυτόχρονα περιοριστικό παράγοντα για την αυτο
δύναμη αναπτυξιακή μας πορεία.

α) Προσδιοριστικό γιατί προσανατολίζει τις οικονομικές και κοινωνικές μας 
επιλογές πάνω σε αμετάθετους άξονες που προωθούν την ανεξάρτητη 
πορεία της χώρας σε όλους τους τομείς (εθνικό, οικονομικό, πολιτικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό)

β) Περιοριστικό παράγοντα γιατί πρέπει να κινηθείς μέσα στα στενά 
πλαίσια των αδήριτων αναγκαιαΐητωνπου επιβάλουν την αμυντική 
θωράκιση της χώρας, τη διασφάλιση μιάς ομαλής οικονομικής πορείας 
χωρίς κραδασμούς, την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του παγκόσμιου 
καταμερισμού εργασίας και των συγκεκριμένων δεσμεύσεων από την 
ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ.

Η στρατηγική της αυτοδύναμης ανάπτυξης επιβάλλει, την προωθημένη και 
τολμηρή αξιοποίηση του όλου πλέγματος των διεθνών αντιθέσεων και 
ρωγμών, στα πλαίσια μιάς δυναμικής και πολυδιάστατης εξωτερικής 
πολιτικής. 0 απόλυτος μηδενισμός των αντιθέσεων αυτών καταλήγει είτε 
στην πρόσδεση της χώρας στο άρμα της μιάς ή της άλλης υπερδύναμης,
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είτε οδηγεί στην μετωπική και χωρίς όρους σύγκρουση, θέση ανιστόρητη 
και τυχοδιωκτική.

Σ'αυτή την πορεία μας μέσα από το πλήθος των αντιθέσεων σταθερό 
οδηγό των επιλογών μας αποτελούν οι αδιαπραγμάτευτες στρατηγικές 
μας κατευθύνσεις.
Ταυτόχρονα όμως οι κατευθύνσεις αυτές εδραίωνονται καθημερινά μέσα 
από συγκεκριμένους πολιτικούς οικονομικούς και κοινωνικούς όρους'που 
θεμελιώνουν μιά συντεταγμένη πορεία.

Η στρατηγική μας αυτή επιλογή απορρίπτει αυτόματα δύο ακραίες 
αντιλήψεις': Την χωρίς όρους ενσωμάτωση, αλλά και την συνολική ρήξη.* τ '
-  Η χωρίς όρους ενσωμάτωση της χώρας μας στο παγκόσμιο καπιταλιστικό 
σύστημα, οδηγεί νομοτελειακά σε αποδιάρθρωση των παραγωγικών και 
οικονομικών, εντείνει την περίφερειοποίηση της χορας μας και την 
δορυφορική της εξάρτηση από τα μητροπολιτικά κέντρα. Είναι μιά 
πορεία που προώθησε η άρχουσα τάξη στη χώρας.μας.κάτω από το 
σύνθημα του "Ευρωπαϊσμού".

- Η συνολική ρήξη με τον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας σημαίνει κλείσι 
των συνόρων, πλήρη αυτάρκεια του κυκλώματος παραγωγής κατανάλωσης, 
τεχνολογική στασιμότητα. Ομως η οικονομική ρήξη συνεπάγεται αυτόματα 
και την πολιτική ρήξη, που συμαίνει απώλεια των διεθνών ερρεισμάτων 
για όλα τα κρίσιμα εθνικά μας θέματα. Είναι μια πολιτική "εθνικής 
αυτοκτονίας" και συνολικού αδιεξόδου που δεν έχει καμμιά σχέση
με το δημοκρατικό δρόμο για το σοσιαλισμό.

Η πολιτική μας στρατηγική προχωρά αντίθετα σε επί μέρους ρήξεις 
που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της επιτυχίας και που εντάσσονται 
στις ακόλουθες κατευθύνσεις.
α) Σε μιά σαφή αντιεξαρτησιακή στρατηγική στο οικονομικό, πολιτικό 

στρατιωτικό επίπεδο. Σε μιά στρατηγική που θέτει ως πρώτο όρο 
την προάσπιση της εδαφική ακεραιότητας, που προτάσσει την 
αναγκαιότητα της αμυντική θωρακισης της χώρας, που αναγνωρίζει 
το κόστος - οικονομικό και κοινωνικό - το οποίο συνεπάγονται οι 
αδήριτες αυτές προτερσ.ιότητες.

3) Στη δημιουργία σταθερών παραγωγικών, οικονομικών και αναπτυξιακών 
όρων που συνδιάζονται με βήματα διαρκούς αναβάθμισης στον διεθνή 
καταμερισμό της εργασίας. Στη δυνατότητα για μιά εθνικής κλίμακας 
συσσώρευση που αξιοποιεί τις υποκειμενικές και αντικειμενικές 
δυνατότητες της χώρας, στην κατεύθυνση μιας προγραμματισμένης

• ·/. . .
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παραγωγικής αναδιάρθρωσης μέσα στην οποία εναρμονίζεται σταδιακά 
το κοινωνικό καταναλωτικό πρότυπο, 

γ) Στη συγκρότηση μιάς κοινωνικής δυναμικής που βαδίζει με γνώση και 
συνείδηση στην πορεία της ανεξαρτησίας και της ανάπτυξης ενός 
λαϊκού κινήματος που συμμετέχει αποφασιστικά στους νέους θεσμούς 
οργάνωσης της παραγωγής και της κοινωνίας, που στηρίζει αποφασιστικά 
τις τακτικές επιλογές πού ανήκουν σε μιά οργανική συνέχεια στόχων 
και οδηγούν σε ορατή προοπτική. '. ·> ‘ύ· ’ ' . . .



'ΜΕΡΟΣ Β' ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΛΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΓ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΙΙΡΩΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

1. Οι στρατηγικού στόχοι - οι επιλογές στο οικονομικό 
' V  , * αναπτυξιακό πεδίο
α.' Οι αναλλοίωτοι στρατηγικοί μας στόχοι, για την εθνική ανεξαρ

τησία και την σοσιαλιστική αλλαγή εκφράζονται συγκεκριμένα: 
Στην -ο ικονομία με .την ισόμερη και -αυθεντική ανάπτυξη 

των παραγωγικών δυνάμεων με ταυτόχρονη αλλαγή στις
παραγωγικές σχέσεις. ’

Στην κοινωνική οργάνωση με την Αποκέντρωση της ανα
πτυξιακής διαδικασίας, την Κοινών υιοποίηση της παραγωγικής 
διαδικασίας και την Αυτοδιαχείρηση του τρόπου ζωής.

Ο καταλύτης στην πορεία μετάβασης για'το-νέο τύπο κοινωνικής 
οργάνωσης είναι η ενεργός παρέμβαση των κοινωνικών δυνάμεων 
της Εθνικής Λαϊκής Ενότητας στις σχέσεις παραγωγής και με 
κύριο μοχλό το οργανωμένο μαζικό κίνημα. Παρέμβαση που 
προϋποθέτει:
* Ολοκληρωμένη δομή Δημοκρατικού Προγραμματισμού
* Κοινωνικοποίηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας 
*■ Συνεταιριστική οργάνωση της παραγωγής, διακίνησης και

διανομής του προϊόντος.
* Πολιτική, διοικητική, οικονομική Αποκέντρωση εξουσιών στην 
. πρωτογενή αναπτυξιακή μονάδα

* Αναβάθμιση και ενδυνάμωση των Αντιπροσωπευτικών θεσμών
με τον πολυσήμαντο ρόλο του Συνδικαλισμού και τον αναπτυ
ξιακό ρόλο της Αυτοδιοίκησης

* Μετατροπή της Δημόσιας Διοίκησης σε παραγωγικό και αναπτυ- 
ξιακό μοχλό.

7?. Το κλειδί σ'ολόκληρο το μεταβατικό στάδιο βρίσκεται στο
δυναμικό πλαίσιο της Αυτοδύναμης Οικονομικής και Κοινωνικής-ρ ---------------------------------------Ανάπτυξης
Τα μόνιμα κριτήρια των επιλογών μας που συνιστούν αυτό το 
πλαίσιο και αποτελούν·τους οδηγούς της αναπτυξιακής μας στρα- 
τηγικής συμπεριλαμβάνουν:
* την ελληνοποίηση των κέντρων καθοδήγησης των στρατηγικών 

οικονομικών'μας επιλογών
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* την προτεραιότητα της παραγωγικής όψης για κάθε επιλογή 
και την ένταξη της σε μιά σχεδιασμένη αναπτυξιακή προοπτική

* την προτεραιότητα του κοινωνικού κριτηρίου πάνω στο ατομικό
* τη συνέχπ . διεύρυνση της λαϊκής συμμετοχής και την επι- 
. ·; τάχυνση του ρυθμού των αλλαγών

γ .. Η πολιτική μας, στρατηγ ική ' στο οικονομικό πεδίο καθορίζεται από 
τη διαλεκτική ενότητα του τρίπτυχόυ:
1. σταθεροποίηση και ανάκαμψη της οικονομίας 

ως προϋπόθεση και δυνατότητα για ανάπτυξη
2. αναδιανομή του εισοδήματος και ανακατανομή του πλούτου σε 

τάξεις και σε περιφέρειες για οικονομική δημοκρατία . , 
κοινωνική δικαιοσύνη και ισομερή Περιφερειακή Ανάπτυξη

3. διαρθρωτικές αλλαγές στο χώρο της παραγωγής και.της ανάπτυξης 
που παρεμβαίνουν και μετασχηματίζουν τις παραγωγικές σχέσεις 
και διευρύνουν την παραγωγική βάση της εθνικής μας οικονομίας

Ο τρόπος που συνδέονται αυτές οι στρατηγικές ν είναι
διαλεκτικός και οργανικά ενταγμένος στην πολιτική της Αυτοδύ
ναμης Ανάπτυξης και όχι αλληλουχία σταδίων απομονωμένων 
μεταξύ τους.
Ετσι:
* μια πολιτική σταθεροποίησης μόνο αν εντάσσεται στην αναπτυξιακή 

διαδικασία γίνεται αποτελεσματική
* δομικές αλλαγές χωρίς μια οικονομική πορεία υπό έλεγχο,κατα- 
, λήγουν σε άλματα στο κενό, αφήνουν τις αλλαγές μετέωρες
από τις παραγωγικές και κοινωνικές τους προϋποθέσεις.

* έξοδος της οικονομίας από την-κρίση είναι αδύνατη χωρίς διαρθρ
ωτικές αλλαγές

. * η ανακατανομή / αναδιανομή του εισοδήματος βρίσκεται πάντοτε
στα όρια αντοχής της οικονομίας και παράλληλα συναρτάται με την 
αύξηση / βελτίωση της παραγωγής και της παραγωγικότητας καθώς , 
και με την παραγωγική αναδιάρθρωση

,. 2. Τι κάναμε την πρώτη τετραετία
Η αναπτυξιακή και· η οικονομική μας πολιτική στην αφετηρία της
Αλλαγής στο "Συμβόλαιο με το Λαό", περιλαμβάνει συνδυασμό
στόχων πολιτικών και μέτρων, με οργανική συνέχεια και συνοχή,
ως συνολική απάντησή στην πορεία του τρίπτυχόυ.
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* Προχωρήσαμε στην τόνωση της αγοράς και της παραγωγές μέσα 
από την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των λαϊκών τάξεων.

Από την αρχή ξεκίνησε μιά στοιχειώδης αλλά σημαντική αναδιανομή 
του εισοδήματος σε όφελος των ασθενέστερων τάξεων με την ανοιχτή 
εισοδηματική μας πολιτική. Παράλληλα η εφαρμογή γενναίας 
κοινωνικής πολιτικής για σημαντική αύξηση του κοινωνικού 
μισθού και μετάθεση πόρων- στην κοινωνική κατανάλωση εκτός από 
τον αναδιανεμητικό της χαρακτήρα ανάμεσα στις τάξεις, αναβαθμίζει 
την ποιότητα ζωής του εργαζόμενου.
Ταυτόχρονα ξεκινήσαμε.μια στοιχειώδη ανακατανομή πλούτου κύρια 
σε γεωγραφική βάση με την αποκέντρωση πόρων στην περιφέρεια 
μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων■Επενδύσεων και τα Νομαρχιακά 
Προγράμματα κυρίως στην δημιουργία αναπτυξιακής υποδομής 
και τις κοινωνικές παροχές.

* Επιλέξαμε. τη βαθμιαία μείωση των υψηλών μακροοικονομικών 
μεγεθών (πληθωρισμός, ισοζύγιο, έλλειμα δημοσίου τομέα) 
για·να σταματήσει ο κατήφορος της οικονομίας με την ταυ
τόχρονη προστασία του εισοδήματος των μισθωτών.

Πήραμε πολιτική απόφαση για την προστασία του εισοδήματος των · 
εργαζομένων μέσα από το μηχανισμό της ΑΤΑ. Ταυτόχρονα εφαρμόσαμε 
μιά πολιτική ελέγχου των μακροοικονομικών μεγεθών σε ετήσια 
βάση με τη δομή, τη διάταξη και τη χρήση του Τακτικού Προϋπολο
γισμού και τη συνεχή αναπροσαρμογή του φορολογικού συστήματος σε 
δικαιότερη βάση.
* Διακηρύξαμε στροφή της επενδυτικής πολιτικής σε παραγωγικές 

επενδύσεις, στην υποδομή της ανάπτυξης και στον εκσυγχρονισμό 
του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. .

Διαμορφώσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο στον ιδιωτικό, το δημόσιο και 
το κοινωνικό τομέα της οικονομίας που να διευκολύνει την οργανική 
τους ένταξη σ'ένα ενιαίο αναπτυξιακό εθνικό πρόγραμμα.
Προχωρήσαμε στην εξυγίανση και ανασυγκρότηση βιώσιμων προβλημα
τικών επιχειρήσεων. Ρίξαμε σημαντικό βάρος στην απελευθέρωση 
και την.κινητοποίηση προς την κατεύθυνσή της.ανάπτυξης του 
τεράστιου δυναμικού των μι)cpoμεcαíωv , παρά τα εμπόδια του χρημα
τοπιστωτικού συστήματος.

/...
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Αναζητήσαμε τη χρήση και αξιοποίηση εθνικών πόρων και επιστη
μονικού δυναμικού με τρόπο ορθολογικώτερο και αξιοκρατικό. 
Ταυτόχρονα δείξαμε έντονη κινητικότητα στη σύναψη διμερών δια
κρατικών συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας για την προσέ^κικη ξένων 
κεφαλαίων στη χώρα με σαφώς ευνοϊκούς γιαμας όρους. Με την 
επαναδιαπραγμάτευση των όρων ένταξης στην ΕΟΚ αξιοποίησαμε στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό την απορρόφηση κοινοτικών πόρων κύρια στην 
εφαρμογή μιάς εισοδηματικής πολιτικής που ενισχύει αδύνατες 
•τάξεις και σε επενδύσεις περιφερειακής ανάπτυξης για το ξανα
ζωντάνεμα της υπαίθρου.
* Πήραμε σημαντ ικες πρωτοβουλ ί ες για το ξεκίνημα των διαρθρω

τικών αλλαγών στο χώρο της ανάπτυξης και της παραγωγής και για 
' την κατοχύρωση των νέων θεσμών.

Επιγραμματικά σημειώνουμε:
- Βαθμιαία μεταβίβαση πόρων αρμοδιοτήτων και εξουσιών για την 
πολιτική της'ανάπτυξης στην περιφέρεια παράλληλα με την προσπάθεια 
διαμόρφωσης εθνικού σχεδ.ιασμού με προτεραιότητες και ιεραρχήσεις.
- Κατοχύρωση συλλογικών αναπτυξιακών οργάνων στα πλαίσια του 
Νόμου και της Αυτοδιοίκησης.
- Εναρξη διαδικασίας και ολοκλήρωση μέσα στην πρώτη τριετία του 
Πρώτου Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης μέσα από διαδικασίες λαϊκής συμμετοχής και αντιπροσώπευ- 
σης και με αποφασιστική συμβολή των Νομαρχιακών Συμβουλίων.
- Θεσμική αναβάθμιση>του ρόλου του συνδικαλιστικού κινήματος 
σ'όλους τους χώρους παρέμβασης των δυνάμεων της Εθνικής Λαϊκός 
Ενότητας.
- Θεσμοθέτηση νέων συλλογικών μορφών οργάνωσης στην παραγωγή 
όπως είναιοιδημοτικές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί, οι κοινο
πραξίες καθώς και νέοι αναπτυξιακοί θεσμοί όπως οι Προγραμματικές 
Συμβάσεις και .οι Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι.
- Προγραμματισμός και εξαγγελία κρατικών επενδύσεων στο χώρο 
της παραγωγής, μεγάλης εμβέλειας.
- Νομοθετική κατοχύρωση της κοινωνικοποίησης του δημόσιου τομέα, 
των εποπτικών συμβουλίων σε τομείς στρατηγικής εμβέλειας του 
ιδιωτικού τομέα, της συμμετοχής των εργαζομένου στα συμβούλια 
των επιχειρήσεων.
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' 3 Οι περιοριστικοί., παράγοντες - '' ,
^ ·Στην αφετηρία της, αυτή η πολιτική συνάντησε και συναντά ακόμη 

και σήμερα μιά συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα στην 
οικονομία, στην παραγωγήστους θεσμούς, στην κοινωνική πρακτική. 
Μία οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση εδώ και πολλά χρόνια 
(μηδενική αύξηση εθνικού προϊόντος). Με υψηλό πληθωρισμό, μεγάλα 
ελείμματα στο δημόσιο τομέα και ελειμματικό προϋπολογισμό που 
επαφίεται στη συμμετοχή των’άδηλων πόρων; Με υψηλό εξωτερικό 

. χρέος,, και ά,μεσα από το 581" ενεργούμενες υποχρεώσεις σε σχέση 
• •■μ'αυτό. Με πολυετή ύφεση και στασιμότητα στις επενδύσεις και 
• υψηλά ποσοστά.ανεργίας. ,
Ενα παραγωγικό δυναμικό που βρίσκεται σε πλήρη αποδιάρθρωση.
Με εκτεταμένη παραοικονομία κερδοσκοπία και παρασιτισμό. Με 
παραγωγή χωρίς ορίζοντα και προγραμματισμό. Με κλαδική άρθρωση 
δορυφορική και εξαρτημένη άμεσα συνδεμένη με τις επιπτώσεις 
της διεθνούς κρίσης. Με προβληματική βιομηχανία που τη χαρακτη
ρίζει η αντιπαραγωγική δομή και η έλλειψη εκσυγχρονισμού, οι 
απαράδεκτες: εργασιακές σχέσεις,το υψηλό κόστος παραγωγής(και 
τα μη ανταγωνιστικά.προ ιόντα. .
Με αγροτική οικονομία ασθενική τόσο στον προσανατολισμό της 
παραγωγής όσο και στην εδαφική και τεχνολογική της υποδομή.
Με τριτογενή τομέα αντιπαραγωγικό και γραφειοκρατικό.
Μιά αναπτυξιακή διαδικασία, στρ&βλή και ανισομερή, εξώστρεφή 
και δορυφορική εξάρτηση από ξένα πολιτικά και οικονομικά κέντρα, 
χωρίς στοιχειώδί£ αναπτυξιακό πρόγραμμα και προσανατολισμό, 
με λε/ψή και ανεπαρκή υποδομή.
Θεσμόί που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την παραγωγή να 
βρίσκονται σε διαρκή κρίση. Με τις Τράπεζες να υποκαθιστούν 
τον ανύπαρκτο καπιταλιστή - βιομήχανο. Με το Κράτος αντιπαραγω- 
γιΚό, συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό και με σαφή κατεύθυνση 
υπέρ του μεταπρατικού και μονοπωλιακού κεφαλαίου. Με καθεστώς 
επιχειρήσεων που κυριαρχεί ο εμπορομεσιτικός και αντιπαραγωγικός 
χαρακτήρας. Με τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς (Αυτοδιοίκηση - 
Συνδικάτα - Συνεταιρισμοί) χωρίς εξουσία, αρμοδιότητες και υπό
σταση. Με το μαζικό κίνημα υποταγμένο συχνά σε παραδοσιακές 
πρακτικές διεκδίκησές συντεχνειακού χαρακτήρα.

/• · / · « ο
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Mid κοινωνικά διάταξη και συμπεριφορά οπού κυριαρχεί μιά 
πολιτική και οικονομική ολιγαρχία που υποτάσσει στη μεταπρατι- 
κή της ιδεολογία και υπόσταση κάθε άλλο στόχο. Με εκτεταμένα 
στρώματα σε αντιπαραγωγική και παρασιτική απασχόληση.
Με ελάχιστη συγκέντρωση εργατικού δυναμικού και υπερδιόγκωση 
των υπηρεσιών. Με κυρίαρχη τη μικροαστική δομή και ιδεολογία.

• Με ένα . καταναλωτ ικό πρότυπο που καταβροχθίζει κάθε ίχνος '■■·'·". ’
εθνικής συσσώρευσης. Με υποβαθμισμένη την ποιότητα ζωής και τις 
συνθήκες μόρφωσης και δουλειάς.

3· Κατά την διάρκεια της πρώτης τετραετίας στην εφαρμογή της ανα
πτυξιακής και οικονομικής πολιτικής , το HA.gO.X απόοειξε μια αξιοσημείωτη
ενότητα πολιτικής που απαντούσε ταυτόχρονα σε όλα τα μέτωπα 
(αναδιανομή, σταθεροποίηση, διαρθρωτικές αλλαγές).
Η Κυβέρνηση, παρ' ότι ήταν υποχρεωμένη να κινηθεί μέσα στα στενά 
όρια που έθεταν οι περιοριστικοί παράγοντες τόσο σε σχέση με τη 
διεθνή·ύφεση και κρίση όσο και σε σχέση με το κοινωνικό υπόβαθρο 
εφαρμογής της πολιτικής μας , έθεσε πραγματικά φιλόδοξους στόχους. 
Τα αποτελέσματα της πολιτικής μας υπήρξαν συνολικά θετικά.

Εγιναν παρά τήν διαρκώς εντεινόμενη 'διεθνή ύφεση σημαντικά βήματα 
για.την σταθεροποίηση και ανάκαμψη της οικονομίας .
Ο πληθωρισμός μειώθηκε , τα ελείμματα του δημόσιου τομέα συγκρα
τήθηκαν παρά την μεγάλη αύξηση των δαπανών για κοινωνικούς σκοπούς 
και για δημόσιες επενδύσεις. Μετά, από τρία χρόνια στασιμότητας το 
εθνικό προϊόν σημείωσε θετικούς ρυθμούς αύξησης, αυξήθηκαν για 
πρώτη φορά οι συνολικές επενδύσεις, ενώ παράλληλα άρχισε μια 
προσπάθεια ουσιαστικής υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πετύχαμε ακόμη, παρά τους περιορισμούς και τα στενά περιθώρια που 
άφηνε η κακή οικονομική κατάσταση που κληρονομήσαμε , μιά δικαιό
τερη διανομή του εθνικού εισοδήματος υπέρ των οικονομικά ασθενέστε
ρων κοινωνικών στρωμάτων, του αγρότη , του χαμηλόμισθου και του ' 
συνταξιούχου.
Αρχίσαμε με ταχείς ρυθμούς να χτίζουμε ένα σύγχρονο κράτος πρόνοια 
με επέκταση και ουσιαστική βελτίωση τα>ν υπερεσιών δημόσιας υγείας, 
εκπαίδευσης , .κοινωνικής πρόνοιας και με την' εξασφάλιση ανθρώπινων
συνθηκών στέγασης και συνταξιοδότησης.
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Παράλληλα ο δημόσιος τομέας στράφηκε αποφασιστικά σε μιά νέα αναπτυ
ξιακή τροχιά , έγιναν οι πρώτες τομές στην βιομηχανική δομή με τις 
προβληματικές και θεσμοθετήθηκαν οιΐ πρώτες μορφές παρέμβασης και 
έλεγχο των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία, ενω βρισκόμαστε ήδη | 
σε πορεία ολοκλήρωσης του Δημοκρατικού Προγραμματισμού που θα καταστή- ' 
σει μη αντιετρ̂ πτό το νέο αναπτυξιακό πρότυπο .

Σ'.ολόκληρη την πορεία, Υ^α να έχουν αντίκρυσμα .οι θετικές εξελίξεις , και 
επειδή η οικονομία μας εξακολουθεί να είναι. περίφερειακή , εξώστρεφήϊ
και ανοικτή στην παγκόσμια καπιταλιστ-ική αγορά, ο έλεγχος των μακρο
οικονομικών μεγεθών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προι'όντων ] 
μας είναι καθοριστικός όρος.
Ταα περιοριστικά μέτρα, ή- μέτρα σταθεροποίησης είναι αποφασιστικές παρειι- "ήβάσεις που απομακρύνόυν το κίνδυνο δυσμενών εξελίξεων σ'αυτά τα μεγέθη, 5? 
Εξέλιξές που οδηγούν σε περιορισμό της εθνικής επιλογής για την αυτο
δύναμη ανάπτυξη και σε δραστική μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας , και που ασφαλώς ακυρώνουντόσο την προοπτική της οποια^δήποτο
ανάπτυξης, αναδιανομής ή ανακατανομής όσί> και τις δυνατότητες αλλαγής 
στις παραγωγικές σχέσεις.
Είναι κατά συνέπεια μεταβατική διορθωτική πολιτική αναγκαία και ανα
πόφευκτη σε κάποιες περιόδους για χώρες με., ανοικτή και εξαρτημένη οικο
νομία-ή με μεγάλο εξωτερικό χρέος και ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους 
σύστημα.
Παρόμοια μέτρα πήραμε και το 1983 και είχαν το ειδ ικό Υ'αποτέλεσμα για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα .
Υπάρχει από κάποιες πλευρές το ερώτημα: Αναγκάια τα μέτρα, αλλά γιατί 
δεν τα πήραμε αμέσως μετά την άνοδο του. ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Κυβέρνηση;
Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι :
- την περίοδο εκείνη οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι χαμηλόμισθοι και 

οι συνταξιούχοι είχαν τόσο χαμηλά εισοδήματα ώστε όχι μόνο δεν 
μπορούσαμε να ζητήσουμε θυσίες αλλά αντίθετα περίμεναν άμεσα από 
ένα Σοσιαλιστικό Κίνημα γενναίες διορθωτικές ενισχύσεις .

- δεν υπήρχε συνολικός αναπτυξια.κός σχεδιασμός για μια σταθερή πορεία 
ανάκαμψης αφού το Πενταετές ολοκληρώθηκε το 1983, ενώ ταυτόχρονα 
δεν είχαν διαμορφωθεί θεσμο.ί λαΐ'κής συμμετοχής ·, ικανόί να δώσουν νέα 
ώθηση στην παραγωγική διαδικασία.

- δεν υπήρχαν συγκροτημένοι φορολογικοί μηχανισμοί και μηχανισμοί 
ελέγχου που θα επέτρεπαν την ουσιαστική συμμετοχή όλων στο ξεπέρασμα.
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σε ποια αναπτυξιακή προοπτική θα κατευθυνόταν η συσσώρευση εκτός 
από την ένταση του αναπτυξιακού αδιεξόδου και την απορρόφηση από 
την κατανάλωση και την κερδοσκοπία των πόρων της.

Εξ άλλου όσοι ισχυρίζονται ότι έπρεπε η πρώτη πράξη του ΠΛ.ΣΟ.Κ. ως 
λαΐ'κής εξουσίας να είναι περιοριστική του ήδη χαμηλού εισοδήματος 
των εργαζομένων αγνοούν κυριολεκτικά τους πολιτικούς όρους της μετά- 

' βασης,^την αφετηρία της  ̂$ ηΑλλαγή σε ποιρύς μηχανισμούς θα στηριζόταν 
μέσα σ'ένα περιβάλλον εχθρικό που συνιστούν το άντ¿παρακράτος , η οι- · 
κομομική και πολιτ,ική αντίδραση της άρχουσάς τάξης, ο επιφυλακτικός και 
συχνά εχθρικός εξωτερικός παράγοντας .
Αντίθετα σήμερα υοποιείται και εξειδικεύεται καθημερινά μιά νέα ανα
πτυξιακή πορεία ενω ταυτόχρονα εφαρμόζεται γενναία κοινωνική πολιτική 
για τους εργαζόμενους.
Ακόμη η πραγματική αύξηση του εισοδήματος των μισθωτών στο διάστημα 
‘81 - ‘84 της τάξης του 18,5% ( που δεν συνέβει με καμιά άλλη χώρα) 
δίνει το περιθώριο μιάς επίκαιρης κίνησης και τη δικαιώνει.

γ. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι παρά τις σημαντικές αυτές εξελίξεις 
και τα θετικά αποτελέσματα, οι αλλαγές εκτάθηκαν κύρια στο χώρο της 
διανομής και της διακίνησης των αγαθών και όχι τόσο στο χώρο της παρα
γωγής και της κατανάλωσης.
Η παρέμβαση στο χώρο της προσφοράς δεν διαμόρφωσε έτσι μιά ποιότητα 
διαφορετικής ζήτησης.
Δεν καταφέραμε ένα μεγάλης κλίμακας περιορισμό της αλόγιστης κατανά
λωσης εισαγόμενων ειδών πολυτελείας.
Δεν δημιουργήσαμε τους όρους αντιστροφής του καταναλωτικού πρότυπου 
που δημιουργήθηκε μεταπολεμικά στη χώρα .
Οι επενδύσεις εκτάθηκαν κύρια στην υποδομή της ανάπτυξης και των κοι
νωνικών παροχών, κι όχι στην καρδιά.της παραγωγής για την ανάπτυξη 
νέων παραγωγικών δυνάμεων. 'Ετσι η τόνωση και αναδιάρθρωση των επενδύ
σεων υψηλής αποδοτικότητας πουγ%ημιουργούν με την σειρά τους νέες 
θέσεις απασχόλησης και να διευρύνουν των παραγωγική βάση της οικονο
μίας , σκόνταψαν στις αδυναμίες και την έλειψη υποδομής επενδυτ ικά>ν 
φορέων (κράτος, συνεταιρισμοί) και στην πολιτική και οικονομική 
αντίσταση του μεγάλου κεφαλαίου.
Συχνά τα θεσμικά, εμπόδια καθηλώνουν την πολιτική απόφα,ση όπως οι 
Τράπεζες σε σχέση με τους μικρομεσαίους ή ο έλεγχος στο μεγάλο εισα
γωγικό και εξαγωγικό εμπόριο , ενω ταυτόχρονα οι κοινωνικές
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αντιθέσεις στην Ε.Λ.Ε. αποδυνάμωναν στρατηγικής κρισιμότητας παρεμ
βάσεις (παραοικονομία, μεσάζοντες, κερδοσκοπία στο εμπόριο).
Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η πορεία της κοινωνικοποίησης και των 
εποπτικών συμβουλίων κατά την πρώτη τετραετία δεν ακολούθησε τους 
αναγκαίους ρυθμούς. Παρά τη σχετικά έγκαιρη νομοθετική τους κατο
χύρωση, στην πράζη δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε τους όρους εκείνους, 
πολιτικούς και θεσμικούς , που θα επέτρεπαν: την γρήγορη υλοποίηση τους.

Σήμερα τα διαρθρωτικά προβλήματα της· ελληνικής οικονομίας όπως 
προέκυφαν από τις επιλογές της άρχουσας τάβης αποκαλύπτονται σε όλο 
τους το βάθος. · ·
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ΜΕΡΟΣ Γ' ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΙΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Οικονομικοί και κο ινων ικο ί . στόχο ι και επιλογές

* τα<· Για το ΠΛΣΟΚ η ανάπτυξη έχει οικονομικούς και κοινωνικούς 
στόχους ταυτόχρονα. Κάθε ενδιάμεσος στόχος της Αναπτυξιακός 
Στρατηγικής έχει ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριάτικά διαλε
κτικά δεμένα. ·
Πρέπει να απαντήσουμε στην τριπλή πρόκληση’· της συγκυρίας.' '
α.Να βγούμε από την κρίση πόυ δρά .ως αντανάκλαση της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης.
(3.Να ανταποκριθούμε στις.απαιτήσεις του Λαού για ένα ικανοποιητι
κό επίπεδο ζωής, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την προ 
στασία της ίδιάς της ζωής, 

γ .Να μη χάσουμε τη νέα τεχνολογική επανάσταση.
Για να βγούμε από την κρίση πρέπει να βγούμε από το σύστημα 
που βρίσκεται σε κρίση.

Αυτό σημαίνει ότι ο τελικός στόχος μας ο σοσιαλιστικός μετασχημα
τισμός της κοινωνίας πρυτανεύει σε κάθε επιλογή.
Κάθε μας επιλογή δηλαδή κρίνεται στο αν απομακρύνει ή φέρνει πιο 
κοντά το στόχο.
Ετσι οι άλλες δύο βασικές επιλογές που αφορούν την ποιότητα ζωής 
την τεχνολογική επανάσταση, είναι αναγκαίες αλλά όχι ικανές 
συνθήκες για το μετασχηματισμό. Δεν μπορούν να αγνοηθούν ή να 
παραμεριστούν έστω και για λίγο.
Κι'αυτό γιατί θα αναιρούνταν κρίσιμα ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά τόσο στην πορεία όσο και αργότερα μέσα στην κατά- 
κτηση του ίδιου του στόχου.

·Τ3. Για να-βγούμε από το σύστημα που βρίσκεται σε κρίση πρέπει να 
βγούμε από τον κόσμο της αποξένωσης και της αλλοτρίωσης.
Δεν αρκεί να απαλλάξεις τις παραγωγικές δυνάμεις από το καπιτα
λιστικό περίβλημα. · . .
Είναι απαράδεκτο να υποκαταστήσεις το περίβλημα αυτό των παρα
γωγικών και κοινωνικών δυνάμεων μ'ένα κρατικό κλειό.
Ετσι η αποκέντρωση δεν είναι απλώς μιά δημοκρατική διαδικασία 
δεν είναι πολύ περισσότερο μόνο ένας απαραίτητος εκσυνχρονισμός.

/
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Είναι τιάνω απ'όλα η διαδικασία που απελευθερώνει τις τοπικές 
παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις.
Πρέπει να βγούμε από τον κόσμο της αποξένωσης να γκρεμίσουμε 
τα τείχη που αποξενώνουν ακόμα τον πολίτη από τις αποφάσεις, 

τον παραγωγό από το προϊόν που παράγει 
τον άνθρωπο από την κοινων ία

Ετσι κάθε μας βήμα πρέπει να υπηρετεί αυτούς τους στόχους.
• · -· Δηλαδή· να οδηγεί:

-.στην επιστροφή της πολιτική εξουσίας σ'αυτούς από τους οποίους 
ξεκινά : τους πολίτες

- στην κατανομή της οικονομικής εξουσίας σ'αυτούς που τη δημίου- 
. ργούν : στους παραγωγούς, τους εργαζόμενους,
- στο να καταστεί ο άνθρωπος υποκείμενο των κοινωνικών εξελίξεων. .

λ*. Για τα επόμενα χρόνια η υπόθεση -.τ*ΐ5 Αλλαγής στο χώρο της
g o  κρι&6ΐ«»€,τηπαραγωγής και της ανάπτυξηςΫεχουμε ως έθνος και ως λαός να 

διαμορφώσουμε, τους αναγκαίους όρους για μιά πραγματική αναδιάρθρωση 
της παραγωγικής μας βάσης, τόσο ως προς τα ποιοτικά όσο και τα 
ποσοτικά της χαρακτηριστικά, που να διασφαλίζει μεσοπρόθεσμα καψακρο 

£>οϊ)£ί.μο. πην Αυτοδύναμη Ανάπτυξη.
Η συνολική μας προσπάθεια αυτή την ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ έχει σαν 
στόχο και σ'αυτή υποτάσσει τις επιμέρους στρατηγικές.
Η.‘επιδίωξη μας είναι να υπάρξει μια σημαντική εθνική συσσώρευση 
που να επιτρέψει την αναδιάρθρωση.

Απαραίτητος όρος γι'αυτό είναι ολόκληρη η κοινωνική οργάνωση να 
στραφε ί προς αυτ*ι τλυκατεύθυνση.
Ετσι, πολιτική εξουσία, κράτος και θεσμοί, μαζικό κίνημα, κοινωνικέ 
πρακτικές^οφείλουν να κατανοήσουν βαθειά την αδήρριτη αναγκαιό
τητα να υλοποιηθεί αυτή η ‘επιδίωξή.
Να κατανοήσουν βαθειά ότι οποιαδήποτε στρατηγική εξόδου από 
την κρίση, οπο.ιαδήποτε σοσιαλιστική προοπτική ,στη σημερινή 
συγκυρία, οφείλει να πάρει υπ'όΨη τπο ότι:

* Η σταθεροποίηση της οικονομίας είναι απολύτως αναγκαία.
για την ανάκαμψη και προϋπόθεση για την ανάπτυξη •. ** ’* Οι διαρθρωτικές αλλαγές στο χώρο της παραγωγής πρέπει ν'
αποτυπωθούν άμεσα, διάκριτα και συ^έκριμένα στο κοινωνικό 
σώμα.

• • /  • i l
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* Η αναδιανομή του εισοδήματος και η ανακατανομή του πλούτου 
είναι απαραίτητη όψη του σοσιαλιστικού χαρακτήρα της 
πολιτικής αλλά ταυτόχρονα η ευρύτερη δυνατή μέσα στα όρια 
που υπαγορεύει η παραγωγική αναδιάρθρωση.

Ταυτόχρονα όμως η πορεία εφαρμογής αυτής της στρατηγικής 
οφείλει ν'απαντά συγκεκριμένα και αποφασιστικά στο πως :
Ερχόμαστε σε συνολική ρήξη με.τις δομές της· υπανάπτυξης, της 
αποβιομηχανοποίησης, της αντιπαραγωγικότητας που οδηγούν τη χώρα' 
μας στην πιό βαθειά εξάρτηση στό διεθνή καταμερισμό της εργασίας. 
Προχωρούμε σε ρήξεις με το μεταπρατικό - διαμεσολαβητικό 
κύκλωμα και με τις αντίστοιχες κοινωνικές πρακτικές και τα 
διαμορφωμένα καταναλωτικά πρότυπα.
Διευρύνουμε το λαϊκό συσχετισμό μέσα στην καρδιά της παραγωγικής 
διαδικασίας και προχωρούμε στο πεδίο διανομής, του. προϊόντος σε 
ολοκληρωμένες- δομές παραγωγής - διαχείρησης - διανομής που 
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων.
Μεταβαίνουμε από το πεδίο του ελέγχου των μακροοικονομικών 
μεγεθών, στο πεδίο .εδραίωσης νέων παραγωγικών δομών, των νέων 
παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων.

Τέλος, η στρατηγική της Παραγωγικής Αναδιάρθρωσης συνδέεται 
αρμονικά με τους στόχους της Αυτοδύναμης Ανάπτυξης γιατί:

Συμβάλλει αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού 
και κοινωνικού ιστού, στην ισόρροπη ανάπτυξη των τομέων της 
οικονομίας και των περιφερειών της χώρας.
Βελτιώνει με γρήγορους ρυθμούς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 
μας και'συμβάλλει στην αναβάθμιση της θέσης μας στον παγκόσμιο 
καταμερισμό εργασίας.
Επεκτε ίνει την παραγωγική μας βάση με επιθετική επενδυτική 
πολιτική, αξιοποιε ί μικρής και μεγάλης κλίμακας παραγωγικές 
δυνάμεις και δημιουργέ ί ολοκληρωμένα συμπλέγματα δραστηριοτήτων. 
Διευρύνει τις θεσμικές αλλαγές ολοκληρώνοντας τον Δημοκρατικό 
Προγραμματισμό. · . ' · ’·
Δ ίνει πρωταρχική έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα των επιλογών,
προτεραιότητα στην βελτίωση της κοινωνικής κατανάλωσης και 6φφ\>α\σθί\

το^υ^ν>£>γνν οχ'η\ί>χζοψη .το^ ανα^νον.

.·/ ...



συνδυάζεται με την εξελικτική αλλά ταχύρρυθμη αντίστροφη 
των καταναλωτικών αναγκών.
Μια αναπτυξιακή στρατηγική που εντάσσεται στους παραπάνω 
στόχους οφείλει πρώτα απ'όλα να σταθμίζει τις αντικειμενικές 
συνθήκες και να αναιρεί τους περιοριστικούς.παράγοντες που 
εξακολουθούν να παραμένουν. · . '
Η αλλαγή στις σχέσεις παραγωγής, οι νέες κοινωνικές σχέσεις 
προϋποθέτουν ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και στη συνέχεια· 
δημισυργία νέων μέσα από τις νέες σχέσεις παραγωγής.
Αυτή ακριβώς η διαλεκτική σχέση παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων 
απαιτεί την εναρμόνιση των τριών τομών:
δημοσίου, ιδιωτικού και·κοινωνικού στα πλαίσια του δημοκρα
τικού προγραμματισμού.
Η χρήση των πόρων, ιδιαίτερα λόγω της συγκυρίας, αποτελεί τον 
πιο κρίσιμο συντελεστή για την αναίρεση των περιοριστικών 
παραγόντων πριν αναιρεθεί η ίδια προσπάθεια άπό αυτούς.
Εχει ήδη γίνει κοινή συνείδηση - πέρα από τις υπονομευτικές ή 
ανιστόρητες κραυγές - ότι ο μόνος δρόμος στη σημερινή συγκυρία 
που θ'αποτελέσει το βάθρο για:

- την επιθυμητή κοινωνική τροχιά
- την προώθηση μιάς αναπτυξιακής στρατηγικής με βάση 

την αυτοδυναμία και όχι την εξάρτηση ή το ρομαντισμό 
της αυτάρκειας.

Είναι μιά οικονομική πολιτική αυτογνωσίας, ρεαλισμού και αποφα- 
σιστικότητας.
Μιά οικονομική πολιτική που:

* Ελέγχει γενικά όλες τις δαπάνες
* Περιορίζει ,τις καταναλωτικές δαπάνες και καταπολεμά τις 
.σπατάλες .

* Συνεχίζει την πολιτική του Κράτους Πρόνοιας μέσα σ'ένα 
Κράτος Αλλυλεγγύης, επιμένει στην Κοινωνική Πολιτική.

* Επεκτείνει τη δυνατότητα σε παραγωγικές επενδύσεις.



2 - Ο Προγραμματισμός της Ανάδ ιάρθρωση £ - Ανάπτυξης;

Η αναπτυξιακή μας στρατηγική αναφέρεται ήδη στο σχεδίασμά 
που προέκυψε από τις αποφάσεις και διαδικασίες της πρώτης τετραετίας. 
Μέσα από τις διαδικασίες του δημοκρατικού προγραμματισμού και σε 
συνδυασμό με τη στρατηγικές επιλογές για την ανάπτυξη'συγκροτήθηκε 
το Πενταετές Πρόγραμμα οικονομικής- και κοινωνικής ανάπτυξης όπου 
εκφράστηκαν οι κεντρικοί μας στόχοι, εξειδικεύθηκαν οι επιλογές και 
καθορίστηκε ο τρόπος επίτευξης τους.

Τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα πορείας της εφαρμογής του 5ετές- 
παρά τις δυσμενείς διεθνείς εξελίξεις - ήταν ικανοποιητικά και δια
σφαλίζουν την οργανική συνέχεια- της αναπτυξιακής μας προσπάθειας. 
Σήμερα όμως τόσο με βάση την εμπειρία της πρώτης τετραετίας όσο και 
χην αναλυτική εξειδικευση σημαντικών επιλογών της αναπτυξιακής μας 
στρατηγικής επιβάλεται η συμπλήρωση, ο εμπλουτισμός, η επαναδιάταξη 
και ο επανακαθορισμός ορισμένων στοιχείων της αναπτυξιακής πολιτική 
του Πενταετούς.

Η ανάγκη αναστροφής της πορείας αποβιομηχανοποίησης της χώρας 
και δημιουργίας προϋποθέσεων για μια διαδικασία μακροχρόνιας εξόδου 
από την κρίση, και παράλληλα η αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων 
που προκύπτουν από τη λειτουργία της οικονομίας μας σε"ανοιχτή 
βάση" (πίεση των εισαγωγών στη βιομηχανία, διεύρυνση ισοζυγίου 
εξωτερικών συναλλαγών) καθορίζουν τους βασικούς άξονες που θα κινηθεί 
ο Προγραμματισμός της Αναπτυξιακής μας πορεία.

Ο Προγραμματισμός αυτός είναι ανάγκη να κινηθεί στις ακόλουθες 
χρε ί ς κατευθύνσεις:
* Μακροπρόθεσμο επίπεδο. Περιλαμβάνει τα πλαίσια και τις βασικές επι

λογές της αναπτυξιακής μας πολιτικής και καθορίζεται το βασικό 
καθοδηγητικό πλαίσιο-του ευρύτερου παραγωγικού και κοινωνικού 
σχεδιασμού.

* Μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Περιλαμβάνει το Πενταετές Πρόγραμμα οικονομι
κής και κοινωνικής ανάπτυξης όπου καθορίζονται οι συγκεκριμένες 
ανα πτυξιακές πολιτικές, το πρόγραμμα και οι πηγές χρηματοδότησης, 
οι συγκεκριμένες θεσμικές και δομικές αλλαγές στο χώρο της παραγω
γικής διαδικασίας και της κοινωνικής οργάνωσης.
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* Αμεσο επίπεδο. Περιλαμβάνει τον καταρτισμό μονοετών ή διετών 
προγραμμάτων που εκειδικεύουν και εφαρμόζουν άμεσα τις επιλογές 
του Πενταετούς, αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα, αξιοποιούν 
παραγωγικές πρωτοβουλίες μέσα από την άμεση παρέμβαση παραγω
γικών και κοινωνικών φορέων.

Στο επίπεδο του Προγραμματισμού της Ανάπτυξης είναι ανάγκη 
να κινηθούμε στις τρεις ακόλουθες κατευθύνσεις: ·
α) Στην ολοκλήρωση της πυραμίδας του Δημοκρατικού Προγραμματισμού 

και στη λειτουργική της συνολικής δομής, 
β) Σε σχέση με-τη λειτουργία αυτή εντάσσεται η έναρξη των διαδικασιών 

για την κατάρτιση του δεύτερου Πενταετούς Προγράμματος οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης. Το δεύτερο Πενταετές θα στηριχτεί στις 
αναπτυξιακές μας προτεραιότητες, στη διευρυμένη και εμπλουτισμένη 
εμπειρία της λαϊκής συμμετοχής, στους νέους θεσμούς αποκέντρωσης 
και συμμετοχής των εργαζομένων στις αποφάσεις, 

γ) Στην εξειδίκευση και ιεραρχημένη κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων 
κατά τομέα Κυβερνητικής δρασηριότητας, με συγκεκριμένο χρονοδιά - 
γραμμα με σαφείς παραγωγικούς και κοινωνικούς στόχους με καθο
ρισμό των αναγκαίων θεσμικών και νομοθετικών επιλογών που 
απαιτούνται για την υλοποίησή τους.



Επαναπροσδιορισμός κριτηρίων των Επενδύσεων;

Τα κριτήρια των επενδύσεων είναι εναρμονισμένα με την αναπτυξιακή
μας στρατηγική και καθορίζονται από τις αναγκαίες προτεραιότητες που 
προωθούν την παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας .

Παράλληλα όμως τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να λάβουν ύπ'όψη τις 
δυσκολίες που. προκύπτουν από την αμελαστικότητα της προσαρμογής του 
παραγωγικού μας'συστήματος στις νέες απαιτήσεις, και κύρια την ανάγκη 
μιάς βαθμιαίας, μεν’αλλά σαφούς και προγραμματισμένης ανάκαμψης. Δηλ. τα

- X

κριτήρια αυτά θα πρέπει να δίνουν απάντηση στο πρόβλημα σταθεροποίηση- 
ανάκαμψη, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των αναπτυξιακών μας στρατηγικών 
α. Παράλληλα με το πρόγραμμα των επενδύσεων μεγάλης κλίμακας, θα πρέπε 

να προωθηθούν επενδύσεις μικρότερης κλίμακας (αντί για μιά επένδυση 
10 δις δρχ. επιλέγονται 25 επενδύσεις τφν 400 εκ. δρχ.) που μπορούν 
να ολοκληρωθούν και να αποδώσουν άμεσα, 

β. Επιλέγεται η σταδιακή ολοκλήρωση και η τμηματική λειτουργία ενός
συγκεκριμένου έργου ή μονάδας, ή προγράμματος. Η δυνατότητα ουσιασ
τικής αύξησης της απασχόλησης βραχυπρόθεσμα - μέσα σε μιά συγκεκρι
μένη περίοδο - επιτυγχάνεται με την αυτοτελή λειτουργία ενός ή 
περισσοτέρων τμημάτων του συνολικού έργου. Ταυτόχρονα το τμήμα 
αυτό έχει άμεση και ουσιαστική παραγωγική και κοινωνική συμβολή, 

γ. Στηρίζεται αποφασιστικά η παραγωγική βιομηχανική δομή με στόχο την 
αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων πόρων στη βιομηχανία και τη 
βιοτεχνία σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους που διοχετεύονται 
στον μεταπρακτικό - ,διαμεσολαβητικό τομέα.
Παράλληλα κριτήριο των επιλογών μας αποτελεί η καταπολέμηση της 
παραοικονομίας και ο παραμερισμός του. κυκλώματος των μεσαζόντων 
και των προμηθευτών από τις Κρατικές προμήθειες, τις διακρατικές 
συμφωνίες, το μεγάλο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, 

δ. Συγκροτούνται προγράμματα ολοκληρωμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων 
όπου με βάση ένα συγκεκριμένο παραγωγικό πυρήνα δομείτια περιφε- 
ειακά ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα είτε καθετοποιημένων δομών παραγωγι
κών δραστηριοτήτων, είτε οριζοντίων δικτύων δραστηριοτήτων παραγω- 

-- ής , διακίνησης, κατανάλωσης.
Τα ολοκληρωμένα αυτά συμπλέγματα, μπορούν να συνδυάσουν και του τρεί 
τομείς ανάπτυξης, να αξιοποίήσουν το σύστημα των προγρμματικών 
συμφωνιών, και να χρηματοδοτηθούν με βάση τα αναπτυξιακά κριτήρια.
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Πυρήνα παρόμοιων παραγωγικών δραστηριοτήτων μπορούν να απο
τελόσουν οι δημόσιες - κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις( ΔΕΗ,OTE,
ΟΣΕ, κ.λ.π.) αγροτοβιομηχανικά συστήματα , από την παραγωγή έως 
την πώληση, ο τομέας της οικοδομής κ.λ.π. 

ε. Αποφασιστικό κριτήριο για κάθε επένδυση είναι το μέγεθος της
προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.

στ. Γίνεται αυστηρή επιλογή της νέας τεχνολογίας με βάση τις
παραγωγικές και κοινωνικές προτεραιότητες, 

ζ. Η αντιστροφή της σχέσης ατομικής - κοινωνικής κατανάλωσης
αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για τον προσανατολισμό των επενδυ
τικών δραστηριοτήτων.

Προϋποθέσεις - αναγκαία μέτρα
Ομως τη βασική προϋπόθεση για την προώθηση της αναπτυξιακής πορείας της 

χώρας μας αποτελεί η παιδεία μας, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση , το συστημα
τικό πλάτεμα' και βάθίεμα' της γνώσης .
- Το πλάτεμα’ της παιδείας σε συστηματική βάση με τη συνεχιζόμενη δια 

-βίου εκπαίδευση ή την παράλληλη παιδεία θα αντιστοιχήσει τη γνώση
στις νέες απαιτήσεις, στις νέες κοινωνικές παραγωγικές και πολιτιστικές 
απαιτήσεις, θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση του εργαζόμενου του κάθε 
πολίτη.

- Το βάθιεμα της εκπαίδευσης σημαίνει ολοκληρωμένο προγραμματισμό σ' . 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ώστε η παρεχόμενη γνώση να ανταπο-

. κρίν^τοίΐ ιστμςνέες παραγωγικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, αλλά και 
στις νέες ανάγκες των κοινωνικών επιστημών.

Η .εκπαίδευση , η παιδεία μας αποτελούν την πιό σημαντική μας επένδυση 
α. ..Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι η αποτύπωση, ο σχεδιασμός 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων πάνω στο έδαφος.
Αμεση προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση της Ε.Π.Α. και των 
ρυθμιστικών σχεδίων ώστε να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός τόσο των βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων (ζώνες, βιομηχανικά πάρκα κ.λ.π.) όσο και αυτών του 
τρττογενούς τομέα (τουρισμός κ.λ.π.)

β. Οι δομικές και θεσμικές αλλαγές , στο χώρο της παραγωγής και της κοι
νωνικής οργάνωσης η βαθμιαία αποδυνάμωση των συγκεντρωτικής γραφειοκρατι
κής κρατικής, εξουσίας με την αποκέντρωση εξουσιών και πόρων από το Κέντρο 
προς την περιφερειακή αναπτυξιακή μονάδα, θα αξιοποιήσουν την κοινωνική 
δυναμική και θα προωθήσουν σημαντικά την αναπτυξιακή πορεία.

..//.... Ζ
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Για να προχωρήσει η αποκέντρωση και η περ,ιφερειακή ανάπτυξη θα 
πρέπει να ξεπεράσουμε τις αντιφάσεις και τους φραγμούς που ορθώνει το 
παλιό μοντέλο και οι τάσεις του, να επιλέγουμε; μιά αποφασιστική κατεύθυν
ση .
- Με την ορθολογική χρήση των πόρων τόσο στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμέ
νου - κατά το δυνατόν - παραγωγικού ιστού (αγροτική οικονομία, βιομη
χανία, κοινωνικές υπηρεσίες) όσο και στη δημιουργία υποδομής για την 
ανάπτυξη (παραγωγική, κοινωνική , πολιτιστική)

- Με την συμπληρωματική και όχι αποκλειστική συμβολή τρόπων ανάπτυξης 
( τουρισμός , τριτογενής τομέας)

- Με την αποφασιστική προτεραιότητα του παραγωγικού κριτηρίου σε μιά 
επένδυση απέναντι στην ε.ύκολη επιλογή μιάς διαμεσολαβητικής υπηρεσίας.

- Με τη σαφή διάκριση ανάμεσα στο εύκολο κέρδος και στο παραγωγικό κέρδος 
για τη Δημοτική Επιχείρηση ή το Συνεταιρισμό

- Με τη συνεργασία και των τριών τομέων ανάπτυξης στην περιφέρεια ώστε 
να αξιοποιηθεί με τον καλλίτερο τρόπο η εμπειρία , η υποδομή αλλά και 
οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι μιάς επένδυσης. Με την: κοινή δράση συνε
ταιριστικών φορέων, μικρομεσαίων και τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δια
μόρφωση ολοκληρωμένωνΠ3οναγα»'ΐΡΤΐ>(ών:'Λ' και όχι ανταγωνιστικών δραστηριοτή
των (παραγωγή, μεταποίηση, χώροι εμπορίας).

Φορείς της αναπτυξιακής διαδικασίας

Το πρόβλημα των φορέων της αναπτυξιακής μας στρατηγικής είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμο. Η απουσία φορέων ικανών να αναλάβουν το βάρος 
της επενδυτικής και παραγωγικής δραστηριότητας τις τελευταίες 
δεκαετίες συναρτάται άμεσα με την οικονομική πορεία της χώρας.
Η νέα αναπτυξιακή πορεία απαιτεί σοβαρές πρωτοβουλίες και φορείς 
ανάπτυξης που θα δράσουν συντονισμένα για την επιτυχία των στόχων 
τους.

Εχουμε καθορίσει ότι σε μακροχρόνια προοπτική συνυπάρχουν, 
διαπλέκονται και δρούν ανταγωνιστικά οι τρεις βασικοί τομείς 
ανάπτυξης.
* Ο Δημόσιος Τομέας . '
* Ο Ιδιωτικός Τομέας
* Ο Κοινωνικός Τομέας
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Η συνύπαρξη και διαπλοκή των τριών αυτών τομέων επιδιώκει:

* Να αξιρ^οιήσει, να ενεργοποιήσει και να αυξήσει το σύνολο των 
παραγωγικών δυνάμεων της χώρας σε μια ενιαία αναπτυξιακή κατεύθυνση 
και σε συγκεκριμένους εθνικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς στόχους.

* Να κινητοποιήσει καΐ' ναεντάξε ι μέσα στην αναπτυξιακή πορεία ένα 
σημαντικό ανενεργό και αναξιοποίητο - ακόμα και σήμερα - δυναμικό 
πλουτοπαραγωγικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.

* Να διαμορφώσει και να προωθήσει νέες παραγωγικές και κοινωνικές 
σχέσεις πού θα συμβάλουν στην αναδιάταξη του παραγωγικού και 
κοινωνικού δυναμικού, στην αύξηση των παραγωγικών δυνάμεων και 
του συνολικού πλούτου της χώρας.

Οσο αφορά τη λειτουργία και τις σχέσεις των τριών τομέων της
παραγωγής:
-Οι τρεις τομείς δρουν συμπληρωματικά αλλά όχι απομονωμένα. Δεν 
κατανέμουν απλά'τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας για να 
περιχαρακωθούν στον ιδιαίτερο "χώρο τους". Αντίθετα απαιτείται 
συντονισμόςΥδραστηριότητων· τους, επιλογή κάθε φορά του τομέα 
εκείνου που θα συμβάλει αποδοτικότερα στην προώθηση των στόχων της 
ανάπτυξης.

- Η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα, ο εκσυγχρονισμός, η ανάπτυξη 
σύγχρονων τεχνολογικών δομών, θα πρέπεινα αποτελούν μόνιμο 
στόχο και επιλογή και των τριών τομέων. Από την άποψη αυτή η 
συνύπαρξη των τριών τομέων γίνεται σε βάση ανταγωνιστική, παρ'όλο 
που ο κάθε τομέας διατηρεί τον ειδικό του χαρακτήρα όσο αφορά την 
επιδίωξη του κέρδους τον κοινωνικό του προσανατολισμό, τη 
σύνδεση του με τους στρατηγικούς τομείς της παραγωγής.

Οσο αωορά τον κάθε τομέα:
α) Ο νέος κοινωνικός τομέας δεν έχει ακόμα ούτε την πείρα ούτε την 

υποδομή, ούτε την οικονομική ισχύ για να ανταγωνισθεί τους 
παραδοσιακούς φορείς με ίσους όρους. Χρειάζεται συνεπώς υποβοήθηση 
για μιά μεταβατική περίοδο, με άρση ορισμένων αντικινήτρων, ώστε 
να φθάσει στο ίδιο σημείο "εκκίνησης" με τους άλλους τομείς.

β) 0 ιδιωτικός τομέας μπορεί να επιδιώξει το ανταγωνιστικό κέρδος 
μέσα στα πλαίσια της δράσης του. Στο Πενταετές καθορίζονται ήδη 
οι χώροι προτεραιότητας όπου μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να διαδρα
ματίσει ένα παραγωγικό και δημιουργικό ρόλο.



4

Ταυτόχρονα με το Νόμο 1262/82 καθορίζονται τα αναπτυξιακά κρι
τήρια και κίνητρα που αποτελούν τη βάση για σημαντικές επιδοτήσεις 
των επενδυτικών πρωτοβουλιών.

0 εκσυγχρονισμός στον εξοπλισμό, στον τρόπο οργάνωσης, στους 
επενδυτικούς φορείς, στις επενδυτικές πρωτοβουλίες, μπορούν να 
οδηγήσουν τον ιδιωτικό τομέα σε μιά νέα παραγωγική δράση που θα 
βοηθήσει το μετασχηματισμό της. Ελληνικής οικονομίας . σε .οικονομία 
παραγωγής και ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα ο σημαντικός ρόλος που μπορούν αν παίξουν οι 
MME απαιτεί προώθηση της οργανικής σύνδεσης μεταξύ των MME και των 
μεγάλων μονάδων, τόσο στο επίπεδο της παραγωγής και της λειτουργίας 
όσο και στο επίπεδο της νέας τεχνολογίας (π.χ. Κρατικές προμήθειες) 
ώστε να αποδεσμευθεί ένα πολύτιμο παραγωγικό δυναμικό, 

γ) 0 Δημόσιος τομέας καλείται σήμερα να αναλάβει αποφασιστικές πρω
τοβουλίες για την προώθηση της νέας παραγωγικής αναδιάρθρωσης της 
χώρας. Καλείται να δημιουργήσει την αναπτυξιακή υποδομή αλλά και 
την επενδυτική -δραστηριότητα που θα κινητοποιήσει και τους άλλους 
τομείς της οικονομίας σε μιά βαθμιαία αλλά και συστηματική προ- 
σπάθεια.
Αμεση προτεραιότητα για την ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου αποβαίνει 
σήμερα ο εκσυγχρονισμός, η απογραφειοκρατικοποιήση, η αντα
γωνιστική λειτουργία του Δημόσιου Τομέα, η αποκέντρωση των 
λειτουργιών και των αποφάσεων.



5. Πηγές χρηματοδότησης

Όσο αφορά τις πηγές χρηματοδότησης , εκτός από το πιστωτικό σύστημα [ 
.που θα αναλυθεί παρακάτω, θα πρέπει να απλοποιηθούν με τον καλλίτερο

<&Λ££ πΤΡΥιέ^^η»μ^χρδότηση9Γόι;ε̂ νό.ς.:'̂ όμως ̂ <^νη:ραύποθότ'·&ιο· 
σ^γκε^κ^ιμενο© οπρ(ωτ;οβ.ο,υλ ι-έ.ς>,'.ι£α ρ σλοκ'ληρώμέΑΛΧ· ΐΐρο·γράμματα.
* Είναι απαραίτητη πρωταρχικά η αξιοποίηση των πόρων από τα Μεσογειακά 

ολοκληρωμένα προγράμματα, καθώς και από τα. άλλα ταμε.ία της Κοινο
ί-· .-τητας , κατα τομέα και δραστηριότητα.. · ·,-
* Μπορούν να· υπάρξουν πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση προτύπων αντα

ποδοτικής χρηματοδότησης. Παρόμοιοι φορείς ., με την εποπτεία του 
Δημοσίου, μπορούν να αναλάβουν τη χρηματοδότηση π.χ. συγκεκριμένου 
έργου ή τμημάτων του,και νά εκχωρηθεί στη συνέχεια σ'αυτούς το 
προνόμοιο είσπραξης ανταποδιτικών τελών.
Οι φορείς αυτοί λειτουργούν με ιδιωτικό, οικονομικά κριτήρια, και 
μπορούν να συνδυάσουν τη χρηματοδότηση με την - έκδοση ομολόγων ή και 
με'παράλληλη απορρόφηση πόρων από αντίστοιχα ταμεία της ΕΟΚ.

* Είναι δυνατή η αξιοποίηση των πόρων των ασφαλιστικών οργανισμών 
σε αναπτυξιακή - κοινωνική κατεύθυνση , με αυτοδιοικούμενους-
αυτάνομους φορείς από τους δικαιούχους, που είναι δυνατόν να πάρουν 
και τη μορφή αναπτυξιακών - τραπεζικών χρηματοδοτικών φορέων.

* Οσο αφορά τον εξωτερικό δανεισμό, πέρα από τις συνήθεις μορφές 
μπορεί να συνδυασθεί ακόμα είτε με άμεσες επενδύσεις στα πλαίσια 
διακρατικών συμφωνιών ( π.χ. μηχανήματα κοινωνικής υποδομής) είτε 
με δανεισμό Δημοσίων - κοινωνικοποιημένων οργανισμών αλλά και 
ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων 
παραγωγικών επενδύσεων (π.χ. Εθνικός οργανισμός Φαρμάκων).

* Τέλος οι επενδύσεις από ξένους επιχειρηματικούς φορείς απαίοουν
πακέτο συγκεκριμένων επενδυτικών σχέδιων καθώς και εγχώριους ιδιώτες·» ̂
για συνεργασία. Θα πρέπει άμεσα να συγκροτηθούν οι μηχανισμοί 
εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών, η αξιολόγησης συγκεκριμένων 
επενδύσεων.
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ΜΕΡΟΣ Δ' ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ί» Φορείς του Δημοσίου - Επενδυτικές πρωτοβουλίες

0 Δημόσιος τομέας αναλαμβάνει αποφασιστικές πρωτοβουλίες στο χώρο 
της βιομηχανικής ανάπτυξης μέσα από τους επενδυτικούς - χρηματοδοτικούς 
του φορείς.

α.·Οι αναπτυξιακές Τράπεζες προσανατολίζονται στην ανάπτυξη νέων επενδύ
σεων παγίου κεφαλαίφυ,. στην χρηματοδότηση μεγάλων διαρθρωτικών επενδύσεων,, 
στην εξυγίανση των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα οι Τράπεζες αυτές προσανατολίζουν τη δραστηριότητα τους σε 
τομείς με ενδοκλαδικές διασυνδέσεις παραγωγής όπως:
* Διαλυτήρια πλοίων-Χαλυβουργία-ναυπηγήσεις, επισκευές
* Βωξίτης-αλουμίνα-αλουμίνιο-μεταποιητικές μορφές αλουμινίου.

Ταυτόχρονα οι αναπτυξιακές τράπεζες σε συνεργασία με το νΠΕΘΟ και το 
νΒΕΤ συγκροτούν ^ηχ^νισμό_προσδιορισμού_επενδυτικών_ευκαιριών για τον 
ιδιωτικό τομέα. 0 μηχανισμός αυτός θα συμβάλει στην ορθολογικοποίηση 
του "πρότυπου ζήτησης" επενδύσεων του Ν 1262/82.
Ακόμα οι αναπτυξιακές Τράπεζες αναπτύσσουν την περιφαρειακή τους 

οργάνωση ώστε να γίνει άμεση η ενίσχυση παραγωγικού πρωτοβουλιών της 
περιφέρειας. Η περιφερειακή οργάνωση μπορεί να πάρει τη μορφή ίδρυση 
αναπτυξαικών οργανισμών εγκατεστημένων στον τόπο λειτουργίας τους 
(π.χ. αναπτυξιακή συμφωνία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας)

β.Η ΕΛΕΒΜΕ αναβαθμίζεται και δραστηριοποιείται με στόχο την υλοποίηση 
των μεγάλων αναπτυξιακών έργων στον τομέα της μεταλλευτικής - μεταλλουργικής 
δράστηριότητας.

Μέσω των θυγατρικών τα Ελληνικά Σιδηροκράματα Α.Ε. και της ΜΕΤΒΑ 
Α.Ε. (που περιέρχεται στην ΕΛΕΒΜΕ) προωθείται μιά μεγάλη σειρά εκμετάλ
λευσης - κατεργασίας εγχώριον μεταλλευμάτων (π.χ. Σιδηροπυρίτες Ολυμπιάδας, 
Κοιτάσματα μικτών θειούχων Μολάων, μονάδες; μεταλλουργίας μολύβδου και 
ψευδαργύρου) και προχωρούν παράλληλα μελέτες επενδυτικών προγραμμάτων 
(Ανοξείδωτος χάλυβας, Μονάδα σπογγώδους Σιδήρου, χρωμίτης, μαγγάνιο κ.λ.π.)

*2. Κλαδική βιομηχανική πολιτική
Ξεκίνησε η εφαρμογή της εξειδικευμένης κλαδικής πολιτικής σε κλάδους 

βασικής σημασίας για την εθνική οικονομιά, οι οποίοι παρουσιάζουν σοβαρά %προβλήματα επιβίωσης σαν αποτέλεσμα της καθυστέρησης της Ελληνικής βιο
μηχανίας σε σχέση με τις εξελίξεις στη διεθνή οικονομία και τεχνολογία.

. · ■/...
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α . Οι βιομηχανικοί κλάδοι για τους οποίους είναι έτοιμες οι κλαδικές 
μελέτες είναι:
- Κλωστοϋφαντουργία - Ετοιμο ένδυμα
- Βιομηχανικά Ορυκτά (α'μέρος)
- Χαρτοποιία
- Χαλυβουργ ία
- Βυρσοδεψία
- Γεωργ ικά μηχανήματα \ ·:· ■'“·· ' *·

Για τους τομείς αυτούς επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός, η βελτίωση 
της αποδοτικότητας τους, η τεχνολογική τους ανάπτυξη, ενώ παράλληλα 
προωθούνται προγράμματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου 
δυναμικού.

β . Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται μιά σειρά μελετών που αναφέρεται σε κλάδους 
που χαράζουν ευρύτερες προοπτικές για την ανάπτυξη -της βιομηχανίας 
μας όπως:
στην Πληροφορική, τον Κεφαλαιουχικό εξοπλισμό τα βιομηχανικά ορυκτά 
(β'μέρος), τα μέσα αντιρρύπανσης , τη βιοτεχνολογία κ.λ.π.

* * * *

θ, . Τεχνολογία - Επενδύσεις

Η ραγδαία εξελισσόμενη "Τεχνολογική επανάσταση"δημιουργέί τις δομές 
μιας "μετα-βιομηχανικής" οικονομίας, που δεν προϋποθέτει υποχρεωτικά 
το πέρασμα από την κλασσική βιομηχανική υποδομή, που σήμερα άλλωστε 
μετατοπίζεται αποφασιστικά στις χώρες της περιφέρειας.

Οι δομές της νέας τεχνολογικής επανάστασης προσφέρουν το πλεονέ
κτημα ότι δεν απαιτούν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια αλλά "ένταση γνώσης".

Στα πλαίσια της αυτοδύναμης αναπτυξιακής πορείας επιβάλεται η 
χώρα μς να καθορίσει τις επιλογές της σε συνάρτηση με τις δομές της 
νέας τεχνολογίας, της μικροηλεκτρονικής, της πληροφορικής, της βιο
τεχνολογίας. Με βάση την κατεύθυνση αυτή; είναι απαραίτητη η προώθηση:

— Προγραμμάτων δημιουργίας τεχνολογικής υποδομής σε συγκεκριμένους 
βιομηχανικούς κλάδους (Μεταλλουργία, Κλωστοϋφαντουργία,. Ναυπηγική 
Τεχνολογία, ηλεκτρονική - πλρβΩΦρβλΗή* τεχνολογ ία τροφίμων κ.λ.π.)
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Τεχνολογικών δομών για την εγχώρια παραγωγή τηλεποκοινωνιόύ υλικού, 
προϊόντων της πολεμικής βιομηχανίας, παραγωγής ενέργειας αλλά και 
παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων, φαρμάκων της εθνικής βιομηχανίας 
φαρμάκων, προϊόντων της βιομηχανίας αντιρρύπανση κ.λ.π.
Καινοτομικών αναμαρτήτων κλάδων, με πρόγραμμα που καλύπτει σήμερα 
ο ΕΟΜΜΕΧ.
Ειδικού φορέα που θα μπορεί να αναλάβει ή να ενισχύσει επενδύσεις . 
"υψηλού κινδύνου" (risk capital) για τη δημιουργία εγχώριων 
τεχνολογ ικών δομών
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4. Ενεργειακή Πολιτική

Η ενεργειακή πολιτική αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αυτοδύναμης 
αναπτυξιακής πορείας της πατρίδας μας, και υλοποιείται πάνω στους ακό
λουθους άξονες:
* Την πλήρη αξιοποίηση των γνωστών πηγών ενέργειας και την ανακάλυψη 

νέων ώστε να εκμεταλλευθούμε συστηματικά το εγχώριο δυναμικό (λιγνίτες, 
τύρφη, υδατοπτώσεις, πετρέλαιο,φυσικό αέριο).

* Την προώθηση και εκμετάλλευση νέων εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως η 
ηλιακή, η αιολική, 'η γεωθερμική, η βιομα α , τα μικρά υδροηλεκτρικά.

* Την οινομικότερη εκμετάλλευση και διαφοροποίηση -των ενεργειακών πηγών 
στο ενεργειακό μας ισοζύγιο με στόχο τον περιορισμό της εξάρτησης.

* Την προώθηση της Ελληνικής συμμετοχής στα ελληνικά έργα, ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί το συναλλαγματικό κόστος και να αποκτηθεί παράλληλα 
τεχνογνωσία.
Ταυτόχρονα η αναγνώριση και κατοχύρωση του Ορυκτού πλούτου της χώρας μας 

ως εθνικής περιουσίας καθορίζει και την πολιτική μας που αποβλέπει στην 
ορθολογική του αξιοποίηση και όχι στην κατασπατάληση του.

Μέσα σ'αυτά ταπλαίσια οι επί μέρους στόχοι μας καθορίζονται ώστε:
* Να περιορισθεί η συμμετοχή του πετρελαίου στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι 
το 1990 μόνο εκεί που είναι αδύνατη η υποκατάσταση του (π.χ. αυτόνομοι 
σταθμοί νησιών)«

Την .τριετία '85 - '87 εντάσσονται στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας 15 
νέες μονάδες ( 6 λιγνιτικές και 9 υδροηλεκτρικές) που θα αυξήσουν την 
παραγωγική του ικανότητα κατά 45% .

Μέσα σε μιά δεκαετία προβλέπεται να διπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται από υδατοπτώσεις.

Στον τομέα του πετρελαίου προωθείται η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα 
στον οποίο θα ενταχθούν όλες οι Δημόσιες επιχειρήσεις του Τομέα, όπως η ΔΕΠ 
η ΕΚΟ, τα ΕΛΔΑ. Παράλληλα διαμορφώνεται νέο πλαίσιο κανόνων λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς πετρελαίου.

Στα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου θα ολοκληρωθούν μέχρι το 1987 
τα νέα έργα εκσυγχρονισμού τους, ύψους επενδύσεων 300 εκατ. δολ.
Τα έργα αυτά θα επιτρέψουν ώστε τα δύο κρατικά διυλιστήρια (ΕΛΔΑ και ΕΚΟ) 
να γίνουν ποό ανταγωνιστικά στην αγορά.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για εισαγωγή και χρησιμοποίηση Φυσικού 
Αερίου και στη χώρα μας, στα πλαίσια της πολιτικής για τη διαφοροποίηση 
των πηγών ενέργειας.

Παράλληλα προωθείται κάι το σχέδιο για παραγωγή Λιγνιταερίου στην
ΑΕΒΑΛ.

--//.....
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Τέλος στον τομέα του ορυκτού πλούτου:
Εντατ ικοπο ιε ίται η έρευνα για μεταλλεύματα στρατηγικές σημασίας 
(χρωμίτες, μικτά θειούχα , βωξίτης, χρυσός κ.λ.π.)
Ενεργοποιούνται τα δημόσια μεταλεία και αναθεωρούνται οι συμβάσεις 
με τις ιδιωτικές εταιρείες.
Ψηφίζονται νόμοι που αφορούν την εκμετάλλευση του μαρμαρικού δυναμικού 
της χώρας , την αξιοποίηση των βιομηχανικών ορυκτών, και καθιερώνεται, . 
νέος ..μεταλλευτικός κώδικας.

/ /
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'
5. Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Η απόφαση μας να προχωρήσουμε στην Κοινωνικοποίηση του Δημόσιου 
Τομέα αποτελεί μιά καίρια - στρατηγικής μορφής - επιλογή τόσο για την 
ίδια τη φυσιογνωμία της αλλαγής όσο και για την πορεία της αυτοδύναμης 
αναπτυξης της χωράς.

Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί μιά-σειρά από σοβαρές υποχρεώσεις για 
όλο το .φάσμα των φορέων που συμμετέχουν στις ευθύνες του προγραμματισμού., . 
της διοίκησης, της παραγωγικής διαδικασίας της κάθε επιχείρησης. Σήμερα 
είναι όσο ποτέ αναγκαίο ο τομεάς των Δημοσίων Επιχειρήσεων να ξεπεράσει 
αποφασιστικά τις γραφειοκρατικές και αντιπαραγωγικές δομές του παρελ
θόντος, να συμβάλει καίρια στην εδραίωση των νέων δομών ανάπτυξης, 
να προσανατολισθεί στην παραγωγή βελτιωμένων αγαθών και υπηρεσιών 
για το κοινωνικό σύνολο.
Μέσα σ'αυτά τα πλαίσια απαιτείται:
- Να συνταχθεί σε κάθε επιχειρήση μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης 

ενταγμένο στους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους, σε συνάρτηση 
με το δετές και τους στόχους τους προγράμματος της 2ης τετραετίας.
Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένους και ιεραρ
χημένους στόχους, και να διασφαλίζει τους απαραίτητους οικονομικούς 
πόρους: γ ια την υλοποίηση των στόχων αυτών.

- Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει ναασχολείται αποκλειστικά με την 
εφαρμογή του προγράμματος και των παραγωγικών και κοινωνικών στόχων 
της εποχείρησης και όχι με τα καθημερινά προβλήματα τριβής και 
διαχείρησης που οδηγούν σε αποπροσανατολισμό και στασιμότητα.

- Το συνδικαλιστικό κίνημα να διαμορφώσει τη δυναμική και την
παρουσία του, τη μαζική του συγκρότηση στη βάση των νέων εργασιακών και
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παραγωγικών σχέσεων. Η καθοριστική παρουσία των εργαζομένων και των 
κοινωνικών φορέων διασφαλίζει τον έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής 
από αυτούς και προτάσει το αναπτυξιακό, κοινωνικό και παραγωγικό 
κριτήριο στις επιλογές του προγραμματισμού και της υλοποίησης.
Μέσα από την ενότητα αυτό λειτουργιών και δράσης πρέπει να ξεπε- 
ρασθούν οι αντιθέσεις. Σ'αυτή την ιεράρχηση πρέπει να ενταχθεί το 
επί μέρους κλαδικό ή τοπικό συμφέρον, και όχι να αγνοηθεί ή να 
καταργηθεί διοικητικά ή από το άλλο μέρος να επικρατήσει άκριτα, 
δημιουργώντας τελικά δυσεπίλυτες αντιθέσεις μεταξύ των εργαζομένων 
και της κοινωνίας..

Τέλος πρέπει να κατανοηθεί ότι η παραγωγική - επενδυτική 
πολιτική των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών αποτελεί βασικό 
μοχλό της αναπτυξιακής μας πολιτικής, γιατί διευρύνει την παραγωγική 
βάση της οικονομίας ενισχύει την εξειδίκευση της και συμβάλει απο
φασιστικά στην ελληνοποίηση των προμηθειών και στην μεταφορά 
τεχνολογικών δομών της χώρας μας.

Η απορρόφηση των πιστώσεων που αφορούν επενδύσεις θα πρέπει να 
συνδυασθεί με προγράμματα εξοικονομήσεως λειτουργικών δαπανών.
Τέλος η πολιτική των τιμών είναι απαραίτητο να συνδυασθεί τόσο 
με τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών όσο και με την αύξηση 
των όγκων των προσφερόμενων αγαθών στο κοινωνικό σύνολο.

* * *

Προβληματικές Επιχειρήσεις

Η πολιτική που προωθείται για τις επιχειρήσεις αυτές αποσκοπεί 
στην οριστική ρύθμιση του κρίσιμου αυτού προβλήματος για την εθνική 
μας οικονομία, μέσω της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού των βιώσιμων 
μονάδων, που πρέπει παράλληλα να γίνουν ανταγωνιστικές.
Οι επιχειρήσεις όμως που δεν είναι βιώσιμες - και οι ευθύνες γι'αυτό 
θα καταλογισθούν - δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, γι'αυτό 
αυτό σημαίνει αχρήστευση πολύτιμων πόρων δεκάδων δις χωρίς καμμία 
προοπτική. Οι πόροι αυτοί θα πρέπει να μεταφερθούν σε παραγωγικές
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δραστηριότητες που θα διασφαλίζουν μακροχρόνια την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.

Με την παρέμβαση του Οργανισμού Ανασυγκρότηση Επιχειρήσεων 
λειτουργούν και εξυγιαίνονται δεκάδες επιχειρήσεις που απασχολούν 
πάνω από 35.000 εργαζόμενους σ'αυτές.

Με το πέρασμα της πλειοψηφίας των μετοχών των επιχειρήσεων 
που είναι σημαντικές για την εθνική οικονομία στον ΟΑΕ ανοίγει μια 
νέα προοπτική και για τις επιχειρήσεις αυτές, αλλά και για την ανάπτυξη 
μιας νέας συγκροτημένης και μακρόπνοης πολιτικής στο χώρο που αποβλέπει
- Στην άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής σε επιχειρήσεις ολοκληρωμένους 
κλάδους (ευθύνη διαχείρησης - δημιουργία νέων επιχειρήσεων) όπως 
π.χ. στο κύκλωμα Δασικό προιόν-χαρτί-προιόντα κατεργασίας χαρτιού.

- Σε ένα ευρύ πρόγραμμα για την επιμόρφωση στελεχών διοίκησης και 
τη δημιουργία νέων διοικητικών στελεχών.

- Στην εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας σε επι μέρους τομείς και 
επιχειρήσεις.

- Στη συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις, στη συμμετοχή ίση 
στο μετοχικό κεφάλαιο και στα κέρδη των επιχειρήσεων.
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Κο ινων-ικοπο ιήσε ι ε

Η αναπτυξιακή πορεία προϋποθέτει και επιβάλει τη συνέχιση ολο
κλήρωση και διεύρυνση της κοινωνικοποίησης στις επιχειρήσεις και τους 
οργανισμούς του (Δημόσιου τομέα.

Μετά την ΔΕΗ,τον OTE., τον ΟΣΕ που τα αντιπροσωπευτικά και διοικη
τικά όργανα πρέπει να προγραμματίσουν, να εφαρμόσουν και να λειτουργήσουν 
στις αυξημένες απαιτήσεις που επιβάλει το νέο πρότυπο οργάνωσης και 
παραγωγικής συμμετοχής προχωρά η κοινωνικοποίηση στους οργανισμούς και 
τις επιχειρήσεις;
των ΕΛΤΑ, της ΕΥΔΑΠ, της Ολυμπιακής Αεροπορίας, τον Οργανισμό Λιμένος· 
Πειραιώς, του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, τους Οργανισμούς Αποχέτευ
σης, και'Υδρευσης Θεσσαλονίκης.

Στους Οργανισμούς αυτούς θα εκπροσωπείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε 
όλα τα Διοικητικά Συμβούλια ενώ ο αριθμός των εκπροσώπων της Τ.Α, στην 
ΑΣΚΕ θα είναι αυξημένος.

Είναι απαραίτητο ακόμα να προχωρήσει η κοινωνικοποίηση του Τραπεζικού 
συστήματος και να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και όι δυσκολίες . Το πιστω
τικό σύστημα της χώρας μας χρειάζεται δομικό αναπροσανατολισμό λειτουργιών, 
στόχων και κατευθύνσεων'ώστε να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες και να
αποβεί κύριος αγωγός για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού προγράμματος.'Τέλος η κοινωνικοποίηση των συγκοινωνιακών φορέων των Αθηνών πρέπει 
να προχωρήσει σε συνδυασμό με όσο το δυνατόν συντομότερη ενοποίηση τους 
σε ενιαίο φορέα.

k

Εποπτικά Συμβούλια

Με το Ν. 1385/83 καθιερώθηκε ο θεσμός των Εποπτικών Συμβουλίων στον 
κλάδο μεταλλείων και ορυχείων. Τα εποπτικά συμβούλια συγκροτούνται κατά 
κλάδο ή κατα ομοειδείς κλάδους με συγκεκριμένη παραγωγική ή γεωγραφική 
ενότητα.

Τα εποπτικά συμβούλια δεν αποτελούν θεσμό συνδιοίκησης ή συνδιαχέί- 
ρησης της επιχείρησης. Λειτουργούν έξω και πάνω από την επιχείρηση με την 
έννοια ότι αοκούν την ευρύτερη εποπτεία που αναφέρεται στον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό του κλάδου, και στη συνολική στρατηγική της εκμετάλλευσης 
των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας

Προχωρούμε σήμερα στην καθιέρωση εποπτικών συμβουλίων στους επί μέρους 
ίλάδους του τομέα μεταλλεία - ορυχεία.

Η εμπειρία της λειτουργίας θα συμβάλει στην επέκταση του θεσμού και σε 
ιλλους τομείς.
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9 . Προγραμματικές συμφωνίες

Οι προγραμματικές συμφωνίες είναι ένας νέος θεσμός που πρέπει να 
αξιοποιηθεί από τον ιδιωτικό τομέα . γιατί επιτρέπει τη χορήγηση κινήτρων 
σε μια επιχείρηση με βάση μιά συμφωνία ευρύτερου παραγωγικού-αναπτυξιακού 
χαρακτήρα η οποία περιέχει συγκεκριμένα κριτήρια και επιλογές για την 
παραγωγική'δράση και λειτουργία της επιχείρησης.

Το φάσμα των κριτηρίων-επιλογών που.θα μπορούν να καλύπτουν οι προ
γραμματικές συμφωνίες είναι:
* Η πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου παραγωγικού ή επαγωγικού προγράμματος
* Η αύξηση της απασχόλησης
* Η χρησιμοποίηση νέας τεχνολογίας
* Η βελτίωση - με τη λήψη συγκεκριμέν.ωνμέτρων- της παραγωγικότητας της

επιχείρησης ·
* Η ανάληψη των επενδυτικών πρωτοβουλιών που θα συνδέονται με κρατικές 

προμήθειες.
Η διαδικασία των προγραμματικών συμφωνιών εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

υπευθυνότητα των Κρατικών φορέων στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και 
ταυτόχρονα επιτρέπει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τις 
ανάγκες τους αλλά και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.
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Ο * Η Αναπτυξιακή πολίτικη στον αγροτικό τομέα

0 αγροτικός τομέας και η ανασυγκρότηση'και ανάπτυξη της περιφέρειας 
αποτελεί παράλληλο στρατηγικό στόχο με εκείνον της βιομηχανικός ανάπτυξης.
Οι επιδόσεις του αγροτικού τομέα τόσο στο πεδίο της παραγωγής όσο και στο 
πεδίο των εξαγωγών και γενικότερα η ικανότητα του να διασφαλίσει την αυτάρ- 
κεια της εεεΰτερίκής;:" αγοράς σε βασικά είδη διατροφής, και την ανταγωνιστικό
τητα του απέναντι στα εισαγόμενα προϊόντα συνιστούν κρίσιμες παραμέτρους 
που απαιτούν συντονισμένη και προγραμματισμένη παρέμβαση, ώστε να αντι
μετωπίζονται αποτελεσματικά τα διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα.
* Η επενδυτική πολιτική για ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές κατευθύνεται 

στα ολοκληρωμένα γεωργικά προγράμματα, στα εγγειοβελτιωτικά έργα, στην 
προγραμματισμένη εκμετάλλευση της κτηνοτροφίας, του δασικού πλούτου , 
της αλιείας.

* Στα πλαίσια των γεωργικών προγραμμάτων έχουν καταρτισθεί 9 τομεακά 
προγράμματα που περιλαμβάνουν.

την ανθοκομία
την ζωϊκή παραγωγή · . ··
τα κρασιά
την αλιεία
τα οπωροκηπευτικά
τον καπνό
τους σπόρους
τα σιλό

και φθάνουν σε συνολικό ύψος 32 δις. δρχ.
Τα προγράμματα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών θα πρέπει να καλύψουν 

μιά σειρά σημαντικών προϊόντων της γεωργίας μαςόπως εσπεριδοειδή, αμπέλια, 
ροδάκινα, μηλιά κ.λ.π.
* Προωθούνται ολοκληρωμένες συνεταιριστικές μονάδες που παρεμβαίνουν 

συνολικά στο κύκλωμα παραγωγής- μεταποίησης -εμπορίας.
* Εφαρμόζεται πολίτικη γης για την διάθεση στους αγρότες της γης του 

δημοσίου, στην εκκαθάριση των εποικιστικών εκκρεμοτήτων στη ρύθμιση 
των βοσκοτόπων.

* Εντατικοποιούνται τα αρδευτικά έργα, με προτεραιότητα στον εκσυγχρο
νισμό των αρδευτικών δικτύων, και την αξιοποίηση του υδατικού πλούτου. 
Κεντρική κατεύθυνση της αναπτυξιακής μας πολιτικής στον αγροτικό

χώρο , που ανήκει να εξειδικευθεί σε κάθε επιμέρους τομέα είναι το πέρασμα 
σε νέες μορφές παραγωγικής οργάνωσης, εντατικής μορφής και απόδοσης, που θα 
στηρίξουν το αγροτικό εισόδημα , θα αναβαθμίσουν την. ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων μας και να διασφαλίζουν την αυτάρκεια της εσωτερικής αγοράς.
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11 · Τομέας Κρατικών Προμηθειών

Οι προμήθειες του δημόσιου τομέα αντιπροσωπεύουν μιά σοβαρή οικονο
μική δύναμη, της τάξης άνω των 2 0 0 δις. το χρόνο, ποσό που υπερβαίνει το 
1 0% της βιομηχανικής μας παραγωγής.

Κύριος στόχος της πολιτικής μας είναι η ελληνοποίηση των αγορά^ν του 
Δημόσιου Τομέα, και ταυτόχρονα η ενίσχυση και η τεχνολογική βελτίωση της 
βιομηχανίας και βι.οτεχνίας μας.

Για την ένταξη τσυ Τομέα των'Κρατικών προμηθειών σ'ένα μακροπρόθεσμο
πρόγραμμά ανάπτυξης απαιτείται ένας μακροπρόθεσμος προγραμματισμός των
αναγκών του Δημοσίου Τομέα, και η προώθηση προγραμματικών συμφωνιών και
αναπτυξιακών συμβάσεων με εγχώριες βιομηχανίες και βιοτεχνίες.

/ /

Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες αυτές μπορούν να ενισχύσουν σημαντικούς 
κλάδους της οικονομίας μας , να συμβάλουν στην απορρόφηση ή και παραγωγή 
εγχώριας τεχνολογίας, να προωθήσουνμορφές κοινοπρακτικής συνεργασίας MME, 
να αυξήσουν την απασχόληση του εργατοτεχνικού δυναμικού, να συμβάλουν στη 
εξοικονόμηση συναλλάγματος.

Μέσα στο 1986 προωθούνται για υλοποίηση και ολοκλήρωση οι ακόλουθες 
προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις.
* Προγραμματική συμφωνία ΔΕΗ,ΠΥΡΚΑΛ έργο σε εξέλιξη συνολικού ύψους 75 

δις. Μέχρι το τέλος του χρόνου 60 δις δραχ. θα έχουν ανατεθεί σε 
Ελληνικές Εταιρείες.

* Προγραμματική συμφωνία για την κατασκευή βιομηχανικών σφαγείων συνολι
κού ύψους 18,5 δις δρχ. (έργο σε εξέλιξη)

* Αγορά τηλετύπων OTE συνολικής αξίας 1,8 δις δρχ. Μέσα από την αγορά 
αυτή προωθείται η κατασκευή Ελληνικού τηλετύπου.
Παράλληλα προωθείται αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων του OTE 1δις.δρχ. 
με ανάθεση του όλου έργου σε εγχώρ ιες ·επιχε ιρήσε ις.

* Προμήθεια τροχαίου υλικού του ΟΣΕ ύψους 22 δις. δρχ. της οποίας το 
εγχώριο μέρος φθάνει τα 13 δις. δρχ. Στόχος η ανάπτυξη μονάδων κατα
σκευής τροχαίου υλικού στην Ελλάδα με μεγιστοποίηση της εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας.

* Προγραμματική συμφωνία για την κατασκευή απορριματοφόρων OTA.
Με την συμφωνία αυτή θα καλυφθεί απο την Ελληνική βιομηχανία - 
βιοτεχνία το σύνολο των αναγκών του OTA σε. απορριματοφόρα τα επόμενα 
5 χρόνια.

* Παράλληλα προωθείται και ολοκληρώνεται η κατασκευή και προμήθεια από 
την ΕΑΒ συστημάτων αεροπυρόσβεσης του Υπουργείου Γεωργίας και ανα
μεταδοτών της ΕΡΤ αξίας άνω του 1 δις. δρχ., καθώς και η κατασκευή 
από την ΠΥΡΚΑΛ των 1700 ανεμομικτών του ΟΓΑ αξίας 5 δις.



Επαγωγική πολιτική
-  21  -

Η επαγωγική μας πολιτική αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της γενικότερης 
οικονομικής και αναπτυξιακής πολίτικης μας, γιατί συνδέεται αμεσα με 
την βιομηχανική και αγροτική παραγωγική βάση της χώρας και με τις 
ανταγωνιστικές της ικανότητες. '

Για την επιτυχία των οικονομικών μας στόχων θα πρέπει να συμβάλ
λουν ισότιμα τόσο οι ιδιώτες εξαγωγείς όσο και οι. συνεταιρισμοί και 
οι Κρατικές Εταιρείες. Η Κρατική παρέμβαση στην εξαγωγική δραστηριότη
τα πρέπει να καταργήσει τον ελληνο- ελληνικό ανταγωνισμό και να 
συντονίσει την εξαγωγική μας δραστηριότητα.

Οι διακρατικές σχέσεις και συμφωνίες θα πρέπει να ενισχυθούν και 
να διευρυνθούν ώστε να διασφαλισθούν αντισταθμιστικά ωφέλη,να α^ιποιη- 
θούν οι δυνατότητες μεταφοράς τεχνολογίας, να ανοίξουν νέοι εξαγωγικοί 
ορίζοντες για τα προϊόντα μας.

Είναι απαραίτητος ο συντονισμός των προσπαθειών μας ώστε να λειτουρ 
γήσουν γραφεία εξωτερικού των κοινωνικοποιημένων φορέων (ΑΓΡΕΣ,ΙΓΚΟ), 
να αναπροσανατολισθούν τα γραφεία εμπορικών ακολούθων στο εξωτερικό 
σε γραφεία εξαγωγιχής δράσης, να ενταθεί η δραστηριότητα του ΟΠΕ
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.]3 #Πολιτική τιμών - κοστολόγηση

Η πολιτική μας στο θέμα του ελέγχου των τιμών δεν έχει φέρει ακόμα 
τα αποτελέσματα που θέλουμε . Από το ένα μέρος υπάρχουν ακόμα επί μέρους 
κυκλώματα που δρουν κερδοσκοπικά και δυναμιτίζουν τις' προσπάθειες για ένα 
ορθολογικό ανταγωνιστικό σύστημα τιμών. Από το άλλο μέρος η συνολική δέσμευ
ση των τιμών μέσα από ένα υπερτροφικό μηχανισμό αστυνόμευσης και ανέφικτη 
είναι και τελικά φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Η βαθμιαία απελευθέρωση του μηχανισμού των τιμών πρέπει να συνδυασθεί 
με τη δημιουργία καταστάσεων υγιούς ανταγωνισμού μέσα από διαρθρωτικές 
αλλαγές και την καταπολέμηση των μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων. 
Ιδιαίτερα στουν ολιγοπολιακούς τομείς επιβάλεται η εφαρμογή μιάς παρεμβατικής 
τιμολογιακής πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή και της αγοράς.

Για τον έλεγχο των αυξήσεων , είναι ανάγκη vex υπάρξει αναλυση και κατα
γραφή της αλυσίδας του κόστους κάθε βασικού προϊόντος. - από την πρώτη ύλη 
μέχρι το λιανικό κέρδος - ώστε οι αυξήσεις του τελικού προϊόντος να αντα- 
ποκρίνονται στις όποιες πραγματικές αυξήσεις επί μέρους συντελεστών του 
προϊόντος και όχι να μεταβιβάζονται-επαυξημένες μάλιστα- στην τελική τιμή 
πώλησης.

Ακόμα πρέπει να ενταθεί ο έλεγχος των υπερτιμολογήσεων τόσο στο πεδίο 
του προγηπτικού όσο και του κατασταλτικού ελέγχου, μέσα από τα αρμόδια 
κρατικά όργανα.

Αναφορικά με το μεγάλο εισαγωγικό-εξαγωγικό εμπόριο η Κυβερνητική 
παρέμβαση υλοποιείται μέσα, από παρεμβατικούς οργανισμούς διορθωτικού 
χαρακτήρα .

Τέλος στο επίπεδο της κοινωνικής οργάνωσης είναι αναγκαία η συγκρότηση 
ενός καταναλωτικού κινήματος που θα συμβάλει στον έλεγχο της αισχροκέρδειας 
και την καταπάτηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού ενώ παράλληλα θα 
διαμορφώσει μιά συλλογική συνείδηση για την στροφή της κατανάλωσης σε εγχώριο 
προϊόντα.

14. Φορολογική πολιτική
Αξονες της φορολογικής πολιτικής είναι η δίκαιη κατανομή των βαρών - ποι 

σημαίνει αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των εργαζομένων - η πάταξη της φορο- 
διαφυγής , η προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων από τον πληθωρισμό.

··//· · · ·
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Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν είναι γεγονός οτι οι 
μισθωτοί εξακολουθούν και σήμερα να φέρουν δυσανάλογο βάρος, ενώ το κοσό της 
φοροδιαφυγής- καρά την αλματώδη αύξηση των κοσών της φοροδιαφυγής - καραμένε 
και σήμερα κολύ ψηλό.

Είναι ακαραίτητο να ενταθούν οι έλεγχοι για την κάταξη της φοροδια
φυγής, να καθιερωθούν οι ακοδείξεις για την κροσφορά υκηρεσίών, να ελεγχθεί 
ακοφασιτικά η κυκλοφορία αγαθών χωρίς τιμολόγια.

Πρέκει ακόμα να.διέυρυνθεί ακοτελεσματικά ο έλεγχος των υκερτιμολογή- 
σεων και υκοτιμολογήσεων κου έχουν σαν ακοτέλεσμα τόσο τη διαρροή συναλλάγ
ματος όσο και την αυθαίρετη αύξηση τιμών των κροΐ’όντων.

Στο θέμα της διαρροής τουριστικού συναλλάγματος μέσω της εσωτερικής 
αγοράς κρος το εξωτερικό κρέκει να ληφθούν άμεσα μέτρα, κου να στηρίζονται 
τόσο σε ειδικά κίνητρα όσο και στην ενημέρωση του λαού.

Τέλος η φορολογική μας κολιτική , κρέκει να κροσανατολισθεί στους 
ανακτυξιακούς στόχους του κρογράμματος μας, εκιτυγχάνονΤας τη μείωση των 
ελλειμάτων του δημοσίου, διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα τη χρηματοδότηση 
των κοινωνικών και αναπτυξιακών μας κροτεραιοτήτων, κου ακαιτούν αυξημένους 
κόρους.
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ΜΕΡΟΣ Ε ' ·'
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

* * *

1. ΑΠΑΣΧΛΟΛΗΣΗ

Είναι αναμφίβολο ότι το πρόβλημα της απασχόλησης θα λυθεί μακροπρό
θεσμα μέσω της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των παραγωγικών δομών 
της οικονομίας μας καθώς και των πρωτοβουλιών περιφερειακής ανάπτυξης. 
Βραχυπρόθεσμα όμως είμαστε αποφασισμένοι νά αντιμετωπίσουμε τη διόγκωση 
του προβλήματος της ανεργίας με μιά σειρά μέτρων, που είτε εντάσσονται στη 
λογική ειδικών προγραμμάτων ενάντια στη διόγκωση της ανεργίας, είτε συνδυά
ζονται με κυβερνητικές προτεραιότήτες σε βασικούς τομείς, είτε στοχεύουν 
στην ανατροπή δημιουργίας συνθηκών που συνεπάγονται στη συνέχεια ανεργεία .

Γι'αυτό το λόγο εκτός από το γενικότερο σύστημα κάλυψης των ανέργων, 
η κυβερνητική πολιτική στο θέμα αυτό κινείται σε δύο κατευθύνσεις: 
α. Συντονίζοντας και -επιλέγοντας τα έργα και τις ανάγκες του δημοσίου και 

του κοινωνικοποιημένου , έτσι ώστε να καλύπτονται στο μέτρο του εφικτού 
οι ανάγκες της απασχόλησης, και, 

β. Με την εντατική χρήση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Με τον τρόπο αυτό συνδυάζονται οι παραγωγικές με τις κοινωνικές και 

αναπτυξιακές προτεραιότητες και υποστηρίζονται οι νέοι θεσμοί.
Για παράδειγμα ο συνδυασμός της πολιτικής μας στον τομέα της υγείας με 

τις ανάγκες της απασχόλησης θα δώσει 9 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, όταν 
ολοκληρωθεί. Προγράμματα κέντρων νεότητας ,- βρεφονηπιακών σταθμών , 
προνοιακών ιδρυμάτων, διαρρυθμίσεων εργαστηρίων- νοσοκομείων, μηχανογράφησης 
μηχανοργάνωσης συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της άμεσης επίδρασης σε θέματα 
απασχόλησης με την κάλυψη κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Η υλοποίηση των 
προγραμμάτων δημοσίων έργων εκτιμάται ότι προσδιορίζει την απασχόληση 
8.9% του εργατικού δυναμικού δηλ. περί τα .200-250 χιλ. άτομα.

Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ένα συμαντικό εργαλείο της πολι
τικής μας γιατί αναβαθμίζει το ανθρώπινο και το κοινωνικό στοιχείο της 
οικονομίας μας. 'Οχι μόνο εξασφαλίζει ένα είδος απασχόλησης στη διάρκεια 
κατά την οποία πραγματοποιείται , αλλά λειτουργεί και αναπτυξιακά καθώς 
εισάγει ένα στοιχείο ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Μέσα από την επαγγελμα
τική εκπαίδευση πετυχαίνουμε να μετατοπίσουμς με ομαλές διαδικασίες την 
εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού από επαγγέλματα που φθίνουν σε χώρους 
δουλειάς με καλύτερες προοπτικές αμοιβής και απορροφητικότητας εργατικού 
δυναμικού.

• .  / / .  .  .



Η επαγγελματική εκπαίδευση παίρνει τη μορφή είτε της απευθείας 
παροχής εκπαίδευσης ( μέσω τουΟΑΕΔ και του Υπ. Εργασίας) είτε της παρο
χής άμεσης ή έμμεσης συνδρομής προς άλλους φορείς. Οι ειδικότητες που 
διδάσκονται θεωρητικά και πρακτικά καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης 
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

* * *

2. ΠΡΟΝΟΙΑ ~ ΥΓΕΙΑ
Η έμφαση που δίνει η κυβέρνηση ραςστον τομέα Υγεία- Φαρμακο-Πρόνοια 

όχι μόνο καθορίζει τη κοινωνική διάσταση της πολιτικής μας, αλλά ανοίγει 
σημαντικές νέες δυνατότητες και στο αναπτυξιακό επίπεδο. 0 συνδυασμός των 
δύο αυτών στοιχείων μπορεί να δώσει δυναμικά αποτελέσματα στο χώρο της 
παραγωγής .

Προχωρούμε άμεσα και κατά προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της κατασκευής 
και του εξοπλισμού των Κέντρων Υγείας των μη αστικών περιοχών ,τη βελτίω
ση της υποδομής των νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας εξωνοσοκομειακής αστικής 
υποδομής και των τριών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, τη βελτίωση του 
συστήματος αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, την οργάνωση συστήματος 
πληροφορικής και την εκπαίδευση - εξειδίκευση του προσωπικού.

Στον τομέα της πρόνοιας τα προγράμματα που προωθούνται κατά προτε
ραιότητα .αφορούν την λειτουργία 6.5 ΚΑΠΗ , 120 βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών, τεχνολογικού κέντρο αναπήρων, ξενώνων για άτομα με κοινωνικά 
προβλήματα και ιδρυμάτων χρόνια πασχόντων.

Στον τομέα του φαρμάκου εφαρμόζονται άμεσα και κατά προτεραιότητα 
προγράμματα για την αξιοποίηση του σημερινού παραγωγικού δυναμικού μόνο 
από την Εθνική Φαρμακοβιομηχανία , την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
ΧΡΩΠΕΙ και την προώθησει διαδικαδιών παραγωγής σε προϊόντα που είναι 
συμπληρωματικά στη φαρμακοβιομηχανία (αναλώσιμα υλικά, φαρμακευτικά φυτά, 
υλικά συσκευασίας κ.λ.π.) Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ρόλο 
του Δημόσιου Τομέα στηνζήτηση αυτών των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει στη 
δημιουργία ενός νέου πεδίου ανάπτυξης της βιομηχανικής μας παραγωγής, με 
εξασφαλισμένη εσωτερική αγορά και σοβαρές δυνατότητες εξαγωγών.

Η προμήθεια - εξοπλισμός των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας 
η προώθηση της παραγωγής νέων προϊόντων , η προσπάθεια εξασφάλισης αντιστα
θμιστικών οφελημάτων για ένα τμήμα τουλάχιστο του εισαγόμενου εξοπλισμού,

• · // . . .
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η μείωση των νοσηλειών του εξωτερικού με βελτίωση των δικών μας υπηρεσιών 
συγκλίνουν από παράλληλες πλευρές προς την ίδια κατεύθυνση.

Το πλαίσιο αυτό δράσης συμπληρώνεται και με το αναγκαίο θεσμικό 
πλαίσιο, όπως το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του ΕΣΥ και την εναρμόνιση 
των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, για την αιμοδοσία , την προστασία της 
μητρότητας, την ενοποίηση φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας , τη συμπλήρωση του 
Ν. 963/79 για την επαγγελματική αποκατάσταση των αναπήρων, και ατόμων με 
ειδικές ανάγκες.

*  *  *

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
α.Περιβάλλον

Η εφαρμογή μιάς προγραμματισμένης περιβαλλοντικής πολιτικής μπορεί 
να βασίζεται στην προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός ανθρώπινου και ποιο
τικά ανθρώπινου περιβάλλοντος στις πόλεις και στα χωριά, αλλά ταυτόχρονα 
έχει θετικές επιδράσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας.

Οι προτεραιότητες που προωθούνται στον τομέα αυτό είναι οι ακόλουθες: 
α. * Το 5ετές πρόγραμμα αντιμετώπισης του νέφους στην πρωτεύουσα.

* Η μείωση της ρύπανσης απαιτεί επενδύσεις της τάξης των 4δις. για τη 
βιομηχανία , από τη οποία τα 2δις. μπορούν να παραχθούν ώς προϊόντα 
της εγχώριας παραγωγής.
*0 Νόμος για το περιβάλλον θα θέσει σαφείς κανόνες για τις βιομηχανίες 
και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για την αγορά αντιρρυπαντικής τεχνολο
γίας ύφους πάνω από 80 δις. με εκτίμηση ότι το 50% θα παραχθεί από 
την εγχώρια βιομηχανία- βιοτεχνία.
Στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής προωθήθηκε το πρόγραμμα για τα Κέντρα 
Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, η ολοκλήρωση του οποίου θα έχει πολλαπλές' 
θετικές επιπτώσεις στη με ίωση’της συμβολής των οχημάτων στη ρύπανση, 
στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, στις συναλλαγματικές δαπάνες, ενώ 
θα δημιουργήσει περί τις 3.000 νέες θέσεις εργασίας*στο δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα.

β. Στον τομέα της κατοικίας οι κύριοι άξονες της πολιτικής που ακολουθείτα 
είναι τρεις:
- Το προϊόν της κατοικίας να παρέχεται μέσα σε Κατάλληλα πολεοδομικά 

και περιγαλλοντολογ ικά πλαίσια που είναι ο κεντρικός στόχος της ΕΠΑ. 
Προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές που εμφανίζεται μεγαλύτερο 
πρόβλημα από την πτώση της προσφοράς κατοικίας.

• ·  / / .  .
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Προτεραιότητα επίσης θα έχουν τα στεγαστικά προβλήματα νοικοκυριών 
που δεν έχουν την δυνατότητα απόκτησης κατοικίας ανάλογης με τις 
ανάγκες τους ( οικονομικά, ασθενέστερα νοικοκυριά, φοιτητές, 
νέα ζευγάρια, συνταξιούχοι κ.λ.π.)

Η πολιτική αυτή εκφράζεται από τα ακόλουθα προγράμματα:

1. ΕΠΑ - Πολεοδομικές επεκτάσεις · "
Στα πλαίσια της ΕΠΑ κια για την ενίσχυση της αυτοστέγασης προβλέ- 

πεται η παροχή νέων εκτάσεων για οικοδόμηση κύριας και παραθεριστικής 
κατοικίας συνολικού ύψους 685 χιλ. στρεμμάτων.

Μέχρι τέλος του 1985 θα έχουν ενταχθεί 24.000 στρέμματα πρώτης και 
παραθεριστικής κατοικίας, ενώ μέχρι το τέλος του 1986 θα έχουν δοθεί για 
οικοδόμηση 20.000 στρέμματα. Παράλληλα με ειδικά Π.Δ. απελευθερώνεται 
η δόμηση σε 1 1 . 0 0 0  οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2 . 0 0 0  κατοίκων χωρίς 
οικιστικά προβλήματα.

2. Ενοικιαζόμενη κατοικία -
Προς την ίδια κατεύθυνση·ενισχύεται ο τομέας της ενοικιαζόμενης κατοι

κίας , ώστε να γίνουν ελκυστικότερες οι επευδύσεις σ'αυτόν.
Προϋπόθεση είναι η αύξηση της απόδοσης επενδεδυμένωνκεφαλαίων στον 

τομέα αυτό, με ταυτόχρονη όμως προστασία και ενίσχυση των ενοικιαστών 
ανάλογα με τις εισοδηματικές τους δυνατότητες.

3. Αξιοποίηση κτιριακών αποθεμάτων.
Προωθείται με κατάλληλα κίνητρα η αξιοποίηση και εξυγίανση υφισταμένου 

αποθέματος κατοικιών. Κύριο μέτρο θα είναι η απαλλαγή από το φόρο εισοδή
ματος των επισκευών, κατοικιών βάσει τιμολογίου. Με το μέτρο αυτό 
ενισχύεται ο τομέας των επισκευών και συλλαμβάνεται η αντίστοιχη φορο
λογητέα ύλη.

4. Ενίσχυση κοινωνικού τομέα κατοικίας
βασικούς στόχους της πολιτικής μας αποτελούν η εξοικονόμηση πόρων και η 

αύξηση της κοινωνικής και πολεοδομικής αποδοτικότητας τους.
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω του συντονιστικού φορέα κατοικίας 

με τον εξορθολογισμό, ενοποίηση και κλημάκωση με κοινωνικά κριτήρια, των 
επιτοκίων και με τον συντονισμό της χρηματοδότησης και των προγραμμάτων 
επιμέρους φορέων. Προτεραιότητα θα , δοθεί στην ενίσχυση- των ασθενέστερων 
ομάδων και στη συσχέτιση προγραμμάτων με πολεοδομικά - χωροταξικά κριτήρια 
Στα πλαίσια αυτά θα προωθηθούν άμεσα τα- έτοιμα προγράμματα.
(ιδίως του ΑΟΕΚ και της ΔΕΠΟΣ (Καλαμίτσα, Πολίχνη κ,λ-π.). ’ '



¥. 1

5.. Οικοδομικοί, συνεταιρισμού
Βελτιώνεται και συμπληρώνεται η νομοθεσία που θα επιτρέπει : 

α.Την αξιοποίηση τοπικών πόρων και αποταμιεύσεων μέσω οικοδομικών 
συνεταιρισμών και εταιρειών μικτής οικονομίας για την εξασφάλιση 
κατοικίας

β.Την αξιοποίηση εκτάσεων υφισταμέων συνεταιρισμών, 
γ. Προτεραιότητες στα Δημόσια Εργα;

Στα. δημόσια έργα οι προτεραιότητες τοποθετούνται στην ολοκΛήρωση των 
άμεσα παραγωγικών έργων που δημιουργούν εισόδημα και απασχόληση τόσο 
στο στάδιο της κατασκευής τους, όσο και μετά την αποπεράτωση τους, 
ενών ταυτόχρονα βελτιώνουν την παραγωγικότητα της οικονομίας και 
αυξάνουν την απόδοση των επενδυόμέων κεφαλαίων. Οι επενδύσεις αυτές 
κύρια στα εγγειοβελτιωτικά έργα, στην υποδομή :.γιατις μεταφορές και 
σε έργα βιομηχανικής και τουριστικής υποδομής καθώς και σε ειδικά 
έργα είναι συγκριτικά λιγότερα σηναλλαγματοβόρες , εξασφαλίζουν διασπο- 
ρά της ωφέλειας και βελτιώνουν ταυτόχρονα και τις συνθήκες της παρα
γωγής και της διαβίωσης.

- 28 -

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέσα από τις ολοκληρωμένες αυτές επιλογές δεν σηματοδοτείται απλά 
μιά οικονομική και τεχνολογική πορεία αλλά ταυτόχρονα προκύπτει ένα 
συνολικό πρότυπο μιάς ανάπτυξης κοινωνικής ,οικονομικής, τεχνολογικής, 
και πολιτιστικής, ένα πρότυπο μιάς συνολ·ικής αναβάθμισης του ατόμου και 
της κοινωνίας.

Σε αυτή την πορεία, όπου κέντρο είναι ο άνθρωπος και η ολόπλευρη 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων του , η λύση των προβλημάτων που σχετίζονται με τι 
ποιότητα της ζωής του και τη πλατειά και σύμμετρη ικανοποίηση των συλλο
γικών και ατομικών αναγκών του., ιεραρχούνται >σαν πρώτες προτεραιότητες.

Μιά τέτοια κατεύθυνση για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής πρέπει 
να επιλέγει συγκεκριμένα και θεμελιακά μέτρα για την εξασφάλιση ανθρώπινης 
και δημιουργικής εργασίας.,Την προστασία και διαφύλαξη της υγείας, τη 
συνεχή μόρφωση και εκπαίδευση . Τη συμμετοχή των νέων στις κοινωνικές και 
πολιτικές διαδικασίες, την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
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Για τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του ανθρώπου προς το περιβάλλον 
και την οικολογική προστασία για την ανάπτυξη και στήριξη του μαζικού - 
λαΐ'κού αθλητισμού . Για τον προσδιορισμό της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του 
λαού μας την ενεργό και συνειδητοποιημένη συμμετοχή του στην πολιτιστική 
ζωή, σαν δημιουργό και δέκτη όχι απλά καταναλωτή πολιτιστικών ανθών.

Η εξασφάλιση πόρων από το δημόσιο τομέα για την ικανοποίηση των 
ευρύτερων κοινωνικών αναγκών που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανακούφιση 
των ασθενέστερων λαϊκών στρωμάτων καθώς και η ουσιαστική ποιοτική και πο
σοτική βελτίωση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, αποτελούν τις απαραίτητε 
προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.. Λ--..- ....

Η ποιότητα' ζωής αναβαθμίζεται από την νέα αυτοδύναμη οικονομική 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και. συνάμα σημαδεύει και σηματοδοτεί 
την πόρε ία προς την Αλλαγή..

ΜΕΡΟΣ ΣΤ*

01 ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
1. Η πάλη στους θεσμούς · .

eu. Το μαζικό κίνημα πρέπει να κατανοήσει σ'όλη του την έκταση , τις 
νέες θεσμικές και δομικές αλλαγές και να παρέμβει αποφασιστικά για την 
εδραίωση τους, και στην συνέχεια για τη'δυναμικής τους λειτουργία.

Είναι φανερό ότι όχι μόνο η επιτάχυνση της πορείας , αλλά και η ίδια 
η ποιότητα της Αλλαγής θα κριθεί από τη δυνατότητα καθιέρωσης των νέων 
παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων στους χώρους της παραγωγής , της παιδεί 
της υγείας, του πολιτισμού,ολόκληρης της κοινωνικής ζωής. Επιτυχία των 
νέων παραγωγικών και κοινωνικών δομών θα σημάνει άλμα στην πορεία της 
κοινωνικής αλλαγής.

Εάν το μαζικό κίνημα δεν κατανοήσει τον κρίσιμο αυτόν ιστορικό του 
ρόλο θα οδηγηθούμε αντικειμενικά σε στασιμότητα ή σε οπισθοδρόμηση της 
Αλλαγής και τελικά σε μιά πολιτική διαχείρισης γιατί οι νέοι θεσμοί και 
οι δομές θα αποδυναμωθούν και θα εκφυλισθούν σε ανώδυνα τροποποιημένες 
μορφές εκμετάλλευσης και αλλοτρίωσης του συστήματος.
β. 0 γενικός αυτός άξονας της πολιτικής στρατηγικής του μαζικού 
κινήματος είναι ανάγκη να εξειδικεύσει και να πάρει συγκεκριμένες μορφές 
κατά χώρους και. τομείς παραγωγικούς και κοινωνικούς. Να λάβει υπόψη το 
υπάρχον επίπεδο παραγωγ ικών. δυνατοτήτων, κοινωνικής συνείδησης , πρρ,κτικής 
δράσης όχι για να παραμείνει εκεί, αλλά να υπερβεί το επίπεδο αυτό μέσα απ 
τις νέες δυνατότητες και προοπτικές . Μόνο μ'αυτό τον τρόπο θα πάρουν 
συγκεκριμένη και λειτουργική μορφή οι δομικές αλλαγές. Αυτό όμως προϋπο
θέτει ότιτο μαζικό κίνημα σε κάθε παραγωγικό χώρο θα πρέπει κύρια να
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προσδα^ρίσε ι το νέο ταξικό στίγμα των αγώνων του να εκτιμήσει, τους 
συσχετισμούς όπως σήμερα δυναμικά διαμορφώνονται , να εκμεταλλευθεί την 
αναβάθμιση του ρόλου του μέσα από τις νέες δομικές αλλαγές (κοινωνικο
ποίηση , εποπτικά συμβούλια,νόμοι για την παιδεία . Υγεία κ.λ.π.), να 
αξιοποιήσει τις στρατηγικού χαρακτήρα εξουσίες και αρμοδιότητες του νέου 
παραγωγικού, αναπτυξιακού , κοινωνικού και πολιτιστικού του ρόλου.
γ. Γνώση και αξιοποίηση των στρατηγικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων' για τους 
εργαζόμενους , για το μαζικό κίνημα σημαίνει μεταφορά του πεδίου πάλης 
μεταξύ κεφαλαίου εργασίας από τον περιορισμένο χώρο αναδιανομής της 
υπεραξίας στο πεδίο ελέγχου του κυκλώματος παραγωγής, διαχείρησης διανο
μής του προΐ'όντος στο πεδίο διαμόρφωσης τελικά ενός κοινωνικού προτύπου 
παραγωγής ,δράσης,πολιτισμού.

Αυτό σημαίνει ειδικά για τις νέες δομές στο χώρο της παραγωγής , 
αναβάθμιση του πεδίου πάλης από το επίπεδο της στενά οικονομίστικής 
διεκδίκησης- όπως μεγαλύτερες αυξήσεις για τους εργαζόμενους απαιτείϊ η 
παραδοσιακή αριστερά και αύξηση των κερδών του κεφαλαίου για μεγαλύτερες 
επενδύσεις απαιτεί η δεξιά- δηλαδή από το πεδίο ανακατανομής του πλεονάσ
ματος - που αποτελεί εν δυνάμει ένα πεδίο ανακατανομής και στενά 
οικονομικών διεκδικήσεων - στην καρδιά της παραγωγικής διαδικασίας 
εκεί όπου υπάρχειέλεγχος και παρέμβαση των εργαζομέων για τη μεταβολή των 
παραγωγικών και των ευρύτερων κοινωνικών. σχέσεων, όπου το κοινωνικό και 
το ευρύτερο αναπτυξιακό κριτήριό καθορίζει τις διαδικασίες της συσσώρευσης 
και των επενδυτικών κατευθύνσεων.

Σ'αυτές τις συνθήκες οι κοινωνικοί και αναπτυξιακοί στόχοι, οι εθνικοί 
προσανατολισμοί , η αύξηση, της παραγωγής και η βελτίωση της παραγωγικότητας 
δεν είναι είναι κάποιες εκ των "ανω" από κάποιο υπερσυγκεντρωτικό κέντρο- 
καθορισμένες επιλογές αλλά αποτελούν πεδίο πάλης των εργαζομένων , για την 
αυτοδύναμη ανάπτυξη της πατρίδας για την δική τους ολόπλευρη ολοκλήρωση.

Μέσα σ'αυτά τα πλαίσια οι οικονομικός διεκδικήσεις, η άνοδος του 
εισοδήματος των εργαζομένων σαν. σύνολο χρηματικού και κοινωνικού μισθού- 
επιβάλλουν νέο προσανατολισμό. Η κατανομή π.χ. της αύξησης της παραγωγικό
τητας εντάσσεται μέσα στην συνολική παρέμβαση και δράση των εργαζομένων 
σ'ολοκληρο το πλέγμα της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι ενώ ο εργαζόμενος 
ωφελείται με τη στενά χρηματική έννοια, το κέρδος του αυτό παύει να 
αποτελεί την ικανοποίηση μιάς στείρας οικονομίστικής διεκδίκησης, και 
προβάλλει σαν αποτέλεσμα της δημιουργικής του παρέμβασης στις σχέσεις 
παραγωγής , στον καθορισμό του εθνικού και κοινωνικού κριτήριου , που 
κατευθύνει τις επιλογές του. Αποβαίνει μιά κατάκτηση που ολοκληρώνει- τον 
εργαζόμενο και δεν τον υποδουλώνει. Γιατί τότε η ταξική συνείδηση δεν

··//.··
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δεν εκφράζει απλά τη θέση των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία, 
αλλά ταυτόχρονα μιά συγκροτημένη και σφαιρική πολιτοιδεολογική πρόταση 
για την κοινωνική αλλαγή, και συμπορεύεται με τις ανώτερες μορφές παρέμ- 
βο.σηςτων κοινωνικών δυνάμεων στη διαδικασία μετασχηματισμού των σχέσσων 
παραγωγής.
δ. 0 αγώνας για την εδραίωση και τη λειτουργία των νέων θεσμικών και 
δομικών αλλαγών, είναι από την ίδια τη φύση του πολύπλευρος. Θα πρέπει 
μέσα στο πεδίο της πολιτικής στρατηγικής του μαζικού κινήματος, να τεθεί 
σαν αναγκαίος, άξονας,· η απομόνωση , περιθωριοποίηση των πρακτικών 
υπονόμευσης τωννέων δομικών αλλαγών, που προέρχονται από άλλους κομματικού« 
φορείς. Η απάντηση του μαζικού κινήματος των συνδικαλιστικών και κοινω
νικών φορέων,θα πρέπει να είναι άμεση και κατηγορηματική,σε τέτοιες 
πολιτικές.

Η Δεξιά γνωρίζει ότι η εδραίωση των μη αντιστρεπτών δομικών
αλλαγών, η παγίωση των ερεισμάτων του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού , που 
καθορίζεται από την άμεση λαϊκή συμμετοχή, από την ανάληψη της παραγωγικής 
διαδικασίας από τους ίδιους τους εργαζόμενους , σημαίνει ότι διαμορφώνεται 
μια νέα κοινωνική και όχι μόνο πολιτική εξουσία,την οποία δεν θα μπορέσει να 
χειραγωγήσει ή να εξαπατήσει.

Για το ΚΚΕ η είσοδος του μαζικού κινήματος, του κοινωνικού στοιχείου, 
στις διαδικασίες των νέων δομικών αλλαγών σημαίνει αυτόματα αποδυνάμωση των 
μηχανισμών και των οργανωτίστικων πρακτικών. Η κυριαρχία του πολιτικού 
και κοινωνικού λόγου, στην νέα αϋτή πραγματικότητα , η αναβάθμιση της
θέσης του κάθε εργαζόμενου , δημιουργεί μιά νέα πραγματικότητα που όχι ..
μόνο αναιρεί το πολιτικό- ιδεολ«ογικό πρότυπο του ΚΚΕ, αλλά βάζει σε 
σκληρή δοκιμασία το ίδιο να αρθρώσει συγκεκριμένη πολιτική στο πεδίο 
των μη ελεγχόμενων συσχετισμών και όχι της απλής αντιπαράθεσης κομματικών 
μηχανισμών.

Οι δύο πολιτικές αυτές στο μέτρο που. μπαίνουν σε εφαρμογή στο μαζικό 
κίνημα έρχονται σε κύρια'αντιπαράθεση με την πορεία εδραίωσης των νέων δο

μικών αλλαγών. Η υπέρβαση και η περιθωριοποίηση τους αποτελεί αναγκαίο όρο για 
την εδραίωση των νέων θεσμών και σχέσεων.

2. Οι άμεσες προτεραιότητες
Σήμερα γίνεται άμεση η συνείδηση από τους εργαζόμενους ότι η λει

τουργία της χώρας σ'ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον επιβάλλει 
άμεσες προτεραιότητες. Επιβάλλει συγκροτημένες κοινωνικές και παραγωγικές 
πρωτοβουλίες , επιβάλει τη συλλογική προσπάθεια του μαζικού κινήματος για 
τη: ■ ■ .
- στήριξη των θεσμών της ανάπτυξης και της λαΐ'κής συμμετοχής
- πρόταξη του εθνικού , κοινωνικού και παραγωγικού κριτηρίου σε κάθε 

επιλογή



-32-
.1 3

- στροφή στην κοινωνική κατανάλωση, στήριξη και διεύρυνση των παραγωγικών 
δυνατοτήτων της χώρας.

Το μαζικό κίνημα κατανοεί και 6υνδέετ σήμερα τον όρο ανάπτυξη με την 
αναδιάρθρωση και την αλλαγή των δομών. Συνδέει τον όρο συσσώρευση με τον 
όρο κοινωνική και αναπτυξιακή επένδυση. Γιατί το αίτημα,'η επιταγή των 
κοινωνικών δυνάμεων της αλλαγής για την αναδιάρθρωση των δομών - κοινω
νική και παραγωγική - εντάσσεται στη σοσιαλιστική στρατηγικοί. |

·· IIα. Οι άμεσες αυτές προτεραιότητες επιβάλλουν την αντιμετώπιση μέσα
από μιά νέα δημιουργική οπτική των όρων απασχόληση , ανεργία , μέσα 
στην πορεία της αλλαγής. 0 αγώνας σήμερα γύρω από τους κοινωνικούς όρους 
των εργασιακών σχέσεων αποσυνδέεται από το καθαρά οικονομικό επίπεδο
- στο οποίο καθηλονόταν μέσα από την επιρροή των ανταγωνιστικών μηχανισμών 
της αγοράς και παίρνει χαρακτήρα πολιτικό και κοινωνικό. Για το συνδικα
λιστικό κίνημα η σύζευξη και ενιαία παραγωγική -κοινωνική-πολιτική 
προώθηση εργαζομένων- άνεργων δεν έχει απλά τον χαρακτήρα της αλληλεγγύης 
αλλά της κοινής δράση γύρω από κοινά διεκδικητικά προγράμματα που συνθέτουν 
τις διαφορετικές μορφές εργασίας και σχέσεων εργασίας και παραγωγής
στη βάση των ενιαίων κατευθύνσεων μιάς στρατηγικής ανάπτυξης, βελτίωσης 
της παραγωγικότητας , νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών, αξιοποίησης στο 
εθνικό πεδίο των πλουτοπαραγωγικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, 
ελέγχου του κυκλώματος παραγωγής - διαχείρησης - διανομής από τους 
εργαζόμενους.
β. Η διεύρυνση ταυτόχρονα των διαφόρων μορφών της μισθωτής
εργασίας στη χώρα μας - αν και δεν φτάνει στο επίπεδο των δυτικών 
χωρών - εντούτοις έχει ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες όσο αφορά 
το ύφος και τη κατεύθυνση των παροχών.

|
Γιατί η μισθωτή απασχόληση και ο μισθός δεν περιέχουν μόνο 

οικονομικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια και προϋποθέσεις για την 
είσοδο του μισθωτού στο πεδίο της κατανάλωσης. Η σχετική θέση κάθε 
κατηγορίας μισθωτών στην κοινωνική ζωή συναρτάται κατά κανόνα με το 
επίπεδο του μισθού, την ειδική θέση που καταλαμβάνει η κάθε κατηγορία 
στην πυραμίδα της ιεραρχίας της μισθωτής εργασίας.

Υπό την προϋπόθεση της γενικής ανοδικής πορείας του συνολικού 
προϊόντος η οικονομίστικη προσέγγιση του προβλήματος ζητά μιά 
αριθμητική αναλογία επιμερισμού του πρόσθετου προϊόντος.
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Το σύνολο του μισθωτού πληθυσμού εντάσσεται κάτω από αυτή την οπτική 
στο πυραμιδοειδές σύστημα που κινείται μονοδιάστατα και αδιαίρετα και 
αυξάνεται προοδευτικά σ'όλες τις διαστάσεις του. Η επι μέρους 
ιεραρχημένες ομάδες έχουν ώς σημείο αναφοράς τις γειτονικές τους 
κλίμακες και σ'αυτές αντιστοιχούν κοινωνικά πρότυπα και συμπεριφορές. 
Απουσιάζει εμφανώς η αναφορά /διασύνδεση με τις παραγωγικές δομές 
και κύρια η αδρανής και ασυμπίεστη αυτή πυραμίδα, θέλει να αποσυνδεθεί 
από μιά ευρύτερη παραγωγική αναπτυξιακή αναδιάρθρωση που θα έχει ως 
συνέπεια μια αντίστοιχη ανακατάταξη επιπέδων, (ή τη δόμηση άλλων πυρα
μίδων κοινωνικών παροχών κόλουρων) που θα διασφαλίσουν μιά δικαιότερη 
συνολική εισοδηματική και κοινωνική απολαβή.

Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να ανερέσει την αυτονόμηση του 
συστήματος αυτού, της οικονομίστικης πυραμίδας, που δομήθηκε στο 
παρελθόν - αλλά ως ένα βαθμό και πρόσφατα - κάτω από όρους, που πρέπει 
σήμερα να ενταχθούν σε μιά ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική. Η μισθολο- 
γική πυραμίδα θα πρέπει να αντιστοιχηθεί τελικά στις νέες παραγωγικές - 
τεχνολογικές-αναπτυξιακές αναγκαιότητες, και το κυριότερο να αντιστοιχείται 
σ'αυτή όχι μόνο η γεφύρωση του χάσματος ιδιωτικός - δημόσιος τομέας 
αλλά παράλληλα να αμβλύνονται μέσα από τη νέα αναπτυξιακή πορεία, οι 
αντιθέσεις μεταξύ κορυφής και βάσης της πυραμίδας, μεταξύ του μισθωτού 
και του άνεργου.



Μ Η Μ Υ Η Α * * *

\ -34-

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την απόφαση της ειδικός συνόδου της Κ.Ε. για την 
οικονομικό πορεία και την ανάπτυξη της χώρας μας καταθέτει την ολο
κληρωμένη. του πρόταση, που δέν είναι παρά επαναβεβαίωση και συνέχεια 
της Εθνική πρότασης για την πόρε ία της ανεξαρτησίας , της κοινωνικός 
αλλαγής της ανάπτυξης που ψήφισε ο λαός μας στις 2 του Ιούνη.

Με την πρόταση αυτή- που ως κεντρικές επιλογές και κατευθύνσεις 
εξειδικεύεται και ιεραρχείται κατά τομέα Κυβερνητικός δράσης- το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. καλεί τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς σ'ένα πλατύ 
διάλογο , με υπεύθυνες και συγκεκριμένες απόψεις, για την πορεία της 
ανάπτυξης και της κοινωνικός αλλαγής.

Διαβεβαιώνουμε την κοινωνική συμμαχία των δυνάμεων της αλλαγής, 
τον κάθε εργαζόμενο, όλο το'λαό ότι παραμένουμε πιστοί στα οράματα 
μας, ότι αγωνιζόμαστε .σήμερα να θεμελιώσουμε τη νέα πορεία, να περά
σουμε από το σχεδίασμά και τη διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων, 
στην οικοδόμηση μιάς νέας οικονομικής και κ©ινωνικης- πόρείας.

Η πολιτικό μας τη 2η τετραετία είναι μιά ακόμα πιό δυναμική 
πορεία που έρχεται καθημερινά σε επί μέρους ρήξεις με όλα εκείνα τα 
στοιχεία παραγωγικά ,- κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά, που 
συνθέτουν και αναπαράγουν το κύκλωμα της εξάρτηση , της υπανάπτυξης, 
της αλλοτρίωσης . Ρήξεις που προωθούν μιά νέα συλλογική συνείδηση 
που θα δώσει άμεση προτεραιότητα στο κοινωνικό κριτήριο,που θα συ
ναρτήσει την ατομική *ικανοποίηση με την παραγωγική αναδιάρθρωση . 
Ρήξεις που δίνουν παράλληλη μάχη στο πεδίο των θεσμών των δομών 
αλλά και των αξιών,, που δίνουν ουσιαστικές απαντήσεις και απελευθε- 
τωτικές-διεξόδους στην προσπάθεια της Ελληνικής κοινωνίας να βγεί από 
τα ασφυκτικά πλαίσια της εξάρτησης και της αποδιάρθρωσης.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ώς Κίνημα, ώς Κυβέρνηση , ώς στελέχη και μέλη θα δώσε 
συντονισμένο και αποφασιστικό αγώνα για την ανάπτυξη και την προκοπή 
του τόπου, για μια νέα και μόνιμη σχέση ανατροφοδότησης με την 
κοινωνία , προωθώντας την αδιαπραγμάτευτη πολιτική πρόταση που 
επαγγέλθηκε την 3η Σεπτέμβρη.
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Στην σημαντική αλλά και κρίσιμη σημερινή συγκυρία το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
και η Κυβέρνηση του απευθύνεται σ'όλους τους εργαζόμενους και ζητά 
να στηριχθεί η πορεία της ανάπτυξης από όλο το λαό στις μικρές καθη
μερινές μάχες αλλά και στις στρατηγικές αναμετρήσεις για την ανεξαρτη 
σία , την εδαφική ακεραιότηα, την προκοπή ,την ειρηνη του τόπου.

Παράλληλα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. καλέ ί το λαό μας σ'.ενα παλαΐ'κό κίνημα 
για την ανάπτυξη του τόπου, καλέί τον καθένα μας, αλλά και τους κσινω 
νικούς φορείς να δώσουν τη μάχη, της ανάπτυξης μέσα από την ατομική 
στάση αλλά κύρια μέσα από τη συλλογική δράση, την πρωτοβουλία , την 
θεμελιωμένη πρόταση.

Μέσα από αυτό τον παλαΐ'κό αγώνα είμαστε βέβαιοι ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
και η Κυβέρνηση του, όλος ο λαός προχωρούν σταθερά και αποφασιστικά 
στην πραγματοποίηση των στόχων μας.


