
Ολόκληρος ο λόγος του πρωθυπουργού στα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ

Πρώτο επίτευγμα: Σταμάτησε 
ο κατήφορος Γης Οικονομίας
Ο λόγος του πρωθυπουργού 
οττην Εκθεση Θεσσαλονίκης 
έχει ως εξής:

Η ελληνική οικονομία μπήκε από το 
1979 σε μια νέα δύσκολη φάση. Μια φά
ση που χαρακτηρίζεται από οικονομική 
ύφεση, υψηλό πληθωρισμό, σημαντικά 
ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συ
ναλλαγών και προβλήματα ανεργίας.

Πρώτο μέλημα στον οικονομικό τομέα 
της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ μετά από 
τη λαϊκή ετυμηγορία με τη συντριπτική 
εκλογική νίκη της 18 του Οκτώβρη, ήταν 
να σταματήσει το κατρακύλισμα της ελ
ληνικής οικονομίας. Η διασφάλιση μιας 
οικονομικής σταθερότητας και η δη
μιουργία εμπιστοσύνης για το μέλλον 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις 
για τη ριζική αναστροφή των αρνητικών 
εμπειριών του παρελθόντος. Μόνο μ’ αυ
τόν τον τρόπο θα γίνει δυνατόν να 
προωθηθεί μια κοινωνικοοικονομική 
αναπτυξιακή πορεία για την ευημερία 
της χώρας μας. Η οικονομική επίδοση 
των τελευταίων μηνών δημιουργεί αισιο
δοξία, μιας και κατορθώσαμε, λαός και 
κυβέρνηση, να σταματήσουμε το κατρα
κύλισμα της οικονομίας μας.

Τα έκδηλα προβλήματα που αντιμετω
πίζουμε σήμερα δεν οφείλονται απλά σε 
βραχυπρόθεσμες, συγκυριακές καταστά
σεις της ελληνικής οικονομίας. Ούτε εί
ναι μόνο αντανάκλαση της βαθιάς κρί
σης που χαρακτηρίζει τη διεθνή οικονο
μία. Αντίθετα, αποτελούν έκφραση των 
δομικών αδυναμιών της ανάπτυξής μας.

Τρία γενικά χαρακτηριστικά είναι έκ
δηλα στην αναπτυξιακή εμπειρία της οι
κονομίας μας την τελευταία δεκαετία:

Πρώτα, η μεγέθυνση του εθνικού μας 
εισοδήματος βασίστηκε, στο μεγαλύτερό 
της ποσοστό -  περίπου κατά τα 3/4 -  
στον κλάδο των υπηρεσιών και όχι στη 
βιομηχανία, τη γεωργία και το μεταλλευ
τικό κλάδο.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός 
ότι η αύξηση της συμμετοχής των υπηρε
σιών δεν οφείλεται στην προώθηση εξει- 
δικευμένων και σύγχρονων παραγωγι
κών δραστηριοτήτων.

Δεύτερο, στη βιομηχανία μας, η ¿/.λει
ψή στοιχειώδους προγραμματισμού και 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων οδήγησε σε 
ένα οικονομικό π ρ ο σ α ν α το λ ισ μ ό  π ο ν  αν- 
'ΌστοεχτΙ σε μια χρονικά «προηγούμενη 
φάση» ανάπτυξης.

Αυτό που ουσιαστικά συνέβη ήταν ότι 
προχωρούσαμε στο βιομηχανικό τομέα 
κοιτώντας προς τα πίσω.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι 
η συσσώρευση του βιομηχανικού κεφα
λαίου και οι επενδύσεις που έγιναν στη 
δεκαετία του *70 είχαν σαν κέντρο βά-> 
ρους τους παραδοσιακούς κλάδους και 
τους τομείς φθινσυσας σημασίας στη διε
θνή οικονομία. Επίσης, πολλές από τις 
επενδύσεις είχαν απλό κερδοσκοπικό 
σκοπό, και όχι νέους παραγωγικούς 
προσανατολισμούς. Ετσι, η παραγωγική 
μας υποδομή παρουσιάζεται σήμερα 
ιδιαίτερα ρηχή, με ελάχιστη καθετοποίη
ση και τεχνολογική βάση, καθώς επίσης 
χωρίς ουσιαστική ποιοτική διαφορο
ποίηση και δυναμισμό.

Αυτή η πορεία που προσανατολιζόταν 
στα πεπατημένα του παρελθόντος και 
όχι στις απαιτήσεις και προκλήσεις του 
μέλλοντος, δημιούργησε σοβαρές οικονο
μικές διαστροφές στη σημερινή μας οικο
νομική επίδοση. Αντιμετωπίζουμε σήμε
ρα μια σημαντική διάσταση μεταξύ του 
τι παράγουμε, τι καταναλώνουμε, και τι 
έχουμε ανάγκη να επενδύσουμε. Η ανι
σορροπία αυτή μεταξύ της παραγωγής 
μας και της ζήτησής μας μεταφράζεται 
στα μεγάλα ελλείμματα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών και στις πληθω
ριστικές πιέσεις της οικονομίας μας.

Επίσης η χωρά μας, μένοντας πίσω 
παραγωγικά, έχει υποβιβαστεί στο διε
θνή καταμερισμό εργασίας. Αυτό σημαί
νει ότι, όχι μόνο άλλες χώρες, βιομηχανι
κά προηγμένες, αλλά και χώρες του Τρί
του Κόσμου εκτοπίζουν τα προϊόντα μας 
και τις υπηρεσίες μας στη διεθνή αγορά. 
Αντίθετα, οι δικές μας εξαγωγές συγκεν
τρώνονται στους κλάδους φθίνουσας ση
μασίας, που άλλες χώρες αποθαρρύνουν. 
Τέλος, η επιλογή μη δυναμικών και τε
χνολογικά μη προηγμένων κλάδων έχει 
οδηγήσει στη χειροτέρευση των όρων εμ
πορίου των εξωτερικών μας συναλλα
γών. Σαν αποτέλεσμα, ο Έλληνας είναι 
αναγκασμένος να υποστεί μεγαλύτερες 
θυσίες για να εισάγει τα προϊόντα που 
χρειάζεται.

Το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό της 
αναπτυξιαχής μας εμπειρίας είναι ότι ο 
δημόσιος τομέας οσο και ο ιδιωτικός το
μέας παρουσίασαν μια ιδιαίτερη έλλειψη 
ευαισθησίας και προσαρμογής στις ου
σιώδεις αλλαγές που επιφέρει η αλματώ
δης τεχνολογική πρόοδος.

Ζούμε σήμερα μια περίοδο νέας βιομη
χανικής επανάστασης που προέρχεται 
από τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης 
και των παραγωγικών γνώσεων. Οι χώ
ρες που απουσιάζουν από αυτές τις εξε
λίξεις μένουν στο ιστορικό περιθώριο 
και υποθηκεύουν σοβαρά το κοινωνικό- 
όιχονοαιχό τους μέλλον.

Η νέα πραγματικότητα που μας επι
βάλλει η θεμελιώδης τεχνολογική αλλαγή 
που συντελείται στη μικρσηλεκτ^ονιχη 
και πληροφοριακή επιστήμη καθώς και 
στη βιοτεχνολογία αλλάζει ριζικά την έν
νοια του αναπτυξιακού προγραμματι
σμού. Μια χώρα που θέλει να προοδεύ
σει και να ευημερήσει δεν ακολουθεί 
πλέον τα ιστορικά βήματα της οικονο
μίας των ήδη αναπτυγμένων κρατών. 
Αυτή η στρατηγική ανήκε στο προηγού
μενο τέταρτο του αιώνα που διανύουμε. 
Σήμερα οι πιθανότητες επιτυχίας χρί- 
υοντρι από την ικανότητα προώθησης 
!§Η προσαρμογής σε σημαντικά καινου- 
(Μί παραγωγικές δραστηριότητες. Ση
μασία η\η ψ μ  ψα ή  μίμηση εμπειριών 
19 ΛάψΜ ίη'ΙΜ  αλλά η θαρραλέα ανά- 

πρωτοβουλιών για ν#« επιτεύξεις, 
Για ιστορικούς λόγους χάθηκε η ευ

καιρία να πραγματοποιήσουμε τη βιομη
χανική επανάσταση έγκαιρα. Και αυτό 
μας οδήγησε σε κοινωνιχή και οικονομι
κή υπανάπτυξη που ακόμα πληρώνουμε.

Δεν θα πρέπει να χάσουμε και αυτή 
την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την τε
χνολογική επανάσταση που συντελείται 
παγκόσμια.

XX Αναπτυξιακή 
* στρατηγική

Η νέα στρατηγική ανάπτυξης προϋπο
θέτει σωστή ατογραφή των πόρων χαι 
ιεράρχηση των αναγκών.

Στα πλαίσια του πενταετούς προγράμ
ματος ’83-'87 επιλέγουμε τους στρατηγι
κούς τομείς της οικονομίας, στήνουμε 
θεσμούς δημοκρατιχού διαλόγου και 
συνδέουμε το δημόσιο τομέα με την ιδιω
τική πρωτοβουλία, θ α  πρέπει όμως να 
περάσουμε και σε νέες μορφές χαι σχέ
σεις παραγωγής. Η Δημοτική και Κοινο
τική Επιχείρηση, οι συνεταιρισμοί, οι 
φορείς λαϊκής βάσης, με δυο λόγια ο το
μέας λαϊχής συμμετοχής, θα διαδραματί
σει αποφασιστικό ρόλο στην περιφερεια
κή ανάπτυξη. Ο τομέας αυτός μπορεί να 
καλύψει δραστηριότητες που η ιδιωτική 
πρωτοβουλία ή ο κρατικός μηχανισμός 
αδυνατούν να εξυπηρετήσουν.

Η αποκέντρωση και η αξιοποίηση της 
λαϊχής πρωτοβουλίας είναι όροι απαρά
βατοι για να προχωρήσουμε στο δρόμο 
της ανάπτυξης.

Δεν είναι δυνατό κάποιοι γραφειο
κράτες να σχεδιάζουν ξεκομμένα από το 
Λαό και οι μάζες να εκτελούν.

Προχωράμε προς μια αναδιάρθρωση 
της Ελληνικής Οικονομίας. Με στόχο 
την αύξηση της παραγωγικότητας σε 
όλους τους τομείς.

Θεωρούμε τη Βιομηχανία κλάδο στρα
τηγικής σημασίας γιατί επηρεάζει απο
φασιστικά την ανάπτυξη όλων των άλ
λων κλάδων της οικονομίας. Γι' αυτό 
στοχεύουμε στην αύξηση του ειδικού βά
ρους της Βιομηχανίας χωρίς όμως αυτή η 
αύξηση να είναι σε βάρος του πρωτογε
νούς ή του τριτσγενούς τομέα.

Ο ρόλος της νέας Βιομηχανικής Πολι
τικής είναι να εντοπίσει τους κλάδους 
εκείνους που είναι βιώσιμοι και ανταγω
νιστικοί σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιών- 
τας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

Ενδεικτικά αναφέρομαι στους κλά
δους της υψηλής Τεχνολογίας, της μι- 
κροηλεκτρσνικής και της .βιοτεχνολο
γίας.

Παράλληλα πρέπει να αποβλέπει στην 
καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικα
σίας όπως η εγχώρια επεξεργασία των 
πρώτων υλών μας.

Ετσι το πρότυπο της παραγωγής μας 
θα πλησιάσει περισσότερο το πρότυπο 
της εγχώριας κατανάλωσης και διεθνούς
ζήτησης- ,

Για την αγροτική οικονομία στόχος εί
ναι η αύξηση της παραγωγής και της πα
ραγωγικότητας. Αυτό θα επιτευχθεί με 
την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και νέων 
θεσμών, όπως οι αγροτοβιομηχανικοί 
συνεταιρισμοί.

Βασική κατεύθυνσή μας είναι η προώ
θηση της κτηνοτροφίας και η αναδιάρ
θρωση των φυτικών καλλιεργειών.

Παράλληλα, θα ενισχυθεί η επεξεργα
σία και μεταποίηση των αγροτικών μας 
προϊόντων, κοντά στους τόπους παρα
γωγής από τους συνεταιρισμούς.

Ο τριτογενής τομέας είναι ήδη αρκετά 
διογκωμένος. Παρ’ όλη την έκτασή του 
όμως, υστερεί σημαντικά στην ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Χρειάζε
ται λοιπόν αναδιάρθρωση και εξυγίαν
ση. Η παρουσία των μεσαζόντων και αε
ριτζήδων πρέπει να περιοριστεί.

Στον τομέα της προσφοράς κοινωνι
κών αγαθών, όπως η παιδεία, η υγειονο
μική περίθαλψη, η προστασία ίου περι
βάλλοντος, οι συγκοινωνίες υστερούμε 
ποσοτικά. Το κύριο πρόβλημα όμως εί
ναι και εδώ η κακή ποιότητα και το 
υψηλό κόστος. Υπάρχει πρόβλημα οργα
νωτικό, με πληθώρα επικαλύψεων από 
ασυντόνιστους φορείς. Σε πολλές περι
πτώσεις όμως όπως η παιδεία, η ποιότη
τα των παρεχομένων υπηρεσιών και το 
αποτέλεσμά τους είναι συνάρτηση τη; 
προσπάθειας του πολίτη. Αρα χρειάζε
ται προσπάθεια όχι μόνο από το Κράτος 
αλλά και από τον κάθε πολίτη χωριστά.

Είναι καιρός να εκμεταλλευτούμε, επί
σης, τις διεθνείς σχέσεις μας και τα γεω
γραφικά μας πλεονεκτήματα. Η Ελλάδα 
είναι συνδετικός κρίκος Ευρώπης και 
Αραβικού κόσμου. Στο μέλλον θα μπο
ρούσε να είναι συνδετικός κρίκος μεταξύ 
Ευρώπης και Αφρικής.

Ζούμε σε μια περίοδο όπου οι οικονο
μικές σχέσεις προσδιορίζονται σε αυξα
νόμενο βαθμό από την εξωτερική πολιτι

κή. Η σημερινή γνήσια πολυδιάστατη 
εξωτερική πολιτική που ακολουθούμε εί
ναι η μόνη που μπορεί να αξιοποιήσει ς 
οικονομικά τη ζηλευτή στρατηγική θέση | 
της Ελλάδας. Μια σύγκριση της σημερι
νής κατάστασης με τους μακροχρόνιου 
οραματισμούς μας δίνει το μέτρο της 
προσπάθειας που απαιτείται για να γε- 
φυρώσουμε το σήμερα με το αύριο.

Παρόλο που έχουμε καθυστερήσει επι
κίνδυνα σαν χώρα, πιστεύω ότι με τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις και με σκληρή 
προσπάθεια από όλους μπορούμε να; 
κερδίσουμε τον χαμένο καιρό. Αυτό 
απαιτεί κινητοποίηση όλων μας. Κράτος 
και ιδιώτες, εργαζόμενους και εργοδότες 
και συντονισμένη προσπάθεια σε όλα τα 
επίπεδα.

Διαμορφώνουμε θεσμούς και μέτρα 
διαφανή που να μην αφήνουν περιθώρια 
παρερμηνείας των κανόνων του παιχνι-

λο του και το πλαίσιο μέσα στο οποίο να 
κινηθεί.

Εχοντας επίγνωση της κρισιμότητας 
των περιστάσεων δεν δικαιολογούνται 
ούτε παράλογα αιτήματα ούτε ατέρμονες 
συζητήσεις. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Αν 
χρειαστούν βελτιώσεις και διορθωτικά 
μέτρα θα τα αντιμετωπίσουμε με καλοπι
στία στη διαδρομή. Χρειάζεται δράση, 
αναζήτηση επενδυτικών πρωτοβουλιών, 
προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότη
τας.

ελλειμμάτων.
Η μείιοση των ελλειμμάτων και η εξυ

γίανση των δημόσιων οικονομικών, γενι
κότερα. θα ελευθερώσει πόρους για την 
χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύ
σεων.

Ενας άλλος χώρος, που υπεύθυνη εί
ναι η Κυβέρνηση, είναι η προετοιμασία 
του ανθρώπινου δυναμικού που είναι 
βασικός όρος για την επιτυχία. Οι 
ανάγκες του Δημόσιου και ιδιωτικού το
μέα σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
και οι απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνο
λογίας συνεχώς αυξάνουν.

Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 
αυτές πρέπει να εκσυγχρονιστεί το εκ
παιδευτικό μας σύστημα. Η  διαδικασία 
αυτή ήδη ξεκίνησε με την αναμόρφωση 
ίτης Μέσης Εκπαίδευσης και το Νόμο - 
Πλαίοιο για τα Α.Ε.Ι. Παράλληλα, η 
ίυβέρνηση ενθαρρύνει τον επαναπατρι-

“ *“ “ουν και αυτοί την- προσπάθεια

Χ3 Ο ρόλος
I  ]  — -----------

του κράτους
Και αρχίζουμε από το ρόλο ίου κρά

τους.
Με βάση την ιστορική εμπειρία και τη 

σημερινή δομή της ελληνικής οικονομίας, 
ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα για την 
προσπάθεια αναστήλωσης και ανάπτυ
ξης της οικονομίας είναι καθοριστικός.

Το πρώτο βήμα είναι η χάραξη μιας 
καινούργιας οικονομικής και ιδιαίτερα 
Βιομηχανικής πολιτικής. Μιας πολιτικής 
που αξιοποιεί τις δυνατότητες της χώρας 
και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Βιομη
χανικής μας πολιτικής περιέχονται στο 
δετές πρόγραμμα κοινωνικής και οικονο
μικής ανάπτυξης που επεξεργάζεται η 
Κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα αυτό που βγαίνει μέσα 
από δημοκρατικές διαδικασίες καλύπτει 
την επιθυμητή κατανομή των πόρων, 
ανάμεσα σε τομείς οικονομικής δραστη
ριότητας και σε γεωγραφικές περιοχές.

Παράλληλα, με το δετές πρόγραμμα, η 
Κυβέρνηση διαμορφώνει θεσμικό πλαί
σιο που προωθεί ενεργά και συντονισμέ
να την οικονομική ανάπτυξη και εξα
σφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη.

Για το σκοπό αυτό χρειάζεται κατ’ αρ
χή βελτίωση του κρατικού μηχανισμού, 
με μέτρα κατά της γραφειοκρατίας και 
του υπέρουγκεντρωτισμού που ταλαιπω
ρούν τους πολίτες.

Ετσι προχωράμε σε σύστημα λειτουρ
γίας του Δημόσιου Τομέα με καινούργια 
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Κυβέρ
νησης και Δημοσίων Οργανισμών και 
Επιχειρήσεων, μεταξύ Κέντρου και Πε
ριφέρειας.

Αυτό το σχήμα εξασφαλίζει την 
ενεργοποίηση του πολίτη, την αύξηση 
της παραγωγικότητας του Δημόσιου Το
μέα και τη μείωση των διαχειριστικών

Ιντζές: Καινούριο πνεύμα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 12 (Τον 
ανταποκριτή μα:).- Ο πρωβν 
πονεγό? Παπαν-
6φ1ον. εγκαινίασε χθες το 
απόγευμα την 47η α & ιξ η  
της Διεθνούς Εκβίατο; θεο-
οαίονίκη; -  ή, ό η η  την ονο
μαστ ο λαός. την · η ί π |  εκ- 
βτση τηξ Αΐάαγήτ».

Νωρίτερα, κρωβωτουριΛς /γινι 
αντικείμενο θερμών λαϊκών εκ6η- 
λώοετον, ενώ κατά τη Ναάρομή 
από το αεροδρόμιο Μίκρας. &τον 
έφτασε στη 1.15 μ.μ., ώς το κυβερ
νείο, όπου κατέλυοε, αντιμετώπι- 
οε ένα κύμα πράσινον σημαιών 
και αεροπανώ με τα οποία τον 
υποδέχθηκαν ο λαός της θεοοα- 
’/■ονίκης και οπαδοί τον ΠΑΣΟΚ.

Στα εγκαίνια παρέστησαν 29 μέ
λη της κυβέρνησης -  16 υπουργοί 
και 13 υφυπουργοί, ο πρόεδρος 
της Βουλής κ. I, Αλευρό:, ο ποόε-

& ταυ Ευρωπαϊκόν Κοινοβου· 
κ. Ντάνκερτ, η ηγεοΐα των 

ενόπλων δυνάμεων καί σωμάτων 
βοφβλώφ, οι τοπικές αρχές και

χιλιάδες κύαμον. Επίσης, παρέ- 
στηοαν ο υπουργός Εμπορίου και 
Βιομηχανία; της Κάπρου, πρε
σβευτές χα ι άλλοι διπλωματικοί 
εκπρόσωποι περίπου 30 χωρών.

Μετά τον αγιασμό, στον οποίο 
χοροστάτησε ο μητροπολίτης Θεσ
σαλονίκης π. Πανττλεήμον, που 
διαβίβασε τον χαιρετισμό και τις 
ευλογίες του Οικουμενικού Πα
τριάρχη κ. Δημητρίσυ, μίλησαν ο 
πρόεδρος της ΛΕΘ και ο 
υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. 
Βαο. Ιντζές. που παρακόλεσε τον 
πρωθυπουργό να εγκαινιάσει την

Ζτιε 9 μ. μ. στο ξενοδοχείο «Μα
κεδονία Π ηλός·, η διοίκηση της 
ΛΕΘ παρεθρόΒ δείπνο προς τιμήν 
τον πρωθυπουργού που στη συνέ
χεια εκφώνησε βαρυσήμαντα λόγο

47η ΛΕΘ.
Στις . . . .  .

!« Πηλός· 
παρέθεσε
•ώθιμτουο·. ______ ,

Ρ^ΡΗ^ΜΒΗραρυω^μαντι 
οικονομικού κερκχομενον.

Μιλώντας κατά την τελετή των 
εγκαινίων ο υπουςγός Βορείου 
Ελλάδος κ. Βαο Ιντζές:
" Καλωσόρισε τον πρωθυπουργό 
κ. Λ· Παπανδρέου.

-  Είπε ό η  η ΛΕΘ «σηματοδοτεί 
την πορεία της ελληνικής ουιονο- 
μίας».
-  Επιοήμανε ό η  η 47η Λ 0 0  γίνε
ται «μετά την αποβαοιατική αλλα
γή της 16ης Οκτωβρίου*.
-  Αναφέρθηκε στις ξένες χαι την 
ελληνική συμμέτοχη κα ι κατέληξε 
•Ενα καινούριο πνεύμα αναρριπί
ζει α ς ελληνικές ελπίδες. Αυτό το 
καινούργιο όραμα, αυτή την καν 
νούρια προσδοκία, αυτό τον και
νούριο μεγάλο στόχο πρόσφερε 
ο*σν ιδεολογικό ορίζοντα η κυ
βέρνηση της Αλλαγής και ο  πρω
θυπουργός Ανδρέας Παπανδβέοι» · '

Ο πρόεδρος της ΛΕΘ κ. Κούρ- 
της, χαρακτήρα* στην ομιλία το" 
την 47η επίδειξη της Εκθεσή!! 
•οταθμό· για τί, όπως τόνισε, «εί
ναι η πρώτη, η μοναδική ώς τώρσ 
κου γίνεται με σοσιαλιστική κυ
βέρνηση·,

Σήμερα το πρωί ο  πρωθυπουρ
γός συνοδευόμενος από κλιμάκιο 
υπουργών πρόκειται να επισκ*4 
φτεί τον χώρο της ΛΕΘ

μβς.|
Εχχός απο τις αρμοδιότητες που αφο

ρούν τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρα
τισμό των θεσμών, υπάρχουν και οι 
Κρατικές ευθύνες στον τομέα της παρα
γωγή?· ■ - · .

Είναι γνωστό ότι ευαίσθητοι τομείς, 
όπως η Πολεμική Βιομηχανία και το 
φάρμακο, πρέπει να βρίσκονται κάτω 
από τον έλεγχο του Κράτους.

Η σύγχρονη Τεχνολογία, όμως, απαι- 
τείίεπενδύσεις μεγάλου ύψους, με σημαν
τικό επιχειρηματικό κίνδυνο και μακρό 
χρονικό ορίζοντα, που ο ιδιωτικός το
μέας ειδικά σε χώρες σαν τη δική μας, 
είναι δύσκολο να αναλάόει.

Πρέπει κατά συνέπεια να αναλάόει 
επενδυτικές πρωτοβουλίες το ίδιο το 
Κράτος, μέσα από ειδικευμένους ανα
πτυξιακούς φορείς, για να σπάσουμε τον 
κλοιό της τεχνολογικής υπανάπτυξης.

Λόγω των εξελίξεων στη διεθνή οικο
νομία, όπου όλο και μεγαλύτερο κομμάτι 
των διεθνών συναλλαγών, γίνονται σε 
διακρατική βάση, είναι απαραίτητη 
πλέον η οικονομική παρουσία του Κρά
τους, ειδικά όταν επιδιώκεται η μεταφο
ρά τεχνολογίας και ειδικευμένου κεφα
λαιουχικού εξοπλισμού.

Ετσι, ανοίγονται σημαντικές δυνατό
τητες δημιουργίας μικτών επιχειρήσεων 
που να παντρεύουν την ξένη τεχνολογία 
με τις εγχώριες πρώτες ύλες, τη γεωγρα
φική θέση και τις φιλικές σχέσεις της Ελ
λάδας με ξένες χώρες.

Σημαντικό καθήκον του Κράτους είναι 
και η δημιουργία των θεσμών εκείνων 
που θα επιτρέπουν την αρμονική συνύ
παρξη και συνεργασία του Δημόσιου και 
Ιδιωτικού τομέα με κοινό στόχο την 
προώθηση του εθνικού συμφέροντος και 
των αναγκών του λαού.

Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλίζεται 
ο κοινωνικός έλεγχος στις σημαντικές οι
κονομικές αποφάσεις.

ϊ Κοινωνικός 
έλεγχος

Σε μια μικτή οικονομία όπου υπάρχει 
η σαφής πολιτική βούληση άσκησης κοι
νωνικού ελέγχου -  κοινωνικοποίηση -  
πάνω στους κύριους τομείς της οικονο
μίας πρέπει να υιοθετούνται σχήματα τέ
τοια που να μπορούν να προσαρμόζον
ται στίς ανάγκες όχι μόνο του δημόσιου 
τομέα αλλά και των στρατηγικών κλά
δων του ιδιωτικού τομέα.

Για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η κοι
νωνικοποίηση είναι κάτι ευρύτερο από 
τη παραδοσιακή κρατική επιχείρηση 
όπου το κοάτος είναι τυπικά μεν ο ιδιο
κτήτης, αλλά η λειτουργία της δεν προω
θεί υποχρεωτικά το κοινωνικό συμφέ
ρον.

Γι’ αυτό ο όρος κοινωνικοποίηση πε
ριλαμβάνει και κρατικές αλλά και δημο
τικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, ακόμα 
και μικτές όπου μπορεί να υπι 
ιδιωτική συμμετοχή στο εταιρι

?χει και 
κεφά

λαιο.
Τον ίδιο σχοπό, δηλαδή την άσκηση 

κοινωνικού ελέγχου, υποβοηθούν οργα
νωτικές μορφές, όπως ο αγρριοβιομηχα- 
νικός συνεταιρισμός, οι Εταιρείες Λαϊ
κής Βάσης, οι κοινοπραξίες μιχρομε
σαίων και οι Αυτοδιοχειριζόμενες Επι
χειρήσεις.

Αναφορικά με τον παραδοσιακό ιδιω
τικό τομέα, επιδιώκουμε η λειτουργία 
του να προωθεί και ία  γενικότερα εθνι
κά συμφέροντα και επιλογές.

Για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση του

ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει στη δημιουργία 
των απαραίτητων μηχανισμών που θα 
εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις των 
στρατηγικών κλάδων της οικονομίας, 
λειτουργούν μέσα σε πλαίσια συνεπή με 
τους αναπτυξιακούς στόχους της πολι
τείας.

Τέτοιου είδους σχήματα είναι:

α) Εποπτικά συμβούλια:
Οπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν 

τα συμβούλια αυτά ασχολούνται με τις 
βασικές αποφάσεις επιχειρήσεων, σε 
στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, 
ενώ η καθημερινή διοίκηση ασκείται από 
τη διεύθυνση. Ετσι εξασφαλίζεται ότι οι 
σημαντικές αποφάσεις των κλάδων ή 
επιχειρήσεων που έχουν κοινωνική ση
μασία εντάσσονται και εναρμονίζονται 
με τις επιδιώξεις του 5ετούς Προγράμμα
τος και της αναπτυξιακής οικονομικής 
πολιτικής.
β) Προγραμματικές συμφωνίες 
Οι συμφωνίες αυτές που θα οιέπονται 

από πνεύμα διαλόγου και συναίνεσης 
των συμβαλλομένων μερών είναι ένα πα
ραπέρα μέσο δημοκρατικής εξέλιξης 
στον τρόπο διαχείρισης της οικονομίας.

Τα κίνητρα που δίνονται σε επιχειρή
σεις αποτελούν παραχώρηση της κοινω
νίας προς τις επιχειρήσεις αυτές. Είναι 
φυσικό λοιπόν να συνδυάζονται με την 
ανάληψη υποχρεώσεων από αυτές, που 
θα προωθούν το κοινωνικό συμφέρον. 
Ετσι σε επιχειρήσεις που το μέγεθός τους 
επηρεάζει οικονομικές μεταβλητές γενι
κότερης σημασίας τα κίνητρα δένονται 
με τρόπο συστηματικό και διαφανή με 
την ανάληψη εκ μέρους των επιχειρή
σεων αυτών ορισμένων υποχρεώσεων. 
Υποχρεώσεις που προωθούν τις επιδιώ
ξεις και επιλογές της γενικής οικονομι
κής πολιτικής όπως αυτές καθορίζονται 
από το Πενταετές Πρόγραμμα οικονομι
κής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Οι τομείς που μπορούν να καλύπτουν 
προγραμματικές συμφωνίες είναι:

•  Πραγματοποίηση κάποιου συγ
κεκριμένου παραγωγικού ή επαγωγι
κού προγράμματος.

•  Αύξηση της απασχόλησης.
•  Υιοθέτηση νέας τεχνολογίας.
•  Βελτίωση της παραγωγικότητας.
•  Συγκράτηση των τιμών.
•  Ανάληψη επενδυτικών πρωτο

βουλιών που να δένονται με κρατικές

Για το κοινωνικό σύνολο η διαδικασία 
των προγραμματικών συμφωνιών εξα
σφαλίζει μεγαλύτερη υπευθυνότητα των 
κρατικών φορέων όταν ξοδεύουν δημό
σιο χρήμα για την ενίσχυση του ιδιωτι
κού τομέα.

Αποτελεί επίσης ένα πλαίσιο για τη 
στήριξη των προβληματικών εταιρειών.

Εξάλλου, οι προγραμματικές συμφω
νίες επιτρέπουν στις ιδιωτικές επιχειρή
σεις να κάνουν πιό ξεκάθαρες τις ειδικές 
ανάγκες και δυνατότητες τους στη κυ
βέρνηση.

Ο θεσμός αυτός που έχει ήδη εφαρμο
στεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είναι 
ένα βήμα πέρα από τον ενδεικτικό προ
γραμματισμό χωρίς να φτάνει τα όρια 
του υποχρεωτικού. Εξασφαλίζει σημαν
τικές δυνατότητες πραγματοποίησης 
ωφελειών για την κοινωνία από τον προ
γραμματισμό στο επίπεδο των νευραλγι
κών επιχειρήσεων, ενώ συγχρόνως πλα
ταίνει την οικονομική βάση των δημο
κρατικών μας θεσμών.

Ιδιωτικός 
τομέας

Με τον κατάλληλο συνδυασμό κοινω
νικού ελέγχου και κινήτρων, δημιουρ- 
γούνται για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη 
του δυναμικού τους.

Η ξεκάθαρη βιομηχανική πολιτική, 
που καθορίζει το 5ετές, και η συγκεκρι
μένη κλαδική του εξειδίχευση ρε τομείς 
αναπτυξιαχής προτεραιότητας, σε συν
δυασμό με την προσπάθεια από πλευράς 
του Δημοσίου να άξφποιηθεί προς όφε
λος της Ελληνικής Οικονομίας όλο το 
δυναμικό των Κρατικών Προμηθειών 
και Δαπανών, θα βελτιώσουν σημαντικά 
το επενδυτικό κλίμα.

Η διαδικασία του προγραμματισμού 
εκτός από μέσο αυτοπειθαρχίας και εχ- 
συγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα, πα
ρέχει ασφαλή κριτήρια για το πώς θα κι
νηθεί η οικονομία στο μέλλον.

Αίρεται λοιπόν έτσι σε μεγάλο βαθμό 
η επιχειρηματική αβεβαιότητα.

Με απλουστευμένες τις γραφειοκρατι
κές διαδικασίες, οι ιδιώτες επιχειρημα
τίες θα απαλλαγούν σε σημαντιχό βαθμό 
από τις σημερινές καθυστερήσεις και 
επιβαρύνσεις.

Στη χώοα μας, όπως είναι γνωστό, ού
τε οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς, ού
τε οι απαιτούμενες διαδικασίες για την 
εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης 
έχουν λειτουργήσει.

Η δική μας προσπάθεια για εξυγίανση 
και αναδιανομή είναι οε θέση χαι τους 
εργαζόμενους να ωφελήσει χαι για τις 
επιχειρήσεις να δημιουργεί πρόσφορο 
κλίμα επέκτασης.

Ιδιαίτερα οι μιχρομεσαίες επιχειρήσεις 
που έχουν πλήρη τη συμπαράσταση του 
κράτους σε χρηματοδοτικά και τεχνικά -  
οργανωτικά θέματα παίζουν ένα ιδιαίτε
ρα σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
ανασυγκρότησης της βιομηχανικής μας 
βάσης.

Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπω την

Η δραστηριοποίηση και ο εκσυγχρονι
σμός του δημόσιου τομέα, δεν είναι 
ασυμβίβαστα με την ιδέα της σωστής 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αντίθετα δη
μιουργούν ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλ
λον για παραπέρα επέκταση.

Ετσι μέσα σε πνεύμα διαλόγου και συ
νεργασίας με τις παραγωγικές τάξεις, ελ
πίζουμε και επενδυτικές πρωτοβουλίες 
να αναληφθσύν και να ενταθσύν οι 
προσπάθειες για αύξηση της παραγωγι
κότητας.

Ολα αυτά με την προϋπόθεση ότι ο 
ιδιωτικός τομέας θα μπορέσει να συλλά- 
βει τα μηνύματα των καιρών και θα παί
ξει εποικοδομητικό ρόλο στην οικονομι
κή αναστήλωση της πατρίδας μας.

γ Ί  Ρόλος των
Τ-----------—

εργαζομένων
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελ

λοντική πορεία μας είναι η αρμονική συ
νεργασία στους τόπους παραγωγής. 
Χρειάζεται κατανόηση και από τους ερ
γοδότες και τους εργαζόμενους. Με συν
τονισμό των προσπαθειών για την επί
τευξη του κοινού σκοπού θα προωθη
θούν τα αντίστοιχα συμφέροντα τα 
οποία πρέπει να εξετάζονται στη δυνα
μική τους πορεία. Παράλογες και άκαι
ρέ ς απαιτήσεις είτε των εργοδοτών είτε 
■των εργαζομένων ναρκοθετούν την αλ
λαγή στον τόπο μας.

Στους έντεκα μήνες που πέρασαν οι 
εργαζόμενοι διαπίστωσαν, ότι επιτέλους 
αυτό τον τόπο τον κυβερνάει μια κυβέρ
νηση που θέλει να προωθεί και ξέρει να 
προωθεί τα συμφέροντά τους. Μια κυ
βέρνηση που έσπευσε να ικανοποιήσει το 
αίτημα των εργαζομένων για ένα νέο 
Προοδευτικό Εργατικό Νόμο. Παράλλη
λα στις αρχές του χρόνου εξαντλώντας 
τα περιθώρια που υπήρχαν αυξήθηκαν 
τα απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα ορισμέ
νων μισθών, ημερομισθίων και συντά-

Στις προσπάθειες μας προσβλέπουμε 
σε μια διαφορετική μορφή διεκδικήσεων 
των εργαζομένων. Διεκδικήσεις οι 
οποίες αναγνωρίζουν την ύπαρξη μιας 
διαχρονικής επιλογής. Διεκδικήσεις σ’ 

~έ*α  πνεύμα ρεαλισμού όπο» Ο* εργαζό
μενοι εξετάζουν συνολικά τα οφέλη τους 
τωρινά και μελλοντικά και ανάλογα δια
μορφώνουν τις απαιτήσεις τους.

Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και 
διαμορφώνεται, δημιουργεί νέες δυνατό
τητες και προοπτικές για την προώθηση 
των συνδικαλιστικών αιτημάτων των ερ
γαζομένων. Δημιουργεί όμως και την 
υποχρέωση να περιφρουρούν με υπευθυ
νότητα την αταλάντευτη πορεία προς την 
Αλλαγή.

Το μήνυμα προς τους εργαζόμενους, 
είναι ξεκάθαρο, ζητάμε επαγρύπνηση, 
υπομονή και αυτοσυγκράτηση. Εμείς 
από την πλευρό μας εγγυόμαστε με τους 
θεσμούς που διαμορφώνουμε, ότι τα 
αποτελέσματα της οικονομικής προόδου 
θα κατανέμονται κατά τρόπο κοινωνικά 
δίκαιο που θα ανταμείβει πο μόχθο των 
εργαζομένων.

Για την κυβέρνηση της Αλλαγής το θέ- ! 
μα της οικονομικής ανάπτυξης δεν τίθε- ! 
ται μόνο ποσοτικά. Είναι ζήτημα ποιοτι
κό και τελικά πολιτικό. Είναι όρος εθνι
κής επιβίωσης. Η προώθηση της εθνικής 
ανεξαρτησίας χαι η προάσπιση της λαϊ
κής κυριαρχίας πρέπει να στηρίζονται σε 
στέρεες οικονομικές βάσεις.

Χρειάζεται λοιπόν σταυροφορία σε 
εθνικό επίπεδο. Στράτευση και συσπεί
ρωση όλων των παραγωγικών δυνάμεων 
του έθνους.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της θα 
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις μέσω των 
πρωτοβουλιών του δημοσίου τομέα, αλ
λά κύρια με τη δημιουργία εκείνου του 
θεσμικού πλαισίου που να απελευθερω
θεί όλο το εθνικό παραγωγικό δυναμικό.

Η δημιουργία θεσμών που να επιτρέ- ; 
πουν την λαϊκή συμμετοχή όχι μόνο στην 
απόφαση αλλά και στην εκτέλεση, είναι ! 
όρος απαραίτητος για την επιτυχία.

Κάνουμε συνεχή διάλογο με το λαό. | 
Παρουσιάζουμε και εξηγούμε τα δύσκο
λα προβλήματα, τις επιλογές που αντιμε
τωπίζουμε και ζητάμε τη συμπαράστασή 
του στον αγώνα μας.

θ α  μπορούσε η κυβέρνηση να ακολου
θήσει τον εύκολο δρόμο της δημαγωγίας 
υποσχόμενη ανέφικτα πράγματα.

Για μας όμως ένας δρόμος υπάρχει. Ο 
δρόμος της ειλικρίνειας. Η πραγματο
ποίηση των στόχων που έθεσα σήμερα θα 
πάρει καιρό. Πρέπει να γνωρίζουμε άτι 
η διαχρονική επιλογή των στόχων επη
ρεάζει σημαντικά τους διαθέσιμους οι
κονομικούς πόρους που μπορούν να δια
τεθούν για την πραγματοποίηση των άλ
λων προτεραιοτήτων μας.

Η ιεράρχησή τους γίνεται μέσα από 
διαδικασίες αποκεντρωμένες και δημο
κρατικές.

Ο δημοκρατικός προγραμματισμός εί
ναι το μέσο για την κατάρτιση του 
δετούς προγράμματος. Εμείς δεν μιλάμε 
για ένα αυθαίρετο ευχολόγιο. Στοχεύου
με στη πιό πλατιά λαϊκή συναίνεση, ώστε 
να εξασφαλιστεί μαζική λαϊκή υποστήρι
ξη των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

Ο λαός β 
λεί.

επιλέγει και η κυβέρνηση εχτε-

παράλληλή συνύπαρξη μεγάλων και μι
κρότερων μονάδων. Ετσι ο ρόλος των μι- 
χρομεσαίων γίνεται συμπληρωματικός 
προς τους καινούριους τεχνολογιχά ανα
πτυγμένους κλάδους που θα επιτρέψουν 
στη χώρα μας ισότιμη συμμετοχή στα 
αγαθά της νέας επιστημονιχοτεχνιχής 
επανάστασης που συντελείται στις μέρες 
μας.

Για μας αυτή είναι η πεμπτουσία του 
προγραμματισμού, το να πάρει ο λαός 
τις τύχες του στα χέρια του. Αρα ο προ
γραμματισμός είναι κύριο μέρος της ευ
ρύτερης πολιτικής διαδικασίας που τελι
κά οδηγεί στην κοινωνική απελευθέρω
ση-

Οι σκέψεις αυτές που σας παρουσίασα 
αποτελούν τους άξονες -  του δετούς 
προγράμματος, που θα ανακοινωθεί μέ
χρι το τέλος του χρόνου -  των επενδυτι
κών δραστηριοτήτων που προωθεί άμεσα 
η κυβέρνηση, και συγκεκριμένων οικονο
μικών μέτρων για τους υπόλοιπους μήνες 
του '82 χαι ίου '83.


