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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙ ON ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Έ ν 'Αθήναις τή 31 Μαΐου 1977 

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων 

Το άρθρον 106 του Συντάγματος προβλέπει δτι το Κρά
τος, προς έδραίωσιν της κοινωνικής ειρήνης και προστασίας 
του γενικού συμφέροντος, προγραμματίζει και συντονίζει 
την οίκονομικήν δραστηριότητα. Τα συνεπεία της αρχής 
ταύτης καταρτιζόμενα προγράμματα οικονομικής καί κοινω
νικής αναπτύξεως, συμφώνως προς τήν διάταξιν τής παρ. 8 
του άρθρου 79 του Συντάγματος, εγκρίνονται υπό τής ολο
μελείας τής Βουλής, ανετέθη δε εις τον κοινον νομοθέτην 
δπως δι' ειδικού νόμου καθορίζη το περιεχόμενον, την δια-
δικασίαν εγκρίσεως των, καθώς και την παρ ακόλουθη σιν 
και τον έλεγχον τούτων. 

Δια του Νόμου 503/22 Δεκεμβρίου 1976 «περί του τρό
που εγκρίσεως καί παρακολουθήσεως υπό τής Βουλής τών 
κατά το άρθρον 79 παρ. 8 του Συντάγματος προγραμμάτων 
οικονομικής καί κοινωνικής αναπτύξεως» καθωρίσθη δπως 
ή εγκρισις υπό τής ολομελείας τής Βουλής τών προγραμ
μάτων οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως ένεργήται 
εις δύο στάδια. Κατά το πρώτον στάδιον υποβάλλονται προς. 
έ'γκρισιν, εις τήν Βουλήν, τα «Προκαταρκτικά του Προ
γράμματος». Το τελικον Πρόγραμμα υποβάλλεται προς 
έ'γκρισιν εντός εξαμήνου από τής δημοσιεύσεως τών «Προ
καταρκτικών» ε'ις τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Προς έκπλήρωσιν τών ανωτέρω, εχω τήν τιμήν να υπο
βάλω προς τήν Βουλήν εκθεσιν περιλαμβάνουσαν τα «Προ
καταρκτικά» του Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνι
κής 'Αναπτύξεως 1976-80 δια τήν χρονικήν περίοδον 
1977-80. Τα έν λόγω προκαταρκτικά περιέχουν (1) τάς 
κατευθυντηρίους γραμμάς του Προγράμματος, (2) τάς γενι-
κωτέρου χαρακτήρος επιδιώξεις του καί (3) τον προσδιο-
ρισμον του πλαισίου τής προς πραγματοποίησίν του προτει
νομένης υπό τής Κυβερνήσεως πολιτικής. Παρακαλώ δέ, 
δπως τα «Προκαταρκτικά» του Προγράμματος εισαχθούν 
ενώπιον τής Βουλής προς συζήτησιν καί λήψιν έπ' αυτών 
αποφάσεως κατά τάς διατάξεις του ν. 503/1976. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ 
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Περί εγκρίσεως των Προκαταρκτικών του Προγράμμα
τος Οικονομικής και Κοινωνικής 'Αναπτύξεως 1976-1980 
δια την χρονικην περίοδον 1977-1980, εις ίκτέλεοιν των 
ορισμών της παρ. 8 του αρυρου 79 τον Συντάγματος καΐ 

του Νόμου 503/1976. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

"Εχοντες υπ' όψει το αρ#ρον 3 του Νόμου 503/1976 

Β ε β α ι ο ύ μ ε ν 

"Οτι ή 'Ολομέλεια της Βουλής, κατά την ΡΜΗ' Συν-
εδιρίασ'.ν της 20ής 'Ιουνίου 1977, ενέκρινε τα Προκαταρκτι
κά του Προγράμματος Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Ανα
πτύξεως 1976-1980, δια την χρονικην περίο&ον 1977-
1980, εις έικτέλεσιν τών ορισμών τής παρ. 8 του άρθρου 79 
του Συντάγματος καί του Νόμου 503/1976, ώς ταύτα περι
ελήφθησαν εις τα Πρακτικά τής Βουλής τής εν αρχή μνη
μονευομένης συνεδριάσεως αυτής. 

Έν 'Αθήναις τή 25 'Ιουνίου 1977 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Σελ. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 13 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ TOT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Γενικά 19' 
2. Προσανατολισμός καΐ στρατηγική 20 
3. 'Ιδιωτική επιχείρηση και κρατική δραστηριότητα : ό 

ρόλος του Προγράμματος 23 
4. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα : το μακροοικονομικό 

υπόδειγμα 25 
5. Συμμετοχή στην κατάρτιση και στην εφαρμογή τοϋ 

Προγράμματος 25 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΘΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

1. Εμπέδωση και βελτίωση της λειτουργίας της δημοκρατίας 27 
2. Ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας . . . . 32 
3. 'Ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 33 
4. Διατήρηση της εθνικής μας προσωπικότητας 40 
5. Βελτίωση της ποιότητας της ζωής 42 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Γενικά 43 

Α. ΟΙ ΕΤΝΟΊ-ΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Ό δυναμισμός τής ελληνικής οικονομίας : Μακροχρόνιες 
ανοδικές τάσεις στην παραγωγή και το κατά κεφαλήν 
εθνικό εισόδημα 43 

2. 'Επιτεύγματα στή διάρθρωση τής παραγωγής και στή 
σύνθεση των εξαγωγών 44 

3. 'Ελαστική προσφορά εργασίας 45 
4. Οί φυσικές ικανότητες καΐ ή γενική εκπαιδευτική στάθμη 

του εργατικού δυναμικού 46 
5. Υψηλή ροπή προς αποταμίευση καΐ επένδυση 46 
6. Οί εγχώριες πρώτες ΰλες και οί διαθέσιμοι ενεργειακοί 

πόροι 47 
7. Το ευνοϊκό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 47 
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Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΔΤΝΑΜΙΒΣ Σελ. 

1. Ή συγκυριακή θέση της οικονομίας 48 

2. Οι δημογραφικές συνθήκες 49 

3. Ή σύνθεση προσφοράς καΐ ζητήσεως έργατικοϋ δυναμικού 49 

4. Τα διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τ ο μ έ α . . . 50 

5. Ή δομή και ή οργάνωση τοϋ δευτερογενούς τομέα . . . . 51 

6. Οι συνθήκες στο ισοζύγιο πληρωμών 52 

7. Ή χωροταξική κατανομή των οικονομικών καΐ κοινωνικών 
δραστηριοτήτων 53 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΒΑΣΙΚΟΙ Σ Τ Ο Χ Ο Ι T O T Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 

Γενικά 55 

Α. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ T O T Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 

1. 'Τψηλος ρυθμός αυξήσεως τοϋ ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος 55 

2. Αΰξηση της απασχολήσεως 59 

3. Βελτίωση της συνθέσεως, του προσανατολισμού και της 
οργανώσεως της παράγωγης 59 

4. Βελτίωση στή χωροταξική κατανομή τών οικονομικών 
δραστηριοτήτων 62 

Β. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ T O T Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 

1. Επίτευξη δημογραφικής ισορροπίας 63 

2. Περιορισμός τών ανισοτήτων και εξασφάλιση ευρύτερου 
φάσματος ευκαιριών αναδείξεως 64 

3. Ή βελτίωση τών συνθηκών κατοικίας, υγείας, κοινωνι
κής ασφαλίσεως και πρόνοιας 65 

4. 'Ορθός επαγγελματικός προσανατολισμός και κατάλληλη 
προσαρμογή τοϋ εκπαιδευτικού συστήματος 67 

5. Βελτίωση τών έν γένει συνθηκών διαβιώσεως καί εργασίας 
και αξιοποίηση τοϋ ελεύθερου χρόνου 68 

Γ. ΟΙ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ι ΣΤΟΧΟΙ T O T ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Παιδεία και πνευματική καλλιέργεια 69 

2. Ενίσχυση της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας 70 

3. Προστασία του περιβάλλοντος 70 

4. Διατήρηση της εθνικής ιδιομορφίας καί παραδόσεως . . 72 

5. Ενημέρωση, διεθνής επικοινωνία καί πολιτιστικές ανταλ
λαγές 73 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΤΟ 

ΟΙ Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΝΑΠΤΤΞΕΩΣ 

Γενικά 75 

Α. Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ο ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η 

1. Ή συνολική προσφορά καί ζήτηση εργασίας 75 

2, Ή προσφορά καί ζήτηση εργασίας κατά κλάδους, ειδι
κότητες καί γεωγραφική περιοχή 76 
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Β. Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Σελ. 
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2. Ή διάρθρωση τών επενδύσεων 78 
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4. 'Αρχές και κατευθύνσεις πολιτικής επενδύσεων 84 
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εξυγίανση της δομής τών αγροτικών εκμεταλλεύσεων 96 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
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Α. ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στην περίοδο πού πέρασε ύστερα άπο την αποκατά
σταση της δημοκρατίας, πρωταρχική επιδίωξη της Κυβερ
νήσεως ήταν να αντιμετωπισθούν τα άμεσα και πιεστικά 
προβλήματα πού προέκυψαν, είτε άπο τήν επείγουσα ανάγκη 
της ενισχύσεως της αμυντικής Ικανότητας της χώρας, είτε 
άπο τήν «επαχθή» κληρονομιά πού μας άφησε ή δικτατορία. 
Έξαλλου, ή δυσμενής διεθνής οικονομική συγκυρία δξυνε 
τα προβλήματα πού προαναφέραμε και επιβάρυνε, σε ώρες 
εθνικά κρίσιμες, τον ελληνικό λαό και τήν Κυβέρνηση του, 
μέ σειρά πρόσθετων προβλημάτων πού έπρεπε επίσης κατά 
προτεραιότητα να αντιμετωπισθούν : 

— '''Ηταν πρώτα άπο δλα επιβεβλημένο να πραγματοποιη
θούν, μέ ταχύ ρυθμό άλλα ταυτόχρονα μέ σύνεση καΐ ρεα
λισμό, οι μεγάλες αλλαγές πού θα εξασφάλιζαν, σέ πρώτη 
φάση, τήν ομαλή και αδιατάρακτη μετάβαση προς τή δημο
κρατία καί, σέ δεύτερη φάση, τήν ανανέωση και τον εκσυγ
χρονισμό των ελεύθερων θεσμών καθώς καί τήν περαιτέρω 
κανονική καί εύρυθμη λειτουργία τους. 

— Παράλληλα προς τήν προσπάθεια της πολιτειακής 
άνασυντάξεως, ήταν απόλυτα αναγκαία ή δσο το δυνατόν 
ταχύτερη αναζήτηση καί εξοικονόμηση τών απαιτούμενων 
πόρων — σέ δραχμές καί προ πάντων σέ συνάλλαγμα — για 
να αποκτήσουν οι "Ενοπλες Δυνάμεις μας τα αναγκαία 
υλικά μέσα, ώστε να είναι δυνατή ή διαφύλαξη της ακεραιό
τητας του ελληνικού χώρου καί ή προστασία της εθνικής 
ανεξαρτησίας καί αξιοπρέπειας. 

— "Επρεπε ακόμη να αναπτυχθεί, σέ δλα τα επίπεδα, 
έντονη διπλωματική δραστηριότητα για να ανασυνδεθεί ή 
χώρα — πού είχε ηθικά καί πολιτικά απομονωθεί εξαι
τίας της δικτατορίας — μέ το εξωτερικό, για να επεκτείνει 
το πλέγμα τών διεθνών της σχέσεων, για να αποκαταστήσει 
καί, εν συνεχεία, να εξυψώσει το κύρος καί τή διεθνή της 
πίστη. Χωρίς τήν πλήρωση καί αυτής της προϋποθέσεως, θά 
κινδυνεύαμε να παραμείνουμε έκθετοι σέ μεγάλους κιν
δύνους. 

Πέρα όμως άπο τον κύκλο τών πολιτικών αυτών προ
βλημάτων, έπρεπε να αντιμετωπισθούν καί επείγοντα οικο
νομικά καί κοινωνικά προβλήματα. 
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— Στον οικονομικό τομέα, δεν μπορούσε παρά να δοθεϊ 
απόλυτη προτεραιότητα στην αναχαίτιση του πληθωρισμού, 
στην ανάσχεση της ύφέσεως και στή μεθοδική και μετρη
μένη αναθέρμανση της οικονομίας, καθώς καί στή συγκρά
τηση του ελλείμματος καί, υστέρα, στή σταδιακή βελτίωση 
της διαρθρώσεως του ισοζυγίου των εξωτερικών πληρωμών. 

— Στον κοινωνικό τομέα, έπρεπε να επιχειρηθεί με σύν
τονα μέτρα ή αποκατάσταση του πραγματικού εισοδήματος 
τών οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων του πληθυσμού, 
εισοδήματος πού είχε φαλκιδεύσει ό πληθωρισμός. Ή άσκηση 
μιας τέτοιας πολιτικής ήταν απαραίτητη οχι μόνο για αυτο
νόητους ηθικούς άλλα ακόμη καί γιά στενά οικονομικούς 
λόγους. Δεν ήταν μόνο δικαιότερο να πραγματοποιηθεί 
ή αναθέρμανση μέσω της ενισχύσεως τών εισοδηματικά 
υστερούντων, ήταν καί — άπα τήν άποψη της εσωτερικής 
καί της εξωτερικής έξισορροπήσεως τής οικονομίας — ασφα
λέστερο. Θα ήταν άλλωστε, αν ακολουθούσε διαφορετική 
γραμμή ή Κυβέρνηση, ανέφικτη ή διαφύλαξη τής γαλήνης 
καί ή ενίσχυση τής κοινωνικής συνοχής πού είναι — καί 
οι δυό τους — προϋποθετικές τής οικονομικής προόδου καί 
τής γενικότερης προκοπής του λαού. 

Συνέπεσε να βρεθούμε μπροστά στην ανάγκη τής αντιμε
τωπίσεως δλων αυτών τών πολιτικών, οικονομικών καί 
κοινωνικών προβλημάτων σε μια περίοδο γενικής άναστα-
τώσεως τής διεθνούς οικονομίας, άναστατώσεως πού επέ
τειναν ό τετραπλασιασμός τής τιμής του πετρελαίου, ή 
ουσιώδης ανατίμηση τών πρώτων υλών καί ή κερδοσκοπία 
στις μεγάλες χρηματαγορές του εξωτερικού. Οι συνθήκες 
αυτές προκάλεσαν σημαντική πρόσθετη συναλλαγματική 
επιβάρυνση καί για τήν Ελλάδα, άλλα καί αύξησαν τήν αβε
βαιότητα για τήν εξέλιξη τών ισοζυγίων τών εξωτερικών 
πληρωμών καί τήν πορεία τής οικονομίας δλων σχεδόν τών 
χωρών του κόσμου. 

Χάρη προ πάντων στην ωριμότητα πού επέδειξε, σε τόσο 
κρίσιμες ώρες, ό ελληνικός λαός, άλλα καί χάρη στή συστη
ματική προσπάθεια τής Κυβερνήσεως καί τής Βουλής, τα 
βασικά πολιτικά προβλήματα — πολιτειακή ανασύνταξη, 
εφοδιασμός τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, εξύψωση του κύρους 
καί τής διεθνούς πίστεως τής χώρας — αντιμετωπίσθηκαν 
καί εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται κατά τρόπον ικα
νοποιητικό, πού θεμελιώνει αισιοδοξία καί για το μέλ
λον. 

Ή οικονομική καί κοινωνική πολιτική πού ασκήθηκαν 
έ'θεσαν τις οικονομικές εξελίξεις σε μεγάλο βαθμό υπό 
έλεγχο. Ό ρυθμός του πληθωρισμού συγκρατήθηκε, ή οικο
νομική δραστηριότητα μπήκε στή φάση τής άνακάμψεως, 
ή πίεση στο ισοζύγιο τών εξωτερικών πληρωμών υποχώ
ρησε αισθητά καί, τέλος, τα πραγματικά εισοδήματα τών 
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ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού ενισχύθηκαν σημαν
τικότατα. 

Παράλληλα με την ικανοποιητική αντιμετώπιση των 
επειγόντων προβλημάτων της χώρας καί οι διεθνείς οικο
δομικές συνθήκες άρχισαν να παρουσιάζουν βαθμιαία άλλα 
σαφή βελτίωση. Οι διεθνείς πληθωριστικές τάσεις περιο
ρίσθηκαν καί ή γενικότερη οικονομική ανάκαμψη τείνει 
στις περισσότερες χώρες να σταθεροποιηθεί, παρά τήν επι
βράδυνση πού παρατηρήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 1976 
καί παρά το γεγονός δτι οι τελευταίες εκθέσεις των εξει
δικευμένων διεθνών οργανισμών προβλέπουν περισσότερο 
συγκρατημένους ρυθμούς οικονομικής ανόδου για τα προ
σεχή χρόνια καί ειδικότερα για το 1977. "Ετσι, άφου τόσο 
εσωτερικά δσο καί εξωτερικά άρχισαν να διαγράφονται 
καταλληλότερες συνθήκες για τήν αντιμετώπιση βχι μόνο 
τών πιεστικών καί βραχυπρόθεσμων προβλημάτων — πού 
άλλωστε θα εξακολουθήσουν προσεκτικά να απασχολούν 
τήν Κυβέρνηση — άλλα καί για τή θεώρηση προβλημάτων 
μεσοπρόθεσμων ή καί μακροπρόθεσμων, κινητοποιήθηκε 
ήδη άπα τους τελευταίους μήνες του 1975, ή διαδικασία 
για τήν κατάρτιση Προγράμματος Οικονομικής καί Κοι
νωνικής 'Αναπτύξεως. 

Τους τελευταίους μήνες του 1975 καί τους πρώτους του 
1976 διαμορφώθηκαν οι κύριες κατευθύνσεις καί επιδιώ
ξεις του Προγράμματος, εκτιμήθηκαν σε γενικές γραμμές 
τα μακροοικονομικά μεγέθη καί καταρτίσθηκε το πλαίσιο 
τών βασικών κατευθύνσεων πολιτικής. Παράλληλα συγ
κροτήθηκαν 55 Όμάδες εργασίας καί Επιτροπές, οι όποιες 
επεξεργάσθηκαν σε συνεργασία μέ τις υπηρεσίες του Κέν
τρου Προγραμματισμού καί Οικονομικών 'Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
σειρά ειδικών θεμάτων. Στις 'Επιτροπές καί Όμάδες αυτές 
έλαβαν μέρος εκπρόσωποι τών παραγωγικών καί εργαζό
μενων τάξεων, υπηρεσιακοί παράγοντες τών διάφορων αρμό
διων Υπουργείων, 'Οργανισμών καί Δημόσιων 'Επιχει
ρήσεων, καθώς καί ιδιώτες επιστήμονες ειδικοί στους διά
φορους κλάδους ή σε θέματα προγραμματισμού. Καταρ
τίσθηκαν ήδη καί παραδόθηκαν στην Κυβέρνηση ισάριθμοι 
περίπου τόμοι εμπεριστατωμένων εισηγήσεων καί μελετών. 

"Ετσι, ή αναπτυξιακή πολιτική πού ακολουθήθηκε το 
1976 καί, μέχρι τής υποβολής τών Προκαταρκτικών, το 
1977, στηρίχθηκε σέ μεγάλο βαθμό στην εργασία αυτή 
καί εκφράσθηκε μέ σειρά διάφορων Νομοσχεδίων — μερικά 
άπο τα όποια είχαν θεσμικό χαρακτήρα — πού εγκρίθηκαν 
άπο τή Βουλή. 

Ή κατάρτιση Προγραμμάτων Οικονομικής καί Κοι
νωνικής 'Αναπτύξεως καθιερώθηκε στή χώρα μας μέ συνταγ
ματική διάταξη. Σέ εφαρμογή τής διατάξεως αυτής, ψη
φίσθηκε ό Νόμος 503/22 Δεκεμβρίου 1976, μέ τον όποιο 
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θεσπίσθηκε ή διαδικασία της νομοθετικής επεξεργασίας: 
και εγκρίσεως τών προγραμμάτων αναπτύξεως, σύμφωνα 
μέ ανάλογες ρυθμίσεις, πού ισχύουν στις δυτικοευρωπαϊκές 
οικονομίες μέ μακρά εμπειρία δημοκρατικού προγραμμα
τισμού. Μέ την ολοκλήρωση του θεσμικού καθεστώτος 
για τη διαδικασία του προγραμματισμού και σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο σχετικό Νόμο, καταρτίσθηκε ή 
παρούσα "Εκθεση, ή οποία περιλαμβάνει τα προκαταρκτικά 
στοιχεία του Προγράμματος για την περίοδο 1977-1980 
μέσα στα πλαίσια της πενταετίας 1976-1980. Οι εξελίξεις 
κατά το 1976, καθώς και τους πρώτους μήνες του 1977, 
εξελίξεις, πού στις περισσότερες περιπτώσεις προσέγγι
σαν ικανοποιητικά τις αντίστοιχες επιδιώξεις, λαμβάνονται, 
υπόψη για τή διαμόρφωση τών στόχων για το υπόλοιπο 
της περιόδου (1977-1980). 

Το Πρόγραμμα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν 
«Τετραετές Πρόγραμμα Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Ανα
πτύξεως 1977-1980». Κρίθηκε όμως πιο σκόπιμο να του 
δώσουμε τον τίτλο «Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής 
καί Κοινωνικής 'Αναπτύξεως 1976-1980 : Περίοδος 1977-
1980», έστω και αν τα στοιχεία του 1976 — ή καί μερικά 
στοιχεία τών πρώτων μηνών του 1977 — εμφανίζονται 
απολογιστικά. Καί τούτο, επειδή συμπίπτει οι περισσότερες 
χώρες, ανατολικές καί δυτικές, πού καταρτίζουν μεσοπρό
θεσμα προγράμματα να αναφέρονται σ' αυτήν ακριβώς την 
περίοδο 1976-1980. Για να είναι λοιπόν ευκολότερα συγκρί
σιμα τα στοιχεία του δικοΰ μας Προγράμματος μέ τα 
αντίστοιχα στοιχεία τών προγραμμάτων τών άλλων χωρών, 
περιλάβαμε καί τα δεδομένα πού προαναφέραμε, παράλληλα 
καί ταυτόχρονα μέ τή διαγραφόμενη προοπτική για τα 
έτη 1977-1980. 

Τα υποβαλλόμενα προς τή Βουλή «Π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι -
κ ά τ ο υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς » δέν αποτελούν — σύμφωνα 
άλλωστε καί μέ το Νόμο 503/1976 — το οριστικό καί πλήρες 
κείμενο του Προγράμματος Οικονομικής καί Κοινωνικής 
'Αναπτύξεως πού θα υποβληθεί εμπρόθεσμα στή Βουλή 
για έγκριση, όπως ορίζουν οι διατάξεις του παραπάνω Νό
μου. Στηρίζεται όμως στην εργασία πού έ'χει γίνει μέχρι 
σήμερα καί περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές του 
Προγράμματος, τις γενικότερες επιδιώξεις του καί τον 
προσδιορισμό του πλαισίου τής πολιτικής πού προτείνεται 
για τήν πραγματοποίηση του. 

Το πλήρες καί αναλυτικό Πρόγραμμα, του οποίου ή 
τεχνική επεξεργασία βρίσκεται ήδη στο τελικό της στάδιο, 
θα ολοκληρωθεί καί θα συμπληρωθεί μετά τήν έγκριση άπό 
τή Βουλή τής υποβαλλόμενης 'Εκθέσεως για τα «Προ
καταρκτικά». Έτσι, το προτεινόμενο Πρόγραμμα, άφοΰ 
εγκριθεί καί στην τελική του μορφή άπό τή Βουλή, θα 
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είναι το πρώτο στή χώρα μας πού υποβάλλεται στον κοι
νοβουλευτικό διάλογο και έλεγχο. ΚαΙ τοΰτο αποτελεί ενα 
ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του πλέγμα
τος των λειτουργιών του δημοκρατικού μας πολιτεύμα
τος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ TOT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Γενικά 

Ή μεγιστοποίηση της «ευημερίας του κοινωνικού συ
νόλου», μέσα στα όρια πού διαγράφουν οι διαθέσιμοι οι
κονομικοί πόροι, αποτελεί την αυτονόητη κεντρική επι
δίωξη κάθε προγράμματος αναπτύξεως. 

"Ομως, το τί ακριβώς σημαίνει ό δρος «κοινωνική ευη
μερία» είναι κάτι πού δεν είναι καθόλου αυτονόητο. "Ετσι, 
αν ξεκινήσει κανείς από το σύστημα των ήθικοπολιτικών 
και κοινωνικών άξιων πού είναι περίπου κοινό στις δυτι
κοευρωπαϊκές δημοκρατίες, παίρνει, ό πολυσήμαντος δρος 
«ευημερία», διάφορη εντελώς σημασία άπο εκείνη πού θα 
έπαιρνε, αν ξεκινούσε άπο ήθικοπολιτικά και κοινωνικά 
συστήματα πού διέπουν άλλες χώρες. 

Τα στοιχεία λοιπόν πού γίνονται, σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση, αποδεκτά δτι συνθέτουν την «κοινωνική ευη
μερία» και ή έμφαση πού δίνεται στο καθένα άπο αυτά, 
προσδιορίζουν πρωταρχικά το χαρακτήρα του οποιουδήποτε 
προγράμματος. Τα στοιχεία αυτά, πού δέν συζητούνται — 
πού έπεξηγοΰνται απλώς — και πού προτείνονται σαν αξιώ
ματα, συνθέτουν έ'να σύστημα κρίσιμων και αποφασιστικής 
σημασίας έ θ ν ι κ ο π ο λ ι τ ι κ ώ ν ε π ι δ ι ώ ξ ε ω ν . 

'Από το «αξιωματικό» σύστημα των έθνικοπολιτικών 
επιδιώξεων θα πρέπει να προκύπτουν λογικά, σαν άμεσα 
του συστήματος τούτου πορίσματα, πρώτα οι βασικοί, καί, 
σε συνέχεια άπο τους βασικούς, ας ποΰμε σαν θεωρήματα, 
οι μερικότεροι στόχοι του Προγράμματος. Αυτή ή «γεω
μετρική τάξη» εξασφαλίζει τή σ υ ν έ π ε ι α του Προ
γράμματος προς τις πρώτες καί άναπόδεικτες αρχές, άπο 
τις όποιες απορρέει. Προσδιορίζουν λοιπόν—έθνικοπολιτικές 
επιδιώξεις, βασικοί καί μερικότεροι στόχοι — τήν πρώτη 
καί κύρια ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στην ποικιλία τών 
προγραμμάτων πού θα ήταν δυνατόν να προταθούν. 

Άλλο διακριτικό γνώρισμα μεταξύ προγραμμάτων ανα
πτύξεως είναι οι μέθοδοι πού το καθένα προτείνει για τήν 
εξασφάλιση της επιτυχίας του στην πράξη, ή έκταση δηλαδή 
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•της υποχρεωτικής εφαρμογής του άπο τους φορείς της 
οικονομικής δραστηριότητας. Έ έκταση αύτη εξαρτάται, 
σε πολύ μεγάλο βαθμό, άπο το 'ίδιο το σύστημα τών έθνι-
κοπολιτικών επιδιώξεων πού έχει επιλεγεί. 

Παράλληλα, ό χαρακτήρας ενός προγράμματος προσδιο
ρίζεται άπο την ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α κ α ι τ η ν π ρ ο σ 
α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α τών σκοπών πού θέτει —• με την 
εξαίρεση φυσικά τών έθνικοπολιτικών επιδιώξεων πού 
παραμένουν αναλλοίωτες — καί, προ πάντων, άπο την προσαρ
μοστικότητα τών μέσων καί τών μεθόδων πού προτείνει να 
χρησιμοποιηθούν για την πραγμάτωση του. Ή σημασία 
του χαρακτηριστικού τούτου υπογραμμίζεται, ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια, επειδή απότομες καί μεγάλες μεταβολές 
ορισμένων οικονομικών μεγεθών, ανάτρεψαν, σε πάρα πολλές 
χώρες, μακροχρόνιες τάσεις καί αύξησαν την αβεβαιό
τητα για τις μελλοντικές εξελίξεις τους. Σύμφωνα μάλιστα 
με τίς σύγχρονες αντιλήψεις του προγραμματισμού δυ
τικού τύπου, οι στόχοι, ιδιαίτερα οι μερικότεροι καί το 
σύνολο τών μέσων, δεν αποτελούν άκαμπτα δεδομένα, 
άλλα καθορίζονται μέσα σε μια διαδικασία συνεχούς ανα
θεωρήσεως καί προσαρμογής. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του οποιουδήποτε προγράμ
ματος είναι ακόμη ή έκταση της συμμετοχής τών συλ
λογικών οργάνων πού εκπροσωπούν τίς παραγωγικές καί 
εργαζόμενες ομάδες του πληθυσμού, τών ειδικών εμπει
ρογνωμόνων καί τών φορέων τής πολιτικής εξουσίας, τόσο 
κατά το στάδιο τής καταρτίσεως δσο προ παντός κατά το 
στάδιο τής εφαρμογής του. 

Δεν άρκεΐ όμως το οποιοδήποτε πρόγραμμα να είναι 
σ υ ν ε π έ ς . Πρέπει να είναι ταυτόχρονα καί ρ ε α λ ι 
σ τ ι κ ό . Θα πρέπει π ρ ώ τ ο ν : τα μέσα καί τα συγκε
κριμένα πολιτικοοικονομικά μέτρα πού προτείνει να αντα
ποκρίνονται προς τήν εξωτερική καί τήν εσωτερική συγκυ
ρία, καί δ ε ύ τ ε ρ ο ν : να προηγείται του καθορισμού, 
ακόμη καί τών βασικών στόχων, μια δσο το δυνατόν ακρι
βέστερη εκτίμηση τών ευνοϊκών συνθηκών, άλλα καί τών 
αδυναμιών πού παρουσιάζονται στον οικονομικό, τον κοι
νωνικό καί τον οργανωτικό τομέα, κατά τήν ώρα τής εκ
κινήσεως. 

2. Προσανατολισμός καί στρατηγική 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα είναι βασικά προσανα
τολισμένο προς τήν εξασφάλιση τών προϋποθέσεων τής 
μακροχρόνιας οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας, μέσα 
στα πλαίσια μιας μ ι κ τ ή ς , δηλαδή μιας ελεύθερης, άλλα 
οχι ανεξέλεγκτης οικονομίας. Ή οικονομική άνοδος καί, 
κατ' έπέκτασιν, ή κοινωνική πρόοδος καί ή πολιτιστική 
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ανάπτυξη της χώρας υιοθετούνται ως στόχοι ισοδύναμοι και 
αλληλοσυμπληρούμενοι. 

Πρέπει αμέσως να παρατηρηθεί οτι ή οικονομική άνοδος, ή 
κοινωνική πρόοδος και ή πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας 
είναι, ειδικά άπο τη σκοπιά του προγραμματισμού, ισο
δύναμες, υπό τήν έννοια δτι πρέπει να επιδιωχθούν παράλληλα 
και τ α υ τ ό χ ρ ο ν α . Αυτή όμως, ή «κατά χρόνον» ισο
τιμία των προτεραιοτήτων δεν ανταποκρίνεται και προς τήν 
προτεραιότητα «κατ' άξίαν». Γιατί είναι φανερό δτι, 
άπο τήν τελευταία τούτη σκοπιά, δεν προηγούνται μόνο 
δλων των άλλων οι έθνικοπολιτικές επιδιώξεις, άλλα ακόμη 
καί, μεταξύ των βασικών στόχων, οι πολιτιστικοί και 
εκείνοι πού γενικότερα αναφέρονται στή βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής. 

Έξαλλου, ή έμφαση πού δίνεται στην εξασφάλιση απο
τελεσμάτων μακροχρόνιας αποδόσεως, υποδηλώνει π ρ ώ 
τ ο ν : δτι ορισμένοι άπο τους στόχους του Προγράμματος 
προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα πού 
υπερβαίνει τή διάρκεια της ισχύος του, καί δ ε ύ τ ε ρ ο ν : 
δτι δεν αποβλέψαμε στην επίτευξη θεαματικών επιτυχιών 
πού θα κατέληγαν σε οικονομικές καί κοινωνικές αναταρα
χές καί τελικά στην αναστολή της μονιμότερης ανοδικής 
πορείας της οικονομίας. 

Ή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, κατά τή μετα
πολεμική περίοδο, υπήρξε, άπο πολλές απόψεις, εντυπω
σιακή. Ή άνοδος δμως αυτή στηρίχθηκε, περισσότερο κατά 
τήν πρώτη σχετικά ο μ α λ ή μεταπολεμική περίοδο μεταξύ 
1952 καί 1966, στην αξιοποίηση των παραδοσιακών εγχώ
ριων οικονομικών πόρων καί ιδίως στην άφθονη προσφορά 
εργασίας καί τήν ταχεία αύξηση τών αποταμιεύσεων. 
Παράλληλα, τήν πραγματοποίηση υψηλού ρυθμού οικο
νομικής ανόδου επέτρεπε ή κάποια άνεση συναλλαγματικών 
πόρων πού εξασφάλιζαν ή ταχεία διεύρυνση του πλεονάσμα
τος του ισοζυγίου τών άδηλων συναλλαγών, άλλα καί ή 
ξένη βοήθεια. Το αναπτυξιακό πρότυπο της περιόδου είχε 
έ κ τ α τ ι κ ò κυρίως χαρακτήρα καί αυτό δεν συνετέ
λεσε στην πραγματοποίηση μ ε γ ά λ η ς κλίμακας μετα
βολών στή διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, μολονότι, 
αναμφισβήτητα, αξιοσημείωτες αναδιαρθρώσεις άρχισαν να 
σημειώνονται άπο τότε πού σχεδιάσθηκαν για πρώτη φορά 
επενδύσεις πού, άφοϋ πραγματοποιήθηκαν, άλλαξαν ολό
κληρη τήν οικονομικοκοινωνική δομή μεγάλων περιοχών, 
όπως π.χ. τής Θεσσαλονίκης καί της Κοζάνης-Πτολεμαΐδος. 

Μέ τή βαθμιαία δμως μείωση τών πλεονασμάτων εργα
τικού δυναμικού καθώς καί τών περιθωρίων για περαιτέρω 
ταχεία αύξηση τής ροπής προς αποταμίευση πού—πριν άπο 
τή συγκυριακή καί, επομένως, προσωρινή πτώση της,— 
πλησίαζε τα επίπεδα τών αναπτυγμένων οικονομιών, καθώς 
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καί με το βαθμιαίο περιορισμό των δυνατοτήτων υπο
καταστάσεως των εισαγωγών οι προϋποθέσεις για την 
πραγματοποίηση υψηλών ρυθμών οικονομικής προόδου, 
μ ε β ά σ η τ ο α ν α π τ υ ξ ι α κ ό π ρ ό τ υ π ο τ ώ ν 
ε τ ώ ν 1 9 5 2 - 1 9 6 6, έχουν σημαντικά μειωθεί. 

Ή μελλοντική ανοδική πορεία της οικονομίας πρέπει 
αναγκαστικά να στηριχθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην 
ποιοτική βελτίωση και στην αποδοτικότερη χρησιμοποίηση 
τών διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών, στην εφαρμογή 
νέας τεχνολογίας και σύγχρονων μεθόδων οργανώσεως καΐ 
διοικήσεως τών επιχειρήσεων, στην αξιοποίηση τών οι
κονομιών πού δημιουργεί ή εξειδίκευση και ή συγκέντρωση 
της παραγωγής σε μονάδες αποδοτικού μεγέθους καί, τέλος, 
στον εξαγωγικό προσανατολισμό τής ελληνικής οικονομίας, 
πού είναι προϋπόθεση για τήν αύξηση τής παραγωγικό
τητας καί τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, άλλα καί 
για τήν εξασφάλιση μονιμότερης ισορροπίας του ισοζυγίου 
πληρωμών. 

Συνεπής με τα πιο πάνω, ή στρατηγική του Προγράμ
ματος αποβλέπει : 

Π ρ ώ τ ο ν , στην προώθηση τών διαδικασιών αναπτύ
ξεως καί τών πρωτοβουλιών πού συμβάλλουν στή βελτίωση 
τής οικονομικής δομής τής χώρας, στην αύξηση τής παρα
γωγικότητας καί τής ανταγωνιστικής ικανότητας καί στον 
εξαγωγικό προσανατολισμό τής ελληνικής οικονομίας. Ή 
δλη αναπτυξιακή πολιτική θα διαμορφωθεί κατά τρόπον πού 
να ενθαρρύνονται οι περισσότερο δυναμικές δραστηριότητες 
καί να ενισχύονται οί επιχειρήσεις πού προσαρμόζονται τα
χύτερα στις τεχνολογικές εξελίξεις καί στις απαιτήσεις τής 
αγοράς. Οί επιδιώξεις αυτές θα μπορέσουν να εξυπηρετη
θούν πολύ καλύτερα με τήν ένταξη τής χώρας στην Ευρω
παϊκή Οικονομική Κοινότητα. Γιατί ή έ'νταξη θα ενισχύσει 
τις δυνάμεις του ανταγωνισμού καί θα ασκήσει πίεση για 
τον εκσυγχρονισμό τών ελληνικών επιχειρήσεων. 

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν , στή συστηματική προσπάθεια αναπτύ
ξεως οικονομικών κλάδων στρατηγικής σημασίας με κ ά-
θ ε τ η παραγωγική διάρθρωση, οί όποιοι αξιοποιούν εγχώ
ριες πρώτες ύλες καί διευρύνουν άμεσα καί έ'μμεσα (με τήν 
ενθάρρυνση καί άλλων συμπληρωματικών επενδύσεων) 
τή βιομηχανική βάση καί το εξαγωγικό δυναμικό τής οι
κονομίας. 

Τ ρ ί τ ο ν , στην ταχεία βελτίωση του ανθρώπινου κε
φαλαίου — πού αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα τής οι
κονομικής αναπτύξεως — με τήν επέκταση καί τή βελτίωση 
τής τεχνικής καί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως καθώς καί 
στή δημιουργία καί ενθάρρυνση νέων μορφών συλλογικής δρά
σεως στην παραγωγική διαδικασία. 

Τ έ τ α ρ τ ο ν , στή μεγαλύτερη δυνατή εισροή νέας 
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τεχνολογίας, προσαρμοσμένης προς τις ελληνικές συνθήκες, 
σιήν ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, ιδιαίτερα τής 
εφαρμοσμένης, στη βελτίωση τών μεθόδων οργανώσεως και 
διοικήσεως τών επιχειρήσεων καθώς καί τής εμπορίας, 
στην αξιοποίηση νέων 'ιδεών πού ανυψώνουν την τεχνολο
γική στάθμη τής χώρας καί συμβάλλουν στην παραγωγή 
νέων προϊόντων πού ανταποκρίνονται στις συνεχώς άνα-
νεούμενες απαιτήσεις τής άγορας. 

Π έ μ π τ ο ν , στην πραγματοποίηση βελτιώσεων τής 
-διοικητικής καί οργανωτικής δομής τής χώρας, του χρη
ματοδοτικού συστήματος καθώς καί τής διαρθρώσεως βα
σικών τομέων τής οικονομίας πού εξυπηρετούν τους στό
χους του Προγράμματος καί συγχρόνως εντάσσονται μέσα 
στα πλαίσια πού διαγράφουν οι προοπτικές καί οι διαδικα
σίες για την ένταξη τής χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα, καί, σέ δεύτερο στάδιο, για τη μεγαλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση τής παρουσίας της στον κοινοτικό χώρο. 

" Ε κ τ ο ν, στον κατάλληλο σχεδιασμό καί στην εναρμό
νιση τών κοινωνικών καί πολιτιστικών στόχων με τους 
καθαρά οικονομικούς στόχους του Προγράμματος, κατά 
τρόπον πού, ενώ θα ικανοποιούνται τα πρωταρχικά ιστο
ρικά αιτήματα τής εποχής, δέν θα δυσχεραίνεται ή οικο
δομική πρόοδος, άλλα θα εξασφαλίζονται οί προϋποθέσεις 
για τή μακροχρόνια ανάπτυξη τής οικονομίας. 

3. 'Ιδιωτική επιχείρηση καί κρατική δραστηριότητα: 
ό ρόλος τοΰ Προγράμματος 

Στις δημοκρατικές χώρες, ό προγραμματισμός είναι 
ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό ς . Αυτό σημαίνει δτι οί στόχοι πού ανα
φέρονται στον ιδιωτικό τομέα τής οικονομίας δέν έχουν 
επιτακτικό χαρακτήρα, άλλα αποτελούν υποδείξεις προς 
τις όποιες προτείνεται να κατευθυνθούν οί επιχειρηματικές 
αποφάσεις. 

Φυσικά, αυτές οί προτάσεις καί προτροπές προς την 
ιδιωτική πρωτοβουλία θα πρέπει να συνοδεύονται καί άπο 
•ορισμένα μ έ τ ρ α ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς πού, 
ώς ενα ορισμένο σημείο, θα στρέψουν πραγματικά τις 
ιδιωτικές δραστηριότητες προς τις επιθυμητές κατευθύν
σεις καί πού αποτελούν, για τούτο, αναπόσπαστο τμήμα 
τοΰ Προγράμματος. 

'Οπωσδήποτε όμως ή τελική επιτυχία τοΰ Προγράμματος 
εξαρτάται, σέ μεγάλο βαθμό, άπο τήν αποδοχή, εκ μέρους 
τών παραγωγικών καί εργαζόμενων ομάδων τοΰ πληθυ
σμού, τών στόχων πού έχουν επιλεγεί μέ τήν ενεργό συμ
μετοχή τους, καθώς καί άπο τήν εφαρμογή τών κατάλληλων 
.μέτρων πού θα εξασφαλίσουν τήν κινητοποίηση καί κατεύ-
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θυνση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων προς την εξυ
πηρέτηση επιθυμητών σκοπών. Εϊναι λοιπόν κατάδηλοΤ 

οτι ό ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας παραμένει πρω
ταρχικός. "Αλλωστε, το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης 
της οικονομίας (καταναλωτικής και επενδυτικής) πραγμα
τοποιείται σύμφωνα μέ τις αποφάσεις πού θα πάρουν ol 
ιδιωτικοί φορείς. 

Ή κρατική δραστηριότητα, σε καμιά περίπτωση, δεν 
θα ανταγωνισθεί την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ούτε οι 
κρατικές παρεμβάσεις στην οικονομική ζωή θα υπερβούν 
τα δρια πού επιβάλλουν οι κοινωνικές επιδιώξεις του Προ
γράμματος, πού, οπωσδήποτε, θα διατηρηθούν μέσα στα 
παραδεκτά για τις δυτικές οικονομίες δρια. Ή υπέρβαση 
τών ορίων αυτών θα περιόριζε τήν ομαλή λειτουργία τής 
αγοράς, πού αποτελεί εγγύηση για τήν εξασφάλιση τής 
ορθολογικής κατανομής και τής αποδοτικής χρησιμοποιή
σεως τών διαθέσιμων πόρων. Συγχρόνως θα αποδυνάμωνε 
τους δημοκρατικούς θεσμούς, επειδή ή εύρυθμη λειτουργία 
τους προϋποθέτει τήν ΰπαρξη α π ο κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ο ύ 
συστήματος λήψεως αποφάσεων και άλληλοεξισορροπημένων 
και άλληλοελεγχόμενων πυρήνων οικονομικής, κοινωνικής 
και πολιτικής δυνάμεως. Γι' αυτό και το Πρόγραμμα απο
βλέπει στην ενθάρρυνση και ενίσχυση τής ιδιωτικής πρω
τοβουλίας καί στή δημιουργία συνθηκών γόνιμης συνεργα
σίας μέ τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, επειδή ή υπέρ
μετρη συγκέντρωση τής εξουσίας μπορεί να θέσει σέ κίν
δυνο τή δημοκρατία. 

Το Κράτος θα αναλάβει επενδυτική δραστηριότητα, μέσω 
τών εξειδικευμένων φορέων, γιά να συμπληρώνει το έ'ργο 
τής ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, δταν αυτή 
δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον σέ τομείς ή δραστηριότητες 
πού ή προώθηση τους είναι σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς σημασίας 
για τήν οικονομική ανάπτυξη. Το Κράτος θα επεμβαίνει 
επίσης για να θεραπεύει διαρθρωτικές αδυναμίες πού εμποδί
ζουν τήν ορθολογική κατανομή τών οικονομικών πόρων καί 
για να εξουδετερώνει μονοπωλιακές ή όλιγοπωλιακές κατα
στάσεις πού νοθεύουν τή λειτουργία καί εξασθενίζουν τήν 
αποτελεσματικότητα του μηχανισμού τών τιμών, οδηγούν 
σέ υπέρογκα κέρδη, αντιστρατεύονται τήν οικονομική 
καί κοινωνική πρόοδο καί χαλαρώνουν τήν κοινωνική 
συνοχή. 

Βασική επιδίωξη τών κρατικών παρεμβάσεων στην οικονο
μική ζωή θα είναι ή απαλλαγή τής ελεύθερης άγορας 
άπο φυσικά ή τεχνητά εμπόδια καί ή ενίσχυση τών δυνά
μεων του ανταγωνισμού. Ή ελληνική οικονομία έχει δείξει 
δυναμισμό, όταν καί σέ δσους τομείς το Κράτος ήταν σέ θέ
ση να εξασφαλίσει τις βασικές αυτές προϋποθέσεις. 
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4. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα : το μακροοι
κονομικό υπόδειγμα 

Δεδομένου του χρονικού ορίζοντα του Προγράμματος και 
της αυξημένης αβεβαιότητας, πού χαρακτηρίζει ακόμη τις 
οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές σε διεθνές επίπεδο, 
ή ευελιξία των επιμέρους στοιχείων του Προγράμματος, 
άλλα και ή δυνατότητα προσαρμογής τους στις μεταβαλ
λόμενες συνθήκες, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις 
επιτυχίας. Ειδικά για την ελληνική οικονομία, πού πέρασε 
μια περίοδο ισχυρού κλονισμού και πού βρίσκεται στην 
αρχή της διαδικασίας για τήν οριστική ένταξη της χώρας 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, πρόγραμμα δύσκαμπτο και 
δυσπροσάρμοστο στίς μεταβαλλόμενες συνθήκες θα είχε 
περιορισμένη χρησιμότητα. 

Για τους λόγους αυτούς το Πρόγραμμα καταρτίσθηκε 
κατά τρόπον πού επιτρέπει τή συνεχή προσαρμογή του προς 
ένα ευρύτερο φάσμα εξελίξεων, οί όποιες είναι αδύνατο από 
σήμερα, με αρκετή ακρίβεια, να προβλεφθούν. Είναι λοιπόν 
και αυτή ή ανάγκη του προσδιορισμού των σταδιακών 
αναμορφώσεων του Προγράμματος προς τήν αναμενόμενη 
αστάθεια τής διεθνούς καί, φυσικά, τής ελληνικής συγκυρίας 
κατά τα επόμενα χρόνια, πού οδήγησε το ΚΕΠΕ να επε
ξεργασθεί ένα μακροοικονομικό υπόδειγμα — συνδυασμένο 
με διακλαδική ανάλυση εισροών καί εκροών — πού για 
πρώτη φορά καταρτίσθηκε, με τόση επιμέλεια και συστη
ματικότητα, στην Ελλάδα. Το υπόδειγμα συζητήθηκε, 
βέβαια, με διεθνούς φήμης ξένους εμπειρογνώμονες, είναι 
όμως ταυτόχρονα εναρμονισμένο προς τις ειδικότερες καί 
ιδιόμορφες ελληνικές συνθήκες. 

"Ετσι, το αναγκαστικά αφηρημένο καί μαθηματικό αυτό 
υπόδειγμα θα χρησιμεύσει σαν δ* ρ γ α ν ο του Προγράμ
ματος έξασφαλιστικό : π ρ ώ τ ο ν , τής εναρμονίσεως του 
προς τήν εκάστοτε διαμορφούμενη συγκυρία, καί δ ε ύ τ ε 
ρον, τής συμπληρώσεως ειδικών τμημάτων του καί τής 
λήψεως συνεπών προς τις αρχές του μέτρων οικονομικής 
καί κοινωνικής πολιτικής. 

5. Συμμετοχή στην κατάρτιση καί στην εφαρμογή τοΰ 
Προγράμματος 

Ή διεθνής εμπειρία αποδεικνύει Οτι βασική αδυναμία σε 
όλες σχεδόν τις χώρες πού καταρτίζουν ενδεικτικά προγράμ
ματα αναπτύξεως είναι ή έλλειψη ικανοποιητικής συνεργα
σίας μεταξύ τών φορέων καταρτίσεως καί εφαρμογής τοΰ 
προγράμματος, δηλαδή μεταξύ τής κεντρικής υπηρεσίας 
προγραμματισμού άπο τή μια μεριά καί τών ειδικών δημό
σιων φορέων ή καί τών ιδιωτικών επιχειρηματικών μονάδων 
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άπο την άλλη. Τα εκπονούμενα προγράμματα μπορεί να 
είναι τεχνικά άρτια, άλλα δεν συνδέονται οργανικά με τή 
δραστηριότητα των επιμέρους κρατικών οργάνων, πολύ 
δέ λιγότερο κατευθύνουν και επηρεάζουν τις ιδιωτικές 
επιχειρηματικές αποφάσεις. Γι' αυτό πολλές φορές τα προ
γράμματα έχουν περιορισμένα πρακτικά αποτελέσματα. 

Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα τοΰτο, ακολουθή
θηκε, άπο την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού του Προγράμ
ματος, ή διαδικασία πού εκθέσαμε ήδη στίς Εισαγωγικές 
Παρατηρήσεις. Χάρη σ' αυτή τή διαδικασία, το περιεχό
μενο του Προγράμματος δέν είναι προϊόν ερευνητικού εργα
στηρίου στην κατασκευή του οποίου έχουν αγνοηθεί ή παρα
βλεφθεί, άπο τους αρμόδιους φορείς, τα πρακτικά προ
βλήματα πού παρουσιάζονται κατά τήν εφαρμογή του. 

Πολλές Επιτροπές και 'Ομάδες πού εργάσθηκαν γύρω-
άπο το ΚΕΠΕ δέν προβλέπεται να διαλυθούν ακόμη καί 
μετά τήν οριστικοποίηση του Προγράμματος άπο τή 
Βουλή. Θ α ε ξ α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν ν α λ ε ι τ ο υ ρ 
γ ο ύ ν π ά ν ω σέ μ ο ν ι μ ό τ ε ρ η β ά σ η , έτσι ώστε 
να καθίσταται δυνατή ή ανταλλαγή απόψεων για τα προ
βλήματα πού θα ανακύπτουν στην εφαρμογή καί πού θα. 
επιβάλλουν προσαρμογές τών ειδικότερων στόχων καί^ 
ιδιαίτερα, τών μέτρων οικονομικής καί κοινωνικής πολιτι
κής ανάλογα μέ τήν εξέλιξη της ελληνικής καί της διεθνούς 
συγκυρίας. 

Ή κατ' αυτόν τον τρόπον κατάρτιση καί παρακολούθηση 
της εφαρμογής ενός ζωντανού καί συνεχώς άνανεούμενου 
Προγράμματος δέν ανταποκρίνεται μόνο προς το δημοκρα
τικό πνεύμα πού το διέπει, άλλα εξασφαλίζει καί τις ευ
νοϊκότερες δυνατές προϋποθέσεις για τήν επίτευξη τών σκο
πών του. Το περιεχόμενο του Προγράμματος θα εϊναι, του
λάχιστον ως προς μερικές κατευθύνσεις του, γενικότερης 
αποδοχής. Βέβαια δέν θα ήταν ρεαλιστικό να αναμένεται κα
θολική σύμπτωση απόψεων καί ομοφωνία σέ Ολα ή έστω 
καί στα καίρια θέματα. Ή επιλογή τών έθνικοπολιτικών 
επιδιώξεων, τών στόχων καί τών μέσων, ακόμη καί τών 
συγκεκριμένων μέτρων της αναπτυξιακής πολιτικής, δέν 
μπορεί, μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας, παρά να είναι 
εμπιστευμένη στην Κυβέρνηση καί, τελικά, στή Βουλή 
πού, σαν εντολοδόχος του λαοΰ, στηρίζει καί νομιμοποιεί 
τήν Κυβέρνηση καί εγκρίνει τήν πολιτική της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΘΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

Για τις επόμενες δεκαετίες, δεσπόζουσες εθνικές επι
ταγές, προς τις όποιες αναγκαστικά αντιστοιχούν ισάρι
θμες επιδιώξεις, θα είναι οι ακόλουθες : 

Π ρ ώ τ ο ν : Ή εμπέδωση καί βελτίωση της λειτουρ
γίας των δημοκρατικών θεσμών. 

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν : Ή ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας 
της χώρας. 

Τ ρ ί τ ο ν : Ό εξευρωπαϊσμός της οικονομικής, κοινω
νικής καί οργανωτικής μας δομής πού θα επιτρέψει, σε 
πρώτη φάση, την ταχύτερη δυνατή ένταξη μας στις Ευρω
παϊκές Κοινότητες καί, σέ δεύτερη φάση, μετά την πραγμα
τοποίηση τής εντάξεως, τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση 
τής παρουσίας μας στον κοινοτικό χώρο. 

Τ έ τ α ρ τ ο ν : Ή διατήρηση τής εθνικής μας προσω
πικότητας — τής ελληνικότητας μας — μέσα φυσικά στα 
κοινά πλαίσια τών δημοκρατιών δυτικού τύπου καί τών 
•δημοκρατιών τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας ειδικότερα. 
| | Π έ μ π τ ο ν : Ή βελτίωση τής ποιότητας τής ζωής. 

'Ενώ οί παραπάνω πέντε έ θ ν ι κ ο π ο λ ι τ ι κ έ ς ε π ι 
δ ι ώ ξ ε ι ς προβάλλονται — σύμφωνα μέ δσα εκθέσαμε 
στο προηγούμενο κεφάλαιο — σαν αξιώματα, πρέπει, βε
βαιότατα, να αποδειχθεί δτι δέν είναι μεταξύ τους αντιφα
τικές. Οί παρατηρήσεις πού ακολουθούν «μεταφράζουν» 
στη γλώσσα τής καθημερινότητας τ ί ακριβώς σημαίνουν 
οί προτεινόμενες έθνικοπολιτικές επιταγές καί, επί πλέον, 
χρησιμεύουν σαν απόδειξη τής λογικής συνέπειας, τής «μη 
αντιφατικότητας», του σ υ σ τ ή μ α τ ο ς τών αξιωμάτων, 
από το όποιο ξεκινάει ή υποβαλλόμενη στην κρίση τής 
Βουλής "Εκθεση τών «Προκαταρκτικών του Προγράμματος». 

1. Εμπέδωση καί βελτίωση τής λειτουργίας τής δημο
κρατίας 

Παρά τήν καθολική αντίδραση του ελληνικού λάου προς 
το καθεστώς τής επταετίας καί παρά την επώνυμη άντί-
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στάση — πού θα τιμήσει ή ιστορία — το ολοκληρωτικό 
καθεστώς δεν έπεσε κάτω άπο τα πλήγματα οργανωμένων 
δημοκρατικών δυνάμεων. Κατάρρευσε σε ώρες παροξυσμού 
μιας άδηλης έκβάσεως εθνικής κρίσεως. Οι συνδυασμένες 
δμως με εθνικές κρίσεις και εξωτερικές περιπέτειες καταρ
ρεύσεις μακροχρόνιων δικτατοριών οδηγούν, κατά κανόνα 
σχεδόν άνεξαίρετο, προς αντιδημοκρατικά άκρα. Αυτόν τον 
ά μ ε σ ο κίνδυνο, δπως σημειώθηκε ήδη στις Εισαγωγικές 
Παρατηρήσεις, τον αποφύγαμε. Άλλα αυτό δέν σημαίνει 
καθόλου δτι μπορέσαμε να στερεώσουμε, οριστικά καί πάνω 
σε μόνιμες βάσεις, το ελεύθερο πολίτευμα. Καί τοΰτο για 
τους ακόλουθους λόγους : 

(α) Ή δημοκρατία —εκείνη ή μορφή της δημοκρατίας 
πού προτείνει το Πρόγραμμα — πήγασε άπο τον ελληνικό 
ανθρωπισμό και πήρε τή σύγχρονη μορφή της στην περιοχή 
της Δύσεως καί ιδιαίτερα της Δυτικής Ευρώπης. 'Αποτελεί 
Ινα σύστημα λεπτότατων μηχανισμών πού αποβλέπουν στην 
άλληλοεξισορρόπηση της δυνάμεως τών διάφορων πολι
τικών καί οικονομικών φορέων. 'Αντίθετα προς τή δημο
κρατία αυτή, τα κάθε λογής αυταρχικά καθεστώτα προϋ
ποθέτουν τή συγκέντρωση τής πολιτικής καί τής οικονομι
κής δυνάμεως στα χέρια μιας κομματικής καί γραφειοκρα
τικής ολιγαρχίας. Οι εξισορροπητικοί λοιπόν μηχανισμοί 
τής δημοκρατίας εϊναι πασίδηλα δεκτικοί μιας συνεχούς 
τελειοποιήσεως. Τέλεια δημοκρατία ούτε υπήρξε ποτέ οΰτε 
είναι δυνατόν να υπάρξει. Τα «ιδεώδη» δέν πραγματοποιούν
ται μέσα στον ιστορικό χώρο καί χρόνο. 'Αποτελούν επι
διώξεις, προς τις όποιες οφείλει να τείνει ή πολιτική πρα
κτική μολονότι οι ελεύθεροι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν 
πολύ καλά δτι δέν θα μπορέσουν ποτέ να τις πετύχουν ολο
κληρωτικά. "Εχει δμως τοΰτο τουλάχιστον το νόημα ή 
ενσυνείδητη επιδίωξη του δημοκρατικού «ιδεώδους» : δτι 
εξυπηρετεί τα αιτήματα τής ιστορικής ώρας καί ικανοποιεί 
— σταδιακά έ'στω, άλλα προοδευτικά — κοινωνικές αξιώ
σεις στις όποιες αν δέν ανταποκρινόταν, μέσα στα δρια του 
εφικτού, θα κινδύνευε το πολίτευμα να θεωρηθεί άχρηστο 
καί να διαλυθεί «εκ τών ένδον». 

(β) "Αν καί τα ηθικά βάθρα τής σύγχρονης δημοκρατίας 
θεμελιώθηκαν μέσα στο αρχαίο ελληνικό έδαφος, είναι βέ
βαιο δτι το ελεύθερο πολίτευμα, κατά τή διάρκεια τής νεώ
τερης ιστορίας μας, λειτούργησε ομαλά καί ανάλογα μέ τις 
συνθήκες τής εποχής, σέ ελάχιστες περιπτώσεις καί για πολύ 
περιορισμένο χρονικό διάστημα. 'Αγώνες για τή δημοκρατία 
επιχειρήθηκαν βέβαια καί στο 19ο καί στον 20ο αιώνα 
χωρίς δμως να έχουν σαν πρακτικό αποτέλεσμα τον εθισμό 
τών πολιτικών κομμάτων καί του λαοΰ στις διαδικασίες 
πού χαρακτηρίζουν τή δημοκρατία. Σέ άλλες πάλι περιό
δους δταν, για λίγα άλλωστε χρόνια, είχαμε, άπο τήν» 
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άποψη της τυπικής συνταγματικής νομιμότητας, δημοκρα
τία, το πολίτευμα κινδύνευε να διαλυθεί εΐ'τε άπο εξωγενείς 
παράγοντες, είτε και άπο άλλους λόγους. 'Οπωσδήποτε ή 
αβεβαιότητα και ή αστάθεια του πολιτικού κλίματος δεν 
έδωσαν στη δημοκρατία τον απαιτούμενο καιρό για να ριζο-
βολήσει. Το γεγονός επομένως Οτι συμβαίνει σήμερα να 
λειτουργεί κανονικά το πολίτευμα δεν σημαίνει καθόλου 
πώς δεν έχουμε την υποχρέωση να συμβάλουμε, στερεώ
νοντας το, στη δημιουργία μιας μακροχρόνιας δημοκρατικής 
παραδόσεως καί, για τούτον ακριβώς το λόγο, να τάξουμε, 
σαν μια άπο τις έθνικοπολιτικές επιδιώξεις μας, τη δη
μιουργία των προϋποθέσεων τής έμβαθύνσεως τών ελεύ
θερων θεσμών μας, τής τελειοποιήσεως δηλαδή τής δομής 
καί τής λειτουργίας του πολιτεύματος. Είναι οπωσδήποτε 
ενθαρρυντική ή διαπίστωση δτι άπο το 1975 άρχισαν να 
οργανώνονται — πάνω σε ολοένα διευρυνόμενες, ακόμη καί 
σε εξωκοινοβουλευτικές, βάσεις — διάφορα κόμματα, ενώ 
πριν από τη δικτατορία Ολα τα κόμματα, έκτος άπο εκείνα 
πού είχαν κάποια συγγένεια με τήν εντελώς ακραία αρι
στερά, υστερούσαν άπο τήν άποψη τής εσωτερικής τους 
οργανώσεως. 'Αποτελεί λοιπόν στοιχείο προόδου καί έμ
βαθύνσεως τής «πολυκομματικής» δημοκρατίας ή επιχει
ρούμενη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διεύρυνση τής συμ
μετοχής στή μετεκλογική δραστηριότητα τών κομμάτων 
του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού «έπαγρυπνούντων» πο
λιτών. 

(γ) *Η κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος άπα 
τή δικτατορία κλόνισε πρωταρχικές κοινωνικές αξίες, αλ
λοίωσε τους θεσμούς πού συνθέτουν το πλαίσιο τής ελεύθε
ρης κοινωνικής καί οικονομικής ζωής του άτομου καί,. 
τέλος, μείωσε το διεθνές γόητρο τής χώρας. Αυθαίρετες 
παρεμβάσεις, στον οικονομικό ειδικότερα τομέα, διαστρέ
βλωσαν τις συνθήκες τής εύρυθμης λειτουργίας του μηχα
νισμού τής αγοράς, έξέθρεψαν κερδοσκοπικές τάσεις καί. 
δημιούργησαν κλίμα έντονης αβεβαιότητας. Με τήν κατα
πίεση καί τον εκφοβισμό, καταστέλλονταν οι οικονομικές 
διεκδικήσεις διάφορων ομάδων του πληθυσμού καί ιδιαί
τερα τών οικονομικά ασθενέστερων, πού δεν ήταν σε θέση 
— άφοΰ ουσιαστικά είχε καταλυθεί ή αντιπροσωπευτικό
τατα τών συνδικαλιστικών καί τών συνεταιριστικών οργα
νώσεων — κατά τρόπον οργανωμένο να εκδηλωθούν. 
Τοΰτο είχε σαν συνέπεια τή διεύρυνση τής οικονομικής 
καί τής κοινωνικής ανισότητας, άλλα καί τήν αλόγιστη σπα
τάλη παραγωγικών πόρων. Στην περίοδο πού μεσολάβησε 
μέχρι σήμερα άπο τήν πτώση τής δικτατορίας, έ'χουν ληφθεί 
σύντονα μέτρα για να αναθεωρηθούν — καί μάλιστα χωρίς 
να κλονισθεί ή διεθνής πίστη τής χώρας — με αυστηρό
τητα άλλα καί με σωφροσύνη, συμβάσεις τής επταετίας, 
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πού κρίθηκαν άπο τα αρμόδια δργανα σαν ζημιογόνες για 
το δημόσιο ή το κοινωνικό σύνολο. 'Ακόμη, επιχειρήθηκε 
ή εξομάλυνση της λειτουργίας της άγορας, ό κατά το δυ
νατόν περιορισμός ευκαιριακών «ύπερκερδών», δ έλεγχος 
τών ολιγοπωλίων και τών μονοπωλίων και ή ορθολογικό
τερη διάθεση τών πόρων. Φυσικά ορισμένες άπο τις σχε
τικές διοικητικές πράξεις καί, ιδιαίτερα, ορισμένα θεσμικά 
νομοθετήματα δέν μπορεί παρά μεσοπρόθεσμα ή καί μακρο
πρόθεσμα να αποδώσουν. "Εχουν δμως τοΰτο το κοινό 
γνώρισμα δτι συμβάλλουν στη στερέωση καί την εμβά
θυνση της δημοκρατίας. 

(δ) Χωρίς την κατοχύρωση της προβολής καί της ελεύ
θερης, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος καί τών Νόμων, 
επιδιώξεως ευλόγων αιτημάτων άπο τους εργαζομένους 
στην ύπαιθρο καί στις πόλεις, ή σύγχρονη δημοκρατία 
είναι αδιανόητη. Ή άμεση όμως ανταπόκριση σέ δλα τα 
αιτήματα πού συσσωρεύτηκαν κατά τήν επταετία, άλλα 
καί, πολύ γενικότερα, ή προβολή καί ή διεκδίκηση αξιώ
σεων, τών οποίων ή ικανοποίηση ξεπερνάει τα δρια της 
αντοχής της οικονομίας, είναι αδύνατη. Καί τοΰτο γιατί, 
αν υποχωρούσαν, ή Κυβέρνηση καί ή Διοίκηση, κάτω άπο 
τήν πίεση οργανωμένων μειοψηφιών ή καί ομάδων καλό
πιστων, έστω, άλλα άλληλοπαρασυρόμένων πολιτών, θα 
υπονόμευαν οχι μόνο τήν εσωτερική καί τήν εξωτερική 
οικονομική ισορροπία της χώρας, άλλα θα ζημίωναν, μέσα 
σέ λίγους μήνες, ακόμη καί τα ϊδια τα συμφέροντα τών δια
μαρτυρομένων. Γι' αυτό καί το Πρόγραμμα, χωρίς να παρα
βλέπει καθόλου τή βελτίωση του επιπέδου διαβιώσεως τών 
οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού—βελ
τίωση πού βρίσκεται σέ συνάρτηση μέ τήν αύξηση του 
εθνικού εισοδήματος, της παραγωγικότητας καί τών δια
θέσιμων για τήν κατανάλωση πόρων—δίνει ιδιαίτερη έ'μφαση 
στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών καί θεσμικών αλλα
γών, ικανών να συμβάλλουν στή δημιουργία οικονομι
κών, κοινωνικών καί πολιτικών συνθηκών πού ευνοούν 
μια σχετικά ταχύρρυθμη, μακρόπνοη καί αυτοδύναμη ανά
πτυξη. 

(ε) Ή κοινωνική γαλήνη καί ευταξία συναποτελοΰν 
πασίδηλα αναγκαίο δρο της αυτοσυντηρήσεως του ελεύ
θερου πολιτεύματος. Ή παρατήρηση σημαίνει δτι ό μηχα
νισμός μιας σύγχρονης δημοκρατίας προϋποθέτει τήν οργά
νωση τ ρ ί μ ε ρ ο υ ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς , στον οικονο
μικό καί κοινωνικό τομέα, μεταξύ τών εκπροσώπων π ρ ώ 
τ ο ν : του Κράτους, δ ε ύ τ ε ρ ο ν : τών συνδικαλιστικών 
ή τών συνεταιριστικών οργανώσεων τών εργατοϋπαλλήλων 
ή τών αγροτών, καί τ ρ ί τ ο ν : τών εργοδοτών, εκείνων 
δηλαδή πού είναι υπεύθυνοι ε ΐ τ ε για τήν οργάνωση της 
παραγωγής τών προϊόντων καί υπηρεσιών ε Ι' τ ε για τήν 
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εμπορία ή τή διακίνηση αυτών στην εσωτερική ή τήν εξω
τερική αγορά. "Ας σημειωθεί αμέσως, δτι οι γεωργικοί 
συνεταιρισμοί συμβαίνει ορισμένες φορές να συγκεντρώ
νουν διπλή ιδιότητα : του υπευθύνου για τήν παραγωγή 
άλλα και του εμπόρου. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, πού παρου
σιάζονται ήδη συχνά και πού θα εμφανίζονται, δσο προχω
ρούμε προς τον εξευρωπαϊσμό της οικονομικοκοινωνικής 
δομής μας, συχνότερα, θα πρέπει να εισαχθούν ειδικές 
ρυθμίσεις, ανάλογες με τις ισχύουσες στην Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα. Για να είναι δμως ή τριμερής συνεργασία εποικο
δομητική, απαιτείται να συντρέξουν οι ακόλουθες προϋπο
θέσεις : 

—Πρέπει πρώτη ή Κυβέρνηση, άλλα και δσα πολιτικά 
κόμματα καυχώνται δτι είναι, με τήν έννοια πού προκαθο
ρίσθηκε, «δημοκρατικά», να αναλογίζονται ποιες οικονο
μικές και κοινωνικές συνέπειες θα έχει το ά θ ρ ο ι σ μ α 
τών οποιωνδήποτε σχετικών προς τήν εισοδηματική πολι
τική επαγγελιών τους. 

—Είναι επίσης ανάγκη οι συνδικαλιστικοί και συνεται
ριστικοί εκπρόσωποι να υπολογίζουν με ακρίβεια τα μονι
μότερα συμφέροντα τών εργαζομένων της υπαίθρου και 
τών πόλεων καί, επομένως, να μή θυσιάζουν σέ πρόσκαιρες 
«κατακτήσεις» αυξήσεων τα μονιμότερα συμφέροντα εκεί
νων πού αντιπροσωπεύουν, γιατί τον πληθωρισμό ή τήν 
υπέρμετρη ελλειμματικότητα του ισοζυγίου τών τρεχουσών 
συναλλαγών πληρώνουν τελικά κυρίως οι οικονομικά ασθε
νέστεροι. 

—Μέ α'ίσθημα μεγάλης ευθύνης θα πρέπει, τέλος, να σκέ
πτονται οι βιομήχανοι, οι έμποροι, οι όποιοιδήποτε εργο
δότες— άλλα καί οι ελεύθεροι επαγγελματίες — καί να απο
κτήσουν συνείδηση δτι τους συμφέρει να περιορίζουν, μέσα 
σέ λογικά περιθώρια, τα κέρδη τους. 'Οπαδοί της ελεύθερης, 
άλλα δχι ασύδοτης, οικονομίας είναι στή Δύση, ή συντρι
πτική πλειοψηφία τών πολιτών καί τών κομμάτων, ακόμη 
καί τών σοσιαλιστικών. 'Αντίθετα, οπαδοί μιας οικονομίας 
ελεύθερης καί ταυτόχρονα ανεξέλεγκτης καί αχαλίνωτης 
δέν υπάρχουν πια — ούτε στην Ευρώπη οΰτε στις ΗΠΑ 
οΰτε άλλου πουθενά — έ'στω καί μεταξύ όσων ακολουθούν 
τα συντηρητικότερα κόμματα. Τέλος, δσοι ανετότερα αντι
μετωπίζουν τις βιοτικές τους ανάγκες, πρέπει να καταλά
βουν δτι, κάθε εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς εκ 
μέρους τους, θα μπορούσε να προσφέρει έδαφος εκμεταλ
λεύσεως στις οργανωμένες μειοψηφίες πού έχουν κάθε συμ
φέρον να ωθήσουν τήν ελεύθερη οικονομία σέ αδιέξοδο καί, 
σέ δεύτερη φάση, να τήν καταλύσουν, καταλύοντας μαζί της 
καί το δημοκρατικό πολίτευμα. 
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2. Ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας 

Πρωταρχική προϋπόθεση για τήν προστασία της εθνικής 
αξιοπρέπειας και ανεξαρτησίας τής χώρας αποτελεί το 
ηθικό των 'Ενόπλων Δυνάμεων και των στρατιωτικών ηγη
τόρων και στελεχών τους. Το ηθικό τοΰτο στηρίζεται στο 
υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως και ετοιμότητας πού κατα
κτήθηκε, άλλα και στην ψυχική ενότητα πού έχει σφυρηλα
τηθεί μεταξύ δλων άνεξαίρετα τών πολιτών και του στρα
τευμένου τμήματος του λάου. Ή προϋπόθεση αυτή είναι 
σήμερα πια απόλυτα δεδομένη. Όλόκληρος ό ελληνικός 
λαός έχει τήν πεποίθηση δτι οι αξιωματικοί και οπλίτες 
τών Ένοπλων Δυνάμεων έχουν τή βούληση και τήν ικα
νότητα να αγωνισθούν, δποτε και άν χρειαζόταν, για να 
προστατεύουν αποτελεσματικά το "Εθνος από κάθε επι
βουλή. 

"Ομως, μόνο το υψηλό φρόνημα τών στρατευμένων δεν 
είναι αρκετό για να προστατεύσει τον εθνικό χώρο και να 
διαφυλάξει τήν αξιοπρέπεια και τήν τιμή μας. 'Αποτελεί 
υποχρέωση, δλων τών Ελλήνων, να θωρακίσουν μέ τα 
αναγκαία υλικά μέσα τις "Ενοπλες Δυνάμεις για να είναι 
-σε θέση νά εκπληρώσουν τήν αποστολή τους. 

Ή αναφορά του Προγράμματος Οικονομικής καί Κοι
νωνικής 'Αναπτύξεως στην προκείμενη έθνικοπολιτική 
επιδίωξη—τής οποίας ή επίτευξη εξαρτάται αυτονόητα 
και άπο πληθώρα έξωοικονομικών παραμέτρων—εξηγείται 
για τους ακόλουθους τρεις λόγους : 

Π ρ ώ τ ο ν : γιατί οί εξοπλισμοί καί ό αμυντικός εφο
διασμός στοιχίζουν, σε δραχμές καί σε συνάλλαγμα, μεγάλα 
ποσά. 

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν : γιατί οί σχετικές προμήθειες, ιδιαίτερα 
•όσες προέρχονται από το εξωτερικό, πραγματοποιούνται 
μέ πιστώσεις καί, επομένως, θα επιβαρύνουν το ισοζύγιο 
καί τή συνολική δημοσιονομική διαχείριση για αρκετά 
χρόνια.̂  

Τ ρ ί τ ο ν : — καί σπουδαιότερο — γιατί, στή σύγχρονη 
εποχή ή οικονομική αντοχή καί ή τεχνολογική ικανότητα 
καί αποδοτικότητα αποτελούν τήν αναγκαία υποδομή τής 
άμυνας. 

"Οσα εκτίθενται σ' αυτήν τήν παράγραφο δέν σημαίνουν 
δτι θα ξεφύγουμε ποτέ άπο τήν παραδοσιακή μας φ ι λ ε ι 
ρ η ν ι κ ή πολιτική. Μέ δλες τις χώρες του κόσμου—ε'ίτε 
διέπονται άπο ανάλογα μέ το δικό μας ε'ίτε άπο διάφορο 
κοινωνικοπολιτικό σύστημα — προσπαθήσαμε να καλλιερ
γήσουμε αμοιβαία ωφέλιμες καί γενικότερα εποικοδομη
τικές σχέσεις στον οικονομικό, τον τεχνολογικό καί τον 
πολιτιστικό τομέα. Διατηρούμε π.χ. τέτοιες σχέσεις μέ τή 
.Σοβιετική "Ενωση, τις Βαλκανικές καί πολλές άλλες χώρες. 
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"Οπως ήταν φυσικό, φροντίσαμε οι ποικιλόμορφες αυτές 
συνεργασίες να διαμορφωθούν πάνω σε τέτοιες συμφωνίες 
και υπό τέτοιους δρους, ώστε να μη δυσκολευθεί ή ένταξη μας 
στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Θα υπάρξουν, άλλωστε, 
υστέρα άπο τήν ένταξη, ακόμη καί υστέρα άπο τήν πάροδο 
της, μετά τήν πραγματοποίηση της εντάξεως, μεταβατικής 
περιόδου, ευκαιρίες τέτοιων γόνιμων συνεργασιών πού θα 
πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια τών σχετικών κοινο
τικών ρυθμίσεων, τις όποιες θα έχουμε αποδεχθεί άφοΰ 
αποτελούν μέρος του «κοινοτικού κεκτημένου». Δεν δια
νοήθηκε οΰτε καί θα διανοηθεί ποτέ ή Ελλάς να απειλήσει 
η να προσβάλει οποιαδήποτε χώρα καί μάλιστα τις γειτο
νικές, συμπεριλαμβανομένης βεβαιότατα καί της Τουρκίας. 
'Αλλ' αυτή μας ή τοποθέτηση 'όχι μόνο δεν μας απαλλάσ
σει άπο τήν υποχρέωση να ε'ίμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε, 
άλλα αντίθετα μας επιβάλλει, οχι μόνο ενόψει τών εθνικών 
μας συμφερόντων άλλα καί του γενικότερου συμφέροντος 
της διατηρήσεως της ειρήνης στην εύφλεκτη περιοχή της 
'Ανατολικής Μεσογείου, να ενισχύσουμε τις "Ενοπλες 
Δυνάμεις μας. "Ετσι εξηγείται γιατί ή μεγάλη ετήσια 
αύξηση τών αμυντικών δαπανών — μέσα στο σχετικά σύν
τομο χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε μεταξύ του τελευ
ταίου έ'τους της δικτατορίας καί της εκτελέσεως του προϋ
πολογισμού του 1977 άπο 13,5 σέ 50 καί πλέον δισ. δρχ. 
—έ'χει α π ο τ ρ ε π τ ι κ ό χαρακτήρα. Ή ελληνική ισχύς 
οχι μόνο δέν απειλεί τήν ειρήνη, άλλα αντίθετα τήν εγ
γυάται, τουλάχιστον κατά το μέτρο πού ή διατήρη
ση της εξαρτάται άπο τή βούληση του ελληνικού λαοΰ. 
Αυτή μας ή βούληση δέν υπόκειται παρά μόνο σέ ενα, 
αυτονόητο, για κάθε ελεύθερη καί σεβόμενη τον εαυτό της 
χώρα, περιορισμό : στην περίπτωση πού θα υφιστάμεθα 
επίθεση ή πού θα προσβάλλονταν ή εθνική μας αξιοπρέπεια 
καί τιμή ε'ίμαστε αποφασισμένοι, ενωμένοι δλοι οι "Ελληνες, 
να αμυνθούμε. Καί είμαστε σέ θέση νά το πράξουμε. 

3. Ένταξη στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

(α) Το διεθνές κύρος πού κατάκτησε ή χώρα—χάρη στην 
ομαλή καί αδιατάρακτη αποκατάσταση της δημοκρατίας, 
άλλα καί χάρη στην εντατικότατη διπλωματική δραστηριό
τητα πού αναπτύχθηκε, προ πάντων, μεταξύ 'Αρχηγών 
Κρατών καί Κυβερνήσεων—της επέτρεψε να υποβάλει καί, 
•σέ συνέχεια, να υποστηρίξει αποφασιστικά το αίτημα της 
εντάξεως της στίς τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. "Ας 
σημειωθεί, παρενθετικά εντελώς, οτι ακόμη καί αν υπο
θέταμε δτι δέν θέλουμε να ενταχθούμε στον κοινοτικό χώρο, 
θα ήταν καί πάλι οπωσδήποτε αναγκαίο, για να ασφαλίσουμε 
τήν οικονομική μας άνοδο, να προσαρμόσουμε τήν δλη 
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διάρθρωση της χώρας προς τις δυτικοευρωπαϊκές συνθή
κες. ' Εμείς δμως θέλουμε να ενταχθούμε, γιατί απλού
στατα μας συμφέρει και γιατί νομίζουμε δτι ή προσχώρηση 
μας είναι και για την 'ίδια την Κοινότητα συμφέρουσα. 

(β) Ή Κυβέρνηση προειδοποίησε επανειλημμένα τον 
ελληνικό λαό, δτι τ ό σ ο ή διεξαγωγή των διαπραγμα
τεύσεων, δ σ ο και ή έγκαιρη προσαρμογή της οικονομικής 
και τής κοινωνικής μας δομής στις κοινοτικές συνθήκες 
αποτελούν εγχειρήματα δύσκολα. Δύσκολα, άλλα οπωσδή
ποτε εφικτά. 

(γ) Ή πρώτη δυσκολία εκδηλώθηκε στις 29 'Ιανουα
ρίου 1976 με τη γνωστή Γνωμοδότηση τής Επιτροπής τών 
Κοινοτήτων πού πρότεινε να προηγηθεί τής εντάξεως μας 
μία περίοδος προεντάξεωί. Ό Πρωθυπουργός τής Ελλάδος 
μέ αποφασιστικότητα, άλλα και μέ ψυχραιμία — χωρίς να 
αμφισβητήσει τήν καλή πίστη τής 'Επιτροπής και ορισμένα 
εποικοδομητικά στοιχεία πού περιέχονταν στη Γνωμοδό
τηση της — ζήτησε αμέσως άπο τις Κυβερνήσεις τών Ε ν 
νέα να αρχίσουν δσο γίνεται ταχύτερα οι διαπραγματεύσεις 
για τήν ένταξη και να μή γίνει δεκτή ή πρόταση για τή μεσο
λάβηση περιόδου προεντάξεως. Το Συμβούλιο τών 'Υπουρ
γών τών Κοινοτήτων, στις 9 Φεβρουαρίου 1976, δέχθηκε 
την άποψη τής Ελληνικής Κυβερνήσεως και τήν κάλεσε 
για να εγκαινιασθούν επίσημα οι διαπραγματεύσεις στις 
24 'Ιουλίου 1976. *Η Συνδιάσκεψη συνήλθε και πάλι, σέ 
Υπουργική στάθμη, στις 19 'Οκτωβρίου 1976 και στις 
5 'Απριλίου 1977. 

(δ) Άπο το προηγούμενο εδάφιο προκύπτει δτι ή ελλη
νική πλευρά θα έδικαιουτο να μή έ'χει κανένα λόγο να αμφι
βάλλει για τήν πολιτική βούληση τών κρατών-μελών,. 
βούληση πού τόσο επίσημα και επανειλημμένα διαδηλώ
θηκε, π ρ ώ τ ο ν : σέ επίπεδο 'Αρχηγών Κρατών και Κυ
βερνήσεων, και δ ε ύ τ ε ρ ο ν : στο επίπεδο συνδιασκέ
ψεων για τήν ένταξη του Συμβουλίου Υπουργών τών Κοι
νοτήτων και του "Ελληνος 'Υπουργού του Συντονισμού. 
Έ ν τούτοις, επειδή εξ αφορμής τών 'Ιβηρικών υποψηφιο
τήτων διαφαινόταν δτι διαγράφεται ή πιθανότητα τής έμμε
σης έστω διασυνδέσεως τής εντάξεως τής Ελλάδος μέ το 
γενικότερο θέμα τής διευρύνσεως του κοινοτικού χώρου, ο 
Πρωθυπουργός τής Ελλάδος συναντήθηκε στο Λονδίνο και 
στο Παρίσι, μεταξύ 9ης και 12ης Μαΐου 1977, μέ δλους 
σχεδόν τους 'Αρχηγούς Κρατών ή Κυβερνήσεων τών ενδια
φερόμενων Ευρωπαϊκών Χωρών. Και ανακοίνωσε στή Συνε
δρίαση τής Βουλής τής 20ής Μάιου 1977 τα αποτελέσματα 
τών ενεργειών του. Τα αποτελέσματα αυτά θεμελιώνουν 
τήν πεποίθηση δτι ή ανώτατη πολιτική ηγεσία τής Δυτικής 
Ευρώπης συμμερίζεται τή βασική ελληνική θέση, σύμφωνα 
μέ τήν οποία ή δική μας ένταξη δέν μπορεί να άντιμετω-
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πισθεΐ παρά μόνο ά π ο μ ο ν ο ύ μ ε ν η άπο κάθε άλλη 
υποψηφιότητα. Και τοΰτο, δχι μόνο γιατί ή αίτηση της Ελ
λάδος προηγείται χ ρ ο ν ι κ ά άπο κάθε άλλη υποψηφιό
τητα, άλλα, προ πάντων, γιατί προηγείται και λ ο γ ι κ ά . 
Συντρέχουν δηλαδή στην περίπτωση της Ελλάδος αποφα
σιστικοί νομικοί, οικονομικοί και πολιτικοί λόγοι, λόγοι πού 
δεν συντρέχουν για καμιά άλλη παρόμοια περίπτωση και 
πού, επομένως, διαφοροποιούν την ελληνική αίτηση άπο 
οποιαδήποτε άλλη. 

(ε) Είναι αδιανόητο να αγνοηθεί το αναμφισβήτητο 
ν ο μ ι κ ό και ι σ τ ο ρ ι κ ό γεγονός δτι ή χώρα μας 
ανάπτυξε, ήδη άπο το 1962, ειδικούς δεσμούς με τήν ΕΟΚ. 
Ή Συμφωνία τών 'Αθηνών δεν υπήρξε απλώς ή πρώτη 
Συμφωνία Συνδέσεως πού συνομολογήθηκε άπο τήν Κοινό
τητα. Είναι και άπο τήν άποψη του περιεχομένου της εντε
λώς προνομιακή. Και τοΰτο γιατί προβλέπει, τόσο στο προ
οίμιο δσο και στο άρθρο 72, τον προορισμό της Ελλάδος 
να καταστεί πλήρες και ισότιμο μέλος της Κοινότητας και 
μάλιστα πριν λήξει ή περίοδος της ισχύος της. 

(στ) Είναι βέβαια αδιαφιλονίκητο, δτι δποια ευρωπαϊκή 
και δημοκρατική χώρα επιθυμεί να προσχωρήσει είναι υπο
χρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 237 της Συνθήκης της 
Ρώμης, να αποδεχθεί το «κοινοτικό κεκτημένο». 'Αλλά : 

Π ρ ώ τ ο ν : 'Η ίδια ή Συμφωνία της Συνδέσεως απο
τελεί και αυτή τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου. Πώς 
είναι δυνατόν ή Ελλάς, έ'στω και στο τέλος της μετά τήν 
ένταξη μεταβατικής περιόδου, να είναι υποχρεωμένη να 
αποδεχθεί ως μέρος του κοινοτικού κεκτημένου δλες τις 
σχετικές με τρίτες χώρες προτιμησιακές ή άλλες ρυθμίσεις 
και να μή είναι αντίστροφα εξίσου υποχρεωμένη και ή ίδια 
ή Κοινότητα να αναγνωρίσει ως κοινοτικό κεκτημένο τή Συμ
φωνία τών 'Αθηνών; 

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν : 'Από οποιαδήποτε νομική προϋπόθεση 
και αν ξεκινήσει κανείς, θα ήταν εντελώς παράλογο να ζητηθεί 
άπο τήν Ελλάδα να περιέλθει, έ'στω και προσωρινά, σε έ'να 
δυσμενέστερο γι' αυτή νομικό και οικονομικό καθεστώς άπο 
εκείνο πού της είχε δοθεί. Και να αποδεχθεί, σαν παρηγοριά, 
το δτι θα υποχωρήσει προσωρινά για να μπορέσει απότομα 
να μεταπηδήσει σε ευνοϊκότερο καθεστώς στο μέλλον. 

Τ ρ ί τ ο ν : Είναι βέβαιο δτι ή Συμφωνία Συνδέσεως συν
ομολογήθηκε για να βοηθήσει τήν οικονομική και τήν κοι
νοτική ανάπτυξη, τον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδος. "Ομως, 
ή οικονομική ισορροπία της Συνθήκης τών 'Αθηνών, έ'χει, 
για τους γνωστούς λόγους, ανατραπεί. Ά ν λοιπόν επρό
κειτο να αναβληθεί για αόριστο χρονικό διάστημα ή ένταξη 
της Ελλάδος, ή διατήρηση του συνδεσιακοΰ καθεστώτος, 
δπως στην πράξη διαμορφώθηκε, οχι μόνο δέν θα ωφελούσε, 
άλλα θα ζημίωνε τήν Ελλάδα. 
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(ζ) Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδος υπήρξε, δλα αυτά 
τα χρόνια, έντονα παθητικό απέναντι του συνόλου των χωρών 
της Κοινότητας, άλλα και παθητικό απέναντι καθενός 
κράτους-μέλους χωριστά. "Ετσι, π.χ. το 1976 το συνολικό 
έλλειμμα του εμπορικού μας ισοζυγίου με την ΕΟΚ έφθανε 
τα 1.508 εκατ. δολλάρια. Παθητικό είναι σταθερά επίσης 
και το ισοζύγιο τών τρεχουσών μας συναλλαγών με την 
Κοινότητα πού ανήλθε, για το 'ίδιο αυτό έτος, σε 911 εκατ. 
δολλάρια. 

(η) Ή αμέσως προηγούμενη παρατήρηση υποδηλώνει 
δτι έχει οικονομικό συμφέρον ή Κοινότητα, άπο την οποία 
εισάγουμε κυριότατα βιομηχανικά προϊόντα, να στηρίξει. 
μέ κάθε τρόπο την ελληνική οικονομία. Πρέπει εξάλλου να 
τονισθεί δτι ή προσχώρηση μας, πού δεν είναι δυνατόν παρά 
να συνδυασθεί μέ τήν εκβιομηχάνιση τής χώρας, θα αυξήσει 
ακόμη περισσότερο τίς εισαγωγές μας άπο τη Δυτική Ευ
ρώπη. Εισαγωγές σε βιομηχανικό εξοπλισμό καθώς καί σε 
υπηρεσίες συνδεόμενες μέ τήν εισαγωγή τεχνολογίας, είτε 
ενσωματωμένης στον ίδιο το βιομηχανικό εξοπλισμό πού θα 
χρειασθούμε, είτε καί παρεχόμενης μέ τεχνικές συμβουλές, 
χρήση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.ά. 

(θ) Βεβαιότατα έχει καί ή Ελλάς αντίστοιχα σημαντι
κότατα εξισορροπητικά οικονομικά συμφέροντα πού τήν 
ώθουν στην επιδίωξη τής εντάξεως. Βρισκόμαστε στην περι
φέρεια τής Ευρώπης. "Εχουμε μικρότερο κατά κεφαλήν 
εισόδημα άπο τίς Εννέα χώρες-μέλη έκτος μιας μέ τήν 
οποίαν είμαστε περίπου ισοδύναμοι. 

Για λόγους δημογραφικούς, άλλα καί για ν& στερεώ
σουμε, πάνω σε μόνιμες καί περισσότερο ισόρροπες βάσεις, 
τήν οικονομική μας ανάπτυξη, πρέπει να μετατοπίσουμε 
υπολογίσιμο ποσοστό του πληθυσμού μας προς μία σειρά 
επαρχιακών κέντρων έλξεως τής παραγωγικής δραστηριό
τητας καί τών επενδύσεων. "Εχουμε, επομένως, να αντι
μετωπίσουμε κοινωνικές δαπάνες προσαρμογής — π.χ.. 
μετεκπαιδευτικές ή οικιστικές — για να επιτευχθεί αυτή ή 
μετατόπιση. Έξαλλου τα 15,6% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος μας προέρχονταν, ακόμη καί το 1976, άπο τή 
γεωργία. Το ίδιο έ'τος, οι εξαγωγές γεωργικών, αυτούσιων 
ή άπλα συσκευασμένων, προϊόντων κάλυπταν το 29 % 
του συνόλου τών εξαγωγών μας. "Αν μάλιστα συμπεριλά
βουμε καί τα βιομηχανοποιημένα γεωργικά προϊόντα, το 
ποσοστό τοΰτο ανεβαίνει στα 36 %. Είναι λοιπόν ολοφάνερο, 
οτι, παρά τή συνεισφορά μας στον κοινοτικό προϋπολογισμό, 
δεν μπορεί, υπό τίς συνθήκες πού μόλις περιγράψαμε, παρά 
να προκύψει για τήν Ελλάδα καθαρό οικονομικό όφελος άπο 
το Γεωργικό, το Περιφερειακό καί το Κοινωνικό Ταμείο 
τής Κοινότητας. Δεν αποβλέπουμε, βέβαια,στο να γίνουμε 
μόνιμοι συνταξιούχοι αυτών τών Ταμείων. 'Αποβλέπουμε 

36 



αντίθετα να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια πού θα εισ
ρεύσουν για να επιταχύνουμε την οικονομική μας άνοδο 
και να καταστήσουμε, δσο γίνεται ταχύτερα, περιττή την 
προσφυγή μας στις κοινοτικές αρωγές. 

(ι) Ή ελληνική γεωργική παραγωγή αποτελεί από από
ψεως όγκου μικρό μόνο ποσοστό της κοινοτικής γεωργικής 
παραγωγής. Το συνολικό ακαθάριστο προϊόν της ελληνικής 
γεωργίας θα αντιπροσωπεύει το 6 % περίπου του συνολικού 
ακαθάριστου γεωργικού προϊόντος τής Κοινότητας, συμπε
ριλαμβανομένης και τής Ελλάδος. Έξαλλου ή ελληνική 
γεωργική παραγωγή καλύπτει, κατά το κύριο μέρος της, 
τις ανάγκες τής εγχώριας καταναλώσεως, σημαντικό δε 
ποσοστό της αντιστοιχεί σε προϊόντα πού δεν παράγει ή 
Κοινότητα — π.χ. βαμβάκι και σταφίδες — ή στα όποια 
είναι, δπως π.χ. στην περίπτωση των καπνών ή των πορτο
καλιών, βαρύτατα ελλειμματική. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη 
δτι υπολογίσιμο ποσοστό τής παραγωγής μας εξάγεται, ε'ίτε 
αυτούσιο ε'ίτε μεταποιημένο, σε τρίτες χώρες. 'Από οσα 
εκθέσαμε προκύπτουν τα ακόλουθα : 

Π ρ ώ τ ο ν : Ή γεωργική μας παραγωγή είναι αυτή 
καθαυτή ασήμαντη και δεν μπορεί, παρά σε ελάχιστες 
περιπτώσεις, να συναγωνίζεται τήν παραγωγή τής Κοινό
τητας. 

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν : Είναι ανάγκη να βρεθεί κάποια μέθοδος 
στηρίξεως τών τιμών τών ελληνικών εκείνων προϊόντων πού 
δεν παράγει ή Κοινότητα και για τα όποια φυσικά δέν υπάρ
χει «κοινή» γεωργική πολιτική. 

Τ ρ ί τ ο ν : 'Ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις 
πού συναγωνιζόμαστε, ως ενα βαθμό, προϊόντα ορισμένων 
χωρών τής Κοινότητας, ή παρουσία μας στην κοινοτική 
αγορά είναι συνήθως «ενοχλητική» για βραχύτατες περιόδους 
αιχμής. Είναι για τούτο εφικτό — με τή χρησιμοποίηση τής 
νεώτερης τεχνολογίας — να μετατοπισθεί χρονικά ή περί
οδος τής ελληνικής προσφοράς για πολλά άπο τα προϊόντα 
τής κατηγορίας αυτής. Φυσικά ή οργάνωση τής χρονικής 
αυτής μετατοπίσεως τής ελληνικής προσφοράς θα στοιχίσει. 
Αυτός είναι άλλωστε ένας άπο τους λόγους για τον όποιο 
χρειαζόμαστε τήν αρωγή τών Κοινοτικών Ταμείων. 

Τ έ τ α ρ τ ο ν : Αποτελεί τέλος βασική αρχή τών κατα
στατικών Συνθηκών τής Κοινότητας ή ορθολογική κατανομή 
τών οικονομικών δραστηριοτήτων μέσα στα πλαίσια του 
ενιαίου κοινοτικού χώρου. Θα επιμείνουμε φυσικά, κατά τις 
διαπραγματεύσεις, να εφαρμοσθεί και προς δφελος τών Ε λ 
λήνων αγροτών ή θεμελιακή αυτή κοινοτική αρχή. 

(ια) Ή ένταξη θα διανοίξει τεράστιες ευκαιρίες για τήν 
ανάπτυξη σειράς νέων οικονομικών δραστηριοτήτων πού θα 
διευκολύνουν τήν ορθολογική αναδιάρθρωση τής δομής τής 
ελληνικής οικονομίας. Χάρη στην προσαρμοστικότητα τους,. 
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οι ελληνικές μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπο
ρέσουν με μεγαλύτερη άνεση να κινηθούν μέσα στους πλα
τύτερους ορίζοντες της ευρωπαϊκής αγοράς και να ανοίξουν 
διεξόδους, εντελώς νέες, σέ πολλούς κλάδους της ελληνικής 
οικονομίας. 

(ιβ) Ή προσχώρηση μας θα διευκολύνει την αξιοποίηση 
της προνομιακής γεωγραφικής θέσεως τής χώρας. Θα επι
τρέψει να μεταβληθούν, σέ πρώτη φάση, ό Πειραιάς και σε 
δεύτερη φάση, ή Θεσσαλονίκη, ό Βόλος και ή Πάτρα σέ 
σημαντικά ναυτιλιακά, εμπορικά, ακόμη και οικονομικά 
κέντρα. Το γεγονός δτι διατηρούμε άριστες σχέσεις μέ πολλές 
χώρες τής Μέσης και τής Εγγύς 'Ανατολής και τής 'Αφρι
κής — μέ τις όποιες έχουμε ήδη αναπτύξει γόνιμη συνερ
γασία στον τομέα των τεχνικών κατασκευών, καθώς και 
τών εξαγωγών πολλών προϊόντων μας —• καθιστά πρόσφορο 
το ελληνικό έδαφος για τήν εγκατάσταση κοινοτικών ή μι
κτών επιχειρήσεων, διάφορων μορφών, προς όφελος τόσο 
τής ευρωπαϊκής, δσο και τής ελληνικής οικονομίας. Παράλ
ληλα, οί καλές σχέσεις πού διατηρούμε μέ τους Βαλκανικούς 
μας γείτονες και τις άλλες χώρες πού δεν ακολουθούν το 
ϊδιο μέ μας κοινωνικοπολιτικό σύστημα, θα επιτρέψουν — 
και προς αυτήν τήν κατεύθυνση — τή δημιουργία, μέσα στα 
πλαίσια τών σχετικών κοινοτικών ρυθμίσεων, αποδοτικών 
συνεργασιών. "Ετσι, ό ελληνικός χώρος θα μεταβληθεί σέ 
μια τριπλή γέφυρα οικονομικής διασυνδέσεως ανάμεσα, 
π ρ ώ τ ο ν : στην Κοινότητα, δ ε ύ τ ε ρ ο ν : στα Βαλκά
νια, τή Σοβιετική Ένωση και τις άλλες χώρες τής Βορειο
ανατολικής Ευρώπης, και τ ρ ί τ ο ν : στις χώρες τής Μ. 
'Ανατολής και τής 'Αφρικής. 

(ιγ) Το γεγονός δτι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις 
οικονομικές μας σχέσεις μέ τήν Κοινότητα δεν σημαίνει καθό
λου οτι υποτιμούμε τή σημασία πού θα έχει ή προσχώρηση 
μας άπο τήν κοινωνική και τήν πολιτική άποψη. 'Αντίθετα 
μάλιστα έχουμε τήν πεποίθηση δτι ή ένταξη επιβάλλεται, 
προ πάντων, για λόγους πολιτικούς υπό τήν ευρύτερη σημα
σία του δρου. 

(ιδ) Ή συντριπτική πλειοψηφία τοΰ ελληνικού λαού 
πιστεύει δτι ή σταδιακή ενοποίηση τής δημοκρατικής Ευ
ρώπης αποτελεί κυριολεκτικά ιστορική επιταγή τής τελευ
ταίας εικοσιπενταετίας τοΰ αιώνα. Για τούτο, θεωρούμε 
δτι έ'χει το καθήκον άλλα και το δικαίωμα να συμβάλει ή 
χώρα μας, κατά το μέτρο τών δυνάμεων της, σ' αυτήν τήν 
προσπάθεια. "Εχουμε απόλυτη συνείδηση τοΰ δτι βρισκό
μαστε ακόμη πολύ μακριά άπο τήν επίτευξη τής πολιτικής 
ενοποιήσεως τοΰ κοινοτικού χώρου, άφοΰ ακόμη και ή οικο
νομική ενοποίηση προχωρεί μέ αργά βήματα. 'Οφείλουμε 
δμως να προσφέρουμε στή νέα γενεά κάποιο ιδεώδες πνευ
ματικό, πολιτιστικό, ηθικό και κοινωνικό, πού να μπορέσει 
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ολόψυχα να υιοθετήσει. Γιατί άν αφήναμε ιδεολογικά ανερ
μάτιστους τους νέους, θα τους εκθέταμε στον κίνδυνο να 
γίνουν θύματα εΐτε των αντιδημοκρατικών άκρων, είτε ενός 
αυτοκαταστροφικού ευδαιμονισμού πού χαρακτηρίζει σε 
πολλές περιπτώσεις την καταναλωτική κοινωνία της εποχής 
μας και πού μπορεί τελικά να οδηγήσει σε ενα ανεύθυνο 
μηδενισμό. 

(ιε) "Αλλος βασικός πολιτικός λόγος πού μας ώθεΐ προς 
την ένταξη είναι δτι, με τήν καλλιέργεια στενότερων σχέσεων 
με τήν Ευρώπη, θα επιταχύνουμε τή σταδιακή μείωση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ τών διάφορων ομάδων 
του πληθυσμού καί μεταξύ τών διάφορων επαρχιών του 
ελληνικού Κράτους. Ή προσχώρηση μας θα συντελέσει 
αποφασιστικά, οχι μόνο στην αναδιάρθρωση της οικονομικής, 
άλλα καί της κοινωνικής δ ο μ ή ς μας. "Εχουμε λοιπόν 
ύψιστο συμφέρον, για χάρη τών εργαζομένων τής υπαίθρου 
και τών πόλεων, να επισπεύσουμε, δσο γίνεται, τήν πρα
γματοποίηση τής εντάξεως. Έξαλλου, ή ένταση του συνα
γωνισμού, πού θα προκύψει μέ τήν ελεύθερη διακίνηση τών 
αγαθών πού παράγουν οι βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες 
τής Δύσεως, θα ασκήσει εξυγιαντική επίδραση πάνω στο 
μηχανισμό τής ελληνικής αγοράς καί θα εξαφανίσει σιγά-
σιγα τα ευκαιριακά «ύπερκέρδη» χωρίς να αποκλείσει το 
νόμιμο καί φορολογούμενο κέρδος πού αποτελεί, μέσα 
στα πλαίσια μιας μικτής — ελεύθερης άλλα ελεγχόμενης — 
οικονομίας, κ ί ν η τ ρ ο . 

(ιστ) "Ας συναγάγουμε τα γενικά συμπεράσματα άπό 
οσα προηγήθηκαν : 

Π ρ ώ τ ο ν : Ή Ελλάς έχει συνείδηση τών προβλημάτων 
πού θα ανακύψουν κατά τή διάρκεια τών διαπραγματεύσεων, 
άλλα καί κατά το χρονικό διάστημα πού θα μεσολαβήσει 
από σήμερα μέχρι του τέρματος τής μεταβατικής περιόδου 
καί το όποιο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τήν πραγμά
τωση τής προσαρμογής τής οικονομίας μας προς τις ευ
ρωπαϊκές συνθήκες. "Ολα αυτά τα προβλήματα μπορεί 
άνετα μεταξύ φίλων κρατών — εφόσον ή πολιτική βούληση 
είναι καί άπό τις δύο μεριές δεδομένη — να επιλυθούν. 
Ούτε σκεπτόμαστε να αποκρύψουμε άπο τους μελλοντικούς 
συνεταίρους μας τις οργανωτικές, οικονομικές ή άλλες οποιεσ
δήποτε αδυναμίες μας. Θα ήταν ή χειρότερη πολιτική. Ή 
Ελλάς θα παίξει μέ ανοιχτά χαρτιά. 

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν : Οι διαπραγματεύσεις για τήν ένταξη δεν 
έχουν τίποτε το κοινό μέ τις οποιεσδήποτε συνηθισμένες 
εμπορικές ή άλλες διακρατικές διαπραγματεύσεις. "Οποιο 
ευρωπαϊκό καί δημοκρατικό κράτος υποβάλλει αίτηση για 
ένταξη, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις καί άποκτα τα δικαιώ
ματα πού ορίζουν οι καταστατικές Συνθήκες καί το «κεκτη
μένο» τών Κοινοτήτων. Ή διαπραγμάτευση για τήν έ'ντα-
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ξη περιορίζεται συνεπώς στον προσδιορισμό των ρυθμίσεων 
πού θα ισχύσουν στη μεταβατική περίοδο. 

Τ ρ ί τ ο ν : *Η προσχώρηση μας στην Ευρώπη θα ση
μάνει την πραγματοποίηση ενός μεγάλου «ποιοτικού άλ
ματος» προς την πρόοδο. Έχουμε λοιπόν κάθε συμφέρον 
να επισπεύσουμε τις διαπραγματεύσεις. Τοΰτο δμως δεν 
σημαίνει δτι θα θυσιάσουμε τα οικονομικά ή οποιαδήποτε 
άλλα νόμιμα συμφέροντα της χώρας για να επιταχύνουμε 
τήν υπογραφή της Συνθήκης 'Εντάξεως. Πρέπει στο ση
μείο τοΰτο να τονισθεί δτι ή ελληνική πλευρά δεν επιδιώκει 
κανενός είδους προνόμιο, έστω και για τή μεταβατική 
περίοδο, πού να μή χορηγήθηκε σε ενα άπο τα τρία νέα 
κράτη-μέλη. Φυσικά, οι ρυθμίσεις πού θα ζητήσουν οι 
"Ελληνες διαπραγματευτές θα είναι προσαρμοσμένες προς 
τις ελληνικές συνθήκες. Άλλα θα είναι ταυτόχρονα σύμφωνες, 
mutatis mutandis, με τήν κοινοτική πρακτική στην οποία 
προαναφερθήκαμε. 

Τ έ τ α ρ τ ο ν : Οι "Ελληνες διαπραγματευτές είναι υπο
χρεωμένοι να αποβλέψουν, προ πάντων, στην εξυπηρέτηση 
των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συμφερόντων 
της χώρας και να μή ακολουθήσουν μια κοντόφθαλμη δια
πραγματευτική τακτική πού θα κινδύνευε νά επιμηκύνει 
υπέρμετρα τίς διαπραγματεύσεις και ενδεχομένως να μα
ταιώσει — εξαιτίας της παρεμβολής απρόοπτων γεγονότων— 
τήν προσχώρηση. 

Α. Διατήρηση της εθνικής μας προσωπικότητας 

(α) Ή διαμορφούμενη σταδιακά ενωμένη δημοκρατική 
Ευρώπη είναι, άπο τήν ϊδια της τήν κατασκευή, σύνθεση 
πολυφωνική. Επιτρέπει, ακόμη και στις μικρότερες μετέ
χουσες χώρες, χωρίς να απαλλοτριώσουν τήν εθνική τους 
ιδιομορφία, να ακουσθεί αυτόνομη, αν καί συνηχούσα με τίς 
φωνές τών άλλων κρατών-μελών, ή φωνή τους στο προσκή
νιο της παγκόσμιας ιστορίας. Καμιά χώρα της ΕΟΚ, οΰτε 
οι τέσσερις μεταξύ τους μεγαλύτερες, δεν θα μπορούσε μόνη 
της, έ'τσι δπως είναι σήμερα διαμορφωμένη ή παγκόσμια 
πολιτική συγκυρία, να επηρεάσει τίς ιστορικές εξελίξεις. 
"Ολες οι χώρες της ΕΟΚ — ακόμη καί οι μικρότερες — 
έχουν, δπως έχει καί ή Ελλάς, μια μεγάλη πολιτιστική 
παράδοση. Ενωμένες έχουν τή δυνατότητα να εμφανι
σθούν στο διεθνές προσκήνιο κατά τρόπον πού να αντα
ποκρίνεται στο τεράστιο μέγεθος της ιστορικής τους συνει
σφοράς. Είναι χαρακτηριστικό δτι στην εναρκτήρια Συν
διάσκεψη τών διαπραγματεύσεων με τή Μ. Βρεταννία ό 
εκπρόσωπος της Anthony Barber δήλωνε στις 30 'Ιου
νίου 1970 προς τους συναδέλφους του 'Υπουργούς τών 
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"Εξι τότε κρατών-μελών τα έξης : «Δεν υπάρχει κανείς 
άπο μας πού να μπορεί να επιτελέσει μόνος του, δσα μπο
ρούμε να επιτελέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι». 

(β) Ή διατήρηση της εθνικής μας προσωπικότητας 
προϋποθέτει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
πού είναι, βέβαια, και πηγή πλούτου, άλλα ταυτόχρονα 
πηγή αισθητικών ερεθισμάτων πού αποτελούν μέρος της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πού χαρακτηρίζουν την 
ιδιάζουσα ποιότητα της ελληνικής ζωής. Δεν επιτρέπεται 
επομένως να επιδιώκεται, π.χ. για τουριστικούς σκοπούς 
και βάσει οικονομικών αποκλειστικά κριτηρίων, ή εκμετάλ
λευση τών ακτών μας σε σημείο πού να αλλοιώνεται βασικά 
ή ιδιότυπη μορφή τους. 'Η άποψη οτι ή Οικονομική ανάπτυξη 
είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με τήν προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, έτσι απόλυτα διατυπούμενη, είναι σφαλερή. 
Ή αλήθεια είναι δτι ή διάσωση τών ακτών, τών δασών ή 
τών βουνών μας κοστίζει. Καί, για τούτο το λόγο, δεν μπορεί 
παρά να αποτελέσει μία άπο τις θεμελιακές επιδιώξεις ενός 
αληθινά ελληνικού Προγράμματος Οικονομικής καί Κοινω
νικής 'Αναπτύξεως. Είναι εξάλλου βέβαιο οτι πυκνοκατοι
κημένες καί έντονα βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, δπως 
π.χ. το Βέλγιο καί ή'Ολλανδία, κατόρθωσαν να διατηρήσουν 
τη φυσική τους ιδιομορφία ή καί να επανορθώσουν, εν μέρει 
τουλάχιστον, προσβολές πού εϊχαν σημειωθεί εναντίον τους 
κατά το παρελθόν. Σε δσους υπερβάλλουν, αποκρούοντας 
κάθε αναπτυξιακό σχέδιο, εν ονόματι τάχα τής προστασίας 
του φυσικού ή του άνθρωπογενοΰς περιβάλλοντος, θα πρέπει 
να παρατηρηθεί δτι για να έχει αξία το οποιοδήποτε περι
βάλλον, θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι «έπιβιοΰντες» 
για να το «θεώνται». Καί αποτελεί αυτονόητο δρο τής εθνι
κής μας επιβιώσεως ή οικονομική ανάπτυξη τής χώρας 

(γ) 'Αντίστοιχη καί ισοδύναμη προϋπόθεση τής διατη
ρήσεως τής ελληνικότητας μας είναι ή διαφύλαξη τών 
άνθρωπογενών στοιχείων τής παραδόσεως μας, τών μνη
μείων καί τών θησαυρών, τής μεγάλης άλλα καί τής λαϊκής 
τέχνης. Δεν αρκεί δμως ή «μουσειακή» διατήρηση τών βα
σικών στοιχείων του άνθρωπογενοΰς περιβάλλοντος. Είναι 
ανάγκη να οργανωθεί, άπο το 'ίδιο το Κράτος, ή διατήρηση 
οχι μόνο τών ιστορικών μνημείων, άλλα καί τής ιστορικής 
μ ν ή μ η ς , δσο γίνεται μεγαλύτερου αριθμού πολιτών, 
πού πρέπει να διευκολυνθούν μέ ποικίλα μέσα για να κατα
νοήσουν τί σημαίνει ενα αρχαίο αρχιτεκτόνημα ή μία νεο
κλασική οικοδομή. 

(δ) Μόνο τα απολυταρχικά κυβερνώμενα κράτη φιλο
δοξούν να υπαγορεύουν πολιτισμούς. Οι δημοκρατίες είναι 
σεμνότερες. Φιλοδοξούν μόνο να δημιουργήσουν τις προϋπο
θέσεις πού θα επιτρέψουν, σε ειδικά προικισμένα άπο τή 
φύση άτομα, ανετότερα να συμβάλουν στην προώθηση τής 
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επιστήμης ή στην καλλιέργεια των τεχνών. ΕΖναι δμως 
καθήκον των δημοκρατιών να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή 
Οσων το δυνατόν περισσότερων υπηκόων τους στην από
λαυση τών αγαθών του πολιτισμού. 

5. Βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

Αυτός ό 'ίδιος ό δρος της «ποιότητας της ζωής» υποδη
λώνει σαφέστατα δτι εξαρτάται άπο σωρεία παραμέτρων 
πού δεν είναι ποσοτικές καί πού, επομένως, δεν είναι δυ
νατόν μέ καθαρά στατιστικές ή οικονομικές μεθόδους να 
προσδιορισθούν. Εϊναι δμως εξίσου βέβαιο δτι είναι κα
θήκον του οποιουδήποτε σύγχρονου προγράμματος οικονο
μικής καί κοινωνικής αναπτύξεως να περιλάβει ανάμεσα στις 
έθνικοπολιτικές επιδιώξεις του τή δημιουργία τών πλαι
σίων μέσα στα όποια θα μπορεί να αναπτυχθεί μια κοινω
νική, οικογενειακή καί προσωπική ζωή, πού να αξίζει να 
τή ζήσουν άνθρωποι πού δέν θέλουν να ζήσουν μόνο «έπ* 
άρτω». "Ετσι, π.χ. ή οικιστική πολιτική πού αποτελεί 
αδιαφιλονίκητα αντικείμενο του οικονομικού καί κοινωνικού 
προγραμματισμού μπορεί να δημιουργήσει σπίτια άνετα, 
άλλα βεβαιότατα δέν μπορεί να εξασφαλίσει δτι μέσα σ' 
αυτά τα σπίτια θα αναπτυχθεί πράγματι μια συναισθημα
τικά έντονη οικογενειακή ζωή. Προσαρμόζοντας στις ανάγ
κες αυτού τοΰ κειμένου — χωρίς να παραβιάζουμε το βαθύ
τερο νόημα της — θα κλείσουμε το Κεφάλαιο τών έθνικο-
πολιτικών επιδιώξεων μέ μία περίφημη φράση τοΰ Key
nes : Οι προγραμματιστές της οικονομικής αναπτύξεως 
δέν είναι δημιουργοί πολιτισμών ή καί συνθηκών ζωής μέ 
ανώτερη ποιότητα. Είναι, το πολύ, δημιουργοί τών προϋπο
θέσεων πού θα επιτρέψουν στους δημιουργούς τών πολιτι
σμών να δημιουργήσουν καί στους κοινούς ανθρώπους να 
βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Γενικά 

Ή ακριβής διαπίστωση των οικονομικών και κοινωνικών 
συνθηκών και τάσεων πού επικρατούν στη χώρα, ή ορθή 
διάγνωση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών και αδυ
ναμιών της ελληνικής οικονομίας καί ή αντικειμενική εκτί
μηση τών μέχρι τώρα επιτευγμάτων αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για τον ορθό προγραμματισμό της οικονομικής 
αναπτύξεως. Ή ανάλυση τών συγκυριακών συνθηκών είναι. 
αναγκαία για να χαραχθεί σωστή πολιτική για τή σταθερο
ποίηση της ανοδικής ισορροπίας. Ή επισήμανση τών βα
σικών διαρθρωτικών αδυναμιών καί εμποδίων πού πρέπει, 
να υπερνικηθούν είναι αποφασιστικής σημασίας για τον 
προσδιορισμό τών στόχων του Προγράμματος, τή στάθμιση 
τών δυνατοτήτων πραγματοποιήσεως τους καί τήν επιλογή 
τών κατάλληλων μέτρων πολιτικής. Οί επιτεύξεις του παρελ
θόντος επισημαίνουν δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη 
καί παρέχουν ενδείξεις για το βαθμό αποτελεσματικότητας 
της πολιτικής πού ακολουθήθηκε καί επομένως συμβάλ
λουν στον κατάλληλο σχεδιασμό τών μέτρων πού είναι, 
σκόπιμο να εφαρμοσθούν στο μέλλον. 

Α. ΟΙ ΕΥΝΟΤ-ΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. *0 δυναμισμός της ελληνικής οικονομίας : Μα
κροχρόνιες ανοδικές τάσεις στην παραγωγή καί το 
κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα 

Ή διατήρηση σχετικά υψηλού ανοδικού ρυθμού για με
γάλο χρονικό διάστημα είναι ενδεικτική του δυναμισμού της 
ελληνικής οικονομίας. Συγχρόνως, συμβάλλει στην περαι
τέρω άνοδο, γιατί περιορίζει τήν αβεβαιότητα, διευκολύνει. 
τον επιχειρηματικό προγραμματισμό καί δημιουργεί κλίμα 
γενικότερης εμπιστοσύνης γιά τή μελλοντική πορεία της 
οικονομίας. 
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Ή ελληνική οικονομία πέτυχε κατά την 20ετία 1953-
1973 μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 6,6 %, σε σταθερές τιμές, 
με μικρές σχετικά ετήσιες αποκλίσεις καί σημαντική επι
τάχυνση στο δεύτερο ήμισυ της περιόδου. Ό ρυθμός αυτός 
ήταν αρκετά υψηλότερος άπ' δ,τι στις χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης, μέ αποτέλεσμα το κατά κεφαλήν εισόδημα στην 
Ελλάδα να αυξηθεί άπο 34 % περίπου το 1953, σέ 45 % 
περίπου το 1973, σέ σχέση μέ το αντίστοιχο εισόδημα των 
Εννέα Χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άπο το 1973 
μέχρι το 1975 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τής Ελλάδος 
υπολογίζεται δτι αυξήθηκε κατά 2,5 % περίπου, ενώ κατά το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα το εισόδημα τών χωρών-μελών 
της ΕΟΚ εκτιμάται δτι σημείωσε μείωση κατά 0,5 % 
περίπου. Κατά το 1976, σύμφωνα μέ προσωρινές εκτιμή
σεις, ό ρυθμός ανόδου του εισοδήματος στην Ελλάδα ήταν 
κατά δύο τουλάχιστον ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος 
άπο τον αντίστοιχο τής ΕΟΚ. Αυτό σημαίνει δτι—αν καί ή 
σοβαρή διατάραξη τών συναλλαγματικών ισοτιμιών δέν 
επιτρέπει ακριβείς συγκρίσεις—ή σχέση τών κατά κεφαλήν 
εισοδημάτων βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο. 

Ή αναπτυξιακή αυτή επίδοση μαρτυρεί δυναμισμό ό όποιος 
παρά τις δυσμενείς εξελίξεις τής περιόδου 1973-1974 
—πού σημειώθηκαν σαν αποτέλεσμα τής ανερμάτιστης 
πολιτικής τής δικτατορίας καί τής δυσμενούς διεθνούς συγ
κυρίας—πρέπει να θεωρηθεί σαν ενα πολύ ενθαρρυντικό 
στοιχείο για τήν περαιτέρω άνοδο τής οικονομίας. Το 
κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν (αγοραίες τιμές) 
πλησίασε το 1976 τα 2.500 δολλ. καί δημιουργεί σημαντικά 
περιθώρια για τή χρηματοδότηση τής οικονομικής καί κοι
νωνικής προόδου τής χώρας. 

2. Επιτεύγματα στη διάρθρωση τής παραγωγής καί 
στή σύνθεση τών εξαγωγών 

Ουσιώδη σημασία για τήν περαιτέρω ανοδική πορεία 
τής οικονομίας έχουν καί ορισμένες διαρθρωτικές μεταβο
λές, πού πραγματοποιήθηκαν κατά τήν τελευταία εικο
σαετία. Σέ τιμές 1970, ή συμβολή του δευτερογενούς τομέα 
στή διαμόρφωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αυξή
θηκε άπο 21,8 % το 1956 σέ 31,8 % το 1975 καί 32,8 % το 
1976, μέ παράλληλη μείωση τής συμβολής του πρωτογε
νούς τομέα άπο 27,3 % σέ 16,6 % καί 15,6 % αντίστοιχα 
καί μέ μικρή αύξηση τής συμμετοχής τοΰ τριτογενούς 
τομέα. Ειδικότερα, ή συμμετοχή τής μεταποιήσεως αυξή
θηκε κατά τήν εικοσαετία 1956-1976 άπο 13,0 % σέ 
21,8%. 

Οι μεταβολές αυτές στή διάρθρωση τής παραγωγής 
αποτελούν χαρακτηριστικό σύνδρομο άλλα καί απαραίτητη 
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προϋπόθεση της αναπτύξεως. Ό μεταποιητικός τομέας, 
αν και παρουσιάζει ακόμη σοβαρές αδυναμίες άπο πολλές 
απόψεις, όπως θα αναπτυχθεί πιο κάτω, πέτυχε σημαντι
κές προόδους, έτσι ώστε να μπορεί να αποτελέσει ήδη τη 
βάση για τη συνέχιση της ταχείας ανόδου. Σαφή ένδειξη 
των επιτεύξεων στο βιομηχανικό τομέα αποτελεί ή ενί
σχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μερικών τουλά
χιστον κλάδων της μεταποιήσεως, δπως φαίνεται άπο την 
ταχύτατη αύξηση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων. 

3. Ελαστική προσφορά εργασίας 

Ένώ τα μεγάλα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού έχουν 
περιορισθεί σε έκταση πού να μη δημιουργούνται σοβαρά 
κοινωνικά προβλήματα, τα περιθώρια προσφοράς εργασίας 
είναι στο σύνολο τους επαρκή για τήν ικανοποίηση της αυξη
μένης ζητήσεως πού συνεπάγεται ή προβλεπόμενη οικονομική 
ανάπτυξη κατά τα επόμενα χρόνια. 

Σύμφωνα μέ τις υφιστάμενες ενδείξεις, ή αύξηση του 
εργατικού δυναμικού τών ηλικιών 15-64 ετών κατά τήν 
περίοδο του Προγράμματος υπολογίζεται δτι θα ανέλθει 
σέ 0,7 % ετησίως. Ό ρυθμός αυτός είναι πιθανόν να αυξη
θεί, αν συνεχισθεί ή τάση για καθαρή παλιννόστηση πού 
σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Πρόσθετη πηγή προ
σφοράς εργασίας αποτελεί το απόθεμα τών άνεργων καΐ 
κυρίως τών υποαπασχολουμένων στους μή γεωργικούς 
τομείς της οικονομίας πού δημιουργήθηκε εξαιτίας της 
πρόσφατης οικονομικής χαλαρώσεως. 

Το αγροτικό εργατικό δυναμικό δεν μπορεί να θεωρηθεί 
στην περίοδο αυτή ασφαλής, άλλα οΰτε ι'σως και επιθυμητή 
πηγή για να ικανοποιηθεί σέ μεγάλη έκταση ή ζήτηση 
εργασίας άπο τους λοιπούς τομείς οικονομικής δραστηριό
τητας, εξαιτίας κυρίως της δυσμενούς συνθέσεως του κατά 
ηλικία καί φύλο. Ό αριθμός τών αγροτών τών νέων σχετικά 
ηλικιών, οί όποιοι αποτελούν τήν κύρια πηγή της εσωτερι
κής μεταναστεύσεως, έχει περιορισθεί σέ έκταση πού δέν 
επιτρέπει, λόγω καί τών ιδιομορφιών της ελληνικής γεωρ
γίας, τήν περαιτέρω σημαντική μείωση του μέσα στην 
περίοδο του Προγράμματος, χωρίς σοβαρές επιπτώσεις 
στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. ΪΥ αυτό, παρά το 
γεγονός δτι το ποσοστό του εργατικού δυναμικού πού απα
σχολείται στή γεωργία είναι ακόμη σχετικά υψηλό, ή 
μείωση του κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια θα προέλθει 
κυρίως άπο τήν έξοδο τών υπερηλίκων άπο τον παραγωγικό 
πληθυσμό καί λιγότερο άπο τή μετακίνηση προς τους μή 
γεωργικούς τομείς. 

Άπο μακροχρόνια σκοπιά, σημαντική πηγή αυξήσεως 
της προσφοράς εργασίας θεωρείται ή αύξηση τών ποσο-
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στων συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό. 
Ενδεικτικά αναφέρεται δτι ό συντελεστής συμμετοχής τών 
θηλέων στο εργατικό δυναμικό ανερχόταν το 1971 σε 20 % 
περίπου στην Ελλάδα, ενώ ξεπερνούσε το 30 % σε πολλές 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιά τις ηλικίες 15-25 ετών ή 
διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Ή Ι'δια περίπου υστέρηση 
παρατηρείται και στους άρρενες τών ηλικιών αυτών. Πρό
σθετη πηγή μπορεί βέβαια να αποτελέσει και το απόθεμα 
τών Ελλήνων πού εργάζονται στο εξωτερικό. 

4. Οι φυσικές ικανότητες και ή γενική εκπαιδευτική 
στάθμη του εργατικού δυναμικού 

Σαν αποτέλεσμα της ιστορικής εξελίξεως και τών κοι
νωνικοοικονομικών συνθηκών πού επικρατούν, το ελληνικό 
εργατικό δυναμικό χαρακτηρίζεται άπο αντίληψη, ενερ
γητικότητα καί προσαρμοστικότητα υψηλής σχετικά στά
θμης. Αυτό αποδεικνύεται τόσο άπο τίς επιδόσεις του σέ 
τομείς της ελληνικής οικονομίας πού αναπτύσσονται ταχέως, 
δσο καί άπο την απόδοση του κάτω άπο σύγχρονες τεχνο
λογικές συνθήκες στή Δ. Ευρώπη ή στο διεθνή ναυτιλιακό 
στίβο. 

Παρά τίς αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος πού 
ίσχυε μέχρι προ ολίγου, ιδίως στα ανώτερα κλιμάκια, το 
ελληνικό εργατικό δυναμικό έχει ήδη σήμερα γενική εκπαι
δευτική στάθμη επαρκή για να του επιτρέψει τήν ευχερή 
ένταξη του στα σύγχρονα παραγωγικά κυκλώματα κατά 
τρόπον αποδοτικό. Κατά τήν απογραφή του 1971 τα 70 % 
του εργατικού δυναμικού ήταν τουλάχιστον απόφοιτοι του 
δημοτικού, ενώ τα 1 6 % είχαν τουλάχιστον απολυτήριο 
μέσης εκπαιδεύσεως. 

Στους μή αγροτικούς τομείς της οικονομίας τά αντί
στοιχα ποσοστά, βάσει της 'Απογραφής του 1971, ανέρχονταν 
σε 78,0 % καί 26,0 % περίπου. Πρέπει να σημειωθεί δτι τά 
ποσοστά αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα στις νεώτερες ηλι
κίες καί δτι ό αναλφαβητισμός έ'χει πια περιορισθεί κυρίως 
στην κατηγορία τών ατόμων μεγάλης ηλικίας καί ιδίως στο 
θήλυ τμήμα του πληθυσμού. 'Εξάλλου, άπο τά πολύ υψηλά 
ποσοστά συμμετοχής τών μαθητών καί σπουδαστών στα αντί
στοιχα κλιμάκια ηλικιών προκύπτει δτι ή γενική εκπαιδευτική 
στάθμη ανέρχεται με γοργό ρυθμό. 

5. 'Υψηλή ροπή προς αποταμίευση καί επένδυση 

Ή ταχεία άνοδος του εισοδήματος ενίσχυσε τόσο τήν 
αποταμιευτική ροπή δσο καί τήν επενδυτική τάση. Το ποσο
στό τοΰ εθνικού εισοδήματος πού αποταμιεύεται αυξήθηκε 
άπο 10,7% το 1953 σέ 28,6% το 1973. 'Εξάλλου, οι έπεν-
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δύσεις πάγιου κεφαλαίου ώς ποσοστό της ακαθάριστης δαπά
νης της οικονομίας ανήλθαν άπό 11,6 % το 1953 σε 25,2 % 
το 1973. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αναπτύξεως οι σχέ
σεις αυτές θεωρούνται πολύ ευνοϊκές. Θα πρέπει πάντως να 
σημειωθεί Οτι ό πρόσφατος στασιμοπληθωρισμός οδήγησε σε 
απότομη και ουσιώδη πτώση τών ποσοστών αυτών. Είναι εύ
λογο έν τούτοις να αναμένεται Οτι μόλις ή οικονομία επι
τύχει ταχύτερους ρυθμούς αναπτύξεως και με τή βαθμιαία 
συγκράτηση του πληθωρισμού, ή ροπή προς αποταμίευση 
καί επένδυση θα επανέλθει βαθμιαία σέ επίπεδα πού αντι
στοιχούν στή μακροχρόνια τάση. 

6. Οι εγχώριες πρώτες ΰλες και ol διαθέσιμοι ενερ
γειακοί πόροι 

Ή απότομη καί μεγάλη αύξηση τών τιμών τών καυσίμων 
και τών πρώτων υλών προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην 
έρευνα καί στην εκμετάλλευση τών εγχώριων ενεργειακών 
και μεταλλευτικών πηγών. Ειδικά, ή σημαντική αύξηση 
της τιμής του πετρελαίου, παρά τα σοβαρά βραχυχρόνια 
προβλήματα πού δημιούργησε, τοποθετεί τήν Ελλάδα σέ 
συγκριτικά πλεονεκτική θέση. Τα λιγνιτικά αποθέματα, 
τα όποια σύμφωνα μέ τα υφιστάμενα στοιχεία καί τις υπάρ
χουσες ενδείξεις είναι πολύ σημαντικά, έγιναν ανταγωνι
στική πηγή ενέργειας, ενώ άπό τα μέχρι σήμερα δεδομένα 
διαγράφονται ευνοϊκές προοπτικές για εγχώρια παραγωγή 
πετρελαίου. Έκτος από τις ενεργειακές πηγές, ή εντατική 
έρευνα του ελληνικού υπεδάφους αναμένεται δτι θα διευρύνει 
σημαντικά το φάσμα τών διαθέσιμων εγχώριων πρώτων 
υλών για τήν ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας καί θα 
ενισχύσει παράλληλα το εξαγωγικό δυναμικό της ελληνικής 
οικονομίας. 

7. Το ευνοϊκό φυσικό καί πολιτιστικό περιβάλλον 

Το εκτεταμένο μήκος τών ακτών, ή μεγάλη ηλιοφάνεια, 
το ήπιο κλίμα, ή γεωγραφική θέση τής χώρας, ό νησκοτικος 
χαρακτήρας σημαντικού τμήματος της, οι αρχαιολογικοί 
καί ιστορικοί θησαυροί καί οι φυσικές καλλονές αποτελούν 
εξαιρετικά σημαντικούς φυσικούς πόρους. Οι ευνοϊκές 
κλιματολογικές συνθήκες διευκολύνουν τή διεύρυνση τής 
αγροτικής παραγωγής σέ πρώιμες ή όψιμες καλλιέργειες 
καί καθιστούν δυνατή τήν κατάλληλη χρονική κλιμάκωση 
τών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων σέ περιόδους πού ή 
προσφορά στις ευρωπαϊκές αγορές είναι ανεπαρκής. Έξαλ
λου, οι συνθήκες αυτές συνθέτουν ισχυρό πλέγμα ευνοϊκών 
παραγόντων για τήν προσέλκυση επισκεπτών καί τήν ανά
πτυξη της τουριστικής κινήσεως. Επειδή το μεγαλύτερο 
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μέρος των πόρων αυτών δεν αξιοποιείται σήμερα, οι δυνα
τότητες ουσιώδους επεκτάσεως του τουριστικοί) τομέα ειναί-
πολύ μεγάλες. 

Πρέπει όμως να τονισθεί δτι οι πόροι αυτοί δεν αποτελούν 
μόνο παραγωγική πηγή, άλλα καθαυτό στοιχείο ευημερίας 
καί φυσική καί πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, πού 
πρέπει να διαφυλαχθεί. Επομένως ή αξιοποίηση τους δεν 
πρέπει να βασίζεται μόνο σε καθαρά επιχειρηματικά κρι
τήρια άλλα πρέπει να σχεδιασθεί έ'τσι, ώστε να περιορισθούν 
στο ελάχιστο οι δυσμενείς επιπτώσεις πάνω στο φυσικό 
καί το πολιτιστικό περιβάλλον τής χώρας. 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

1. Ή συγκυριακή θέση τής οικονομίας 

"Αν καί το εθνικό προϊόν αυξήθηκε σημαντικά το 1975» 
καί το 1976 καί οι προοπτικές εμφανίζονται σήμερα ευνοϊ
κότερες άπ' δ,τι στο πρόσφατο παρελθόν, δεν μπορεί να 
λεχθεί με βεβα ότητα δτι ή οικονομία έχει εισέλθει ορι
στικά σε φάση αυτοδύναμης αναπτύξεως. Το ΰψος των επεν
δύσεων πάγιου κεφαλαίου στή διετία αύτη ήταν σχετικά 
χαμηλό (19,4 % τής ακαθάριστης δαπάνης τής οικονομίας), 
ή ροπή προς αποταμίευση (16,5%) χαμηλότερη άπο το 
1974 καί ό ρυθμός ανόδου των τιμών εμφανίζει μικρή μόνο 
επιβράδυνση. Πρέπει δμως να επισημανθεί δτι ανάλογα 
φαινόμενα σημειώθηκαν καί στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες του ΟΟΣΑ και τής Κοινότητας. 

Ή πλήρης αξιοποίηση τών αναπτυξιακών δυνατοτήτων 
της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει υψηλότερο ρυθμό 
αυξήσεως τής παραγωγής καί τής ζητήσεως υπό συνθήκες 
σχετικής νομισματικής σταθερότητας, ενίσχυση του ανα
πτυξιακού ψυχολογικού κλίματος καί επάνοδο τής ροπής 
προς αποταμίευση καί επένδυση σε επίπεδα πού αντιστοιχούν 
στή μακροχρόνια τάση. Επειδή υπάρχουν διάφορες ενδεί
ξεις δτι μέρος τής παραγωγικής δυναμικότητας άργεϊ, 
οι προϋποθέσεις αυτές θα μπορούσαν καταρχήν εύκολα νά 
πραγματοποιηθούν με επεκτατικές μεταβολές στην ενεργό 
ζήτηση. Τούτο όμως δεν είναι τόσο απλό δσο φαίνεται εκ 
πρώτης δψεως. Πρώτα-πρώτα λόγω τής οικονομικής 
ανόδου τών τελευταίων δύο ετών έχουν περιορισθεί τα περι
θώρια τής άργούσας παραγωγικής δυναμικότητας. 'Εξάλλου, 
ό βαθμός χρησιμοποιήσεως τοΰ παραγωγικού δυναμικού 
ποικίλλει άπο κλάδο σε κλάδο, ορισμένοι άπο τους οποίους 
προσεγγίζουν το επίπεδο τής πλήρους απασχολήσεως. Στις 
περιπτώσεις αυτές, είναι φανερό δτι επέκταση τής ζητή
σεως θα κατάληγε σε σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις. Δέν 
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θα πρέπει, να παραβλέπεται επίσης δτι πιθανώς μέρος του 
άργουντος παραγωγικού δυναμικού δεν είναι πια αξιοποιή
σιμο ε'ίτε επειδή έχει ήδη υποστεί φυσική φθορά λόγω αχρη
σίας, ει'τε επειδή έχει οικονομικά απαξιωθεί λόγω της ου
σιώδους μεταβολής τών σχετικών τιμών των παραγωγικών 
συντελεστών, της τεχνολογίας και της συνθέσεως της ζητή
σεως. Τέλος, ή πτωτική ανελαστικότητα τών ανατιμητικών· 
εξελίξεων και ή ευπάθεια του ισοζυγίου πληρωμών επι
βάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση στή χάραξη της επε
κτατικής πολιτικής για τή διατήρηση της οικονομίας σε 
ομαλή ανοδική πορεία. 

2. Οι δημογραφικές συνθήκες 

Ή δημογραφική κατάσταση της χώρας εμφανίζει σο
βαρά προβλήματα άπο τήν άποψη της φυσικής αυξήσεως 
του πληθυσμού και της συνθέσεως του κατά ηλικία. Ή 
κάμψη της γεννητικότητας συνεχίσθηκε και μάλιστα εντά
θηκε κατά τήν τελευταία δεκαετία. Ό αριθμός τών γεννή
σεων επί χιλίων κατοίκων άπο 19,4 το 1955 μειώθηκε σε 
17,7 το 1965 και σε 15,7 το 1975. "Ετσι ή φυσική αύξηση 
του πληθυσμού περιορίσθηκε άπο 1,25% το 1955 σε 0,98% 
το 1965 και σε 0,68 % το 1975. "Αν και ή αντίστοιχη αύξηση 
σε πολλές άλλες αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι χα
μηλότερη, μερικές δε άπο αυτές θέτουν σαν απώτερη επι
δίωξη τήν πληθυσμιακή στασιμότητα, στην Ελλάδα, λόγω 
τών ίδιαζουσών διεθνών συνθηκών, ή πτώση της γεννητικότη
τας, αν συνεχισθεί, μπορεί να καταστεί κρίσιμο πρόβλημα. 

Για τους λόγους αυτούς και κυρίως εξαιτίας της εσωτε
ρικής και εξωτερικής μεταναστεύσεως, ή κατά ηλικία πλη
θυσμιακή πυραμίδα έχει καταστεί δυσμενής ιδιαίτερα στις 
αγροτικές περιφέρειες. 'Ενδεικτικά αναφέρεται δτι το 
ποσοστό τών ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω επί του συ
νολικού πληθυσμού άπο 17,0% το 1961 αυξήθηκε σέ 21,4%. 
το 1971. Στις αγροτικές περιοχές ή αύξηση ήταν ακόμη με
γαλύτερη (άπο 17,8% το 1961 σέ 25,5% το 1971). 
Τόσο ή χαμηλή φυσική αύξηση του πληθυσμού, οσο και ή 
τάση χειροτερεύσεως της κατά ηλικία συνθέσεως του πλη
θυσμού έχουν σοβαρές επιπτώσεις δχι μόνο στην προσφορά 
και τήν κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, άλλα και 
στή μελλοντική σύνθεση της ζητήσεως αγαθών και υπη
ρεσιών και στην κοινωνική επιβάρυνση πού συνεπάγεται 
ή διόγκωση τών κλιμακίων τών μή παραγωγικών ηλικιών. 

3. Ή σύνθεση προσφοράς και ζητήσεως εργατικού δυ
ναμικού 

'Ενώ τα περιθώρια αυξήσεως της προσφοράς εργασίας 
κατά τήν περίοδο του Προγράμματος μπορούν άνετα να κα-
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λύψουν την αναμενόμενη αύξηση της ζητήσεως, σε ορι
σμένες περιοχές της χώρας ή σε ορισμένες ειδικότητες 
εμφανίζονται στενότητες ή πλεονάσματα. Γενικά, σέ μιά 
οικονομία πού αναπτύσσεται με γοργό ρυθμό, ό ρόλος καί 
ή σημασία τών διάφορων επαγγελμάτων μεταβάλλεται με 
ανάλογο ρυθμό, ενώ ή προσαρμογή τών προτιμήσεων 
καί της δομής τών αμοιβών συνήθως υστερεί "Ετσι, ενώ 
παρατηρείται ύπερπροσφορά στα παραδοσιακά επαγγέλμα
τα, σέ νεοδημιουργούμενες ειδικότητες εκδηλώνονται στε
νότητες. 

' Η δυσαρμονία αυτή στή σύνθεση καί στην κατά χώρο 
κατανομή της προσφοράς καί της ζητήσεως εργασίας δέν 
είναι άσχετη με ορισμένες προκαταλήψεις του κοινού ως 
προς το κοινωνικό γόητρο τών διάφορων επαγγέλματος ν, 
κυρίως δμως οφείλεται στην ανελαστική δομή τών αμοιβών, 
στις ατέλειες της αγοράς εργασίας, στην έ'λλειψη έγκαιρου 
επαγγελματικού προσανατολισμού καί τέλος στις αδυ
ναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος πού 'ίσχυε μέχρι προ 
ολίγου. Ή αγορά εργασίας, πού θα μπορούσε να συμβάλει 
σημαντικά στις αναγκαίες προσαρμογές, είναι ακόμη σχε
τικά ανοργάνωτη, ενώ το φορολογικό σύστημα καί το κα
θεστώς τών κοινωνικών ασφαλίσεων παρεμβάλλουν σοβαρά 
εμπόδια στην κινητικότητα της εργασίας. 

Ή δυσαρμονία αυτή δυσχεραίνει τήν πραγματοποίηση 
διαρθρωτικών μεταβολών στην παραγωγή, διογκώνει το 
κόστος καί μειώνει τήν ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα 
δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στις περιπτώ
σεις ύπερκορεσμοΰ επαγγελμάτων. Πρέπει πάντως να 
παρατηρηθεί δτι ή μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει πώς ή 
προσφορά εργασίας, ακόμη καί σέ νέες ειδικότητες, αντα
ποκρίθηκε με κάποια έ'στω χρονική υστέρηση στή ζήτηση 
παρά τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος καί τον 
ανεπαρκή επαγγελματικό προσανατολισμό. Έξαλλου, οι 
μεταρρυθμίσεις του συστήματος της τεχνικής καί επαγ
γελματικής εκπαιδεύσεως, πού θα τεθούν σέ εφαρμογή κατά 
τή διάρκεια του Προγράμματος, αντιμετωπίζουν το πρό
βλημα στή βάση του. Παράλληλα, έ'χουν τεθεί σέ κίνηση 
σημαντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες καί διαδικασίες 
πού αναμένεται να έ'χουν άμεσα αποτελέσματα στή βελτίωση 
της συνθέσεως του εργατικού δυναμικού, το δέ Πρόγραμμα 
προβλέπει τή λήψη σειράς μέτρων για τήν αποτελεσματι
κότερη οργάνωση καί λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

4. Τα διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα 

Παρά τήν αβεβαιότητα ως προς τήν ακρίβεια τών σχετι
κών στοιχείων, ή παραγωγικότητα της εργασίας στον 
αγροτικό τομέα κατά το 1971 φαίνεται δτι ήταν κατώτερη 
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άπο το ήμισυ του μέσου ορού για το σύνολο της οικονομίας-
και έφτανε το ενα τρίτο μόνο της παραγωγικότητας στους 
λοιπούς, έκτος άπο τη γεωργία, τομείς. Αυτό είναι απο
τέλεσμα πλέγματος παραγόντων, ανάμεσα στους οποίους 
σημαντικότεροι θεωρούνται το μεγάλο μέγεθος του αγρο
τικού πληθυσμού, συνέπεια του οποίου είναι ό μικρός κλή
ρος, ή δυσμενής σύνθεση του αγροτικού εργατικού δυναμι
κού κατά ηλικία καί φύλο, ό κατακερματισμός της ιδιο
κτησίας, ή ανεπαρκής συνεταιριστική οργάνωση, το χαμηλό 
ποσοστο καί ή βραδεία επέκταση τών αρδευόμενων εδα
φών καί ή σχετικά δυσμενής σύνθεση του γεωργικού-
προϊόντος. Σημαντικά προβλήματα δημιουργεί επίσης ή 
σοβαρή ανεπάρκεια του συστήματος εμπορίας τών γεωργι
κών προϊόντων. 

Παρά τους δυσμενείς αυτούς παράγοντες, ή ανταπόκριση 
της αγροτικής παραγωγής στις μεταβολές τής ζητήσεως 
καί τών τιμών έχει εμφανίσει σημαντική βελτίωση τα 
τελευταία χρόνια, μέσα στα όρια πού επιτρέπουν οι τεχνι
κές συνθήκες τής παραγωγής. Παράλληλα, αξιόλογη πρόο
δος πραγματοποιείται στή συλλογική οργάνωση τής παρα
γωγής καί τής συνεταιριστικής κινήσεως άλλα καί στο 
σύστημα εμπορίας, μέ τήν προτεινόμενη δημιουργία τών 
τοπικών αγορών αγροτικών προϊόντων. 

5. Ή δομή καί ή οργάνωση του δευτ€ρογ€νοΰς τομέα 

Παρά τή σημαντική πρόοδο πού επιτελέσθηκε, ό δευτε
ρογενής τομέας εμφανίζει ακόμη σοβαρά διαρθρωτικά προ
βλήματα, τών οποίων ή επίλυση είναι απαραίτητη προϋπό
θεση για τή μακροχρόνια ανάπτυξη του. Ά π ο τα προβλή
ματα αυτά σημαντικότερα είναι το μικρό μέγεθος τών μονά
δων, ή ανεπαρκής εξειδίκευση, ή περιορισμένη κάθετη 
οργάνωση τής παραγωγής, οι ατελείς συνθήκες ανταγωνι
σμού καί ό στενός σχετικά επιχειρηματικός ορίζοντας. 

Ά ν καί στα τελευταία χρόνια ό αριθμός τών σχετικά 
μεγάλων μονάδων αυξήθηκε, ό χαρακτήρας ενός σημαντι
κού μέρους τής μεταποιητικής δραστηριότητας παραμένει 
ακόμη βιοτεχνικός. Το 40 % τών απασχολουμένων στή 
μεταποίηση το 1973 εργάζονταν σέ μονάδες μέ δέκα ή 
λιγότερα άτομα. Παρόλο πού σέ ορισμένες περιπτώσεις 
το μικρό μέγεθος εϊναι ευνοϊκό στοιχείο, γιατί εξασφαλίζει. 
ταχύτητα προσαρμογής καί ευελιξία, καταλήγει πολλές 
φορές σέ αυξημένο κόστος παραγωγής, λόγω ελλείψεως 
οικονομιών κλίμακος καί αδυναμίας χρησιμοποιήσεως σύγ
χρονης τεχνολογίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον ελληνικό 
μεταποιητικό τομέα, Οπου σέ ορισμένες περιπτώσεις το 
μικρό μέγεθος τών μονάδων δέν αντανακλά ανάλογη εξει
δίκευση άλλα αντίθετα συνοδεύεται άπο ποικιλία παρα-
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γόμενων προϊόντων τών οποίων ή μεταποίηση αναφέρεται 
κατά κανόνα στα τελικά στάδια παραγωγής. 'Εξάλλου, 
ή έλλειψη κάθετης οργανώσεως της ελληνικής μεταποιη
τικής παραγωγής εξαιτίας του μικρού μεγέθους πολλα
πλασιάζει τα ενδιάμεσα στάδια ανταλλαγής και διογκώνει 
το τελικό κόστος. 

Μέ ελάχιστες άλλα σημαντικές εξαιρέσεις, ή τεχνολογική 
έρευνα στο βιομηχανικό τομέα είναι υποτυπώδης. Κατά 
κανόνα ή ερευνητική δραστηριότητα, στη μικρή σχετικά 
έκταση πού πραγματοποιείται, περιορίζεται σε προσαρμογή 
τής τεχνολογίας πού εισάγεται από το εξωτερικό. 

Ά ν και ό μεγάλος αριθμός τών μικρών μονάδων φαίνεται 
να ευνοεί τον ανταγωνισμό και να μη παρέχει έδαφος για 
τη διαμόρφωση μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών κατα
στάσεων, εν τούτοις στην πράξη ό ανταγωνισμός είναι 
χαλαρός και τα περιθώρια κέρδους σε πολλές περιπτώσεις 
συγκριτικά υψηλά. Πάντως, ό βαθμιαίος δασμολογικός 
αφοπλισμός και ό εξαγωγικός προσανατολισμός πολλών 
επιχειρήσεων έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη άνταγα>νιστι-
κου πνεύματος και στην υιοθέτηση ενεργητικής εμπορικής 
πολιτικής. Οι τάσεις αυτές αναμένεται να ενισχυθούν μετά 
την ένταξη τής χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

Ή νοοτροπία, ό προσανατολισμός και γενικότερα ό ορί
ζοντας τής ελληνικής επιχειρηματικής τάξεως παρουσιά
ζουν, σέ πολλές περιπτώσεις, σημαντικές αδυναμίες. Οι 
ανεπάρκειες αυτές δέν είναι βέβαια άσχετες μέ το στάδιο 
αναπτύξεως τής οικονομίας και την παραδοσιακή δομή τής 
ελληνικής κοινωνίας. Είναι εν τούτοις ενθαρρυντικό το 
γεγονός, δτι εισέρχεται βαθμιαία στην ενεργό δράση μια 
νέα γενεά επιχειρηματιών, κατάλληλα εκπαιδευμένων, μέ 
σύγχρονη αντίληψη και νοοτροπία, πού είναι ικανοί να 
αναλάβουν μέ επιτυχία σημαντικές πρωτοβουλίες και να 
διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση τής αναπτύ
ξεως. 

6. Οι συνθήκες στο Ισοζύγιο π λ η ρ ω μ ώ ν 

"*Av και ή αύξηση τών εξαγωγών συνεχίσθηκε μέ ταχύ 
ρυθμό και κατά τ α δύο τελευταία χρόνια παρά τη διεθνή 
οικονομική ύφεση, το εμπορικό ισοζύγιο εξακολουθεί να 
χαρακτηρίζεται άπο σοβαρή ελλειμματικότητα. Τα έσοδα 
άπο τις εξαγωγές αγαθών καλύπτουν τα 40 % περίπου τών 
πληρωμών για εισαγωγές. Αυτό συνδέεται μέ το γεγονός 
δτι το εξαγώγιμο τμήμα του ακαθάριστου εγχώριου προϊ
όντος είναι, σέ σχέση μέ το επίπεδο οικονομικής αναπτύ
ξεως τής χώρας, συγκριτικά χαμηλό. Πρόσθετοι παρά
γοντες πού συντελούν στην ελλειμματικότητα τοΰ έμπορι-
.κοΰ ισοζυγίου είναι ή αύξηση τής δαπάνης για εισαγωγές 
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άργοΰ πετρελαίου και οι έκτακτες δαπάνες για την ενίσχυση 
της αμυντικής ικανότητας της χώρας. 

Πρέπει εν τούτοις να σημειωθεί δτι στο στάδιο αναπτύ
ξεως πού βρίσκεται ή χώρα, ή ελλειμματικότητα του εμπο
ρικού ισοζυγίου δεν μπορεί να θεωρηθεί καταρχήν ανεπι
θύμητη, άφοΰ ή χώρα έχει μεγάλο πλεόνασμα άπο τις 
άδηλες συναλλαγές της με το εξωτερικό καί είναι σημαντική 
ή αυτόματη καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων, πού κατά 
μεγάλο ποσοστό προέρχονται άπο "Ελληνες του εξωτερι
κού καί ουσιαστικά αποτελούν μονομερείς μεταβιβάσεις. 
Βέβαια, ή μεγάλη ελλειμματικότητα του εμπορικού ισο
ζυγίου καί ή σχετικά μεγάλη εξάρτηση της ισορροπίας των 
εξωτερικών πληρωμών της χώρας άπο πήγες εσόδων πού 
είναι περισσότερο ευαίσθητες στή διεθνή οικονομική συγ
κυρία αυξάνουν την ευπάθεια του ισοζυγίου πληρωμών. 

Παρά τις έκτακτες συναλλαγματικές δαπάνες για τήν 
ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας καί τις 
δυσμενείς επιπτώσεις της διεθνούς συγκυρίας, 'ιδίως στους 
άδηλους πόρους, το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών 
καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος άπο τήν τακτική 
εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων, πού σε μεγάλο μέρος κατευ
θύνονται σε τοποθετήσεις οι όποιες δεν συνεπάγονται 
έπανεξαγωγή συναλλάγματος. "Ετσι, ό εξισορροπητικός 
δανεισμός βαίνει σταθερά μειούμενος, το δε ΰψος του εξω
τερικού χρέους της χώρας διατηρείται σε Ορια πού επι
τρέπουν τήν άνετη εξυπηρέτηση του. 

Δεν πρέπει εν τούτοις να παραβλέπεται δτι ή ενίσχυση 
του ρυθμού της οικονομικής ανόδου καί ιδίως ή ανάκαμψη 
των επενδύσεων θα αυξήσουν σημαντικά τις ανάγκες 
για πρόσθετες εισαγωγές. 'Εάν δμως πραγματοποιη
θούν οι διαρθρωτικές μεταβολές πού περιλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα καί επαληθευθούν οι προβλέψεις για τήν εξέ
λιξη τών αυτόνομων παραγόντων, το τελικό έλλειμμα του 
ισοζυγίου πληρωμών στο τέλος της περιόδου του Προ
γράμματος, σέ σχέση μέ το εθνικό εισόδημα, εκτιμάται δτι 
θα περιορισθεί αισθητά. 

7. Ή χωροταξική κατανομή τών οικονομικών καί 
κοινωνικών δραστηριοτήτων 

Ή συγκέντρωση του πληθυσμού καί ακόμη περισσότερο 
της κοινωνικής καί οικονομικής υποδομής στην ευρύτερη 
περιφέρεια της πρωτεύουσας είναι υπερβολική καί κατά 
πολύ μεγαλύτερη άπο τήν αντίστοιχη συγκέντρωση σέ 
χώρες μέ παρόμοια έκταση καί πληθυσμό. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται δτι ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυ
σμού πού συγκεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της πρω
τεύουσας πλησιάζει το 1/3 του συνόλου, το αντίστοιχο ποσο-
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στο σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με τον 'ίδιο περίπου-
πληθυσμό δεν υπερβαίνει το 1/5. Ό βαθμός συγκεντρώσεως 
σε άλλους τομείς ή δραστηριότητες είναι ακόμη μεγαλύ
τερος. 

Έκτος άπο το μεγάλο βαθμό συγκεντρώσεως του πλη
θυσμού καί των οικονομικών δραστηριοτήτων στα δύο 
μεγάλα αστικά κέντρα, ή χωροθέτηση τών επί μέρους δρα
στηριοτήτων και στην υπόλοιπη χώρα έγινε κατά τις τελευ
ταίες δεκαετίες χωρίς κατάλληλο σχεδιασμό. "Ετσι, παρα
μελήθηκαν ή καί αγνοήθηκαν οι αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ 
τών εναλλακτικών χρήσεων γης, με αποτέλεσμα τη σπατάλη 
πόρων καί τη φθορά ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
Πρέπει πάντως να σημειωθεί δτι ή συστηματική αντιμε
τώπιση του προβλήματος της απρόσφορης χωροταξικής 
κατανομής τών οικονομικών δραστηριοτήτων έχει ήδη αρχί
σει με τήν οργάνωση τών βασικών κεντρικών φορέων καί 
τη θέσπιση σειράς νέων ισχυρών περιφερειακών κινήτρων 
για τις ακριτικές περιοχές της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Β Α Σ Ι Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Ο Ι T O T Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 

Γενικά 

Ή οικονομική άνοδος, ή κοινωνική πρόοδος καί ή πολι
τιστική ανάπτυξη της χώρας αποτελούν το τρίπτυχο των 
βασικών στόχων του Προγράμματος. Μέσα στα πλαίσια 
πού διαγράφουν οι έθνικοπολιτικές επιδιώξεις καί οι αυτό
νομοι ή εξωγενείς περιορισμοί, το Πρόγραμμα αποβλέπει 
στην κατά το δυνατόν σύμμετρη καί αρμονική ικανοποίηση 
τών αιτημάτων του κοινωνικού συνόλου γ ι α τήν άνοδο του 
γενικού επιπέδου της ευημερίας. 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι περιγράφονται σε γενικές 
μόνο γραμμές καί αναφέρονται στους κύριους τομείς. Ή 
δυνατότητα πραγματοποιήσεως τών βασικών στόχων, οι 
συνθήκες ισορροπίας πού υπαγορεύουν καί οι γενικές γραμ
μές πολιτικής πού κρίνονται πρόσφορες γ ια τήν επίτευξη 
τους αναπτύσσονται στα επόμενα τμήματα του παρόντος 
κειμένου. Ή λεπτομερέστερη περιγραφή τών ειδικών κατά 
τομείς στόχων του Προγράμματος, ό συστηματικότερος 
έλεγχος τών δυνατοτήτων καί της διαδικασίας πραγματο
ποιήσεως του, καθώς καί ή εξειδίκευση τών συγκεκριμένων 
μέτρων πολιτικής, αποτελούν το περιεχόμενο του κύριου 
Προγράμματος. 

Είναι αναγκαίο να σημειωθεί δτι το σύνολο τών στόχων 
του Προγράμματος αποτελεί ενα αλληλένδετο σύστημα με 
συνέπεια καί συνοχή. Ή χωριστή εξέταση καί αξιολόγηση 
κάθε στόχου δεν είναι ούτε σκόπιμη οΰτε ορθή, άφοΰ ή 
επιλογή ορισμένων άπο τους στόχους αυτούς δικαιολογείται 
μόνο άπο το γεγονός οτι στηρίζουν τήν πραγματοποίηση 
άλλων στόχων οι όποιοι συνδέονται πιο άμεσα με τις έθνι-
κοπολιτικές επιδιώξεις του Προγράμματος. 

Α. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Σ Τ Ο Χ Ο Ι 
T O T Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 

1. 'Υψηλός ρυθμός αυξήσεως του ακαθάριστου ε γ χ ώ 
ριου προϊόντος 

Βασικός στόχος του Προγράμματος 'Αναπτύξεως είναι ή 
πραγματοποίηση ρυθμού οικονομικής ανόδου, ό όποιος θα 
-ανταποκρίνεται στις εύλογες προσδοκίες του πληθυσμού για 
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πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών του, θα αφήνει τα 
απαραίτητα περιθώρια για την κάλυψη τών έκτακτων αμυν
τικών δαπανών και θα συμβάλλει στη σμίκρυνση της απο
στάσεως μεταξύ του επιπέδου διαβιώσεως του ελληνικού 
λάου καί του επιπέδου τών λαών της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας. 

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι ή επίτευξη 
μέσου ετήσιου ρυθμού αυξήσεως τοϋ ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος κατά 6-7 % καί του κατά κεφαλήν εισοδήματος 
κατά 5-6 %. Ή πραγματοποίηση του ανοδικού αύτοΰ 
ρυθμού ισοδυναμεί με συνολική αύξηση του εθνικού εισο
δήματος της χώρας κατά 37 % περίπου στή διάρκεια της 
πενταετίας 1976 -1980 καί 30 % περίπου στην περίοδο 
1977 - 1980. Ό ρυθμός αυτός είναι ελαφρά ανώτερος σε σύγ
κριση με τή μακροχρόνια τάση της οικονομίας κατά τα 
τελευταία είκοσι χρόνια ( 6 % περίπου). 

Κατά την επιλογή του στόχου ελήφθησαν υπόψη ή συγ
κυριακή θέση της οικονομίας καί οί παραγωγικοί πόροι, 
οι όποιοι προβλέπεται δτι θα είναι διαθέσιμοι κατά τή διάρ
κεια εφαρμογής του Προγράμματος, καθώς καί οί προο
πτικές τής διεθνούς οικονομίας. Κατά τή διαδικασία αυτή 
διαπιστώθηκε, οτι ή προσφορά ορισμένων βασικών παρα
γωγικών πόρων, πού κατά τή μεταπολεμική περίοδο ήταν 
σχεδόν απεριόριστη ή πολύ ελαστική, έχει ήδη περιορισθεί 
σε έκταση πού καθιστοί δυσχερή τή μακρόχρονη διατήρηση 
τών υψηλών ρυθμών του παρελθόντος, αν δέν μεταβληθεί 
το αναπτυξιακό πρότυπο. Τήν αναγκαιότητα τής μεταβολής 
αυτής ενίσχυσαν οί νέοι κοινωνικοί προσανατολισμοί του 
Προγράμματος καί ή προσεχής έ'νταξη τής χώρας στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ή αναπροσαρμογή αυτή σημαίνει 
οτι, κατά τήν περίοδο του Προγράμματος, πρέπει να επιδε
χθεί ή πραγματοποίηση ορισμένων βασικών διαρθρωτικών 
αλλαγών στην παραγωγική δομή πού θα συμβάλλουν ουσια
στικά στή θεμελίωση μιας αυτοδύναμης διαδικασίας αναπτύ
ξεως καί στην εξασφάλιση τής συνεχούς βελτιώσεως τής 
ποιότητας τής ζωής. Ή επίτευξη τών στόχων τούτων είναι 
ιδιαίτερα απαιτητική σε κεφαλαιακούς καί συναλλαγματικούς 
πόρους καί κατά συνέπειαν θέτει ορισμένους περιορισμούς 
στην πραγματοποίηση περισσότερο φιλόδοξων στόχων ανόδου 
του εθνικού εισοδήματος. 

Ό ρυθμός αναπτύξεως πού επιδιώκεται να πραγματο
ποιηθεί κατά τή διάρκεια του Προγράμματος θεωρείται 
ικανοποιητικός οχ ι μόνο σε σχέση με τις εκτιμώμενες δυ
νατότητες τής ελληνικής οικονομίας, άλλα καί σε σύγκριση 
με τις αντίστοιχες προοπτικές στις χώρες τής Δυτικής 
Ευρώπης. Σύμφωνα μέ τις εκτιμήσεις του 'Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας καί 'Αναπτύξεως ό μέσος ρυθμός 
ανόδου για τις χώρες του 'Οργανισμού σαν σύνολο για τήν 
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πενταετία 1976-1980 είναι δυνατόν να ανέλθει σε 5,5 %, 
ενώ για τίς 'Εννέα Χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
σέ 4,5% περίπου.'Αναλυτικά για τίς χώρες της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας οι ρυθμοί πού προβλέπονται στο τέταρτο μεσο-
χρόνιο πρόγραμμα πού καλύπτει την περίοδο 1976-1980 
είναι οι έξης : Γαλλία 6 %, Δ. Γερμανία 5 %, Βέλγιο 5 %, 
'Ολλανδία 4,5 %, 'Ιταλία 4,5 %, Δανία 4 %, Ιρλανδία 4 %, 
'Ηνωμένο Βασίλειο 3,5 %. Είναι συνεπώς σαφές, πώς ό 
ρυθμός αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας, πού προβλέ
πεται για τήν περίοδο του Προγράμματος, εϊναι υψηλότε
ρος κατά δύο περίπου μονάδες άπο το μέσο ορο της Ευρω
παϊκής Κοινότητας. "Ετσι, το κατά κεφαλήν εισόδημα τής 
χώρας άπο 45 % το 1973 θα ξεπεράσει το 50 % του μέσου 
κατά κεφαλήν εισοδήματος τών χωρών-μελών τής Κοινό
τητας κατά το 1980. 

Ά π ο μακροχρονιότερη σκοπιά, ή ανοδική τάση τών 
ευρωπαϊκών οικονομιών φαίνεται εν τούτοις οτι θα 
σημειώσει σημαντική επιβράδυνση. Τοΰτο πρέπει να απο
δοθεί σέ παράγοντες δπως : (α) ή πιθανή ανεπάρκεια κε
φαλαίου λόγω στροφής τών προτιμήσεων του κοινού προς 
αγαθά εντάσεως κεφαλαίου σέ συνδυασμό με τή στασιμό
τητα τής ροπής προς αποταμίευση· (β) ή ενδεχόμενη στε
νότητα σέ πρώτες ΰλες και καύσιμα· (γ) ή αύξηση του κό
στους για τήν προστασία του περιβάλλοντος άπο τή φθορά 
πού συνεπάγεται ή σύγχρονη οικονομική άνοδος και (δ) 
•ή συγκράτηση τής επεκτάσεως τής ζητήσεως πού επιβάλ
λεται άπο τήν προσπάθεια περιορισμού τών ανατιμητικών 
εξελίξεων. Σύμφωνα μέ ορισμένες εκτιμήσεις διεθνών οργα
νισμών, ό μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου του εισοδήματος 
τών ώριμων οικονομιών τής Βόρειας Ευρώπης θά περιο
ρισθεί, άπο 3,2 % κατά τή δεκαπενταετία 1961-1975, γύρω 
στο 2 % κατά τή δεκαπενταετία 1976-1990, τών αναπτυγ
μένων χωρών τής Δυτικής Ευρώπης άπο 4,7 % σέ 3,5 % 
περίπου και τών αναπτυσσόμενων χωρών τής Νότιας Ευρώ
πης (στις όποιες περιλαμβάνεται και ή Ελλάδα) άπο 7,2 % 
σέ 5 %-6,5 % κατά τίς δύο περιόδους αντίστοιχα. Παράλ
ληλα, κάτω άπο τήν πίεση τής μεταβολής τών συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων και τών διαθέσιμων πόρων στις διάφορες 
χώρες, πρέπει να αναμένονται ουσιώδεις αλλαγές στή σύν
θεση και τή γεωγραφική κατανομή τής βιομηχανικής δρα
στηριότητας μέσα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. 

Οι διαπιστώσεις αυτές υπογραμμίζουν τή σημασία του 
κεντρικού στόχου του Προγράμματος, ό όποιος, ενώ δεν 
βρίσκεται χαμηλότερα άπο τή μακροχρόνια τάση, συνο
δεύεται και άπο τίς διαρθρωτικές βελτιώσεις πού θα συμ
βάλουν στή μονιμότερη διατήρηση τής οικονομικής ανόδου 
και στην προσαρμογή τής οικονομίας στα πρότυπα τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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2. Αύξηση της απασχολήσεως 

Βασικό και αυτονόητο καθήκον του Κράτους είναι ή 
εξασφάλιση της δυνατότητας απασχολήσεως σε δσους επι
θυμούν και μπορούν να εργασθούν. Με εξαίρεση το μικρό 
και αναπόφευκτο ποσοστό ανεργίας τριβής, αυξημένη ανεργία 
ή υποαπασχόληση κυκλικού ή διαρθρωτικού χαρακτήρα απο
τελεί φαινόμενο, ή απάλειψη του οποίου περιλαμβάνεται στις 
στοιχειώδεις υποχρεώσεις μιας δημοκρατικής πολιτείας. 

Για τήν Ελλάδα ή επιδίωξη αύτη έχει διπλή σημασία. 
Πέρα άπο τήν εξασφάλιση απασχολήσεως στους 'Έλληνες 
πού ζουν στή χώρα, πρέπει να εξασφαλισθεί βαθμιαία ή 
δυνατότητα απασχολήσεως τών Ελλήνων πού εργάζονται 
στο εξωτερικό, έτσι ώστε ή εργασία στην αλλοδαπή να 
αποτελεί επιλογή και οχι αναγκαστική λύση. Τοΰτο δεν 
είναι βέβαια δυνατόν να πραγματοποιηθεί πλήρως μέσα 
στην περίοδο του Προγράμματος. eH σημαντική δμως αύξηση 
τών ευκαιριών απασχολήσεως πού προβλέπεται αποτελεί 
ουσιώδες βήμα προς τήν κατεύθυνση αυτή. 

Βασικός στόχος του Προγράμματος, του οποίου ή πρα
γματοποίηση συνδέεται με τήν προβλεπόμενη αύξηση της 
παραγωγής, είναι ή δημιουργία μέχρι το τέλος της περιό
δου του Προγράμματος 210.000 περίπου νέων θέσεων απα
σχολήσεως στους μή γεωργικούς τομείς της οικονομίας, 
άπο τις όποιες το ήμισυ περίπου θα άφορα σε νέες θέσεις 
απασχολήσεως στο δευτερογενή τομέα. Λαμβανομένου υπόψη 
δτι κατά το 1976 οι νέες θέσεις απασχολήσεως πού δημιουρ
γήθηκαν στον αστικό τομέα υπολογίζονται σε 40.000 περί
που, στόχος του Προγράμματος για τήν περίοδο 1977-1980 
είναι ή προσθήκη άλλων 170.000 νέων θέσεων απασχολή
σεως. Ή επίδοση του 1976 επιβεβαιώνει δτι ό προβλεπό
μενος στόχος είναι πραγματοποιήσιμος. 

3. Βελτίωση της συνθέσεως του προσανατολισμού 
καί της οργανώσεως της παραγωγής 

Παράλληλα με τήν επίτευξη υψηλού σχετικά ρυθμού 
ανόδου του εισοδήματος, το Πρόγραμμα προβλέπει ουσιώδη 
βελτίωση στή σύνθεση του εθνικού προϊόντος καί στην οργά
νωση της παραγωγής. Μία άπο τις πιο βασικές μεταβολές 
αναφέρεται στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής τής μετα
ποιήσεως στο εθνικό προϊόν άπο 2 1 % το 1975 καί 21,8% 
το 1976 σε 25 % περίπου το 1980, σαν αποτέλεσμα τής προ
βλεπόμενης μέσης ετήσιας αυξήσεως του προϊόντος του 
κλάδου κατά 1 0 % περίπου. 'Ακόμη πιο σημαντική — καί 
αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αναφέρεται στή δομή 
της οικονομίας — είναι ή αντίστοιχη βελτίωση στή σύνθεση 
τών επενδύσεων. 
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Ή έμφαση πού δίνεται στη βιομηχανική ανάπτυξη της 
χώρας στηρίζεται σε δύο βασικές, εμπειρικά διαπιστωμένες, 
παραδοχές : Πρώτον, δτι ή αύξηση της εγχώριας και διε
θνούς ζητήσεως βιομηχανικών προϊόντων θα ε?ναι συνεχής 
και ταχύτερη άπο τήν άνοδο του εθνικού εισοδήματος, και 
δεύτερον, δτι αύξηση τών εισοδηματικών μεγεθών, πού 
στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον τομέα τών υπηρεσιών, 
χωρίς τουλάχιστον παράλληλη επέκταση της οικονομικής 
βάσεως της χώρας σε παραγωγή υλικών αγαθών, δεν μπορεί 
κάτω άπο τις υπάρχουσες συνθήκες να θεωρηθεί σταθερό 
καί μόνιμο επίτευγμα. Ή βιομηχανική επέκταση είναι, 
έξαλλου, απαραίτητη για τήν επωφελέστερη αξιοποίηση 
τών προϊόντων του γεωργικού τομέα καί του μεταλλευτικού 
πλούτου της χώρας. 

e H αύξηση της συμβολής τοΰ μεταποιητικού τομέα θα 
είναι αποτέλεσμα οχι μόνο τής διαμορφώσεως τών δυνά
μεων τής ελεύθερης άγορας σύμφωνα με τίς τάσεις τοΰ παρελ
θόντος, άλλα καί τής συγκεκριμένης ενισχυτικής πολιτι
κής πού θα εφαρμοσθεί κατά τή διάρκεια τοΰ Προγράμμα
τος. Πρωταρχικό ενισχυτικό παράγοντα θα αποτελέσει ή 
επάνοδος τής οικονομίας σε υψηλούς σχετικά ρυθμούς ανό
δου καί ή αντίστοιχη διεύρυνση τής εγχώριας ζητήσεως. 
Ά λ λ α καί ή αναμενόμενη διαμόρφωση τής ζητήσεως άπο 
το εξωτερικό προβλέπεται δτι θα ασκήσει, παρά τήν αβε
βαιότητα πού επικρατεί σήμερα, ουσιώδη προωθητική 
επίδραση, δεδομένου δτι το επίπεδο τοΰ διεθνοΰς εμπορίου 
στα επόμενα πέντε χρόνια αναμένεται δτι θα σημειώσει 
σημαντική άνοδο. Πέρα άπ' αυτό, ή ταχεία αύξηση τών 
ελληνικών εξαγωγών κατά τήν τελευταία δεκαετία είναι 
ενδεικτική δχι μόνο για τα σημαντικά ανοίγματα τα όποια 
πέτυχε ή εγχώρια παραγωγή στις διεθνείς αγορές σε μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων, άλλα καί για τήν ενισχυμένη ανταγω
νιστικότητα της. Ή προοπτική εντάξεως στην Κοινή 'Αγο
ρά θα ασκήσει πρόσθετη επεκτατική ώθηση. 

Στην περίπτωση πού θα υπάρξει οποιαδήποτε υστέρηση 
στην πραγματοποίηση τοΰ στόχου αυτού, το Κράτος είναι 
αποφασισμένο να παρέμβει μέ επιχειρηματικές πρωτοβου
λίες εξειδικευμένων φορέων, ιδιαίτερα μέ τή συμμετοχή 
στην 'ίδρυση μικρού αριθμού μεγάλων μεταποιητικών μονά
δων βασικής σημασίας, οι όποιες ε'ίτε θα ασχολούνται μέ 
τήν εκμετάλλευση εγχώριων πρώτων υλών καί θα έχουν 
κατά κύριο λόγο εξαγωγικό προσανατολισμό, ε'ίτε θα καλύ
ψουν ορισμένα κρίσιμα κενά στην παραγωγική δομή τής 
οικονομίας. Γενικότερα, το πρότυπο τής βιομηχανικής ανα
πτύξεως τής χώρας θα έχει εξωστρεφή χαρακτήρα, γιατί 
μόνο μέ τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί ή οργανική ένταξη 
καί ή μόνιμη ανοδική πορεία τής οικονομίας μέσα στον ευρύ
τερο χώρο τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στα πλαίσια. 
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των επιδιώξεων αυτών προβλέπεται ότι το ενα τρίτο περί
που της αυξήσεως της βιομηχανικής παραγωγής θα κατευ
θυνθεί προς τίς εξαγωγές, ώστε το ποσοστό του εξαγώγι
μου μέρους τής βιομηχανικής παραγωγής άπο 14,4 % περί
που το 1975 καί 15,2 % το 1976 να προσεγγίσει το 20 %. 
το 1980. 

Άπο μακροχρονιότερη σκοπιά, σημαντικό παράγοντα 
επεκτάσεως τής εγχώριας παραγωγής πού προορίζεται 
για εξαγωγή αποτελεί ή διαφαινόμενη τάση χωροταξικής 
ανακατανομής τής παραγωγής και αναστροφής του ρεύματος 
τής μετακινήσεως των συντελεστών παραγωγής μέσα στον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Το ενδιαφέρον του ξένου επι
χειρηματικού κεφαλαίου για επενδύσεις στή χώρα φαίνεται 
πολύ πιθανό δτι θα εκδηλωθεί ζωηρό, ενώ παράλληλα 
διαγράφονται ευνοϊκές προοπτικές για τη διαμόρφωση του 
ρεύματος παλιννοστήσεως Ελλήνων εργαζομένων, τών οποί
ων οι σωρευμένες αποταμιεύσεις μπορούν να αποτελέσουν 
την κεφαλαιακή βάση για μια ευρεία επέκταση αποκεν
τρωμένων βιομηχανικών μονάδων. 

"Αλλη βασική μεταβολή στή σύνθεση του εγχώριου 
προϊόντος θα προέλθει άπο τήν προβλεπόμενη ταχεία άνοδο 
τής δραστηριότητας στον τομέα τών μεταλλείων-ορυχείων 
καί ειδικότερα στην εκμετάλλευση τών εγχώριων πηγών 
ενέργειας. Οι παραδοσιακές ενεργειακές πηγές θα τεθούν 
σε πληρέστερη καί πιο συστηματική εκμετάλλευση καί θα 
καταβληθεί έντονη προσπάθεια να εντοπισθούν καί να αξι
οποιηθούν νέες πηγές ενέργειας καί μεταλλευτικά κοιτά
σματα. 

Τρίτη ουσιώδης βελτίωση αναφέρεται στην επέκταση 
τής προσφοράς υπηρεσιών στους τομείς τής παιδείας, 
υγείας, κοινωνικής ασφαλίσεως καί πρόνοιας. Ή ιδιαίτερη 
έμφαση πού δίνεται στους τομείς αυτούς συνδέεται με τή 
βασική επιδίωξη του Προγράμματος για βελτίωση τών 
συνθηκών ζωής του ελληνικού λάου καί ιδιαίτερα τών 
ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων. 

Στον αγροτικό τομέα έμφαση θα δοθεί στην πραγματο
ποίηση τών απαραίτητων αλλαγών στή σύνθεση τής παρα
γωγής, στην κεφαλαιακή δομή καί στους οργανωτικούς 
θεσμούς πού θα εξασφαλίσουν τίς προϋποθέσεις για τή 
μονιμότερη ανάπτυξη του τομέα καί τήν προσφορότερη 
προσαρμογή του στα πλαίσια τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
"Ετσι ό αναμενόμενος ρυθμός ανόδου τής αγροτικής παρα
γωγής— πού εκ πρώτης όψεως φαίνεται χαμηλός — προσ
διορίζεται βασικά από τή χρονική διάσταση καί άπο το 
βαθμό πραγματοποιήσεως τών διαρθρωτικών αυτών μετα
βολών. 
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4. Βελτίωση στή χωροταξική κατανομή των οικονο
μικών δραστηριοτήτων 

Ή πληρέστερη αξιοποίηση των ανθρώπινων, φυσικών 
καί πολιτιστικών πόρων της χώρας προϋποθέτει ευρύτερη 
κατανομή τών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 
στον ελληνικό χώρο. Άλλα καί ή επίτευξη δικαιότερης 
κατανομής του εισοδήματος εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό 
άπο τήν έκταση της οικονομικής καί πληθυσμιακής απο
κεντρώσεως. Πέρα άπο αυτό ή ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη δυναμώνει τήν εθνική συνοχή καί ενισχύει τήν 
αμυντική ικανότητα της χώρας. 

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι ή επιτάχυνση 
της αναπτύξεως στή λοιπή, έκτος άπο τα δύο μεγάλα αστικά 
κέντρα, χώρα. Βασική προϋπόθεση για τήν επιτυχία της 
προσπάθειας αυτής είναι ή επισήμανση τών παραγόντων 
πού προσδιορίζουν τις περιφερειακές ανισότητες. 'Ιδιαίτερη 
σημασία έχει να διευκρινισθεί σε ποια έκταση οι διαφορές 
οφείλονται σε εγγενή αίτια, δπως το φυσικό περιβάλλον, 
•οι παραγωγικοί πόροι, ή 'ιστορική παράδοση, ή σε διοικητικά, 
θεσμικά ή οικονομικά μέτρα πού πάρθηκαν στο παρελθόν. 
Αυτό θα επιτρέψει ανάμεσα στα άλλα τή διαπίστωση τών 
αιτίων της περιορισμένης αποτελεσματικότητας τής πο
λιτικής οικονομικής αποκεντρώσεως πού ασκήθηκε μέχρι 
τώρα. 

Ή χάραξη τής πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως 
στο νέο Πρόγραμμα στηρίζεται στις εξής δύο βασικές 
αρχές : (α) "Οτι ή αποδοτική άσκηση καί επέκταση τών 
•οικονομικών καί κοινωνικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση 
'ίσως τή γεωργική παραγωγή, προϋποθέτει ορισμένη πλη
θυσμιακή συγκέντρωση σε περιφερειακά κέντρα. Ή υπέρ
μετρη διασπορά σε Ολο το χώρο δέν προωθεί αποτελεσμα
τικά καί σε μακροχρόνια βάση τήν περιφερειακή ανάπτυξη, 
(β) "Οτι ή ανάπτυξη τών επί μέρους περιφερειών της 
χώρας θα πρέπει να στηρίζεται στην ολοκληρωμένη θεώρηση 
τής χωροταξικής κατανομής τών παραγωγικών δραστηριο
τήτων, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι κατά τόπους 
•διαθέσιμοι οικονομικοί καί κοινωνικοί πόροι, σε συνδυασμό 
-με τις μακροχρόνιες τάσεις καί προοπτικές αναπτύξεως 
της χώρας. Ή εφαρμογή τών άρχων αυτών θα καταστήσει 
δυνατή τήν πληρέστερη αξιοποίηση τών συγκριτικών πλεο
νεκτημάτων κάθε περιοχής καί θα επιτρέψει τήν εκτίμηση 
του οικονομικού καί κοινωνικού κόστους πού θα πρέπει 
να αναληφθεί αν άλλοι λόγοι επιβάλλουν αποκλίσεις άπο 
το ενδεδειγμένο πρότυπο χωροταξικής κατανομής. Παράλ
ληλα, θα διευκολύνει τήν προσπάθεια αξιοποιήσεως τής 
πολιτιστικής κληρονομιάς στις διάφορες περιοχές τής χώρας 
χαί θα ενισχύσει τις πολιτιστικές δραστηριότητες καί πρω-
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τοβουλίες των επαρχιακών κέντρων. Μέσα στα πλαίσια 
αυτά ιδιαίτερη φροντίδα δίνεται στην ενίσχυση της οικονο
μικής καί κοινωνικής ζωής των ακριτικών περιοχών τής 
χώρας. 

Ή πολιτική περιφερειακής αναπτύξεως θα είναι αμφί
δρομη, δεν θα στηρίζεται δηλαδή μόνο σε μέτρα και ρυ
θμίσεις πού θα προέρχονται από το κέντρο, άλλα καί στις 
πρωτοβουλίες τών τοπικών πυρήνων δραστηριότητας πού, 
με την ενθάρρυνση του Κράτους, μπορούν, να αποτελέσουν 
τους κύριους φορείς τής αναπτύξεως στην περιφέρεια, άφου 
φυσικά αποκτήσουν πρώτα τήν απαιτούμενη οργανωτική 
καί τεχνική υποδομή. 

Β. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. 'Επίτευξη δημογραφικής ισορροπίας 

eH χαμηλή φυσική αύξηση, πού συνοδεύεται άπο δυσμενή 
κατά ηλικία σύνθεση, καί ή σχετική συστολή τών κλιμακίων 
τών παραγωγικών ηλικιών λόγω τής εξωτερικής μετανα
στεύσεως, αποτελούν ανησυχητικές πλευρές τής δημογρα
φικής καταστάσεως τής χώρας, τόσο για τή χώρα ως 
σύνολο δσο καί ακόμη περισσότερο για τις αγροτικές πε
ριοχές. Βραδεία αύξηση ή ακόμη καί στασιμότητα του· 
πληθυσμού θα αποτελούσαν Ι'σως επιθυμητή εξέλιξη για. 
πολυπληθή έθνη. Για μικρά δμως έθνη, όπως το ελληνικό, 
αποτελούν ενδεχομένως στοιχεία πού θέτουν σέ κίνδυνο 
τήν επιβίωση τους. 

'Από τή μέχρι τώρα εμπειρία, προκύπτει δτι κατάλληλα 
μέτρα για τήν αύξηση τής γεννητικότητας προϋποθέτουν 
προσεκτική μελέτη του θέματος, γιατί ενώ το κόστος 
είναι άμεσο, τα θετικά τους αποτελέσματα είναι αβέβαια 
καί άργοΰν πολύ να εκδηλωθούν. Τοΰτο οφείλεται, μεταξύ 
άλλων, στο γεγονός Οτι ή γεννητικότητα επηρεάζεται άπο 
σειρά παραγόντων, ή επισήμανση καί ή στάθμιση τής ση
μασίας τών οποίων είναι εξαιρετικά δυσχερείς. Παρά τις 
εγγενείς αυτές δυσκολίες, το θέμα θα διερευνηθεί συστη
ματικά κατά τή διάρκεια τής περιόδου του Προγράμματος,, 
ώστε να καταστεί δυνατή ή διαμόρφωση πρόσφορης καί. 
αποτελεσματικής δημογραφικής πολιτικής. 

Ή καθαρή μετανάστευση έχει σταματήσει τα τελευταία 
χρόνια, παρατηρήθηκε δέ καί μικρή παλιννόστηση. Ε π ι 
δίωξη του Προγράμματος είναι ή διατήρηση ομαλής τάσεως 
επαναπατρισμού καί ή δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών υπο
δοχής τών παλιννοστούντων. e H επίτευξη του στόχου αύτοΰ 
δέν φαίνεται κάτο;> άπο τις παρούσες συνθήκες ιδιαίτερα 
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δυσχερής, γιατί με την ανάπτυξη πού προβλέπεται στη 
χώρα θα βελτιωθούν από πολλές πλευρές οι συνθήκες απα
σχολήσεως και οι δυνατότητες επωφελούς και παραγωγικής 
αξιοποιήσεως τών άποταμιευμάτων των επαναπατριζόμενων. 

Ή αποκατάσταση υγιέστερων δημογραφικών συνθηκών στις 
αγροτικές περιφέρειες και ιδίως στις φτωχότερες θα συνδυα
σθεί μέ τη διαδικασία τής μειώσεως του αγροτικού πληθυσμού 
στο επίπεδο πού υπαγορεύουν οί ανάγκες τής εν γένει ανα
πτύξεως τής χώρας. Βραχυχρόνια, θα επιδιωχθεί ή συγκρά
τηση τών πληθυσμιακών μετακινήσεων — οί όποιες φαί
νεται οτι παρουσιάζουν ήδη επιβράδυνση — για να μη ανα
τραπεί ή αυτοδύναμη βιωσιμότητα τών πληθυσμών σε 
περιοχές οπού ακόμη διατηρείται. Στην επιτυχία του στό
χου αυτού αποφασιστικό ρόλο θα παίξει ή σχεδιαζόμενη 
πολιτική περιφερειακής άναπτύξεο^ς και ειδικότερα ή πολι
τική στηρίξεως τών χαμηλών αγροτικών εισοδημάτων 
και ειδικής ενισχύσεως ορισμένων ιδιαίτερα προβλημα
τικών περιοχών. Μακροχρονιότερα, ή δημογραφική ισορ
ροπία θα αναζητηθεί στο επίπεδο ευρύτερων περιφερειών 
τής χώρας μέσα στα πλαίσια τών επιδιώξεων πού εντάσσονται 
στο μακρόπνοο πρόγραμμα για τή σύμμετρη περιφερειακή 
ανάπτυξη τής χώρας. 

2. Περιορισμός τών ανισοτήτων και εξασφάλιση ευ
ρύτερου φάσματος ευκαιριών αναδείξεως 

Ή μείωση τής άνισοκατανομής του εισοδήματος αποτελεί 
βασική επιδίωξη του Προγράμματος. Ή έκταση τής μειώ
σεως καί οί τρόποι μέ τους οποίους θα πραγματοποιηθεί 
θα επιλεγούν κατά τρόπον ώστε να μή δυσχερανθεί ή δια
δικασία άναπτύξεο^ς άπο τίς τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις 
πού θα μπορούσε να έχει στην αύξηση τών παραγωγικών 
πόρων καί στην ορθολογική χρησιμοποίηση τους. 'Αντίθετα 
θα επιδιωχθεί, ή βελτίωση τής εισοδηματικής κατανομής 
να αποτελέσει ενισχυτικό παράγοντα τής οικονομικής 
ανόδου. Για το σκοπό αυτό ή διανομή του εισοδήματος 
στο επίπεδο τής παραγωγικής διαδικασίας θα πρέπει να 
αντανακλά καί να επηρεάζεται κυρίως άπο τή σχετική 
στενότητα τών παραγο^γικών συντελεστών καί τήν τεχνο
λογία πού εφαρμόζεται. Τα οποιαδήποτε μέτρα για τήν 
ενίσχυση τών οικονομικά ασθενέστερων είναι σκόπιμο να 
εκδηλώνονται έ κ τ ο ς τ ο ΰ κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς π α ρ α 
γ ω γ ή ς . 

Ή προσπάθεια για μείωση τής άνισοκατανομής θα 
στραφεί κυρίως προς τίς εξής κατευθύνσεις : Πρώτον, 
στή βαθμιαία εξασφάλιση σέ όλους τους "Ελληνες ενός 
ελάχιστου επιπέδου διαβιώσεως πού να ικανοποιεί τίς στοι
χειώδεις ανάγκες, χωρίς δμως να αμβλύνει το κίνητρο 
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συμμετοχής στην παραγωγική διαδικασία. Σε τελική ανά
λυση, παροχή βοήθειας σέ όσους αδικαιολόγητα δέν συμ
μετέχουν στην παραγωγική προσπάθεια αντιστρατεύεται τή 
δικαιότερη κατανομή τών καρπών της παράγωγης. Δεύτερον, 
στην προσέγγιση τών αμοιβών τών συντελεστών της παρα
γωγής, προς τήν αντίστοιχη παραγωγικότητα και τις 
μεταβολές της, δηλαδή προς τή συμβολή τους στην παρα
γωγή του εθνικού προϊόντος. Τρίτον, στην καταπολέμηση 
της μονοπωλιακής ή όλιγοπωλιακής διαμορφώσεως κερδών, 
τιμών ή αμοιβών, οι όποιες 6χι μόνο πλουτίζουν αδικαιολό
γητα μια μερίδα ατόμων σέ βάρος άλλων, άλλα καί προ
ξενούν γενικότερη ζημιά στην οικονομία με τίς επιπτώσεις 
πού έχουν στην κατανομή καί χρησιμοποίηση τών παραγω
γικών πόρων. Τέταρτον, στή βαθμιαία αύξηση του ποσο
στού τών δημόσιων εσόδων πού προέρχεται άπα άμεσους 
φόρους οι όποιοι βαρύνουν περισσότερο τίς οικονομικά 
ισχυρότερες τάξεις. Πέμπτον, στην επέκταση τών κατηγο
ριών εκείνων τών δημόσιων δαπανών ή δραστηριοτήτων πού 
αναφέρονται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, οι όποιες 
εξυψώνουν κατά κύριο λόγο το επίπεδο διαβιώσεως τών 
ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων καί συμβάλλουν στην αύξηση 
καί καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου πού 
αποτελεί, άπο μακροχρόνια σκοπιά, τον κυριότερο αυξητικό 
παράγοντα του μεριδίου της εργασίας. 

Παράλληλα θα επιδιωχθεί ή διεύρυνση του φάσματος 
καί ή εξασφάλιση 'ίσων ευκαιριών οικονομικής καί κοινωνικής 
αναδείξεως. 'Ανισότητες στον τομέα αυτό, έκτος άπο τίς 
κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις τους, αποδυναμώνουν τή 
διαδικασία της οικονομικής αναπτύξεως, γιατί περιορίζουν 
το ρόλο καί καταστέλλουν τή δημιουργική προσπάθεια 
ατόμων προικισμένων με ευφυία καί αντίληψη. Είναι αυτο
νόητο δτι, ιδιαίτερα σέ όλιγοπληθή έ'θνη όπως το ελληνικό, 
οι φυσικές αυτές ικανότητες πρέπει να αξιοποιούνται κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο με τήν άρση τών ανασταλ
τικών οικονομικών εμποδίων δσο καί μέ τή δημιουργία τών 
κοινωνικών δομών πού διευκολύνουν καί διευρύνουν τή δια
δικασία επιλογής. 

3. Ή βελτίωση τών συνθηκών κατοικίας, υγείας, 
κοινωνικής ασφαλίσεως καί πρόνοιας 

Ή βελτίωση τών συνθηκών κατοικίας, υγειονομικής 
περιθάλψεως, κοινωνικής ασφαλίσεως καί πρόνοιας, έ'χει 
ιδιαίτερη θέση στους στόχους του Προγράμματος. 

Βασική επιδίωξη είναι ή διάγνωση καί κατά το δυνατόν 
αντιμετώπιση τών πολεοδομικών καί χωροταξικών προβλη
μάτων, πού συνδέονται άμεσα μέ τίς συνθήκες κατοικίας, 
καί ή διαμόρφωση κανόνων πού να θέτουν τή λύση τους σέ 
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σωστή καί μόνιμη βάση. Στόχος του Προγράμματος είναι 
va μειωθεί ό μέσος αριθμός ατόμων άνα δωμάτιο, κατά 20 % 
περίπου μέχρι το 1980 σε σύγκριση με το 1971, προσεγ
γίζοντας έ'τσι τα επίπεδα των αναπτυγμένων χωρών, καί να 
βελτιωθούν οι ανέσεις, ό εξοπλισμός, ή συνοδευτική υποδομή 
καί το πολεοδομικό περιβάλλον της κατοικίας. Στή χορή
γηση των πιστώσεων άλλα καί στο πρόγραμμα εργατικής 
κατοικίας θα δοθεί προτεραιότητα στις χαμηλές εισοδημα
τικές τάξεις καί στίς περιοχές δπου ή στενότητα στέγης 
είναι μεγαλύτερη. 

Υψηλή προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στίς επενδύσεις 
οικιστικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, δίκτυα κυκλοφο
ρίας, χώροι πρασίνου καί αναψυχής), πού στο παρελθόν 
υστέρησαν σέ σύγκριση μέ τις επενδύσεις σέ κατοικία, μέ 
αποτέλεσμα τή σχετική υποβάθμιση των συνθηκών δια
βιώσεως. 

Στον τομέα τής κοινωνικής ασφαλίσεως επιδίωξη του 
Προγράμματος είναι ή χάραξη πολιτικής πού θα αντιμετω
πίσει βαθμιαία άλλα αποτελεσματικά τις υφιστάμενες 
αδυναμίες. Τα προβλεπόμενα μέτρα εναρμονίζονται μέ τις 
προσδοκίες τών κυριότερων κοινωνικών ομάδων, δσον άφορα 
τή δομή τής ασφαλίσεως, καί είναι συνεπή μέ τή βασική 
αρχή του σεβασμού τών κεκτημένοι δικαιωμάτων. Ή 
προσπάθεια θα συγκεντρωθεί στή γενίκευση τής κύριας 
ασφαλίσεως για σύνταξη καί ασθένεια, στή διασφάλιση 
τών βασικών προϋποθέσεων για τήν ορθολογική λειτουργία 
του συστήματος τής κοινωνικής ασφαλίσεως καί στή βελ
τίωση τής αποτελεσματικότητας τής προστασίας. ΟΊ με
γάλες διαφορές πού παρατηρούνται στην ασφαλιστική 
μεταχείριση μεταξύ τών διάφορων κατηγοριών εργαζομένων 
είναι οχι μόνο κοινωνικά άδικες, άλλα καί οικονομικά επι
βλαβείς γιατί δημιουργούν προνόμια καί παρεμβάλλουν 
εμπόδια στην αποδοτική λειτουργία τής άγορας εργασίας. 
Οί ασφαλιστικές παροχές τών ομάδων του πληθυσμού πού 
έχουν ανεπαρκή προστασία θα εναρμονισθούν σταδιακά 
σέ ενα ανώτερο επίπεδο καί θα βελτιωθεί ή ποιότητα τών 
υπηρεσιών πού παρέχονται άπο τους βασικούς ασφαλιστι
κούς φορείς. 'Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στην αντι
μετώπιση τών αδυναμιών του κλάδου ασφαλίσεως ασθένειας. 
Θα μελετηθούν μηχανισμοί αναπροσαρμογής τών παροχών 
στίς εξελίξεις τών τιμών για να αποφευχθεί ή απαξίωση 
τους σέ περιπτώσεις ανόδου του τιμάριθμου. Προβλέπεται 
επίσης ή εξυγίανση τής επικουρικής ασφαλίσεως, ή επέ
κταση καί εκλογίκευση του θεσμού τής διαδοχικής ασφα
λίσεως καί ή αντιμετώπιση τών προβλημάτων χρηματο
δοτήσεως καί διαχειρίσεως τών ασφαλιστικών φορέων. 

Στον τομέα τής υγείας ή προσπάθεια θα συγκεντρωθεί 
στή μείωση τής όψιμης εμβρυϊκής καί βρεφικής θνησιμό-
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τητας, την πρόληψη της νοσήσεως, τή βελτίωση των συν
θηκών υγιεινής του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση υπηρε
σιών περιθάλψεως ικανοποιητικής στάθμης και την πλη
ρέστερη αξιοποίηση τών διαθέσιμων ιατρικών μέσων. Θα 
επιδιωχθεί ή ορθολογικότερη κατανομή του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού στή χώρα και ή κάλυψη τών ανα
γκών σε ορισμένες ειδικότητες. 'Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στην εξειδίκευση επαρκούς άριθμοΰ γιατρών, στην ειδικό
τητα του παθολόγου ή γενικού γιατρού, προκειμένου να επε
κταθεί ό θεσμός του οικογενειακού γιατρού, και στην αύξηση 
του νοσηλευτικού προσωπικού υψηλής στάθμης. 

Ή νοσοκομειακή υποδομή θα οργανωθεί σε περιφερειακή 
βάση. Ή ιεράρχηση τών γενικών νοσοκομείων σε πανεπι
στημιακά, διανομαρχιακά και νομαρχιακά, ή στελέχωση 
και ό εξοπλισμός τους με τα απαιτούμενα μέσα θα συμβά
λουν στην αποσυμφόρηση τών νοσοκομείων της πρωτεύουσας 
καί στην επαρκή χρησιμοποίηση τών κρατικών επαρχιακών 
νοσοκομείων. Θα αναζητηθούν επίσης τρόποι για τή βελτίωση 
τών υπηρεσιών υγείας πού παρέχουν οί ιδιωτικές κλινικές 
καί για τήν αντιμετώπιση της πολυφαρμακείας καί του 
κόστους της φαρμακευτικής περιθάλψεως. 'Ιδιαίτερη προ
σπάθεια θα καταβληθεί για τήν αναδιοργάνωση του συστή
ματος περιθάλψεως του αγροτικού πληθυσμού και τή 
διασύνδεση αγροτικών ιατρείων, υγειονομικών σταθμών 
καί κρατικών νοσοκομείων της επαρχίας. "Εχουν άλλωστε 
ήδη ληφθεί από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 
σημαντικά προς τις παραπάνω κατευθύνσεις μέτρα. 

Στον τομέα της πρόνοιας θα επιδιωχθεί ή αναδιοργάνωση, 
ό εκσυγχρονισμός καί ή επαρκής στελέχωση τών υπηρεσιών 
κοινωνικής πρόνοιας με εξειδικευμένο προσωπικό, προκει
μένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αντιλήψεις καί 
να καλύπτουν τις ανάγκες πού αναμένεται να δημιουργηθούν 
με τις προβλεπόμενες μεταβολές στην κατά ηλικία σύνθεση 
του πληθυσμού. "Εμφαση θα δοθεί στή βελτίωση της ποιό
τητας τών παρεχόμενων υπηρεσιών καί στο συντονισμό 
καί τήν αποτελεσματικότερη οργάνωση του έργου τών 
πολυάριθμων κοινωφελών ιδρυμάτων του δημοσίου, της 
'Εκκλησίας καί του ιδιωτικού τομέα. 'Ιδιαίτερη προτεραιό
τητα θα δοθεί στα προγράμματα παιδικής προστασίας, λόγω 
της αναμενόμενης μεγαλύτερης συμμετοχής τών γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό, στην αντιμετώπιση τής παιδικής 
εγκληματικότητας καί στην ανάπτυξη υπηρεσιών ανοικτής 
περιθάλψεως για τους ηλικιωμένους. 

4. 'Ορθός επαγγελματικός προσανατολισμός καί κατάλ
ληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος 

Ό εύστοχος επαγγελματικός προσανατολισμός συμβάλλει 
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στην εξισορρόπηση της προσφοράς των διάφορων ειδικο
τήτων εργασίας με τη ζήτηση, στην καλύτερη αξιοποίηση 
των φυσικών προσόντων των εργαζομένων και τέλος στη 
μεγαλύτερη υλική, ψυχική καί πνευματική τους ικανοποίηση. 
Για τους λόγους αυτούς, θα επιδιωχθεί ή δημιουργία κατάλ
ληλων μηχανισμών για τον έγκαιρο επαγγελματικό προ
σανατολισμό τών νέων ανάλογα με τίς ικανότητες τους. 
καί τίς προβλεπόμενες ανάγκες της οικονομίας σε εργατικό 
δυναμικό διάφορων ειδικοτήτων καί ή αντίστοιχη προσαρ
μογή του εκπαιδευτικού συστήματος, για να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. *Η εκπαίδευση πρέπει, 
παράλληλα με τη βασική παιδαγωγική της αποστολή, να 
αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο κατατοπισμοΰ τών νέων 
σχετικά με τίς ευκαιρίες πού διανοίγονται για γόνιμη 
επαγγελματική δραστηριότητα. Οι θεμελιώδεις μεταβολές 
πού θεσμοθετήθηκαν για τη μέση, γενική καί επαγγελματική, 
εκπαίδευση καί αύτες πού ετοιμάζονται για τήν ανώτατη 
βαθμίδα αποτελούν ενα πολύ μεγάλο βήμα προς τήν κατεύ
θυνση αυτή. 

Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος καταβάλλεται 
προσπάθεια να εκτιμηθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι ανάγ
κες σε εργασία κατά ειδικότητα, σαν συμβολή στην προσπά
θεια κατάλληλου σχεδιασμού της νέας εκπαιδευτικής μεταρ
ρυθμίσεως. 'Αντικείμενο συστηματικής μελέτης αποτελούν 
επίσης το μέγεθος, ή σύνθεση καί το κόστος τών αναγκών σε 
προσωπικό, κτιριακές εγκαταστάσεις καί εποπτικό υλικό, 
πού συνδέονται με τήν επιθυμητή επέκταση καί τή βελτίωση 
της ποιότητας της εκπαιδεύσεως. "Ετσι, θα μπορέσουν να 
ιεραρχηθούν σωστά οι δαπάνες καί να πραγματοποιηθούν ol 
απαραίτητες ουσιαστικές μεταβολές πού αναφέρονται λιγό
τερο ΐσως σε θέματα διδακτικού προσωπικού καί περισσό
τερο στην ύλη καί τίς μεθόδους διδασκαλίας, στή γεωγραφική 
κατανομή τών εκπαιδευτικών μονάδων καί κυρίως στην ε
πάρκεια καί καταλληλότητα τών κτιριακών εγκαταστάσεων 
—ιδίως προκειμένου για τα μεγάλα αστικά κέντρα—στα δι
δακτικά βιβλία καί στα βοηθητικά εποπτικά μέσα. 

5. Βελτίωση τών êv γένει συνθηκών διαβιώσεως καί 
εργασίας και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

Ή ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών διαβιώσεως καί κοι
νωνικών μηχανισμών, πού εξασφαλίζουν τή δυνατότητα ά
νετης άπολαύσεως τών καρπών τής εργασίας τοΰ άτομου καί 
αναπτύξεως τής προσωπικότητας του σε δλητή διάρκεια τής 
ζωής του, αποτελεί βασική υποχρέωση τοΰ Κράτους. Αυτό 
σημαίνει, δτι θα ληφθεί πρόνοια για τήν προστασία τών α
τόμων άπο κινδύνους πού απειλούν τήν εν γένει ελεύθερη 
καί ειρηνική διαβίωση καί πού θέτουν σε δοκιμασία τήν οικο
γενειακή συνοχή. 
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Παράλληλα, θα επιδιωχθεί ή βελτίωση τών συνθηκών ερ
γασίας καί ή ενίσχυση της προστασίας κατά τών ατυχημά
των και άλλων δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία τών εργα
ζομένων. Δεδομένου οτι το άτομο περνάει το ήμισυ τουλά
χιστον της δραστηριότητας του στον τόπο της εργασίας, ή 
εξασφάλιση υγιεινών και πολιτισμένων συνθηκών εργασίας, 
έκτος άπο την ευνοϊκή επίδραση πού έχουν στην παραγωγι
κότητα, συμβάλλουν ουσιωδώς στή βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής. Ό περιορισμός τών δυσάρεστων και ανθυγιεινών 
απασχολήσεων στο ελάχιστο, με τήν υποκατάσταση τών σχε
τικών εργασιών άπο μηχανικά μέσα ή με άλλες οργανωτικές 
ή θεσμικές ρυθμίσεις, θά αποτελέσει αντικείμενο μέριμνας 
κατά τήν περίοδο του Προγράμματος. 

Ή οικονομική ανάπτυξη και ή τεχνολογική πρόοδος συμ
βαδίζουν με τή μείωση του χρόνου εργασίας και τήν αύξηση 
του χρόνου καί τών οικονομικών μέσων, πού τα άτομα δια
θέτουν για αναψυχή. Για τήν ικανοποίηση της ανάγκης 
αυτής απαιτούνται όλο καί περισσότεροι κοινόχρηστοι χώροι 
και εγκαταστάσεις. 'Ενώ το πλούσιο και ποικίλο φυσικό πε
ριβάλλον της χώρας, ιδίως δπου δεν έχει ήδη υποστεί φθορά 
ή αλλοίωση, προσφέρει θαυμάσιες δυνατότητες για δραστη
ριότητες πού έχουν σχέση μέ τήν αναψυχή, ή αξιοποίηση 
του έχει υστερήσει. 'Επιδίωξη του Προγράμματος είναι να 
αναληφθεί μια σύμμετρη προσπάθεια για τήν ανάπτυξη της 
υποδομής και της άνωδομής, οχι μόνο στον τομέα του αθλη
τισμού, πού απορροφούσε μέχρι πρόσφατα το μεγαλύτερο 
μέρος τών σχετικών κονδυλίων, άλλα καί στους τομείς του 
πρασίνου, τών εκδρομικών χώρων καί ευκολιών, τών παρα
θαλάσσιων εγκαταστάσεων κλπ. Παράλληλα, θα ενθαρρυν
θούν πρωτοβουλίες, οι όποιες συνδυάζουν τήν αναψυχή μέ 
τήν όξυνση της αντιλήψεως καί τήν πνευματική ευστροφία. 

Γ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
TOT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Παιδεία καί πνευματική καλλιέργεια 

Πέρα άπο τήν επαγγελματική κατάρτιση καί τον πλου
τισμό του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, ή εκπαίδευση 
αποβλέπει ταυτόχρονα στή γενικότερη αγωγή καί τήν πνευ
ματική καλλιέργεια του άτομου καί στην ενίσχυση τών ικανο
τήτων του για συνεχή καί ουσιαστική συμμετοχή στή διαδι
κασία της πολιτιστικής αναπτύξεως τόσο ώς δημιουργού δσο 
καί ώς δέκτου αισθητικών ερεθισμών. Ύπο-το πνεύμα αυτό 
βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι ή αναμόρφωση 
του περιεχομένου τών εκπαιδευτικών προγραμμάτων καί ή 
ανασύνταξη τών εξωσχολικών μορφωτικών δραστηριοτή-
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των σε τρόπο πού να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες για 
μια πλατύτερη και βαθύτερη πολιτιστική ανάπτυξη του 
τόπου. "Ετσι, στα πλαίσια αυτά θα επιδιωχθεί οχι μόνο ή 
ενίσχυση των εξειδικευμένων μορφωτικών σχημάτων πού α
φορούν σε μικρό αριθμό προικισμένων ατόμων, άλλα κυρίως 
ή κάλυψη τών αναγκών δσο το δυνατόν μεγαλύτερου άριθμοΰ 
πολιτών, άπο δλες τίς ηλικίες, τις κοινωνικές ομάδες και τις 
περιοχές της χώρας. Με τον τρόπο αυτό θά καταστούν εύρω-
στότερες οί πνευματικές δυνάμεις του "Εθνους, στίς όποιες 
6α στηριχθεί κατεξοχήν ή μελλοντική δομή της ελληνικής 
κοινωνίας άλλα και ή γενικότερη ανάπτυξη και θέση της 
Ελλάδος στον ευρύτερο χώρο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

2. Ενίσχυση της πνευματικής και καλλιτεχνικής 
δημιουργίας 

*Η ελεύθερη σκέψη και έ'ρευνα, ή αδέσμευτη έκφραση και δ 
ανεπηρέαστος στοχασμός αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις 
για πνευματικές και καλλιτεχνικές επιτεύξεις. Ή κύρια επι
δίωξη της κρατικής πολιτικής είναι ή διαμόρφωση και δια
τήρηση του κατάλληλου περιβάλλοντος, το όποιο θα επιτρέψει 
την πλήρη εκδήλωση τών πνευματικών ανησυχιών και ανα
ζητήσεων, τήν αξιοποίηση τών δημιουργικών στοιχείων της 
ελληνικής κοινωνίας και τήν αναγνώριση και καθιέρωση τών 
γνήσιων καλλιτεχνικών επιτευγμάτων του λόγου και της 
τέχνης. 'Επιδίωξη του Προγράμματος είναι να ενισχυθούν 
οί θεσμοί, οί οργανώσεις καί τα ιδρύματα πού προάγουν τήν 
πνευματική καί καλλιτεχνική δημιουργία, ή οποία αποτελεί 
τον καλύτερο 'ίσως δείκτη του επιπέδου αναπτύξεως μιας 
χώρας. Παράλληλα, θα καταβληθεί προσπάθεια να αυξηθούν 
καί να συστηματοποιηθούν οί ευκαιρίες επαφής του κοινού 
με τα αντικείμενα καί τίς εκδηλώσεις της τέχνης καί του 
πνεύματος. Ειδικότερα στα προγράμματα της γενικής εκπαι
δεύσεως θα δοθεί βαθμιαία περισσότερη έμφαση στο κέντρι
σμα του ενδιαφέροντος καί στην ανάπτυξη τών ικανοτήτων 
για πνευματικές αναζητήσεις καί αισθητικές απολαύσεις. 

3. Προστασία του περιβάλλοντος 

Το φυσικό περιβάλλον καί το άνθρωπογενές ιστορικό πε
ριβάλλον (μνημεία, παραδοσιακός λαϊκός πολιτισμός κλπ.), 
έκτος άπο τή σημασία του ώς αξιόλογου πλουτοπαραγωγικού 
πόρου, αποτελεί πηγή αισθητικών απολαύσεων καί θεμελιακό 
στοιχείο για τήν πνευματική ζωή, τήν πολιτιστική ταυτότητα 
καί τή συνέχεια του "Εθνους. Λόγο^ τής αυξημένης φθοράς 
πού μπορεί να προκαλέσει ό ανεξέλεγκτος σύγχρονος τεχνικός 
πολιτισμός καί οί ολοένα καί μεγαλύτερες ανάγκες του σε 
χώρο, φυσικές ΰλες καί δυνάμεις, το αίτημα τής προστασίας 
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του περιβάλλοντος έχει πια πάρει καθολικό χαρακτήρα. ΜΑν 
και ή φθορά ή αλλοίωση του περιβάλλοντος στη χώρα μας 
δεν έχει ακόμη τίς διαστάσεις πού έχει λάβει σε άλλες χώρες, 
εν τούτοις ή ανάγκη της προστασίας του προβάλλει επιτα
κτική, γιατί ή πολιτιστική και ή φυσική κληρονομιά της 
χώρας είναι εξαιρετικά πλούσια άλλα και ιδιαίτερα ευαίσθητη. 
Ή μόλυνση στα μεγάλα αστικά κέντρα, εξάλλου, έχει αρχί
σει να παίρνει διαστάσεις πού πιθανό να έχουν σοβαρές επι
πτώσεις στή δημόσια υγεία. 

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι να συνδυασθεί 
ή οικονομική ανάπτυξη με τήν προστασία, βελτίωση και ανά
πτυξη τόσο του φυσικού οσο και του ιστορικού και σύγχρονου 
άνθρωπογενοΰς περιβάλλοντος. Ή άποψη δτι ή οικονομική 
ανάπτυξη έχει σαν αναπόφευκτο επακόλουθο τή ρύπανση και 
τή φθορά του περιβάλλοντος δεν ανταποκρίνεται πάντοτε 
στην αλήθεια. "Οπως αποδεικνύει ή πείρα άλλων χωρών είναι 
δυνατός ό συνδυασμός της οικονομικής αναπτύξεως με ορθή 
οικολογική πολιτική. Υπάρχουν παραδείγματα πλούσιων 
πόλεων ή περιοχών πού πέτυχαν να διατηρήσουν υψηλή στάθμη 
συνθηκών του περιβάλλοντος ή πού με τα κατάλληλα μέτρα 
επανόρθωσαν σε μεγάλο βαθμό τή φθορά πού είχε προκα
λέσει στο παρελθόν ή ανεξέλεγκτη οικονομική ανάπτυξη. 

Ή δημιουργία των προϋποθέσεων για τήν αποτελεσμα
τική προστασία του περιβάλλοντος θα αναζητηθεί στην κα
τάλληλη οικολογική αντιμετώπιση τών συνεπειών της οικο
νομικής και κοινωνικής αναπτύξεως, οι όποιες συνδέονται με 
αλόγιστες δαπάνες σπάνιων ή μή ανανεώσιμων πόρων ή με 
φθορές και υποβάθμιση ελεύθερων αγαθών πού αποτελούν 
πολύτιμα συστατικά στοιχεία της ποιότητας ζωής. Σ' αυτό 
θα συμβάλει ή προσπάθεια πού ήδη καταβάλλεται για τήν 
ακριβή και συστηματική μέτρηση της εκτάσεως και του 
κόστους εκείνων τών πλευρών της ρυπάνσεως και της φθο
ράς του περιβάλλοντος, πού μπορεί να προσδιορισθούν ποσο
τικά. Ή μέτρηση θα καταστήσει δυνατό τον έ'λεγχο και τήν 
κύρωση, ενώ θα βοηθήσει στο να άνασκευασθοϋν γνώμες και 
εντυπώσεις πού δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 
και προκαλούν εϊτε αδικαιολόγητες ανησυχίες ε'ίτε εφησυ
χασμό. 

Μέ βάση τα αποτελέσματα τών μετρήσεων αυτών και τή 
σχετική εμπειρία άλλων χωρών θα δημιουργηθούν οί θεσμι
κές και οργανωτικές προϋποθέσεις και θα ληφθούν βαθμιαία 
συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου, πέρα από τα υφιστάμενα, μέ 
προτεραιότητα τίς περιπτώσεις εκείνες στις όποιες ή ρύ
πανση ή ή φθορά έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. "Αν και 
το κόστος τών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος θα 
πρέπει καταρχήν να βαρύνει τίς αντίστοιχες δραστηριότητες 
ή τα προϊόντα, σέ περιπτώσεις πού άπο τή φύση τους μια 
τέτοια λύση θα αποδεικνυόταν αδύνατη ή ιδιαίτερα επαχθής, 
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Ινα μέρος τουλάχιστον θα αναληφθεί από το Κράτος. 
Στις περιπτώσεις εκείνες πού ή μέτρηση είτε του συγκε

κριμένου φαινόμενου ε'ίτε των επιπτώσεων του πάνω στην 
υγεία και την ευημερία του πληθυσμού είναι άπο τη φύση τους 
δύσκολη, θα καταβληθεί προσπάθεια ποιοτικής εκτιμήσεως 
μέ δσο γίνεται πιο αντικειμενικό τρόπο και από 6ργανα πού 
ή γνώμη τους είναι γενικότερα αποδεκτή. Συγκεκριμένα 
μέτρα θα λαμβάνονται μόνο δπου ή αναγκαιότητα τους 
θεωρείται αναμφισβήτητη, ενώ στις περιπτώσεις πού οι 
επιστημονικές γνώμες ακόμη διίστανται, ή λήψη μέτρων, και 
μάλιστα δταν το κόστος τους είναι υψηλό, θα γίνεται με με
γάλη προσοχή. 

Για τη διατήρηση, την προβολή και τήν αξιοποίηση του 
άνθρωπογενοΰς και φυσικού περιβάλλοντος υπάρχουν ικανά 
περιθώρια για τη βελτίωση της θεσμικής υποδομής, ώστε να 
μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες και να προ
ληφθούν ανεπανόρθωτες απώλειες. Ειδικότερα για τα αρχαία 
καί βυζαντινά μνημεία, τους ιστορικούς τόπους και τα τμή
ματα οικισμών με νεοκλασική ή λαϊκή αρχιτεκτονική, κα
θώς καί για τους εναπομείναντες βιότοπους καί τα φυσικά 
μνημεία πέρα άπο την προσπάθεια συστηματικής συντηρή
σεως θα επιδιωχθεί ή θέσπιση χωροταξικών καί πολεοδομι
κών ρυθμίσεων, πού θα αποβλέπουν στην πρόληψη τής διατα
ράξεως ή αλλοιώσεως του περιβάλλοντος χώρου. 

4. Διατήρηση τής εθνικής ιδιομορφίας καί παραδόσεως 

Ή σύγχρονη ελληνική κοινωνία, κάτω άπο τήν πίεση τής 
ανάγκης να αφομοιώσει σύγχρονους θεσμούς καί πολιτιστικά 
στοιχεία, είναι ιδιαίτερα τρωτή σε ξένες επιδράσεις. "Ετσι, 
ορισμένες φορές φθάνει στο σημείο να εγκαταλείπει δικά της 
πολιτιστικά στοιχεία, παραδοσιακά ή σύγχρονα, υιοθετώντας 
ξένα υποκατάστατα ή αφήνοντας κενά. Μέ τον τρόπο αυτό 
διατρέχει τον κίνδυνο να υποβιβασθεί ή πολιτιστική της υπό
σταση. 

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι, μέ τήν κατάλληλη 
διαμόρφωση του περιεχομένου τής εκπαιδεύσεως καί τής μορ
φώσεως γενικότερα, να καλλιεργηθεί συνείδηση προστασίας 
των αξιολογούν στοιχείων τής σύγχρονης πολιτιστικής φυσιο
γνωμίας του τόπου καί ιδιαίτερα εκείνων πού αποτελούν τις 
πιο θετικές καί ζωντανές εκδηλώσεις της. Δεν αρκεί ή δια
τήρηση ζωντανής τής μνήμης για τα καθαρά ιστορικά στοι
χεία του πολιτισμού μας. 'Ακόμη ΐσως μεγαλύτερη σημασία 
έχει ή συνειδητοποίηση τής αξίας των σύγχρονων εκείνων 
στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού, πού δίνουν ανθρώπινο 
περιεχόμενο στή ζωή καί πού υπερτερούν ή δεν υστερούν άπο 
ανάλογα στοιχεία του πολιτισμού άλλων οικονομικά περισ
σότερο αναπτυγμένων χωρών. 
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5. Ενημέρωση, διεθνής επικοινωνία και πολιτιστικές 
ανταλλαγές 

Ή ενημέρωση παίζει, συνεχώς μεγαλύτερο και πιο αποφα
σιστικό ρόλο στη διαμόρφο^ση της κοινής γνώμης και των 
ατομικών αντιλήψεων, τα δέ μέσα μαζικής ένημερώσεο^ς, 
όπως δ τύπος και ή ραδιοτηλεόραση, άσκοΰν ισχυρή καί ι
διάζουσα επιρροή στον πολιτιστικό χώρο καί στην κοινω
νική ζωή. 

Σε μια δημοκρατική πολιτεία ò τύπος είναι ελεύθερος καί 
ή στάθμη τής ενημερώσεως πού προσφέρει αποτελεί θέμα 
τών λειτουργών του καί του κοινού πού με τις προτιμήσεις 
του μπορεί να άσκει ρυθμιστική επίδραση. Ή κρατική πα
ρέμβαση περιορίζεται στην εξασφάλιση τών βασικών προϋ
ποθέσεων για τη γόνιμη δράση του. 

Ή ρυθμιστική συμβολή του Κράτους στο ραδιόφωνο καί 
στην τηλεόραση έχει ως σκοπό τήν άμεση, ευρεία καί αντι
κειμενική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις τρέχουσες 
εσωτερικές καί διεθνείς εξελίξεις καί τήν παροχή ευκαιριών 
για δημιουργική χρησιμοποίηση του ελεύθερου χρόνου καί 
ερεθισμάτων για προβληματισμό. 'Αποβλέπει επίσης στην 
πλατύτερη ενημέρωση του κοινού σε θέματα πού ενδιαφέ
ρουν—με τήν οργάνωση ειδικών συζητήσεων ή προγραμμά
των καί με τήν κατάλληλη παρουσίαση διάφορων απόψεων— 
καί στην προσφορά υψηλής στάθμης ψυχαγωγίας πού προά
γει το πολιτιστικό επίπεδο. Ή έ'μφαση πού θα δοθεί στις 
λειτουργίες αυτές θα μελετηθεί, ώστε ή συμβολή τής ρα-
διοτηλεοράσεως στην πνευματική καλλιέργεια του λαοΰ να 
καταστεί πιο σημαντική καί αποτελεσματική. 

Ή αποκατάσταση τής δημοκρατίας επέτρεψε καί πάλι 
τήν πραγματοποίηση διεθνών καλλιτεχνικών, επιστημονικών 
καί γενικά πνευματικών επαφών καί ανταλλαγών σέ ευρεία 
κλίμακα. Σοβαρή βελτίωση επίσης πραγματοποιήθηκε στην 
έκταση καί στο επίπεδο τής ελληνικής παρουσίας καί εκ
προσωπήσεως στο εξωτερικό. Ή καλλιέργεια καί ή προώ
θηση τών σχέσεων αυτών θα επιδιωχθεί με ιδιαίτερη επι
μέλεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

01 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

Γενικά 

Ή ανάπτυξη της οικονομίας στα επόμενα χρόνια θα στη
ριχθεί κυρίως στην πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων 
παραγωγικών συντελεστών—εργασίας και κεφαλαίου—στην 
αύξηση και ποιοτική βελτίωση τους κατά τη διάρκεια του 
Προγράμματος, στην εντατικότερη καί ορθολογικότερη εκ
μετάλλευση των φυσικών πόρων της χώρας καί τέλος στην 
άνοδο της παραγωγικότητας υπό ευρεία έννοια. 

Ή επέκταση της ενεργού ζητήσεως καί ό σχηματισμός 
τών εισοδημάτων θα διαμορφωθούν έτσι, ώστε να συγκρα
τηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, παράλληλα δε θα ενισχυ
θεί ό εξαγωγικός προσανατολισμός καί ή ανταγωνιστικότητα 
της παραγωγής, ώστε να εξασφαλισθεί συνεχής βελτίωση 
στο ισοζύγιο πληρωμών. 

Α. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1. Ή συνολική προσφορά καί ζήτηση εργασίας 

Ή διαθέσιμη συνολική προσφορά εργασίας εξαρτάται άπο 
τή φυσική κίνηση του πληθυσμού, άπο τήν εξωτερική μετα
νάστευση, άπο τήν προθυμία ή τή δυνατότητα τών ατόμων 
να μετάσχουν στο εργατικό δυναμικό, άπο τις συμβατικά 
καθοριζόμενες ημέρες καί ώρες εργασίας καί τέλος άπο το 
επίπεδο τών μισθών. Βραχυχρόνια, ή φυσική κίνηση του πλη
θυσμού μπορεί να εκτιμηθεί με σχετική ακρίβεια, ή πρόβλεψη 
δμως τών εξελίξεων στή μεταναστευτική κίνηση, ή διαμόρ
φωση τών συντελεστών συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό 
κατά φύλο καί ηλικία καί ή επίδραση άπο τή μεταβολή τών 
μισθών εμφανίζει σχετική αβεβαιότητα. 

"Αν καί είναι πιθανό δτι θα παρατηρηθούν ορισμένες μικρές 
μεταβολές στους συντελεστές συμμετοχής στο εργατικό δυ
ναμικό κατά ηλικία καί φύλο κατά τή διάρκεια του Προγράμ
ματος, ό συντελεστής συμμετοχής στο εργατικό δυναμικά 
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των ηλικιών 15-64 ετών ώς σύνολο εκτιμάται δτι θα παρα
μείνει περίπου αμετάβλητος. "Αν γίνει δεκτό δτι, σύμφωνα 
και με τις τάσεις πού έχουν ήδη εκδηλωθεί, ή καθαρή πα
λιννόστηση κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα φθάσει 
τις 30.000 ενεργά άτομα περίπου, το συνολικό εργατικό δυ
ναμικό της οικονομίας τών ηλικιών 15-64 υπολογίζεται δτι 
θα αυξηθεί κατά 100.000 άτομα περίπου (80.000 για την 
περίοδο 1977-1980), δηλαδή με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,7 %. 
"Ιση περίπου εκτιμάται δτι θα είναι και ή αύξηση του συνο
λικού εργατικού δυναμικού. 

"Οπως ήδη αναφέρθηκε, οι νέες ανάγκες σε εργασία στους 
μή γεωργικούς τομείς της οικονομίας υπολογίζονται σε 
210.000 άτομα περίπου κατά τήν περίοδο του Προγράμ
ματος (170.000 άτομα για τήν τετραετία 1977-1980). Ή 
εκτίμηση αυτή στηρίζεται στην εύλογη υπόθεση δτι ό ρυθ
μός αυξήσεως της παραγωγικότητας της εργασίας θα είναι 
περίπου 'ίδιος με το ρυθμό της περιόδου 1961-1971 και 
αισθητά υψηλότερος άπο εκείνον της πενταετίας 1971-1975, 
•ή πτώση του οποίου αντανακλά τις δυσμενείς επιπτώσεις 
της πρόσφατης ύφέσεως. Ή νέα αυτή ζήτηση εργασίας 
θα ικανοποιηθεί κατά το ήμισυ περίπου από τή φυσική αύ
ξηση του εργατικού δυναμικού στον αστικό τομέα—πού θα 
είναι ελαφρά υψηλότερη άπο τήν αύξηση του συνολικού 
εργατικού δυναμικού—και κατά το υπόλοιπο άπο τήν απορ
ρόφηση τοΰ μικρού αριθμού άνεργων, άπο τή μετακίνηση 
εργατικού δυναμικού άπο τον αγροτικό τομέα και άπο τήν 
καθαρή παλιννόστηση. Σύμφωνα με δλες τις ενδείξεις οι 
ανάγκες σε εργασία, ώς σύνολο, θα καλυφθούν χωρίς ιδιαί
τερες δυσχέρειες. 

2. Ή προσφορά καΐ ζήτηση εργασίας κατά κλάδους, 
ειδικότητες και γεωγραφική περιοχή 

Ένώ ή συνολική προσφορά εργασίας φαίνεται να είναι 
επαρκής για τήν ικανοποίηση της ζητήσεως κατά τή διάρ
κεια τοΰ Προγράμματος, παρουσιάζονται σε μικρή έκταση 
στενότητες σε ορισμένους κλάδους παραγωγής καθώς καί 
σέ ορισμένες ειδικότητες ή περιοχές. 

Ό ακριβής προσδιορισμός τών αναγκών κατά ειδικότητα 
άλλα καί της σχέσεως μεταξύ τοΰ είδους της εκπαιδεύσεως 
καί τοΰ ασκούμενου επαγγέλματος είναι ιδιαίτερα δυσχερής. 
*Η μεταβολή της συνθέσεως της παραγωγής καί της τεχνο
λογίας καθιστά προβληματική τή λεπτομερή πρόβλεψη τών 
αναγκών σέ εξειδικευμένα άτομα. Άπο το άλλο μέρος, 
απόφοιτοι ορισμένων σχολών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σέ πολλούς κλάδους ή να υποκατασταθούν στον κλάδο της 
ειδικότητας τους άπο άτομα χωρίς ισοδύναμες σπουδές ή 
τέλος άπο άτομα μέ συγγενείς άλλα σχετικά διαφορετικές 

76 



•σπουδές. Παρά τις δυσκολίες αυτές, ή προσπάθεια πού έχει 
αναληφθεί στα πλαίσια του Προγράμματος για τον προσ
διορισμό τών αναγκών της οικονομίας σε ειδικευμένο προ
σωπικό διάφορων κατηγοριών καί της πιθανής προσφοράς, 
με βάση τίς εκροές του εκπαιδευτικού συστήματος, παρέχει 
ενδείξεις πού μπορεί να είναι χρήσιμες για να εντοπισθούν 
έγκαιρα στενότητες στην αγορά εργασίας. 

"Οπως αναφέρθηκε, ή αντιμετώπιση του προβλήματος 
μακροχρόνια θα αναζητηθεί στην ορθολογική διάρθρωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος και τον κατάλληλο επαγγελμα
τικό προσανατολισμό, στα πλαίσια άλλωστε αυτά σχεδιά
ζεται ή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πού βρίσκεται υπό 
εφαρμογή. Ουσιώδη συμβολή στην επίλυση του προβλή
ματος θα έχει καί ή βαθμιαία άλλα αναπόφευκτη μεταβολή 
της δομής τών αμοιβών. Επειδή ορισμένα άπο τα μέτρα 
αυτά αποδίδουν με βραδύ ρυθμό, οί ενδεχόμενες στενότητες 
κατά τή διάρκεια του Προγράμματος, καί μάλιστα αν 
εμφανισθούν σε κλάδους αιχμής, θα πρέπει να αντιμετω
πισθούν με αμεσότερα μέτρα, κατά τα πρότυπα άλλων 
χωρών, στα πλαίσια τών προσπαθειών ταχύρρυθμης μετεκ-
παιδεύσεως καθώς καί της παροχής ειδικών κινήτρων για 
να διευρυνθεί ή προσφορά ορισμένων κατηγοριών εργασίας. 

Β. Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. Ίο μέγεθος τών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου 

Ή αύξηση καί ή πληρέστερη χρησιμοποίηση του κεφα
λαίου αποτελεί τή δεύτερη βασική πηγή οικονομικής ανα
πτύξεως. Κατά τήν περίοδο του Προγράμματος ό ρυθμός 
αυξήσεως του πάγιου κεφαλαίου υπολογίζεται ότι θα ανέλθει 
σε 6,5%, ενώ τών ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφα
λαίου σε 11,7 % κατά μέσον ορο το χρόνο. "Αν ληφθούν 
υπόψη οί επενδύσεις πού πραγματοποιήθηκαν κατά το 1976, 
οί εκτιμήσεις αυτές αντιστοιχούν προς μέσους ετήσιους 
ρυθμούς 6,5 % καί 13,1 % αντίστοιχα για τήν περίοδο 
1977-1980. ΛΑν καί στην αρχή της περιόδου του Προγράμ
ματος φαίνεται οτι υπήρχε αργούσα παραγωγική δυναμι
κότητα, σέ ορισμένους τουλάχιστον κλάδους, ή πραγματο
ποίηση ρυθμού αυξήσεως τών επενδύσεων, σημαντικά 
υψηλότερου άπο το ρυθμό αυξήσεως του εισοδήματος κατά 
τή διάρκεια του Προγράμματος, είναι απαραίτητη για 
τους έξης λόγους : (α) Ό ρυθμός αυξήσεως του εισοδή
ματος πού έχει τεθεί ως στόχος προϋποθέτει άνοδο της 
παραγωγικότητας μέ υψηλό σχετικά ρυθμό. Αυτό συνεπά
γεται ταχεία αύξηση του κεφαλαίου κατά εργαζόμενο καί 
κατά κανόνα του λόγου μεταξύ κεφαλαίου καί προϊόντος. 
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(β) Ή επίτευξη των βασικών κοινωνικών στόχων, άλλα: 
και ή προώθηση ορισμένων κρίσιμων διαρθρωτικών μετα
βολών, απαιτούν ιδιαίτερα αυξημένες δαπάνες επενδύσεων. 
(γ) Ή αποπεράτωση τών μεγάλων μεταποιητικών μονάδων, 
πού προγραμματίζονται, άπαιτεϊ σημαντικό χρόνο καί κατά 
συνέπειαν, ενώ ή δαπάνη επενδύσεων θα πραγματοποιηθεί 
στο σύνολο της σχεδόν μέχρι το 1980, ή αντίστοιχη αύξηση 
της παραγωγής θα εκδηλωθεί μόνο εν μέρει κατά την περίο
δο του Προγράμματος, (δ) Έ ανάπτυξη τών εγχώριων 
πηγών ενέργειας πού θα περιορίσουν την εξάρτηση από τις 
εισαγωγές καυσίμων προϋποθέτει την εκτέλεση σειράς έ'ργο ν̂ 
εντάσεως κεφαλαίου. 

Το ποσοστό τών διαθέσιμων πόρων, πού θα διατεθεί για 
επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, προβλέπεται να φθάσει το 
1980 στο 23,1 % από 18,2 % το 1975, 18,4 % το 1976 
καί 21,8 % το 1970. Το γεγονός δτι ή συμμετοχή τών επεν
δύσεων στή συνολική δαπάνη της οικονομίας στο τέλος τοϋ 
Προγράμματος δεν θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη άπο 
δ,τι ήταν πρίν δέκα χρόνια, φανερώνει δτι ή πραγματοποίηση 
του στόχου αύτοΰ βρίσκεται μέσα στις δυνατότητες της 
οικονομίας. Άπο το άλλο μέρος, το δτι οί επενδύσεις, 
μετά άπο τα χαμηλά επίπεδα της περιόδου 1974-1975, 
θα ξαναφθάσουν στα επίπεδα της μακροχρόνιας αυξητικής 
τάσεως αποτελεί σημαντικό πράγματι επίτευγμα. 

2. Ή διάρθρωση τών επενδύσεων 

Παράλληλα με τήν ταχεία αύξηση τών επενδύσεων, 
βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι ή βελτίωση της 
συνθέσεως τους. Πρωταρχικό στόχο άπο τήν άποψη αυτή 
θα αποτελέσει ή ταχεία αύξηση τών επενδύσεων στή μετα
ποίηση, στα μεταλλεία, στην παραγωγή ηλεκτρισμού, καθώς 
καί ή προώθηση τών έργων υποδομής, τα όποια θα στηρί
ξουν τήν αύξηση της προσφοράς κοινωνικών αγαθών καί 
υπηρεσιών πού προβλέπει το Πρόγραμμα. 'Αντίθετα, θα 
επιδιωχθεί ή επιβράδυνση του ανοδικού ρυθμού τών επεν
δύσεων σε κατοικίες, άφου ό σχηματισμός οικιστικού· 
κεφαλαίου έχει ήδη φθάσει συγκριτικά σε ικανοποιητικό 
επίπεδο, καθώς επίσης καί στον τουρισμό. Στον τομέα 
αυτό θα δοθεί ή έμφαση στίς μορφές εκείνες επενδύσεων· 
πού είναι λιγότερο απαιτητικές σε κεφάλαιο. 

Ειδικότερα θα επιδιωχθεί, ό μέσος ετήσιος ρυθμός αυξή
σεως τών επενδύσεων στή μεταποίηση να επανέλθει στα 
υψηλά επίπεδα πού επικράτησαν πρίν άπο τήν πρόσφατη 
ύφεση. Ή επιδίωξη αύτη συνεπάγεται υπερδιπλασιασμό τών 
επενδύσεων στον κλάδο κατά τήν περίοδο του Προγράμματος 
καί αύξηση της συμμετοχής τους στο σύνολο τών επενδύσεων 
πάγιου κεφαλαίου άπο 14,2 % το 1970 καί 17,6 % το 1975 
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σέ 23,3 % το 1980. Με ταχύτερο ακόμη ρυθμό θα αυξηθούν 
•οι επενδύσεις στον κλάδο των μεταλλείων-ορυχείων, πού 
προβλέπεται να ύπερτριπλασιασθουν. Έξαλλου, οι επενδύ
σεις στον τομέα της παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας υπο
λογίζεται να διπλασιασθούν σχεδόν μέσα στην πενταετία. 
Παράλληλα, οί επενδύσεις στις δραστηριότητες πού έχουν 
σχέση μέ την παροχή τών βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, 
καθώς καί οί επενδύσεις πού συνδέονται μέ την αναδιάρθρωση 
καΐ βελτίωση του δημόσιου διοικητικού μηχανισμού, προ
βλέπεται να υπερδιπλασιασθούν. 

Αντίθετα, ή αΰξηση τών επενδύσεων στον τομέα τών κα
τοικιών θα διατηρηθεί σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα (μέσος 
ετήσιος ρυθμός αυξήσεως 6,5 % για τήν πενταετία 1976-1980 
ή 6 , 1 % για τήν περίοδο 1977-1980), ώστε ή συμμετοχή 
τους στις συνολικές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου να 
περιορισθεί σέ 21,8% το 1980 άπο 27,4% το 1975, 27,8% 
το 1976 και 27,9 % το 1970. Παρά τή σχετική επιβρά
δυνση, ή τελική αύξηση τών επενδύσεων σέ κατοικίες υπο
λογίζεται δτι θα προσθέσει στο απόθεμα πού υπήρχε το 
τέλος του 1975 τουλάχιστον 600.000 νέες κατοικίες—μέ 
μέσο μέγεθος 3,3 δωματίων—και θα συντελέσει στο σημαν
τικό περιορισμό της πυκνότητας κατοικήσεως. Τούτο, σέ 
συνδυασμό καί μέ τήν προβλεπόμενη επιβράδυνση της μετα
κινήσεως πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα, τήν προσπά
θεια βελτιώσεως της ποιότητας και τή βαθμιαία ενίσχυση 
της δυνατότητας αποκτήσεως ιδιόκτητης στέγης άπο ομά
δες πληθυσμού μέ σχετικά χαμηλό εισόδημα, θα επιτρέψει 
τή σημαντική εξύψωση της στάθμης τών συνθηκών κα
τοικίας. 

Οί στόχοι ώς προς τήν αναδιάρθρωση τών επενδύσεων 
εμφανίζονται εκ πρώτης όψεως σχετικά φιλόδοξοι. Πρέπει 
όμως να σημειωθεί δτι για τήν αναδιάρθρωση τών δημόσιων 
επενδύσεων, πού θα καλύψουν το 1/3 περίπου του συνόλου, 
δεν αναμένεται να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, ενώ ή συγ
κράτηση τών επενδύσεων σέ κατοικίες μπορεί καταρχήν 
εύκολα να πραγματοποιηθεί μέ τον κατάλληλο έ'λεγχο τών 
στεγαστικών δανείων. Ό μόνος τομέας στον όποιο θα χρεια
σθεί ιδιαίτερη προσπάθεια είναι οί βιομηχανικές επενδύ
σεις πού επηρεάζονται αποφασιστικά άπο τους εν μέρει 
αστάθμητους παράγοντες πού διαμορφώνουν τις επιχειρη
ματικές προσδοκίες. Κατά το μεγαλύτερο μέρος πρόκειται 
για επενδύσεις πού προβλέπεται να πραγματοποιηθούν 
επειδή είναι απαραίτητες για να καλυφθεί ή αναμενόμενη 
αύξηση της εσωτερικής καί εξωτερικής ζητήσεως. Τούτο 
σημαίνει δτι οί εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται εν μέρει στην 
πρόβλεψη οτι οί διεθνείς οικονομικές συνθήκες θα εξακο
λουθήσουν να είναι ευνοϊκές, ώστε να επιτρέψουν τήν πραγ
ματοποίηση της προγραμματιζόμενης αυξήσεως τών έξα-
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γωγών. Tò υπόλοιπο άφορα μικρό αριθμό μεγάλων βασικών 
μονάδων για τήν πραγματοποίηση τών όποιων έχουν ήδη 
τεθεί σε λειτουργία οι κατάλληλοι μηχανισμοί και οι όποιες 
θα συμβάλλουν στη βελτίωση της δομής της οικονομίας πού 
είναι απαραίτητη για τή μακροχρονιότερη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μέσα στο χώρο της Ευρω
παϊκής Κοινότητας. 

Ή μεταβολή της συνθέσεως τών επενδύσεων προς όφελος 
τών κλάδων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και συλ
λογικών αγαθών συνεπάγεται τήν ανάληψη αυξημένου 
τμήματος τών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου άπο το 
Κράτος. "Ετσι, ή συμμετοχή τών επενδύσεων του δημόσιου 
τομέα στο σύνολο, πού το 1975 ανερχόταν σε 28,2 % και 
το 1976 σε 27,1 %, προβλέπεται να φθάσει το 1/3 περίπου 
του συνόλου κατά το 1980. Το αυξημένο αυτό βάρος, πού 
θα πρέπει να αναλάβει ό δημόσιο: τομέας, υπογραμμίζει 
τή σημασία της αναδιοργανώσεως τών αρμόδιων δημόσιων 
υπηρεσιών και της βελτιώσεως τών σχετικών διαδικασιών 
μελέτης, ελέγχου και εκτελέσεως τών δημόσιων επενδύ
σεων. 

3. Οι εθνικοί πόροι και ή δαπάνη της οικονομίας. Ή 
χρηματοδότηση τών επενδύσεων 

Ένώ ή αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε 
σταθερές τιμές κατά τή διάρκεια της περιόδου 1976-1980 
θα προσεγγίσει κατά μέσον ορο το 7% (1977-1980 : 7,1%) 
ετησίως, το σύνολο τών διαθέσιμων πόρων της οικονομίας 
από εγχώριες καί ξένες πήγες κατά τή διάρκεια του Προ
γράμματος αναμένεται δτι θα αυξάνει με μέσο ετήσιο ποσο
στό 6,5% περίπου (1977-1980: 6,9%), γιατί ή καθαρή 
εισροή πόρων άπο το εξωτερικό υπολογίζεται δτι θα παρα
μείνει περίπου αμετάβλητη. 

Ή αντίστοιχη αύξηση της συνολικής δαπάνης της οικο
νομίας υπολογίζεται δτι θα προέλθει άπο τήν αύξηση της 
συνολικής καταναλώσεως κατά 5,4 % (1977-1980: 5,5%) 
και τήν αύξηση τών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κατά 
11,7% (1977-1980: 13,1%) κατά μέσον δρο το χρόνο. 
Κατά τήν πενταετία 1971-1975 ό αντίστοιχος ρυθμός αυξή
σεως της καταναλώσεως έ'φθασε το 6,1 % ένώ οι επενδύ
σεις πάγιου κεφαλαίου σημείωσαν μικρή μόνο αύξηση. 

'Ιδιαίτερα υψηλός ρυθμός προγραμματίζεται για τήν 
αύξηση τών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου του δημοσίου, 
ήτοι 15,1 % σε σύγκριση μέ 1,1 % για τήν προηγούμενη 
πενταετία 1971-1975 (για τήν τετραετία 1977-1980 τούτο 
αντιστοιχεί σε 18,4 % ) , ένώ αναμένεται δτι οί ιδιωτικές 
επενδύσεις θα αυξάνονται μέ ρυθμό 10,3% έναντι 1,1 % 
στην πενταετία 1971-1975 (1977-1980:10,9%). Ό χα-
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μηλότερος ρυθμός αυξήσεως τών ιδιωτικών επενδύσεων σε 
σύγκριση μέ τις δημόσιες οφείλεται κατά ενα μέρος στην 
επιδίωξη να συγκρατηθεί ό ρυθμός αυξήσεως τών επενδύ
σεων σε κατοικίες και στο γεγονός δτι ή προσπάθεια επι
ταχύνσεως τών βιομηχανικών επενδύσεων δεν μπορεί άπο 
τη φύση της να έχει άμεσα αποτελέσματα, δεδομένου δτι ή 
επιτυχής υλοποίηση επενδυτικών αποφάσεων στη βιομηχα
νία απαιτεί χρόνο. 

Ή βραδύτερη αύξηση της καταναλώσεως τόσο της δημό
σιας δσο και της ιδιωτικής, σε σύγκριση μέ τήν αύξηση 
του εισοδήματος καί τών διαθέσιμων πόρων, θα επιτρέψει 
τήν αύξηση της αποταμιεύσεως ως ποσοστού του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος —πού το 1970 ήταν 21,9 % — άπο 
14,6 % το 1975 καί 15,7 % το 1976 σε 22,5 % περίπου 
το 1980. Ό στόχος να αυξηθεί σημαντικά το άποταμιευό-
μενο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος κατά τή διάρκεια 
της πενταετίας, ενώ φαίνεται έκ πρώτης όψεως φιλόδοξος, 
θεωρείται εφικτός, γιατί ουσιαστικά αντιστοιχεί σε επά
νοδο της ροπής προς αποταμίευση στα επίπεδα πού επι
κράτησαν πριν άπο τήν απότομη μείωση τους, εξαιτίας 
τών κλυδωνισμών της περιόδου 1973-1974. Πράγματι 
ή απότομη χαλάρωση της οικονομικής δραστηριότητας 
επηρέασε βέβαια πτωτικά το ρυθμό αυξήσεως της κατανα
λώσεως, άλλα σε έκταση πολύ μικρότερη άπο το αντίστοιχο 
διαθέσιμο εισόδημα. Οι καταναλωτές πού είχαν εθισθεί σέ μια 
σταθερή καί σημαντική άνοδο του επιπέδου διαβιώσεως τους 
σέ δλη σχεδόν τή μεταπολεμική περίοδο δέν ήταν εύκολο 
να αναπροσαρμόσουν απότομα καί δραστικά τις προσδο
κίες τους καί να περικόψουν τις καταναλωτικές τους δαπά
νες. Αυτό είχε ώς συνέπεια να υποστεί σοβαρή πτώση ή 
ιδιωτική αποταμίευση πού αυξανόταν σχεδόν σταθερά πριν 
άπο τήν ύφεση. Πρόσθετη δυσμενή επίδραση επί της ροπής 
προς αποταμίευση άσκησε επίσης ή πληθωριστική έ'ξαρση 
τών τιμών κατά τή διετία 1973-1974 πού εξασθένισε τα 
κίνητρα για αποταμίευση. Παράλληλα, ή ανάγκη να αντι
μετωπισθούν οι έ'κτακτες αμυντικές δαπάνες καί να βελτιω
θεί ή στάθμη τών κοινωνικών υπηρεσιών οδήγησε σέ από
τομη κάμψη της δημόσιας αποταμιεύσεως. 

Μέ τήν αύξηση του ρυθμού ανόδου του εισοδήματος καί 
τήν παράλληλη αποκατάσταση σχετικής νομισματικής στα
θερότητας, ή ροπή προς αποταμίευση αναμένεται εύλογα 
να σημειώσει ανάκαμψη. 

Πρέπει πάντως να σημειωθεί δτι μερικές άπο τις συνθήκες 
πού ευνόησαν τήν αποταμίευση στο παρελθόν τείνουν να 
εξασθενίσουν. Ή ιδιωτική αποταμίευση απέβλεπε, εν μέρει 
τουλάχιστον, στην πραγματοποίηση συγκεκριμένης επενδύ
σεως, ιδίως στον τομέα τών κατοικιών, δπου ή επιθυμία 
γ ια τήν απόκτηση στέγης ενθάρρυνε τήν αποταμίευση, για 
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-να συγκεντρωθεί το τίμημα ή να εξοφληθούν οι δόσεις του. 
Ενισχυτική επίδραση στην αποταμίευση άσκησε πιθανότατα 
καί ή αβεβαιότητα για τή σταθερότητα της απασχολήσεως 
πού δημιουργούσε τήν ανάγκη σχηματισμού ενός αποθέ
ματος για τήν κάλυψη αναγκών σε περίοδο ανεργίας. 'Επι
δίωξη δμως του Προγράμματος είναι ό περιορισμός του 
μεριδίου τών επενδύσεων σε κατοικίες —αν και ό ρυθμός 
μεταβολής τους παραμένει αυξητικός— ενώ ή αβεβαιότητα 
ως προς τήν απασχόληση έχει ήδη περιορισθεί. Για τους 
λόγους αυτούς ή αποκατάσταση υψηλής ροπής προς αποτα
μίευση πού θεωρείται αντικειμενικά εφικτή θα απαιτήσει 
ενδεχομένως τή λήψη κατάλληλων μέτρων, έτσι ώστε να 
ενισχυθούν τα αποταμιευτικά κίνητρα. Παράλληλα, παρά το 
δτι οι δαπάνες του δημοσίου για άμυνα, εκπαίδευση καί 
υγεία θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται, θα καταβληθεί 
ιδιαίτερη προσπάθεια για το σχετικό περιορισμό τών λοιπών 
καταναλωτικών δαπανών με αντίστοιχη αύξηση της δημό
σιας αποταμιεύσεως. 

Με βάση τις προοπτικές αυτές για τήν εξέλιξη της ροπής 
προς αποταμίευση, οι διαθέσιμοι εγχώριοι πόροι για τή 
χρηματοδότηση τών νέων επενδύσεων κατά τή διάρκεια 
του Προγράμματος θα καλύψουν ουσιωδώς μεγαλύτερο 
μέρος της δαπάνης για το σχηματισμό νέου κεφαλαίου, 
άπ' δ,τι στο πρόσφατο παρελθόν. Συγκεκριμένα, ή συμ
μετοχή τών εγχώριων αποταμιεύσεων στο σύνολο τών χρη
ματοδοτικών πόρων άπο 53,9% το 1975 καί 57,9% το 
1976 εκτιμάται δτι θα προσεγγίσει το 70% κατά το τε
λευταίο έτος του Προγράμματος. 

Οι παραπάνω εξελίξεις ως προς τίς εγχώριες πηγές χρη
ματοδοτήσεως τών ακαθάριστων επενδύσεων σημαίνουν δτι 
ή ανεπάρκεια αποταμιεύσεων, ή οποία θα πρέπει να καλυφθεί 
από πηγές του εξωτερικού, περιορίζεται ουσιωδώς κατά τή 
διάρκεια της περιόδου του Προγράμματος. Συγκεκριμένα 
υπολογίζεται δτι το ποσοστό του καθαρού δανεισμού άπο 
το εξωτερικό, στο σύνολο της χρηματοδοτήσεως τών νέων 
επενδύσεων, θα μειωθεί άπο 17,5% το 1975 σέ 10% περίπου 
το 1980. 

4. 'Αρχές καί κατευθύνσεις πολιτικής επενδύσεων 

Το Πρόγραμμα έ'χει σαν βασική αρχή τήν ενθάρρυνση 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί τή δημιουργία συνθηκών 
για τήν πλήρη καί ταχεία πραγματοποίηση τών επενδυτικών 
σχεδίων του ιδιωτικού τομέα. Ή κρατική παρέμβαση θα 
είναι περιορισμένη καί θα στρέφεται προς τίς έξης κυρίως 
κατευθύνσεις : 

(α) Σέ πλήρη αρμονία μέ το αντίστοιχο καθεστώς τής 
ΕΟΚ, θα καταρτισθεί καί θα εφαρμοσθεί ενα σύστημα 
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κινήτρων αναπτύξεως τα όποια θα προωθούν την επίτευξη 
των βασικών στόχων του Προγράμματος αναφορικά μέ το 
ΰψος και τη διάρθρωση των επενδύσεων. Συγκεκριμένα, 
τα κίνητρα θα αποβλέπουν κυρίως στην ενίσχυση των 
επενδυτικών πρωτοβουλιών πού συμβάλλουν στην αύξηση 
της παραγωγικότητας, ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστι
κότητα της παράγωγης και προσαρμόζουν τή χωροταξική 
κατανομή της παραγωγικής δραστηριότητας στο επιθυμητό 
πρότυπο. Το είδος, ή έκταση και ή διαδικασία εφαρμογής 
θα σχεδιασθούν έτσι, ώστε να ελέγχεται το κόστος καί να 
είναι εύκολη ή στάθμιση της αποδοτικότητας τους. 

(β) Σε δσες περιπτώσεις ή ιδιωτική πρωτοβουλία βρί
σκεται εξ αντικειμένου σε αδυναμία εκτελέσεως ε'ίτε λόγω 
μεγέθους τών απαιτούμενων κεφαλαίων ε'ίτε λόγω αυξη
μένων κινδύνων, θα αναληφθεί ή δημιουργία βασικών 
αναπτυξιακών μονάδων εϊτε απευθείας μέσω ειδικών φο
ρέων ε'ίτε άπο κοινού μέ ιδιωτικούς φορείς. Ή σύσταση 
τής ΕΛΕΒΜΕ καί ή περαιτέρω δραστηριοποίηση της ΕΤΒΑ 
αποτελούν σημαντικά βήματα προς τήν κατεύθυνση αύτη. 
Οι κρατικές αυτές πρωτοβουλίες δεν έχουν το νόημα τής 
μόνιμης υπαγωγής ορισμένων παραγωγικών δραστηριο
τήτων στή σφαίρα του δημόσιου τομέα. Δεν θα αποκλεισθεί 
ή μερική ή ολική μεταβίβαση τους, σέ μεταγενέστερο 
στάδιο, σέ ιδιωτικούς φορείς, εφόσον εκδηλωθεί ανάλογο 
ενδιαφέρον καί ύπο δρους πού θα διασφαλίζουν το κοινωνικό 
συμφέρον. 

(γ) Για μια χώρα μέ περιορισμένη εσωτερική αγορά, 
σχετικά χαμηλή τεχνολογική στάθμη καί ατελή βιομηχανική 
διάρθρωση, ή εισροή ξένου κεφαλαίου καί σύγχρονης τε
χνολογίας θεωρείται απαραίτητη για τήν αποτελεσματική 
κινητοποίηση καί πλήρη αξιοποίηση τών διαθέσιμων παρα
γωγικών πόρων. Ύπο το πνεύμα αυτό, επιδίωξη του Προ
γράμματος είναι, μέσα στα πλαίσια του καθεστώτος τής 
ελεύθερης διακινήσεως κεφαλαίου πού ισχύει στην Ευρω
παϊκή Κοινότητα, ή προσέλκυση ξένου κεφαλαίου καί ή 
διεύρυνση τής εισροής νέας τεχνολογίας ιδίως σέ τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τήν επιτάχυνση της οικονομικής 
ανόδου. Ή διαμόρφωση συγκεκριμένης πολιτικής θα λάβει 
υπόψη τον κώδικα του 'Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνερ
γασίας καί 'Αναπτύξεως, ό όποιος αναφέρεται στή συμπερι
φορά τών μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων στις διά
φορες χώρες καί τον όποιο αποδέχθηκε καταρχήν καί ή 
Ελλάς. Ή πολιτική ομαλότητα, ή σχετική νομισματική 
σταθερότητα, οι εκμεταλλεύσιμες πρώτες ύλες, οι ευνοϊκές 
συνθήκες στην αγορά εργασίας, ή ενισχυμένη δανειοληπτική 
ικανότητα, ή νευραλγική γεωγραφική θέση καί γενικά οι 
ευνοϊκές προοπτικές αναπτύξεως μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα αποτελούν ισχυρό πλέγμα συγκριτικών πλεονε-
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κτημάτων, ιδιαίτερα ελκυστικών για τήν εισροή επενδυτικού 
κεφαλαίου άπο το εξωτερικό. Αυτό, σε συνδυασμό με τή 
διαφαινόμενη τάση χωροταξικής άνακατατάξεως των παρα
γωγικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, ενισχύει τή δια
πραγματευτική θέση της χώρας και δημιουργεί τίς προ
ϋποθέσεις για αμοιβαία επωφελή συνεργασία με το ξένο 
κεφάλαιο. 

(δ) Θα ενισχυθούν οί δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρή
σεις και θα ενθαρρυνθεί ή συνεργασία ή, δπου είναι απα
ραίτητο, ή συγχώνευση τους, έτσι ώστε. να εξασφαλισθεί ή 
βιωσιμότητα και ή ανταγωνιστικότητα τους. Ή σύγχρονη 
εμπειρία αποδεικνύει δτι μικρομεσαίες μονάδες, κατάλληλα 
οργανωμένες, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο 
παραγωγικό κύκλωμα και έ'χουν αξιόλογες προοπτικές ανα
πτύξεως. Τοΰτο ισχύει τόσο για τους κλάδους πού, άπο τή 
φύση τους ή λόγω τών τεχνολογικών συνθηκών μπορούν 
να στηρίζονται σε μικρές μονάδες, δσο καί για κλάδους 
στους οποίους μικρομεσαίες μονάδες εντάσσονται ως ανε
ξάρτητα τμήματα μεγάλων παραγωγικών συγκροτημάτων. 
Ή ευελιξία καί ή προσαρμοστικότητα, ή αντοχή τους στίς 
διακυμάνσεις καί ό άμεσος καί αποτελεσματικός έλεγχος 
της παράγωγης—χωρίς τα δαπανηρά συστήματα πού χρειά
ζονται για το σκοπό αυτό οί μεγάλες μονάδες—συνιστούν 
σοβαρά πλεονεκτήματα, πού ενισχύονται σημαντικά αν 
συνδυασθούν μέ τίς οικονομίες κλίμακος, οί όποιες μπορούν 
να εξασφαλισθούν μέ τή συνεργασία, τίς συγχωνεύσεις 
καί τήν εξειδίκευση. 

(ε) "Οσον άφορα στίς δημόσιες επενδύσεις πού εμπίπτουν 
κατά παράδοση στην αρμοδιότητα του Κράτους, ιδιαίτερη 
μέριμνα θα ληφθεί για τήν οργάνωση καί εφαρμογή σύγ
χρονων μεθόδων ορθολογικής επιλογής τών έ'ργων πού θα 
εκτελεσθούν.'Η συστηματική καί έγκαιρη εκτίμηση τών κοι
νωνικών ωφελειών καί του αντίστοιχου κόστους τών διάφορων 
έ'ργων καί ή ιεράρχηση τους μέ βάση τήν οικονομική καί κοι
νωνική αποδοτικότητα τους θα συμβάλει οχι μόνο στην πλη
ρέστερη αξιοποίηση τών κεφαλαιακών πόρων του δημόσιου 
τομέα, άλλα καί στη σχετική ευελιξία του Προγράμματος. 

Γ. ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Το έδαφος, οί υδάτινοι πόροι, τα μεταλλευτικά αποθέματα 
καί οί ενεργειακές πηγές, ό δασικός καί ενάλιος πλούτος 
καί τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της χώρας έχουν 
σήμερα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τόσο λόγω τών πρό
σφατων μεγάλων ανατιμήσεων στα καύσιμα καί σέ ορι
σμένες πρώτες ύλες δσο καί λόγω τών ταχέως αυξανόμενων 
αναγκών τής αναπτύξεως. 
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Ή χρησιμοποίηση των κατηγοριών εκείνων των φυσικών 
πόρων πού είναι αναλώσιμοι θα πρέπει να πραγματοποιείται 
με τέτοιο ρυθμό, ώστε να εξασφαλίζεται ή καλύτερη δυνατή 
ισορροπία ανάμεσα στην ικανοποίηση των αναγκών της 
σύγχρονης και τών μελλοντικών γενεών. 'Τπερεντατική 
εκμετάλλευση, σε τρόπο πού να διαγράφεται άμεση προοπτι
κή ταχείας εξαντλήσεως και άποστερήσεως της χώρας 
άπο ένα φυσικό πόρο, δεν ενδείκνυται. Ά π ο το άλλο μέρος, 
ή επίμονη φύλαξη ενός πόρου για μελλοντική χρήση κάτω 
άπο τίς γρήγορα μεταβαλλόμενες τεχνολογικές συνθήκες, 
πού μπορεί να οδηγήσουν στην οικονομική του απαξίωση, 
δεν έχει ασφαλώς νόημα. Ό πιο αποδοτικός ρυθμός αντλή
σεως εξαρτάται άπο τίς τιμές, τίς πιθανές τεχνολογικές 
μεταβολές και τίς ανάγκες οι όποιες ικανοποιούνται άπό 
τα έσοδα πού προσφέρει ή χρησιμοποίηση ενός αναλώσιμου 
πόρου. Τέλος για τους πόρους εκείνους, πού ή σωστή χρη
σιμοποίηση τους δέν συνεπάγεται ανάλωση, δπως π.χ. το 
έδαφος, θα αποφευχθεί κάθε χρήση πού για χάρη βραχυ
χρόνιων ωφελειών καταλήγει στην ανεπανόρθωτη φθορά 
τους. Για μικρό έθνος, δπως το ελληνικό, ή διαφύλαξη και 
ή βελτίωση τών διαθέσιμων φυσικών πόρων αποτελεί δρο 
επιβιώσεως. 

1. Το έδαφος και ol υδάτινοι πόροι 

Ή γεωφυσική διαμόρφωση της χώρας δέν μπορεί να 
θεωρηθεί άπο τίς πιο ευνοϊκές, άφου άπο τή συνολική 
έκταση τών 132 εκατ. στρεμμάτων μόνο τα 40 περίπου 
εκατ. είναι καλλιεργήσιμα και άπο αυτά μόνο τα μισά 
περίπου έχουν υψηλή γονιμότητα, αντίστοιχη μέ εκείνη 
τών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Πέρα άπο αυτό, ή υπερβο
λική ξύλευση, ή ύπερβόσκηση και ή καταστροφή τών δασών 
άπο άλλους λόγους, οδήγησαν σέ εκτεταμένη διάβρωση 
και προϊούσα υποβάθμιση τών εδαφικών πόρων. Παράλληλα, 
σέ πολλές περιπτώσεις, πολύτιμα για τή γονιμότητα τους 
εδάφη έχουν διατεθεί σέ άλλες χρήσεις, παρόλο πού αυτό 
δέν ήταν απαραίτητο. Κάτω άπο τίς συνθήκες αυτές, ή 
διατήρηση και ή προστασία του πολύτιμου αύτοΰ πόρου 
αποκτά πρωταρχική σημασία. 

"Αν και οι εδαφικοί πόροι της χώρας είναι περιορισμένοι 
και άπο μακροχρονιότερη σκοπιά πιθανώς ανεπαρκείς, πα
ρέχουν εν τούτοις σημαντικά περιθώρια για τήν αύξηση 
της παραγωγής και δέν αποτελούν εμπόδιο για τήν πραγ
ματοποίηση τών στόχων του Προγράμματος. Ή παραγωγή 
περιορίζεται σήμερα κατά Ινα μέρος άπο τή χαμηλή παρα
γωγικότητα πού επιτυγχάνεται. Άπο τα 18 περίπου εκατ. 
στρέμματα, πού συγκεντρώνουν τίς προϋποθέσεις για εντατική 
εκμετάλλευση, μόνο τα 6 περίπου εκατ. φαίνεται να άξιο-
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ποιούνται πλήρως. "Ετσι, παρά το γεγονός δτι το 1/4 περίπου 
από τα εδάφη πού καλλιεργούνται σήμερα δεν φαίνονται 
κατάλληλα για αποδοτική εκμετάλλευση και πρέπει βαθ
μιαία να αποδοθούν σέ άλλες αγροτικές χρήσεις—όπως 
οι βοσκές, τα δάση—ή σέ άλλες χρήσεις, ή δυνατότητα 
επεκτάσεως της εντατικής εκμεταλλεύσεως σέ τριπλάσιο 
άπο το σημερινό αριθμό στρεμμάτων δημιουργεί σημαντικά 
περιθώρια αυξήσεως της γεωργικής παραγωγής. Τούτο 
όμως θα απαιτήσει την πάροδο ικανού χρόνου, καθώς και τη 
διάθεση σημαντικών κεφαλαίων. 

Μέ εξαίρεση ορισμένες νησιωτικές κυρίως περιοχές, το 
υδατικό δυναμικό τών διάφορων περιοχών της χώρας, μέ 
την έννοια του συνόλου τών απορροών στους φυσικούς 
αποδέκτες τους, είναι αρκετό για να επιτρέψει την άρδευση 
τών γόνιμων εδαφών, την ύδρευση τών κατοικούμενων 
περιοχών και την κάλυψη τών αναγκών για τις λοιπές 
χρήσεις. Έν τούτοις οι υδάτινοι πόροι της χώρας είτε 
δέν αξιοποιούνται επαρκώς, λόγω ελλείψεως έ'ργων, είτε 
δέν χρησιμοποιούνται κατά τον αποδοτικότερο τρόπο, και 
δταν ακόμη υπάρχουν τα βασικά έ'ργα (κυρίως αρδευτικά) 
μέ αποτέλεσμα σημαντικό μέρος τών αναγκών να 
μη ικανοποιείται. Μέ τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα 
νέα έ'ργα, εκτιμάται δτι θα άρδευθοΰν γύρω στα 1.500 
ακόμα χιλ. στρέμματα ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά ή 
στάθμη της ικανοποιήσεως τών έκτος της γεωργίας αναγκών 
σέ νερό. 

2. Ό ορυκτός πλούτος 

Ή εξόρυξη και ή βιομηχανική αξιοποίηση τών γνωστών 
μεταλλευτικών κοιτασμάτων της χώρας και κυρίως τών 
βωξιτών, τών σιδηρονικελιούχων ορυκτών και τών λευ-
κόλιθων σημείωσε ταχεία άνοδο στο πρόσφατο παρελθόν* 
συνέβαλε ουσιωδώς στην αύξηση τών συναλλαγματικών 
πόρων της χώρας καί έ'δωσε σημαντική ώθηση στην ανά
πτυξη του τομέα της επεξεργασίας μετάλλων. Ό γνωστός 
δμως μεταλλευτικός πλούτος, πού εϊναι σημαντικός, μένει 
ακόμη στο μεγαλύτερο του μέρος ανεκμετάλλευτος είτε 
μέ τήν έννοια δτι δέν γίνεται ή πρέπουσα εξόρυξη είτε 
γιατί τα έξορυσσόμενα μεταλλεύματα δέν αξιοποιούνται 
βιομηχανικά στην επιθυμητή έκταση. Πρέπει δμως να 
επισημανθεί δτι μέ τα τελευταία νομοθετήματα για τα 
μεταλλεία θεσπίζονται αποτελεσματικοί έ'λεγχοι κατά της 
αρπακτικής εκμεταλλεύσεως καί ρυθμίζεται γενικότερα πάνω 
σέ ορθολογικές βάσεις σύμφωνα μέ τα διεθνή πρότυπα ή 
λειτουργία τών μεταλλευτικών επιχειρήσεων. 

'Εξάλλου, σύμφωνα μέ τις υφιστάμενες ενδείξεις, ή συ
στηματική έ'ρευνα είναι πιθανόν δτι θα αποκαλύψει πρό-
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σθετα κοιτάσματα σε σημαντικό αριθμό ορυκτών. Ένώ τα 
βέβαια αποθέματα βωξιτών υπολογίζονται σε 150 εκατ. 
τόν. και τών σιδηρονικελιούχων κοιτασμάτων — πού είναι 
μέ τις σημερινές τεχνικές συνθήκες οικονομικά εκμεταλ
λεύσιμα — σέ 250-350 εκατ. τόν., τα πιθανά φθάνουν τα 
250 εκατ. τόν. και το ένα δισ. τόν. αντίστοιχα. Οι με
γάλες αυτές ποσότητες επιτρέπουν την περαιτέρω ταχεία 
ανάπτυξη τών αντίστοιχων εξορυκτικών και μεταλλευτικών 
δραστηριοτήτων για αρκετές δεκαετίες. 

"Αν και ή μέχρι σήμερα έρευνα δέν επιτρέπει την εκτί
μηση του μεγέθους τών αποθεμάτων και της σημασίας 
ορυκτών, όπως οι πορφυρικοί χαλκοί, τα πολύτιμα μέ
ταλλα, τα φωσφορικά ορυκτά κ.ά., καθώς και άλλων φτω
χών σέ περιεκτικότητα μεταλλευμάτων, οι υπάρχουσες εν
δείξεις είναι πολύ ενθαρρυντικές. Γενικά μπορεί να λεχθεί, 
οτι μέ τα σημερινά δεδομένα οι προοπτικές περαιτέρω 
ταχείας αναπτύξεως του τομέα είναι ευνοϊκές, άρκεΐ ή 
!ρευνα να οργανωθεί στη σωστή βάση και να προωθηθεί 
ή προσπάθεια καθετοποιήσεως της μεταλλευτικής παρα
γωγής. 

3 . ΟΙ ενεργειακοί πόροι 

Τα τρία τέταρτα σχεδόν τών ενεργειακών αναγκών τής 
χώρας καλύπτονται από εισαγόμενα καύσιμα. 'Ο υψηλός 
αυτός βαθμός εξαρτήσεως από την αλλοδαπή, μέ τίς ση
μερινές αστάθμητες συνθήκες, έκτος άπο τή μεγάλη συναλ
λαγματική επιβάρυνση, πού μετά τον τετραπλασιασμό τής 
τιμής του πετρελαίου έγινε δυσβάστακτη, συνεπάγεται σο
βαρούς κινδύνους για τον ομαλό εφοδιασμό τής χώρας 
ιδίως σέ περιόδους κρίσεως. Ή προσπάθεια να εξοικονο
μηθεί ενέργεια, ή οποία είχε ήδη ορισμένα ευνοϊκά απο
τελέσματα, θα συνεχισθεί, δέν μπορεί όμως να περιορί
σει σέ μεγάλη έκταση τήν εξάρτηση κατά τή διάρκεια 
του Προγράμματος, γιατί οι ανάγκες τής οικονομίας σέ 
πρωτογενείς μορφές ενέργειας θά εξακολουθήσουν να αυ
ξάνουν μέ γοργό ρυθμό λόγω τής αυξήσεως τής παραγω
γής. Για το λόγο αύτο το σημαντικότερο ρόλο στον περιο
ρισμό τής εξαρτήσεως θα παίξει ή υποκατάσταση του εισα
γόμενου πετρελαίου μέ εγχώριες ενεργειακές πηγές. 

Ή κυριότερη εγχώρια καί άμεσα χρησιμοποιήσιμη πηγή 
είναι τα λιγνιτικά κοιτάσματα. Τα βέβαια αποθέματα λι
γνίτη πλησιάζουν τα 4 δισ. τόν., άπο τα όποια περισσότερο 
άπο τα μισά (2,5 δισ. τόν. ) είναι εκμεταλλεύσιμα κάτω 
άπο τίς σημερινές συνθήκες. Τα πιθανά καί δυνατά απο
θέματα υπολογίζονται σέ άλλα 1,2 δισ. τόν. καί υπάρ
χουν σοβαρές ενδείξεις, δτι ή περαιτέρω έ'ρευνα θα οδηγή
σει στην εξεύρεση καί άλλων σημαντικών κοιτασμάτων. 
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Εκτιμάται, δτι με την εντατικότερη εκμετάλλευση των 
λιγνιτικών αποθεμάτων ή συμμετοχή του λιγνίτη στην 
κατανάλωση πρωτογενών μορφών ενέργειας θα αυξηθεί 
σημαντικά. 

"Αλλη αξιόλογη πηγή ενέργειας, άλλα πάντως μικρότερης 
σημασίας σε σύγκριση με το λιγνίτη, άφου ή συμβολή της 
στην κάλυψη τών σημερινών αναγκών είναι μάλλον περιο
ρισμένη, εΐναι οι ύδατοπτώσεις. Ένώ το υδροδυναμικό 
πού αξιοποιείται σήμερα φθάνει τα 4.000 GWH, το τε
χνικοοικονομικά εκμεταλλεύσιμο, υπό τις παρούσες συνθή
κες, εκτιμάται δτι εϊναι τετραπλάσιο. 

Στο στάδιο αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ή πιθανή 
συμβολή άλλων πηγών, δπως είναι λ.χ. το πετρέλαιο, τα 
φυσικά αέρια, ή τύρφη — της οποίας τα αποθέματα υπο
λογίζονται σε 4,3 δισ. κυβικά μέτρα πού ισοδυναμούν 
με 300 εκατ. τόν. πετρελαίου — στην ικανοποίηση τών ενερ
γειακών αναγκών της χώρας κατά τή διάρκεια του Προ
γράμματος. Και τούτο, ει'τε γιατί δεν υπάρχουν τα αναγ
καία τεχνικά δεδομένα ε'ίτε γιατί εκφράζονται αμφιβολίες 
ως προς τήν κοινωνική αποδοτικότητα τών αντίστοιχων 
έργων. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες ενδείξεις τα άνακα-
λυφθέντα και τα πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου είναι εν
δεχόμενο να αποτελέσουν άξια λόγου πηγή ενέργειας. Έξαλ
λου, δπως προκύπτει άπο τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
τών σχετικών ερευνών, το γεωθερμικό δυναμικό της Μή
λου μπορεί να επιτρέψει τήν εγκατάσταση μικρής μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ένώ ορισμένες εφαρμο
γές για τήν αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας έχουν ήδη 
αρχίσει. Ή δημιουργία της Δημοσίας Επιχειρήσεως Πε
τρελαίου καί ή σύσταση του 'Εθνικού Συμβουλίου Ενερ
γείας αντανακλούν τή σημασία πού αποδίδεται στην αξιο
ποίηση τών ενεργειακών πόρων της χώρας. 

4. ΟΙ τουριστικοί πόροι 

Ή ακριβής μέτρηση της τουριστικής χωρητικότητας 
μιας περιοχής είναι πολύ δυσχερής, γιατί δεν έχουν ακόμη 
διαμορφωθεί μέτρα ή πρότυπα πού να θεωρούνται γενι
κής παραδοχής. Παρά τις δυσκολίες αυτές, δλες οί ενδεί
ξεις πείθουν, δτι ή τουριστική χωρητικότητα του ελληνι
κού φυσικού καί ιστορικού χώρου είναι πολύ μεγαλύτερη 
άπο τή μέχρι σήμερα τουριστική κίνηση. Οί ακτές, πού 
θεωρούνται ένας άπο τους βασικούς φυσικούς τουριστικούς 
πόρους, φθάνουν τα 15.000 χλμ. άπο τα όποια τα 
3.000 χλμ. τουλάχιστον μπορούν να δεχθούν τουρίστες υπό 
ευνοϊκούς δρους. Το μήκος αυτό τών ακτών είναι μεγαλύ
τερο άπο το αντίστοιχο μέγεθος κάθε άλλης μεσογειακής 
χώρας. 'Εξάλλου ή χώρα διαθέτει πληθώρα ιστορικών 
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μνημείων, γραφικά νησιωτικά συμπλέγματα και πολλές 
φυσικές καλλονές. Μέ βάση τις πιο εύλογες υποθέσεις για 
την πυκνότητα τών τουριστών την ημέρα της αιχμής άνα μο
νάδα χώρου, ή Ελλάς μπορεί να φιλοξενήσει αριθμό του
ριστών πολύ μεγαλύτερο άπ* δ,τι είχε το 1975 ή το 1976. 
Πρέπει δμως να σημειωθεί δτι ή σημερινή ροή τών του
ριστών συγκεντρώνεται, στο μέγιστο μέρος της, σέ πολύ 
μικρό αριθμό τουριστικών περιοχών, δπου ή πυκνότητα 
στην περίοδο αιχμής είναι ήδη υψηλή. "Ετσι ή τουριστική 
ανάπτυξη δημιούργησε ορισμένα προβλήματα φυσικού και 
άνθρωπογενοΰς περιβάλλοντος καθώς και κοινωνικών και 
οικονομικών σχέσεων. Για το λόγο αυτό ή περαιτέρω ανά
πτυξη του τουριστικού τομέα είναι ανάγκη να σχεδιασθεί 
μέ κατεύθυνση τήν ευρύτερη χωροταξική διασπορά τών 
τουριστικών πυρήνων, τήν επιμήκυνση της τουριστικής πε
ριόδου και τή βελτίωση τής ποιότητας τών προσφερόμε
νων υπηρεσιών. 

Στο κυρίως Πρόγραμμα πού ακολουθεί γίνονται συγκε
κριμένες προτάσεις για τήν αποφυγή τών σφαλμάτων του 
παρελθόντος και καταβάλλεται προσπάθεια να εκτιμηθούν 
συστηματικά τα οφέλη καί το κόστος τών διάφορων μορ
φών τουρισμού καί τουριστικών επενδύσεων, έτσι ώστε 
ή προσπάθεια για τή μελλοντική ανάπτυξη του τομέα να 
στραφεί προς τις πιο αποδοτικές κατευθύνσεις. 

Δ. ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

'Αν καί ή συμβολή τής αυξήσεως του εθνικού κεφα
λαίου, τής απασχολήσεως καί τών φυσικών πόρων στην 
αύξηση τής παραγωγής θα εξακολουθήσει να είναι πολύ 
σημαντική, ό ρυθμός ανόδου του εθνικού εισοδήματος στή 
διάρκεια του Προγράμματος θα στηριχθεί κατά μεγάλο 
μέρος στην άνοδο τής παραγωγικότητας. Έκτος άπο τή 
βελτίωση τής ποιότητας τής εργασίας καί τής κατανομής 
τών πόρων κατά παραγωγικούς κλάδους — για τις όποιες 
ήδη έγινε λόγος — ή στήριξη τής ανοδικής πορείας θα 
αναζητηθεί στην πληρέστερη αξιοποίηση του υφιστάμενου 
παραγωγικού εξοπλισμού, στην αύξηση του μεγέθους τών 
παραγωγικών μονάδων καί στην εξειδίκευση τής παρα
γωγής, στην επέκταση τής έρευνας, ιδίως τής εφαρμοσμέ
νης, στή διεύρυνση τής εισροής καί στην κατάλληλη προσ
αρμογή τής ξένης τεχνολογίας, στην εισαγωγή καί χρη
σιμοποίηση νέων οργανωτικών μεθόδων καί σχημάτων 
συνεργασίας, στην ενίσχυση τής κινητικότητας τών παρα
γωγικών συντελεστών, στην εξυγίανση τής δομής τών 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καί τέλος στή βελτίωση τών 
συνθηκών ανταγωνισμού καί στον εκσυγχρονισμό ορισμέ
νων βασικών οργανωτικών θεσμών. 

91 



1. Πληρέστερη αξιοποίηση του υφιστάμενου παρα
γωγικού εξοπλισμού 

"Αν και ό παραγωγικός εξοπλισμός της χώρας είναι άπο 
πολλές απόψεις ανεπαρκής, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
ότι δαπανηρές παραγωγικές εγκαταστάσεις, πού κατά το 
πλείστον εισάγονται από το εξωτερικό, υποαπασχολούνται 
σε σημαντικό βαθμό. Τοΰτο μερικώς μόνο μπορεί να δικαιο
λογηθεί άπο την άδιαιρετότητα τών αντίστοιχων κεφαλαιου
χικών αγαθών, την έλλειψη τεχνικής συμπληρωματικότητας 
ή την πρόθεση του επιχειρηματία να καλύψει αναμενόμενη 
αύξηση της ζητήσεως στο άμεσο μέλλον. Σε πολλές περι
πτώσεις είναι αποτέλεσμα ελλείψεως συνεργασίας και 
συντονισμού μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων, τάσεως επι
δείξεως, ακατάλληλων θεσμών ή, τέλος, τεχνητά διατηρού
μενων αποκλίσεων άπο το επίπεδο ισορροπίας τών τιμών 
τών παραγωγικών συντελεστών, αποκλίσεων, πού επιτρέ
πουν τη χρησιμοποίηση υπερβολικά μεγάλου κεφαλαίου 
άνα απασχολούμενο ή άνα έκτελούμενη μονάδα έ'ργου. Στις 
περιπτώσεις αυτές, τοΰτο καταλήγει σέ αδικαιολόγητη 
σπατάλη πόρων. 

"Αμεση κρατική παρέμβαση στην επιλογή και τη χρησι
μοποίηση του κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού δέν είναι 
δυνατή σέ μια ελεύθερη οικονομία. Παρόλα αυτά θα 
διερευνηθεί ή δυνατότητα θεσπίσεως ειδικών ρυθμίσεων 
πού να ευνοούν την ορθότερη εκλογή και πληρέστερη χρη
σιμοποίηση του μηχανικού εξοπλισμού και τήν κάρπωση 
τών οικονομιών πού μπορεί να αποφέρει. 

2. Μεγέθυνση και εξειδίκευση τών παραγωγικών 
μονάδων 

Το μικρό σχετικά μέγεθος τών παραγωγικών μονάδων 
στην οικονομία γενικά και ειδικά στή μεταποίηση και στή 
γεωργία και ή διασπορά της παραγωγής στην 'ίδια μονάδα 
σέ μεγάλο αριθμό προϊόντων συνδέεται κυρίως μέ το περιο
ρισμένο μέγεθος της κγοροίς και τήν τάση για ανεξάρτητη 
απασχόληση, τον εσωστρεφή προσανατολισμό τών επιχει
ρηματικών πρωτοβουλιών, τον περιορισμένο επιχειρηματικό 
ορίζοντα και τις ατελείς συνθήκες ανταγωνισμού. 

Ή επικείμενη ένταξη τής χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα καθιστά το πρόβλημα ιδιαίτερα πιεστικό, γιατί ο 
ισχυρός ανταγωνισμός θα δυσχεράνει αρκετά τήν επιβίωση 
ορισμένων μικρών μεταποιητικών μονάδων. Για το λόγο 
αυτό, είναι απαραίτητη ή επιτάχυνση τής διαδικασίας 
συγχωνεύσεως ή συνεργασίας υφιστάμενων μονάδων ή ή 
δημιουργία νέων μονάδων σέ μέγεθος πού να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες. Στα πλαίσια του 
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Προγράμματος καί μέ βάση τις υπάρχουσες ενδείξεις ώς 
προς το ελάχιστο μέγεθος πού κρίνεται βιώσιμο σέ σειρά 
παραγωγικών κλάδων, καταβάλλεται προσπάθεια για τή 
βελτίωση των υφιστάμενων κινήτρων ή την καθιέρωση 
νέων μέ σκοπό την ταχύτερη προώθηση της τάσεως μεγε-
θύνσεως και εξειδικεύσεως των παραγωγικών μονάδων. 
Ή πολιτική τών χωρών της Κοινότητας για τή στήριξη 
και τήν προαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί 
σημαντικό βοήθημα στο σχεδιασμό του αντίστοιχου πλέγμα
τος μέτρων πολιτικής για τήν ελληνική οικονομία. Παράλ
ληλα λαμβάνεται υπόψη ή ιδιομορφία τών ελληνικών συνθη
κών και ή δυνατότητα αξιοποιήσεως τών πλεονεκτημάτων, 
πού προσφέρουν οι μικρομεσαίες, άλλα καλά οργανωμένες 
μεταποιητικές μονάδες σέ περιπτώσεις δπου ή ιδιάζουσα 
μορφή του προϊόντος έχει πρωταρχική σημασία ή δταν 
εντάσσονται οργανικά σέ μεγάλα παραγωγικά κυκλώματα. 

3. 'Επέκταση της εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευ
νας 

Οι πόροι πού διατίθενται συνολικά για τήν έ'ρευνα στην 
Ελλάδα είναι ανεπαρκείς τόσο σέ απόλυτο ύφος δσο και 
ώς ποσοστό του εθνικού εισοδήματος, ιδίως αν συγκριθούν 
μέ τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ή υστέρηση αυτή εν μέρει 
μόνο δικαιολογείται άπο τή διαφορά στο κατά κεφαλήν 
εισόδημα. Μέ ελάχιστες άλλα σημαντικές εξαιρέσεις, ή 
ερευνητική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα είναι υπο
τυπώδης και αναφέρεται στις περισσότερες περιπτώσεις 
σέ προσαρμογές εισαγόμενης τεχνολογίας. 'Εξάλλου, παρά 
το γεγονός δτι στο δημόσιο τομέα λειτουργεί σημαντικός 
αριθμός ερευνητικών ιδρυμάτων, το προϊόν τους, μέ εξαί
ρεση 'ίσως τήν εφαρμοσμένη έ'ρευνα στή γεωργία, είναι 
μάλλον περιορισμένης σημασίας. ΟΊ βασικές αδυναμίες 
αναφέρονται στην ανεπάρκεια τών οικονομικών πόρων, 
στην αδυναμία προσελκύσεως ικανού προσωπικού και στην 
έ'λλειψη ικανοποιητικού βαθμού συνεργασίας και συντο
νισμού. Σημαντικό μειονέκτημα θεωρείται επίσης ή χαλαρή 
σύνδεση της έ'ρευνας μέ τις ανάγκες ή τα ερωτήματα πού 
προκύπτουν στην παραγωγική διαδικασία. "Αν καί ή 
Ελλάδα δέν μπορεί να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους 
για τή χρηματοδότηση φιλόδοξων προγραμμάτων επιστη
μονικής έρευνας, ιδίως βασικής, είναι δυνατό καί αναγκαίο 
να πραγματοποιηθούν σημαντικά βήματα προς τήν κατεύ
θυνση αυτή, τουλάχιστον στον τομέα της εφαρμοσμένης 
επιστημονικής έ'ρευνας. 

Βασική επιδίωξη τοΰ Προγράμματος αποτελεί ή προώ
θηση της επιστημονικής έ'ρευνας και ιδίως της εφαρμοσμέ
νης καί ή αξιοποίηση τών πρωτότυπων καί χρήσιμων 
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ιδεών, πού προέρχονται ε'ίτε από ιδιώτες ε'ίτε άπο επιχειρή
σεις. Ή πραγματοποίηση του στόχου αύτοΰ θα αναζητηθεί 
στις ακόλουθες κυρίως κατευθύνσεις : Πρώτον, στο συντο
νισμό, στην οργανωτική ευελιξία και τήν οικονομική ενίσχυση 
τών ερευνητικών ιδρυμάτων για να δημιουργηθεί το κα
τάλληλο περιβάλλον, να επανδρωθούν σωστά και να εφο
διασθούν με τα απαραίτητα μέσα. Ή κύρια ερευνητική 
προσπάθεια θα πρέπει να αποβλέπει στή λύση συγκεκρι
μένων πρακτικών προβλημάτων και στή δημιουργία καινο
τομιών οι όποιες θα βελτιώνουν κατά τρόπον άμεσο και 
σύμφωνα μέ τις καθορισμένες προτεραιότητες το τεχνολο
γικό επίπεδο της παραγωγής. Δεύτερον, στην ουσιαστική 
ενθάρρυνση τών ιδιωτικών επιχειρήσεων να αναλάβουν 
ερευνητική δραστηριότητα. Στο Πρόγραμμα δίνεται ιδιαί
τερη προσοχή στις μεθόδους καί στα μέσα ενισχύσεως τών 
ερευνών στα πλαίσια τών επιχειρηματικών μονάδων, ιδίως 
δταν πρόκειται για συλλογικές προσπάθειες. Ειδικότερα 
θα εξετασθεί ή περίπτωση αναλήψεως άπο το Κράτος 
ενός μέρους του κόστους της έρευνας καί αναπτύξεως ή της 
μερικής καλύψεως τών κινδύνων άπο τήν εισαγωγή νέων 
προϊόντων ή ή δυνατότητα αναθέσεως ειδικών κρατικών 
παραγγελιών. Τρίτον, στην προώθηση της επιστημονικής 
έρευνας στα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα καί στην 
αξιοποίηση τών δυνατοτήτων πού προσφέρει ή συνεχής 
επαφή καί επικοινωνία μέ το διεθνές ερευνητικό περιβάλλον. 

4. Εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας άπο το εξω
τερικό 

"Αν καί ή ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας στή 
χώρα θα αποτελέσει βασική επιδίωξη, οί δυνατότητες καί 
τα αναμενόμενα οφέλη μέσα στην περίοδο του Προγράμμα
τος δεν πρέπει βέβαια να υπερεκτιμούνται. Κύρια πηγή 
τεχνολογικής προόδου θα εξακολουθήσει να είναι ή εισαγωγή 
ξένης τεχνολογίας ε'ίτε ενσωματωμένης στον εισαγόμενο 
μηχανικό εξοπλισμό ε'ίτε υπό μορφήν άδειων ευρεσιτεχνίας 
για τή χρησιμοποίηση νέων μεθόδων ε'ίτε τέλος υπό τύπον 
παροχής τεχνικών συμβουλών. Το θέμα τής μεταφοράς 
τεχνολογίας στις υπό ανάπτυξη οικονομίες, καθώς καί τής 
τεχνολογικής εξαρτήσεως καί του υψηλού κόστους, έχει 
απασχολήσει επανειλημμένα τους διεθνείς οικονομικούς 
οργανισμούς. Οί απόψεις συγκλίνουν προς τή διαμόρφωση 
ενιαίου καθεστώτος πού θα προφυλάσσει τις υπό ανάπτυξη 
χώρες άπο τυχόν κατάχρηση τών δικαιωμάτων πού παρέ
χουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Οί απόψεις αυτές καί 
οί αντίστοιχες ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα 
ληφθούν υπόψη κατά τή διαμόρφωση τών σχετικών μέτρων 
πολιτικής τα όποια, ενώ δέν θα παρεμποδίζουν τήν άπρό-
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σκοπτη εισαγωγή νέων τεχνολογικών μεθόδων καί την 
εξυπηρέτηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, θα περιορί
ζουν τους κινδύνους υπερβολικής επιβαρύνσεως τής οικονο
μίας. 

Έκτος άπο τη μεταφορά σύγχρονης τεχνολογίας άπο το 
εξωτερικό, μεγάλα περιθώρια υπάρχουν και στον τομέα 
εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων οργανώσεως και διοικήσεως. 
Τα οργανωτικά σχήματα στο μεγαλύτερο μέρος του ιδιω
τικού τομέα έχουν ακόμη παραδοσιακό χαρακτήρα πού δεν 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες. *Η βαθμιαία 
υιοθέτηση των σύγχρονων οργανωτικών μεθόδων και δια
δικασιών, πού έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση 
τής παραγωγικότητας στο εξωτερικό, αποτελεί ουσιώδη 
παράγοντα για την ταχεία ανάπτυξη και τήν αύξηση τής 
ανταγωνιστικότητας τών ελληνικών επιχειρήσεων. 'Ιδιαί
τερη φροντίδα θα καταβληθεί, ώστε οι δυνατότητες πού 
προσφέρονται άπο τήν εισαγωγή νέας τεχνολογίας και μεθό
δων οργανώσεως να είναι προσιτές καί στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 

5. Ενίσχυση τής κινητικότητας τών παραγωγικών 
συντελεστών 

Με τις σύγχρονες συνθήκες τής συνεχούς και ταχείας 
μεταβολής στή σύνθεση του προϊόντος, στις μεθόδους 
παραγωγής και στον ενδεδειγμένο χώρο εγκαταστάσεως 
τών παραγωγικών μονάδων, ή ευκινησία τών συντελεστών 
παραγωγής, και κυρίως τής εργασίας, αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα ανόδου του επιπέδου τής παραγωγικότητας, 
γιατί διευκολύνει τήν αξιοποίηση τών παραγωγικών πλεο
νεκτημάτων πού προσφέρονται. Παράλληλα, ή αυξημένη 
κινητικότητα περιορίζει τους θύλακες ανεργίας ή έντονων 
στενοτήτων, πού σέ ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν 
σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες τής αναπτύξεως 
άλλα καί εστίες κοινωνικών αναταραχών. 

Για λόγους πού συνδέονται με το στάδιο αναπτύξεως τής 
ελληνικής οικονομίας, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο καί 
τήν οργάνωση τών υπηρεσιών, ή κινητικότητα τών συντελε
στών παραγωγής καί ιδίως τής εργασίας είναι περιορισμένη. 
"Αν καί ή άμεση καί ταχεία αντιμετώπιση του θέματος 
λόγω τής φύσεως του είναι δύσκολη, είναι δυνατόν να πρα
γματοποιηθεί σημαντική πρόοδος στα προσεχή χρόνια. 
Σ'αύτο θα συμβάλουν ή βελτίωση του συστήματος τής πληρο
φορήσεως, ορισμένες θεσμικές μεταβολές στο φορολογικό 
καθεστώς καί στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως, ή 
απευθείας ανάληψη άπο το Κράτος ενός μέρους του κόστους 
μετακινήσεως καί ή δυνατότητα ταχείας μετεκπαιδεύσεως. 
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*6. Βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού 

Πολλές άπο τις αδυναμίες της διαρθρώσεως του παραγω
γικού" μηχανισμού καί ή περιορισμένη αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας κατανομής των παραγωγικών πόρων, 
καθώς και ή ανοδική τάση του επιπέδου των τιμών, συνδέον
ται εν μέρει με την έλλειψη κατάλληλων συνθηκών ανταγω
νισμού. Οι ατέλειες αυτές δεν οφείλονται μόνο στο βαθμό 
συγκεντρώσεως της παραγωγής ή στην περιορισμένη αντα
γωνιστική διάθεση των επιχειρηματιών, άλλα καί σε μέτρα 
οικονομικής πολιτικής πού είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν 
καί πού κατέληξαν στή δημιουργία μονοπωλιακών καταστά
σεων. Ή προσεχής ένταξη τής χώρας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα θα αυξήσει αναπόφευκτα τον εξωτερικό ανταγω
νισμό. "Ετσι ή ανάγκη για τήν έγκαιρη άρση τών ατελειών 
τής εσωτερικής αγοράς έχει καταστεί αυτονόητη. Οι ρυθμί
σεις πού προβλέπονται στο Νομοσχέδιο για τήν απαγόρευση 
πράξεων περιορισμού του ανταγωνισμού — καί πού είναι 
σύμφωνες με το καθεστώς τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας δπως 
περιγράφεται στή Συνθήκη τής Ρώμης — αποτελούν σημα
ντικό βήμα προς τήν κατεύθυνση αυτή. Είναι ανάγκη να 
τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα ενισχύσεως του ανταγωνισμού, 
πού θα αποβλέπουν στην κατάργηση προνομιακών ή ψευδο-
προστατευτικών ρυθμίσεων, στην παρεμπόδιση σχηματισμού 
μονοπωλιακών καταστάσεων, εμφανών ή καλυμμένων, καί 
στον καθορισμό κανόνων συμπεριφοράς σε περιπτώσεις 
φυσικών μονοπωλίων. 

Ή επιδίωξη αυτή φαίνεται εκ πρώτης όψεως δτι έ'ρχεται 
σε αντίθεση μέ έναν άλλο βασικό στόχο τοΰ Προγράμματος, 
τή μεγέθυνση τών παραγωγικών μονάδων ή οποία, σέ 
ορισμένες περιπτώσεις, λόγω τής περιορισμένης αγοράς, 
είναι αναπόφευκτο να καταλήξει στή συγκέντρωση τής παρα
γωγής σέ μικρό αριθμό επιχειρήσεων. 'Επειδή μεγάλες 
μονάδες, πού καταλήγουν σέ μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές 
μορφές αγοράς, εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα υπό 
μορφήν οικονομιών κλίμακος καί δυνατοτήτων έ'ρευνας καί 
τεχνολογικής προόδου, το θέμα τοΰ καθορισμού τών δρων 
ανταγωνισμού είναι αρκετά περίπλοκο. Ή εμπειρία άλλων 
χωρών καί οι συναφείς ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
αποτελούν βεβαίως χρήσιμο οδηγό. Στο σχεδιασμό τών 
μέτρων δμως θα ληφθούν υπόψη οι 'ιδιαίτερες συνθήκες καί 
ol περιορισμοί τής ελληνικής αγοράς. 

7. Βελτίωση τής συνθέσεως τοΰ αγροτικού προϊόντος 
καί εξυγίανση της δομής τών αγροτικών εκμεταλ
λεύσεων 

Προϋπόθεση για τήν άνοδο τής παραγωγικότητας καί τήν 
εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας τής ελληνικής γεωργίας 
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μέσα. στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εϊναι ή ανα
διάρθρωση τών γεωργικών καλλιεργειών καί ή βελτίωση της 
δομής τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Κάτω άπο τις νέες 
συνθήκες πού φαίνονται να διαμορφώνονται, ή αγροτική 
πολιτική θα αποβλέψει στή μεγιστοποίηση του προϊόντος κατά 
απασχολούμενο καί δχι κατά μονάδα εδάφους, Οπως έπιδιώ-
κετο παλαιότερα λόγω τής μεγάλης ύποαπασχολήσεως στον 
αγροτικό τομέα. Ειδικότερα, επιδίωξη του Προγράμματος 
είναι να καταστούν οι παραγωγοί με κατάλληλα κίνητρα, 
έγκαιρη πληροφόρηση καί ορθή διάρθρωση τών τιμών, 
ικανοί να προσανατολίζονται γρήγορα τόσο στις μεταβολές 
τής ζητήσεως δσο καί στις εξελίξεις τής τεχνολογίας. 

'Ιδιαίτερη έμφαση μέσα στα πλαίσια τών μέτρων πού θα 
ληφθούν προς τήν κατεύθυνση αυτή θα δοθεί στην κατάλ
ληλη προσαρμογή του συστήματος τών τιμών προστασίας 
τής γεωργικής παραγωγής. Θα καταβληθεί προσπάθεια 
ώστε οι εισοδηματικές ενισχύσεις για τους οικονομικά 
ασθενέστερους αγρότες να διαχωρισθουν άπο το σύστημα 
τών κινήτρων πού θα αποβλέπουν στην αναδιάρθρωση τής 
παραγωγής μέσω του μηχανισμού τών τιμών, σύμφωνα άλ
λωστε μέ τα ευρωπαϊκά καί ιδιαίτερα τα κοινοτικά πρότυπα. 

Κεντρική θέση στις αναπροσαρμογές πού επιβάλλεται 
να γίνουν για τή βελτίωση τής δομής τών αγροτικών εκμεταλ
λεύσεων κατέχει το έγγειοδιαρθρωτικο πρόβλημα. Στόχος 
είναι ή σταδιακή μεγέθυνση τών μικρών εκμεταλλεύσεων 
καί ό αναδασμός τών κατακερματισμένων ιδιοκτησιών έτσι 
ώστε να δημιουργηθούν μονάδες βιώσιμες κάτω άπο τις 
σύγχρονες συνθήκες. Ειδικότερα, στα πλαίσια τής σχετικής 
προσπάθειας θα επιδιωχθεί ή μεγέθυνση τών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων μέ εξαγορά ή ενοικίαση γειτονικών αγροτε
μαχίων, ή προώθηση τών ομαδικών εκμεταλλεύσεων, ή 
συλλογική χρησιμοποίηση ορισμένων μηχανημάτων καί ή 
δραστηριοποίηση τών γεωργικών συνεταιρισμών στή φάση 
τής παραγωγής. 

8. Εκσυγχρονισμός ορισμένων βασικών θεσμών 

Βασική προϋπόθεση για να επιτύχει ή προσπάθεια τα
χείας αναπτύξεως τής χώρας, είναι ή πραγματοποίηση ορι
σμένων βασικών θεσμικών αλλαγών πού θα ενισχύσουν τήν 
αποτελεσματικότητα του διοικητικού μηχανισμού καί θα 
συντελέσουν στην ταχύτερη προσαρμογή τής οργανώσεως 
τής οικονομίας στο πρότυπο πού επιβάλλει ή προσεχής 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

(α) 'Ενίσχυση καί εξύψωση της στάθμης τών επιτελικών 
υπηρεσιών τοϋ κρατικού μηχανισμού 

"Αντικείμενο συστηματικής φροντίδας θα αποτελέσουν ή 
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βελτίωση της οργανώσεως τών κρατικών υπηρεσιών, ή 
άνοδος του επιπέδου εκπαιδεύσεως, ή διεύρυνση της πληρο
φορήσεως και ενημερώσεως, ή συντόμευση τών γραφειοκρα
τικών διαδικασιών και ή κατάλληλη επιλογή του προσωπικού. 
Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα μετεκπαιδεύσεως και ενημε
ρώσεως τών δημόσιων υπαλλήλων, τόσο σε γενικότερα διοι
κητικά και οργανωτικά θέματα Οσο και ειδικότερα στις κοινο
τικές γλώσσες και στα θέματα της Κοινής 'Αγοράς, και οί 
προσπάθειες πού έχουν αναληφθεί για τή βελτίωση της ορ
γανώσεως τών δημόσιων υπηρεσιών αποτελούν ουσιαστικά 
βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. 

'Αποφασιστικός όμως παράγων για την επιτυχία του 
στόχου της βελτιώσεως της στάθμης τών δημόσιων υπηρε
σιών είναι ή προσέλκυση ατόμων με ευφυία, ενεργητικότητα 
και κατάλληλη εκπαίδευση. Ή μετεκπαίδευση, ή σύγχρονη 
οργάνωση, τα κίνητρα και το υψηλό ηθικό τών υπηρετούντων 
μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά. 'Αποτελούν όμως μερική 
λύση στο πρόβλημα, τουλάχιστον κατά τον άμεσο τρόπο 
πού απαιτούν οί καιροί. 'Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ή, 
προσέλκυση και αξιοποίηση σημαντικού αριθμού νέων στε
λεχών ανώτατης πνευματικής στάθμης και παιδείας. 'Ιδιαί
τερη σημασία έχει ή μέθοδος εντάξεως τους στον κρατικό 
μηχανισμό, ώστε να εξασφαλίζονται οί προϋποθέσεις για 
υψηλή απόδοση. 

(β) Αποκέντρωση τον δημόσιου διοικητικού μηχανισμού 

Βασική κατεύθυνση, προς τήν οποία θα αναζητηθεί ή 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τής κρατικής μηχανής, 
είναι ή αποκέντρωση δχι μόνο με τήν έννοια τής μεταφοράς 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων άπο το κέντρο προς τήν περι
φέρεια, άλλα και γενικότερα με τή μεταβίβαση αρμοδιοτή
των άπο τα ανώτερα προς τα κατώτερα κλιμάκια, τόσο στίς 
κεντρικές δσο και στίς περιφερειακές υπηρεσίες. Τελική, 
επιδίωξη είναι, οί κεντρικές υπηρεσίες να αποκτήσουν πρα
γματικά επιτελικό χαρακτήρα και να επιφορτίζονται μέ τή 
ρύθμιση τών γενικότερων μόνο προβλημάτων και θεμάτων. 
Ή εκτέλεση και ό έλεγχος θα μεταβιβασθούν βαθμιαία σε 
κατώτερα ιεραρχικά όργανα και στίς περιφερειακές διοικη
τικές μονάδες. 

"Οπως δείχνει ή πείρα και άλλων χωρών, ή ουσιαστική 
διοικητική αποκέντρωση είναι διαδικασία πού απαιτεί χρόνο 
και μεγάλη προσπάθεια και μόνο σταδιακά μπορεί να πρα
γματοποιηθεί. Οί γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις και οί μετα
θέσεις υπαλλήλων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις, άλλα 
δέν άρκοΰν για να λύσουν το πρόβλημα, πού σέ τελική ανά
λυση είναι και θέμα νοοτροπίας και κατάλληλης εκπαιδεύ
σεως τόσο του υπαλληλικού προσωπικού οσο και του κοινού. 
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Στόχος του Προγράμματος είναι ή βαθμιαία άλλα σταθερή 
προώθηση ουσιαστικής αποκεντρώσεως της δραστηριότητας 
του κρατικού μηχανισμού σε συνδυασμό με την παράλληλη 
αναδιοργάνωση και ενίσχυση τών οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοικήσεως. Ή εμπειρία άπο τήν εφαρμογή κάθε 
μέτρου θα αποτελέσει το βασικό κριτήριο για το ρυθμό και 
τή φύση των περαιτέρω ενεργειών. "Ετσι ή αποκέντρωση 
ούτε διοικητική αναστάτωση θα προκαλέσει ούτε καί θα. 
διακινδυνεύσει να αποτύχει, επειδή δεν θα έχει προηγηθεί ή 
κατάλληλη προετοιμασία. Ή πρόωρη μεταφορά αρμοδιοτή
των σε υπηρεσίες πού δεν μποροΰν να ανταποκριθούν σε 
αυξημένα καθήκοντα λόγω ελλιπούς στελεχώσεως και 
οργανώσεως, οχι μόνο δεν αποτελεί λύση, άλλα συχνά 
αναστέλλει τή διαδικασία αποκεντρώσεως καί δημιουργεί 
πρόσθετα εμπόδια και επιφυλάξεις για τήν δλη προσπάθεια. 

(γ) Βελτίωση της οργανώσεως καί διεύρυνση τών αρμοδιο
τήτων τών οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως 

Ή διοικητική αποκέντρωση θα αναφέρεται καί στή μετα
φορά αρμοδιοτήτων, για θέματα καθαρά τοπικού χαρακτήρα, 
άπο τή δημόσια διοίκηση στις εκλεγμένες τοπικές αρχές, 
κατά τα πρότυπα τών χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Αυτό δχι μόνο ανταποκρίνεται προς τή δημοκρατική οργά
νωση της πολιτείας, άλλα καί μπορεί να συμβάλει στή λήψη 
ορθότερων αποφάσεων, άφοϋ εκείνοι πού αποφασίζουν 
έχουν άμεση αντίληψη τών προβλημάτων καί προσωπικό 
συμφέρον για τή σωστή επίλυση τους. Ταυτόχρονα μια 
τέτοια μεταφορά αρμοδιοτήτων στις τοπικές αρχές περιο
ρίζει τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, πού 
είναι αναπόφευκτες δταν ό συγκεντρωτισμός επιμηκύνει 
τήν ιεραρχική άλυσο. Ή αποκέντρωση αυτή θα ενταχθεί 
στα πλαίσια πού διαγράφει το Σύνταγμα αναφορικά προς 
το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοικήσεως. 

Ή διεύρυνση τών αρμοδιοτήτων τών οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοικήσεως θα πραγματοποιηθεί με το ρυθμό πού θα 
καθορίσει ή πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων εύρυθμης 
λειτουργίας τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, ή ανα
διοργάνωση, ή προσπάθεια προσαρμογής της νοοτροπίας 
τών υπευθύνων στή σύγχρονη αποστολή πού αναλαμβάνουν, 
ή επάνδρωση με καταρτισμένα στελέχη καί ενδεχομένως 
ή συγχώνευση τους σε μεγαλύτερες ενότητες, ώστε να κατα
στούν οικονομικά αυτοδύναμοι. Παράλληλα θα αντιμετω
πισθεί το θέμα τών πόρων τών οργανισμών αυτών, πού 
είναι αρκετά πολύπλοκο. Ή μεθόδευση της δλης προσπά
θειας, έτσι ώστε να αποφευχθούν πρωθύστερες καί άστοχες 
ενέργειες, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης στα 
πλαίσια του Προγράμματος. 
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(δ) 'Ενίσχυση τής συνεταιριστικής κινήσεως και δημιουρ
γία νέων θεσμών αγροτικής αναπτύξεως 

Οί γεωργικοί συνεταιρισμοί της χώρας επιτελούν ήδη 
αξιόλογο έ'ργο στους τομείς της αγροτικής πίστεως, της 
διανομής γεωργικών εφοδίων, τής εξαγωγής και τής βιο
μηχανικής επεξεργασίας τών γεωργικών προϊόντων. Ε π ι 
δίωξη του Προγράμματος είναι ή περαιτέρω ενίσχυση και 
ό εκσυγχρονισμός τών αγροτικών συνεταιρισμών, ώστε να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως δυναμικών 
φορέων αγροτικής αναπτύξεως. Ό ρόλος αυτός θα γίνει 
ιδιαίτερα σημαντικός μέ την ένταξη τής χώρας στην Ευρω
παϊκή Κοινότητα. 

Στα πλαίσια του Προγράμματος εξετάζονται οι δραστηριό
τητες, τις όποιες είναι ενδεδειγμένο να αναλάβουν οί συνε
ταιριστικές οργανώσεις, ιδίως όσον άφορα στή μεγέθυνση 
τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την πληρέστερη εκμε
τάλλευση του γεωργικού πάγιου κεφαλαίου και τη διακίνηση 
και επεξεργασία τών προϊόντων. Βρίσκονται επίσης υπό 
μελέτη μέτρα για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση τής απο
δοτικότητας τής λειτουργίας τών συνεταιρισμών, άλλα καί 
για το συντονισμό τών δραστηριοτήτων τους μέ τις δραστη
ριότητες άλλων φορέων γεωργικής αναπτύξεως. Το νέο 
νομοσχέδιο για την οργάνωση τών συνεταιρισμών ρυθμίζει 
κατά πρόσφορο τρόπο τα προβλήματα πού άπα πολλές 
δεκαετίες δυσχέραιναν την αποτελεσματική οργάνωση καί 
αποδοτική λειτουργία τών συνεταιριστικών μονάδων. 

Παράλληλα, μελετάται ή εφαρμογή νέων μορφών συνεργα
σίας μεταξύ τών αγροτών, καθώς καί ή δημιουργία νέων 
φορέων αγροτικής αναπτύξεως, δπως οί συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις καί οί ομαδικές καλλιέργειες, κατά τα πρότυπα 
άλλων χωρών μέ αναπτυγμένο γεωργικό τομέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Γενικά 

'Αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος είναι ή διατήρηση σχετικής σταθερότητας 
στο εσωτερικό επίπεδο τών τιμών και ή ικανοποιητική 
διαμόρφωση τών στοιχείων του ισοζυγίου τών διεθνών 
πληρωμών. Για τήν πλήρωση τών δύο αυτών συνθηκών 
ισορροπίας, ή αύξηση της ενεργού ζητήσεως κατά την περίοδο· 
του Προγράμματος θα κρατηθεί μέσα στα δρια πού διαγρά
φουν ή πλήρης αξιοποίηση και αύξηση τών εγχώριων παρα
γωγικών πόρων και ή αναμενόμενη εξέλιξη τών τακτικών 
εισροών άπο το εξωτερικό. Σ' αυτό θα συμβάλει ή κατάλληλη 
διαμόρφωση της δημοσιονομικής και της νομισματικής 
πολιτικής, τής πολιτικής επί τών τιμών και τών εισοδη
μάτων, καθώς και τής πολιτικής επί τών διεθνών συναλλα
γών. 

Α. ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ 
ΤΙΜΩΝ 

1. Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές 

Ή ελληνική οικονομία έχει ήδη εξέλθει οριστικά άπο τήν 
κρίσιμη πληθωριστική δίνη πού δημιούργησε ή αλόγιστη 
επεκτατική πολιτική τής επταετίας και επιδείνωσε ή έντονη 
ανατίμηση του πετρελαίου και τών πρώτων υλών. Ή αύξηση 
του δείκτη τιμών καταναλωτή πού έφθασε το 30,7 % στο 
12μηνο του 1973, έτος αιχμής του πληθωρισμού, περιορί
σθηκε σε 15,7 % το 1975 και 11,7 % το 1976. Ή κύμανση 
αυτή στο επίπεδο τών τιμών παρατηρήθηκε σέ όλες τις 
χώρες του ΟΟΣΑ — άλλα με μικρότερη οξύτητα — και ή 
σημειούμενη τα δύο τελευταία χρόνια επιβράδυνση στις 
ανατιμητικές εξελίξεις φαίνεται σταθεροποιούμενη, παρά την 
αβεβαιότητα πού επικρατεί σχετικά με τις προοπτικές 
διαμορφώσεως στις τιμές του πετρελαίου. 

Παρά τήν ουσιώδη βελτίωση πού επιτεύχθηκε, οι πλη
θωριστικές πιέσεις φαίνεται να περιορίζονται μέ βραδύ 

101 



σχετικά ρυθμό. Τοΰτο οφείλεται σε δύο βασικά λόγους. 
Πρώτον, στην προσπάθεια αποκαταστάσεως ορισμένων βα
σικών τιμών σε επίπεδα πού αντανακλούν το πραγματικό 
κόστος παραγωγής καί πού ή τεχνητή καθήλωση τους 
είχε προκαλέσει σοβαρή διατάραξη στην κατανομή τών πόρων 
καί υπερβολική διόγκωση τών μή παραγωγικών επιδοτή
σεων. Δεύτερον, στην επιδίωξη βελτιώσεως της κατανομής 
του εισοδήματος πού είχε σοβαρά χειροτερεύσει κατά τή 
διάρκεια της επταετίας. Ή δημοκρατική κυβέρνηση παρέ
λαβε μια οικονομία στην οποία, λόγω του πληθωρισμού άλλα 
και τών ανελεύθερων συνθηκών, τα κέρδη εϊχαν υπερβολικά 
διογκωθεί δημιουργώντας προσδοκίες για νομιμότερες ανα
τιμητικές τάσεις. 'Αντίθετα οι μισθοί καί τα ημερομίσθια, 
πού ή συμμετοχή τους στο εθνικό εισόδημα είχε περιορισθεί 
άπο 37,9 % το 1967 σέ 36,7 % το 1973, είχαν συμπιεσθεί 
σέ επίπεδα οικονομικά απρόσφορα καί κοινωνικά απαρά
δεκτα. Οι ουσιώδεις καί με γοργό ρυθμό αναπροσαρμογές 
τών αμοιβών, ιδίως τών οικονομικά ασθενέστερων στρωμά
των του πληθυσμού, είχαν αναπόφευκτα ανατιμητικές επι
πτώσεις στο κόστος καί στο δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Ουσιώδη επίδραση στο εσωτερικό επίπεδο τών τιμών εξα
κολούθησαν επίσης να έχουν οι αυξήσεις στις τιμές τών 
εισαγομένων, οι όποιες αντανακλούσαν τόσο τις ανατιμητικές 
τάσεις στή διεθνή αγορά, δσο καί τις μεταβολές τών συναλ
λαγματικών ισοτιμιών. Σημαντική, αν καί περιορισμένης 
εκτάσεως, επίδραση είχε καί ή αύξηση τών έ'μμεσων φόρων 
παρά το γεγονός δτι οι συντελεστές παρέμειναν αμετάβλητοι 
καί τούτο λόγω τής μεταβολής τής διαρθρώσεως τής παρα
γωγής καί τής συνθέσεως τής ζητήσεως. 

2. Προοπτικές καί επιδιώξεις 

Ή βαθμιαία αποκατάσταση ισορροπίας στή δομή τών 
σχετικών τιμών, ή ουσιώδης βελτίωση τής εισοδηματικής 
διανομής, ή ανάκαμψη τής οικονομίας — πού διευρύνει τα 
περιθώρια για πραγματικές αυξήσεις μισθών — καί τέλος 
ή συνεχιζόμενη διεθνώς επιβράδυνση τών ανατιμητικών 
εξελίξεων αποτελούν ευνοϊκές εξελίξεις πού θα συμβάλουν 
στην περαιτέρω χαλάρωση τών πληθωριστικών πιέσεων 
στο εσωτερικό επίπεδο τών τιμών. Παράλληλα, ή υγιής 
δημοσιονομική πολιτική, ή συνετή επέκταση τών νομισμα
τικών μεγεθών, ή τάση σταθεροποιήσεως τής συναλλαγμα
τικής ισοτιμίας καί ή συνεχής βελτίωση του κλίματος εμπι
στοσύνης συνιστούν πρόσθετους σταθεροποιητικούς παρά
γοντες. 

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι ή βαθμιαία 
άλλα σταθερή μείωση του ρυθμού ανόδου τών τιμών σέ 
σχετικά χαμηλά επίπεδα. "Ετσι θα διαφυλαχθούν ή ανοδική 
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ισορροπία της οικονομίας καί ή κοινωνική γαλήνη, θα ενι
σχυθεί ή διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγω
γής και θα διευκολυνθεί ή ομαλή ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, και σε συνδυασμό με τή 
γενικότερη τάση σταθεροποιήσεως τών συναλλαγματικών 
ισοτιμιών, ό μέσος ρυθμός ανόδου τών τιμών κατά τήν περίο
δο του Προγράμματος επιδιώκεται να διαμορφωθεί τελικά 
σε επίπεδα αντίστοιχα περίπου προς τα μέσα επίπεδα 
πού προβλέπονται για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 
"Ενας άπο τους κύριους στόχους του πενταετούς προγράμ
ματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τήν περίοδο 1976 -
1980 (προς τον όποιο συμφωνούν και αντίστοιχες εκτιμή
σεις για το σύνολο τών χωρών του ΟΟΣΑ), είναι ό περιο
ρισμός του ρυθμού πληθωρισμού στις χώρες-μέλη σε 
4-5 % το αργότερο μέχρι το 1980. Ό φιλόδοξος αυτός — 
όπως αναγνωρίζεται στο πρόγραμμα της ΕΟΚ —στόχος 
αντιστοιχεί σε μέσο ρυθμό για τήν πενταετία γύρω στο 
7 %-7,5 %, αν ληφθεί υπόψη δτι το 1976 το επίπεδο 
τών τιμών στην Κοινότητα υψώθηκε κατά 9,5 % περίπου. 
Κατά συνέπειαν, ό μέσος ρυθμός ανόδου τών τιμών — με
τρούμενος με το δείκτη αποπληθωρισμού του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος — στην ελληνική οικονομία κατά τήν 
περίοδο 1976-1980 θα επιδιωχθεί να μή υπερβεί το 7%, 
δηλαδή να κυμανθεί γύρω από το μέσον δρο της αυξήσεως 
τών τιμών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Ό σχετικά υψηλός ρυθμός πληθωρισμού κατά τα τελευταία 
χρόνια καί ή βραδύτητα πού εμφανίζει ή χαλάρωση τών 
ανατιμητικών τάσεων δημιουργούν τήν εντύπωση δτι ό 
στόχος αυτός θα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Έν 
τούτοις, οι αναπτυξιακοί στόχοι του Προγράμματος καί 
ή πολιτική πού θα εφαρμοσθεί για τή διαμόρφωση της ζη
τήσεως καί τών εισοδημάτων έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε 
να μή συνεπάγονται πληθωριστικές πιέσεις άλλα αντίθετα 
να ενισχύουν τή βαθμιαία επάνοδο στή νομισματική σταθε
ρότητα. Παράλληλα όμως είναι απαραίτητο να συντρέξουν 
δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, δτι ή συνεργασία τών 
παραγωγικών τάξεων στο σχηματισμό τών τιμών καί τών 
εισοδημάτων θα καταλήξει σε ευλόγα αιτήματα πού μπο
ρούν να ικανοποιηθούν μέσα στα πλαίσια τών υφιστάμενων 
δυνατοτήτων, δπως καθορίζονται κάτω από τις σημερινές 
έκτακτες συνθήκες, καί δεύτερον, δτι ή επιδίωξη για τήν 
επιβράδυνση του πληθωρισμού στις χώρες-μέλη της Κοι
νότητας (καί του ΟΟΣΑ) θα πραγματοποιηθεί, ενώ συγ
χρόνως θα περιορισθούν οι μεταβολές στις συναλλαγματικές 
Ισοτιμίες. 
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Β. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Γενικά 

Οι εξελίξεις στα βασικά μεγέθη του ισοζυγίου πληρωμών,, 
δπως είναι πιθανό να διαμορφωθούν, στα πλαίσια της πραγ
ματοποιήσεως τών στόχων του Προγράμματος και της προ
βλεπόμενης διαμορφώσεως τών αυτόνομων παραγόντων,. 
οδηγούν στη διαπίστωση, δτι ή εικόνα τών εξωτερικών 
πληρωμών της χώρας κατά το τέλος της περιόδου θα εμφα
νίζει ουσιώδη βελτίωση, σέ σύγκριση μέ εκείνη του 1975-
και 1976. 

1. Το εμπορικό ισοζύγιο 

Μέ βάση τον επιδιωκόμενο ρυθμό ανόδου, τη διαμόρφωση 
τών σχετικών τιμών μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων 
προϊόντων καί την τάση υποκαταστάσεως, πού προβλέπεται. 
να ενισχυθεί ιδίως στίς εισαγωγές καυσίμων καί γεωργικών 
προϊόντων, το ΰψος τών εισαγωγών κατά το 1980 εκτιμά
ται δτι θα προσεγγίσει τα 9.200 εκατ. δολλάρια1. Ό 
μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου τών εισαγωγών σέ τρέχουσες 
τιμές εκφρασμένες σέ δολλάρια προβλέπεται να διαμορφωθεί, 
κατά την πενταετία 1976-1980 γύρω στο 12,5 % ετησίως, 
έναντι 24,5 % της προηγούμενης πενταετίας (1977-1980 : 
13,5 % ) . Ή μείωση αύτη του ρυθμού αυξήσεως της αξίας 
τών εισαγωγών οφείλεται αποκλειστικά στην επιβράδυνση 
του ρυθμού ανόδου τών διεθνών τιμών, δεδομένου δτι ό· 
όγκος τών εισαγωγών, κατά τή διάρκεια του Προγράμματος, 
προβλέπεται να αυξάνει μέ ρυθμό υψηλότερο (9 % περί
που) σέ σύγκριση μέ τον αντίστοιχο ρυθμό της πενταετίας 
1971-1975 (6,6 % ) . Ή επιτάχυνση αύτη συνδέεται κυρίως 
μέ την αύξηση του ρυθμού ανόδου της οικονομίας καί ειδι
κότερα μέ την επιτάχυνση τών εισαγωγών κεφαλαιουχικών 
αγαθών, κυρίως στον τομέα της βιομηχανίας, καί τις έκ
τακτες εισαγωγές για την εθνική άμυνα. 

Έξαλλου, σύμφωνα μέ τις υφιστάμενες ενδείξεις για τις 
προοπτικές του διεθνούς εμπορίου — του οποίου ό όγκος 
προβλέπεται δτι θα αυξηθεί μέ μέσο ρυθμό γύρω στο 8%— 
καί τή διαμόρφωση τών διεθνών τιμών, το ύψος της αξίας 
τών εξαγωγών το τελευταίο έτος του Προγράμματος εκ
τιμάται δτι θα πλησιάσει τα 4.650 εκατ. δολλάρια. "Ετσι 
ό ρυθμός αυξήσεως τών εξαγωγών κατά την πενταετία 
1976-1980 προβλέπεται δτι θα υπερβεί το 18 % ετησίως καί 

1. Οι εκτιμήσεις σέ δολλάρια για μέν το 1975 έγιναν με βάση τή 
μέση τιμή δολλαρίου του έτους τούτου (32,3 δρχ.), ένω για το έτος; 
1980 μέ μέση τιμή 36,9 δρχ. το δολλάριο. 
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το 20 % κατά την περίοδο 1977-1980, σε σύγκριση με 27,1 % 
της πενταετίας 1971-1975. 'Αντίθετα με την προβλεπόμενη 
μείωση στο ρυθμό ανόδου τών εξαγωγικών εισπράξεων — 
πού οφείλεται στην προβλεπόμενη χαλάρωση της ανόδου 
τών τιμών — ό όγκος τών εξαγωγών υπολογίζεται Οτι θα 
αυξάνει με τον ίδιο περίπου υψηλό ρυθμό της πενταετίας 
1971-1975 (13 % ) . Ειδικότερα, ή αύξηση της αξίας τών εξα
γωγών βιομηχανικών προϊόντων υπολογίζεται να υπερβεί, 
το 20 % κατά μέσον δρο ετησίως, ενώ ό ρυθμός αυξήσεως 
του 6γκου τών βιομηχανικών εξαγωγών υπολογίζεται να 
κυμανθεί γύρω στο 16 %. "Ετσι το εξαγόμενο ποσοστό του 
προϊόντος της μεταποιήσεως θα αυξηθεί άπο 14,4 % το 
1975 καί 15,2 % το 1976 σε 20 % περίπου το 1980. 

Οι προοπτικές και οί προϋποθέσεις για την πραγματο
ποίηση του στόχου τών εξαγωγών εμφανίζονται ευνοϊκές. 
Ή ανταγωνιστική θέση τών ελληνικών προϊόντων σημείωσε 
ουσιώδη βελτίωση λόγω της βαθμιαίας αυξήσεως της πα
ραγωγικότητας και της ευνοϊκής διαμορφώσεως τών συναλ
λαγματικών ισοτιμιών. Ή διεύρυνση της ποικιλίας τών 
εξαγόμενων ειδών, πολλά άπο τα όποια εξάγονται ακόμη 
σε πολύ μικρές ποσότητες, αποδεικνύει οτι μεγάλος σχετι
κά αριθμός επιχειρήσεων προσβλέπει ήδη προς τις αγορές 
του εξωτερικού. eH ταχεία αύξηση τών εξαγωγών αυτών 
δέν είναι πιθανό να συναντήσει μεγάλες δυσκολίες, γιατί 
το τμήμα της διεθνούς αγοράς πού θα καλύψουν είναι ελά
χιστο. 

Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές, το έλλειμμα του εμπο
ρικού ισοζυγίου κατά το 1980 υπολογίζεται οτι θα. φθάσει, 
σέ 4.550 εκατ. δολλ. περίπου, έναντι 3.050 εκατ. δολλ. 
του 1975 καί 3.324 εκατ. δολλ. του 1976. Παρά την αύ
ξηση αυτή, το εμπορικό έλλειμμα, σέ σχέση μέ το ακα
θάριστο εθνικό προϊόν, περιορίζεται άπο 14,3 % το 1975 
καί 14,7 % το 1976 σέ 12,9 % περίπου το 1980. 

2. Το ισοζύγιο τών άδηλων συναλλαγών 
m 

Σύμφωνα μέ τις υπάρχουσες ενδείξεις καί τις διαγραφό
μενες προοπτικές, το ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών στο τέ
λος της περιόδου του Προγράμματος προβλέπεται να πα
ρουσιάσει πλεόνασμα πού θα καλύψει το 75 % περίπου του· 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. 

Ειδικότερα, οί συναλλαγματικές εισπράξεις άπο άδηλους 
πόρους εκτιμάται οτι θα αυξηθούν κατά την περίοδο του 
Προγράμματος μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 13,1 %. Στην αύ
ξηση αύτη προβλέπεται οτι θα συμβάλει κατά κύριο λόγο ό 
τουρισμός. Τούτο στηρίζεται στην αναμενόμενη συνέχιση. 
της αυξητικής τάσεως του αριθμού τών τουριστών, πού θα 
συνοδεύεται άπο βελτίωση της συνθέσεως τους άπο είσο-
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δηματική άποψη, καί στην προσαρμογή των τιμών των 
τουριστικών υπηρεσιών σε επίπεδα στα όποια θα διατηρείται 
ή διεθνής ανταγωνιστική ικανότητα της χώρας, συγχρόνως 
δμως θα αντιστοιχούν στο πραγματικό οικονομικό κόστος 
τών υπηρεσιών αυτών. 

Για τήν εξέλιξη τών συναλλαγματικών εισπράξεων άπο 
μεταφορές και μεταναστευτικά εμβάσματα επικρατεί αβε
βαιότητα. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, τα δύο 
αυτά κονδύλια θα σημειώσουν μικρή σχετικά αύξηση κατά 
τήν περίοδο 1977-1980. 'Ανασταλτικός παράγοντας στην 
αύξηση τών συναλλαγματικών εισπράξεων άπο τίς μετα
φορές είναι το πλεόνασμα χωρητικότητας πού υπάρχει 
και δ σχετικά βραδύτερος ρυθμός αυξήσεως του διεθνούς 
εμπορίου. Οι δύο αυτοί δυσμενείς παράγοντες θα αντισταθ
μίσουν εν μέρει τήν αυξητική τάση τών εισπράξεων ναυτι
λιακού συναλλάγματος, ή οποία θα προέλθει άπο τήν ευνοϊ
κότερη σύνθεση του ελληνικού εμπορικού στόλου και τις 
αναμενόμενες αυξήσεις τών αμοιβών τών Ελλήνων ναυτικών. 

Επιβράδυνση αναμένεται να παρουσιάσει και ό ρυθμός 
αυξήσεως τών εισπράξεων άπο μεταναστευτικά εμβάσματα 
άπο τή Δυτική Ευρώπη, λόγω της ανεργίας στην περιοχή 
αυτή, πού προβλέπεται να διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά 
επίπεδα κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου του Προ
γράμματος. Συγχρόνως δμως ή επιστροφή εργατών δημιουρ
γεί προϋποθέσεις για τή σταδιακή μεταφορά στή χώρα απο
ταμιεύσεων πού έ'χουν συσσωρευθεΐ στο εξωτερικό, με απο
τέλεσμα τήν ενίσχυση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
της πηγής αυτής συναλλαγματικών πόρων. 'Αντίθετα, τα 
μεταναστευτικά εμβάσματα άπο τίς υπερπόντιες χώρες προ
βλέπεται οτι θα συνεχίσουν τήν ανοδική τους εξέλιξη, άλλα 
με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με τήν πε
ρίοδο πριν άπο τήν πρόσφατη ύφεση. 

Οι άδηλες πληρωμές αναμένεται δτι θα σημειώσουν τα
χεία άνοδο στην περίοδο του Προγράμματος, ή οποία συν
δέεται μέ τήν αύξηση τοΰ εξωτερικού εμπορίου, του ελλη
νικού τουρισμού στο εξωτερικό καί τίς αυξημένες πληρωμές 
γιά κέρδη καί τόκους πού θα είναι συνέπεια της αυξήσεως 
της εισροής κεφαλαίων άπο το εξωτερικό. 

Ώ ς τελικό αποτέλεσμα τών πιο πάνω εξελίξεων εκτι
μάται δτι το πλεόνασμα τοΰ ισοζυγίου άδηλων συναλλαγών 
θα διαμορφωθεί σέ 3.450 εκατ. δολλ. το 1980, έναντι 1.973 
εκατ. δολλ. το 1975 καί 2.261 εκατ. δολλ. το 1976. 

3. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καί ό εξωτε
ρικός δανεισμός 

Μέ βάση τίς παραπάνω προβλέψεις το έλλειμμα τοΰ ισο
ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 1980 υπολογίζεται δτι 
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θά παραμείνει στο ίδιο περίπου επίπεδο των ετών 1975-
καί 1976, δηλαδή γύρω στα 1.100 εκατ. δολλάρια. Ή δια
τήρηση σχεδόν αμετάβλητης της ονομαστικής αξίας του ελ
λείμματος, παρά την ταχεία αύξηση του εισοδήματος καί 
τήν αύξηση των τιμών, θα αποτελέσει σημαντικό πράγματι 
επίτευγμα, πού γίνεται πιο φανερό, αν ληφθεί υπόψη ότι. 
το έλλειμμα αυτό σαν ποσοστό του εθνικού εισοδήματος 
μειώνεται στο ήμισυ περίπου. 

"Αν στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
πού προβλέπεται για το 1980 προστεθούν (α) τα χρεωλύ-
σια για τήν εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους, δπως προ
βλέπεται να διαμορφωθεί κατά τήν περίοδο του Προγράμ
ματος, καί (β) ή επιθυμητή αύξηση τών συναλλαγματικών 
διαθεσίμων για να διατηρηθεί ή ενδεδειγμένη σχέση τους 
προς τίς προβλεπόμενες εισαγωγές, ή συνολική ακαθά
ριστη εισροή κεφαλαίων πρέπει να διαμορφωθεί το 1980 
σε 2.050 εκατ. δολλ. περίπου, δηλαδή θα αυξηθεί έναντι 
του 1976 κατά 500 περίπου εκατ. δολλάρια. Ώ ς ποσοστό 
δμως του εθνικού εισοδήματος ή του συνόλου τών πληρωμών 
της χώρας σε συνάλλαγμα, ή ακαθάριστη εισροή κεφαλαίων 
προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά, σέ σύγκριση με το 
1975 καί το 1976. 

Ό περιορισμός τών αναγκών της χώρας σέ κεφάλαια, 
σέ σχέση μέ τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη, γίνεται 
πιο φανερός αν αφαιρεθούν οι τακτικές εισροές κεφαλαίων 
και ιδιαίτερα εκείνων πού δεν δημιουργούν τήν υποχρέωση 
έπανεξαγωγής συναλλάγματος. "Ετσι, σύμφωνα μέ τους 
πρώτους υπολογισμούς, οί αναμενόμενες τακτικές εισροές 
κεφαλαίων, κατά τή διάρκεια της περιόδου του Προγράμ
ματος, θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος τών αναγκών σέ 
ξένα κεφάλαια, ώστε το τελικό ΰψος του εξισορροπητικού δα
νεισμού να περιορισθεί σέ λιγότερο άπο το ήμισυ σέ σχέση 
μέ το 1975. Συνολικά για ολόκληρη τήν πενταετία 1976-1980 
ό εξισορροπητικός δανεισμός υπολογίζεται δτι θα ανέλθει 
σέ 2.400 περίπου εκατ. δολλ. καί κατά τήν περίοδο 1977-1980 
σέ 2.100 εκατ. δολλ., άπο τα όποια, ποσό 1.400 εκατ. δολλ. 
άφορα στην υπολογιζόμενη αύξηση τών συναλλαγματικών 
διαθεσίμων. Για το 1980 ό εξισορροπητικός δανεισμός προ
βλέπεται να μή υπερβεί τα 400 εκατ. δολλ., μέγεθος πού 
αντιστοιχεί περίπου προς τήν προβλεπόμενη αύξηση του 
συναλλαγματικού αποθέματος το έτος εκείνο. 

Γ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

1. Ή δημοσιονομική πολιτική 

Οί διογκωμένες αμυντικές δαπάνες, ή διεύρυνση του ρό-
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~λου του δημόσιου τομέα στην προσφορά κοινωνικών υπηρε
σιών και ή προσπάθεια βελτιώσεως της εισοδηματικής κα
τανομής, σε συνδυασμό με την επιδίωξη εκσυγχρονισμού 
του φορολογικού συστήματος τής χώρας ενόψει και τής 
προσεχούς εντάξεως στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθι
στούν τη χάραξη τής κατάλληλης δημοσιονομικής πολι
τικής έργο ιδιαίτερα περίπλοκο. 

Το σύνολο τών τρεχουσών δαπανών του δημόσιου τομέα, 
•πριν άπο την πληρωμή τόκων του δημόσιου χρέους, προ
βλέπεται να προσεγγίσει κατά το 1980 το ποσό τών 364 
δισ. δρχ. σε σύγκριση με 170 δισ. το 1975 και 205 
δισ. το 1976 και ως ποσοστό στο ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν το 31,9 % άπο 28,6 % το 1975 και 29 % το 1976. 
Έξαλλου το σύνολο τών δαπανών του δημόσιου τομέα (τρέ
χουσες δαπάνες, τόκοι και δαπάνες επενδύσεων) εκτιμάται 
σε 465 δισ. δρχ. για το 1980, ως ποσοστό δε τής 
συνολικής εθνικής δαπάνης υπολογίζεται να αυξηθεί άπο 
28,1 % το 1975 και 29 % το 1976 σέ 32,1 % περίπου στο 
1980. 

Τα συνολικά έσοδα του δημόσιου τομέα το 1980 (τρέ
χων προϋπολογισμός, έσοδα κοινωνικής ασφαλίσεως και 
έσοδα εξ επενδύσεων) προβλέπεται να προσεγγίσουν τα 
420 δισ. και θα αντιπροσωπεύουν το 36,8 % του ακαθά
ριστου εγχώριου προϊόντος σέ σχέση με 30,6 % το 1975 
και 33,4 % το 1976. Ά π ο τη διαμόρφωση αύτη τών εσό
δων σέ σύγκριση με τις προβλεπόμενες τρέχουσες δαπάνες, 
συμπεριλαμβανομένων και τών τόκων, υπολογίζεται να 
προκύψει σημαντικό πλεόνασμα στον τρέχοντα λογαριασμό 
του δημοσίου (έκτος τών δημόσιων επιχειρήσεων), το όποιο, 
για το 1980, υπολογίζεται δτι θα είναι τής τάξεως τών 28 
δισ. δρχ., ποσό πού αντιστοιχεί προς το 1/3 περίπου 
τών δημόσιων επενδύσεων του έτους εκείνου. "Ετσι το τε
λικό συνολικό δημοσιονομικό έ'λλειμμα σέ απόλυτο υψος· 
προβλέπεται να αυξηθεί άπο 27 δισ. το 1975 Χ σέ 45 δισ., 
ενώ ως ποσοστό του εθνικού εισοδήματος θα παραμείνει 
στο ϊδιο σχεδόν επίπεδο (4,4% περίπου). 'Αξίζει να ση
μειωθεί πώς σέ αρκετές δυτικοευρωπαϊκές χώρες το πο
σοστό αυτό ήταν το 1975 αρκετά υψηλότερο. 

Παράλληλα με την εξασφάλιση σχετικής ισορροπίας στο 
δημοσιονομικό ισοζύγιο, ή πολιτική στο δημοσιονομικό 
τομέα θα αποβλέψει στη βελτίωση τής συνθέσεως τών φο
ρολογικών εσόδων και στή δικαιότερη κατανομή του φορο
λογικού βάρους. "Ετσι προβλέπεται αύξηση του ποσοστού 
τών άμεσων φόρων (φόροι εισοδήματος καί περιουσίας) 

1. Το 1976 Xóyco της έκτακτης εισφοράς το τελικό έλλειμμα πε
ριορίσθηκε σέ 19,4 δισ. δραχμές. 
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από 39,5 % των συνολικών εσόδων κατά το 1975 σε 42,8 %. 
το 1980, ειδικότερα δε του φόρου εισοδήματος φυσικών 
προσώπων άπο 10 % σε 11,5%. Το 1976 ή συμμετοχή 
τών άμεσων φόρων ανήλθε σε 38,6 %, άν δε συμπεριληφθεί 
και ή έκτακτη εισφορά σε 43,4 % του συνόλου τών εισπρά
ξεων. 

Για τήν επίτευξη τών σκοπών αυτών ή σχεδιαζόμενη 
φορολογική πολιτική περιλαμβάνει τήν επανεξέταση τών 
φορολογικών εκπτώσεων πάσης φύσεως, τήν κατάργηση 
φορολογικών απαλλαγών πού δέν εξυπηρετούν πια το σκοπό 
για τον όποιο χορηγήθηκαν, καί τήν αναθεώρηση της φορο
λογικής κλίμακας σε τρόπο πού να ενισχυθεί ή προοδευτι
κότητα μεταξύ τών χαμηλών καί τών μεσαίων καί ανώτερων 
εισοδημάτων καί επομένως να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος 
αυτοματισμός. Το σύστημα παροχής φορολογικών κινήτρων 
θα τεθεί σε νέα βάση, κατά το πρότυπο της ΕΟΚ, με κατεύ
θυνση τή θέσπιση κινήτρων, το κόστος τών οποίων και ή 
αποτελεσματικότητα θα ελέγχονται κατά άμεσο τρόπο. 

'Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβληθεί για τον περιορισμό 
της φοροδιαφυγής πού κάνει το φορολογικό σύστημα στην 
εφαρμογή του οικονομικά ανεπαρκές καί κοινωνικά άδικο. 
Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται σειρά μέτρων, δπως ή σύντα
ξη του κτηματολογίου, ή κωδικοποίηση-μηχανογράφηση 
καί πληρέστερη διασταύρωση τών φορολογικών στοιχείων, 
ή οργάνωση ειδικού σώματος ελεγκτών με αυξημένες 
τυπικές αρμοδιότητες, ή εκπαίδευση του προσωπικού καί ή 
βελτίωση του συστήματος ελέγχου. 

Κατά τή διάρκεια της περιόδου του Προγράμματος θα 
εισαχθεί ό φόρος έπί της προστιθέμενης αξίας στα πλαίσια 
του εκσυγχρονισμού της έ'μμεσης φορολογίας καί της προσ
αρμογής του ελληνικού φορολογικού συστήματος προς τα 
αντίστοιχα τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Παράλληλα θα 
επιδιωχθεί ή αναθεώρηση του συστήματος τών φόρων 
υπέρ τρίτων. 

Στην πολιτική τών τρεχουσών δαπανών προτεραιότητα 
θα δοθεί στην κάλυψη τών αυξημένων αναγκών για τήν 
ενίσχυση τής αμυντικής ικανότητας τής χώρας καί στις 
δαπάνες για τήν εκπαίδευση καί τήν υγεία πού στην πραγμα
τικότητα δέν αποτελούν καταναλωτικές δαπάνες άλλα 
επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο οι όποιες δίκαια θεω
ρούνται άπο τις πιο αποδοτικές. Παράλληλα θα επιδιωχθεί 
ή αναμόρφωση του μισθολογίου καί ή κατάργηση περιττών 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε ή δαπάνη για μισθούς 
να ανταποκρίνεται πληρέστερα προς το προσφερόμενο έ'ργο. 
Στον τομέα τών δημόσιων επενδύσεων έ'μφαση θα δοθεί στον 
εκσυγχρονισμό καί στην οργάνωση τής διαδικασίας επιλογής 
καί εκτελέσεως τών έργων στα πλαίσια τών διεθνώς καθιε
ρωμένων συστημάτων σχεδιασμου-προγραμματισμου. 
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Ή δημοσιονομική πολιτική θα αποβλέψει τέλος στή 
βαθμιαία ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό όλων τών 
λογαριασμών πού αναφέρονται στις δραστηριότητες της 
Κεντρικής Διοικήσεως στο σύνολο της. Ειδική προσπάθεια 
•θα καταβληθεί για τή συστηματική μελέτη τών προβλη
μάτων διαχειρίσεως τών δημόσιων επιχειρήσεων και τών 
ΝΙΪΔΔ. 

2 . Ή νομισματική και πιστωτική πολιτική 

Παρά το γεγονός δτι ή συνήθης αποστολή της νομισματι
κής και πιστωτικής πολιτικής είναι ό έλεγχος και ή στα
θεροποίηση τών βραχυχρόνιων κυμάνσεων της οικονομίας, 
οι μεσοχρόνιες ή μακροχρόνιες επιδράσεις της είναι ουσιώδεις 
ιδίως δσον άφορα στην κατανομή τών πόρων και τή δια
μόρφωση της αποταμιευτικής συμπεριφοράς τών ιδιωτών 
και τών επιχειρήσεων. 

Ή νομισματική πολιτική πού θα εφαρμοσθεί κατά τή 
•διάρκεια του Προγράμματος θα αποβλέπει στην αύξηση τής 
προσφοράς χρήματος σε δση έκταση είναι απαραίτητη για 
τήν ικανοποίηση τών αναγκών τΙς όποιες προβλέπεται να 
•δημιουργήσει ό αυξανόμενος όγκος τών συναλλαγών, άλλα 
καί εκείνων πού συνδέονται με τις προτιμήσεις τών αποτα
μιευτών για τοποθετήσεις σε ρευστά διαθέσιμα. Με βάση 
το στόχο του Προγράμματος για το ρυθμό αυξήσεως του 
εισοδήματος, τον προβλεπόμενο ρυθμό ανόδου τών τιμών, 
καθώς και τήν εκτιμώμενη επίδραση του επιτοκίου στην 
προτίμηση ρευστότητας, υπολογίζεται δτι ό ρυθμός αυξή
σεως τής ζητήσεως χρήματος κατά τή διάρκεια τής πενταε
τίας θα κυμανθεί γύρω στο 15 %, κατά μέσον ορο ετησίως, 
•σε σύγκριση μέ 19 % κατά τήν προηγούμενη πενταετία. 
Ταχύτερα αναμένεται να αυξηθούν οι λιγότερο ρευστές 
τοποθετήσεις, δπως οι αποταμιευτικές καταθέσεις καί 
οι τοποθετήσεις σε υγιείς χρηματιστηριακούς τίτλους. 
Σ ' αυτό θα συμβάλει τόσο ή προβλεπόμενη ενίσχυση τής 
ροπής προς αποταμίευση δσο καί ή αίίξηση τής πραγμα
τικής αποδόσεως τών τοποθετήσεων αυτών πού θα προέλθει 
από τήν ουσιώδη επιβράδυνση τής αυξήσεως τών τιμών, 
σε συνδυασμό μέ το υψηλό κόστος τών επενδύσεων σέ κα
τοικίες το όποιο καθίστα τήν απόκτηση ακινήτων γιά τοπο
θέτηση συγκριτικά λιγότερο αποδοτική. 

Σύμφωνα μέ τις εκτιμήσεις του Προγράμματος, το σύνολο 
τής προσφοράς χρηματικών πόρων (νομισματική κυκλοφορία, 
καταθέσεις, χρηματιστηριακοί τίτλοι κλπ. ) κατά τή διάρ
κεια τής περιόδου του Προγράμματος θα είναι επαρκές 
για να εξασφαλίσει τήν ικανοποίηση τών πιστωτικών 
αναγκών τόσο του ιδιωτικού δσο καί του δημόσιου τομέα. 
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τήν περαιτέρω αύξηση τής 
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συνολικής ρευστότητας της οικονομίας — όχι δμως και της 
ρευστότητας υπό στενή έννοια δηλαδή της σχέσεως προσ
φοράς χρήματος προς το εθνικό εισόδημα — άλλα πάντως 
μέσα στα δρια πού υπαγορεύει ή ανάγκη διατηρήσεως σχε
τικής νομισματικής σταθερότητας. 

Σχετικά με τα μέσα νομισματικής πολιτικής, έμφαση 
θα δοθεί στην ευρύτερη χρησιμοποίηση των γενικών νομι
σματικών μέσων και ειδικότερα στην πολιτική του επιτο
κίου μέ κατεύθυνση τή βαθμιαία προσαρμογή του φάσματος 
των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων προς τα αντί
στοιχα επίπεδα ισορροπίας. 

Βασική επιδίωξη θα αποτελέσει ή ανακατανομή τών 
ρευστών διαθεσίμων σε περισσότερο μακροπρόθεσμες τοπο
θετήσεις, στα πλαίσια δέ αυτά ή πολιτική για τήν ανάπτυξη 
τής κεφαλαιαγοράς έχει πρωτεύουσα θέση. Στα σχετικά 
μέτρα περιλαμβάνονται ή εισαγωγή νέων χρηματιστηρια
κών τίτλων, ή ενεργότερη συμμετοχή τών Τραπεζών Επεν
δύσεων και άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ό εκσυγχρο
νισμός τών μεθόδων και τών δρων εισαγωγής νέων τίτλων, 
ή εισαγωγή κατάλληλου μηχανισμού προσαρμογής τών απο
δόσεων τών τίτλων σταθερού εισοδήματος και ή μεταβολή 
στο σχετικό κόστος δανεισμού άπο τις διάφορες πηγές 
χρηματοδοτήσεως. 

Στον τομέα τής πιστωτικής πολιτικής προβλέπεται ή 
αναθεώρηση τών πιστωτικών κανόνων προς τήν κατεύθυνση 
τής απλοποιήσεως τών υφιστάμενων ρυθμίσεων μέ παράλ
ληλη ενίσχυση τών κατασταλτικών ελέγχων. 'Επιδιώκεται 
επίσης ό εκσυγχρονισμός του τραπεζικού συστήματος ώστε 
να διευκολυνθεί ή διασύνδεση του μέ τα τραπεζικά ιδρύματα 
τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μέ τή διεθνή χρηματα
γορά. Ό ρόλος, ή εξειδίκευση και ή αποτελεσματικότητα 
τής λειτουργίας τών ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων θα 
ενισχυθεί και θα συνδεθεί με τή δραστηριότητα άλλων ανα
πτυξιακών φορέων. 

3. Ή πολιτική για τις τιμές και τα εισοδήματα 

Ή πολιτική επί τών τιμών θα στηρίζεται κυρίως σε 
μέτρα τα όποια αποβλέπουν στή βελτίωση τών συνθηκών 
ανταγωνισμού και θα ενισχύουν τήν τάση διαμορφώσεως 
τών τιμών σε επίπεδα αντίστοιχα προς το πραγματικό 
κόστος τών παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Επειδή 
όμως ό μηχανισμός διαμορφώσεως τών τιμών είναι σύνθε
τος και ευπαθής καί ή διάχυση μεμονωμένων πληθωριστικών 
εκδηλώσεων αποτελεί συνεχή απειλή σοβαρής διαταράξεως 
τής νομισματικής σταθερότητας, είναι απαραίτητη ή συμ
πλήρωση τής πολιτικής επί τών τιμών μέ μέτρα πού, ενώ 
•δεν θα αποτελούν τροχοπέδη στή λειτουργία τής αγοράς, 
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θα αποκλείουν ή θα περιορίζουν το ενδεχόμενο σοβαρών 
αποκλίσεων άπο τις τιμές ισορροπίας. Πρέπει να υπογραμ
μισθεί 6τι ή εφαρμογή συνεπούς πολιτικής επί τών τιμών 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για την άσκηση αποτε
λεσματικής πολιτικής επί τών εισοδημάτων. 

Μεταξύ τών μέτρων αυτών περιλαμβάνεται ή εφαρμογή 
ενός συστήματος για τήν υποχρεωτική ανακοίνωση της 
προθέσεως και τήν αιτιολόγηση της αυξήσεως τιμών σε 
προϊόντα τα όποια αποτελούν δείκτες ανατιμητικής ψυχο
λογίας. Παράλληλα θα καθορισθούν κανόνες διαμορφώσεως 
κερδών, άλλα και ορισμένων στοιχείων κόστους πού απο
κλείουν τήν πίεση επί τών τιμών λόγω σωρευτικών αυξή
σεων ή υπερβολικών μισθολογικών παραχωρήσεων. Σε 
ορισμένα προϊόντα βασικής σημασίας για το ευρύ κοινό 
θα εξακολουθήσει να ασκείται παρέμβαση, σύμφωνα άλλω
στε και με αντίστοιχες ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα, ή γενική κατεύθυνση δμως θα τείνει προς τή βαθμιαία 
απελευθέρωση του μηχανισμού τών τιμών ή οποία θα προ
καλέσει ανακατανομή τών πόρων προς τις επιθυμητές 
κατευθύνσεις και επομένως θα έχει αυτόματη σταθεροποιη
τική επίδραση. 

'Η πολιτική επί τών εισοδημάτων θα αποβλέψει στη 
δίκαιη συμμετοχή τών εργαζομένων στο εθνικό προϊόν 
και στην πραγματοποίηση της βασικής επιδιώξεως του 
Προγράμματος για βαθμιαία βελτίωση της εισοδηματικής 
κατανομής. 'Απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθούν 
συνθήκες οικονομικής ισορροπίας και κοινωνικής γαλήνης 
είναι ή διαμόρφωση τών πραγματικών εισοδημάτων τών 
συντελεστών παραγωγής σε επίπεδα πού να αντιστοιχούν 
στή συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία. Συνεπείς 
προς τήν αρχή αυτή, οι βασικές κατευθύνσεις τής πολιτι
κής εισοδημάτων πού σχεδιάζεται να εφαρμοσθεί είναι : 

(α) Ή αποκατάσταση τής αγοραστικής δυνάμεως τών 
αμοιβών δταν αυτή μειώνεται λόγω αυξήσεως τών τιμών. 
Τοΰτο όμως δεν μπορεί να ισχύει σέ περιπτώσεις πού ol 
ανατιμητικές εξελίξεις οφείλονται σέ χειροτέρευση τών 
ορών του εξωτερικού εμπορίου ή σέ ειδικά μέτρα τής Κυ
βερνήσεως, τα όποια έ'χουν σκοπό τή μεταβολή τών σχε
τικών τιμών στην αγορά γιατί τότε ή προσαρμογή τών αμοι
βών στή μεταβολή τών τιμών εϊτε δέν πετυχαίνει το σκοπό 
της είτε καταλήγει σέ φαΰλο κύκλο. 

(β) Ό καθορισμός του δψους και τών μεταβολών στις 
πραγματικές αμοιβές σέ αντιστοιχία προς τήν εξέλιξη της 
παραγωγικότητας. Ειδικά για τήν εργασία, ή προσαρμογή 
τών αμοιβών στις μεταβολές τής παραγωγικότητας θα ανα
ζητηθεί κυρίως στην αρτιότερη λειτουργία τής αγοράς εργα
σίας, στην ενίσχυση του ελεύθερου και υπεύθυνου συνδικα-
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λισμοΰ και στή βελτίωση του συστήματος των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. 

(γ) Ή επίτευξη ειδικών οικονομικών ή κοινωνικών στό
χ ω ν δπως ή κατά παρέκκλιση διαμόρφωση τών αμοιβών σε 
ειδικότητες πού θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την ανά
πτυξη ή ή βελτίωση της σχετικής θέσεως κατηγοριών πλη
θυσμού με πολύ χαμηλό εισόδημα. 

4 . Ή π ο λ ι τ ι κ ή επί τ ώ ν δ ι ε θ ν ώ ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν σ υ ν α λ 
λ α γ ώ ν 

'Η. πολιτική έπί τών διεθνών οικονομικών σχέσεων καί 
συναλλαγών κατά τήν περίοδο του Προγράμματος θα δια
μορφωθεί, δπο^ς είναι φυσικό, μέσα στα πλαίσια πού δια
γράφει ή προσεχής ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα χωρίς όμως να παραγνωρίζεται ή ιδιαίτερη θέση πού 
κατέχει ή χώρα στην περιοχή της Βαλκανικής και τής 'Ανα
τολικής Μεσογείου. 

Στο θέμα τής εξαγωγικής πολιτικής ή σημασία τής εντά
ξεως στην Κοινότητα είναι δεσπόζουσα. Στή διάρκεια τής 
περιόδου του Προγράμματος θα έπιδιοοχθεΐ ή βαθμιαία προσ
αρμογή τής συνθέσεως τών εξαγωγών καί του συστήματος 
ενισχύσεως τους με βασικό γνώμονα τήν ενθάρρυνση τών δρα
στηριοτήτων εκείνων πού μακροχρόνια εγγυώνται βιωσιμό
τητα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά. Το σύστημα τών άμε
σων και έμμεσων ένισχύσεο^ν θα αναμορφωθεί σέ τρόπο πού 
να βρίσκεται σέ απόλυτη αρμονία με ανάλογες ρυθμίσεις στην 
Κοινότητα άλλα και να εξασφαλίζει τήν εξυγίανση καί 
προώθηση τών δυναμικών κλάδων τής ελληνικής οικονομίας. 
Ειδική έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση τής παραγωγής πού 
εμφανίζεται ώς σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή τ ώ ν α ν τ ί σ τ ο ι 
χ ω ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν σ τ η ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή α
γ ο ρ ά μέσα στο πλαίσιο τών διαφαινόμενων παραγωγικών 
ανακατατάξεων και τών μεταβολών στίς σχετικές τιμές. 

'Απαραίτητη προϋπόθεση για τήν επιτυχία τής πολιτικής 
αυτής είναι ή επιλογή τής κατάλληλης δέσμης μέτρων σέ 
συνδυασμό μέ τή γενικότερη ενημέρωση καί κινητοποίηση 
του επιχειρηματικού κόσμου προς τις ευρείες καί μόνιμες 
δυνατότητες πού εξασφαλίζει μακροχρόνια ή ένταξη του δυνα
μικού τής χώρας στα μεγάλα παραγωγικά κυκλώματα τής 
Κοινότητας. 

Οι νέες μεγάλες αγορές πού δημιούργησε ή ανατίμηση του 
πετρελαίου θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής διερευνή
σεως προς τήν κατεύθυνση τής συστηματικής εκμεταλλεύ
σεως τών πλεονεκτημάτων πού προσφέρουν ή γειτνίαση, οι 
παραδοσιακοί δεσμοί καί ή μακρόχρονη εμπειρία. Ή προσπά
θεια δέν θα περιορισθεί στην προώθηση εξαγωγών αγαθών 
άλλα καί υπηρεσιών πού, δπως φαίνεται άπο τις πρόσφατες _ 
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•εξελίξεις, αρχίζουν να αποτελούν ουσιώδες τμήμα του ενεργη
τικού σκέλους του ισοζυγίου πληρωμών. Ειδικότερα, ή εκτέλε
ση τεχνικών έργων ή ή παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε ανα
πτυσσόμενες χώρες της Μέσης 'Ανατολής καΐ τής 'Αφρικής 
τείνει να εξελιχθεί σέ αξιόλογη πηγή εισοδημάτων άπο τήν αλ
λοδαπή και δημιουργεί προϋπόθεση για τήν προώθηση τών εξ
αγωγών καΐ τήν ανάπτυξη άλλων συναφών δραστηριοτήτων. 

Οι υφιστάμενες δυνατότητες διευρύνσεως τών άδηλων πό
ρων είναι ουσιώδεις. Στον τομέα του τουρισμού σημαντικά 
είναι τα θέματα τής κατάλληλης διαμορφώσεως τών τιμών 
τών τουριστικών υπηρεσιών, τής βελτιώσεως τής συνθέσεως 
του τουριστικοί) ρεύματος, τής ενισχύσεως τής διαπραγματευ
τικής θέσεως τών τουριστικών επιχειρήσεων και του περιο
ρισμού τής διαρροής τουριστικού συναλλάγματος. Στον το
μέα τής ναυτιλίας θα επιδιωχθεί ή διεύρυνση τής ναυτιλιακής 
υποδομής τής χώρας, ή ανάδειξη του Πειραιά σέ διεθνές 
Λ/αυτιλιακο κέντρο και ή ενεργότερη συμμετοχή του ναυτι
λιακού κεφαλαίου στην ανάπτυξη τής οικονομίας. Με ιδιαί
τερη προσοχή εξετάζονται οι δυνατότητες αξιοποιήσεως τών 
διαθεσίμων τών Ελλήνων εργαζομένων στην αλλοδαπή, κα
θώς και τής κινητοποιήσεως του στοιχείου τής ομογένειας 
για τήν ενίσχυση τής προσπάθειας αναπτύξεως τής χώρας. 

*Η πολιτική επί τής συναλλαγματικής ισοτιμίας θα εξα
κολουθήσει να στηρίζεται στις ϊδιες αρχές πού καθόρισαν 
τή μέχρι τώρα διομόρφωσή της και πού συνίστανται στή 
διασφάλιση τής ανταγωνιστικότητας τών ελληνικών εξα
γωγών άπο τυχόν δυσμενείς μεταβολές τών διεθνών συναλλα
γματικών ισοτιμιών και στην προστασία τής ελληνικής οικο
νομίας άπο τις απότομες μεταβολές στο διεθνές νομισματικό 
σύστημα οι όποιες δεν έ'χουν οργανική σχέση με το διεθνές 
εμπόριο. Δεδομένου δτι επιδίωξη του Προγράμματος είναι 
ή διατήρηση τής ανόδου του επιπέδου τών εσωτερικών τιμών 
σέ επίπεδα παραπλήσια προς τα αντίστοιχα επίπεδα τών χω
ρών με τις όποιες κυρίως συναλλάσσεται ή Ελλάς, οί δια
κυμάνσεις στή συναλλαγματική ισοτιμία τής δραχμής θα 
πρέπει να είναι περιορισμένες. Ή πραγματοποίηση του στό
χου αύτοΰ θα διευκολυνθεί, αν πραγματοποιηθεί ή βασική 
επιδίωξη τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τον περιο
ρισμό τών διακρατικών διαφορών στις ανατιμητικές εξελί
ξεις και στή βαθμιαία επάνοδο τών συναλλαγματικών ισο
τιμιών στην κοινή διακύμανση. 

Τέλος, στο θέμα του εξωτερικού δανεισμού, θα επιδιωχθεί 
ή πλήρης αξιοποίηση τών υφιστάμενων δυνατοτήτων δα
νεισμού με ευνοϊκούς δρους επιτοκίου και χρόνου εξοφλήσεως. 
Παράλληλα θα καταβληθεί προσπάθεια διασυνδέσεως τοΰ-
έλληνικοΰ τραπεζικού συστήματος με τή διεθνή κεφαλαιακή 
αγορά, ώστε να καταστεί ευχερέστερη ή εισροή κεφαλαίων 
•υπό ανταγωνιστικούς δρους. 
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