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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Tò νέο Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής 'Ανα
πτύξεως τής Ελλάδος θα καλύψει την περίοδο 1978 - 82, 
πού είναι πολύ σημαντική για την ελληνική οικονομία και 
το μέλλον της, γιατί στην περίοδο αυτή αναμένεται, δτι ή 
χώρα μας θα έχει γίνει πλήρες μέλος τής Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητας. 

Τα «Προκαταρκτικά του Προγράμματος» έχουν σκοπό 
να περιγράψουν τίς κατευθυντήριες γραμμές καί τίς βασικές 
επιδιώξεις του Προγράμματος και να προσδιορίσουν το· 
πλαίσιο τής πολιτικής πού προτείνεται για την πραγματο
ποίηση των επιδιώξεων αυτών. Τα συγκεκριμένα μέτρα 
πολιτικής πού θα ληφθούν κατά την περίοδο 1978 - 82 καί 
οι λεπτομερείς εκτιμήσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο του 
τελικού Προγράμματος πού θα καταρτιστεί πριν άπο το-
τέλος του έτους. 

Ή συγκεκριμένη μορφή καί ή μεθοδολογία πού ακολου
θήθηκε στή σύνταξη τών «Προκαταρκτικών» έχουν κατ* 
ανάγκη επηρεαστεί άπο τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις 
τών τελευταίων χρόνων. Ή αβεβαιότητα για τίς εξελίξεις 
στην παγκόσμια οικονομία καί ιδιαίτερα στις χώρες τής 
ΕΟΚ καί τίς χώρες - μέλη του 'Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας καί 'Αναπτύξεως, μέ τίς όποιες συνδεόμαστε 
στενότερα, ή νομισματική αστάθεια καί ή αυξανόμενη, 
ευαισθησία τής ελληνικής οικονομίας στή διεθνή οικονομική 
συγκυρία καθιστούν κάθε πρόβλεψη δύσκολη. "Ετσι οι ποσο
τικές εκτιμήσεις πού δίνονται στα «Προκαταρκτικά» περιο
ρίζονται μόνο στα πολύ βασικά μεγέθη καί δέν είναι μονο
σήμαντες. Για κάθε οικονομικό μέγεθος προσδιορίζονται, 
δρια ανάμεσα στα όποια είναι πιθανόν να διαμορφωθεί, 
ανάλογα μέ τη συγκεκριμένη τροπή πού θα πάρουν οι σχε
τικές εξελίξεις. Σύμφωνα καί μέ τίς σύγχρονες τάσεις του 
προγραμματισμού, στα «Προκαταρκτικά» δίνεται περισ
σότερη έμφαση στή χάραξη τών βασικών κατευθύνσεων 
πολιτικής για κάθε θέμα καί οχι στην παράθεση λεπτομε
ρειακών ποσοτικών στοιχείων. Μέ τον τρόπο αυτό πιστεύουμε 
δτι θα διευκολυνθεί ή συζήτηση για τον καθορισμό τών κατευ
θυντήριων γραμμών πολιτικής καί τών βασικών επιδιώ
ξεων πού θα αποτελέσουν τή βάση για την επεξεργασία 
τοΰ τελικού Προγράμματος. 
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Σημαντικό μέρος της προσπάθειας θα στραφεί στην προεύ 
τοιμασία της οικονομίας και της χώρας γενικότερα για ν-
άξιοποιηθουν με τον καλύτερο τρόπο οι προοπτικές ποα 
διανοίγονται με την ένταξη στην ΕΟΚ και να άπαμβλυνθοΰν 
τά βραχυχρόνια προβλήματα και οί δυσκολίες πού εϊναι 
ενδεχόμενο να προκύψουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Στα 
«Προκαταρκτικά» παρουσιάζονται συνοπτικά οί κυριότεροι 
λόγοι για τους οποίους κάτω από τίς παρούσες συνθήκες 
ή ένταξη στην ΕΟΚ αποτελεί οικονομική και πολιτική 
αναγκαιότητα, και αναφέρονται οί γενικές επιδιώξεις καί 
οί προβλεπόμενες ρυθμίσεις, τα αποτελέσματα των οποίων 
στο σύνολο τους καί σε προοπτική χρόνου αναμένεται να 
είναι πολύ ευνοϊκά. Συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τις 
επιμέρους επιπτώσεις στην ανάπτυξη άπο τήν ένταξη δεν 
γίνονται στο στάδιο αυτό των «Προκαταρκτικών», άφοΰ 
μέρος μόνο της περιόδου του Προγράμματος θα καλύψει 
ή περίοδος της εντάξεως καί είναι πρόδηλο δτι ή επίδραση 
της πάνω στην ελληνική οικονομία, ενόψει καί των μεταβα
τικών διευθετήσεων, θα εκδηλωθεί με χρονική υστέρηση. 
Παρόλα αυτά κατά τήν κατάρτιση του τελικού Προγράμ
ματος θα καταβληθεί προσπάθεια να αναλυθούν περισσότερο 
τα σχετικά προβλήματα καί οί πρώτες επιπτώσεις, άφοϋ 
<ττο μεταξύ θα έχουν προχωρήσει σέ τελικό στάδιο καί 
οί διαπραγματεύσεις για τήν ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. 
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Ι. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ, ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

1.1. Γενικά 

Ή αναπτυξιακή προσπάθεια, πού αποτελεί μέρος της 
γενικότερης προσπάθειας για πρόοδο, έχει σαν προσανα
τολισμό τη διατήρηση των άξιων, πού ό ελληνικός λαός. 
θεωρεί πολύτιμες, και τη δημιουργία ενός καλύτερου 
οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού μέλλοντος για. 
δλους. 

Το Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής 'Αναπτύξεως 
για τήν περίοδο 1978 - 82, δπως και κάθε παρόμοιο πρό
γραμμα, αποτελεί όργανο για το συντονισμό της οικονομικής 
καί κοινωνικής πολιτικής και τήν αύξηση τής αποτελεσμα
τικότητας τής αναπτυξιακής προσπάθειας. "Ετσι, ανεξάρ
τητα άπο τους αμεσότερους στόχους πού επιδιώκονται 
με αύτο καί άπο τη μορφή πού παίρνουν τα διάφορα μέτρα 
πολιτικής πού περιλαμβάνει, τελικός σκοπός του είναι να 
υπηρετήσει τους βασικούς προσανατολισμούς καί τίς κύριες, 
επιδιώξεις του ελληνικού λαού. 

Οι βασικοί προσανατολισμοί έχουν πρωταρχική σημασία. 
καί χαράσσουν το πλαίσιο, μέσα στο όποιο κινείται ή ανα
πτυξιακή πολιτική. Οί κύριες επιδιώξεις του Προγράμματος, 
πού αναφέρονται πιο κάτω, προσδιορίζουν τίς γενικές 
κατευθύνσεις προς τίς όποιες θα στραφεί ή αναπτυξιακή 
προσπάθεια στην προσεχή πενταετία. Οί επιδιώξεις αυτές 
έχουν πολύπλευρο χαρακτήρα καί άλληλοεξαρτώνται, ή δε 
ταξινόμηση πού επιχειρείται έχει απλουστευτικό χαρακτήρα. 
καί δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στο περιεχόμενο τους. 

1.2. Βασικοί προσανατολισμοί 

1.2.1.Ή προστασία τής δημοκρατίας καί τής εδαφικής 
μας ακεραιότητας καί ή διατήρηση τής εθνικής 
μας ταυτότητας 

Βασικός προσανατολισμός, πού συνδέεται αναπόσπαστα 
με τίς παραδόσεις μας καί τίς αξίες πού ένστερνιζόμαστέ, 
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είναι ή π ρ ο σ τ α σ ί α κ α ι ή ε ν ί σ χ υ σ η τοί> 
δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ π ο λ ι τ ε ύ μ α τ ο ς κ α ί τ ω ν 
ε λ ε ύ θ ε ρ ω ν θ ε σ μ ώ ν , ή π ε ρ ι φ ρ ο ύ ρ η σ η τ η ς 
ε δ α φ ι κ ή ς α κ ε ρ α ι ό τ η τ α ς τ η ς χ ώ ρ α ς μ α ς 
κ α ί ή δ ι α τ ή ρ η σ η τ η ς ε θ ν ι κ ή ς μ α ς τ α υ 
τ ό τ η τ α ς . 

Ή προστασία καί ή ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύ
ματος καί τών ελεύθερων θεσμών θα βασιστεί στην προσή
λωση στις επιταγές του συντάγματος καί τών νόμων καί 
στη μεθόδευση για την πιο ενεργό συμμετοχή τών πολιτών 
στη διαδικασία της διαμορφώσεως καί εφαρμογής τών 
αποφάσεων πού λαμβάνονται. 

'Η προσπάθεια για την περιφρούρηση της εδαφικής ακε
ραιότητας τής χώρας μας θα στηριχτεί σε δύο κυρίως 
πόλους- στην ενίσχυση τής αμυντικής μας ικανότητας 
καί στην πολύπλευρη διεθνή συνεργασία. Ή αποτελεσματική 
ενίσχυση τών αμυντικών μας δυνάμεων αποτελεί τήν καλύ
τερη εγγύηση για τήν ειρήνη στην περιοχή μας. ενώ ή 
καλλιέργεια στενότερων φιλικών σχέσεων με τίς χώρες τής 
ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής τής Δυτικής Ευρώπης, 
άλλα καί με χώρες με τις όποιες διατηρούμε παραδοσιακούς 
δεσμούς, προσφέρουν πρόσθετα στηρίγματα. Σ ' αυτά τα 
πλαίσια ή ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα άποκτα 
ιδιαίτερη σημασία. 

Ή ελληνική κοινωνία, στην προσπάθεια της να εισαγάγει 
προηγμένη τεχνολογία και σύγχρονες οργανωτικές μεθόδους 
και γενικότερα να υιοθετήσει ορισμένους νέους θεσμούς, πού 
•αποτελούν προϋπόθεση για τήν οικονομική ανάπτυξη, φθάνει 
μερικές φορές στην υπερβολή καί δέχεται πρόωρα ξένες 
επιδράσεις, πού δεν έ'χει πάντοτε τή δυνατότητα να αφομοιώ
σει μέ σωστό τρόπο. "Ετσι, σέ μερικές περιπτώσεις φθάνουμε 
στο σημείο να εγκαταλείπουμε δικούς μας τρόπους ζωής καί 
να υιοθετούμε ξένα πρότυπα πού δίνουν έ'μφαση στην άμεση 
κατανάλο^ση καί δημιουργούν σύγχυση, αίσθημα ανασφά
λειας καί γενικότερα κίνδυνο να νοθευτεί ή φυσιογνωμία 
καί να υποβιβαστεί ή πολιτιστική μας υπόσταση. 

Ή προσπάθεια για τή διατήρηση τής εθνικής μας ταυτό
τητας και ιδιομορφίας δέν στηρίζεται σέ δογματικές θέσεις 
άλλα στην πεποίθηση, δτι έ'τσι περισώζονται πολύτιμα στοι
χεία για τήν πρόοδο του τόπου. Στα πλαίσια αυτά, ή προστα
σία τής ιστορικής μας κληρονομιάς θα επεκταθεί μέ τήν 
κατάλληλη αναμόρφωση τών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
μέ τήν ενίσχυση τών θεσμών, τρόπων καί οργάνων πού μπο
ρούν να συμβάλουν στην επίλυση τών προβλημάτων μας, 
μέσα άπο τήν ελληνική εμπειρία, μέ τις δυνάμεις του τόπου 
και τέλος μέ τήν πολύπλευρη κρατική συμπαράσταση σέ δρα
στηριότητες πού έ'χουν έντονο το στοιχείο τής, ελληνικής 
παραδόσεως. 
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1.2.2.Ή δημογραφική ευρωστία 

Στενά συνδεμένη με την αμυντική ισχύ και γενικότερα 
με την υπόσταση του έ'θνους μας είναι ή διατήρηση δ η μο-
γ ρ α φ ι κ ή ς ε υ ρ ω σ τ ί α ς τόσο για τη χώρα ώς σύνολο 
οσο και για τίς διάφορες περιφέρειες της. Μείωση του δημο
γραφικού δυναμισμού, σάν αύτη πού διαγράφεται, αν συνε
τιστούν για πολύ οι τάσεις πού εκδηλώθηκαν στή μεταπολεμι
κή περίοδο, ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα της χώρας, έκτος 
άπο τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες πού 
θα εϊχαν, θα αποτελούσαν και σοβαρό εθνικό κίνδυνο. 

Ό επηρεασμός της γεννητικότητας, της μεταναστεύσεως 
και των άλλων παραγόντων πού προσδιορίζουν τίς μεταβολές 
του πληθυσμού, είναι δύσκολος, γιατί συνδέονται στενά μέ 
τον τρόπο της ζωής και τίς γενικότερες κοινωνικές και οι
κονομικές συνθήκες. Στή διατήρηση βμως του δημογραφικού 
μας δυναμισμού, έκτος άπο τή βαθμιαία βελτίωση στο επί
πεδο διαβιώσεως ιδιαίτερα στις περιφέρειες, πού θα περιο
ρίσει την εσωτερική μετανάστευση, μπορεί ειδικότερα νά 
συμβάλει ή άπάμβλυνση των αντικινήτρων στην αύξηση του 
αριθμού των γεννήσεων, τα όποια έχουν δημιουργηθεί βαθμι
αία άπο τίς σύγχρονες συνθήκες ζωής. Για το σκοπό αυτό θα 
επιδιωχθεί ή ανακούφιση τής οικογένειας άπο το οικονομικό 
βάρος των παιδιών και ή αύξηση των δυνατοτήτων για τή 
<ρύλαξη και τή φροντίδα των παιδιών τών εργαζόμενων μη
τέρων. Παράλληλα θα καταβληθεί προσπάθεια για την 
άπάμβλυνση τών αιτίων πού οδηγούν στή μετανάστευση 
και για τή βαθμιαία δημιουργία προϋποθέσεων για τήν επι
στροφή εκείνων πού το επιθυμούν. 

1.2.3.Ή ένταξη της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινό
τητες και ή ευρύτερη διεθνής συνεργασία 

Στή σφαίρα τών διεθνών μας σχέσεων μόνιμος προσανατο
λισμός είναι ή δημιουργία στενών φιλικών δεσμών μέ δλες 
τίς χώρες και ή ανάπτυξη τής συνεργασίας προς δλες τίς 
κατευθύνσεις. Παράλληλα, και στο μέτρο πού το επιτρέπουν 
•οι δυνάμεις της, ή Ελλάδα θα ενισχύσει κάθε προσπάθεια γ'.ά 
τήν καλλιέργεια κλίματος ύφέσεως και ειρήνης στα πλαίσια 
του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τών άλλων διε
θνών οργάνων και συμφωνιών. Στα πλαίσια αυτά εξέχουσα 
θέση κατέχει ή προσχώρηση μας σ τ ι ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς 
Κ ο ι ν ό τ η τ ε ς κ α ι ή σ υ μ β ο λ ή σ τ η ν ο ι κ ο 
δ ό μ η σ η τ ή ς ' Ε ν ω μ έ ν η ς Ε υ ρ ώ π η ς , ή οποία, 
έκτος άπο τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη πού μπορεί να 
-εξασφαλίσει, έ'χει ευρύτερη πολιτική και πολιτιστική σημα
σία. 
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1.3. Ol κύριες οικονομικές, κοινωνικές και π ο λ ι τ ι σ τ ι 
κές επιδιώξεις 

1.3.1. 01 κύριες επιδιώξεις στον οικονομικό τομέα; 

Στον οικονομικό τομέα βασική επιδίωξη είναι ή ταχεία: 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α ν ο δ ό ς , μέσα στα πλαίσια πού διαγρά
φουν οί διεθνείς συνθήκες και με τρόπο πού να εξασφαλίζεται 
ή οικονομική και κοινωνική ισορροπία και να δημιουργούνται 
οί προϋποθέσεις για τήν αυτοδύναμη συνέχιση της αναπτύ
ξεως. Ή ταχεία οικονομική ανάπτυξη δημιουργεί πολλές 
βασικές προϋποθέσεις για τήν πραγμάτωση όλων σχεδών των 
άλλων επιδιώξεων και με αυτή τήν έννοια αποτελεί μέσο 
περισσότερο παρά τελικό σκοπό. "Αν όμως λάβουμε υπόψη 
τή μεγάλη σημασία πού αποδίδει ό σύγχρονος άνθρωπος στις 
υλικές ανέσεις και το γεγονός δτι ό βαθμός αναπτύξεως της 
ελληνικής οικονομίας και το επίπεδο οικονομικής ευημερίας 
στή χώρα είναι ακόμη συγκριτικά χαμηλά, το κλίμα αισιο
δοξίας καί οί δυνατότητες πού δημιουργεί ή ταχεία αύξηση 
τής παραγωγής πάνω σε υγιείς βάσεις για τήν ικανοποίηση 
αναγκών, τόσο στο ατομικό δσο καί στο κοινωνικό επίπεδο, 
προσδίδουν στην οικονομική ανάπτυξη ιδιαίτερη σημασία. 

"Αλλη βασική επιδίωξη, πού συνδέεται με τήν ταχεία 
οικονομική άνοδο, είναι ή πλήρης απασχόληση. Ή εργασία 
αποτελεί ενα άπο τα βασικά δικαιώματα του άνθροιπου κ α ί 
συνδέεται αναπόσπαστα με τήν ευημερία του. Ή ανεργία, 
δταν πάρει διαστάσεις πού υπερβαίνουν σημαντικά το ανα
πόφευκτο ελάχιστο δριο, αποτελεί δχι μόνο οικονομικό άλλα 
καί γενικότερο κοινωνικό καί ανθρώπινο πρόβλημα. 

1.3.2. Οί κύριες επιδιώξεις στον κοινωνικό τομέα 

Στον κοινωνικό τομέα ή φ ρ ο ν τ ί δ α γ ι ά τ ή ν α ν ά 
π τ υ ξ η τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν αποτε
λεί βασική επιδίωξη καί άφορα πάνω άπ' δλα τήν άμεση ικα
νοποίηση ενός ελάχιστου επιπέδου αναγκών, ιδιαίτερα τών 
οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων, καί τή βελτίωση τής 
ποιότητας τών κοινωνικών υπηρεσιών. Πέρα δμως άπο αυτά, 
έ'χει σκοπό να καταστήσει τις κοινωνικές υπηρεσίες οχι άπλα 
μέσα για τήν ικανοποίηση αναγκών, άλλα να τους δώσει τή 
μορφή τής συμπαραστάσεως του κοινωνικού συνόλου προς το-
άτομο καί τήν οικογένεια. 

Με τή μέριμνα για τις κοινωνικές υπηρεσίες συνδέεται. 
στενά ή επιδίωξη, ν α π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ο ύ ν ο ί α ν ι σ ό 
τ η τ ε ς σ τ ο ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό κ α ί σ τ ο ν κ ο ι ν ω
ν ι κ ò τ ο μ έ α τόσο μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν δ ι α φ ό ρ ω ν 
ο μ ά δ ω ν του πληθυσμού δσο καί μεταξύ τών διαφόρων* 
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- π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν τ η ς χ ώ ρ α ς . Θά επιδιωχθεί ιδιαί
τερα ή μείωση της άνισης διανομής του εισοδήματος και ό 
-περιορισμός της διαφοράς πού υπάρχει ανάμεσα στά μεγάλα 
«αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο. Θα καταβληθεί επίσης 
προσπάθεια για τον περιορισμό των ανισοτήτων στις ευκαι
ρίες πού παρέχονται στα άτομα και στις διάφορες ομάδες του 
πληθυσμού για βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής τους 
θέσης. Ή προσπάθεια για τη μείωση των ανισοτήτων αυτών 
•δέν έχει σκοπό τήν αδικαιολόγητη και χωρίς διάκριση εύνοια 
στους ασθενέστερους ή σε συγκεκριμένες περιφέρειες ή ομά

δες του πληθυσμού, άλλα έχει τήν έννοια πώς πρέπει νά 
ανταμείβεται καλύτερα ό μόχθος καί να παρέχεται αρωγή σέ 
•όσους έχουν ανάγκη. 

/ 
1.3.3. Οί κύριες πολιτιστικές επιδιώξεις 

Ή ταχεία αύξηση τής παραγωγής καί τών εισοδημάτων, 
ή πλήρης απασχόληση, ή δικαιότερη κατανομή του εισοδή
ματος καί γενικότερα ό περιορισμός τών ανισοτήτων, ή 

-περιφερειακή ανάπτυξη και ή βελτίωση τής στάθμης τών 
κοινωνικών υπηρεσιών μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά 
-στην αύξηση τής οικονομικής καί κοινωνικής ευημερίας· δέν 
είναι όμως αρκετά. Στην επιθυμητή εικόνα του μέλλοντος 
σημαίνουσα θέση κατέχουν καί τα ποιοτικά στοιχεία, δπως 
•ή ποιότητα του φυσικού καί.τοΰ άνθρωπογενοΰς περιβάλ
λοντος, ή παιδεία, ή πνευματική καλλιέργεια καί ή καλλιτε
χνική δημιουργία. Τα στοιχεία αυτά αποκτούν αυξημένη 
-σημασία κάτω άπο τις σύγχρονες συνθήκες τοΰ τεχνολογικού 
πολιτισμού, πού στερεί τον άνθρωπο άπο ορισμένα σημαντι
κά ποιοτικά αγαθά καί οδηγεί στην εξάντληση τών φυσικών 
πόρων. 

Ό μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς σ ε β α σ μ ό ς π ρ ο ς τ ή φύση, 
•ή ο ρ θ ο λ ο γ ι κ ή χ ρ ή σ η τ ώ ν φ υ σ ι κ ώ ν π ό 
ρ ω ν καί, ειδικότερα, ή διατήρηση καί ή προστασία τών 
-στοιχείων εκείνων τοΰ φυσικού καί τοΰ άνθρωπογενοΰς περι
βάλλοντος, τα όποια συμβάλλουν στην ποιοτική εξύψωση 
τοΰ τρόπου ζωής, καθώς καί ή βελτίωση ή ή αποκατάσταση 
άλλων αγαθών, πού έχουν υποβιβαστεί ή φθαρεί, αποτελούν 
ΐβασική επιδίωξη. 

Ή π ν ε υ μ α τ ι κ ή κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α τοΰ άνθρωπου 
.καί ή συνεχής ά ν ο δ ο ς τ ή ς σ τ ά θ μ η ς τ ή ς π α ι 
δ ε ί α ς , με τή γενικότερη έννοια τοΰ Ορου, καθώς καί ή εν
θάρρυνση τής καλλιτεχνικής καί πνευματικής δημιουργίας 
•άποτελοΰν επίσης βασικές επιδιώξεις. Ή παιδεία καί ή 
πνευματική καλλιέργεια, πολύτιμα αγαθά για το άτομο, συμ
βάλλουν επίσης στην ωριμότητα καί τήν κατανόηση στο 
κοινωνικό καί πολιτικό επίπεδο, πού αποτελούν προϋπό-
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θέση για ομαλό και καρποφόρο εθνικό βίο. 'Εξάλλου οι επι
δόσεις στα γράμματα και τις τέχνες καί ή επιστημονικής 
πρόοδος αποτελούν το πνευματικό βάθρο, πάνω στο όποιο. 
θα στηριχτεί ή ανάπτυξη. 

"Αλλη βασική επιδίωξη είναι ή δημιουργία των προϋπο
θέσεων για τή β ε λ τ ί ω σ η τ η ς σ τ ά θ μ η ς τ η ς 
ζ ω ή ς σ τ ο υ ς ο ι κ ι σ μ ο ύ ς τ η ς χ ώ ρ α ς , οχι μόνο· 
τους αγροτικούς, πού παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις, άλλα. 
καί τους αστικούς, και ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους, οπού· 
τα προβλήματα γίνονται συνεχώς πιο έντονα. ΟΙ οικισμοί, 
ανεξάρτητα άπο το μέγεθος καί τή θέση τους, πρέπει να. 
φθάσουν στο σημείο να μπορούν να προσφέρουν στα άτομα, 
πού ζουν σ' αυτούς, τις προϋποθέσεις για Ινα επίπεδο ζωής,. 
το όποιο θα ανταποκρίνεται στή γενικότερη στάθμη της: 
χώρας. 

2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΥΡΙΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ 

2.1. Γενικά 

Οι προσανατολισμοί καί οι επιδιώξεις, πού έ'χουν περι
γραφεί στα προηγούμενα τμήματα, σκιαγραφούν το επιθυ
μητό εθνικό, οικονομικό, κοινωνικό καί πολιτιστικό μέλλον. 
Στή συνοπτική παρουσίαση των επιτευγμάτων, των προ
βλημάτων καί της σημερινής θέσεως τής ελληνικής οικονο
μίας, πού γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο, περιγράφεται νρ 
αφετηρία άπο τήν οποία ξεκινά το Πρόγραμμα. 

Ή ελευθερία στην επιλογή των λύσεων πού μπορούμε να. 
ακολουθήσουμε, για να προχωρήσουμε κατά τή διάρκεια του-
Προγράμματος, άπο τή σημερινή ^κατάσταση προς τήν επιθυ
μητή εικόνα του μέλλοντος, είναι περιορισμένη. Λύσεις λ.χ, 
σε οποιοδήποτε θέμα , πού θέτουν σε κίνδυνο τήν εξωτερική, 
καί εσωτερική ισορροπία τής οικονομίας αποκλείονται. Ή 
ισορροπία αυτή αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τήν οι
κονομική άνοδο, χωρίς τήν οποία καμιά σχεδόν άλλη επι
δίωξη δεν μπορεί να προωθηθεί. 

Μέσα δμως στα πλαίσια πού διαγράφουν οι σημερινές 
συνθήκες καί οι βασικές επιδιώξεις καί προσανατολισμοί πού · 
υιοθετήθηκαν, είναι δυνατές ορισμένες επιλογές. Ή στρατη
γική για τήν προώθηση των βασικών επιδιώξεων αναφέ
ρεται σ' αυτές ακριβώς τις επιλογές καί καθορίζει τις κυριό
τερες κατευθύνσεις πολιτικής πού θα ακολουθηθούν κατά τή 
διάρκεια του Προγράμματος. Ή στρατηγική αυτή, πού έχει. 
γενικό χαρακτήρα, ισχύει για τήν περίοδο τήν οποία καλύ
πτει το Πρόγραμμα, άλλα καί πέρα άπ' αύτη δεδομένου δτι ήΒ 

αναπτυξιακή προσπάθεια είναι συνεχής διαδικασία. Πιο συγ--
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κεκριμένα στοιχεία για την πολιτική πού προτείνεται1 vat 
ακολουθηθεί κατά την επόμενη πενταετία, μέσα στα πλαίσια-
της στρατηγικής πού διαγράφεται, δίνονται στα Κεφάλαια 
III έως VI. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στο τελικό» 
Πρόγραμμα, κάτω άπο το φως των συζητήσεων πού θα γί
νουν καί των αποφάσεων πού θα ληφθούν σε σχέση με τα 
Προκαταρκτικά του Προγράμματος. 

2.2.Ή στρατηγική για τήν οικονομική ανάπτυξη 

2.2.1. Οι γενικές αρχές της στρατηγικής για τ η ν 
οικονομική ανάπτυξη 

Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής πού θα άκολουθηθεί-
γιά τήν προώθηση της οικονομικής αναπτύξεως είναι τέσ
σερις : 

—ή έ'νταξή μας στην ΕΟΚ, πού εξασφαλίζει ευρύ πλαίσιο-
καί ευνοϊκές συνθήκες για τήν επέκταση της οικονομικής: 
δραστηριότητας σε υγιείς βάσεις, 

—ή ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,, πού απο
τελεί το βασικό μοχλό τής αναπτύξεως μέσα στα πλαίσια-
μιας σύγχρονης μεικτής οικονομίας, 

—ή βελτίωση του ανθρώπινου παράγοντα, τής τεχνολογίας; 
και του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, πού είναι απαραίτητη.. 
προϋπόθεση για τήν αύξηση τής παραγωγικότητας, • 

—ή βελτίωση τής οργανώσεως καί αποδόσεως του παρα
γωγικού μηχανισμού τόσο στον ιδιωτικό όσο καί στο δημό
σιο τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί ή ανταγωνιστικότητα της: 
ελληνικής οικονομίας καί να ενισχυθεί ή θέση της στήι 
διεθνή αγορά. 

2.2.2.Ή ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

Κάτω άπο τις σύγχρονες συνθήκες, καί'-αν λάβουμε υπόψη] 
το περιορισμένο μέγεθος τής ελληνικής οικονομίας, προσφο
ρότερη μέθοδος για να φτάσουμε μέ ταχύ ρυθμό το ψηλό-
επίπεδο παραγωγικότητας καί αναπτύξεως πού επιδιώκουμε, 
είναι ή ένταξη τής οικονομίας σε ενα ευρύτερο οικονομικό· 
πλαίσιο. Ή ένταξη τής χώρας στην ΕΟΚ ώς ισότιμου εταί
ρου εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το σκοπό. 

Ή ελευθερία δράσεως μέσα στα πλαίσια τής μεγάλης; 
αγοράς τής Κοινότητας εξασφαλίζει προοπτικές εξειδικεύ
σεως καί αναπτύξεως οι όποιες στή δική μας καί μόνο οικο
νομία, μέ τήν περιορισμένη αγορά, δεν θα ήταν δυνατό ναι 
εξασφαλιστούν. "Αλλη δυνατότητα να εξειδικευτούμε μέσα. 
σε δοκιμασμένο πλαίσιο, το όποιο να μας προστατεύει άπο> 
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•«σοβαρό κίνδυνο αιφνιδιασμού στις εξωτερικές μας οικονομι
κές σχέσεις, δεν υπάρχει κάτω άπο τις παρούσες συνθήκες. 

Ή εξειδίκευση με βάση τη δική μας μόνο πρωτοβουλία 
„και χωρίς προκαθορισμένο πλαίσιο καί αμφίπλευρες συμ
βατικές δεσμεύσεις, συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους. "Οπως 

-δείχνουν καθαρά οι τελευταίες τάσεις προστατευτισμού στην 
εξωτερική εμπορική πολιτική ορισμένων χωρών, ή ανταγω

νιστικότητα στή διεθνή αγορά, κι' αν ακόμα μπορούσαμε να 
την εξασφαλίσουμε, δεν είναι ασφαλής διέξοδος για τή συνεχή 

τκαί ταχεία άνοδο της οικονομίας. 
Ειδικότερα, με τήν πλήρη κατάργηση των δασμών καί 

τών άλλων φραγμών πού κατά καιρούς επιβάλλονται, ό 
ρυθμός αυξήσεως τών εξαγωγών μας προς τις άλλες χώρες 
της Κοινότητας, τουλάχιστο για τα είδη πού έχουμε συγ
κριτικό πλεονέκτημα, μπορεί ευλόγα να αναμένεται δτι θα 
επιταχυνθεί, ιδιαίτερα άφοΰ ή εισαγωγή παρόμοιων αγαθών 

-στην Κοινότητα άπο τρίτες χώρες, εξίσου ανταγωνιστικές 
με μας, παρεμποδίζεται άπο τους φραγμούς του εξωτερικού 
«δασμολογίου της Κοινότητας. Ή ελεύθερη είσοδος τών ελλη
νικών προϊόντων στην ΕΟΚ θα ευνοήσει ιδιαίτερα τήν έξαγω-

-γική δραστηριότητα στους κλάδους εκείνους της μεταποιή
σεως πού παρουσιάζουν ανταγωνιστικό κόστος. Τα περιθώ
ρια για τή γρήγορη ανάπτυξη τους θα είναι ευρύτατα, άφου 
οι σημερινές μας εξαγωγές στην ΕΟΚ καλύπτουν ελάχιστο 

• ποσοστό της κοινοτικής άγορας. 

Μέ τήν ένταξη, ή ελληνική γεωργία, πού δέν είχε ωφεληθεί 
-άπο τή Συμφωνία Συνδέσεως γιατί δέν εφαρμόστηκε ή γεωρ
γική εναρμόνιση, θα αποκτήσει έκτος άπο τή βοήθεια καί συμ
παράσταση του ελληνικού κράτους, πού θα εξακολουθήσει 

-να τής παρέχεται μέσα στα πλαίσια κοινοτικών κανονισμών, 
πρόσθετο ισχυρό οικονομικό καί θεσμικό στήριγμα άπο τήν 

-εφαρμογή τής κοινής αγροτικής πολιτικής. Έκτος άπο τήν 
καθαρά οικονομική ενίσχυση πού θα προκύψει άπο τήν εφαρ
μογή τής πολιτικής αυτής, ή αναπτυξιακή προσπάθεια στή 
γεωργία θα επωφεληθεί άπο το σταθερό καί μόνιμο πλαίσιο 

-καί τις ευρύτερες προοπτικές πού εξασφαλίζονται για τήν 
αξιοποίηση τών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. 

Μέ τήν ένταξη στην Κοινότητα θα δημιουργηθεί κλίμα 
εμπιστοσύνης καί θα μειωθεί ή γενικότερη αβεβαιότητα για 

-τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις. Το γεγονός αυτό, έκτο; 
- άπο τον γενικότερο ευνοϊκό ψυχολογικό αντίκτυπο πού θα 
έχει, θα διευκολύνει τήν εισροή κεφαλαίων καί τεχνολογίας 
μέ μορφές πού θα συμβάλουν στην επιτάχυνση τής αναπτύ
ξεως καί θα αυξήσει τή διαπραγματευτική ισχύ τών διάφορων 
•φορέων στή χώρα για συνεργασία μέ τους ξένους. 

Ή Κοινότητα άσκεΐ συνειδητή πολιτική για τήν ενθάρ
ρυνση τής αναπτύξεως στην περιφέρεια, τή διατήρηση ενός 
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ελάχιστου πληθυσμού καί παραγωγικής δραστηριότητας σέ= 
περιοχές πού μέ στενά, οικονομικά κριτήρια θα έγκαταλει-
πόντουσαν, καί για τήν πρόληψη της. ύπερσυγκεντρώσεως.. 
του πληθυσμού καί των. οικονομικών δραστηριοτήτων στις; 
πιο δυναμικές περιοχές και της οικονομικής Ισχύος σέ μονο
πωλιακά συγκροτήματα. 'Από,το Περιφερειακό Ταμείο μπο
ρεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να χρηματοδοτηθεί ή προ
σπάθεια για περιφερειακή ανάπτυξη, οι πόροι του Κοινοτικού-
Ταμείου μπορούν να συμβάλουν στην άτάμβλνυση κοινωνικών 
προβλημάτων (ανεργία κλ.π) πού συνήθους είναι οξύτερα στην-
περιφέρεια, ένώ ή αυστηρή κοινοτική νομοθεσία γ ι α τήν προσ
τασία του ανταγωνισμού εμποδίζει τον έλεγχο της αγοράς άπό 
μεγάλα συγκροτήματα, αυξάνοντας έτσι τις προϋποθέσεις για.. 
αυτοδύναμη ανάπτυξη στην περιφέρεια.Δεδομένου οτι 6 βαθμός 
αναπτύξεως της Ελλάδος είναι χαμηλός σέ σύγκριση μέ τήν 
Κοινότητα, ή χώρα μας σαν σύνολο καί ιδιαίτερα οί αγροτι
κές περιφέρειες μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά άπό τήν· 
όλη πολιτική για τήν ενίσχυση της περιφέρειας πού ακολου
θεί ή Κοινότητα και να προστατευτούν άπό τους κινδύνους 
των κεντρομόλων δυνάμεων πού τείνουν να αναπτύσσονται 

σαν αποτέλεσμα της οικονομικής έν<:ποιήσεως. 
Ή συνθήκη της Ρώμης προβλέπει πλήρη αυτονομία τών-

κρατών - μελών στή χάραξη πολιτικής στον κοινωνικό τομέα. 
Έ τ σ ι , χωρίς να δημιουργούνται δεσμεύσεις, σημαντικά οφέ
λη αναμένεται δτι θα προκύψουν κυρίως άπό τήν εφαρμογή 
του Κοινοτικού Δικαίου στην περίπτωση της ασφαλίσεως τών 
μεταναστών καί τουριστών, υπηκόων τών κρατών - μελών, 
πού μετακινούνται μέσα στην ΕΟΚ. 

Τέλος, ή προσαρμογή τών οργανωτικών σχημάτων, τών· 
ρυθμίσεων καί τών θεσμών στους διάφορους τομείς, ή οποία 
θα πραγματοποιηθεί, θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό τους 
καί στην αύξηση της αποδοτικότητας τους, μέ τρόπο πού. δέν 
θα είναι εύκολος χωρίς το κοινοτικό πλαίσιο. Το γεγονός δτι 
οί ρυθμίσεις καί τα οργανωτικά σχήματα πού έ'χει υιοθετήσει 
ή Κοινότητα είναι δοκιμασμένα καί έ'χουν στή συνείδηση της 
κοινής γνώμης στή χώρα αυξημένο κύρος θα βοηθήσει στην 
απρόσκοπτη εφαρμογή τους καί θα περιορίσει τις αντιρρήσεις 
καί τα εμπόδια πού είναι φυσικό νά προκύψουν. 

Οί ευνοϊκές επιδράσεις καί ή αξιοποίηση τών δυνατοτή
των, πού προσφέρονται άπό τήν ένταξη, για τήν ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας θα εκδηλωθούν βαθμιαία καί, σ' 
ένα μεγάλο μέρος τους, μετά τήν περίοδο του Προγράμματος^. 
Έ τ σ ι ό ρυθμός αυξήσεως του εισοδήματος στην προσεχή 
πενταετία δέν θα επηρεαστεί σέ μεγάλη έκταση άπό το γ ε γ ο 
νός της εντάξεως. 

Ά π ό τήν άλλη πλευρά οί θεσμικές καί οργανωτικές αλλα
γές, πού θα πρέπει νά εισαχθούν σαν προϋπόθεση γ ια τήν έν— 
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-τάξη, και οι μεταβολές, ιδιαίτερα σε ορισμένους κλάδους ή 
-τομείς της οικονομίας, πού θα επακολουθήσουν την ένταξη, 
•*θά απαιτήσουν σημαντική προσπάθεια κατά την περίοδο του 

Προγράμματος. Ή προσπάθεια δμως αυτή, στις περισσό
τερες τουλάχιστον περιπτώσεις, θα ήταν έτσι και αλλιώς 
απαραίτητη για τήν προώθηση της αναπτύξεως ανεξάρτητα 
άπο τήν ένταξη πού, δπως μόλις σημειώθηκε, βελτιώνει τίς 

-προοπτικές για τήν αύξηση της αποτελεσματικότητας της. 
Είναι ακόμη ενδεχόμενο σε ορισμένους τομείς ή κλάδους 

-να πάρουν οξύτερη μορφή προβλήματα και αδυναμίες πού 
-υποβόσκουν και πού αποτελούν εμπόδιο για τήν ανάπτυξη. 
Σοβαρός κίνδυνος δμως για τήν ισορροπία καί τήν άνοδο της 

•οικονομίας δεν διαγράφεται ούτε σ' αυτές τίς περιπτώσεις 
γιατί : 

α) θα υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις πού χωρίς να 
• αλλοιώνουν τους κοινοτικούς κανονισμούς θα επιτρέψουν 
-ώστε οι αναγκαίες μεταβολές, δπου χρειάζεται, να κλιμακω-
"θουν χρονικά μέ τρόπο πού να προληφθούν ή να άπαμβλυν-
θουν τυχόν προβλήματα πού θα προκύψουν καί να γίνει ομαλή 

-ή προσαρμογή στις νέες συνθήκες, 

β) θα είναι δυνατό για ένα χρονικό διάστημα να επιτραπεί 
• εξαίρεση άπο κοινοτικές υποχρεώσεις, όπως άλλωστε έγινε 
καί στο παρελθόν στην περίπτωση άλλων χωρών - μελών, 
καί μετά τήν πλήρη ένταξη, αν άπο τήν εφαρμογή των κοινο
τικών κανόνων δημιουργηθούν βραχυχρόνια κίνδυνοι ανατα
ραχών στην ισορροπία της οικονομίας, 

γ ) θα αντισταθμιστούν εν μέρει οι απώλειες άπο προβλή
ματα πού τυχόν θα παρουσιαστούν άλλου, άπο τα άμεσα οφέλη 
πού θα προκύψουν για ορισμένους τομείς. 

Στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής, ιδιαίτερα σέ μιά 
-αναπτυσσόμενη χώρα, δέν είναι μόνο ή αύξηση της παραγωγής 
άλλα καί ή βελτίωση της διαρθρώσεως της, πού αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τή συνέχιση τής ανόδου. Μέ 
τήν έννοια αυτή ή διατήρηση δλων τών κλάδων παραγωγής 
στή σημερινή τους θέση καί μορφή καί ή παράλληλη καί 
ομοιόμορφη ανάπτυξη τους δέν ε'ίναι ούτε δυνατή ούτε επι
θυμητή. 'Αντίθετα επιδιώκεται ή γρηγορότερη ανάπτυξη τών 
κλάδων πού έχουν καλύτερες προοπτικές καί ό βαθμιαίος 
περιορισμός αυτών πού αντιμετωπίζουν βασικά προβλήματα. 
Για το λόγο αυτό οι φόβοι πού εκφράζονται κατά καιρούς για 
τους κινδύνους πού μπορεί να εγκυμονεί ή ένταξη δέν δι
καιολογούνται. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μεταβολές 
πού είναι πιθανό να γίνουν μετά τήν ένταξη καί πού μπορεί 

"να δημιουργήσουν προβλήματα εϊναι εϊτε αναπόφευκτο επα
κόλουθο τής οικονομικής ανόδου καί δέν οφείλονται στην έντα
ξη είτε επιθυμητές για τήν ανάπτυξη καί θα έπρεπε να πρα

γματοποιηθούν σέ κάθε περίπτωση. 
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2.2.3.Ή Ιδιωτική πρωτοβουλία και ή συμπαράσταση 
του κράτους 

Οι πρωτοβουλίες, πού χρειάζονται για την ανάπτυξη, θα:: 
προέλθουν στο μεγαλύτερο τους μέρος άπό τον ιδιωτικό τομέα, 
ό όποιος αναμένεται να φέρει το κύριο βάρος της αναπτυξιακής: 
προσπάθειας και στον όποιο θα παρασχεθεί κάθε λογική εν
θάρρυνση και υποστήριξη. 

Στο στάδιο δμως αναπτύξεως δπου βρίσκεται ή ελληνική 
οικονομία, είναι ανάγκη νά αναληφθούν πρωτοβουλίες, οί_ 
όποιες χρειάζονται μεγάλο ΰψος επενδύσεων και συνεπάγονται 
αυξημένο επιχειρηματικό κίνδυνο. "Αν καί οί δυνατότητες, 
του ιδιωτικού τομέα να αναλάβει σημαντικούς επιχειρημα
τικούς κινδύνους έ'χουν αυξηθεί και καλύπτουν πια τους: 
περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, δεν θα. 
επαρκέσουν σε πολλές άπό τις περιπτώσεις πού μόλις ανα
φέρθηκαν. "Ετσι, για να μή λείψουν ενέργειες καί πρωτοβου
λίες σε τομείς πού κρίνεται δτι έχουν στρατηγική σημασία-
για τήν ανάπτυξη τής χώρας καί υπερβαίνουν τίς δυνατότητες 
του ιδιωτικού τομέα, το κράτος, μετά άπό τήν προσεκτική 
μελέτη καί στάθμιση τής καταστάσεως, θα συμπληρώσει τήν-
ίδιωτική πρωτοβουλία μέσω των κατάλληλων κρατικών -
φορέων. 

2.2.4.Ή βελτίωση του ανθρώπινου παράγοντα, της 
τεχνολογίας καί τοΰ κεφαλαιουχικού εξοπλι
σμού 

Στα πλαίσια τής προσπάθειας να αυξηθεί ή ποσότητα-
καί νά βελτιωθεί ή ποιότητα τών παραγωγικών συντελε
στών, πού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τήν οικο
νομική άνοδο, στρατηγική σημασία έχει ή συνεχής ε ξ ύ 
ψ ω σ η τ ή ς π ο ι ο τ ι κ ή ς σ τ ά θ μ η ς τ ο υ ε ρ γ α 
τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ κ α ί ή ε ν ε ρ γ ό ς σ υ μ μ ε 
τ ο χ ή τ ο υ σ τ η ν π α ρ α γ ω γ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α . . 
Κι' αυτό γιατί, ιδιαίτερα για μικρή χώρα μέ περιορισμέ
νους πόρους δπως ή Ελλάδα, ή βελτίωση τής στάθμης του· 
ανθρώπινου παράγοντα άλλα καί ή ενίσχυση τής πίστεως: 
του στην τεράστια σημασία πού έχει ή ενεργός συμμετοχή 
του στην παραγωγική προσπάθεια αποτελούν το σημαντι
κότερο βάθρο για τή στήριξη τής ανόδου. 

Είναι ουσιαστικής σημασίας ή καλλιέργεια καί ή ενί
σχυση τοΰ αισθήματος τής συμμετοχής τών εργαζομένων 
στην παραγωγική διαδικασία πού συνδέεται μέ τήν εκτίμηση 
τής συνεισφοράς τους καί τήν κατανόηση του γεγονότος: 
δτι ή βελτίωση τής θέσεως τους συνδέεται άμεσα καί μ& 
τήν πρόοδο τών φορέων στους οποίους είναι ένταγμένοΐ-
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•ίάλλα καΐ τοϋ τόπου γενικότερα; ένώ αντίθετα ήαδίκαιολό-
-γητη διακοπή της παραγωγικής προσπάθειας συνεπάγε
ται , έκτος άπό το ατομικό, ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό 
κόστος. Στα πλαίσια αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ή χρη
σιμοποίηση μεθόδων στή διοίκηση και οργάνωση των επι
χειρήσεων πού αποδίδουν στις ανθρώπινες σχέσεις, εργα
τικές και γενικότερες, την πρέπουσα σημασία και πού 
-επιτρέπουν ευρύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στό 
•μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων. 

Έκτος άπό τή βελτίωση της στάθμης του ανθρώπινου 
παράγοντα και την καλύτερη αξιοποίηση του, βασική 

-σημασία έ'χει ή β ε λ τ ί ω σ η τ η ς σ τ ά θ μ η ς τ ο υ 
κ ε φ α λ α ι ο υ χ ι κ ο ύ ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ με τή χρη
σιμοποίηση σ ύ γ χ ρ ο ν η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς και μεθό

δων διοικήσεως. 'Η τεχνολογία αυτή εισάγεται, στό μεγα
λύτερο της μέρος άπό τό εξωτερικό, γιατί οί δυνατότητες 
•μας στον τομέα αυτό είναι σχετικά περιορισμένες. Πρέπει 
-Όμως να προσαρμόζεται κατάλληλα στις δικές μας συνθή
κες. 'Εκτός άπό τήν τεχνολογία είναι επίσης ανάγκη να 
^εισάγεται στό μεγαλύτερο του μέρος και α κεφαλαιουχικός 
εξοπλισμός, άφοΰ ή δική μας βιομηχανία παραγωγής 

-κεφαλαιουχικών αγαθών έχει ακόμα πολύ περιορισμένες 
•δυνατότητες. 

"Ετσι, απαραίτητο συμπλήρωμα για να καρποφορήσουν 
«οί προσπάθειες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του Δημο
σίου και να αξιοποιηθούν οί δυνατότητες πού παρέχει ή 
ένταξη στις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες είναι ή 
εισαγωγή, οπού χρειάζεται, ξένης τεχνολογίας και κεφα

λαίου, πού πολλές φορές συμβαδίζουν. Ή εισαγωγή αυτή 
θα ρυθμίζεται με γνώμονα τις δικές μας τεχνολογικές δυνα

τότητες και ανάγκες και τα συμφέροντα της ελληνικής 
-οικονομίας, και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να προ
ληφθούν εξελίξεις, πού θα άπέβαιναν σε βάρος τής ανα

πτυξιακής μας προσπάθειας. Παράλληλα, θα τεθεί πάνω 
-σε σωστές βάσεις ή εγχώρια προσπάθεια για τήν ανάπτυξη 
τεχνολογίας και βιομηχανιών κατασκευής κεφαλαιουχι
κού εξοπλισμού. Ή προσπάθεια αυτή θα περιοριστεί κυρίως 
σε τομείς πού κρίνεται ότι έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, 
γιατί τα μέσα πού μπορούν να διατεθούν εϊναι περιορισμένα 
και χωρίς τή συγκέντρωση τους σε μικρό αριθμό στόχων 

-ή απόδοση δεν θα είναι αξιόλογη. 

Στα πλαίσια αυτά, πολύ χρήσιμη μπορεί να αποβεί 
•πολλές φορές ή συνεργασία τών ντόπιων μέ ξένες επιχει
ρήσεις σε μικτούς φορείς, εφόσον θα συμβάλουν ουσιαστικά 

-στην πιο άρτια αξιοποίηση τής ξένης τεχνολογίας άλλα και 
«στην εισαγωγή πιο σύγχρονων μεθόδων διοικήσεως, σε 
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τομείς δπου είναι ιδιαίτερα έντονος ό διεθνής συναγωνι
σμός. 

2.2.5.Ή βελτίωση της οργανώσεως και αποδόσεως το\> 
παραγωγικού μηχανισμού 

Το ευνοϊκό διεθνές πλαίσιο με την ένταξη στην ΕΟΚ. 
και ή εξασφάλιση των απαραίτητων τεχνολογικών γνώ
σεων και του τεχνολογικού εξοπλισμού" δεν άρκοΰν για τήν-
επιτυχή εκδήλωση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Εξίσου < 
απαραίτητη είναι καί ή β ε λ τ ί ω σ η τ ώ ν ε σ ω τ ε 
ρ ι κ ώ ν σ υ ν θ η κ ώ ν πού συνδέονται μέ τις πρωτο
βουλίες αυτές. Προς τήν κατεύθυνση αυτή θα επιζητηθεί, 
ή βελτίωση της ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή ς δ ο μ ή ς , ι δ ι α ί 
τ ε ρ α σ τ ο δ η μ ό σ ι ο τ ο μ έ α , για να απλουστευ
θούν δσο το δυνατό περισσότερο οι διαδικασίες καί οι δια
τυπώσεις, νά συντομευθεΐ ό χρόνος πού απαιτείται για τη, 
λήψη τών διαφόρων αποφάσεων καί ιδίως για να αποκτή
σει ή κρατική μηχανή τις δυνατότητες καί να πάρει τις", 
πρωτοβουλίες πού χρειάζονται, ώστε να συμπαρασταθεί 
στον ιδιωτικό τομέα στην αναπτυξιακή προσπάθεια. 

Το 'ίδιο αναγκαία είναι καί ή αύξηση της αποτελεσματι
κότητας του μηχανισμού της αγοράς μέ τήν π ε ρ ι φ ρ ο ύ— 
ρ ή σ η τ ώ ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ώ ν σ υ ν θ η κ ώ ν 
καί τήν αποκατάσταση τους στις περιπτώσεις εκείνες-, 
δπου έχουν νοθευτεί. Αυτό, γιατί ό υγιής ανταγωνισμός" 
αποτελεί προϋπόθεση για τήν ταχεία αύξηση της παραγω
γής καί της παραγωγικότητας, για τήν ενθάρρυνση κάθε. 
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας καί για τήν προστασία τοϋ-
καταναλωτή. 

"Αλλο στρατηγικό στοιχείο για τήν εξασφάλιση ευνοϊκού^ 
πλαισίου για τήν ανάπτυξη είναι ή συνεχής β ε λ τ ί ω σ η , 
τ η ς β α σ ι κ ή ς υ π ο δ ο μ ή ς , ιδιαίτερα στις περι
φέρειες. Κι' αύτο τόσο γιατί σε μερικές περιπτώσεις έχουν· 
συγκριτικά παραμεληθεί δσο καί γιατί το χαμηλότερο 
επίπεδο παραγωγικότητας τους, σε σχέση μέτήν πρωτεύουσα. 
καί τη Θεσσαλονίκη—πού παρουσιάζουν ήδη έκδηλα τά. 
συμπτώματα μιας αναπτυξιακής κοπώσεως—αποτελεί σο
βαρή ένδειξη δτι, τουλάχιστον από τή μακροχρονιότερη ι 
σκοπιά, τα αναπτυξιακά περιθώρια είναι μεγαλύτερα έκεϊ. 

2.3.Ή στρατηγική για τήν εξασφάλιση πλήρους: 
απασχολήσεως 

"Αν λάβουμε υπόψη τις συγκριτικά ευνοϊκές συνθήκες 
πού επικρατούν στον τομέα της απασχολήσεως καί -τις·; 
προοπτικές πού διαγράφονται ως προς τήν αύξηση του» 
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^εργατικού δυναμικού και της ζητήσεως εργασίας, μπορούμε 
-να ποΰμε σέ γενικές γραμμές, δτι ή στρατηγική για την 
εξασφάλιση ταχείας οικονομικής ανόδου εξασφαλίζει παράλ

ληλα και την επίτευξη πλήρους απασχολήσεως. Τα ιδιαί
τερα προβλήματα και οι δυσκολίες, πού είναι ενδεχόμενο 

-να υπάρξουν σέ επιμέρους κλάδους ή τομείς, θα αντιμετω
πιστούν μέσα στα πλαίσια της πολιτικής για τήν απασχό
ληση. ' ' ν , · ϊ 

:2.4.Ή στρατηγική γιο τήν προώθηση των κοινωνικών 
επιδιώξεων 

Κοινό στοιχείο τής στρατηγικής για να υπηρετηθούν οι 
-κοινωνικές—όπως άλλωστε και ο ι πολιτιστικές—επιδιώ
ξεις του Προγράμματος, είναι ή διάθεση πόρων για καθεμιά 

'άπ' αυτές, μέσα στα πλαίσια τών δυνατοτήτων πού υπάρ
ξουν. Δεν άρκεΐ δμως αυτό. Παράλληλα πρέπει να προσ
διοριστούν οί προσφορότερες κατευθύνσεις για τη διάθεση 

'αυτών τών πόρων. 

Ώ ς προς τις κοινωνικές υπηρεσίες, ή διάθεση τών πόρων 
^καί γενικότερα κάθε σχετική ρύθμιση θα γίνει με κριτήριο 
τήν αρχή, πώς βαθμιαία πρέπει να φθάσουμε σ' ενα σημείο, 

-πού δλοι οί "Ελληνες θα έχουν τις 'ίδιες δυνατότητες καλύ
ψεως τών βασικών αναγκών τους για υπηρεσίες υγείας, 

-παιδείας, στεγάσεως, ασφαλίσεως και πρόνοιας. ΟΊ σημερι
νές διακρίσεις οφείλονται, στο μεγαλύτερο τους μέρος, 
«στή γενικότερη ανεπάρκεια τών πόρων στο παρελθόν καί 
-στή σταδιακή κατ' ανάγκη επέκταση της αντίστοιχης κα-
"λύψεως. Παράλληλα μέ τή συνεχή γενική βελτίωση τής 
-στάθμης τών κοινωνικών υπηρεσιών, οί διακρίσεις αυτές 
-πρέπει βαθμιαία να λείψουν, Οχι με τήν υποβάθμιση εκείνων 
-πού σήμερα πλεονεκτούν άλλα μέ τήν αναβάθμιση αυτών 
-πού υστερούν. 

Ή έκταση τής μειώσεως τής άν ισοκατανομή ς καί οί 
•τρόποι, μέ τους οποίους θα πραγματοποιηθεί, θα επιλεγούν 
έτσι, ώστε να μή προκύψουν δυσχέρειες στή διαδικασία 
αναπτύξεως. 'Αντίθετα θα επιδιωχθεί ή βελτίωση τής δια

νομής του εισοδήματος να αποτελέσει ενισχυτικό παράγοντα 
τής οικονομικής ανόδου. Για το σκοπό αυτό, ή αμοιβή κάθε 

-συντελεστή πρέπει να αντισταθμίζεται άπο τή συμβολή του 
-στην παραγωγή. 

^2.5.Ή στρατηγική για τήν προώθηση τών πολιτιστι
κών επιδιώξεων 

Πέρα άπο τις τεχνικές λύσεις πού μπορούν να δοθούν 
-για τή βελτίωση τής ποιότητας του περιβάλλοντος και τους 
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-πόρους πού μπορούν να διατεθούν γι* αυτές, παράλληλη 
στρατηγική κατεύθυνση δράσεως είναι και ή αντικειμενική 
ενημέρωση του κοινού γύρω άπό τα αμφισβητούμενα θέματα 
και ή συμμετοχή και συνεργασία του στή διαμόρφωση και 
στην εφαρμογή των λύσεων πού προτείνονται. Ή σωστή 
ενημέρωση σ' έναν τόσο ευαίσθητο τομέα έ'χει αποφασιστική 
σημασία για τήν πρόληψη αδικαιολόγητων αντιδράσεων, 
πού σε τελική ανάλυση είναι αντιπαραγωγικές τόσο γενικό
τερα δσο και για τήν υπόθεση του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής. 'Εξάλλου, χωρίς τή συνεργασία του κοινού, 
οι πόροι πού θα αφιερωθούν στην προσπάθεια για τή βελ
τίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος 
να έχουν πολύ περιορισμένη αποτελεσματικότητα. 

Βασική κατεύθυνση για τήν ανύψωση της στάθμης της 
παιδείας, με τή γενικότερη έννοια του δρου, και για τήν ενί
σχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι ή υλική και ηθική 
συμπαράσταση του Δημοσίου σε κάθε προσπάθεια, ώστε να 
δοθεί περισσότερο πνευματικό περιεχόμενο στίς διάφορες 
εκδηλώσεις καί ιδιαίτερα σε κείνες πού συνδέονται με τήν 
εκπαίδευση καί τήν ψυχαγωγία. Κι αυτό οχι με τήν έννοια 
της επιβολής των προτύπων μιας οποιασδήποτε μειοψηφίας 
στους υπόλοιπους "Ελληνες — κάτι πού έτσι κι αλλιώς 
θ' αποτύγχανε, άφοΰ αντιστρατεύεται το κοινό αίσθημα — 
άλλα περισσότερο με τήν έννοια της ενισχύσεως στοιχείων, 
πού βρίσκονται μέσα στο κλίμα κάθε εκδηλώσεως καί πού 
<θά μπορούσαν να γίνουν ευπρόσδεκτα. 

29 





II . ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1. ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΪΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Τ Η Σ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1.1. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα 

1.1.1. Γρήγορη αύξηση της παραγωγής και του εισο
δήματος 

Στα τελευταία 25 περίπου χρόνια ή ελληνική οικονομία 
πέτυχε μια γρήγορη καί σχεδόν αδιάκοπη άνοδο. Ό όγκος 
της παραγωγής σχεδόν τετραπλασιάστηκε. Το κατά κεφαλή 
ακαθάριστο εθνικό προϊόν ύπερτριπλασιάστηκε, φθάνοντας 
το 1977 τις 103 χιλ. δρχ., περίπου (2.800 δολλ.) ή το μισό 
του αντίστοιχου μέσου κατά κεφαλή εισοδήματος στις 
εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Το 
1953 το ποσοστό αυτό δεν υπερέβαινε αισθητά το 1/3. "Ετσι, 
ή οικονομία της χώρας βελτιώθηκε ουσιαστικά, οχι μόνο 
-σε απόλυτα μεγέθη άλλα καί συγκριτικά. 

1.1.2. Καταπολέμηση της ανεργίας καί της ύποαπα-
σχολήσεως 

Παράλληλο επίτευγμα είναι ή καταπολέμηση της ανερ
γίας καί ό περιορισμός τής ύποαπασχολήσεως, πού για πολλά 
χρόνια μετά τον πόλεμο αποτελούσαν πιεστικότατο πρόβλη
μα. "Αν και ή εξωτερική μετανάστευση καί ή συγκριτικά 
χαμηλή γεννητικότητα συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος αύτοΰ, ή αΰξηση των ευκαιριών απασχολή
σεως στους μή γεωργικούς τομείς, πού δημιούργησε ή 
•συνεχής καί γρήγορη άνοδος, αποτέλεσε τον κυριότερο πα
ράγοντα. Ό οικονομικά ενεργός πληθυσμός στους τομείς 
αυτούς μεταξύ τών απογραφών τών ετών 1951 καί 1971 
αυξήθηκε κατά 480.000 άτομα. 

1.1.3. Βελτίωση στή σύνθεση της παραγωγής καί τών 
εξαγωγών 

Ό δευτερογενής τομέας καί ιδιαίτερα ή μεταποίηση, μέ 
τη γρήγορη ανοδική πορεία τους αύξησαν σημαντικά τή 

31 



συμμετοχή τους στο εθνικό προϊόν. "Ετσι, το μερίδιο τοϋ 
δευτερογενούς τομέα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυ
ξήθηκε άπο 19,7 % το 1953 σέ 32,9 % το 1977 και το μερί
διο της μεταποιήσεως άπο 14,1 % σέ 21,5 % αντίστοιχα. 
'Ιδιαίτερα ενθαρρυντική άπο την άποψη αυτή είναι ή πρόσφα
τη γρήγορη αύξηση τών εξαγωγών βιομηχανικών προϊόν
των. Οί εξαγωγές αυτές, ενώ για πολλά χρόνια αντιπροσώ
πευαν πολύ χαμηλό ποσοστό του προϊόντος στη μεταποίηση 
(2,4 % το 1963 και μόλις 7 % περίπου το 1970), έφθασαν 
το 15 % περίπου το 1977. 

1.1.4. Γρήγορη αύξηση τών αποταμιεύσεων και τών 
επενδύσεων και βελτίωση της βασικής υποδο
μής 

Οί εξελίξεις πού αναφέρονται πιο πάνω, στηρίχτηκαν στή 
γρήγορη αύξηση τών αποταμιεύσεων και τών επενδύσεων 
άλλα καί στην ουσιαστική βελτίωση της βασικής υποδομής. 

Το ποσοστό του εισοδήματος πού αποταμιεύονταν εδώ 
καί 25 περίπου χρόνια (το 1953) δεν υπερέβαινε το 11 %, 
ένώ το 1976 ήταν 19,3 %. Το μέγεθος αυτό θα ήταν σημαν
τικά μεγαλύτερο, αν δεν μεσολαβούσε ή πρόσφατη διεθνής 
οικονομική ύφεση καί ή αναπόφευκτη απότομη αύξηση της 
δαπάνης για κατανάλωση, πού προκάλεσε ή ανατίμηση του 
πετρελαίου καί ή αύξηση τών αμυντικών δαπανών. 

Ή αυξημένη διάθεση για αποταμίευση και επένδυση 
συνετέλεσε καί στην ουσιαστική βελτίωση της βασικής υπο
δομής της οικονομίας. Ή εγκαταστημένη δυναμικότητα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα τελευταία 25 χρόνια 
18πλασιάστηκε περίπου, ένώ στις τηλεπικοινωνίες ο αριθμός 
τών τηλεφωνικών συνδέσεων 20πλασιάστηκε. Το μήκος 
τών δρόμων με άσφαλτικο τάπητα αυξήθηκε άπο 3.000 
περίπου χιλιόμετρα το 1953 σέ 19.000 περίπου το 1977, 
μέ παράλληλη βελτίωση τής βατότητας καί του υπόλοιπου 
οδικού δικτύου. Οί αρδευόμενες γεωργικές εκτάσεις, κυρίως 
χάρη στα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα πού εκτελέστηκαν,, 
αυξήθηκαν άπο 2,8 περίπου εκατ. στρέμματα το 1953 σέ. 
8,7 εκατ. στρέμματα το 1977. Εξίσου θεαματική ήταν καί 
ή πρόοδος σέ πολλούς άλλους τομείς, ένώ στους υπόλοιπους 
ή βελτίωση ήταν σημαντική. 

1.1.5. Βελτίωση στή διανομή του εισοδήματος 

Στή βελτίωση τής διανομής του εισοδήματος συνέβαλαν 
μακροχρονιότερα ή μείωση τής ανεργίας καί τής ύποαπα-
σχολήσεως, ή πληρέστερη ασφαλιστική κάλυψη, ή βελτίωση 
τών κοινωνικών υπηρεσιών, τα στεγαστικά δάνεια καί ή 
δημοσιονομική πολιτική. 
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Στον αγροτικό τομέα, ενώ κατά το 1961 το ποσοστό του 
εργατικού δυναμικού πού άπασχολεΐτο στη γεωργία ήταν 
υπερδιπλάσιο του μεριδίου του αγροτικού τομέα στο εθνικό 
εισόδημα, σήμερα ή σχέση αύτη υπολογίζεται δτι μειώθηκε 
στο 1,7. Και κατά τα τελευταία δύο χρόνια, για να αναπληρωθεί 
ή μείωση του εισοδήματος άπο τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 
διατέθηκε στη γεωργία εισοδηματική ενίσχυση αυξημένη 
κατά 36 % σέ σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. 

Το μερίδιο της εργασίας στο μή γεωργικό εθνικό εισόδημα 
πού ήταν 42,2 % το 1973 αυξήθηκε σέ 48,3 % το 1977. 
Παράλληλα τα γενικά ελάχιστα δρια αμοιβών καί οι μέσοι 
μισθοί και ημερομίσθια στή βιομηχανία, κατά τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια, αυξήθηκαν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες γρη
γορότερα άπο την αύξηση της μέσης αμοιβής της εργασίας. 

Ε π ί σ η ς οι φορολογικές ελαφρύνσεις, πού χορηγήθηκαν 
πρόσφατα, βελτίωσαν τή διανομή του εισοδήματος γιατί 
ωφέλησαν περισσότερο τα χαμηλά εισοδήματα. 

1.1.6. Β ε λ τ ί ω σ η της στάθμης τ ώ ν κοινωνικών υ π η 
ρεσιών 

Ή συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού 
λάου εκδηλώθηκε 6χι μόνο με τήν αυξημένη προσφορά υλι
κών αγαθών καί υπηρεσιών αγοράς, άλλα και μέ τή βελτίω
ση της στάθμης τών κοινωνικών υπηρεσιών. Ενδεικτ ικά 
αναφέρεται δτι ενώ το 1956 - 57 μόνο το 30 % περίπου του 
πληθυσμού είχε ασφαλιστική κάλυψη καί σέ 1.000 κατοίκους 
αντιστοιχούσαν 5 νοσηλευτικές κλίνες καί 1 γιατρός, σήμερα 
έχουμε φθάσει σέ πλήρη σχεδόν ασφαλιστική κάλυψη ( 9 5 % ) 
καί σε 6,5 κλίνες καί 2 γιατρούς σέ 1.000 κατοίκους. 

Ή εκπαιδευτική στάθμη του πληθυσμού βελτιώθηκε 
επίσης ουσιαστικά. Ό αναλφαβητισμός, πού πριν 25 περίπου 
χρόνια είχε πολύ σημαντική έ'κταση, καταπολεμήθηκε σχεδόν 
ριζικά, τουλάχιστο στις νεώτερες ηλικίες. Κατά τήν περίοδο 
1955 - 1977, οι μαθητές στή μέση γενική εκπαίδευση ύπερ-
τριπλασιάστηκαν καί στην τεχνική καί επαγγελματική 
αυξήθηκαν κατά 71 % περίπου. Στην 'ίδια περίοδο ό αριθμός 
τών σπουδαστών στην ανώτατη εκπαίδευση ύπερτριπλασιά-
στηκε, ενώ το σύνολο τών εκπαιδευτικών σέ δλες τις βα
θμίδες διπλασιάστηκε. Έ κ τ ο ς άπο τα πιο πάνω, οι δυνατό
τητες του εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα μετά τήν πρό
σφατη μεταρρύθμιση, να προσφέρει στην οικονομία το εξειδι
κευμένο προσωπικό πού χρειάζεται έχουν αυξηθεί σημαντικά. 

Μεγάλη ήταν ή αύξηση του οικιστικού κεφαλαίου της 
χώρας. Έ ν ώ το 1952 - 53 αντιστοιχούσαν δύο περίπου 
άτομα γ ι α κάθε δωμάτιο καί οι βοηθητικοί χώροι καί οι 
άλλες ευκολίες ήταν περιορισμένες, σήμερα έχουμε φθάσει 
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σέ μια σχέση ενός περίπου άτομου για κάθε δωμάτιο, με 
παράλληλη βελτίωση της ποιότητας. 

1.2. 01 αδυναμίες και τα προβλήματα της ελληνικής 
οικονομίας 

Παρά την ουσιαστική πρόοδο πού σημειώθηκε άπο πολλές 
απόψεις, ή οικονομία μας εξακολουθεί να παρουσιάζει ορι
σμένες βασικές αδυναμίες. Ή πρόοδος πού σημειώθηκε σέ 
ορισμένους τομείς δεν ήταν ανάλογη μέ τή γενικότερη άνοδο, 
ενώ σέ άλλους ή βελτίωση ήταν πολύ περιορισμένη. Έκτος 
άπ' αυτό, όπως άλλωστε έχει συμβεί σέ δλες σχεδόν τις 
χώρες, ή ανάπτυξη δημιούργησε μερικά καινούργια προ
βλήματα. 

1.2.1. 01 αδυναμίες στη σύνθεση των επενδύσεων 

Βασική αδυναμία της οικονομίας είναι ή συγκριτικά χα
μηλή συμμ,ετοχή της μεταποιήσεως στή σύνθεση τών επεν
δύσεων (12 % το 1953 και 17 % το 1977), πού συνδέεται 
στενά μέ τή σχετική υστέρηση στην ανάπτυξη του μεταποιη
τικού τομέα και μέ τις αδυναμίες πού αυτός παρουσιάζει. 

'Αντίθετα πολύ ψηλή, συγκριτικά, ήταν και εξακολουθεί 
να είναι ή συμμετοχή τών οικιστικών επενδύσεων (44,5 
το 1977). Ή χαμηλή στάθμη του οικιστικού κεφαλαίου στην 
αρχή της μεταπολεμικής περιόδου και οι μεγάλες μετακι
νήσεις πληθυσμού αύξησαν σημαντικά τις ανάγκες για επεν
δύσεις σέ κατοικίες καί, ως Ινα σημείο, μπορούν να δικαιο
λογήσουν τή μεγάλη συμμετοχή τών επενδύσεων αυτών στο 
σύνολο, γιατί στο μεγάλο μέρος τους'ανταποκρίθηκαν σέ μια 
επείγουσα κοινωνική ανάγκη. Ή συνέχιση όμως του φαι
νομένου μέ τον ϊδιο ρυθμό δέν μπορεί να θεωρηθεί δικαιολο
γημένη μέσα στο πλαίσιο τών αναπτυξιακών προτεραιοτή
των της οικονομίας. 

1.2.2. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες στή μεταποίηση 

"Αν και ορισμένοι κλάδοι της μεταποιήσεως έχουν επι
τελέσει θεαματική πρόοδο και έχουν φθάσει σέ επίπεδα οργα
νώσεως της παραγωγής καί ανταγωνιστικότητας πολύ Ικα
νοποιητικά, στο σύνολο του ό τομέας παρουσιάζει ακόμα 
σοβαρές διαρθρωτικές καί οργανωτικές αδυναμίες. 

Ή σύνθεση της μεταποιητικής παραγωγής παρουσιάζει 
σχετικά ψηλό βαθμό συγκεντρο^σεως σέ παραδοσιακούς 
κλάδους της έλαφρας βιομηχανίας μέ περιορισμένο δυναμι
σμό. Σημαντικό μέρος της μεταποιητικής δραστηριότητας 
είναι ακόμα οργανωμένο πάνω σέ βιοτεχνική βάση. Το 42 % 
τών απασχολουμένων στή μεταποίηση το 1973 εργαζόταν 
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σε μονάδες με λιγότερα άπο δέκα άτομα ή κάθε μια και άπο 
τότε οι συνθήκες δεν φαίνεται να έχουν μεταβληθεί σημαντι
κά. Ό ανταγωνισμός είναι χαλαρός και ή δασμολογική προ
στασία πολλών βιομηχανικών ειδών είναι ακόμη σημαντική 
έτσι πού να επιτρέπει τη διατήρηση σχετικά ψηλών τιμών. 
Τέλος, με ελάχιστες άλλα σημαντικές εξαιρέσεις, ή τεχνολο
γική έρευνα στο βιομηχανικό τομέα είναι υποτυπώδης. 

1.2.3. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες στή γεωργία 

Παρόλο πού κατά τή μεταπολεμική περίοδο ή γεωργική 
παραγωγή τριπλασιάστηκε και οι συνθήκες διαβιώσεως του 
γεωργικού πληθυσμού βελτιώθηκαν αποφασιστικά, ό τομέας 
αυτός παρουσιάζει ακόμα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα. 

Άπο τήν άποψη της δομής τών γεωργικών εκμεταλλεύ
σεων και της διαρθρώσεως τών φυσικών πόρων, χαρακτηρι
στικές αδυναμίες είναι το μικρό μέγεθος τών εκμεταλλεύ
σεων σε συνδυασμό μέ τον πολυτεμαχισμο καί τή διασπορά 
τών αγροτεμαχίων και τα φτωχά καί υποβαθμισμένα εδάφη 
στις ορεινές καί ημιορεινές περιοχές — στις όποιες είναι 
εγκαταστημένες οι μισές περίπου αγροτικές εκμεταλλεύσεις— 
τα όποια έχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες για μετα
βολή στην παραγωγική τους κατεύθυνση. 

Άπο τήν άποψη του ανθρώπινου παράγοντα, ή προχωρη
μένη ηλικία ενός μεγάλου, συγκριτικά, ποσοστού του γεωρ
γικού εργατικού δυναμικού καί ό χαμηλός αριθμός ενεργών 
ατόμων άνά εκμετάλλευση, δυσκολεύουν τήν κάλυψη εποχικών 
αναγκών σέ εργασία καί μειώνουν τήν παραγωγικότητα. 

Έκτος άπο τα πιο πάνω, ή περιορισμένη συνεταιριστική 
δραστηριότητα στο στάδιο της παραγωγής καί ή μικρή 
συμμετοχή τών συνεταιρισμών στο στάδιο τής εμπορίας 
και τής μεταποιήσεως, ή ελλιπής οργάνωση τής εσωτερικής 
καί εξωτερικής εμπορίας, καθώς και ή έλλειψη τεχνικοοικο
νομικής και κοινωνικοοικονομικής έ'ρευνας, αποτελούν αδυνα
μίες, πού επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη τοΰ γεωργικού 
τομέα καί προσλαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία μέτήν προοπτική 
τής εντάξεως στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. 

1.2.4. Το πρόβλημα τοΰ ισοζυγίου πληρωμών 

Πολύ στενά δεμένα μέ τις διαρθρωτικές αδυναμίες στή 
σύνθεση τής παραγωγής καί τών επενδύσεων είναι και τα 
προβλήματα του ισοζυγίου πληρωμών. Το εμπορικό ισο
ζύγιο εξακολουθεί να παραμένει ελλειμματικό σέ πολύ 
μεγάλη έκταση. Τα έσοδα άπο τις εξαγωγές αγαθών κατά 
το 1977 μόλις αρκούσαν για να καλύψουν το 40 % τών 
αναγκών τής χώρας σέ εισαγωγές. Ή χρηματοδότηση τοΰ 
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εμπορικού ελλείμματος εξακολουθεί να επιτυγχάνεται κυρίως 
μέ το πλεόνασμα τών άδηλων συναλλαγών και λιγότερο μέ 
την καθαρή εισροή κεφαλαίων, πού στο μεγαλύτερο μέρος 
είναι αυτόνομη. 

"Αν ληφθεί υπόψη ή δομή τών πλουτοπαραγωγικών πηγών 
της χώρας δ πιο πάνω τρόπος καλύψεως του εμπορικού ελ
λείμματος δεν είναι αναγκαία δυσμενής. 'Εκείνο πού κάνει 
τή σημερινή δομή του ισοζυγίου πληρωμών μακροχρονιό-
τερα προβληματική και επιβάλλει τήν ανάγκη να βελτιωθεί 
το εμπορικό ισοζύγιο δεν είναι τόσο ή συγκυριακή αβεβαιό
τητα ως προς το υψος τών άδηλων πόρων, δσο το γεγονός 
ότι οί πόροι αυτοί επηρεάζονται αποφασιστικά άπο παρά
γοντες ξένους προς τήν ελληνική οικονομία, και μπορεί σε 
κάποιο στάδιο να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία άπ' 
αυτή πού κανονικά αναμένεται, δημιουργώντας κρίσιμα και 
δυσεπίλυτα προβλήματα στις εξωτερικές μας συναλλαγές. 

1.2.5. Οί αδυναμίες στο πιστωτικό σύστημα 

Το χρηματοδοτικό και πιστωτικό σύστημα πάσχει άπο 
σοβαρές αδυναμίες. Κύριο χαρακτηριστικό τών αδυναμιών 
αυτών είναι οί συγκριτικά χαμηλές πιστώσεις, οί όποιες 
παρέχονται στους τομείς εκείνους πού συμβάλλουν περισ
σότερο στην ανάπτυξη. Ή παρέμβαση τών νομισματικών 
άρχων είναι σε μερικές περιπτώσεις πιο εκτεταμένη και 
λεπτομερειακή άπ' όσο χρειάζεται, το κόστος λειτουργίας 
τών τραπεζικών ιδρυμάτων, 'ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 
συγκριτικά ψηλό και ή διασύνδεση τους μέ το διεθνές τραπε
ζικό σύστημα ανεπαρκής. Πρόσθετο πρόβλημα, πού συν
δέεται μέ τον πληθωρισμό και παρατηρείται σε πολλές 
χώρες, είναι ή μείωση του πραγματικού επιτοκίου τών κατα
θέσεων πού αποθαρρύνει τήν αποταμίευση και διαστρεβλο')-
νει τή σύνθεση τών επενδύσεων. Τέλος πολύ σοβαρές αδυ
ναμίες παρουσιάζει ή κεφαλαιαγορά. 

1.2.6. ΟΙ αδυναμίες στην οργάνωση και τή διοίκηση 

Ή πρόοδος πού επιτελέστηκε τήν τελευταία 25ετία στην 
οργανωτική δομή και στις μεθόδους διοικήσεως, τόσο στο 
δημόσιο οσο και στον ιδιωτικό τομέα, ήταν συγκριτικά 
περιορισμένη και πάντως Οχι αρκετή για να στηρίξει τήν 
περαιτέρω γρήγορη άνοδο της οικονομίας. Παρά τις τεχνικές 
βελτιώσεις πού έχουν εισαχθεί και τή γενικότερη βαθμιαία 
άνοδο τ?,ς εκπαιδευτικής στάθμης του προσο^πικοΰ, τα συστή
ματα και οί μέθοδοι πού χρησιμοποιούνται για τή λήψη 
και τήν εφαρμογή αποφάσεων, τόσο στο δημόσιο οσο και στον 
ιδιωτικό τομέα, δέν έ'χουν μεταβληθεί σε ικανοποιητικό 
βαθμό, εξακολουθούν να συνδέονται περισσότερο μέ το παρελ-
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€òv καί δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις σύγχρονες 
συνθήκες. 

1.2.7.Ή πόλωση στή χωροταξική κατανομή του πλη
θυσμού και τών οικονομικών δραστηριοτήτων 

Πέρα άπα τις αδυναμίες καί τα προβλήματα πού ή οικο
δομική άνοδος της τελευταίας 25ετίας δεν μπόρεσε να αντι
μετωπίσει ικανοποιητικά, ή αύξηση της παραγωγής δη
μιούργησε νέα προβλήματα, δπως έγινε καί σε πολλές άλλες 
χώρες. ΓΗ μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού καί οικονομικών 
δραστηριοτήτων γύρω από την προ^τεύουσα καί σε μικρό
τερο βαθμό στή Θεσσαλονίκη είναι ή κυριότερη αιτία τών 
περισσότερων άπο τα νέα αυτά προβλήματα. Συνέπεια της 
μεγάλης αυτής συγκεντρώσεως ήταν ή δημιουργία σοβαρών 
λειτουργικών προβλημάτων τόσο στα δύο μεγάλα αστικά 
χέντρα οσο καί στην υπόλοιπη χώρα, με αποτέλεσμα τήν 
υποβάθμιση τής ποιότητας της ζωής καί την εκτεταμένη 
•rpdopà στο περιβάλλον. 

2. ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ή πρόσφατη σοβαρή οικονομική ύφεση και ή απότομη 
αύξηση τών τιμών τών υγρών καυσίμων δημιούργησαν 
οξύτατα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και κλο
νισμό, ακόμη καί σε χώρες με πολύ ψηλό επίπεδο αναπτύ
ξεως. Στην περίπτωση τής Ελλάδος τα προβλήματα αυτά 
•οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο άπο τα πρόσθετα οικονομικά 
βάρη πού δημιούργησαν οι ανάγκες να ενισχυθεί ή αμυντική 
ικανότητα τής χώρας, να ανεβεί ή στάθμη τών κοινωνικών 
υπηρεσιών καί να βελτιωθεί ή θέση τών οικονομικά ασθενέ
στερων τάξεων καί τών εργαζομένων γενικά, πού είχαν 
παραμεληθεί κατά τήν επταετία τής δικτατορίας. 

Ή συναλλαγματική δαπάνη για τήν εισαγωγή καυσίμων 
άπο 180 περίπου εκατ. δολλ. ή 7 % περίπου τής συνολικής 
δαπάνης για εισαγωγές το 1972 — τον τελευταίο χρόνο 
πριν άπο τήν αύξηση τής τιμής του πετρελαίου — πλησίασε 
το 1977 το Ινα δισ. δολλ. ή το 1 8 % περίπου τής συνολικής 
δαπάνης για εισαγωγές. "Αν λάβουμε υπόψη δτι το έλλειμμα 
τών τρεχουσών συναλλαγών το 1977 ήταν 1.300 εκατ. δολλ. 
περίπου, γίνεται φανερό πώς ή αύξηση τών τιμών τών εισα
γόμενων καυσίμων είναι μια άπο τις κυριότερες αίτιες για 
τα προβλήματα πού παρουσιάζονται στην εξισορρόπηση τών 
εξωτερικών πληρωμών τής χώρας τα τελευταία χρόνια. 
r H αυξημένη τιμή τών καυσίμων οδήγησε στην απότομη 
αύξηση τών πραγματικών πόρων πού δίνουμε για νά τα 
αποκτήσουμε. "Ετσι, ή δαπάνη για εισαγωγές πετρελαίου 
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άπο 1,6% του εθνικού εισοδήματος το 1972 αυξήθηκε σε 
4,6% το 1977. 

Οι αμυντικές δαπάνες άπο 1 4 % περίπου των δημόσιων 
δαπανών το 1972 - 73 έφθασαν το 22,0 % περίπου το 
1976 - 77. Ώ ς ποσοστό του εθνικού εισοδήματος οί δαπά
νες αυτές αυξήθηκαν άπο 3,3% το 1973 σέ 6,1 % το 1977. 
'Επιπρόσθετα, ή μεγάλη αΰξήση τών αμυντικών δαπανών 
επιβάρυνε σοβαρά το ισοζύγιο πληρωμών. 

Οί δημόσιες δαπάνες για τΙς κοινωνικές υπηρεσίες (εκ
παίδευση, ασφάλιση, υγεία, πρόνοια) άπο 5,1 %τοΰ εθνικού 
εισοδήματος το 1973 έφθασαν το 6,6 % το 1977. Τέλος, 
δπως σημειώθηκε, το μερίδιο τών μισθών και τών ημερο
μισθίων στο εθνικό εισόδημα αυξήθηκε άπο το 1973 κατά 
6 περίπου εκατοστιαίες μονάδες. Ή αναδιανομή αύτη του 
εισοδήματος είναι πιθανό να έχει περιορίσει τις δυνατότητες 
για αποταμιεύσεις καί επενδύσεις, επειδή τα άτομα μέ σχε
τικά χαμηλό εισόδημα τείνουν να ξοδεύουν μεγαλύτερο 
ποσοστό τών εσόδων τους "για την ικανοποίηση άμεσων 
καταναλωτικών αναγκών. 

Οί εξελίξεις αυτές εμπόδισαν μια σημαντική βελτίωση 
στη διάρθρωση του ισοζυγίου πληρωμών πού είχε αρχίσει 
να διαγράφεται, αύξησαν τις καταναλωτικές ανάγκες σε 
σχέση μέ τήν παραγωγή, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες 
για σχηματισμό κεφαλαίου, καί δημιούργησαν πρόσθετες 
ανάγκες για εξωτερικό δανεισμό. 

"Αν όμως λάβουμε υπόψη μας τήν ένταση καί τήν οξύ
τητα τών πληγμάτων πού δέχτηκε ή ελληνική οικονομία, 
ή επίδοση της υπήρξε, άπο πολλές απόψεις, συγκριτικά 
πολύ πιο ικανοποιητική άπο τις επιδόσεις τών περισσότερων 
χωρών - μελών του 'Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
καί 'Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) καί της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας (ΕΟΚ). 

"Οπως φαίνεται άπο τον πιο κάτω πίνακα, ό ρυθμός 
αυξήσεως της παραγωγής στή χώρα, κατά τήν περίοδο 
1973 - 77, υπερέβη κατά 50 % τον αντίστοιχο ρυθμό τών 
χωρών-μελών του ΟΟΣΑ καί ήταν περίπου διπλάσιος άπα 
εκείνον τών χωρών της ΕΟΚ. Επίσης στην περίοδο 1973 - 77 
δέν σημειώθηκε σημαντική χειροτέρευση στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών, δπως στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ 
καί της ΕΟΚ σαν σύνολο, οί όποιες άπο πλεονασματικές 
έγιναν ελλειμματικές. 'Εξάλλου, ενώ ή ανεργία δέν αποτε
λεί σοβαρό πρόβλημα στή χώρα μας, ο αριθμός τών άνεργων 
στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ άπο 8 εκατ. περίπου το 1973 
αυξήθηκε σέ 16,3 εκατ. το 1977. 

Σοβαρό πρόβλημα όμως αποτελούν οί εξελίξεις στο επί
πεδο τών τιμών. 'Ύστερα άπο το 1975, πού ό ρυθμός αύξή-
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Εξελίξεις στην αύξηση της παράγωγης και των τιμών 

1974/73 

Ρυθμός αυξή
σεως πραγμα
τικού εγχω
ρίου προϊόν
τος σε τιμές 
αγοράς : ΟΟΣΑ 0,25 

ΕΟΚ 1,90 
Ελλάς -3,60 

Ρυθμός αύξή -
σεως δείκτη 
τιμών κατα
ναλωτή : ΟΟΣΑ 13,6 

ΕΟΚ 12,7 
Ελλάς 27,0 

1975/74 

-0,75 
-2,20 

.6,00 

11,4 
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13,4 

1976/75 

5,25 
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8,0 
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13,3 
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3,50 
2,25 
3,65 

8,0 
9,3 

12,6 

1977/7 3 

2,00 
1,60 
2,95 

Πηγή: OECD, Economic Outlook, Δεκέμβριος 1975, 
1976, 1977. 

σεως του δείκτη τιμών καταναλωτή στη χώρα μας είχε 
μειωθεί σημαντικά και πλησίασε τον αντίστοιχο ρυθμό της 
ΕΟΚ, τα τελευταία δύο χρόνια δεν μπόρεσε να ακολουθήσει 
τήν πτωτική πορεία πού ακολούθησε ό ρυθμός αυτός στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με συνέπεια να διατηρείται ψυχο
λογικό κλίμα πού ενθαρρύνει τή συνέχιση του πληθωρισμού. 

3. ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΑΣ 

3.1. Γενικά 

Χωρίς να υποτιμά κανένας τήν οξύτητα τών συγκυριακών 
προβλημάτων πού αντιμετωπίζει ή ελληνική οικονομία και 
τή σοβαρότητα τών διαρθρωτικών της αδυναμιών, υπάρχουν 
ακόμη μεγάλα περιθο')ρια για συγκριτικά γρήγορη ανάπτυξη. 

Οι εγχώριοι πόροι πού μπορούν να διατεθούν για το σχη
ματισμό κεφαλαίου, αν και μειωμένοι σε σχέση με το πρόσ
φατο παρελθόν εξαιτίας τών αυξημένων καταναλωτικών δα
πανών για τήν άμυνα, τα καύσιμα και τις κοινωνικές υπη
ρεσίες, μαζί με τους πόρους άπο τήν αλλοδαπή, πού μπορούμε 
να αντλήσουμε, επαρκούν για τήν επέκταση της υποδομής 
και του παραγωγικού εξοπλισμού πού χρειάζονται για 
ουσιώδη αύξηση της παραγωγής άπο χρόνο σε χρόνο. 

Τά περιθώρια για αύξηση της παραγωγικότητας είναι 
ευρύτατα. 'Ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς της οικονομίας 
και σε ορισμένες περιφέρειες της χώρας πού υστερούν, ή 
χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής καί όργα-
νίόσεως, κατά το πρότυπο τών πιο αναπτυγμένων χωρών, 
μπορεί' να οδηγήσει σε γρήγορη αύξηση της παραγωγικό-
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τητας, δπως έγινε και στο παρελθόν σε άλλους τομείς και 
σε άλλες περιφέρειες της χώρας. 

'Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός Οτι, δπως ανα
φέρθηκε πιο πάνω, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας ή χώρα θα έχει τη δυνατότητα να εξειδικευθεί 
σε κείνους τους κλάδους της παραγωγής πού έχει συγκριτικό 
πλεονέκτημα. Ή γρήγορη αύξηση της παραγωγής στους 
κλάδους αυτούς θα αποτελέσει τη βάση για την προώθηση 
τής αναπτύξεως με γοργό ρυθμό. 

Έ κ τ ο ς άπ' αυτά, ή χώρα διαθέτει αξιόλογους ανθρώπι
νους και φυσικούς πόρους, πού παρέχουν σημαντικές δυνα
τότητες για ανάπτυξη. 

3.2. Οι ανθρώπινοι πόροι 

3 . 2 . 1 . Ή προσφορά εργασίας 

Το εργατικό δυναμικό τής χώρας υπολογίζεται δτι είναι, 
τής τάξεως των 3.340 χιλ. ατόμων και αντιστοιχεί στο 
36,3 % του πληθυσμού, σε σύγκριση με 41 % περίπου κατά 
μέσο δρο στις χώρες τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας. "Ετσι, έκτος άπο την αναμενόμενη φυσική αύξηση 
του πληθυσμού κατά 0,7 % ετησίως, υπάρχουν ακόμη περι
θώρια αυξήσεως τής προσφοράς εργασίας, με αύξηση τής 
συμμετοχής ορισμένων κατηγοριών του πληθυσμού στα 
αστικό εργατικό δυναμικό, δπως γυναικών και ορισμένων 
ομάδων του άρρενος πληθυσμού. Πιο άμεση αυξητική επί
δραση στην προσφορά εργασίας άσκεϊ ή εισροή επαναπατρι
ζόμενων μεταναστών άπο τη Δ. Ευρώπη και ό περιορισμός 
τής αποδημίας — πού ήταν πολύ ψηλή στο παρελθόν — σέ 
ασήμαντα πλέον μεγέθη. 

e H ελεύθερη διακίνηση τοΰ εργατικού δυναμικού μεταξύ 
Ελλάδος καί Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μετά 
τήν ένταξη, θα μπορούσε κατ ' αρχή να επηρεάσει σέ σημαν
τική έκταση τήν ποιότητα καί τήν ποσότητα τής προσφοράς 
εργασίας. Αυτό δμως δεν φαίνεται πιθανό. Τουλάχιστον 
στα πρώτα χρόνια τής περιόδου τοΰ Προγράμματος, ol 
προοπτικές για γρήγορη οικονομική άνοδο στίς χώρες τής 
Ε Ο Κ δέν είναι αισιόδοξες, κι' αυτό, μαζί με τήν ψηλή 
ανεργία στίς χώρες αυτές, περιορίζει σέ χαμηλά επίπεδα 
τήν απορροφητικότητα τους σέ μετανάστες στο εγγύς 
μέλλον. 

Με βάση τίς υποθέσεις αυτές, κατά την περίοδο τοΰ Προ
γράμματος, το συνολικό εργατικό δυναμικό τής χώρας προ
βλέπεται οτι θα αυξηθεί κατά 140 χιλ. άτομα περίπου, ώστε 
το 1982 να είναι τής τάξεως τών 3.480 χιλ. ατόμων. Μέρος 
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τής αυξήσεως αυτής (80 χιλ. άτομα) θα προέλθει άπα τή 
φυσική αύξηση του πληθυσμού των ηλικιών 1 5 - 6 5 ετών 
καί το υπόλοιπο (60 χιλ.) από παλιννόστηση. "Ετσι, υπάρ
χουν σημαντικές δυνατότητες να καλυφθούν ικανοποιητικά 
οι ανάγκες σέ εργασία, πού θα δημιουργηθούν άπο τήν ανά
πτυξη. 

3.2.2. Ή ποιοτική στάθμη του εργατικού δυναμικού 

Ή ποιοτική στάθμη του εργατικού δυναμικού βελτιώ
νεται συνεχώς, τόσο με τή γενική σχολική μόρφωση δλο και 
πιο μεγάλου αριθμού νέων Οσο και με τήν επαγγελματική 
τους εξειδίκευση. "Ετσι, ενώ σύμφωνα μέ τήν απογραφή 
του 1971 οι απόφοιτοι μέσης εκπαιδεύσεως αποτελούσαν 
το 11 % του εργατικού δυναμικού, το ποσοστό αυτό είναι 
σήμερα σημαντικά ψηλότερο. Έξαλλου, ή συμμετοχή τών 
αντίστοιχων ηλικιών (12-17 ετών) στή μέση εκπαίδευση 
έφθασε το 75 % περίπου, ενώ οι σπουδαστές στις ανώτερες 
καί μέσες τεχνικές σχολές υπερβαίνουν τις 150.000 Παρά 
τις αδυναμίες στο εκπαιδευτικό σύστημα, μπορεί να λεχθεί 
ότι το ελληνικό εργατικό δυναμικό έχει σήμερα στάθμη πού 
επιτρέπει τήν ευχερή έ'νταξή του μέ αποδοτικό τρόπο σέ 
σύγχρονες μονάδες παραγωγής. Τόσο ή αντίληψη, ή ενερ
γητικότητα καί ή προσαρμοστικότητα του έμψυχου υλικού 
οσο καί ή εκπαίδευση του βρίσκονται σέ σχετικά ικανοποιη
τικά επίπεδα. 

3.3. Οι φυσικοί πόροι 

3.3.1. Το έδαφος 

Ή γεωφυσική διαμόρφωση της χώρας δέν μπορεί να 
θεωρηθεί άπο τις πιο ευνοϊκές, άφοΰ άπο τή συνολική έκ
ταση τών 132 εκατ. στρεμμάτων μόνο τα 39 περίπου εκατ. 
αποτελούν τή γεωργική γη καί άπ αυτήν μόνο ή μισή περί
που έχει ψηλή γονιμότητα. 

"Αν καί οι εδαφικοί πόροι τής χώρας είναι περιορισμένοι, 
παρέχουν σημαντικά περιθώρια για τήν αύξηση τής παραγω
γής. Ά π ο τά εδάφη πού συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 
για εντατική εκμετάλλευση (16 εκ. στρ.), μόνο τά 8,7 περί
που εκατ. αρδεύονται, χωρίς καί αυτά να αξιοποιούνται πλή
ρως. Ή δυνατότητα επεκτάσεως τής εντατικής εκμεταλ
λεύσεως σέ υπερδιπλάσιο άπο τον σημερινό αριθμό στρεμ
μάτων δημιουργεί σημαντικά περιθώρια αυξήσεως τής γε
ωργικής παραγωγής. Τούτο δμως θα απαιτήσει τήν πάροδο 
ικανού χρόνου, καθώς καί τή διάθεση σημαντικών κεφα
λαίων. 
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Έξαλλου, τα υπόλοιπα εδάφη, εκτάσεως 82 περίπου εκα
τομμυρίων στρεμμάτων, πού αξιοποιούνται σήμερα κατά τρό
πο πού δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εντατικός, π α 
ρέχουν μεγάλα περιθώρια αναπτύξεως. Έ κ τ ο ς άπο τα 25> 
εκατ. στρ. πού καλύπτονται άπο δάση, σημαντικό μέ
ρος των υπόλοιπων εκτάσεων προσφέρεται για την ανά
πτυξη νέων δασών, βοσκοτόπων, χώρων αναψυχής, τόπων· 
κυνηγίου κ.ά. Ά π ο τα υφιστάμενα δάση, εϊναι δυνατό να. 
αυξήσουμε σημαντικά την παραγωγή βιομηχανικού ξύλου-
καί άλλων δασικών προϊόντων, πού καλύπτουν μέρος μόνο. 
τών αναγκών της εσωτερικής άγορας. 

3.3.2. c O ορυκτός πλούτος 

Ό γνωστός μεταλλευτικός πλούτος τής χώρας, πού είναι, 
σημαντικός, μένει ακόμη σε μεγάλη έκταση ανεκμετάλλευτος 
ε'ίτε με τήν έννοια δτι δεν γίνεται ή πρέπουσα εξόρυξη εϊτε. 
γιατί τα μεταλλεύματα πού εξορύσσονται δεν αξιοποιούνται, 
βιομηχανικά στην επιθυμητή έ'κταση. Έξαλλου, σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες ενδείξεις, ή συστηματική έρευνα είναι. 
πιθανό δτι θα αποκαλύψει πρόσθετα σημαντικά κοιτάσματα. 
Έ ν ώ τα βέβαια εως λίαν πιθανά αποθέματα βωξιτών υπο
λογίζονται σε 150 εκατ. τόνους καί τών σιδηρονικελιούχων· 
κοιτασμάτων-πού είναι με τις σημερινές συνθήκες οικονο
μικά εκμεταλλεύσιμα - σέ 250-300 εκατ. τόνους, τα πιθανά. 
αποθέματα βωξίτη φθάνουν τα 250 εκατ. τόνους καί τών 
σιδηρονικελιούχων το ενα δισ. τόνους. Οι ποσότητες αυτές 
επιτρέπουν τήν περαιτέρω ταχεία ανάπτυξη τών αντίστοι
χων μεταλλευτικών καί μεταλλουργικών δραστηριοτήτων-
για αρκετές δεκαετίες. 

"Αν καί ή μέχρι σήμερα έ'ρευνα δεν επιτρέπει τήν εκτίμηση 
του μεγέθους τών αποθεμάτων καί τής σπουδαιότητας ορυ
κτών δπως οι πορφυριτικοί χαλκοί, τα πολύτιμα μέταλλα,. 
τα φωσφορικά ορυκτά κ.ά., καθώς καί άλλων φτωχών σε 
περιεκτικότητα μεταλλευμάτων, οι ενδείξεις πού υπάρχουν-
είναι πολύ ενθαρρυντικές. 

3.4. ΟΙ ενεργειακοί πόροι 

Ό κυριότερος καί άμεσα εκμεταλλεύσιμος εγχώριος π ό 
ρος είναι τα λιγνιτικά κοιτάσματα. Τα βέβαια αποθέματα. 
λιγνίτη υπερβαίνουν τα 3,5 δισ. τόνους, άπο τα όποια το 65%, 
είναι εκμεταλλεύσιμα κάτω άπο τις σημερινές συνθήκες καί. 
έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα τής Δ Ε Η για τήν παρα
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πιθανά αποθέματα υπολο
γίζονται σέ άλλα 1,2 δισ. τόνους καί υπάρχουν σοβαρές-
ένδείξεις, δτι συστηματική έ'ρευνα θα οδηγήσει στην εξεύ
ρεση καί άλλων σημαντικών κοιτασμάτων. 
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Έκτος άπο τους λιγνίτες αξιόλογο πόρο αποτελεί καί ή 
τύρφη των Φιλίππων, τα βέβαια αποθέματα της οποίας ι
σοδυναμούν μέ 2 περίπου δισ. τόνους λιγνίτη ή 220 εκατ. τό
νους πετρελαίου. "Ομως, παρά τον εντυπωσιακό όγκο του ή 
πιθανή συμβολή του κοιτάσματος αύτοΰ στην κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών είναι μάλλον περιορισμένη για τε
χνικούς λόγους. 

"Αλλος αξιόλογος εγχώριος πόρος είναι ή υδροδυναμική 
ενέργεια , πού σήμερα αποδίδει περίπου 4.000 γιγαβατώρες 
(εκατ. κιλοβατώρες) το χρόνο, ενώ το τεχνικοοικονομικά 

εκμεταλλεύσιμο δυναμικό είναι τουλάχιστον τετραπλάσιο. 

Στο στάδιο αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ή πιθανή ση
μασία τών κοιτασμάτων άλλων πηγών, (πετρέλαιο, φυσικά 
αέρια και πυρηνικά καύσιμα) στην ικανοποίηση τών ενεργεια
κών αναγκών της χώρας. Σήμερα, μέ τις υφιστάμενες εν
δείξεις, τα άνακαλυφθέντα και πιθανά κοιτάσματα πετρε
λαίου είναι ενδεχόμενο να αποτελέσουν άξια λόγου πρόσθετη 
εγχώρια πηγή ενέργειας. Τέλος, κάποια μικρή σημασία έ'
χουν οι δυνατότητες γεωθερμικής ενέργειας (Μήλος), ή η
λιακή ενέργεια, πού ορισμένες εφαρμογές της έ'χουν ήδη αρ
χίσει, καί ή εκμετάλλευση του άνεμου για παραγωγή ενέρ
γειας. 

Οί γνωστοί ενεργειακοί πόροι, πού μόλις αναφέρθηκαν, δεν 
επαρκούν για τήν αποτελεσματική αντιμετώπιση του ενερ
γειακού προβλήματος της χώρας , πού είναι αρκετά σοβαρό. 
Μπορούν δμως να συμβάλουν αποφασιστικά στην άπάμ-
βλυνσή του καί παρέχουν τή δυνατότητα αναπτύξεως ορι
σμένων ένεργοβόρων κλάδων μέ μεγάλη οικονομική σημα
σία. 

3.5. ΟΙ τουριστικοί πόροι 

Ή ακριβής μέτρηση της τουριστικής χωρητικότητας μιας 
περιοχής είναι πολύ δύσκολη, γιατί δέν έ'χουν ακόμη δια
μορφωθεί μέτρα ή πρότυπα κοινής αποδοχής. Παρά τις δυ
σκολίες αυτές, δλες οί ενδείξεις πείθουν, δτι ή τουριστική 
χωρητικότητα τοϋ ελληνικού φυσικού καί ιστορικού χώρου 
είναι αρκετά μεγαλύτερη από τή μέχρι σήμερα τουριστική 
κίνηση. 
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III. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1. Ο ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1.1 .Ή επίδραση των διεθνών οικονομικών εξελίξεων 
στο ρυθμό αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας 

Οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές της χώρας επηρεάζουν 
αποφασιστικά τη διαμόρφωση ορισμένων βασικών μεγεθών 
και το ρυθμό αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας. 

Π ρ ώ τ ο, γιατί δ όγκος τών συναλλαγών αυτών σε σχέση 
μέ την εγχώρια παραγωγή είναι μεγάλος. Ή άξια τών αγα
θών και υπηρεσιών πού εισάγονται, σαν ποσοστό του ακα
θάριστου εγχώριου προϊόντος έ'φθασε το 1/3 περίπου. Λίγο 
μικρότερη είναι ή αξία τών αγαθών και υπηρεσιών πού εξά
γονται μέ διάφορες μορφές. 

Δ ε ύ τ ε ρ ο , γιατί οι δυνατότητες πού έχουμε να επη
ρεάσουμε την εξέλιξη τών διεθνών μας συναλλαγών, έτσι* 
ώστε να προλάβουμε τυχόν δυσμενείς αντίκτυπους στην ελ
ληνική οικονομία, εΐναι πολύ περιορισμένες. Οι εξαγωγές, 
μας, ιδιαίτερα τών υπηρεσιών, επηρεάζονται άμεσα άπο τη 
διεθνή ζήτηση, πού δεν εξαρτάται άπο μας. Το μεγαλύτερο 
μέρος άπο τις εισαγωγές μας αποτελείται άπο απαραίτητα. 
αγαθά (καύσιμα, πρώτες ύλες, κεφαλαιουχικός εξοπλισμός) 
πού δεν μπορούμε να περικόψουμε αισθητά. 'Αλλά, και όπου 
μια τέτοια περικοπή δεν θα δημιουργούσε σοβαρά προβλή
ματα στην ελληνική οικονομία, είναι πολλές φορές αδύνατη 
γιατί έρχεται σε αντίθεση μέ τις διεθνείς συμβατικές μας 
υποχρεώσεις. 

Τ ρ ί τ ο , γιατί μέ την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονο
μική Κοινότητα οι διεθνείς συναλλαγές μας θα αυξηθούν 
ακόμη περισσότερο, συνδέοντας έτσι πιο στενά τις οικονο
μικές εξελίξεις στή χο')ρα μέ τις αντίστοιχες εξελίξεις στο-
χώρο της ΕΟΚ. Μετά τήν προσχώρηση ή Ελλάδα θα δια
τηρήσει ποσοτικούς περιορισμούς έναντι τών κρατών-μελών 
μόνο για ορισμένα προϊόντα και για τή διάρκεια της μετα
βατικής περιόδου, μετά τή λήξη της οποίας δλοι οι περιορι
σμοί θά καταργηθούν. 
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"Εναντι τρίτων χωρών θα εφαρμοστούν τα μέτρα απε
λευθερώσεως των εισαγωγών, τα όποια ισχύουν στην ΕΟΚ 
στά πλαίσια της γενικής εμπορικής της πολιτικής. Ποσοτικοί 
περιορισμοί θα διατηρηθούν μόνο για ορισμένα προϊόντα πού 
θα συμφωνηθούν με τήν πράξη της προσχωρήσεως και για τή 
μεταβατική περίοδο. 

Τα σοβαρά προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή παγκόσμια 
οικονομία και ειδικότερα οι χώρες της ΕΟΚ, από τις ό
ποιες εξαρτώνται περισσότερο οι εξωτερικές μας συναλ
λαγές, ή περιορισμένη σχετικά επιτυχία τών μέτρων πού ε
φαρμόστηκαν για τήν αντιμετώπιση τών προβλημάτων αυ
τών, καθώς και ή επανειλημμένη διάψευση τών προβλέ
ψεων του πρόσφατου παρελθόντος, δημιουργούν σοβαρή α
βεβαιότητα για τίς διεθνείς οικονομικές εξελίξεις στο μέλ
λον. 

Ή αβεβαιότητα ως προς τίς επιπτώσεις πού οι εξελίξεις 
αυτές μπορεί να έχουν πάνω στην ελληνική οικονομία επι
τείνεται άπα τους κινδύνους πού διαγράφονται για αναβίωση 
προστατευτικών τάσεων στο διεθνές εμπόριο. Ή ενταξή μας 
στην Κοινή 'Αγορά, πού εξασφαλίζει τήν ελεύθερη διακίνηση 
αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στις χώρες της Κοινότητας 
και τήν Ελλάδα, περιορίζει σημαντικά τον άμεσο κίνδυνο 
τέτοιων εξελίξεων, ιδιαίτερα μάλιστα άφοΰ το Κοινό 'Εξω
τερικό Δασμολόγιο της ΕΟΚ παρέχει σέ πολλά προϊόντα 
αρκετή προστασία και ή προσφορά ελληνικών προϊόντων εί
ναι μικρή σέ σύγκριση με τή συνολική ζήτηση στη μεγάλη α
γορά της Κοινότητας. Ή έ'νταξή μας δμως δεν μπορεί να 
•αποτρέψει οριστικά δλους τους κινδύνους, άφου και οι οι
κονομίες τών χωρών της Κοινότητας εξαρτώνται σέ μεγάλο 
βαθμό από τίς διεθνείς ανταλλαγές. 

Λό^ω της αβεβαιότητας αυτής δέν είναι δυνατό να προ
βλεφθούν, μέ ικανοποιητική προσέγγιση, ούτε οι εξελίξεις 
στις χώρες της Κοινότητας και στή διεθνή οικονομία γενι
κότερα οΰτε και οι επιδράσεις τους στην ελληνική οικονο
μία κατά τήν προσεχή πενταετία. Για το λόγο αυτό, ό κα
θορισμός συγκεκριμένων και μονοσήμαντων στόχων για τήν 
παραγωγή και τή σύνθεση της κατά τή διάρκεια του Προ
γράμματος, δέν είναι οΰτε φρόνιμος άλλ' οΰτε και δυνατός 
στο στάδιο αυτό. 'Αντίθετα είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί 
το ενδεχόμενο εναλλακτικών ρυθμών αναπτύξεως, ανάλογα 
μέ τήν τροπή πού θα πάρουν οι διεθνείς οικονομικές εξελί
ξεις. 

1.2. Οι στόχοι για τήν αύξηση της παράγωγης 

Ό μακροχρόνιος μέσος ετήσιος ρυθμός αναπτύξεως της 
ελληνικής οικονομίας σέ σταθερές τιμές (κατά τήν τελευ-
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ταία 25ετία), ήταν της τάξεως του 6 %, και αισθητά ψηλό
τερος σε ορισμένες περιόδους. Μετά άπο την έλαφρή κάμψη 
του 1974, ή αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
κατά 5,1 % το 1975 και κατά 5,5 % το 1976 φαίνεται πώς 
δεν ήταν αρκετή για να δώσει τήν απαραίτητη ώθηση στην 
οικονομία, με αποτέλεσμα τή μείωση της σε επίπεδα χα
μηλότερα του 4 % το 1977. "Αν και οι εξελίξεις του 1977 
επηρεάστηκαν αποφασιστικά άπο τις δυσκολίες στον τομέα 
των εξαγωγών και άπο τή μειωμένη γεωργική παραγωγή, 
δεν παύουν να αποτελούν ένδειξη για τή χαλαρότητα της άνα-
κάμψεως στα δύο προηγούμενα χρόνια. 

Οι πρόσφατες αυτές ενδείξεις, ότι χαμηλοί σχετικά ρυθμοί. 
αναπτύξεως δεν άρκοΰν για να κρατήσουν τήν οικονομία σε 
σταθερή ανοδική πορεία και ή εξέταση τών δυνατοτήτων ατού 
έχει ή ελληνική οικονομία για αύξηση της παραγωγής, πεί
θουν δτι αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος με ε
τήσιο ρυθμό αισθητά χαμηλότερο άπο 5 % δέν δημιουργεί, 
προϋποθέσεις για αυτοδύναμη ανάπτυξη. Κατά τή μακροοι
κονομική επεξεργασία του Προγράμματος, δοκιμάστηκαν 
εναλλακτικοί ρυθμοί αναπτύξεως και εναλλακτικά σχήματα 
ώς προς τή διάρθρωση της παραγωγής και τών επενδύσεων,. 
τις εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών και τα λοιπά συναφή, 
μεγέθη. Ά π ο τήν ανάλυση αυτή προκύπτει ότι] όταν ό ρυ
θμός αναπτύξεως σέ δεδομένη περίοδο υπολείπεται σημαντικά 
άπο το 5 %, οι πόροι πού μπορούν να διατεθούν για τήν κατα
νάλωση και τις επενδύσεις δέν απορροφώνται στο σύνο
λο τους. Οί ετήσιες επενδύσεις πού χρειάζονται είναι τέ
τοιες ώστε, σέ σύγκριση με το 1977, να αυξάνουν λίγο ή κα
θόλου. Με στάσιμες βασικά τις επενδύσεις, ό μόνος τρόπος: 
να απορροφηθούν οί πόροι είναι ή αύξηση της καταναλώσεως 
με ρυθμό αισθητά ψηλότερο άπο το εισόδημα. Κάτι τέτοιο, 
έκτος άπο τα μεινοκτήματα πού παρουσιάζει, δέν θα ήταν 
εύκολο. Ή ιδιωτική κατανάλωση δέν μπορεί να τεθεί κάτω 
άπο άμεσο έλεγχο, ένώ ή γρήγορη αύξηση της δημόσιας 
καταναλώσεως, σέ όλη τή διάρκεια του Προγράμματος, προ
σκρούει στή δυσχέρεια αντίστοιχης αυξήσεως τών φορολο
γικών εσόδων. Έκτος άπ' αυτό, με τή στασιμότητα στις; 
επενδύσεις ή ζήτηση θα παρουσιάσει χαλαρότητα, σέ ορι
σμένους τουλάχιστον τομείς, και δέν θα δημιουργηθεί αρκετή 
ώθηση για συνέχιση της ανόδου. Χωρίς τήν ώθηση αυτή τα. 
κίνητρα για επενδύσεις θα εξασθενήσουν ακόμη περισσότερο, 
ή αντίστοιχη δαπάνη θα καμφθεί, ό ρυθμο£ ανόδου θα μ,ειω-
θεϊ και ή οικονομία διατρέχει τον κίνδυνο να καταλήξει προο
δευτικά σέ στασιμότητα ή και στην ύφεση. 

Ή αναπτυξιακή πολιτική πού θα ασκηθεί, θα σχεδιαστεί 
έτσι, ώστε να προληφθεί εν α τέτοιο ενδεχόμενο. Διεθνής οι
κονομική αναστάτωση μεγάλων διαστάσεων δέν είναι πιθανή, 
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και δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για αναπτυξιακό πρό
γραμμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ό μέσος ετήσιος ρυθμός 
««««τάξεως της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια τοϋ 
Προγράμματος δεν πρέπει να κατέλθει αισθητά κάτω άπο το 
5 %, ρυθμός πού φαίνεται δτι χρειάζεται για να διατηρηθεί 
μια συνεχής και ουσιαστική άνοδος. 

'Αντίθετα, αν ο ρυθμός αναπτύξεως της διεθνούς οικονο
μίας και ιδιαίτερα τών χωρών του 'Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και 'Αναπτύξεως επανέλθει στα επίπεδα τής δε
καετίας του 1960 (5 % ετησίως), ή ελληνική οικονομία φαί
νεται δτι μπορεί να αναπτυχθεί μέ μέσο ετήσιο ρυθμό αυ
ξήσεως του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, κατά τή διάρ
κεια του Προγράμματος, ψηλότερο άπο το 6 %. Οι προϋ
ποθέσεις για ένα τέτοιο ρυθμό υπάρχουν ή μπορούν να εξα
σφαλιστούν. 

Οι προοπτικές πού διαγράφονται για τή διεθνή οικονομία 
καί ειδικότερα για τις χώρες τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας στο 1978 δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Μέ τήν 
προϋπόθεση δτι οι εξελίξεις αυτές θα βελτιωθούν στα επό
μενα χρόνια, ò ρυθμός αναπτύξεως τής οικονομίας πού επι
διώκεται να πραγματοποιηθεί, μέ παράλληλη βελτίωση τής 
διαρθρίόσεως τής παραγωγής, είναι τής τάξεως του 6 % 
ετησίως. Ό ρυθμός αυτός δεν εξαντλεί πλήρως τις δυνα
τότητες τής ελληνικής οικονομίας, εξασφαλίζει δμως τίς 
προϋποθέσεις για ουσιαστικές βελτιώνεις στή διάρθρωση τής 
παραγωγής καί τών επενδύσεων, πού είναι απαραίτητες για 
τή συνέχιση γρήγορης ανόδου μετά τήν περίοδο του Προγράμ
ματος, δημιουργεί ισχυρή ώθηση για αυτοδύναμη ανάπτυξη 
καί δεν θέτει σε κίνδυνο τήν εσωτερική καί τήν εξωτερική ι
σορροπία τής οικονομίας. 

Στην επεξεργασία του Προγράμματος θα διερευνηθούν μέ 
κάθε λεπτομέρεια οι προϋποθέσεις καί οι συνθήκες πού απαι
τούνται γ ι α ν α φ θ ά σ ε ι ό ρ υ θ μ ό ς α ν α π τ ύ 
ξ ε ω ς τ ο 6%, αν ο ι δ ι ε θ ν ε ί ς ο ι κ ο ν ο μ ι 
κ έ ς έ ξ ε λ ί ξ ε ι ς - μ έ τ ο ν τ ρ ό π ο π ο ύ έ π η - ρ ε ά -
ζ ο υ ν τ ή ν ε λ λ η ν ι κ ή ο ί κ ο ν ο μ ί α - δ έ ν δ η 
μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν α ν υ π έ ρ β λ η τ α π ρ ο σ κ ό μ 
μ α τ α , κ α ί π ά ν τ ω ς γ ι α να μ ή ν κ α τ έ β ε ι 
κ ά τ ω ά π ο τ ο 5 % σ τ η ν α ν τ ί θ ε τ η π ε ρ ί 
π τ ω σ η . 

1.3.Ή βελτίωση στή διάρθρωση τής παραγωγής 

"Οπως σημειώθηκε πιο πάνω, στο στάδιο αναπτύξεως πού 
βρίσκεται ή ελληνική οικονομία, ή βελτίωση στή διάρθρωση 
τής παραγωγής προϋποθέτει αύξηση του μεριδίου τής μετα
ποιήσεως, πού εϊναι συγκριτικά χαμηλό. Έκτος άπο τή 
μεταποίηση, άλλοι τομείς πού θα μπορούσαν κατ' αρχή να 
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αποτελέσουν τή βάση για την ανάπτυξη είναι ή γεωργία, οι 
κατασκευές, ή ναυτιλία και ό τουρισμός. Οί κοινωνικές υπη
ρεσίες και οί υπηρεσίες άγορας - έκτος άπο τή ναυτιλία και 
τις τουριστικές υπηρεσίες για αλλοδαπούς, πού αποφέρουν 
συνάλλαγμα - ακολουθούν την ανάπτυξη και στηρίζονται 
σ' αυτήν. Οί δυνατότητες δμως της γεωργίας, του τουρισμού 
καί της ναυτιλίας δεν αρκούν για να δώσουν στην οικονομία 
την απαραίτητη ώθηση, ένώ οί κατασκευές, έκτος άπο τα 
άλλα μεινοκτήματά τους, σαν βάση για την προώθηση της 
αναπτύξεως, οδηγούν σέ αδιέξοδο το ισοζύγιο πληρωμών 
γιατί δεν αυξάνουν τίς δυνατότητες για εξαγωγές. 

Για τους λόγους αυτούς στόχος είναι, στην περίοδο τοΰ 
Προγράμματος, ό ρυθμός αύξήσεο^ς τοΰ προϊόντος της μετα
ποιήσεως νά είναι σημαντικά ψηλότερος άπο τον αντίστοιχο 
ρυθμό αυξήσεως τοΰ εγχώριου προϊόντος, προσεγγίζοντας 
έτσι τή μακροχρόνια τάση αναπτύξεως τοΰ τομέα. Μέ τον 
τρόπο αυτό οχι μόνο θα βελτιωθεί ή διάρθρωση της παραγω
γής άλλα καί θα επιταχυνθεί ή ανάπτυξη. 

Επειδή ή παραγωγή ορισμένων βασικών κλάδων καί ύπο-
κλάδων της μεταποιήσεως καλύπτει ή υπερβαίνει ήδη τίς 
ανάγκες της εσωτερικής άγορας, ή ανάπτυξη τους στο εξής 
θα στηριχτεί κατά κύριο λόγο στις εξαγωγές. Έκτος όμως 
άπ' αυτό, ή ανάπτυξη της μεταποιήσεως θα βασιστεί τόσο 
στην υποκατάσταση εισαγωγών δσο καί στην ανάπτυξη νέων 
εξαγωγικών κλάδων. 

Ή αξιοποίηση εγχώριων πρώτων υλών καί ιδίως τοΰ 
μεταλλευτικού πλούτου, ή ενίσχυση της πολεμικής βιομη
χανίας καί ή δυνατότητα να αναπτυχθούν ορισμένες μηχανο
λογικές καί χημικές βιομηχανίες εντάσεως εργασίας, ως προς 
τίς όποιες ή χώρα φαίνεται να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, 
προσφέρουν δυνατότητες προς τίς κατευθύνσεις αυτές. 

Ή προσπάθεια δμως ενισχύσεως τής μεταποιήσεως θα 
συναντήσει μεγάλα εμπόδια, αν το επίπεδο τής διεθνούς ζη
τήσεως δεν αυξηθεί αρκετά καί αν ή εμπορική πολιτική, πού 
θα ακολουθηθεί άπο άλλες χώρες, φέρει σοβαρά προσκόμ
ματα στις εξαγωγές μας. 

"Οπως ήδη σημειώθηκε, ή ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα θα υποβοηθήσει τήν προσπάθεια προωθήσεως τών 
εξαγωγών καί θα εξαλείψει τους κινδύνους επιβολής μονο
μερών προστατευτικών φραγμών στα ελληνικά προϊόντα στην 
περιοχή αυτή. Ή εξειδίκευση μέσα στα πλαίσια τής κοινο
τικής αγοράς καί ή βελτίωση τής παραγωγικής διαρθρώ
σεως θα επιτρέψουν τήν ουσιαστική αύξηση τών εξαγωγών, 
ιδιαίτερα μάλιστα άφοΰ τόσο το σημερινό επίπεδο δσο καί οί 
μελλοντικές παραγωγικές δυνατότητες μας είναι μικρά σέ 
σύγκριση μέ τά μεγέθη τής Κοινότητας στο σύνολο τους. 
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Ή διαδικασία όμως αυτή απαιτεί χρόνο και οι ευνοϊκές επι
δράσεις της θα εκδηλωθώ ~>ν κυρίως μετά την περίοδο πού-
καλύπτει το Πρόγραμμα. •..·:. •·,,, -·-.«,.; 

"Αν οι εξελίξεις στη διεθνή οικονομία, καί ιδιαίτερα στην 
Κοινότητα, δέν είναι ευνοϊκές, ή ζήτηση και επομένως οι ε
ξαγωγές των βιομηχανικών μας προϊόντων καί ή παραγωγή 
στή μεταποίηση δεν θα μπορέσει να αυξηθεί μέ γρήγορο ρυ
θμό. "Ετσι, ή βελτίωση στή διάρθρωση της παράγωγης άπο· 
πλευράς μεταποιήσεως θα είναι περιορισμένη. Στην περί
πτωση αυτή, καί για να μήν κατέλθει ό ρυθμός ανόδου αι
σθητά κάτω άπο το 5 %, θα προωθηθεί ή ανάπτυξη τομέων 
μέ τις λιγότερο δυσμενείς επιπτώσεις στή διάρθρωση της 
παραγωγής (π.χ. κατασκευές). 'Οπωσδήποτε όμως βασική 
κατεύθυνση θα ειναι-άνεξάρτητα άπο το ρυθμό αυξήσεως 
της παραγωγής - να δοθεί ή μεγαλύτερη δυνατή ώθηση στή 
μεταποίηση. Ή χρησιμοποίηση άλλων κλάδων, πέρα άπο 
το επιθυμητό όριο, σαν βάση για τήν προώθηση της αναπτύ
ξεως, θα αποτελέσει λύση ανάγκης καί άμυνα σε διεθνείς οι
κονομικές εξελίξεις, πού μπορεί να οδηγήσουν τήν οικονομία 
σέ ύφεση καί ανεργία. 

Νέα κίνητρα για τήν ενίσχυση τών βιομηχανικών επεν
δύσεων καί της περιφερειακής αναπτύξεως έχουν εξαγγελ
θεί πρόσφατα. "Αλλοι τρόποι για τήν προώθηση του τομέα 
της μεταποιήσεως θα αποτελέσουν αντικείμενο λεπτομερούς 
μελέτης κατά τήν κατάρτιση του Προγράμματος. 

2. Η Δ Ι Α Θ Ε Σ Η ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Π Ο Ρ Ω Ν 

2 . 1 / 0 σχηματισμός κεφαλαίου 

Ή αύξηση του εισοδήματος μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 6 % 
καί ή βελτίωση τής διαρθρώσεως του παραγωγικού δυναμικού 
κατά τή διάρκεια του Προγράμματος προϋποθέτουν ρυθμό 
αυξήσεως τών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κατά 50 % 
περίπου ψηλότερο καί σημαντικές μεταβολές στή σύνθε
ση τους, μέ αύξηση του μεριδίου της μεταποιήσεως. Ή επι
τάχυνση του ρυθμού αυξήσεως τών επενδύσεων δέν φαίνεται 
να συναντά σοβαρές δυσκολίες ώς προς τήν εξεύρεση τών 
αναγκαίων πόρων. 'Αντίθετα ή ουσιαστική αύξηση τής συμ
μετοχής τής μεταποιήσεως στο σύνολο τών επενδύσεων δυ
σχεραίνεται άπο τα σοβαρά προβλήματα πού δημιούργησαν 
οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στον τομέα αυτόν. 

•Η χαλάρωση τής ζητήσεως βιομηχανικών προϊόντων, πού 
εκδηλώθηκε μετά τήν πρόσφατη διεθνή ύφεση, επηρέασε π τ ω 
τικά τήν αποδοτικότητα τών κεφαλαίων καί άπάμβλυνε τήν 
αποτελεσματικότητα τών κινήτρων για επενδύσεις. Αυτό, σέ 
συνδυασμό μέ τήν αβεβαιότητα πού επικράτησε σχετικά μέ 
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τήν έκταση καί τή διάρκεια της ύφέσεως, οδήγησε σε στα
σιμότητα τις ιδιωτικές βιομηχανικές επενδύσεις. "Ετσι, ytà 
τήν ουσιαστική ανάκαμψη των επενδύσεων στή μεταποίηση, 
-προϋπόθεση είναι ή σημαντική βελτίωση τών προοπτικών 
αυξήσεως της ζητήσεως και της αποδοτικότητας τών κε
φαλαίων. Τα νέα βιομηχανικά κίνητρα αποσκοπούν ακριβώς 
στή βελτίωση τών επιχειρηματικών προσδοκιών και στή δη
μιουργία ευνοϊκού κλίματος για τήν ουσιαστική αναζωογό
νηση της επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα αυτόν. 

Ή βελτίωση της κατανομής τών επενδύσεων προς τήν 
κατεύθυνση τών έργων οικονομικής και κοινωνικής υποδο
μής δέν παρουσιάζει προβλήματα ζητήσεως, δεδομένου οτι 
τίς επενδύσεις αυτές αναλαμβάνει ό δημόσιος τομέας, άλλα 
καί συνδέονται με τήν ανάπτυξη συλλογικών υπηρεσιών καί 
αγαθών πού προσφέρονται άπο το γ,ράτοζ. Οί κυριότεροι 
περιοριστικοί παράγοντες τών δημόσιων επενδύσεων είναι 
οί δυνατότητες χρηματοδοτήσεως, πού έχουν περιοριστεί 
μετά το 1973 άπο τίς αυξημένες δημόσιες καταναλωτικές 
•δαπάνες για τήν άμυνα καί τις κοινωνικές υπηρεσίες, καί οί 
αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού άπο πλευράς σχεδιά
σεως καί εκτελέσεως τών σχετικών έ'ργων. 

Εξαίρεση στις δυσχέρειες πού αντιμετωπίζει ό σχηματι
σμός κεφαλαίου τα τελευταία χρόνια αποτελεί ή οικοδομική 
•δραστηριότητα, πού διατηρεί πάντα το δυναμισμό της καί 
εύκολα μπορεί να αυξηθεί, δταν παρέχεται ή αναγκαία πι
στοδότηση. Ό κλάδος δμως αυτός, παρά το γεγονός δτι στο 
μεγάλο μέρος του ικανοποιεί μια σημαντική κοινωνική ανάγ
κη, παρουσιάζει, αν ληφθούν υπόψη οί άλλες αναπτυξιακές 
προτεραιότητες, υπερβολική ανάπτυξη με δυσμενείς επι
πτώσεις στή διάρθρωση της παραγωγής καί στον πληθω
ρισμό. 

"Αν καί βασικός στόχος του Προγράμματος είναι ή επι
τάχυνση του ρυθμού αυξήσεως τών επενδύσεων πάγιου κε
φαλαίου, στην πιο δυσμενή περίπτωση, δπου ό μέσος ετήσιος 
ρυθμός ανόδου κατά τή διάρκεια του Προγράμματος δέν θα 
ξεπεράσει το 5 % καί οί εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων 
θα διαμορφωθούν σέ χαμηλά επίπεδα, αποθαρρύνοντας έ'τσι 
τις επενδύσεις στον κλάδο, ό ρυθμός σχηματισμού κεφαλαίου 
δέν θα μπορέσει να υπερβεί αισθητά τον αντίστοιχο ρυθμό 
αυξήσεως της παραγωγής καί αναγκαστικά θα στηριχτεί 
περισσότερο στους μή βιομηχανικούς τομείς. "Οπως ανα
φέρθηκε πιο πάνω, μια τέτοια διέξοδος είναι λιγότερο επι
θυμητή, γιατί δέν συμβάλλει στή βελτίωση της διαθρώσεως 
της παραγωγής πού επιδιώκεται, καί θά υιοθετηθεί μόνο σαν 
λύση ανάγκης, για να προληφθεί ό κίνδυνος νά εισέλθει ή οι
κονομία σέ φάση προοδευτικής κάμψεως. 

"Ενα άπο τα κυριότερα αντικείμενα της παραπέρα έπεξερ-

51 



γασίας του Προγράμματος θα είναι ή μελέτη των μέτρων 
καί των μεθόδων πού θα χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρυν
θούν οι επενδύσεις γενικότερα και 'ιδιαίτερα στη μεταποίηση,. 
και για να μη μειωθούν, στή χειρότερη περίπτωση, κάτω άπα
το κρίσιμο δριο πού χρειάζεται για να εξασφαλιστεί ή στα
θερή άνοδος της οικονομίας. 

2.2.Ή κατανάλωση 

Για να εξασφαλιστούν οι πόροι πού χρειάζονται, ώστε να 
πραγματοποιηθεί ρυθμός αναπτύξεως της τάξεως του 6 % 
ετησίως, πρέπει να μειωθεί ελαφρά ή συμμετοχή της κατα
ναλώσεως στους διαθέσιμους πόρους, πού είχε αυξηθεί από
τομα στα πρόσφατα χρόνια για τους λόγους πού αναφέρθηκαν 
πιο πάνω. Στή χειρότερη περίπτωση, πού ή απορροφητι
κότητα της οικονομίας σε επενδύσεις θα είναι περιορισμένη,, 
ή συμμετοχή της καταναλώσεως θα διαμορφωθεί σε ψηλό
τερα επίπεδα και ϊσως να χρησιμοποιηθεί, ως Ινα πολύ μικρό 
βαθμό, σαν όργανο για τήν τόνωση της ζητήσεως. Και στις 
δύο περιπτώσεις ή δημόσια κατανάλωση θα αυξηθεί ταχύ
τερα άπο τήν ιδιωτική, λόγω της έμφάσεως πού θα δίνει το 
Πρόγραμμα στην αύξηση της παραγωγής συλλογικών αγα
θών και υπηρεσιών. Βέβαια, ή ενθάρρυνση της καταναλώ
σεως σε μιαν αναπτυσσόμενη οικονομία, για να τονωθεί 
έτσι ή ζήτηση καί να επιτευχθεί ένας ελάχιστος επιθυμητός 
ρυθμός στην αύξηση της παραγωγής, δεν είναι ιδιαίτερα επι
θυμητή. Βασικός στόχος είναι το αντίθετο, ή τόνωση δηλαδή 
τών επενδύσεων καί ή συγκράτηση της καταναλώσεως. Στο 
στάδιο αυτό δμως της επεξεργασίας του Προγράμματος δεν 
μπορεί να αποκλειστεί εντελώς Ινα τέτοιο ενδεχόμενο. Γι' 
αυτό, στην παραπέρα επεξεργασία του Προγράμματος θά 
διαμορφωθούν τα κατάλληλα μέτρα τόσο για τή συγκράτηση 
της καταναλώσεως, πράγμα πού είναι καί το πιο πιθανό να 
χρειαστεί, Οσο καί για τήν ελαφρά τόνωση της στην αντίθετη 
περίπτωση, ώστε να είναι δυνατή ή αντιμετώπιση δλων τών 
ενδεχομένων. 

3. Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

3.1 .Εξελίξεις καί προοπτικές 

Ή Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα 
ανεργίας πού έ'χουν δημιουργηθεί στις δυτικές χώρες άπο τις 
πρόσφατες δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις. Είναι δμως φα
νερό δτι, αν ο ρυθμός αναπτύξεως δέν επιταχυνθεί άλλα εξα
κολουθήσει να παραμένει στα σχετικά χαμηλά επίπεδα πού 
παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια, ή εξασφάλιση ικανοποι
ητικού βαθμού απασχολήσεως του εργατικού δυναμικού καί 
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ιδιαίτερα των νέων μπορεί να συναντήσει σημαντικές δ υ 
σκολίες. 

Ή αναμενόμενη παλιννόστηση Ελλήνων εργατών άπο το* 
εξωτερικό και το απόθεμα εργατικού δυναμικού πού συγκα
λύπτει ή υποαπασχόληση θα αυξήσουν την προσφορά ερ
γασίας. Ά π ο την άλλη μεριά, ή ανάγκη αυξήσεως της παρα
γωγικότητας, ιδιαίτερα με την προοπτική καί της επικεί
μενης εντάξεως μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, συνεπά
γεται αυξημένη χρησιμοποίηση κεφαλαίου άνα μονάδα εργα
σίας, πού μειώνει έτσι τή ζήτηση εργασίας. 

Έκτος άπο τα παραπάνω, σημαντικός αριθμός άπο τους: 
νεοεισερχομένους στο εργατικό δυναμικό είναι απόφοιτοι λυ
κείου ή θεωρητικών πανεπιστημιακών σχολών καί ζητούν-
απασχόληση σέ ορισμένους μόνο τομείς καί επαγγέλματα, ο
πού ή προσφορά θέσεων είναι συγκριτικά περιορισμένη.· Τα 
άτομα αυτά δεν είναι διατεθειμένα να δεχτούν εργασία σε 
άλλα επαγγέλματα. "Ετσι, ενώ ή ζήτηση υπερβαίνει την προ
σφορά εργασίας σέ ορισμένα επαγγέλματα καί οδηγεί μερι
κές φορές στη χρησιμοποίηση ξένων εργατών σέ περιορισμένη 
έκταση, δημιουργείται κλαδική ανεργία στα επαγγέλματα. 
πού θεωρούνται πιο ελκυστικά. Ή έ'μφαση πού δίνεται τε
λευταία στην ανώτερη τεχνική εκπαίδευση προβλέπεται 
δτι σταδιακά θα επηρεάσει ευνοϊκά τή σύνθεση τών νεοει
σερχομένων στο εργατικό δυναμικό άπο άποψη ειδικεύσεως,. 
ώστε να άπαμβλυνθεΐ το πρόβλημα αυτό. 

Τέλος, δυσκολίες για τήν πλήρη απασχόληση του εργα
τικού δυναμικού δημιουργούνται καί άπο τήν περιορισμένη 
κινητικότητα τών εργαζομένων μεταξύ τών διάφορων παρα
γωγικών δραστηριοτήτων καί περιοχών της χώρας, ή οποία 
οφείλεται στην έ'λλειψη πληροφορήσεως καί στην ατελή 
οργάνωση της αγοράς εργασίας γενικότερα. Εξαιτίας της: 
περιορισμένης αυτής κινητικότητας είναι δυνατό να υπάρ
χουν άνεργοι σέ ορισμένους κλάδους ή σέ ορισμένες περιο
χές, ενώ θα μπορούσαν να απασχοληθούν άλλου πολύ εύκολα. 

Μέ βάση τήν προβλεπόμενη αύξηση του εργατικού δυνα
μικού, τίς νέες ευκαιρίες απασχολήσεως, πού είναι πιθανό-
να δημιουργηθούν ανάλογα μέ τήν αύξηση της παραγωγής, 
και τίς συνθήκες πού επικρατούν στην αγορά εργασίας, 
υπολογίζεται δτι ό στόχος του Προγράμματος για πλήρη 
απασχόληση του εργατικού δυναμικού μπορεί νά επιτευχθεί" 
σέ ικανοποιητικό βαθμό, εφόσον ό ρυθμός αναπτύξεως φθάσει, 
στο 6 % το χρόνο. 'Αντίθετα, στην περίπτωση πού ό ρυ
θμός ανόδου θα περιοριστεί σέ επίπεδα χαμηλότερα άπο το-
5%, λόγω δυσμενών διεθνών συνθηκών, ή εξασφάλιση πλή
ρους παραγωγικής απασχολήσεως είναι πιθανό να αντιμε
τωπίσει δυσκολίες, ιδιαίτερα για ορισμένες κατηγορίες του» 
εργατικού δυναμικού. 
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3 . 2 . Κατευθύνσεις πολιτικής για τήν εξασφάλιση 
ικανοποιητικού βαθμού απασχολήσεως του ερ
γατικού δυναμικού 

Στην περίπτωση πού θα επιτευχθεί μέσος ρυθμός αναπτύ
ξεως 6 % το χρόνο, ή προσπάθεια της πολιτικής για την 

--απασχόληση θα στραφεί κυρίως προς τήν εξασφάλιση ισορ
ροπίας προσφοράς και ζητήσεως στις επιμέρους αγορές 

^εργασίας. Τα μέτρα πού θα ληφθούν συνδέονται μέ το μηχα
νισμό διαμορφώσεως της αμοιβής τής εργασίας, τήν κινητι
κότητα του εργατικού δυναμικού, τα εκπαιδευτικά προγράμ
ματα ταχύρρυθμης επιμορφώσεως και επαγγελματικού ανα

προσανατολισμού και τήν επέκταση και ενίσχυση τής τεχνι
κής εκπαιδεύσεως. 

Για να ενισχυθεί ό ρόλος των αμοιβών στην εξισορρόπηση 
τής προσφοράς και ζητήσεως εργασίας, θα καταβληθεί 
προσπάθεια σταδιακής αυξήσεως τών αμοιβών, Οχι μόνο 

• απόλυτα άλλα καί σχετικά,στίς περιπτώσεις εκείνες πού ή προ
σφορά εργασίας υπολείπεται άπο τή ζήτηση. Μέ τον τρόπο 
αυτό, εξυπηρετείται ό στόχος οχι μόνο τής πλήρους απασχο
λήσεως άλλα καί τής ανετότερης αυξήσεως τής παραγωγής. 

Μεταξύ τών μέτρων πού εξετάζονται για τήν αύξηση τής 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού περιλαμβάνεται 
ή κατάργηση ορισμένων θεσμικών εμποδίων πού δυσκολεύουν 
τή μόνιμη ή τήν προσωρινή μετακίνηση καί συνδέονται μέ 

•φορολογικές ρυθμίσεις, μέ τήν κοινωνική ασφάλιση καί μέ 
•ορισμένες αδυναμίες στην οργάνωση τής αγοράς εργασίας. 
Θα μελετηθεί επίσης ή παροχή διάφορων οικονομικών κινή
τρων για τή μετακίνηση του εργατικού δυναμικού προς επι
θυμητές κατευθύνσεις καί περιοχές. Στα πλαίσια αυτά 
εντάσσονται καί τα μέτρα πού εξαγγέλθηκαν πρόσφατα για 
τήν επιδότηση άπο το κράτος ορισμένων δαπανών τών μετα
κινούμενων εργατών. Μέ τα κίνητρα αυτά θα επιδιωχθεί βασι
κά ή αποθάρρυνση τής μόνιμης εγκαταστάσεως στην περιοχή 
Πρωτευούσης καί στή Θεσσαλονίκη καί ή ενίσχυση τής μετα
κινήσεως προς τις μικρές επαρχιακές πόλεις. 'Ακόμη, μέ 

'άμεσα οικονομικά κίνητρα θα διευκολυνθεί ή πρόσκαιρη 
μετακίνηση εργαζομένων για τήν κάλυψη εποχιακών αναγ
κών σε εργασία στο γεωργικό τομέα καί στον τουρισμό. 
Τέλος, θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τήν εισαγωγή 
•ορισμένων θεσμών καί συστημάτων στην αγορά εργασίας 
πού έχουν ήδη υιοθετηθεί άπο τήν ΕΟΚ. 

Στην περίπτωση πού, εξαιτίας τών διεθνών συνθηκών, 
ό ρυθμός αναπτύξεως θα περιοριστεί στο 5 %, πρόσθετη 
μέριμνα τής πολιτικής για τήν απασχόληση θα είναι ή 

•αντιμετώπιση τοΰ ενδεχόμενου εμφανίσεων ανεργίας. Ή 
•μεθόδευση τών συγκεκριμένων μέτρων, πού θα ληφθούν για 
τή βελτίωση τής λειτουργίας τής αγοράς εργασίας καί τήν 

-πρόληψη ανεργίας, θα αποτελέσει αντικείμενο λεπτομερούς 
επεξεργασίας κατά τήν κατάρτιση τοΰ Προγράμματος. 
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IV. Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕ
ΡΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

1, ΓΕΝΙΚΑ 

Ή διατήρηση του ρυθμού ανόδου των τιμών σε ψηλά', 
επίπεδα, στα τελευταία πέντε χρόνια, απειλεί να καταστήσεΐ-
τον πληθωρισμό μακροχρόνιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα. 
την ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών. Οι διάφορες; 
κοινωνικές ομάδες, στην προσπάθεια τους νά προλάβουν*· 
τη διάβρωση τών εισοδημάτων τους από τον πληθωρισμό 
πού αναμένεται, προβάλλουν αξιώσεις πού ενισχύουν ακόμη,, 
περισσότερο την άνοδο τών τιμών. 

Κάτω άπο τις συνθήκες αυτές, ή πραγματοποίηση τών' 
βασικών αναπτυξιακών στόχων του Προγράμματος καθί
σταται ιδιαίτερα δυσχερής. Συνέχιση της αυξήσεως" του ρυ
θμού του πληθωρισμού πάνω άπο Ινα επίπεδο θα κατάστησε ι . 
αδύνατη την επίτευξη τών επιθυμητών ρυθμών· αναπτύξεως. 

Ό πληθωρισμός, αν δέν τιθασσευθεΐ, θα επηρεάσει δυσμε
νώς την αποταμίευση και τη δημιουργία νέου κεφαλαίου και 
θα υπονομεύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα τών προϊόντων-
μας. Θα στρέψει τους πόρους σέ λιγότερο αποδοτικές: 
χρήσεις και θα επηρεάσει δυσμενώς τή διανομή του εισοδή
ματος και τοΰ πλούτου. Θα δημιουργήσει σοβαρή ανεργία, 
κάνοντας το πρόβλημα αντιμετωπίσεως τοΰ; πληθωρισμού* 
ακόμη δυσκολότερο, με πολύ δυσμενείς επιπτώσεις: για την* 
δλη αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. 

Επιδίωξη να τιθασσευθεΐ ό πληθωρισμοί μέ βάση μόνο-
τή δημοσιονομική καί τή νομισματική πολετι-κή δεν θα είναι. 
αποτελεσματική. Ό έ'λεγχος τών πληθωριστικών πιέσεων-
καί ή αποκλιμάκωση τών πληθωριστικών προσδοκιών θα: 
επιδιωχθεί μέ το συνδυασμό της νομισματικής καί δημοσιο
νομικής πολιτικής καί της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. 
Έτσι, ενώ θα εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι χρηματικοί. 
πόροι για τήν οικονομική επέκταση, ή ποσότητα τοΰ χρή
ματος θα προσαρμόζεται στους επιδιωκόμενους- ρυθμούς: 
ανόδου τοΰ πληθωρισμού. Αυτό θα συμβάλει στή δημιουρ
γία τοΰ κατάλληλου ψυχολογικού κλίματος,, ώστε να εξου
δετερωθούν οι αποσταθεροποιητικές προσδοκίες-, καί στή^ 
μείωση τοΰ πληθωρισμού, μέ αποτέλεσμα, τήν. ενίσχυση} 
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~τής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στο εξωτερικό και 
-την επιτάχυνση της αναπτύξεως. 

"2. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

2.Ι/Εξελίξεις, προβλήματα και προοπτικές 

'Από τις εξελίξεις των τιμών στην τελευταία διετία φαί
νεται δτι ό πληθωρισμός στη χώρα τείνει να σταθεροποιηθεί 
-σε επίπεδα σημαντικά ψηλότερα άπο το μέσο δρο πληθωρι
σμού των χωρών του 'Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
καί 'Αναπτύξεως και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας. Ειδικότερα, στα τελευταία δύο χρόνια ή άνοδος τών 
-τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα έφθασε το 12,7 % καί 
-ήταν 3,2 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη άπο τον αντί
στοιχο μέσο δρο ανόδου στις χώρες τής ΕΟΚ (9,5 %) καί 
4,7 ποσοστιαίες μονάδες άπο τις χώρες του ΟΟΣΑ (8,0 % ) . 
" Η διατήρηση καί ή ενδεχόμενη αύξηση τής αποκλίσεως 
αυτής στο ρυθμό πληθωρισμού θα δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα στην προσπάθεια επιταχύνσεως του ρυθμού 
•αναπτύξεως τής οικονομίας, λόγω τών δυσμενών επιπτώ
σεων πού θα έχει στη διεθνή ανταγωνιστικότητα τών ελλη
νικών προϊόντων. 

'Από τη μέχρι τώρα ανάλυση τών αιτίων τής ανόδου τών 
τιμών προκύπτει δτι, τουλάχιστον στο 1977, τα αϊτια αυτά 

.έχουν περισσότερο εσωτερική παρά εξωτερική προέλευση 
καί συνδέονται περισσότερο με το κόστος παρά μέ τη ζήτηση. 
Ειδικότερα κατά το 1977, ή αύξηση τών τιμών τών εισαγω
γών εκτιμάται δτι περιορίστηκε σέ επίπεδα κάτω του 10%, 
,μέ αποτέλεσμα να μειωθεί ή επίδραση αύτου του παράγοντα 
κόστους πάνω στον εγχώριο πληθωρισμό. 'Επίσης ή άνο
δος τής συνολικής ζητήσεως καί οικονομικής δραστηριότητας 
διαμορφώθηκε σέ χαμηλά σχετικά επίπεδα πού δεν δικαιο
λογούν ΰπαρξη πληθωρισμού ζητήσεως στο σύνολο τής οι
κονομίας. Βέβαια ή έξαρση τής ζητήσεως πού παρατηρείται 
τελευταία σέ ορισμένους τομείς καί ιδιαίτερα στον τομέα 
τών κατοικιών, δημιουργεί καταστάσεις υπερβάλλουσας 
"ζητήσεως σέ ορισμένους κλάδους παραγωγής καί στενότητες 
για ορισμένες ειδικεύσεις εργασίας, καταστάσεις πού προ

βάλουν πληθωριστικές πιέσεις, ol όποιες βαθμιαία διαχέονται 
σ' ολόκληρη τήν οικονομία. 

'Από πλευράς κόστους, ό σημαντικότερος παράγοντας πού 
συμβάλλει στή διατήρηση ψηλού ρυθμού πληθωρισμού, ιδιαί
τερα για τους τομείς παραγωγής αγαθών, φαίνεται δτι είναι 
το κόστος εργασίας. 'Υπολογίζεται, οτι για το σύνολο τής 
•οικονομίας ό ρυθμός ανόδου τής μέσης αμοιβής τής εργασίας 
•ήταν κατά μέσο δρο, τήν τελευταία διετία, τής τάξεως του 
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20 % σέ σύγκριση με 12,7 % των τιμών καί 2,5 % - 3 % 
της παραγωγικότητας. "Ενας άλλος παράγοντας, πού βοήθησε: 
στην άνοδο τών τιμών τα τελευταία χρόνια, είναι ή αύξηση, 
των έμμεσων φόρων. 

Στον τομέα τών υπηρεσιών καί ιδιαίτερα στον τομέα της: 
διακινήσεως τών αγαθών καί στα ελευθέρια επαγγέλματα,, 
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του πληθωρισμού φαίνεται 
δτι παίζουν καί τα κέρδη καί εισοδήματα. Ειδικότερα oL 
όλιγοπωλιακές συνθήκες της άγορας καί γενικότερα οι συν
θήκες ατελούς ανταγωνισμού, πού υπάρχουν σε ορισμένες: 
κατηγορίες υπηρεσιών, σέ συνδυασμό με την εκτεταμένης 
φοροδιαφυγή, επιτρέπουν τη δημιουργία υπερβολικών κερδών,. 
πού ενισχύουν άμεσα την ανοδική τάση τών τιμών καί έμμεσα. 
τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία κατά την αναζή
τηση ασφαλούς τρόπου επενδύσεως τους. 

Ή αύξηση της αμοιβής της εργασίας με ρυθμό ταχύτερο, 
από δ,τι επιτρέπει ή άνοδος της παραγωγικότητας καί δικαιο
λογεί ή αύξηση τών τιμών, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
της πολιτικής βελτιώσεως τής συμμετοχής τών εργαζομένων' 
στο εθνικό εισόδημα, ή οποία στην περίοδο τής επταετίας: 
είχε μειωθεί σημαντικά. Ή πολιτική ταχείας αναδιανομής: 
του εισοδήματος, άν καί κοινωνικά επιθυμητή, δεν μπορεί να. 
συνεχιστεί με τον 'ίδιο ρυθμό, χωρίς να θέσει σέ κίνδυνο τήν 
προσπάθεια επιταχύνσεως του ρυθμού αναπτύξεως καί δη
μιουργίας συνθηκών πού θα καταστήσουν περισσότερο» 
αυτοδύναμη τη μακροχρόνια ανάπτυξη τής χώρας. 

2.2. ΟΙ βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής; για τις; 
τιμές καί τα εισοδήματα 

Οι προοπτικές για τις εξελίξεις τών διεθνών/ τιμών στο» 
άμεσο μέλλον είναι μάλλον ευνοϊκές. Ειδικότερα,, κατά τα. 
επόμενα ένα ή δύο χρόνια προβλέπεται σταθεροποίηση ή μικρή, 
αύξηση τών τιμών τών βασικών πρώτων υλών καί. του άργου-
πετρελαίου καί σημαντική επιβράδυνση τών τιμών τών βιο
μηχανικών προϊόντων. Στον εσωτερικό τομέα, εντούτοις, οί. 
προοπτικές είναι λιγότερο ευνοϊκές. Πιο συγκεκριμένα, ή 
τάση πού παρατηρείται τελευταία σέ ορισμένες κατηγορίες 
εργαζομένων, να διεκδικούν αυξήσεις πού δεν δικαιολογούνται: 
άπο τήν αύξηση τής παραγωγικότητας καί τών τιμών, 6χι 
μόνο οδηγεί σέ άμεση αύξηση τών τιμών άλλα τροφοδοτεί 
καί τήν πληθωριστική ψυχολογία καί καλλιεργεί προσδοκίες 
πού καθιστούν δύσκολη τήν αναστολή τής διαδικασίας τοΰ< 
πληθωρισμού. 

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι, ή σταδιακή: 
μείωση τοΰ ρυθμού ανόδου τών τιμών σέ επίπεδο παραπλή
σιο με κείνο τών χωρών τής ΕΟΚ. Τούτο είναι απαραίτητο» 
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~γιά τ)) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στη 
'διεθνή αγορά και την ενίσχυση των προσδοκιών για παρα
π έ ρ α αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. 

Για την πραγματοποίηση της επιδιώξεως αυτής μελετάται 
• ή εφαρμογή πολιτικής τιμών και εισοδημάτων πού θα συμ
βάλει τόσο στή δικαιότερη διανομή του εισοδήματος και στή 
^•μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ τών διάφορων κοινωνικών 
•ομάδων για τήν αύξηση του μεριδίου τους στο εθνικό εισόδημα 
-σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων, δσο καί στην έξασφά-
Ιλιση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς καί ζητήσεως στις επι
μέρους αγορές προϊόντων καί εργασίας. 

Ειδικότερα η πολιτική για τις τιμές καί τα εισοδήματα θα 
«•στηρίζεται σε κανόνες, οι όποιοι θα εξασφαλίζουν σταθερή 
·:αυξηση τών πραγματικών αμοιβών και μείωση τών πλη
θωριστικών πιέσεων στην οικονομία, ενώ παράλληλα θα 
i£πιτυγχάvετxι μείωση της άνισοκατανομής του εισοδήματος 
καί θα ενισχύεται ή κινητικότητα της εργασίας μεταξύ εναλ

λ α κ τ ι κ ώ ν απασχολήσεων. Συγκεκριμένα, ώς προς τα είσο-
'δήματα, ή πολιτική πού θά ακολουθείται επιδιώκει τήν άνα-
~προσαρμογ/} τ-ών χρηματικών αμοιβών σύμφωνα με τήν 
•-άνοδο τών τιμών καί της παραγωγικότητας, υπό ορισμένες 
-.προϋποθέσεις. Ή παραγωγικότητα θα μετριέται άπο τήν 
αύξηση του εθνικού εισοδήματος. Θα λαμβάνεται δηλαδή 

\ύπόψη ή ευνοϊκή ή δυσμενής επίδραση τών μεταβολών τών 
"Ορων εμπορίου στο εθνικό προϊόν. 'Επίσης θα λαμβάνονται 
υπόψη τα ειδικά προγράμματα για τήν ενίσχυση τών χαμη
λών εισοδημάτων καί τή στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. 

"^Υπολογίζεται, οτι ή διαφορά μεταξύ τών ρυθμών άναπρο-
*σαρμογής τών χρηματικών αμοιβών αυτής της πολιτικής 
~καί εκείνης πού ακολουθήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια είναι 
-τέτοιας εκτάσεως, ώστε να αποκλιμακωθούν οι πληθωριστι
κ έ ς πιέσεις. 'Έτσι, ένώ θά επιτυγχάνεται ταχύτερη αύξηση 
~τών χαμηλών εισοδημάτων καί σταθερότητα του μεριδίου 
-της εργασίας στο εθνικό εισόδημα, θα ενισχύονται οι" προ
σδοκίες για αποκλιμάκωση τοΰ πληθωρισμού. Παράλληλα 
-θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια να μή διαταραχτούν 
»σημαντικά αϊ -σχετικοί μισθοί, ώστε να εξασφαλιστεί ή αναγ
κ α ί α προσφορά εργασίας για δλους τους κλάδους της οίκο-
-νομίας. 

'Αναφορικά με τις τιμές καί τα κέρδη, ή πολιτική θά έπι-
•διώκει τή συγκράτηση τών τιμών στους περισσότερο δυναμι
κ ο ύ ς κλάδους, οπού ή παραγωγικότητα αυξάνεται γρηγορό
τερα, ώστε το μέσο επίπεδο τών τιμών να ανέρχεται μέ βρα

δύτερο ρυθμό. Για τά προϊόντα πού παίζουν βασικό ρόλο στή 
-διαμόρφωση του δείκτη τιμών καταναλωτή, θά διατηρηθεί 
τκαί θά ενισχυθεί το σημερινό σύστημα εποπτείας τιμών, 
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δπως άλλωστε γίνεται και στις χώρες τής Κοινότητας, ενώ» 
για τα προϊόντα πού αποτελούν βασικές εισροές στην παρα
γωγή άλλων αγαθών, ή ανακοίνωση και αιτιολόγηση τ ώ ν 
αυξήσεων τών τιμών προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες,, 
θα εΐναι υποχρεωτική. Παράλληλα μέ τα μέτρα αυτά, με τα. 
όποια επιδιώκεται ή απορρόφηση μέρους του κόστους άπο τήν 
παραγωγικότητα και ή μεταφορά του οφέλους άπο την αύ
ξηση της παραγωγικότητας στον καταναλωτή, ή πολιτική, 
τιμών θα επιδιώκει την άρση τών όλιγοπωλιακών καταστά
σεων και γενικότερα τών ατελειών της αγοράς στους τομείς:; 
τής παραγωγής και τις διακινήσεως τών αγαθών, ώστε να.. 
περιορίζονται οι δυνατότητες διαμορφώσεως τών κερδών σε: 
επίπεδα ψηλότερα άπο κείνα πού δικαιολογεί ή ομαλή λει
τουργία τής αγοράς. 

Στα πλαίσια τής προετοιμασίας του τελικού Προγράμ
ματος, θα μελετηθούν και θα προταθούν οί αναγκαίες θεσμι
κές μεταβολές για τή δημιουργία ενός πιο αποτελεσματι
κού μηχανισμού εφαρμογής τής παραπάνω πολιτικής τιμών 
και εισοδημάτων. 

3. ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

3.1 .Εξελίξεις, προβλήματα και προοπτικές 

Παρά τον τετραπλασιασμό τής συναλλαγματικής δαπάνης; 
για εισαγωγές υγρών καυσίμων, μετά τήν ενεργειακή κρίση,. 
καί τις μεγάλες έκτακτες συναλλαγματικές δαπάνες για εισα
γωγές αμυντικού οπλισμού, ή Ελλάδα κατάφερε να εξισορ
ροπήσει τις εξωτερικές συναλλαγές της, χωρίς τή δημιουρ
γία σοβαρής ανεργίας καί τή μεγάλη πτώση στο ρυθμό ανό
δου, πού παρατηρήθηκε σέ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καΐ-
χωρίς τήν προσφυγή σέ υπέρμετρο εξωτερικό δανεισμό. Ή 
ικανοποιητική αυτή εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
αξιόλογη σταθερότητα καί το δυναμισμό πού έ'δειξαν οί. 
άδηλοι πόροι καί ή αυτόνομη εισροή κεφαλαίων πού συνδέε
ται μ' αυτούς. 

Εντούτοις, παράλληλα μέ τήν ικανοποιητική αυτή εξέ
λιξη, σημειώθηκε ανακοπή τής τάσεως βελτιώσεως του εμπο
ρικού ισοζυγίου, πού είχε διαφανεί στα πρώτα χρόνια τής; 
δεκαετίας του 1970, μέ αποτέλεσμα να οξυνθεί το βασικό-
διαρθρωτικό πρόβλημα του εμπορικού ισοζυγίου. Ή δυσμε
νής αυτή εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στή μεγάλη· 
χειροτέρευση τών δρων εμπορίου, πού προκλήθηκε άπο την-
άνοδο τής τιμής του άργοΰ πετρελαίου, καί τη διεθνή ύφεση,_ 
πού επηρέασε δυσμενώς τις εξαγωγές. Συνδέεται όμως καί., 
μέ ορισμένες εξελίξεις στις εισαγωγές, πού, αν συνεχιστούν^, 
θα δυσχεράνουν τις προσπάθειες βελτιώσεως τοΰ εμπορικού» 
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ισοζυγίου, ενόψει μάλιστα και της εντάξεως της χώρας στην 
ΕΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, τελευταία φαίνεται Οτι σημειώ

ν ε τ α ι σημαντική αύξηση της οριακής ροπής για εισαγωγές, 
-σε αντίθεση με δτι θα περίμενε κανένας σε περίοδο σχετικής 
"χαλαρώσεως τής οικονομικής δραστηριότητας. Το φαινό
μενο αυτό συνδέεται βέβαια με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα 
-των ελληνικών προϊόντων, άλλα φαίνεται δτι σχετίζεται καί 

νμέ ορισμένες διαρθρωτικές μεταβολές πού σημειώνονται 
•στην κατανάλωση. "Ετσι, παρατηρείται αύξηση στή ζήτηση 
-ορισμένων κατηγοριών αγαθών πού δεν παράγονται στή 
χώρα, δπως αυτοκίνητα, συστήματα αναπαραγωγής ήχου 

:καί διάφορα ηλεκτρονικά όργανα. 

Οι προοπτικές αυξήσεως τών συναλλαγματικών εσόδων 
•τής οικονομίας στην προσεχή πενταετία μπορούν να χαρα
κτηριστούν μάλλον ευνοϊκές. Ειδικότερα ή αντοχή πού επι

δεικνύουν οι άδηλοι πόροι στή συνεχιζόμενη ακόμη διεθνή 
-οικονομική ύφεση καί ή μεγαλύτερη διαφοροποίηση τους, 
-τόσο άπο τήν πλευρά τών πηγών δσο καί άπο τήν πλευρά 
τ ώ ν περιοχών, σε σχέση καί με τήν έντονη δραστηριότητα 
-πού αναπτύσσουν οι ελληνικές τεχνικές εταιρίες στις χώρες 
τής Μέσης 'Ανατολής καί τής 'Αφρικής, αποτελούν ενδεί
ξεις του δυναμισμού καί τών δυνατοτήτων πού υπάρχουν 
•για παραπέρα ανάπτυξη τους. 'Επίσης, μέσα στο γενικότερο 
κλίμα προστατευτισμού καί αβεβαιότητας πού υπάρχει στή 
-διεθνή οικονομία, ή επικείμενη ένταξη τής χώρας στην Κοι
λότητα θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ενισχύσεως τής 
εξαγωγικής δραστηριότητας. 'Εξάλλου οι δυνατότητες αυξή
σ ε ω ς τών εξαγωγών προς τις χώρες τής 'Αφρικής καί κυρίως 
τ ή ς Μέσης 'Ανατολής διευρύνονται συνεχώς, λόγω του ψηλού 
ρυθμού αυξήσεως τών εισαγωγών τους. 

Ή ένταξη τής χώρας στην ΕΟΚ, με τήν προβλεπόμενη 
-απελευθέρωση ιδιαίτερα στις άδηλες συναλλαγές καί στην 
-κίνηση κεφαλαίων, είναι δυνατό, όταν καταστεί ενεργή, 
•να διαταράξει σημαντικάτη συναλλαγματική ισορροπία. Τού
τ ο όμως δεν άναμένεταινα συμβεί στην περίοδο του Προ
γράμματος. 

Το ύψος του ρυθμού αυξήσεως τών συναλλαγματικών 
πόρων, στην περίοδο τοΰ Προγράμματος, θα εξαρτηθεί σε 
•μεγάλο βαθμό καί άπο τήν εξέλιξη τής διεθνούς οικονομίας 
καί ιδιαίτερα άπο τήν ανάπτυξη τών χωρών τής Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 'Από τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις προκύπτει, 
»δτι σέ περίπτωση ευνοϊκής διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, 
ή οποία θα καταστήσει ευκολότερη τήν πραγματοποίηση 
που στόχου για αύξηση τοΰ εισοδήματος με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 6 %, ή αύξηση τών συναλλαγματικών πόρων θα 
ημπορέσει οχι μόνο να καλύψει τις ανάγκες τής οικονομίας 
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•σε συναλλαγματικές δαπάνες χωρίς μεγάλες δυσκολίες, 
άλλα και να οδηγήσει, σέ ουσιώδη βελτίωση στη συνολική 
θέση τοϋ ισοζυγίου και στή διάρθρωση του. Το έλλειμμα 
τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω 
στα 1.700-2.000 εκατ. δολλ. τρέχουσας αγοραστικής δυνά
μεως ή σέ 14 - 17 % περίπου τών εισαγωγών, σέ σύγκριση 
μέ 20 % περίπου το 1977. Σέ περίπτωση δμως δυσμενούς 
εξελίξεως της διεθνούς οικονομίας, ό ρυθμός αναπτύξεως, 
-πού μπορεί να υποστηριχτεί άπο πλευράς ισοζυγίου πληρω
μών, χωρίς το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να υπερβεί 
αισθητά τα 2.000 εκατ. δολλ., περιορίζεται σέ 5% περίπου. 
Κι' αυτό γιατί σέ μια τέτοια περίπτωση οι άδηλοι πόροι δέν 
αποκλείεται να αυξηθούν μέ βραδύ ρυθμό ή και να μειω
θούν, άλλα καί γιατί ή περιορισμένη απορροφητικότητα 
της διεθνούς αγοράς θα επηρεάσει δυσμενώς τόσο τις βιο
μηχανικές εξαγωγές δσο καί το ρυθμό αυξήσεως του προϊόν
τος στή μεταποίηση. 

"Ελλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών της τάξεως πού μόλις 
αναφέρθηκε αναμένεται δτι θα μπορεί να καλυφθεί άπο τήν 
εισροή κεφαλαίου, ιδιαίτερα όταν ληφθούν υπόψη οι μεγάλες 
•δυνατότητες πού θα διανοίγουν μέ τήν έ'νταξη στην Κοινή 
Αγορά. 

3.2. ΟΙ βασικές κατευθύνσεις πολιτικής για το ισο
ζύγιο πληρωμών 

Ή αξιοποίηση τών δυνατοτήτων αυξήσεως τών άδηλων 
πόρων καί ιδιαίτερα τών εξαγωγών, όπως θα διαμορφωθούν 
άπο τή διεθνή οικονομική συγκυρία, έ'χει σαν βασική προϋ
πόθεση, δτι ή ελληνική οικονομία θα διατηρήσει καί θα βελ
τιώσει τή διεθνή ανταγωνιστική της θέση. Αυτό σημαίνει, 
•οτι ή σημαντική απόκλιση πού παρατηρείται τελευταία στο 
ρυθμό πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδος καί χωρών της Δυτικής 
Ευρώπης πρέπει βαθμιαία να εξαλειφθεί. 

Ή βελτίωση της σχέσεως εξαγωγών - εισαγωγών θα 
επιδιωχθεί κατά πρώτο λόγο μέ τήν προώθηση τών έξαγω-
-γών καί κατά δεύτερο λόγο μέ τήν υγιή υποκατάσταση εισα
γωγών, πού θα στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα καί οχι 
•στή μακρόχρονη προστασία, δεδομένου δτι, μέ τήν επικεί
μενη έ'νταξη της χώρας στην ΕΟΚ. οι δυνατότητες επηρεα
σμού τών επιμέρους μεγεθών του ισοζυγίου πληρωμών μέ τα 
συνήθη μέσα εμπορικής πολιτικής — δασμολογική προστα
σία, ποσοτικοί περιορισμοί, κίνητρα εξαγωγών, συναλλα

γματικοί περιορισμοί — θα μειωθούν σημαντικά. 

Ή προώθηση τών εξαγωγών θα συνδυαστεί μέ τήν ανά
πτυξη δυναμικών κλάδων καί ιδιαίτερα εκείνων πού έμφα-
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νίζονται περισσότερο συμπληρωματικοί παρά ανταγωνιστι
κοί μέσα στα πλαίσια της διαγραφόμενης αναδιαρθρώσεως 
του παραγωγικού δυναμικού της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Γιά την αποτελεσματικότερη προώθηση τών εξαγωγών-
στις ευρωπαϊκές χώρες πού δέν είναι μέλη της ΕΟΚ και. 
στις χώρες της Μέσης 'Ανατολής και της 'Αφρικής, θα. 
διερευνηθούν πιο συστηματικά οι υπάρχουσες δυνατότητες και. 
τα οργανωτικά προβλήματα πού παρουσιάζει ή εξαγωγική 
προσπάθεια προς αυτές. 

Παράλληλα με τήν προσπάθεια βελτιώσεως του εμπορικού-
ισοζυγίου, στην περίοδο του Προγράμματος θα επιδιωχθεί 
ή καλύτερη κατά το δυνατό εξισορρόπηση τών τρεχουσών· 
συναλλαγών της χώρας, με βάση τις δυνατότητες αυξήσεως: 
τών άδηλων πόρων και βελτιώσεως της συνθέσεως τους. 
'Επίσης θα συνεχιστεί ή προσέλκυση κεφαλαίων Ελλήνων του-
εξωτερικού και επιχειρηματικών κεφαλαίων σε κλάδους και. 
μορφές πού συμβάλλουν στην επίλυση τών διαρθρωτικών· 
προβλημάτων της οικονομίας σέ μακροχρονιότερη βάση. 

Τέλος, για τήν εξασφάλιση τών αναγκαίων κεφαλαίων, πού-
θα καλύψουν το έ'λλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και θα. 
εξυπηρετήσουν το εξωτερικό χρέος, θα αξιοποιηθούν τα. 
περιθώρια πού παρέχουν οι διεθνείς χρηματοδοτικοί οργα
νισμοί και ή συμμετοχή μας στην ΕΟΚ. Παράλληλα θά. 
ένισχυθεΐ το οργανωτικό πλαίσιο για μεγαλύτερη προσέλ
κυση κεφαλαίων Ελλήνων του εξωτερικού. Στα πλαίσια. 
αυτά θα ενταθεί ή προσπάθεια πού έ'χει αρχίσει για τη δη
μιουργία παραγωγικών επιχειρήσεων μέ συμμετοχή τών· 
Ελλήνων πού εργάζονται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα εκεί
νων πού επιστρέφουν μόνιμα στην Ελλάδα. 

4. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

4.1. Εξελίξεις και προβλήματα 

Ή νομισματική και πιστωτική πολιτική είναι Ινα άπα
τα κυριότερα μέσα πού χρησιμοποιούνται για τον επηρεασμό, 
της οικονομικής συγκυρίας. Παράλληλα δμως ασκεί μα-
κροχρονιότερες επιδράσεις στην κατανομή τών πόρων,, 
στην αποταμίευση και γενικότερα στην ανάπτυξη τής οικο
νομίας. Σύμφωνα μάλιστα μέ τις τάσεις πού διαμορφώνον
ται στις αναπτυγμένες χώρες και προπάντων στις χώρες: 
τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή προσφορά χρήματος και. 
ιδιαίτερα ό ρυθμός μεταβολής της χρησιμοποιείται σαν ενα 
άπο τα βασικά μέσα ελέγχου τής συνολικής ζητήσεως και. 
του πληθωρισμού. 

Κατά τήν τελευταία διετία οι ρυθμοί αυξήσεως τής προσ
φοράς χρήματος και του συνολικού ύψους τών πιστώσεων* 
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•ήταν σημαντικά ψηλότεροι άπο κείνους πού είχαν τεθεί σαν 
•στόχος άπο τις νομισματικές αρχές. Ή αδυναμία των νομι
σματικών άρχων να συγκρατήσουν το ρυθμό αυξήσεως της 
•προσφοράς χρήματος και των πιστώσεων στα επίπεδα πού 
είχαν προγραμματιστεί, οφείλεται κυρίως στις εξελίξεις 
πού παρατηρήθηκαν στις τιμές και τα εισοδήματα και στη 
•δημοσιονομική πολιτική. Οί αυξήσεις εισοδημάτων πού 
•σημειώθηκαν, τα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού 
και ή αύξηση των διεθνών τιμών ήταν τέτοια, πού οί στόχοι 
της νομισματικής πολιτικής δεν θα μπορούσαν να πραγμα
τοποιηθούν χωρίς τον κίνδυνο να προκληθεί ΰφεση στην 
οικονομία. "Ετσι ή νομισματική πολιτική αναγκαστικά 
προσαρμόστηκε στις ανάγκες πού υπαγόρευσαν οί εξελίξεις 
•στις τιμές και τα εισοδήματα και ή δημοσιονομική πολιτική. 

"Οπως σημειώθηκε και στο Κεφάλαιο II, στον τομέα της 
•πιστωτικής πολιτικής ή πραγματοποίηση της κατανομής 
τών πιστώσεων πού κρίνεται επιθυμητή για τήν προώθηση 
της αναπτύξεως συναντά σοβαρές δυσκολίες, με αποτέλεσμα 
•να διοχετεύεται σε λιγότερο παραγωγικούς τομείς ψηλό 
•σχετικά ποσοστό τών πόρων. Το πρόβλημα αυτό συνδέεται 
μέ θεσμικές και λειτουργικές αδυναμίες στο μηχανισμό 
εποπτείας και ελέγχου της κατανομής τών πιστώσεων, 
καθώς επίσης και μέ οργανωτικές αδυναμίες και μέ τα 
κριτήρια χορηγήσεων πού χρησιμοποιούν οί τράπεζες. Φαί
νεται ότι ή προσπάθεια τών νομισματικών άρχων να επηρεά
σουν την κατανομή τών πιστωτικών πόρων μέ τήν επιβολή 
"λεπτομερών πιστωτικών κανόνων στα τραπεζικά ιδρύματα, 
•αυξάνει τη γραφειοκρατία και το κόστος της τραπεζικής 
»διαμεσολαβήσεως, χωρίς ανάλογα αποτελέσματα. 

Ή συμβολή τών εξειδικευμένων τραπεζικών ιδρυμάτων 
•στην προώθηση τής οικονομικής αναπτύξεως δέν άνταποκρί-
'θηκε πλήρως, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις δυνατότητες 
πού υπάρχουν. Ειδικότερα τά κριτήρια τών χορηγήσεων ήταν 
πολλές φορές περιοριστικά, δέν αξιοποιήθηκαν επαρκώς οί 
δυνατότητες χρηματοδοτήσεως άπο το εξωτερικό, λόγω πε
ριορισμένης διασυνδέσεως μέ τις ξένες χρηματαγορές και 
δέν φαίνεται να έ'χει αναπτυχθεί στον επιθυμητό βαθμό ό 
'θεσμός της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο τών 
εταιριών. 

Ή σχέση μεταξύ δανειακών και ιδίων κεφαλαίων σέ πολ-
Ιλές επιχειρήσεις παραμένει υπερβολικά ψηλή. Ή εξάρτηση 
τους άπο τον τραπεζικό δανεισμό και μάλιστα το βραχυ
χρόνιο είναι υπερβολικά ψηλή και ή κεφαλαιακή τους συγ-
-κρότηση παραμένει σχετικά αδύνατη. "Ετσι, Ινώ στις προη
γμένες χώρες οί επιχειρήσεις άντλοΰν ψηλό ποσοστό τών 
:κεφαλαίων πού χρειάζονται για επενδύσεις μέσω του χρη-
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ματιστηρίου και της.αγοράς κεφαλαίου, το ποσοστό αυτό· 
στη χώρα μας είναι, πολύ χαμηλό. 

Παρά τα μέτρα πού έχουν ληφθεί κατά καιρούς, το χρημα
τιστήριο και γενικότερα ή κεφαλαιαγορά παρουσιάζουν πολύ-
σοβαρές αδυναμίες, πού περιορίζουν στο ελάχιστο τη συμβο
λή τους στην εξυγίανση της μακροχρόνιας πίστεως, ή οποία. 
θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα οχι μόνο στη διάθεση των 
αποταμιεύσεων και την ενίσχυση των επενδύσεων κυρίως, 
στη μεταποίηση, άλλα και στην οργάνωση και την αποδοτι
κότητα τών επιχειρήσεων. 

4.2. ΟΙ βασικές κατευθύνσεις της νομισματικής και 
πιστωτικής πολιτικής 

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα επιδιωχθεί 
ή ενίσχυση του ρόλου της νομισματικής καί πιστωτικής πολι
τικής στην αναπτυξιακή προσπάθεια καί στη διασφάλιση; 
της εσωτερικής καί εξωτερικής ισορροπίας τής οικονομίας. 
Μέ βάση την αρχή αυτή θά καταρτίζονται καί θα εξαγγέλ
λονται τα νομισματικοπιστωτικά προγράμματα, άφοΰ λη
φθούν υπόψη οι ανάγκες τής οικονομίας σε ρευστά, το έλ
λειμμα του δημόσιου τομέα καί το ισοζύγιο πληρωμών, όπως 
θα διαμορφωθεί μετά τις ρυθμίσεις πού αναφέρονται στή 
διακίνηση κεφαλαίων καί στα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. 
Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία, θά μελετηθεί ή δυνα
τότητα τα νομισματικοπιστωτικά προγράμματα νά καταρ
τίζονται πάνω σε εξαμηνιαία βάση. 

Στα πλαίσια τής προσπάθειας νά δημιουργηθεί Ινα πιο-
αποδοτικό τραπεζικό σύστημα, προσαρμοσμένο στα πρότυπα 
τών χωρών τής ΕΟΚ, θά μελετηθούν οι αναγκαίες οργανωτι
κές καί θεσμικές μεταβολές για τή μείωση του κόστους τών-
τραπεζικών υπηρεσιών καί την αύξηση τής ανταγωνιστι
κότητας τών ελληνικών τραπεζών. 

Μετά την πλήρη ένταξη μας στην ΕΟΚ, οι τράπεζες πού· 
Ιδρύθηκαν καί έ'χουν άδεια λειτουργίας στις χώρες τής Κοι
νότητας θά μπορούν, μετά μια ορισμένη περίοδο, νά εγκα
θίστανται ελεύθερα στην Ελλάδα καί ό ανταγωνισμός μέ τα. 
ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θά καταστεί εντονότερος. 
"Ετσι, ή ανάγκη νά μειωθεί το κόστος τών τραπεζικών υπη
ρεσιών καί νά αυξηθεί ή ανταγωνιστικότητα του ελληνικού-
τραπεζικού συστήματος, πού πάντοτε υπήρχε, τώρα πια. 
επείγει. Ή μελέτη καί ή εφαρμογή τών οργανωτικών καί. 
θεσμικών μεταβολών, πού θά χρειαστούν για το σκοπό αυτό,. 
άποτολεΐ βασικό στόχο του Προγράμματος. Συγχρόνως 
θά ενθαρρυνθεί ή στενότερη σύνδεση τών τραπεζικών ιδρυ
μάτων μέ τις διεθνείς χρηματαγορές καί ιδιαίτερα μέ τις 
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χρηματαγορές των χωρών της Κοινότητας για προσέλκυση) 
κεφαλαίων. 

Σημαντικό ρόλο θα κληθούν να παίξουν και το πιστωτικό 
σύστημα άλλα και ή αγορά κεφαλαίου, διά μέσου του χρημα
τιστηρίου, στην προσπάθεια βελτιοόσεως της κεφαλαιακής 
θέσεως τών επιχειρήσεων καί της μειώσεως της εξαρτήσεως 
τους άπο τον βραχυχρόνιο τραπεζικό δανεισμό. Ή βελτίωση 
της σχέσεως ιδίων προς τα ξένα κεφάλαια, πού πρέπει να 
προέλθει άπο αύξηση τών ιδίων κεφαλαίων τών επιχειρή
σεων, θα συμβάλει στη μεγέθυνση τους, θά ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα τους καί θα βοηθήσει στην εισαγωγή 
βελτιωμένων μεθόδων διοικήσεως, ενώ παράλληλα θα δώσει 
την ευκαιρία μιας ευρύτερης συμμετοχής στο μετοχικό τους 
κεφάλαιο. _, 

Για τον σκοπό αυτό θά επιταχυνθεί ή ολοκλήρωση της 
μελέτης άναδιοργανο^σεως του χρηματιστηρίου υπό το φώς 
τών ρυθμίσεων πού ισχύουν στην Κοινότητα. Παράλληλα 
θά ενθαρρυνθεί με κάθε τρόπο ή μεγαλύτερη κατά το δυνατό 
χρηματοδότηση τής δημιουργίας νέου κεφαλαίου, μέσω τής 
εκδόσεως μετοχών ή ομολογιακών δανείων από μέρους τών 
επιχειρήσεων, πού θα διοχετεύονται στο κοινό μέσω τής 
κεφαλαιαγοράς. Σ ' αυτό μπορούν να βοηθήσουν ή ενεργό
τερη συμμετοχή τών εμπορικών καί τών άλλων τραπεζών 
στην τοποθέτηση ομολογιακών δανείων τών ιδιωτών καΐ 
δημόσιων επιχειρήσεων καί ή μεγαλύτερη συμμετοχή τών 
τραπεζών επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο τών επιχει
ρήσεων. Στα πλαίσια τών προσπαθειών για τήν ενίσχυση 
της κεφαλαιαγοράς, θα μελετηθεί καί ή δυνατότητα τοπο
θετήσεως ενός μεγαλύτερου μέρους τών διαθεσίμων τών 
ασφαλιστικών ταμείων καί του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
σε υγιείς χρηματιστηριακούς τίτλους. 

Για τήν ενίσχυση του ρόλου τών επιτοκίων ώς μέσου ασκή
σεως τής νομισματικής πολιτικής θά επιδιωχθεί ή βαθμαία 
προσαρμογή του φάσματος τών επιτοκίων καταθέσεων καί 
χορηγήσεων, σε επίπεδα τα όποια θά ανταποκρίνονται καλύ
τερα στις συνθήκες πού επικρατούν στην οικονομία, ώστε 
να περιοριστεί βαθμιαία ό ρόλος τών υποχρεωτικών κατα
θέσεων ώς μέσου για τή διοχέτευση τών αποταμιεύσεων 
προς τις επιθυμητές κατευθύνσεις. 

Τέλος θα ληφθεί κάθε φροντίδα, ώστε ή αγροτική πίστη 
να εναρμονιστεί προς το κοινοτικό καθεστώς καί ή 'Αγροτική 
Τράπεζα να μπορέσει νά ανταποκριθεί πληρέστερα στις 
αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις πού αναμένεται να 
προκύψουν άπο τήν εφαρμογή τών γεωργικών προγραμμά
των τής Κοινότητας. Επίσης θά μελετηθούν οι δυνατότητες 
βελτιώσεως του μηχανισμού κατανομής τών πιστώσεων στις 

65 5 



γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ή καλύτερη αξιοποίηση των 
γεωργικών συνεταιρισμών, σύμφωνα με τους κανόνες της 
κοινής αγροτικής πολιτικής της ΕΟΚ. Ή προσαρμογή τών 
επιτοκίων χορηγήσεων στη γεωργία στα επιτόκια πού 
ισχύουν για τους άλλους τομείς της οικονομίας, πού επιβάλ
λεται άπο τους σκοπούς τής ΕΟΚ, θα ακολουθήσει το ρυθμό 
μέ τον όποιο θα εφαρμοστούν και τα λοιπά μέτρα τής κοινής 
πολιτικής στη χώρα. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

5.1.Εξελίξεις, προβλήματα και προοπτικές 

Το δημοσιονομικό σύστημα χαρακτηρίζεται από σημαντι
κές αδυναμίες πού δυσχεραίνουν τη χρησιμοποίηση του ως 
οργάνου για την άσκηση άντ'.κυκλικής πολιτικής, τή δικαιό
τερη διανομή του εισοδήματος και την προώθηση τής ανα
πτύξεως. 

Ειδικότερα ή άντληση τών κρατικών εσόδων κατά κύριο 
λόγο άπο έμμεσους φόρους •— 75 % του συνόλου — περιο
ρίζει τίς δυνατότητες χρησιμοποιήσεως του φορολογικού 
συστήματος ως μέσου αναδιανομής του εισοδήματος προς 
όφελος τών οικονομικά ασθενέστερων τάξεων άλλα και για 
τήν άσκηση αντιπληθωριστικής πολιτικής. Ή περιορισμένη 
συμμετοχή τών άμεσων φόρων στα φορολογικά έ'σοδα οφεί
λεται, οπιυς είναι γνωστό, στις παρεχόμενες φορολογικές 
απαλλαγές, στη λιγότερο επαχθή φορολογία του εισοδήματος, 
σέ σύγκριση μέ άλλες χώρες, και στή φοροδιαφυγή, ή 
καταπολέμηση τής οποίας δυσχεραίνεται άπο τήν ανεπαρκή 
οργάνωση τών φοροτεχνικών υπηρεσιών και άπο το γεγονός, 
ότι το μισό και πλέον του εθνικού εισοδήματος προέρχεται 
άπο αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και 
μικρές επιχειρήσεις, πού το εισόδημα τους δύσκολα συλλαμ
βάνεται για σκοπούς φορολογίας. 

Ή ανάγκη διατηρήσεως τών αμυντικών δαπανών τής χώ
ρας σέ ψηλά επίπεδα μειώνει τα περιθώρια τής δημόσιας 
αποταμιεύσεως και τους πόρους πού μπορούν να διατεθούν 
για τή βελτίωση τής υποδομής, και γενικότερα περιορίζει 
τή συμβολή του κρατικού προϋπολογισμού στην προώθηση 
τής αναπτύξεως τής οικονομίας. "Ετσι το σύνολο σχεδόν 
τών δαπκνών του προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων 
καλύπτεται άπο δανεισμό. 'Εξάλλου ή απόδοση τών πόρων 
πού απορροφώνται άπο τον προϋπολογισμό δημόσιων επεν
δύσεων δεν κρίνεται ικανοποιητική, εξαιτίας του ψηλού 
ποσοστού συμμετοχής καταναλωτικών δαπανών, τών αδυ
ναμιών πού παρουσιάζει ό υφιστάμενος μηχανισμός αξιολο
γήσεως, ίεραρχήσεως και εκτελέσεως τών προγραμματιζό
μενων έργων και τής βραδύτητας στην εκτέλεση τών έ'ργων, 
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πού συνδέεται με τις οργανωτικές αδυναμίες τών αντίστοι
χων φορέων και πού αποτελεί σοβαρό ανασχετικό παράγοντα. 
Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται το φαι
νόμενο άποπερατούμενα έργα να μη αξιοποιούνται πλήρως, 
για λόγους πού σχετίζονται εϊτε μέ την ανεπαρκή εξασφάλιση 
τών οικονομικών πόρων, πού απαιτούνται για τη ?.ειτουργία 
τους, είτε μέ την ελλιπή οργανωτική προετοιμασία καί στε
λέχωση τών σχετικών διοικητικών φορέων. 

Ή πολύπλοκη νομοθεσία, ό γενικός χαρακτήρας και ή 
συχνή μεταβολή τών κινήτρων αναπτύξεως περιορίζουν τήν 
αποτελεσματικότητα τους και οδηγούν, σέ ορισμένες τουλά
χιστον περιπτώσεις, σέ σπατάλη πόρων. 

Τέλος ή ανελαστικότητα, πού χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο 
μέρος τών τακτικών κρατικών δαπανών, περιορίζει τήν 
έκταση στην οποία ή δημοσιονομική πολιτική μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μέσον άντικυκλικής πολιτικής. 

5.2. Οι βασικές κατευθύνσεις της δημοσιονομικής 
πολιτικής 

Ή βελτίωση της ποιότητας τών προσφερόμενων συλλογι
κών αγαθών, σέ συνδυασμό μέ τήν ενίσχυση της αμυντικής 
ικανότητας της χώρας, και ή δικαιότερη διανομή του εισο
δήματος, τόσο μεταξύ τών διάφορων εισοδηματικών τάξεων 
δσο καί μεταξύ τών περιοχών της χώρας, αποτελούν βασικές 
επιδιώξεις του Προγράμματος, για τήν πραγμάτωση τών 
οποίων ή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί βασικό βργανο. 
Παράλληλα, βασική επιδίωξη είναι ή ενίσχυση του ρόλου 
του δημοσιονομικού τομέα στην επίτευξη του επιδιωκόμενου 
ρυθμού οικονομικής αναπτύξεως καί στην αντιμετώπιση τών 
προβλημάτων της οικονομικής συγκυρίας. Για να ανταπο
κριθεί ό δημόσιος τομέας στις επιδιώξεις αυτές, θα απαιτη
θεί ή διεύρυνση τής συμμετοχής του στους πόρους τής 
οικονομίας. 

Για τήν πραγματοποίηση τών απαραίτητων μεταρρυθμί
σεων, πρωταρχική σημασία αποδίδεται στην αναμόρφωση 
και ορθολογική οργάνωση του όλου μηχανισμού ίεραρχή-
σεως καί επιλογής τών δημόσιων δαπανών, στον εκσυγχρο
νισμό καί στην προσαρμογή του φορολογικού συστήματος 
στα πρότυπα τών χωρών-μελών τής ΕΟΚ, στην απλού
στευση τής φορολογικής νομοθεσίας καί στή βελτίωση 
του μηχανισμού φοροτεχνικού ελέγχου καί στην απλούστευση 
τής πολύπλοκης διαδικασίας εισπράξεως τών δημόσιων εσό
δων. Επίσης θά επιδιωχθεί ή ορθολογικότερη κατάρτιση 
του κρατικού προϋπολογισμού καί ή βαθμιαία ενοποίηση 
δλων τών προσαρτημένων προϋπολογισμών πού αναφέρονται 
στις δραστηριότητες τής Κεντρικής Διοικήσεως. 
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Ή κυριότερη μεταρρύθμιση, για τον εκσυγχρονισμό και 
την προσαρμογή του φορολογικού συστήματος στα κοινοτικά 
πρότυπα, είναι ή εισαγωγή του φόρου προστιθέμενης άξιας, 
ό όποιος βασικά θα υποκαταστήσει τους υφιστάμενους γε
νικούς φόρους επί της δαπάνης, καθώς και έναν αριθμό άπο 
τους υπάρχοντες ειδικούς καί λοιπούς φόρους επί τής δαπά
νης. Ό νέος φόρος θα καλύψει ολα τα στάδια της παραγωγι
κής διαδικασίας μέχρι καί του λιανικού εμπορίου, θα επι
βληθεί δέ μόνο στα καταναλωτικά αγαθά καί στις υπηρεσίες 
καί θα απαλλάξει πλήρως τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Ή εισα
γωγή του φόρου αυτού θα έχει ευνοϊκές επιδράσεις με συνέ
πεια την καλύτερη κατανομή πόρων, τήν αύξηση προοδευτι
κότητας των έμμεσων φόρων, τον περιορισμό της φοροδια
φυγής, τη βελτίωση της διανομής του εισοδήματος καί τή 
γενικότερη προώθηση τοΰ ρυθμού οικονομικής αναπτύξεως. 

Τέλος, για δσους έμμεσους φόρους δεν αντικατασταθούν 
άπο το φόρο προστιθέμενης αξίας, θα καταβληθεί προσπά
θεια να εκσυγχρονισθεί ή νομοθεσία πού τους διέπει. 

Μεταξύ των άλλων μέτρων πού εξετάζονται στον τομέα 
της φορολογικής πολιτικής για ΧΊ] βελτίωση τής συνθέσεως 
των φορολογικών εσόδων καί τήν περιστολή τής φοροδια
φυγής, περιλαμβάνονται ή επανεξέταση τών διάφορων φορο
λογικών εκπτώσεων καί απαλλαγών καί ή αναμόρφωση 
τής φορολογίας ακίνητης περιουσίας, πού θα συμβάλει καί 
στην αποτελεσματικότερη σύλληψη τής διαφεύγουσας φορο
λογητέας ύλης. 'Επιπλέον, για τον 'περιορισμό τής φοροδια
φυγής εξετάζονται διάφορα μέτρα, δπως ή σύνταξη κτημα
τολογίου, ή κωδικοποίηση - μηχανογράφηση καί πληρέ
στερη διασταύρωση τών φορολογικών στοιχείων, ή οργά
νωση ειδικού σώματος ελεγκτών με αυξημένες τυπικές 
•αρμοδιότητες καί ή επιμόρφωση τοΰ προσωπικού. 

'Επίσης θα αναμορφωθεί το υφιστάμενο σύστημα φορο
λογικών κινήτρων πού αποβλέπει στην ενθάρρυνση τών ιδιω
τικών επενδύσεων, για να καταστεί αποτελεσματικότερο καί 
να εναρμονιστεί μέ το αντίστοιχο σύστημα πού ισχύει στις 
χώρες τής ΕΟΚ. 

Ά π ο τήν πλευρά τής κατανομής τών τρεχουσών δαπανών, 
προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση τής αμυντικής ικα
νότητας τής χώρας καί στις δαπάνες πού συμβάλλουν ουσια
στικά στή βελτίωση τοΰ βιοτικού επιπέδου καί ιδιαίτερα 
τών παρεχόμενων υπηρεσιών στους τομείς τής εκπαιδεύ
σεως, της υγείας καί τής κοινωνικής πρόνοιας. Παρά?Ληλα, 
μέ τήν ολοκλήρωση τής εφαρμογής τοΰ ενιαίου μισθολογίου, 
6α βελτιωθεί καί θα γίνει αποτελεσματικότερο καί δικαιό
τερο το σύστημα αμοιβής τών δημόσιων υπαλλήλων. 

Στον τομέα τών δημόσιων επενδύσεων θα δοθεί έμφαση 
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στον εκσυγχρονισμό καί στην οργάνωση της διαδικασίας 
επιλογής καί εκτελέσεως έργων, με βάση τίς διεθνώς καθιε
ρωμένες αρχές σχεδιασμού - προγραμματισμού, και στην 
άρση των εμποδίων πού επιβραδύνουν την εκτέλεση των 
προγραμματιζόμενων έ'ργων. 'Επίσης θα διερευνηθεί ή 
•δυνατότητα διαχωρισμού των καταναλωτικών δαπανών 
(διοικητικών απαλλοτριώσεων κ.λπ. ), πού μέχρι σήμερα 
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύ
σεων, και εντάξεως τους στον τακτικό προϋπολογισμό. 

Τέλος, θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για τη συστη
ματική μελέτη τών προβλημάτων διαχειρίσεως, το συντο
νισμό καί έλεγχο της επενδυτικής πολιτικής καί τής πολι
τικής τιμών τών δημόσιων επιχειρήσεων καί ΝΠΔΔ, σύμ
φωνα με την προγραμματιζόμενη γενικότερη οικονομική 
πολιτική και τα θεσμικά πλαίσια στην ΕΟΚ (εθνικές ενώ
σεις δημόσιων επιχειρήσεων). 

6. Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ TOT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ή χρηματοδότηση τής εθνικής δαπάνης για κατανά
λωση καί σχηματισμό κεφαλαίου το 1977 καλύφθηκε κατά 
94,3 % άπο εγχώριους πόρους, κατά 4 % σχεδόν άπό μετα
ναστευτικά εμβάσματα καί εισροή κεφαλαίων τών Ελλή
νων του εξωτερικού, πού δεν δημιουργούν σοβαρές υπο
χρεώσεις για τήν ελληνική οικονομία, και κατά το υπόλοιπο 
άπο εισροή επιχειρηματικών κεφαλαίων καί δανεισμό από 
το εξωτερικό. Παρά τις προσπάθειες πού καταβλήθηκαν 
στο παρελθόν για τή μείωση τής εξαρτήσεως άπό τους 
πόρους πού προέρχονται άπό τήν αλλοδαπή, τό μέγεθος τους 
τήν τελευταία Ιδετία σαν ποσοστό τής εθνικής δαπάνης 
κυμάνθηκε γύρω άπό τα 'ίδια επίπεδα (6 % ) . 

Άπό το σύνολο τών πόρων τό 1977, ή κατανάλωση απορ
ρόφησε 76,6 % καί 6 σχηματισμός κεφαλαίου 23,4 % σέ 
σύγκριση με 75,3 % καί 24,7 % τό 1970 αντίστοιχα. 
Ή συμμετοχή τών επενδύσεων στην εθνική δαπάνη, ύστερα 
άπό τό ψηλό επίπεδο στο όποιο είχε φθάσει πριν άπό τήν 
πρόσφατη ΰφεση (31 % περίπου τό 1973), μειώθηκε από
τομα εξαιτίας τής αυξήσεως τών καταναλωτικών δαπανών 
καί παρέμεινε άπό τότε σέ σχετικά χαμηλά επίπεδα. 

"Αν ο μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως τής παραγωγής 
κατά τή διάρκεια του Προγράμματος φθάσει τό 6 % και ό 
τομέας τής μεταποιήσεως ακολουθήσει τή γρήγορη άνοδο, 
πού αποτελεί στόχο, οι προοπτικές για βαθμιαία μείωσ/] τής 
εξαρτήσεως άπό ξένους πόρους στή χρηματοδότηση τής 
δαπάνης και ιδιαίτερα τών επενδύσεων εμφανίζονται ευνοϊ
κές. "Ετσι αναμένεται δτι ή συμμετοχή τους στην κάλυψη 
τής εθνικής δαπάνης θα μειωθεί άπό 5,7% τό 1977 σέ 
3,5 - 4 % τό 1982. Τα συναλλαγματικά έ'σοδα άπό τή ν 
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ταχεία αύξηση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων,, 
πού πρέπει να αναμένεται αν πραγματοποιηθούν οι πιο 
πάνω υποθέσεις, θα περιορίσουν σχετικά την ανάγκη για. 
δανεισμό άπο την αλλοδαπή. Πρόβλημα μπορεί να ανα
κύψει δχι τόσο για την εξασφάλιση των πόρων πού θα 
χρειαστούν άπο την αλλοδαπή δσο για τήν εξοικονόμηση των 
εγχώριων πόρων, γιατί στην περίπτωση αυτή οι επενδύσεις 
πάγιου κεφαλαίου πρέπει να αυξάνουν με αισθητά γρηγο
ρότερο ρυθμό άπο το σύνολο των πόρων. Αυτό σημαίνει 
δτι πρέπει να υπάρξει ανάλογη επιβράδυνση του ρυθμού αυ
ξήσεως της καταναλώσεως καί αύξηση των αποταμιεύ
σεων. 

Ή κάμψη της ροπής προς αποταμίευση τα τελευταία 
χρόνια έχει εν μέρει διαρθρωτικό χαρακτήρα καί δέν θα είναι, 
εύκολο να αντιστραφεί (αυξημένη δαπάνη για τα καύσιμα, 
αυξημένες δαπάνες για τις κοινωνικές υπηρεσίες κλπ). 
Υπάρχουν επίσης αρκετές ενδείξεις δτι συνδέεται με μια 
βαθμιαία μεταβολή στα καταναλωτικά πρότυπα πού δέν 
ευνοεί τήν αποταμίευση, έχει δμως έν μέρει καί συγκυριακό 
χαρακτήρα. Είναι γνωστό δτι ή καταναλωτική δαπάνη 
ακολουθεί τις μεταβολές του εισοδήματος με χρονική υστέ
ρηση πού ποικίλλει καί δέν ήταν δυνατό να προσαρμοστεί 
αμέσως στην απότομη κάμψη του ρυθμού αυξήσεως τού 
εισοδήματος, με αποτέλεσμα τήν πρόσκαιρη πτώση της 
αποταμιεύσεως σέ επίπεδα χαμηλότερα άπο τή μακρο
χρόνια τάση. Έκτος άπ' αυτό, ή έξαρση τού πληθωρισμού 
είχε δυσμενή επίδραση στην αποταμίευση. 

Για τους λόγους αυτούς, με τήν αύξηση του ρυθμού 
ανόδου τού εισοδήματος καί τή βαθμιαία τιθάσσευση τού 
πληθωρισμού, πού αποτελεί στόχο τού Προγράμματος, 
είναι εύλογο να αναμένεται κάποια ανάκαμψη της ροπής 
προς αποταμίευση. 

Βασική κατεύθυνση για τήν αύξηση των εγχώριων απο
ταμιεύσεων, πού θα χρειαστούν για τή χρηματοδότηση τών 
επενδύσεων, είναι ή αύξηση της δημόσιας αποταμιεύσεως, ή 
οποία πρόσφατα είχε μειωθεί σέ πολύ χαμηλά επίπεδα για 
λόγους πού μόλις αναφέρθηκαν. 'Αναμένεται δτι ή δημόσια 
αποταμίευση — μετά τήν αφαίρεση των τόκων για τήν 
εξυπηρέτηση τού δημόσιου χρέους — θα αυξάνει σέ πραγμα
τικούς δρους, με μέσο ετήσιο ρυθμό σημαντικά ψηλότερο 
άπο το ρυθμό αυξήσεως τού ακαθάριστου εγχώριου προϊόν
τος κατά τήν περίοδο 1978 - 82. Πέρα δμως άπ' αυτό, στην 
περαιτέρω επεξεργασία του Προγράμματος θα μελετηθούν 
οι δυνατότητες πού υπάρχουν για τήν αύξηση των ιδιωτικών 
αποταμιεύσεων καί για τή μεθόδευση ιής αξιοποιήσεως τους, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι πόροι για τή χρηματοδότηση 
τών επενδύσεων. 
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"Αν ό ρυθμός αυξήσεως του ακαθάριστου εγχώριου προϊόν
τος περιοριστεί στο 5 %, δεν φαίνεται να διαγράφεται πρό
βλημα άνεπάρκε.ας τών εγχώριων πόρων για τή χρηματο
δότηση των επενδύσεων. Ό σχηματισμός κεφαλαίου είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητος στις μεταβολές του ρυθμού αυξήσεως 
του εισοδήματος καί, δπως αναφέρθηκε, αναμένεται να 
•διαμορφωθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα στην περίπτωση 
αυτή. 'Αντίθετα, δπως φαίνεται από τις σχετικές εκτιμήσεις 
πού έχουν επιχειρηθεί, είναι δυνατό να ανακύψουν δυσκολίες 
στην εξασφάλιση τών ξένων πόρων πού θα χρειαστούν για τή 
χρηματοδότηση τών επενδύσεων καί της καταναλώσεως. 
νΑν οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων δέν κινηθούν 
ικανοποιητικά καί αν οι πρόσφατες τάσεις για τη ροπή προς 
εισαγωγές συνεχιστούν, δέν αποκλείεται να διευρυνθεί το 
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, παρά το γεγονός δτι ή 
άνοΒος της οικονομίας θα είναι συγκριτικά περιορισμένη. 

Ή πιθανολόγηση τών εξελίξεων στην περίπτωση αυτή 
είναι πολύ δύσκολη, γιατί δέν υπάρχει προηγούμενο στή 
μεταπολεμική εμπειρία της ελληνικής οικονομίας πού να 
μπορεί να χρησιμεύσει σαν βάση για εκτιμήσεις. Ό ρυθμός 
ανόδου τήν τελευταία τετραετία ήταν βέβαια χαμηλός άλλα 
οι βιομηχανικές εξαγωγές, μέ εξαίρεση το 1977, κινήθηκαν 
μέ πολύ ψηλούς ρυθμούς καί ή οικονομία έπρεπε να απορ
ροφήσει τα πρόσθετα νέα βάρη πού αναφέρθηκαν επανειλημ
μένα. Στην περαιτέρω επεξεργασία του Προγράμματος θα 
•διερευνηθούν λεπτομερώς οι δυνατές εξελίξεις στα μεγέθη 
τών πόρων για τή χρηματοδότηση του Προγράμματος, στην 
περίπτωση πού ό ρυθμός ανόδου της οικονομίας περιοριστεί 
στο 5 %, καί θά διαμορφωθούν τα μέτρα πού θα ληφθούν 
για τήν αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών εξελίξεων. 
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V. ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

1.1.'Εξελίξεις, προβλήματα και προοπτικές 

Ό αγροτικός τομέας εξακολουθεί να κατέχει νευραλγική 
Όέση στην ελληνική οικονομία. Ή συμμετοχή του στο σχη
ματισμό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αν καί μειω
μένη σε σύγκριση με το παρελθόν, είναι ακόμη πολύ αξιό
λογη (14,5 % το 1977 έναντι 24,9 % περίπου το 1963 σέ 
τιμές 1970). 'Απασχολεί Ινα μεγάλο μέρος του εργατικού 
•δυναμικού της χώρας, σέ αντίθεση με τις χώρες της ΕΟΚ, 
και εξασφαλίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς πόρους. 
*Η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, μεταποιη
μένων καί μή, ανέρχεται στο 34,2 % του συνόλου (1977). 

Ένώ εξασφαλίζεται αυτάρκεια στα περισσότερα φυτικά 
προϊόντα, ή ζωϊκή παραγωγή, αν καί αυξάνεται συνεχώς 
τα τελευταία χρόνια, καλύπτει μόνο το 85 % τών αναγκών 
της καταναλώσεως. Οι εισαγωγές κυρίως βοείου κρέατος, 
γαλακτοκομικών προϊόντων καί ζωοτροφών έ'χουν σαν απο
τέλεσμα τή σημαντική επιβάρυνση του ισοζυγίου πληρωμών. 
*Η αλιευτική παραγωγή καλύπτει το 85 % περίπου τ/)ς κατα
ναλώσεως σε ίχθυρά καί αντιπροσωπεύει το 20 % της κατα
ναλώσεως τοϋ συνόλου κρέατος καί ίχθυρών. Τέλος, ή παρα
γωγή βιομηχανικής ξυλείας σήμερα καλύπτει το 30 % τών 
αναγκών της εσωτερικής αγοράς. 

Τα τελευταία 15 χρόνια ( 1962-1977) ή παραγωγή αυξή
θηκε μϊ ετήσιο ρυθμό 3,4% καί πραγματοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος στον τομέα, πού οφείλεται κυρίως στή χρήση βελ
τιωμένης τεχνολογίας (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κατάλ
ληλες ποικιλίες φυτών καί φυλές ζώων κλπ. ), στην αύξηση 
τού μηχανικού εξοπλισμού καί στην επέκταση της αρδεύ
σεως στο 60 % περίπου τών γεωργικών εδαφών πού είναι 
•δυνατό να άρδευθοΰν. Οί μεταβολές αυτές είχαν σαν απο
τέλεσμα τήν αύξηση τών δυνατοτήτων παραγωγής καί τή 
βελτίωση τών συνθηκών διαβιώσεως του αγροτικού πλη-
•θυσμοΰ. 

Παρόλα αυτά, βασικό πρόβλημα τοΰ τομέα παραμένει 
το χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα, σέ σύγκριση μέ τους 



άλλους τομείς της οικονομίας, καί ή έντονη ανισότητα του· 
μεταξύ των διάφορων γεωργικών περιοχών. Το χαμηλό-
εισόδημα οφείλεται κυρίως στις υφιστάμενες συνθήκες εκ
μεταλλεύσεως. *Η κατάσταση επιδεινώνεται άπο την αβε
βαιότητα του εισοδήματος λόγω τών καιρικών συνθηκών. 
Ειδικότερα, τα τελευταία δύο χρόνια σημειώθηκε μείωση 
του ακαθάριστου γεωργικού προϊόντος (σε σταθερές τ ιμές) 
με ετήσιο ρυθμό 2, 5 %, γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν 
ιδιαίτερα αντίξοες. 

Οί συνθήκες εκμεταλλεύσεως στο γεωργικό τομέα χαρα
κτηρίζονται άπο βασικές διαρθρωτικές, οργανωτικές και 
θεσμικές αδυναμίες οί κυριότερες άπο τις όποιες, όπως το· 
μικρό μέγεθος καί ό πολυτεμαχισμος τών εκμεταλλεύσεων^ 
ό πολύ μικρός αριθμός ενεργών ατόμων άνα εκμετάλλευση, 
ή δυσμενής κατά ηλικία σύνθεση του εργατικού δυναμικού« 
καί ή ανεπάρκεια τής συνεταιριστικής δραστηριότητας, ανα
φέρθηκαν συνοπτικά στο Κεφ. II. 

Έ κ τ ο ς άπ' αυτές, ό τομέας αντιμετωπίζει καί ορισμένες άλ
λες αδυναμίες.Το χαμηλό ποσοστό τών αρδευόμενων έκτάσεων-
(8,7 εκ. στρέμματα σέ σύγκριση μ ε τ ά 16 έκ. στρέμματα πού· 
μπορούν να άρδευθοΰν μακροχρόνια άπο το σύνολο τών 391 

έκ. στρεμμάτων γεωργικής γης), σέ συνδυασμό με το χαμηλό, 
βαθμό αξιοποιήσεως ορισμένων άπο τα αρδευτικά έ'ργα πού-
έχουν κατασκευαστεί, περιορίζει το βαθμό τής εντατικής: 
εκμεταλλεύσεως στη γεωργία. Ε π ί σ η ς , αν καί έχουν ση
μειωθεί σημαντικές εξελίξεις στην εκμηχάνιση τών γεωρ
γικών δραστηριοτήτων καί οί ανάγκες σέ έλκυστήρες σέ; 
ορισμένες περιοχές υπερκαλύπτονται, ,ύπάρχουν ακόμη ση
μαντικά περιθώρια έκμηχανίσεως, κυρίως στις φάσεις συγ
κομιδής τών προϊόντων ορισμένων καλλιεργειών. 

Γενικότερα, το επίπεδο τής τεχνολογίας στον αγροτικό· 
τομέα υστερεί σέ σύγκριση μέ το αντίστοιχο επίπεδο στις: 
χώρες τής ΕΟΚ. Λύτο μπορεί να θεωρηθεί σαν αποτέλεσμα. 
τής μειονοτικής δομής τών εκμεταλλεύσεων καί τής περιο
ρισμένης προσφοράς τεχνικής βοήθειας προς τους παραγω
γούς, κυρίως σέ θέματα οργανώσεως καί προγραμματισμού* 
τής παραγωγής καί γενικά διαχειρίσεως τών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Στον τομέα τής τεχνικής τής παραγωγής 
(ορθολογική χρήση λιπασμάτων, φυτοφάρμακα, τρόποι, 
αρδεύσεως, χρήση μηχανικού εξοπλισμού, κατάλληλες ποι
κιλίες, φυλές ζώων, διατροφή, κτηνιατρική περίθαλψη κλπ. )> 
οί συνθήκες δεν υστερούν τόσο πολύ. Ή ανεπαρκής προσφορά. 
βοήθειας οφείλεται στην ελλιπή οργάνωση καί στην περιο
ρισμένη στελέχωση τών υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών 
τών γεωργικών συνεταιρισμών καί τών φορέων ασκήσεως 
τής αγροτικής πολιτικής, καθώς επίσης καί στην έ'λλειψη, 
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οργανικής συνδέσεως τών πορισμάτων της τεχνικής έρευ
νας με την εφαρμογή τους. 

Ή αλιεία, έκτος άπο τις αδυναμίες στις συνθήκες εκμε
ταλλεύσεως και στην οργάνωση, πού είναι ανάλογες μέ 
κείνες πού παρουσιάζονται και στους άλλους κλάδους τής 
πρωτογενούς παραγωγής, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλή
ματα, τα όποια οφείλονται στην κάμψη πού παρουσιάζουν 
οι εγχώριοι ενάλιοι πόροι λόγω τής εξαντλητικής και κατα
χρηστικής εκμεταλλεύσεως τους και τής ρυπάνσεως τών 
ακτών και τών εσωτερικών υδάτων. 'Η κατάσταση χειρο
τερεύει, γιατί τα εξωτερικά αλιευτικά πεδία, στα όποια 
-δρουν ελληνικοί αλιευτικοί στόλοι, ολοένα περιορίζονται 
εξαιτίας τών μέτρων πού λαμβάνουν οι αντίστοιχες παρά
κτιες χώρες. "Ετσι, ή βάση για την άσκηση τής δραστηριό
τητας αυτής συρρικνο')νεται συνεχώς. 

Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου τών δασών είναι ό 
μ,ικρος βαθμός αξιοποιήσεως τών δυνατοτήτων πού παρέ
χονται. Αυτό οφείλεται στο σχετικά χαμηλό ΰψος τών πό
ρων πού έχουν διατεθεί για έ'ργα δασικής οδοποιίας, για 
αναδασώσεις, για προστασία άπο πυρκαϊές κλπ., πού θα 
βοηθούσαν στην ανάπτυξη του δασικού πλούτου άλλα και 
•στην καλύτερη εκμετάλλευση του. 

Παρά τις σοβαρές αδυναμίες πού αναφέρθηκαν, οι δυνα
τότητες αναπτύξεως τής ελληνικής γεωργίας είναι σημαν
τικές. Μέχρι σήμερα, περιοριστικός παράγοντας στην αύξη
ση τής φυτικής παραγωγής ήταν ή εσωτερική ζήτηση και οι 
.εξαγωγές. "Αν διευρυνθούν οι δυνατότητες εξαγωγών και 
αυξηθεί και ή απορροφητικότητα τής εσωτερικής αγοράς, 
ή φυτική παραγωγή έχει σημαντικά περιθώρια αυξήσεως 
πού μπορούν να προέλθουν άπο μορφές εντατικής εκμεταλ
λεύσεως και άπο τήν αξιοποίηση τών εδαφολογικών συνθη
κών τής χώρας. 

Περιοριστικός παράγοντας τής αναπτύξεως τής κτηνο
τροφίας μέχρι σήμερα ήταν ή προσφορά κυρίως δέ στον 
•κλάδο τής βοοτροφίας. Οι έδαφοκλιματολογικοί παράγοντες 
-και ή έλλειψη πλούσιων βοσκοτόπων περιορίζουν τή δυνα
τότητα αναπτύξεως της σέ ανταγωνιστικά πλαίσια. Γενικό
τερα, ή ανάπτυξη δλων τών κλάδων τής κτηνοτροφίας εν
όψει τής προσχωρήσεως τής χώρας στην ΕΟΚ και του 
αναμενόμενου ανταγωνισμού άπο τα αντίστοιχα κοινοτικά 
προϊόντα, προϋποθέτει τήν αΰξηση τής παραγωγικότητας 
τών εκμεταλλεύσεων και τον εκσυγχρονισμό τους. Οι μα
κροχρόνιες δυνατότητες αναπτύξεως τής αλιείας εξαρτώνται 
άπο τήν ορθολογική εκμετάλλευση και τήν προστασία του 
»ενάλιου πλούτου τής χώρας, πού θα επιτρέπουν τήν άνανέ-
«ωσή του, καθώς επίσης και άπο τή διάθεση πόρων και εξει
δικευμένου δυναμικού για τήν άσκηση τής αναπτυξιακής 
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αυτής πολιτικής. Τέλος, στον τομέα των δασών υφίστανται 
σημαντικές δυνατότητες για τήν παραγωγή βιομηχανικής 
ξυλείας καί άλλων δασικών προϊόντων, ή αξιοποίηση τών> 
οποίων εξαρτάται άπο τη διάθεση πόρων στον τομέα, από-
τήν επάνδρωση των φορέων του με εξειδικευμένο προσωπικό· 
καί άπο τήν ανάπτυξη σχημάτων εκμεταλλεύσεως κάθετης 
οργανώσεως. Κατά τήν περίοδο του Προγράμματος ό όγκος 
της αγροτικής παραγωγής αναμένεται να αυξάνει με μέσο 
ετήσιο ρυθμό 3,5 % - 4,5 %. ' Η αύξηση αυτή θα προέλθει 
κατά έ'να σημαντικό μέρος άπο τήν επάνοδο τών στρεμματι
κών αποδόσεων, πού το 1977 ήταν πολύ χαμηλές λόγω δυσμε-

" νών καιρικών συνθηκών, στα φυσιολογικά επίπεδα και κατά 
το υπόλοιπο άπο τή μακροχρόνια αύξηση της παραγωγι
κότητας στον τομέα. 

1.2. Οι κατευθύνσεις της πολιτικής στον π ρ ω τ ο γ ε ν ή 
τομέα 

ΊΙ αγροτική ενασχόληση δεν είναι μόνο ζωτική οικονο
μική δραστηριότητα άλλα καί τρόπος ζωής μιας μεγάλης 
μερίδας του ελληνικού πληθυσμού. Βασικός στόχος τοΰ 
Ιίρογράμματος είναι ή βελτίωση τοΰ βιοτικού επιπέδου 
τοΰ γεωργικού πληθυσμοΰ, τόσο με τήν αύξηση τοΰ εισο
δήματος του δσο καί με τήν βελτιωμένη παροχή κοινωνικών 
καί πολιτισμικών υπηρεσιών. Άλλα παράλληλα με τήν 
άνοδο τοΰ βιοτικοΰ επιπέδου είναι απαραίτητη ή συνεχής 
βελτίωση τής ανταγωνιστικότητας τοΰ τομέα, για να μπο
ρέσει να λειτουργήσει αυτοδύναμα και να συμβάλει στην· 
ανάπτυξη τοΰ τόπου. 

Σ τ α πλαίσια αυτά καί με τήν προοπτική τής εντάξεως στην 
ΕΟΚ κατά τή διάρκεια τοΰ Προγράμματος, ή πολιτική, 
πού θα ακολουθηθεί στην περίοδο αυτή θα αποβλέψει στα. 

έξης : 
α) Να inpoeTOSjidfos-t τον· τοξΛ&α, ©Tote ώστε να έξατφαλίάτεί το 

μεγαλύτερο δυνατό όφελος άπο τήν ένταξη στην Ε Ο Κ καί. 
τήν εφαρμογή τής κοινής αγροτικής πολιτικής και να περιο
ριστούν στο ελάχιστο οί δυσμενείς επιπτώσεις, πού τυχόν-
θα προκύψουν άπο τον ανταγωνισμό τών κοινοτικών προϊόν
των ή τών προϊόντων τών χωρών πού συνδέονται με ειδικές 
συμφωνίες με τήν ΕΟΚ. 

β ) Να επιδιώξει τήν ποσοτική και κυρίως τήν ποιοτική 
προσαρμογή τής γεωργικής παραγωγής στις ανάγκες τής, 
εσωτερικής αγοράς καί στις δυνατότητες εξαγωγών στις 
χώρες τής ΕΟΚ καί σε τρίτες χώρες. 

γ ) Να διευρύνει τις δυνατότητες τών εξαγωγών γεωργικών 
ττροϊόντων τόσο στην ΕΟΚ δσο καί σε νέες αγορές. 

Ò) Να βελτιώσει το εισόδημα τών αγροτών καί να συγ
κρατήσει τον αγροτικό πληθυσμό σε ορισμένες περιοχές 
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ιδιαίτερης σημασίας, για να αποφευχθεί ή χειροτέρευση της 
χωροταξικής κατανομής του πληθυσμού και των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στή χώρα. 

1.2.1 .Ή αξιοποίηση τ ω ν ευκαιριών πού π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν 
τ α ι ά π ο τ ή ν ένταξη στην ΕΟΚ 

Με τήν ολοκλήρωση της εντάξεως οί επιπτώσεις στον 
γεωργικό τομέα σαν σύνολο αναμένεται να είναι ευνοϊκές. 
ΟΊ εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, τόσο προς τις χώρες-
μέλη οσο καί προς τις τρίτες χώρες, αναμένεται να αυξηθούν 
σημαντικά, καί οι ψηλές τιμές τών αγροτικών προϊόντων 
στην Κοινότητα, πού θα ισχύσουν καί για τα δικά μας προϊόν
τα, καθώς καί ή βελτίωση τών δομών παραγωγής εμπορίας 
καί μεταποιήσεοος θα αυξήσουν τα εισοδήματα τών παρα
γωγών. ΟΊ σχετικοί πόροι θα προέλθουν άπο το Τ μ ή μ α 
ΙΙροσανατολισμοΰ του Κοινοτικού Γεωργικού Ταμείου καί 
άπο το Περιφερειακό καί Κοινωνικό Ταμείο, το όποιο 
χρηματοδοτεί έ'ργα υποδομής καί οικονομικής αναπτύξεως 
στην περιφέρεια. Ή αξιοποίηση τών δυνατοτήτων που 
προσφέρονται προϋποθέτει κατάλληλη προετοιμασία πού θα. 
άφορα κυρίως τα εξής : 

α) Τή δημιουργία διοικητικής, οργανωτικής καί τεχνικής 
υποδομής (φορέας παρεμβάσεως, μηχανισμοί πληροφορή
σεως, μηχανισμός συντάξεως μελετών καί επιλογής έργων,, 
κτηματολόγιο, κλπ. ), για τήν εφαρμογή τής κοινής αγρο
τικής πολιτικής καί τή χρηματοδότηση αναπτυξιακών π ρ ο 
γραμμάτων στο γεωργικό χώρο άπο το Ταμείο Προσανα
τολισμού Γεωργίας καί άπο το Περιφερειακό καί Κοινω
νικό Ταμείο. 

β) Τή δημιουργία υποδομής (συσκευαστήρια, αποθήκες,. 
ψυκτικοί χώροι, σφαγεία κλπ. ),γιά τήν εφαρμογή υποχρεω
τικής τυποποιήσεως καί παρεμβάσεως για πολλά αγροτικά. 
προϊόντα. 

γ ) Τήν προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου τού τομέα, 
στο καθεστώς πού ισχύει στην Ε Ο Κ (συστήματα οργανώσεως 
αγορών, κίνητρα για εκσυγχρονισμό καί ανάπτυξη, οργα
νώσεις παραγωγών, άμπελουργικύ καί ελαιοκομικό κ τ η μ α 
τολόγιο κ λ π . ) . 

δ) Τήν επιλογή έμψυχου δυναμικού ψηλής στάθμης, για. 
τήν επάνδρωση τόσο τών δημόσιων φορέων οσο καί τών κάθε 
είδους συλλογικών οργάνων τών παραγωγών, πού θα εκ
προσωπούν τή χώρα μας στις θεσμοθετημένες επιτροπές 
τής ΕΟΚ. 

77 



1.2.2.Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της οργανώσεως 
τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

Προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη του τομέα στην ΕΟΚ 
και για την αύξηση του εισοδήματος τών άγροχών εϊναι ή 
βελτίωση της οργανώσεως τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
ή μεγέθυνση τους και ή ορθολογική χρήση τών συντελεστών 
παραγωγής. Για το σκοπό αυτό θα επεκταθεί ή προσφορά 
τεχνικής βοήθειας προς τους παραγωγούς για τον προγραμ
ματισμό, τήν οργάνωση και τήν τεχνική της αγροτικής παρα
γωγής. 

Θα οργανωθούν και θα επανδρωθούν πληρέστερα τόσο οί 
υπηρεσίες εφαρμογών όσο και οί υπηρεσίες γεωργικής έρευ
νας (τεχνικής - οικονομικής - κοινωνικής) και θα δημιουρ
γηθεί το κατάλληλο σχήμα για τήν οργανική τους σύνδεση. 
Με μέτρα καί κίνητρα, πού θα περιληφθούν στο τελικό 
Πρόγραμμα, θα επιδιωχθεί ό προσανατολισμός τών παρα
γωγών με ταχύ ρυθμό στίς εξελίξεις τής τεχνολογίας καί 
στις ποσοτικές καί κυρίως ποιοτικές μεταβολές τής ζητή
σεως. 

Για να αντιμετωπιστεί ό ισχυρός ανταγωνισμός, πού ανα
μένεται άπο τις χώρες τής ΕΟΚ στον κτηνοτροφικό κλάδο, 
επιβάλλεται να εκσυγχρονισθεί ό κλάδος καί να αυξηθεί ή 
παραγωγικότητα του. Στο Πρόγραμμα θα προταθούν συγ
κεκριμένα μέτρα, πού θα αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό 
τών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, στή βελτίωση του 
ζωικού κεφαλαίου καί στην εξυγίανση του κυκλώματος 
κρέας - ζωοτροφές. 

Ή ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, γενικά, θα στηριχτεί 
κατά κύριο λόγο στις οικογενειακής μορφής αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις. Θα ενθαρρυνθούν όμως διάφορες μορφές 
συλλογικής δραστηριότητας, δπου είναι δυνατό (παραγω
γικοί συνεταιρισμοί, ομαδικές καλλιέργειες, συνεταιρισμοί 
εμπορίας, μεταποιήσεως κλπ.), για να αντιμετωπιστούν 
ορισμένες αδυναμίες πού συνδέονται μέ το μικρό μέγεθος 
τών εκμεταλλεύσεων και να δημιουργηθούν συνθήκες αύξη-
μένηΕ παραγωγικότητας. Στα πλαίσια αυτά θα ενισχυθεί 
καί θα εκσυγχρονισθεί ό θεσμός τών γεωργικών συνεται
ρισμών, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ευθύνες 
πού πρέπει να αναλάβουν μέσα στα κοινοτικά πλαίσια καί 
ιδιαίτερα για τήν εφαρμογή τής Κοινής 'Αγροτικής Πολι
τικής. 

1.2.3. Στήριξη τών αγροτικών εισοδημάτων 

"Αν καί ή αύξηση τής παραγωγικότητας έχει τεθεί σαν 
βασική επιδίωξη, δέν θά αποτελέσει το μοναδικό κριτήριο 
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για τή χάραξη της αγροτικής πολιτικής, γιατί θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε εγκατάλειψη της αγροτικής δραστηριότητας 
σέ περιοχές προβληματικές καί λιγότερο γόνιμες, με απο
τέλεσμα τη χειροτέρευση της χωροταξικής κατανομής τοΰ 
πληθυσμοΰ καί τών οικονομικών δραστηριοτήτων. Παράλ
ληλα θα συνεχιστεί ή πολιτική ενισχύσεως του αγροτικού 
εισοδήματος, μέ τή βαθμιαία προσαρμογή τών τιμών τών 
αγροτικών προϊόντων στα αντίστοιχα επίπεδα πού ισχύουν 
στην ΕΟΚ, καί τών οικονομικών ενισχύσεων στο αντίστοιχο 
καθεστώς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για προϊόντα πού 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τήν ελληνική γεωργία καί για 
τα όποια δέν υπάρχει καθεστώς προστασίας στην ΕΟΚ 
αφενός μεν θα καταβληθεί προσπάθεια για τή δημιουργία κοι
νοτικού καθεστώτος, αφετέρου δε, μέχρις δτου καρποφο
ρήσει ή προσπάθεια αυτή, θα συνεχιστεί το καθεστώς στηρί
ξεως πού 'ίσχυσε στο παρελθόν, μέ τις αναγκαίες βελτιώσεις. 

Στα πλαίσια τής περιφερειακής πολιτικής, για τή συγκρά
τηση του αγροτικού πληθυσμοΰ σέ περιοχές ιδιαίτερου εν
διαφέροντος καί για τή μείωση τών ανισοτήτων, θα συνεχι
στεί ή πολιτική ενισχύσεως του αγροτικού εισοδήματος καί 
ή εφαρμογή περιφερειακών προγραμμάτων σύμφο^να μ.έ τήν 
πολιτική τής ΕΟΚ (εξασφάλιση συμπληρωματικής έξω-
γεωργικής απασχολήσεως στον τουρισμό, τή βιοτεχνία, τήν 
οίκοτεχνική δραστηριότητα κλπ.). 

1.2.4. Προσανατολισμός τής παραγωγής 

Για τή διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού του 
αγροτικού τομέα θα δοθεί έ'μφαση στην παραγωγή γεωργι
κών προϊόντων ψηλής ποιότητας καί επιθυμητών ποικιλιών, 
στη χρονική μετατόπιση τής προσφοράς ορισμένων προϊόν
των πού συμπίπτει μέ τις αιχμές τής κοινοτικής παραγωγής 
(πρώιμα - όψιμα οπωροκηπευτικά) καί στην οργάνωση τής 
εμπορίας. Επίσης θα επιδιωχθεί ή αύξηση τοΰ μεριδίου τών 
μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων στις εξαγωγές, λόγω 
τών πλεονεκτημάτων πού παρουσιάζουν (δυνατότητα διατη
ρήσεως, αυξημένη προστιθέμενη άξια, απασχόληση γεωργι
κού πληθυσμοΰ). Οι μεταβολές αυτές στή σύνθεση τής 
παραγωγής καί στ/jv οργάνωση τής εμπορίας θα επιτρέψουν 
αφενός τή διευκόλυνση τών εξαγωγών στις αγορές τής ΕΟΚ 
καί τρίτων χωρών καί αφετέρου τήν άξιοποίησ/] τών συγ
κριτικών πλεονεκτημάτων τής ελληνικής γεωργίας. 

1.2.5. Οι στόχοι για τή δασική παραγωγή καί τήν 
αλιεία 

Για τήν ανάπτυξη τής δασικής οικονομίας, θα ενισχυθεί 
ή υποδομή για τήν προστασία καί αποκατάσταση τοΰ δασι-
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κοΰ πλούτου, θα εκσυγχρονισθεί το σημερινό σύστημα εκ
μεταλλεύσεως, πού σέ μερικές περιπτώσεις περιορίζει τήν 
αποδοτικότητα, και θα επιδιωχθεί ή δημιουργία συνθηκών 
γ ια τήν πληρέστερη αξιοποίηση του δασικού δυναμικού της 
χώρας (δασικά συμπλέγματα, δασικοί δρόμοι, αντιπυρικά 
έ'ργα, αναδασώσεις κλπ.) . 

'Ιδιαίτεροι στόχοι για τήν αλιεία θα είναι ή προστασία και 
ή αποκατάσταση του αλιευτικού πλούτου της χώρας, ή εν
θάρρυνση της υδατοκαλλιέργειας καί ή εξασφάλιση, μέ 
•διμερείς συμφωνίες, οπού χρειάζεται, πεδίων δράσεως για 
τους στόλους υπερπόντιας καί μεσογειακής αλιείας. 

2. Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Γ Ε Ν Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ 

2 . 1 / Ο ρ υ χ ε ί α - Μεταλλεία 

2 . 1 . 1 . Ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς , προβλήματα καί προοπτικές 

Ό τομέας ορυχείων - μεταλλείων σημείωσε κατά το 
παρελθόν αξιόλογες επιδόσεις. Στην περίοδο 1963 - 1973 το 
προϊόν τοΰ τομέα αυξήθηκε μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 10,5%. 'Από 
τότε παρατηρείται κάποια στασιμότητα, πού οφείλεται στή 
•διεθνή συγκυρία. "Αν και ή συμμετοχή των ορυχείων καί 
των μεταλλείων στή διαμόρφωση τοΰ εγχώριου προϊόντος 
είναι σχετικά χαμηλή (1,5 % το 1977), ό τομέας συνέβαλε 
σημαντικά στην επιτάχυνση τοΰ ρυθμού αυξήσεως καί στή 
βελτίωση της διαρθρώσεως τοΰ προϊόντος της μεταποιή
σεως, καθώς επίσης και στή σημαντική αύξηση των βιομη
χανικών εξαγωγών. Συγκεκριμένα οί εξαγωγές αλουμινίου, 
άλουμίνας, σιδηρονικελίου καί τσιμέντου, αν καί σχετικά 
μειωμένες λόγω της διεθνοΰς συγκυρίας, ανήλθαν το 1976 σέ 
10 % περίπου τοΰ συνόλου. 

Ή λειτουργία τών μεταλλευτικών επιχειρήσεων έ'χει 
ρυθμιστεί νομοθετικά πάνω σέ ορθολογικές βάσεις, σύμφωνα 
μέ τα διεθνή πρότυπα, ενώ έχουν θεσπιστεί αυστηροί έλεγ
χοι σχετικά μέ τήν έ'ρευνα καί τήν ορθολογική εκμετάλλευση. 
Το οργανωτικό σχήμα όμως για τή διερεύνηση καί τήν αξιο
ποίηση τοΰ ορυκτοΰ καί μεταλλευτικοΰ πλούτου είναι ανε
παρκές. Παράλληλα ό τομέας πάσχει άπο έλλειψη πληροφο
ρήσεως τών ενδιαφερομένων, δσον άφορα τίς εξελίξεις "στις 
διεθνείς αγορές ορυκτών καί μεταλλευμάτων, τήν τεχνολό-
λογία παραγωγής, τή σκοπιμότητα εκμεταλλεύσεως ενός 
ορυκτοΰ κλπ. 

"Οπως όμως σημειώθηκε (Κεφ. I I ) , γενικά μπορεί να 
λεχθεί οτι, αν οργανωθεί συστηματικότερα ή έ'ρευνα καί αν 
προωθηθεί ή καθετοποίηση της μεταλλευτικής παραγωγής 
μέ τα σημερινά δεδομένα, οί προοπτικές περαιτέρω ταχείας 
αναπτύξεως τοΰ τομέα είναι ευνοϊκές. 
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2.1 .2 . Οι βασικές κατευθύνσεις της μεταλλευτικής 
πολιτ ικής 

'Από μακροχρονιότερη σκοπιά, βασική επιδίωξη είναι νά 
διευρυνθεί σημαντικά το φάσμα τών διαθέσιμων εγχώριων 
πρώτων υλών με την εντατική έρευνα του ελληνικού υπε
δάφους, χωρίς Ομως να υποβαθμιστεί το περιβάλλον. Αυτό 
θα συμβάλει στην εκβιομηχάνιση της χώρας και θα ενισχύ
σει τον εξαγωγικό δυναμισμό της οικονομίας. 

Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος για τον μεταλ
λευτικό τομέα θα είναι : 

α) Ή προώθηση γεωλογικών και άλλων ερευνών για να 
εντοπιστούν νέα κοιτάσματα ορυκτών καί μεταλλευμάτων 
πού αξιοποιούνται σήμερα καί για τήν αναζήτηση κοιτα
σμάτων νέο^ν ορυκτών καί μεταλλευμάτων, για τα όποια οι 
υπάρχουσες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές. 'Ιδιαίτερη έμ
φαση θα δοθεί στην έ'ρευνα για τον εντοπισμό ενεργειακών 
πηγών. 

β) Ή πληρέστερη αξιοποίηση τών γνωστών κοιτασμά
των ορυκτών καί μεταλλευμάτων πού βρίσκονται υπό έμκε-
τάλλευση καί αυτών πού ακόμα δεν χρησιμοποιούνται ή 

& χρησιμοποιούνται ελάχιστα. 

γ ) Ή προώθηση μεταλλευτικών καί μεταλλουργικών 
ερευνών γ ια τήν ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας καί για 
τήν προσαρμογή της ξένης στα ελληνικά δεδομένα. 

δ) Ή καθετοποίηση της μεταλλευτικής παραγωγής γ ια 
τήν πιο προσοδοφόρα εκμετάλλευση τοΰ ορυκτού μας πλού
του. 

2.2. Β ι ο μ η χ α ν ί α - Βιοτεχνία 

2 . 2 . 1 . Ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς καί π ρ ο β λ ή μ α τ α 

Ή επίδοση τοΰ τομέα κατά τή μεταπολεμική περίοδο, 
καί ιδιαίτερα στή δεκαπενταετία 1963 - 77, ήταν πολύ 
σημαντική. Σ έ τιμές 1970, το προϊόν της μεταποιήσεως 
αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,4 % καί ή συμβολή του 
στή διαμόρφωση τοΰ ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
αυξήθηκε άπο 14,3 % το 1963 σέ 21,5 % το 1977. Στην 
ίδια περίοδο, το ποσοστό τοΰ προϊόντος της μεταποιήσεως 
πού εξάγεται αυξήθηκε άπο 2,4 % σε 15 % περίπου, καί 
ή συμμετοχή τών εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων στο 
σύνολο τών εξαγωγών αυξήθηκε άπο 11 % σέ 69 %. 

Ή ταχύρρυθμη αύξηση τοΰ μεταποιητικού προϊόντος 
καί τών εξαγωγών πραγματοποιήθηκε με παράλληλη σημαν
τική αύξηση τών επενδύσεων, πράγμα πού βοήθησε στον 
εκσυγχρονισμό τοΰ παραγωγικού δυναμικού σε μεγάλο 
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βαθμό. "Ετσι ένας σημαντικός αριθμός μονάδων, ιδιαίτερα 
σε ορισμένους κλάδους παραγωγής, ανδρώθηκαν και είναι 
σήμερα ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά. Έ κ τ ο ς άπο τήν 
αύξηση των επενδύσεων και τής απασχολήσεως, ή άνοδος 
του προϊόντος τής μεταποιήσεως οφείλεται κατά μεγάλο 
μέρος στην άνοδο τής συνολικής παραγωγικότητας. Ή 
σημαντική αύξηση τής παραγωγικότητας επιτεύχθηκε κυ
ρίως με τή διεύρυνση τής βιομηχανικής βάσεως, τή βελτίω
ση τής τεχνολογίας, τή βελτίωση του επιπέδου μορφώσεως 
και τήν ειδίκευση του εργατικού δυναμικού και τήν ορθολο
γικότερη οργάνωση καί χρησιμοποίηση των συντελεστών 
παραγωγής. 

Παρά τήν πολύ αξιόλογη πρόοδο πού πραγματοποιήθηκε, 
το επίπεδο παραγωγικότητας τής ελληνικής μεταποιήσεως 
εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με τις χώρες 
τής Δυτικής Ευρώπης. Έ κ τ ο ς άπο τις βασικές διαρθρωτικές 
αδυναμίες τοΰ τομέα, για τις όποιες έ'γινε ήδη λόγος καί πού 
αναφέρονται στην έ'λλειψη είδικεύσε<ος καί στή μή ορθολογική 
σύνθεση τής παραγωγής, ώς καί στο μικρό μέγεθος τών πα
ραγωγικών μονάδων, άλλοι παράγοντες πού επηρεάζουν 
δυσμενώς το επίπεδο παραγωγικότητας καί τή διεθνή 
ανταγωνιστικότητα τών μεταποιητικών μονάδων είναι : 

α) Το χαμηλό επίπεδο οργανώσεως τών έπιχειρήσεο^ν : 
Τ ο χαμηλό επίπεδο οργανώσεως πολλών βιοτεχνικών καί 
βιομηχανικών μονάδων' αποτελεί έναν άπο τους σημαντι
κούς περιοριστικούς παράγοντες στην ανάπτυξη τής μετα
ποιήσεως. Ή οργανωτική δομή σέ πολλές επιχειρήσεις 
καί ιδιαίτερα στις μικρότερες είναι ανεπαρκής, μέ αποτέ
λεσμα να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα καί ελλεί
ψεις, πού συντείνουν σέ μειωμένη απόδοση. Ή θέση αυτή 
ενισχύεται καί άπο σοβαρές ενδείξεις πού ενισχύουν τήν 
άποψη οτι οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις δέν αξιο
ποιούν δσο θα έπρεπε τις δυνατότητες για οικονομίες κλί
μακας πού δημιουργεί ή αγορά, τόσο τοΰ εσωτερικού δσο 
καί τοΰ έξωτερικοΰ. 

β) 'Ανεπαρκής αξιοποίηση τοΰ παραγωγικού εξοπλισμού : 
Ή πρόνοια τοΰ επιχειρηματία να καλύψει μελλοντική αύξηση 
τής ζητήσεως, οι άδιαιρετότητες πού χαρακτηρίζουν τή 
σύγχρονη τεχνολογία σέ συνάρτηση μέ τήν περιορισμένη 
αγορά, ή ανεπιτυχής επιλογή τεχνολογίας οι υπερβολικά 
αισιόδοξες προβλέψεις για τήν αύξηση τής ζητήσεως οδή
γησαν μερικές επιχειρήσεις σέ προμήθεια κεφαλαιουχικού 
εξοπλισμού σέ έ'κταση μεγαλύτερη άπο δτι χρειάζονταν, 
μέ αποτέλεσμα σημαντικό μέρος τοΰ έπενδεδυμένου κεφα
λαίου να παραμένει αναξιοποίητο. Σέ αρκετές δμως περι
πτώσεις ή κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα τής ελλεί
ψεως συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, τοΰ χαμηλοΰ 
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Ιβαθμοΰ εξειδικεύσεως στην παραγωγή και του χαμηλού 
κόστους κεφαλαίου πού διαμορφώθηκε με την πολιτική 
της γενικής επιδοτήσεως των επενδύσεων. 

Το ποσοστό άργούσας παραγωγικής δυναμικότητας, 
τουλάχιστο σε ορισμένους κλάδους, έχει μειωθεί σημαντικά 
τα τελευταία χρόνια, πού χαρακτηρίζονται από έντονη 
χαλάρωση της επενδυτικής δραστηριότητας. Παρόλα αυτά, 
τα περιθ&>ρια αυξήσεως τής παραγωγής με πληρέστερη 
αξιοποίηση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού 
•φαίνεται δτι είναι, σε μερικές τουλάχιστο περιπτώσεις, ακό
μα σημαντικά. 

γ) Έλλειψη τεχνολογικής έρευνας : Με λίγες άλλα πολύ 
αξιόλογες εξαιρέσεις, ή τεχνολογική έρευνα στον ιδιωτικό 
τομέα είναι πολύ περιορισμένη και αναφέρεται συνήθως στην 
προσαρμογή εισαγόμενης τεχνολογίας. Σαφής ένδειξη τής 
χαμηλής τεχνολογικής στάθμης πολλών μονάδων είναι καί 
ή έ'λλειψη αυτοτελούς σχεδιάσεως καί αναπτύξεως νέων 
προϊόντων. 

δ) 'Ανεπαρκής αξιοποίηση τής ξένης τεχνολογίας : Ή 
εισαγωγή ξένης τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε κατ' εξοχή 
με τήν εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων εταιριών, μέ τήν 
ίδρυση συμμετοχικών επιχειρήσεων καί τήν εισαγωγή μη
χανολογικού εξοπλισμού. Οι ξένες μονάδες πού δημιουργή
θηκαν δεν επιδίωξαν καθετοποίηση τής παραγωγής καί 
στις περισσότερες περιπτώσεις ή λειτουργία τους δεν συνέ
βαλε αρκετά στή δημιουργία ελληνικών δορυφορικών μονά
δων ή στην πραγματοποίηση συμπληρωματικών επενδύ
σεων. Έ τ σ ι τα τεχνολογικά οφέλη άπο τήν παρουσία τους 
παρέμειναν περιορισμένα. Ή εισαγωγή τεχνολογίας με 
οίδειες χρήσεως ειδικών μεθόδων παραγωγής (LIGENGES), 
πού παρουσιάζει πλεονεκτήματα, πραγματοποιήθηκε σε 
περιορισμένη μόνο έκταση. Έκτος απ' αυτό, δεν έγινε 
πάντοτε πλήρης εκμετάλλευση τών περιθωρίων προσαρμο
γής τής ξένης τεχνολογίας πού παρείχαν οι σχετικές συμβά
σεις. 

ε) Μη ορθολογική χρηματοοικονομική διάρθρωση τών 
παραγωγικών μονάδων : Στή βιοτεχνία μεγάλο μέρος από 
τα ϊδια κεφάλαια καί τις μακροπρόθεσμες καί μεσοπρό
θεσμες πιστώσεις πού παίρνουν, χρησιμοποιείται για τη 
χρηματοδότηση τοΰ κεφαλαίου κινήσεως. 'Οπωσδήποτε, 
πρέπει να τονιστεί δτι ό μακροπρόθεσμος καί μεσοπρόθε
σμος δανεισμός τοΰ βιοτεχνικού κλάδου είναι πολύ περιο
ρισμένος. 

'Αντίθετα, για τη βιομηχανία ό δανεισμός αποτελεί πολύ 
σημαντική πηγή αντλήσεως κεφαλαίου. "Ετσι, ή αποταμίευ
ση δεν διοχετεύθηκε στή βιομηχανία μέσω τής αγοράς 
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κεφαλαίου άλλα κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. 
Αυτό ενίσχυσε τον οικογενειακό χαρακτήρα της βιομηχανι
κής ιδιοκτησίας και είχε σημαντικές επιπτώσεις στο μέγε
θος, την οργάνωση και τον τρόπο ελέγχου τών παραγωγικών 
μονάδων. Θα πρέπει να προστεθεί δτι ή αυστηρή εξάρτηση 
της τραπεζικής χρηματοδοτήσεως άπό εμπράγματες ασφά
λειες έ'στρεψε τή χρηματοδότηση προς όφελος μονάδων με σο
βαρή ακίνητη περιουσία και ο χι απαραίτητα με δυναμισμό. 

2.2.2 . ΟΙ προοπτικές του μεταποιητικού τ ο μ έ α 

Ή ένταξη στην ΕΟΚ θα οδηγήσει μεταξύ άλλο:» ν και σε 
αύξηση του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά καί, προ
σωρινά τουλάχιστον, εϊναι ενδεχόμενο οί λιγότερο αποδοτι
κές μονάδες ή κλάδοι να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. 0 1 
δυσκολίες δμως αυτές θα αντιμετωπιστούν σε ενα μεγάλο 
μέρος μέ τις μεταβατικές ρυθμίσεις καί οί προοπτικές 
γ ια τον τομέα στο σύνολο του μετά τήν ένταξη είναι αρκετά 
ευνοϊκές. Ό ψηλός ρυθμός αυξήσεως του βιομηχανικού προϊ
όντος κατά τήν περίοδο της συνδέσεως μας μέ τήν Ε Ο Κ 
και τα σημαντικά επιτεύγματα του τομέα σε δτι άφορα 
τήν εξαγωγική του επίδοση, τον εκσυγχρονισμό του πάγιου 
κεφαλαίου, τήν εξειδίκευση του έρ/ατικου δυναμικού κ.λπ., 
είναι ενδεικτικά τοΰ δυναμισμού καί της προσαρμοστικό
τητας της ελληνικής μεταποιήσεως. 

Πέρα δμως άπα τις δυνατότητες πού θα δημιουργηθούν 
στο μέλλον για τήν τοποθέτηση ελληνικών βιομηχανικών 
προϊόντων στην αγορά της ΕΟΚ, ή στενότερη συνεργασία 
μέ γειτονικές καί γενικά μέ τρίτες χώρες διανοίγουν πολύ 
ευνοϊκές προοπτικές για πολλούς κλάδους της ελληνικής 
μεταποιήσεως. 

'Αναμένεται δτι, κατά τήν περίοδο τοΰ Προγράμματος.. 
αν οί διεθνείς οικονομικές εξελίξεις δεν δημιουργήσουν σο
βαρά προσκόμματα, ό μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως τοΰ 
προϊόντος τοΰ τομέα μπορεί να φθάσει το 7 - 7 , 5 % . "Αν 
δμως υπάρξουν δυσμενείς εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο, 
δεδομένου δτι ή αύξηση τοΰ προϊόντος της ελληνικής βιο
μηχανίας επηρεάζεται βασικά άπό τις εξαγωγικές επιδόσεις, 
είναι πιθανό ό ρυθμός αυξήσεως να περιοριστεί κάτω τοΰ 
7 % 

2.2 .3 . Οί κατευθύνσεις της πολιτικής στον τ ο μ έ α της 
μεταποιήσεως 

2.2.3.1. Βελτίωση της συνθέσεως καί τοΰ π ρ ο σ α ν α τ ο 
λισμού της παραγωγής 

"Οπως σημειώθηκε ήδη, ή δημιουργία καί ή διατήρηση 
ενός ισχυρού βιομηχανικοΰ τομέα αποτελεί προϋπόθεση για 
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αυτοδύναμη ανάπτυξη. Αύξηση των εισοδηματικών μ ε γ ε 
θών, πού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον τομέα τ ω ν 
υπηρεσιών, χωρίς τουλάχιστον παράλληλη επέκταση των«» 
δυνατοτήτων της οικονομίας να παράγει ύλκκζ αγαθά, δεν-* 
μπορεί κάτω άπο τις υπάρχουσες συνθήκες να θεωρηθεί 
σταθερό και μόνιμο επίτευγμα. Ή βιομηχανοκή επέκταση, 
είναι εξάλλου απαραίτητη για την πληρέστερη αξιοποίηση^ 
τών προϊόντων του γεωργικού τομέα καΐ του μεταλλευτικού» 
πλούτου της χώρας. 

"Υστερα ' από πολλά χρόνια, στα όποια ή βάση για τ η ν 
αύξηση της παραγωγής ήταν κυρίως ή υποκατάσταση ε ι σ α 
γομένων, ή ανάπτυξη τής μεταποιήσεως πέρασε τα τελευ
ταία χρόνια σε μια νέα μορφή με τη γρήγορη αύξηση τ ώ ν 
εξαγωγών και την εξειδίκευση. Ή εξάντληση σε μεγάλο-
μέρος τών περιθωρίων αναπτύξεως τής μεταποιήσεως μέ~ 
βάση τήν υποκατάσταση τών εισαγόμενων αγαθών και ό-
καταμερισμός εργασίας, πού συνεπάγεται ή ένταξη τής ελ
ληνικής μεταποιήσεως στο χώρο τής ΕΟΚ, επιβάλλουν τήν* 
περαιτέρω εξειδίκευση τής παραγωγής και τήν. έμφαση στις; 
εξαγωγές. Για να εξασφαλιστεί ή αυξημένη ανταγωνιστικό
τητα τής ελληνικής βιομηχανίας, πού είναι απαραίτητη 
για τήν αύξηση τών εξαγωγών, και για να περιφρουρηθεί" 
ή θέση τής ελληνικής παραγωγής στην εγχώρια αγορά, 
θα επιδιωχθεί ή προώθηση σχεδίων πού θα δυναμώσουν« 
τήν κλαδική διάρθρωση του τομέα και θα βελτιώσουν τή^ 
σύνθεση τής βιομηχανικής παραγωγής. 

Θα επιδιωχθεί ή «διεύρυνση» τής βάσεως τής έκβιομηχα — 
νίσεως με τήν προώθηση κλάδων πού αξιοποιούν εγχώριες; 
πρώτες ύλες, ή «εμβάθυνση » τής παραγωγικής διαδικασίας -

με τήν ανάπτυξη βιομηχανιών παραγωγής ενδιάμεσων βιο
μηχανικών προϊόντων πού λείπουν σήμερα, ή «δικτύωση »< 
διάφορων κλάδων μεταξύ τους με διάφορες μορφές συνερ
γασίας στην παραγωγή, όπως είναι οί υπεργολαβίες κ.λπ.. 
και γενικά ή ενίσχυση τοΰ εξαγωγικού προσανατολισμού τής-
παραγωγής, με τήν προώθηση διεθνώς ανταγωνιστικών δρα
στηριοτήτων. 

Παράλληλα θα επιδιωχθεί ή προώθηση τής παραγωγής: 
σε κλάδους πού συνδέονται με τήν άμυνα της χώρας; 

Σ ' όλες αυτές τίς προσπάθειες, θα επιδιωχθεί ή προώθηση^ 
και ή συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δπου βέβαια-
το περιορισμένο μέγεθος τών μονάδων Sèv συνεπάγεται·. 
μείωση τής παραγωγικότητας και τής ανταγωνιστικότητας 

Ή προώθηση τών κλάδων πού πληρούν τις- προϋποθέ
σεις πού μόλις αναφέρθηκαν θα στηριχτεί πρώτο, στην* 
επεξεργασία συστήματος αναπτυξιακών κινήτρων με έ'μφασηί 
στίς δραστηριότητες πού παρουσιάζουν αυξημένες δυνατό
τητες για ανάπτυξη, δεύτερο, στην κατάρτιση και υλοποίησης 

85 



«συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων σε βασικές αναπτυξια
κ έ ς μονάδες και τρίτο, στην έγκαιρη και συστηματική πλη
ροφόρηση του επιχειρηματικού κόσμου. 

2.2.3.2.'Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της οργανώ
σεως των μεταποιητικών μονάδων 

Έκτος άπο τη βελτίωση στη σύνθεση της παραγωγής, 
το επίπεδο παραγωγικότητας καί επομένως ή διεθνής αντα
γωνιστικότητα της μεταποιήσεως θα ενισχυθεί καί με τον 
εκσυγχρονισμό καί τή βελτίωση της όργανοίσεως τών παρα

γωγικών μονάδων. 

Συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί : 

α) Βελτίωση του επιπέδου οργανώσεως : Οί συνθήκες 
-πού ισχύουν στή μικρό-μεσαία βιομηχανία είναι τέτοιες 
•ώστε ένα μεγάλο μέρος του βάρους για τή βελτίωση του 
επιπέδου οργανώσεως θα το φέρει κατ' ανάγκην το κράτος. 
Με τήν παροχή οργανωτικής καί τεχνικής βοήθειας στις 
επιχειρήσεις άπο κρατικούς φορείς, θα επιδιωχθεί ή εφαρ
μογή άπο τους βιοτέχνες απλών άρχων οργανώσεως στην 

-παραγωγή, τή διακίνηση καί τή διάθεση τών προϊόντων, 
καθώς καί ή διενέργεια στοιχειώδους αναλύσεως κόστους. 

β) Πληρέστερη αξιοποίηση του παραγωγικού εξοπλι
σμού : Ή αύξηση της παραγωγής καί ή προώθηση της εξει
δικεύσεως, πού αποτελούν βασικούς στόχους του Προγράμ
ματος, θα συμβάλουν και στή μείωση του ποσοστού αργού-

-σας παραγωγικής δυναμικότητας. Επιπλέον θα επιδιωχθεί 
ή προώθηση διάφορων μορφών συνεργασίας μεταξύ συγγε
νών επιχειρήσεων για τήν άπο κοινού αξιοποίηση μηχανη
μάτων, δπου αυτό είναι δυνατό. Επίσης, θα επιδιωχθεί 
ή άρση ορισμένων αντικινήτρων πού δημιουργεί ή σημερινή 

-οργάνωση τής αγοράς εργασίας στην αξιοποίηση του μηχα
νικού εξοπλισμού. 

γ) 'Ανύψωση τής τεχνολογικής στάθμης : Κύρια πηγή 
•τεχνολογικής προόδου θα εξακολουθήσει να είναι ή εισαγωγή 
-ξένης τεχνολογίας. Για να γίνει δμως καλύτερη αξιοποίηση 
τής τεχνολογίας αυτής καί να συνδυαστεί μέ τήν προώθηση 
της τεχνολογικής μας έρευνας, θα επιδιωχθεί ή επιλογή 
περιορισμένου αριθμού τομέων για εντατική τεχνολογική 
ανάπτυξη. Σ' αυτούς τους τομείς θά γίνει προσπάθεια, μέ 
ειδικά κίνητρα, μέ ανάθεση άπο το κράτος παραγωγής πρω

τότυπων προϊόντων και αυστηρό έλεγχο, νά αναπτυχθεί 
•συστηματικά ή τεχνολογική έ'ρευνα καί σε μεταγενέστερο 
•στάδιο να δημιουργηθεί σέ ορισμένες περιπτώσεις τεχνολο
γική πρωτοπορία. Ενδεικτικά αναφέρονται οί τομείς τής 
εθνικής άμυνας, αξιοποιήσεως εγχώριων ορυκτών καί μεταλ
λευμάτων, τών ηλεκτρονικών κ.λπ. Ή προσπάθεια αυτή θά 
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ενισχυθεί καί με την ταχύτερη προώθηση της τυποποιήσεως; 
των προϊόντων και με τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου* 
ποιότητας. 

Επιπλέον θα ενθαρρυνθεί ή τεχνολογική έρευνα στον 
ιδιωτικό τομέα, με κατάλληλη κρατική βοήθεια και κυρίως;, 
με τήν ανάθεση άπο το κράτος της παραγωγής συγκεκριμέ
νων πρωτότυπων προϊόντων καί συστημάτων. "Οσον άφορα 
τη μορφή της εισαγωγής ξένης τεχνολογίας, θα ενθαρρυν
θεί ή χρησιμοποίηση άδειων χρήσεως ειδικών μεθόδων-
παραγωγής ( L I C E N C E S ) , με εξασφάλιση δμως της; 
δυνατότητας προσαρμογής τής ξένης τεχνολογίας στις, 
συνθήκες πού επικρατούν στη χώρα μας. 

δ) Μέγεθος μονάδων παραγωγής καί εξειδίκευση : Ή . 
ενίσχυση του ρόλου των μικρό-μεσαίων μονάδων, πού είναι. 
ίδιαίτερα σημαντικός, είναι βασικός στόχος του Προγράμ
ματος. Ή βιοτεχνία αποτελεί εστία αναπτύξεως επιχει
ρηματικών ταλέντων, μπορεί να διοχετεύσει τις ικανότητες, 
και τή δεξιοτεχνία του παραδοσιακού χειροτέχνη σε σύγχρο
νες μορφές παραγωγής καί καλύπτει τα κενά παραγωγής; 
πού δημιουργεί ή ανάπτυξη των μεγάλο^ν μονάδων. Γι' αυτό, 
στις περιπτώσεις πού ή μικρό-μεσαία μονάδα μπορεί νά-
λειτουργήσει αποδοτικά άπο άποψη παραγωγής, θα επιδιω
χθεί ή εκμετάλλευση τυχόν οικονομιών πού απορρέουν άπα
το μεγάλο μέγεθος επιχειρήσεως, δπως είναι οικονομίες, 
στη διάθεση τών προϊόντων, στην προμήθεια πρώτης ύλης: 
κ.λπ., με τήν προώθηση διάφορων μορφών συνεργασίας, 
(κοινοπραξίες). 'Αντίθετα στις περιπτώσεις πού οι οικονο
μίες μεγέθους επιτυγχάνονται κυρίως στην παραγωγή, 
θα επιδιωχθεί αξιοποίηση τους είτε με εξειδίκευση τ ώ ν 
μονάδων παραγωγής καί τήν επέκταση του θεσμού τ ώ ν 
υπεργολαβιών είτε μέ επιτάχυνση τής διαδικασίας συγχω
νεύσεως είτε μέ τή δημιουργία νέων μονάδων σε μέγεθος; 
πού κρίνεται βιώσιμο. 'Επίσης θα επιδιωχθεί, δπου είναι 
δυνατό, καί ή εξειδίκευση στην παραγωγή κατά περιοχές. 

ε) Εξυγίανση τής χρηματοδοτικής διαρθρώσεως : Για. 
να ενισχυθεί ή δανειοληπτική ικανότητα τών βιοτεχνών, θά. 
έπιδιωχθοΰν : ή διεύρυνση τών φορέων χρηματοδοτήσεως 
τής βιοτεχνίας καί ή αναθεώρηση του ειδικού καθεστώτος χ ρ η 
ματοδοτήσεως του κλάδου αύτοΰ έ'τσι ώστε να ούσιαστικοποι-
ηθεΐ ή εγγύηση του Δημοσίου, να εξασφαλιστεί ή απορ
ρόφηση του ειδικού κεφαλαίου, πού σήμερα παρά τις μεγάλες 
ανάγκες του κλάδου παραμένει αδιάθετο σέ μεγάλο βαθμό καί. 
έπιπλέον να κατοχυρωθεί ή χρησιμοποίηση του ειδικού κεφα
λαίου αποκλειστικά για μακροπρόθεσμες πιστώσεις. Παράλ
ληλα, για τις μονάδες πού χρηματοδοτούνται θα επιδιωχθεί 
ή εξασφάλιση επαρκών κεφαλαίων κινήσεως άπο τα ίδια δ ι α 
θέσιμα τών τραπεζών. 
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Στη βιομηχανία θα επιδιωχθούν : ι) Ή ενίσχυση του ρόλου 
-της κεφαλαιαγοράς ως πηγής αντλήσεως μακροπρόθεσμων 
-.κεφαλαίων, άπο τις βιομηχανικές μονάδες κατά κύριο λόγο, 
με τη μορφή αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ιι) ή 
αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού της συμμετοχής 
κατάλληλων πιστωτικών φορέων στο κεφάλαιο υγιών επι
χειρήσεων και ιιι) ή εξυγίανση τής χρηματοοικονομικής 

-διαρθροισεως τών επιχειρήσεων με παροχή ειδικών κινή
τρων, τα όποια θα καθοριστούν στή φάση τής τελικής επε
ξεργασίας του Προγράμματος. 

: 2 . 3 . Ε ν έ ρ γ ε ι α 

.2 .3.1. Διαπιστώσεις και προβλήματα 

Ή γρήγορη οικονομική ανάπτυξη πού σημειώθηκε στις 
περισσότερες χώρες του κόσμου μέχρι το 1973 βασίστηκε 
στην ύπαρξη άφθονης και φτηνής ενέργειας και ιδιαίτερα 

• υγρών καυσίμων. 

Με τη δημιουργία του καρτέλ τών χωρών παραγωγής 
•του πετρελαίου και τή ραγδαία ανατίμηση του μετά τον 
"'Οκτώβριο του 1973, ή κατάσταση άλλαξε. Ή δαπάνη 
για ενέργεια αυξήθηκε δυσανάλογα και προκάλεσε σοβαρό 
κλονισμό στα ισοζύγια πληρωμών τών περισσότερων χωρών 

-πού εισάγουν πετρέλαιο, ενώ παράλληλα ασκήθηκαν άμεσες 
καί έμμεσες πιέσεις στο επίπεδο τών τιμών. Τέθηκε έ'τσι 

...επιτακτικά ή ανάγκη για άναθεοόρηση τής παραδοσιακής 

.ενεργειακής πολιτικής. 

Ή συστηματική μελέτη του παγκόσμιου ενεργειακού 
προβλήματος, πού ακολούθησε, έδειξε δτι οι συμβατικές 
μορφές ενέργειας δέν βρίσκονται σε αφθονία, όπως πιστευό
ταν στο παρελθόν, ενώ οι μή συμβατικές καί ανανεώσιμες 
πηγές, όπως ή πυρηνική σύντηξη, οι αντιδραστήρες άναπα-
οαγωγής καί ή ηλιακή ενέργεια, δέν φαίνεται δτι θα μπορέ
σουν να συμβάλουν σημαντικά στην κάλυψη τών ενεργειακών 

.αναγκών πριν άπο τή λήξη του 20στού αιώνα. 

Ειδικότερα προβλέπεται οτι εφόσον ή κατανάλωση πετρε
λαίου εξακολουθήσει να αυξάνει μέ το ρυθυ,ο πού παρατηρή
θηκε στα πρόσφατα χρόνια, ή ζήτηση του είναι πιθανό να 

.ξεπεράσει τήν προσφορά κατά το τέλος τής επόμενης 
ΙΟετίας. 

Στην Ελλάδα ή κατανάλωση ενέργειας μέχρι πριν 20 
-περίπου χρόνια ήταν μικρή καί καλύπτονταν σχεδόν στο 
σύνολο της άπο εισαγωγές. Ή ταχεία όμως οικονομική 
ανάπτυξη πού πραγματοποιήθηκε άπο τότε καί ιδιαίτερα 

• οι ψηλοί ρυθμοί αυξήσεως του προϊόντος τής μεταποιήσεως, 
-είχαν σαν αποτέλεσμα τή μεγάλη αύξηση τής ενεργειακής 
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καταναλώσεως. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν σέ κάποιο β α 
θμό και οι εγχώριες ενεργειακές πηγές, κυρίως δ λιγνίτηςΓ 

και σημειώθηκε μερική υποκατάσταση της εισαγόμενης-; 
ενέργειας.' 

Ή κατανάλωση ενέργειας πού αυξήθηκε πολύ ταχύτερα.. 
άπο το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, σημείωσε κατά τήν περίοδο
ι 958 - 1975 μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 11,1 •%. Ειδικότερα, 
το 1976 ή κατανάλωση πρωτογενών μορφών ξεπέρασε τχ_ 
13 εκατ. .τόνους ισοδύναμου πετρελαίου' και προήλθε κατά.. 
74,5 % άπο εισαγόμενα καύσιμα (συγκεκριμένα κατά.. 
70,5 % άπο υγρά και κατά το υπόλοιπο άπο στερεά καύσι
μα), 22 % άπο λιγνίτη και 3,5 % άπο ύδατοπτώσεις. 

"Οπως φαίνεται άπο τα ποσοστά αυτά, ό ενεργειακός· 
τομέας εξαρτάται ακόμη σέ πολύ μεγάλο βαθμό άπο τήν· 
εισαγόμενη ενέργεια. Ή εξάρτηση αυτή, εκφρασμένη σέ:-
δρους δαπάνης, είναι ακόμη μεγαλύτερη (90 %) και έκτος-
άπο τή δυσβάσταχτη συναλλαγματική επιβάρυνση, πού το • 
1976 ήταν της τάξεως τών 30 δισ. δρχ., συνεπάγεται και-, 
σοβαρούς κινδύνους για τον εφοδιασμό της χώρας σέ περιό^ 
δους κρίσεοος. 

'Εξάλλου πρέπει να επισημανθεί το γεγονός, οτι για τον-
ενεργειακό τομέα απαιτούνται εξαιρετικά ψηλές επενδυτικές 
δαπάνες. 'Αρκεί να αναφερθεί, δτι το 1975 ή ηλεκτρικής 
ενέργεια και μ,όνο απορρόφησε το 25 % περίπου τών έπεν-
δύσεων πάγιου κεφαλαίου του Δημοσίου. 

2.3.2. Οι βασικές κατευθύνσεις της ενεργειακής; 
πολιτικής 

Βασική έπιδίο^ξη της ενεργειακής πολιτικής είναι ή εξα
σφάλιση ενεργειακής επάρκειας. Ή ενέργεια πρέπει νά~ 
προσφέρεται σέ ποσότητες, ποιότητες, μορφές και τιμές 
πού να μήν αποτελούν σοβαρό πρόσκομμα για τήν πραγμα
τοποίηση τών ρυθμών κοινοονικοοικονομικής αναπτύξεως^ 
πού θεωοούνται αναγκαίοι για τή χώρα. Οί σημερινές δμως 
συνθήκες δέν επιτρέπουν πια τήν χωρίς περιορισμούς αύξηση, 
της καταναλώσεως της, και γι'αυτό ή επάρκεια ενέργειας. 
θα επιδιωχθεί μέσα στα πλαίσια τών παρακάτα> στόχων :. 

— τής μειώσεως τής άνά μονάδα προϊόντος καταναλισκό
μενης ενέργειας, 

— τής αυξήσεως τής συμμετοχής τών εγχώριων ενεργεια
κών πόρων, 

— τής ορθολογικότερης συνθέσεο^ς του ενεργειακοί) ισο
ζυγίου. 

'Ακόμη, βασικό βραχυχρόνιο στόχο αποτελεί ή εναρμόνισης 
τής ενεργειακής μας πολιτικής μέ κείνη της ΕΟΚ. 
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C H μείωση της άνα μονάδα προϊόντος καταναλισκόμενης 
ενέργειας θα επιδιωχθεί με τον περιορισμό της σπατάλης 
«στην κατανάλωση ενέργειας, με την επιλογή λιγότερο ένερ-
-γειοβόρου τεχνολογίας, οπού αυτό είναι δυνατό, και με τη 
βελτίωση της υπάρχουσας. 

Για την αύξηση της συμμετοχής τών εγχώριων ενεργεια
κ ώ ν πόρων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα προο^-
"θηθεϊ ή παραπέρα αξιοποίηση τών ήδη γνωστών κοιτασμά
των λιγνιτών - τύρφης και τών ύδατοπτώσεων, με παράλ
ληλη αξιοποίηση τών δυνατοτήτων πού διαγράφονται προς 
αυτή τήν κατεύθυνση στα πλαίσια τής ΕΟΚ. Σύμφωνα με 
το πρόγραμμα τής Δ Ε Η , ή συμμετοχή τών εγχώριων πόρων 

-στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πού για τήν περίοδο 
του Προγράμματος αναμένεται να αυξάνεται με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 7 - 9 %, εκτιμάται δτι θα είναι γύρω στο 72 % το 
1982. Πιο συγκεκριμένα, οι λιγνιτικοί σταθμοί θα καλύ

π τ ο υ ν τις 60 εκατοστιαίες μονάδες και οί υδροηλεκτρικοί 
τις υπόλοιπες 12. 'Εξάλλου θα ενταθεί ή έ'ρευνα για τήν 
ανακάλυψη νέων ενεργειακών πόρων. Παράλληλα θα κατα-

,βληθεΐ προσπάθεια για τήν ανάπτυξη και επέκταση τών 
^εφαρμογών ήπιων μορφών ενέργειας, δπως τής γεωθερμικής, 
τής αιολικής και κυρίως τής ηλιακής. 

Ή ορθολογικότερη σύνθεση του ενεργειακού ισοζυγίου 
στο επίπεδο τών πρωτογενών μορφών ενέργειας συνεπάγεται 

•διεύρυνση τόσο τών μορφών τους δσο και τών πηγών προ
μήθειας τους. Ειδικότερα για τή διεύρυνση τών μορφών 
μελετάται ή σκοπιμότητα να χρησιμοποιηθεί ή πυρηνική 
ενέργεια, καθώς επίσης και τα φυσικά αέρια, ενώ θα ακο
λουθηθεί πολιτική για τή διεύρυνση τών πηγών προμήθειας, 

*ή οποία αναφέρεται κυρίως στα υγρά καύσιμα και εξυπηρε
τ ε ί τον ομαλότερο εφοδιασμό τής χώρας σε περιόδους κρί
σεως. 

Για τήν εναρμόνιση προς τήν ενεργειακή πολιτική τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κύριο μέλημα αποτελεί ή πολι
τική για τή δημιουργία άποθεμάτοον ασφαλείας, καθώς 

.και ή τυποποίηση τών προϊόντων διυλίσεως του πετρελαίου. 
Παράλληλα θα απαιτηθεί και αναμόρφωση του οργανωτικού 

-πλαισίου τών δημόσιων φορέων του ενεργειακού τομέα. 

HA. Κ α τ α σ κ ε υ έ ς 

2 . 4 . 1 . Δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς κ α ι π ρ ο β λ ή μ α τ α 

Ό τομέας τών κατασκευών (κατοικίες, λοιπά κτίρια και 
λοιπά έ'ργα) συμμετέχει κατά 6 , 9 % (1977) στή διαμόρ
φ ω σ η του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και απασχολεί 
-το 12 % (1977) του μή γεωργικού εργατικού δυναμικού. 
ÄΑποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους τής έλλη-
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νικής οικονομίας και έχει. συμβάλλει αποφασιστικά στην 
οικονομική άνοδο, τόσο γιατί ή κατασκευαστική δραστηριό
τητα τόνωσε τήν εγχώρια ζήτηση δίνοντας έτσι ώθηση στην 
ανάπτυξη δσο και γιατί δημιούργησε τήν αναγκαία υποδομή, 
και άνωδομή για τήν αύξηση της παραγωγής. Τέλος, ή 
δραστηριότητα τών ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών-
πού έχει επεκταθεί στο εξωτερικό (Μέση 'Ανατολή, Αφρική)* 
αποτελεί σημαντική πηγή συναλλάγματος με μεγάλες δυνα
τότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Ή χρησιμοποίηση δμως της κατασκευαστικής δραστηριό
τητας ως μέσου άντικυκλικής πολιτικής οδήγησε σε ορισμέ
νες διακυμάνσεις στο ετήσιο υψος τών επενδύσεων σε κατα
σκευές και στή χρηματοδότηση τους. Οί διακυμάνσεις αυτές: 
επέδρασαν δυσμενώς στην ομαλή εξέλιξη και οργάνωση του-
τομέα άλλα και στή διαμόρφωση τών τιμών, του κόστους καί-
της ποιότητας τών κατασκευών. 

Το οργανωτικό καί θεσμικό πλαίσιο, μέσα στο όποιο, 
λειτουργεί ό τομέας τών κατασκευών, παρουσιάζει σημαντικά. 
προβλήματα, πού εμποδίζουν τήν καλύτερη δυνατή αξιοποίη
ση τών χρησιμοποιούμενων πόρων καί άσκοΰν δυσμενή, 
επίδραση στο επίπεδο παραγωγικότητας του τομέα, πού* 
βρίσκεται σέ σχετικά χαμηλά επίπεδα. 

Ειδικότερα, στον τομέα τών κατασκευών καί μελετών δη
μόσιων έργων, οί διαδικασίες επιλογής καί συντονισμού τών* 
έ'ργων καί της διαμορφώσεως τών σχετικών προτεραιοτή
των δεν είναι πάντοτε ικανοποιητικές. Δημιουργείται επίσης; 
αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ κατασκευαστικών επιχειρή
σεων κατά τις δημοπρασίες, πού έχει σαν αποτέλεσμα τ ή ν 
αδυναμία τών κατασκευαστών να ανταποκριθούν, στή συνέ
χεια, στις απαιτήσεις τών έ'ργων. 

Στον κλάδο τών κατασκευών ιδιωτικών οικοδομικών έ'ργων-
ύπάρχουν πολλά προβλήματα σχετικά μέ το μικρό μέγεθος« 
τήν επαγγελματική επάρκεια, τήν οικονομική υπόσταση, 
καί τήν οργάνωση τών συναφών επιχειρήσεων, τα όποΐα. 
συνεπάγονται συνήθως μέτρια ποιότητα, αδυναμία προω
θήσεως της τυποποιήσεως καί τών νέων τεχνολογικών μεθό
δων, δυσμενείς συνθήκες εργασίας καί ασφάλειας τών α π α 
σχολουμένων κ.λπ. 

2.4.2. Βασικές κατευθύνσεις πολιτικής 

Ή σημασία του κατασκευαστικού τομέα για τήν ανά
πτυξη θα εξακολουθήσει να παραμένει βασική, ιδιαίτερα μέ: 
τήν έμφαση πού δίνεται στο περιβάλλον, στην ποιότητα; 
ζωής καί στή βελτίωση της στάθμης της ζωής τών οικονο
μικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού (λαϊκή κατοικία: 
κ.λπ. ), πού προϋποθέτουν τήν εκτέλεση έργων. 
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Βασικοί στόχοι του Προγράμματος θα είναι ό εκσυγχρο
νισμός τοϋ θεσμικού πλαισίου για την άσκηοη του μελετητι
κ ο ύ και εργοληπτικού επαγγέλματος και ή κατάλληλη προ
σαρμογή τους στο καθεστώς πού επικρατεί στις χώρες 
τ η ς ΕΟΚ, ή σύνταξη κατάλληλων προδιαγραφών ποιότητας 
γ ια δομικά υλικά και γ ια δημόσια και ιδιωτικά έργα και ή 

κατάρτιση ένας μεσοχρόνιου, τουλάχιστον, προγράμματος 
μελετών και κατασκευών, ώστε να υπάρχει έγκαιρη πληρο
φόρηση, προετοιμασία και οργάνωση των μελετητικών και 
κατασκευαστχκών ψορζων για την αποτελεσματική αντιμε
τώπιση του. Γι' αυτό, το Πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει 

-τήν ενίσχυση τών αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών τοϋ Δημοσίου 
και τών οργανισμών με το κατάλληλο προσωπικό για τον 

-προγραμματισμό, τήν επιλογή, τήν παρακολούθηση, τον 
"έλεγχο και τήν παραλαβή τών έργων. 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες τών ελληνικών τεχνι
κών εταιριών στίς χώρες της 'Αφρικής και Μέσης Άνατο-

"λής, θα μελετηθούν τα κατάλληλα κίνητρα πού θα βοηθήσουν 
τ ι ς εταιρίες να αναλάβουν περισσότερα έργα και μελέτες. 
Τούτο άναμένεταχ οτι θα έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην εισα
γ ω γ ή συναλλάγματος, στην απασχόληση τεχνικού προσω-

-πικοΰ, στίς εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων πού συνδέ-
-ονται με τίς κατασκευές κλπ, 

-3 . Τ Ρ Ι Τ Ο Γ Ε Ν Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ 

^3.1. Δημόσια διοίκηση — Τοπική αυτοδιοίκηση 

Βασική προϋπόθεση για να επιτύχει ή προσπάθεια ταχείας 
«.αναπτύξεως της χώρας είναι ή βελτίωση της οργανώσεως 
-.καί της λειτουργίας του διοικητικού' μηχανισμού, πού θα 
^ενισχύσει τήν αποτελεσματικότητα και θά συντελέσει στην 
ταχύτερη προσαρμογή της όργανοισεως της οικονομίας στο 

-πρότυπο πού επιβάλλει ή προσεχής ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. Ειδικότερα, κατά τή διάρκεια του Προγράμμα

τ ο ς βασικοί στόχοι θα είναι : 

α) 'Ορθολογικότερη κατανομή τών αρμοδιοτήτων καί τών 
-οικονομικών καί τεχνικών μέσων στους διάφορους φορείς 
ασκήσεως της δημόσιας εξουσίας. Ί Ι διασπορά ομοίων ή 
περίπου ομοίων αρμοδιοτήτων σε περισσότερες υπηρεσιακές 

^μονάδες, οριζόντιες ή κάθετες, καθώς καί το γεγονός δτι δέν 
-παρέχονται πάντα τα αντίστοιχα απαραίτητα οικονομικά 
καί τεχνικά μέσα για τήν άσκηση τους προκαλεί σύγχυση 

-στην ολη κατανομή του διοικητικού έργου. ΤΙ περιορισμένη 
εξάλλου συμμετοχή τών υπαλλήλων στή διαδικασία λήψεως 

-τών αποφάσεων οξύνει τα προβλήματα καί παρακωλύει τή 
'βελτίωση μεθοδεύσεως της εργασίας με πρωτοβουλία τών 
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υπαλλήλων·. Ή ορθολογική οργάνωση και καλή λειτουργία 
τών δημόσιων υπηρεσιών έ'χει προτεραιότητα στο Πρό
γραμμα, τόσο γιατί αποτελεί έντονη απαίτηση τών πολιτών 
•οσο και γ ιατί επιβάλλεται άπο τις νέες συνθήκες. 

β) 'Αποκέντρωση του δημόσιου διοικητικού μηχανισμού 
•οχι μόνο με τήν έννοια της μεταφοράς υπηρεσιών και αρμο
διοτήτων από το κέντρο προς τήν περιφέρεια, άλλα και 
-γενικότερα με τή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων άπο τα ανώ
τερα προς τα κατώτερα κλιμάκια, τόσο στις κεντρικές 
-οσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες. Τελική επιδίωξη 
:ειναι να αποκτήσουν οι κεντρικές υπηρεσίες πραγματικά 
επιτελικό χαρακτήρα και να επιφορτίζονται με τή ρύθμιση 
τ ώ ν γενικότερων μόνο προβλημάτων και θεμάτων. Ή εκτέ
λεση και ό έλεγχος θα μεταβιβαστούν βαθμιαία σέ κατώτερα 
'Ιεραρχικά όργανα και στις περιφερειακές διοικητικές μονά-
-δες. 

Στόχος του Προγράμματος θα είναι ή βαΟμ,ιαία άλλα 
•σταθερή προώθηση ουσιαστικής αποκεντρώσεως της δρα
στηριότητας του κρατικού μηχανισμού, σέ συνδυασμό μέ 
τήν παράλληλη αναδιοργάνωση και ενίσχυση τών οργανι
σμών τοπικής αυτοδιοικήσεως. "Ετσι θα αποφευχθεί ή 
πρόωρη μεταφορά αρμοδιότητος ν σέ υπηρεσίες πού δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν σέ αυξημένα καθήκοντα, λόγω 
ελλιπούς στελεχώσεως και οργανώσεως, πράγμα πού Οχι 
•μόνο δεν αποτελεί λύση άλλα συχνά αναστέλλει τή διαδικα
σία αποκεντρώσεως και δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια 
.και επιφυλάξεις για τήν δλη προσπάθεια. 

γ ) Ενίσχυση και εξύψωση της στάθμης τών δημόσιων 
•υπηρεσιών μέ τή βελτίωση του επιπέδου μορφώσεως του 
προσωπικού τους. Ή δυνατότητα τών δημότιων υπηρεσιών 
•να στελεχωθούν μέ ικανό και κατάλληλο προσωπικό απο
τελεί βασικό παράγοντα στην αύξησ/] της αποτελεσματικό
τητας τους. Ή ποιότητα δμως του προσωπικού εξαρτάται 
από το επίπεδο μορφώσεως και εξειδικεύσεως πού παρέχει 
τ ο εκπαιδευτικό σύστημα και άπο τις συνθήκες εργασίας 
και αμοιβής. Στόχος του Προγράμματος είναι ή βαθμιαία 
'βελτίωση τών βασικών αυτών προϋποθέσεων. Το εφαρμο
ζόμενο πρόγραμμα μετεκπαιδεύσεως, επιμορφώσεως και 
Ενημερώσεως τών δημόσιων υπαλλήλων, τόσο σέ γενικότερα 
διοικητικά και οργανωτικά θέματα οσο και ειδικότερα στις 
κοινοτικές γλώσσες και στα θέματα της Κοινής 'Αγοράς 
:καί του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποτελούν ουσιαστικά 
*βήματα προς τήν κατεύθυνση αυτή. Έ κ τ ο ς δμως άπο τή 
μετεκπαίδευση, τα κίνητρα και το ψηλό ηθικό τών υπηρε
τούντων, πού μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αύξηση 
τής αποδόσεως, βασικός στόχος είναι ή προσέλκυση και ή 
«αξιοποίηση ατόμων μέ ευφυΐα, ενεργητικότητα, κατάλληλη 
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εκπαίδευση και ανώτατη πνευματική στάθμη για τη στε
λέχωση των επιτελικών υπηρεσιών του κράτους. 

δ) Βελτίωση στη διοίκηση της επιχειρηματικής δραστη
ριότητας του κράτους. 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις επιτελούν αξιόλογο έργο σε 
βασικούς τομείς της εθνικής οικονομίας. Βασικές κατευθύν
σεις του Προγράμματος για τήν αύξηση της αποτελεσματι
κότητας τους είναι ή βελτίωση στη διαχείριση τους και ό-
σαφέστερος καθορισμός τών σχέσεων κράτους και δημόσιας. 
επιχειρήσεως. 

ε) Προσαρμογή τών οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως 
στις νέες απαιτήσεις. Για να επιτευχθούν οι στόχοι τοΰ-
Προγράμματος στο τοπικό επίπεδο απαιτείται προηγουμένως 
ή επίλυση τών βασικών προβλημάτων πού αντιμετωπίζουν 
οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως καί ή άπάμβλυνση 
τών αδυναμιών τους. Για τη διεύρυνση του ρόλου- τών 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, τήν ενίσχυση τής 
αυτονομίας τους και τήν καλύτερη λειτουργία τους, ή Κυβέρ
νηση έχει αναθέσει σε 'Επιτροπή τή σύνταξη Νέου Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων. 

Ή διοικητική αποκέντρωση εξάλλου αναφέρεται καί στη, 
μεταφορά αρμοδιοτήτων, για θέματα καθαρά τοπικού χαρα
κτήρα, άπο τή δημόσια διοίκηση στις εκλεγμένες τοπικές 
αρχές, κατά τα πρότυπα τών χωρών τής Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας. Αυτό 6χι μόνον ανταποκρίνεται στή δημοκρατική, 
οργάνωση τής πολιτείας, άλλα καί μπορεί να συμβάλει στή 
λήψη ορθότερων αποφάσεων, άφοΰ εκείνοι πού αποφασίζουν 
έχουν άμεση αντίληψη τών προβλημάτων καί άμεσο συμ
φέρον για τή σωστή επίλυση τους. Ταυτόχρονα, μια τέτοια. 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στις τοπικές αρχές δίνει τή δυνα
τότητα ευρύτερης συμμετοχής τών πολιτών στις τοπικές 
αποφάσεις καί περιορίζει τίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές, 
διαδικασίες, πού είναι αναπόφευκτες δταν ό συγκεντρωτι
σμός 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 θά. 
καθορίσει ή πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων εύρυθμης 
λειτουργίας τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ή ανα
διοργάνωση καί ίσως ή συγχώνευση τους σέ μεγαλύτερες-
ένότητες καί ή επάνδρωση τους μέ καταρτισμένα στελέχη-
Παράλληλα θα αντιμετωπιστεί το θέμα τών πόρων τών 
οργανισμών, ώστε να καταστούν οικονομικά αυτοδύναμοι.. 
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3.2. Εκπαίδευση 

3.2.1. Εξελίξεις και προβλήματα . 

Ή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, πού βρίσκεται σε εξέ
λιξη τα τελευταία τρία χρόνια, και ή γρήγορη αύξηση των 
πόρων πού διατίθενται για την εκπαίδευση (άπο 2,6 % 
του εθνικού εισοδήματος το 1974 σε 3,4% το 1977), έθεσαν 
τις βάσεις για τήν αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
εκπαιδευτικών προβλημάτων και τήν ουσιαστική βελτίωση 
•του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Το Σύνταγμα 
του 1975 (άρθρο 16) καθιερώνει τήν έννεάχρονη υποχρεωτική 
•εκπαίδευση, ορίζει τα πλαίσια μέσα στα όποια πρέπει να 
παρέχεται ή δωρεάν παιδεία και δημιουργεί τις προϋποθέ
σεις στροφής του ενδιαφέροντος των νέων και προς τήν 
τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Με τους βασικούς 
•νόμους για τήν οργάνωση και τή διοίκηση της γενικής και 
της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, πού ψηφί
στηκαν πρόσφατα, καθιερώθηκε ή δημοτική ως επίσημη 
•γλώσσα των σχολείων, διαχωρίστηκε ή μέση εκπαίδευση 
<σέ δύο αυτοτελείς τριετείς κύκλους, το Γυμνάσιο και το 
Λύκειο, και προχωρεί ή σταδιακή κατάργηση των μέχρι 
-τώρα γνωστών ως κατώτερων και μέσων τεχνικών και επαγ
γελματικών σχολών και ή αντικατάσταση τους με τεχνικά 
και επαγγελματικά σχολεία και λύκεια, εμπλουτίστηκαν 
τα αναλυτικά προγράμματα με τεχνολογικά μαθήματα, 
καθιερώθηκε 6 θεσμός του επαγγελματικού προσανατολι
σμού και αυξήθηκαν οι πολιτιστικές και οι αθλητικές δρα
στηριότητες. Τέλος, πάρθηκαν μέτρα για τήν 'ίδρυση νέων 
Ανώτατων 'Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων και 'Ερευνητικών 
Κέντρων και συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας καΐ επιτρο
πές για τήν προσεκτική μελέτη τών θεσμικών αλλαγών πού 
'θα εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Τα κυριότερα προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή εκπαί
δευση άπο άποψη εκπαιδευτικού εξοπλισμού είναι : ή έλλει
ψη κτιρίων σε δλους γενικά τους εκπαιδευτικούς τομείς, 
ή ακαταλληλότητα πολλών άπο τα υπάρχοντα, οι δυσκολίες 
•εξευρέσεως κατάλληλων οικοπέδων, ιδιαίτερα στα μεγάλα 
αστικά κέντρα, ή αδυναμία τών τεχνικών υπηρεσιών να 
απορροφήσουν γρήγορα καΐ αποτελεσματικά τις εκάστοτε 
εγκρινόμενες πιστώσεις κ.ά. Ά π ο το άλλο μέρος, οι τρέχου
σες δαπάνες του Δημοσίου για τήν εκπαίδευση κατά το μεγα
λύτερο μέρος τους διατίθενται για τήν κάλυψη μισθών και 
•ενοικίων, μέ αποτέλεσμα το υπόλοιπο να είναι συγκριτικά 
ανεπαρκές για τήν κάλυψη άλλων τρεχουσών αναγκών. 

Γενικότερα προβλήματα είναι : (α) ή συνεχώς αυξανόμενη 
'ζήτηση μεταλυκειακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ή αδυ
ναμία της προσφοράς νά τήν ικανοποιήσει και ή μετάβαση 
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ώς εκ τούτου σημαντικού αριθμού νέων στο εξωτερικό για 
συνέχιση τών σπουδών τους, (β) ή αναχρονιστική σύνθεση, 
των αναλυτικών προγραμμάτων, (γ) ή συνεχιζόμενη βρα
δύτητα στην οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε να. 
αντιμετωπιστεί ή προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών· 
για την οικονομία της χώρας μας καί, ταυτόχρονα, να διευ
κολυνθούν τα 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά ιδρύματα από-
πλευράς βοηθητικού προσωπικού, (δ) οι περιορισμένες δυνα
τότητες εκπαιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως εκπαιδευτικών-
γενικά. 

3.2.2. Βασικές κατευθύνσεις πολιτικής 

Βασική κατεύθυνση πολιτικής είναι ή συμπλήρωση τών 
θεσμικών μέτρων για τήν εκπαίδευση. Βασικές κατευθύνσεις 
του νόμου πού θα καταρτιστεί για τήν ανώτατη εκπαίδευση 
είναι ή διεύρυνση καί ή βελτίωση τών προπτυχιακών προ
γραμμάτων, ή εγκαθίδρυση προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών, ή δημιουργία υποδομής ικανής να δεχτεί σημαντι
κά μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών σε έ'να ευρύτερο φάσμα. 
έπιστημών, γραμμάτουν καί τεχνών, καί ή διοικητική, 
καί οικονομική άναδιοργάν(οση. Για τήν προώθηση της 
εφαρμογής τών θεσμικών μέτρων πού έχουν ληφθεί στην» 
προπανεπιστημιακή εκπαίδευση, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφα
ση στα προγράμματα τεχνικής καί επαγγελματικής εκπαι
δεύσεως, ενώ τα προγράμματα γενικής εκπαιδεύσεως θα 
αναμορφωθούν, έτσι ώστε να μήν είναι ξένα προς τις σύγ
χρονες τεχνολογικές ή άλλες εξελίξεις. Παράλληλα, θά-
έφαρμοστοΰν ειδικά προγράμματα εκπαιδεύσεως ενηλίκων 
οχι μόνο σέ ανεπίσημα άλλα καί σε επίσημα πλαίσια καί θα. 
ληφθούν ολα τα μέτρα πού θα εξασφαλίζουν το συντονισμό 
καί τήν εναρμόνιση τών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του· 
Υπουργείου Παιδείας καί τών άλλων υπουργείων. Ή 
'ίδρυση ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό, ισότιμων με τα. 
σχολεία του εσωτερικού, θα εϊναι από τα πρώτα μελήματα. 
Για τή βαθμιαία αντιμετώπιση τών αναγκών εμπλουτισμού 
καί βελτιώσεο^ς του εκπαιδευτικού εξοπλισμού, θα αυξηθεί 
σταδιακά ή δαπάνη κεφαλαίου για τήν αντιμετώπιση του* 
κτιριακού προβλήματος, όπως καί τών τρεχουσών δαπανών 
για τήν ανετότερη κάλυψη τών τρεχουσών αναγκών. 

3.3. "Ερευνα 

Ή ερευνητική δραστηριότητα .· στή χώρα παρουσιάζει. 
ποσοτική ανεπάρκεια, ποιοτικές αδυναμίες, ελλιπή οργάνωση, 
καί πλημμελή αξιοποίηση τών αποτελεσμάτων —ού επιτυγ
χάνονται. 

ΟΊ χρηματικοί πόροι πού διατίθενται από το κράτος για. 

96 



βασική και εφαρμοσμένη ερευνά είναι απαγορευτικά χαμηλοί 
και άνισα διαμοιρασμένοι κατά τομείς και φορείς.' 

Σε .όλες τις βαθμίδες της εκπαιδεύσεως δεν καλλιεργείται 
το ερευνητικό πνεύμα και στο πανεπιστημιακό επίπεδο δεν 
υπάρχουν επαρκείς προϋποθέσεις γ ια έρευνα ούτε καΐ παρέ
χεται δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών. 

Τα λίγα ερευνητικά κέντρα πού υπάρχουν λειτουργούν στο 
μεγαλύτερο τους μέρος κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. 

"Ενας πολύ σημαντικός αριθμός Ελλήνων ερευνητών,, 
βασικά απόφοιτων μεταπτυχιακών σχολών εξωτερικού, 
παρά τις τεράστιες ανάγκες τοΰ δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, μένει αναξιοποίητος ή απασχολείται σε κέντρα του 
εξωτερικού. 

Στον ιδιωτικό τομέα, δπως ήδη σημειώθηκε, ελάχιστες 
επιχειρήσεις διεξάγουν έ'ρευνα. Οι ανάγκες" σε τεχνολογία 
καλύπτονται κατά κύριο λόγο με τήν εισαγωγή βιομηχανι
κού εξοπλισμού. Οι μεγάλες ανάγκες σέ οργάνωση και μεθό
δους καλύπτονται ελάχιστα καί ανεπαρκώς. 

"Οπως σημειώθηκε πιο πάνω (Κεφ. Ι ) , βασική έπιδίωΤη 
τοΰ Προγράμματος είναι ή ενίσχυση της ερευνητικής δρα
στηριότητας, ή όποια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας, τήν αύξηση τής αμυντικής Ικανότητας καί τ ή 
διατήρηση τής δυνατότητας λήψεως ανεξάρτητων αποφά
σεων. 

Στα πλαίσια αυτά, οι κυριότεροι στόχοι τοΰ Προγράμμα
τος θα είναι : 

— Ή αύξηση τών δαπανών για τήν έ'ρευνα καί τήν ανά
πτυξη τής τεχνολογίας. 

— e H προώθηση τοΰ θεσμοΰ τών μεταπτυχιακών σπουδών. 
— ' Η ενίσχυση τών κέντρων καί τών πανεπιστημίου γ ι α 

διεξαγωγή ερευνών. 
— Ή ενθάρρυνση τής έρευνας στον ιδιωτικό τομέα. 
— Ή ενθάρρυνση τής συνεργασίας βιομηχανίας, ερευνη

τικών κέντρων καί πανεπιστημίων καί, γενικότερα,, 
τής αποκαταστάσεως ενός συγκεκριμένου και αποτε
λεσματικού ερευνητικού προσανατολισμού, πού θα. 
είναι συνεπής με τίς ανάγκες τής ελληνικής οικονομίας 
και κοινωνίας. 

3.4. Κοινωνικές υ π η ρ ε σ ί ε ς 

Στον τομέα τής υγείας τα βασικότερα προβλήματα είναι, 
οι διαφορές στην ποιότητα τής περιθάλψεως πού παρέχεται 
στις διάφορες ομάδες τοΰ πληθυσμού καί μεταξύ αστικών 
κέντρων και υπαίθρου καί ή ανεπάρκεια τών πόρων π ο ύ 
διατίθενται. Ε π ί σ η ς παρατηρείται άνιση κατανομή και ποιο-
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τική και ποσοτική ανεπάρκεια σε ορισμένες κατηγορίες 
υγειονομικού προσωπικού. Έκτος άπ' αυτό, τα σοβαρά 
προβλήματα οργανώσεως, λειτουργίας και κατανομής τής 
υγειονομικής υποδομής έχουν σαν αποτέλεσμα τή συρροή 
των ασθενών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τέλος, ή ποιότητα 
των υπηρεσιών πού παρέχει ό ιδιωτικός τομέας είναι χαμηλή 
και παρατηρείται έλλειψη σαφούς πολιτικής ώς προς το 
ρόλο τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Βασικός στόχος του Προγράμματος θα είναι ή προοδευ
τική εξάλειψη των μεγάλων ανισοτήτων πού παρατηρούνται 
στην ποιότητα τής περιθάλψεως πού προσφέρεται και ή 
έμφαση στην προληπτική ιατρική, ενώ θα συνεχιστεί ή 
μακροχρόνια προσπάθεια για το συντονισμό τών δραστηριο
τήτων των διάφορων φορέων περιθάλψεως και του κράτους, 
μέ απώτερη επιδίωξη τήν ανάληψη τής ευθύνης για τις 
βασικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού άπο έναν κεντρικό 
φορέα ύ/είας. 

Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί ή βελτίωση τής περιθάλψεως 
τών χαμηλών εισοδηματικών ομάδων και κυρίως τών αγρο
τών, ή κατά προτεραιότητα κάλυψη τών αναγκών πού 
παρουσιάζουν ειδικές κατηγορίες ασθενών και ή γενικότερη 
βελτίωση τής ποιοτικής στάθμης τών παρεχόμενων υπηρε
σιών. Θα δοθεί ιδιαίτερη έ'μφαση στην περιφερειακή οργά
νωση τής υγειονομικής υποδομής καί τήν ορθολογική κατα
νομή τών ανθρώπινων και υλικών μέσων, στην αποκέντρωση 
του δικτύου πχ,ρογγις υπηρεσιών, στή βελτίωση τής ποιό
τητας και τής επαγγελματικής συνθέσεως του υγειονομικού 
•δυναμικού και στην αύξηση τοΰ νοσηλευτικού προσωπικού 
ψηλής στάθμης. Θα αντιμετωπιστούν οί ανεπάρκειες τής 
φαρμακευτικής περιθάλψεως βασικών ομάδων τοΰ πληθυ
σμού, κυρίως τοΰ αγροτικού, και θα καταβληθεί προσπάθεια 
για τήν περιστολή τής πολυφαρμακείας καί τοΰ κόστους 
φαρμακευτικής περιθάλψεως, μέ αποτελεσματικούς ελέγχους 
στους τομείς τής κατασκευής πρώτων υλών, τών εισαγωγών, 
τοΰ εμπορίου καί τής συνταγογραφίας. 

Γιά τήν επίτευξη τών επιδιώξεων τοΰ τομέα τής υγείας 
είναι αναγκαία ή διεύρυνση τών διατιθέμενων πόρων, μέρος 
τών οποίων θα καλύψει ό τακτικός προϋπολογισμός. 

e H κοινωνική ασφάλιση, λόγω τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών 
φορέων, χαρακτηρίζεται άπο έ'λλειψη γενικών άρχων καί 
ενιαίων μεθόδων. Παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στο 
επίπεδο τής προστασίας, ή οποία για μεγάλες ομάδες τοΰ 
πληθυσμοΰ δέν εϊναι ικανοποιητική. Οί πόροι πού διατίθεν
ται δέν συμβάλλουν αποτελεσματικά στον περιορισμό τών 
ανισοτήτων τών συνθηκών διαβιώσεως, ενώ ό διοικητικός 
μηχανισμός τοΰ συστήματος παρουσιάζει αδυναμίες καί 
χαμηλή απόδοση. 
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Βασική κατεύθυνση της πολιτικής για δλους τους κλάδους 
ασφαλίσεως είναι ή γενίκευση της καλύψεως, ή βελτίωση 
του επιπέδου προστασίας στις περιπτώσεις πού υστερεί 
συγκριτικά, ή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και ή σταδιακή αναμόρφωση του τρόπου πρα-
γματώσεως της προστασίας. Θα δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου ασφαλίσεως 
ασθενείας. Θα καταβληθεί προσπάθεια για να βελτιωθεί 
ή απόδοση της διοικήσεως του συστήματος και θα μελετη
θούν τρόποι μειο'ίσεως του κόστους διαχειρίσεως του. Οι 
απαιτούμενοι πόροι θα αντληθούν άπο τις εισφορές ασφαλι
σμένων και εργοδοτών και θα αποφευχθεί οπωσδήποτε ή 
προσφυγή σε κοινωνικούς πόρους και ή αύξηση εισφορών, 
στις περιπτώσεις πού είναι δυνατό να έχουν δυσμενείς επι
πτώσεις στή διαμορφούμενη συγκυρία. 

Ό τομέας της κοινωνικής πρόνοιας απευθύνεται κυρίως 
σε ομάδες του πληθυσμού πού μειονεκτούν λόγω αναπηρίας, 
σωματικής ή πνευματικής, ή λόγω τής κοινωνικοοικονομικής 
τους καταστάσεως, και έχει οριακό χαρακτήρα. Οί πόροι 
πού διατίθενται είναι ανεπαρκείς καί οί υπηρεσίες δεν αντα
ποκρίνονται στις σύγχρονες αντιλήψεις. Ή σχετικά περιο
ρισμένη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών πρόνοιας οφεί
λεται στην ανεπαρκή στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, 
στον ελλιπή βαθμό αποκεντρώσεως στο τοπικό επίπεδο καί 
στην έ'λλειψη συντονισμού τής δραστηριότητας τών φορέων 
πρόνοιας αφενός καί τών υπηρεσιών πρόνοιας, υγείας, 
παιδείας καί οικισμού αφετέρου. 

Μακροχρόνια θα επιδιωχθεί ή συμπλήρωση τών παρα
δοσιακών υπηρεσιών πρόνοιας μέ υπηρεσίες προληπτικού 
καί αναπτυξιακού χαρακτήρα, ώστε ό τομέας να αποτελεί 
βασικό συντελεστή στην επίτευξη τών γενικότερων κοινωνι
κοοικονομικών επιδιώξεων καί να συμβάλλει αποτελεσματικά 
στή βελτίωση τής ποιότητας καί του επιπέδου ζωής. Ή 
κοινωνική πρόνοια θα απευθύνεται στο σύνολο του πληθυ
σμού, θα συμβάλλει κατά το δυνατό στην πρόληψη καί τήν 
αντιμετώπιση τών δυσμενών επιπτώσεων τής αναπτύξεως 
καί θα βοηθά τις ομάδες του πληθυσμού να μετέχουν καί να 
επωφελούνται άπο τήν αναπτυξιακή προσπάθεια. 

Μέ το Πρόγραμμα θα επιδιωχθεί ό εκσυγχρονισμός τών 
υπηρεσιών πρόνοιας, ή πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού 
καί ή σταδιακή αποκέντρωση στο τοπικό επίπεδο. Θα δια
σφαλιστεί ή έγκαιρη διάγνωση τών αναγκών καί ή συμμε
τοχή τών πολιτών στον προγραμματισμό τών υπηρεσιών 
καί στή λύση τών προβλημάτων. Θα καταβληθεί σύντονη 
προσπάθεια να περιοριστούν οί επικαλύψεις πού παρατηρούν
ται καί να αξιοποιηθούν πληρέστερα τα μέσα πού διατί
θενται. 'Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στις υπηρεσίες 
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για τους ηλικιωμένους και τα παιδιά. Ή αντιμετώπιση; 
των προβλημάτων των ηλικιωμένων θα στηριχτεί κατά' βάση 
σέ υπηρεσίες ανοικτής περιθάλψεως. καί σε αποτελεσματικό 
συντονισμό τών υπηρεσιών πρόνοιας με τις υπηρεσίες 
υγείας καί οικισμού. ...·..,) , ΐ%": ;··- — -../••• 

3.5. Εμπόριο ; ,' 

Βασικές αδυναμίες του εμπορικού τομέα είναι το μικρό 
μέγεθος των περισσότερων εμπορικών επιχειρήσεων, ή έ'λ-
λειψη οργανώσεως και σύγχρονων μεθόδων, εμπορίας καί ή 
μικρή παραγωγικότητα άνα άπασχολούμενον. Επίσης, το-
θεσμικό πλαίσιο μέσα στο όποιο αναπτύσσεται ή εμπορική 
δραστηριότητα δεν βοήθα τήν ανάπτυξη καί πολλές φορές 
παρεμποδίζει αντί να διευκολύνει τήν επιχειρηματική δρα
στηριότητα. 

Κατά τή διάρκεια του Προγράμματος θα παρασχεθούν κί
νητρα για τή δημιουργία μεγάλων καί σύγχρονα οργανωμένων 
μονάδων, περιλαμβανομένων και αλυσίδων καταστημάτων, 
τή συνένωση τών μικρών σέ μεγαλύτερες μονάδες, (συνεται
ρισμοί λιανοπωλητών κ.λπ. ) καί τήν ενίσχυση του ρόλου τών 
γεωργικών συνεταιρισμών καί τών παραγωγών γενικά στή„ 
διάθεση της αγροτικής παραγωγής. Παράλληλα θα εκσυγ
χρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο μέ τήν καθιέρωση του 'Εμπο
ρικού Μητρώου, τήν αναθεώρηση της πτωχευτικής νομο
θεσίας καί τή λήψη δλων τών μέτρων πού είναι αναγκαία 
για τήν εφαρμογή του νόμου «Περί ελέγχου μονοπωλίων 
καί ολιγοπωλίων καί προστασίας του ελευθέρου ανταγω
νισμού». Τέλος, θα αναθεωρηθεί ή αγορανομική νομοθεσία. 
καί θα υποβοηθηθεί ή ανάπτυξη τών οργανώσεων τών κατα
ναλωτών (καταναλωτικοί συνεταιρισμοί κ.λπ. ) για να μπο
ρέσουν να παίζουν το ρόλο πού τους ανήκει στο μηχανισμό· 
της αγοράς. 

3.6. Μεταφορές 

Παρά τις αδυναμίες καί τις ανεπάρκειες πού το χαρακτη
ρίζουν, το σύστημα μεταφορών μέχρι σήμερα δεν δημιούρ
γησε σοβαρά εμπόδια στην εκτέλεση τοϋ μεταφορικού έ'ργου· 
τής χώρας. Τα οξύτερα καί δυσκολότερα προβλήματα του 
κλάδου παρουσιάζονται στά αστικά κέντρα, στις σιδηροδρο
μικές μεταφορές καί σέ κείνες άπο τις διεθνείς μεταφορές 
πού αφορούν τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων. 

Στις αστικές μεταφορές οι βασικές κατευθύνσεις στην 
προσπάθεια για τή βελτίωση τών συνθηκών κυκλοφορίας; 
είναι ή άμεση καλυτέρευση τής ποιότητας τών υπηρεσιών 
των μέσων μαζικής μεταφοράς, ό περιορισμός καί ή άμ-
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βλυνση των αιχμών κυκλοφορίας καΐ ή διαμόρφωση συνθηκών 
•για τη χρησιμοποίηση του μεταφορικού μέσου πού κατανα
λώνει λιγότερη ενέργεια καί ιδιαίτερα υγρά καύσιμα (τρόλ-
λεϋ, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος) και ; προκαλεί μικρότερη 
βλάβη στο /περιβάλλον7 άνα μονάδα έκτελούμενου έ'ργου. 
Επίσης, θα τεθούν οι βάσεις για την εξασφάλιση χώρων 
•σταθμεύσεως τών ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων έκτος 
τών δρόμων, για τήν καλύτερη οργάνωση τών φορέων αστι
κών συγκοινωνιών καί για τη διερεύνηση της δυνατότητας 
εφαρμογές νέων συστημάτων μεταφοράς (π.χ. ίου μετρό) 
στις μαζικές μεταφορές. 

Για την προώθηση τών στόχων αυτών θα αντικατασταθούν 
όλα τα παλιά λεωφορεία μέσα στην πενταετία του Προγράμ
ματος, θα δραστηριοποιηθεί ό 'Οργανισμός τών 'Αστακών 
Συγκοινωνιών (ΟΑΣ) καί θα επισπευσθούν οι σχετικές 
μελέτες για την κατασκευή του μετρό της 'Αθήνας.. 

Στις υπεραστικές μεταφορές ιδιαίτερη οξύτητα παρουσιά
ζει ή πλημμελής κατάσταση της υποδομής τών σιδηροδρόμων. 
Έκτος άπο τήν ανεπαρκή σιδηροδρομική κάλυψη του ελ
ληνικού χώρου, το δίκτυο είναι παλιό καί χαρακτηρίζεται 
άπο φτωχή χάραξη, ανομοιογένεια στο πλάτος της γραμμής 
καί ισόπεδες διαβάσεις. Ή αδυναμία αυτή αντικατοπτρίζεται 
στή συνεχώς φθίνουσα ποσοστιαία συμμετοχή τών σιδηρο
δρόμων στην εκτέλεση τοΰ μεταφορικού έργου της χώρας 
καί στην αύξηση τοΰ ελλείμματος εκμεταλλεύσεως τοΰ ΟΣΕ 

Στις οδικές μεταφορές εξακολουθούν να υπάρχουν αδυ
ναμίες στή χωροταξική διάταξη τοΰ όδικοΰ δικτύου καί 
ιδιαίτερα στή σύνδεση της ανατολικής με τή δυτική ηπειρω
τική Ελλάδα. 

ΣτΙς αεροπορικές μεταφορές τα προβλήματα είναι μάλλον 
προσωρινού χαρακτήρα καί εντοπίζονται κυρίως στον ανε
παρκή αριθμό τών επιβατικών αεροσκαφών καί τα εσωτερι
κής φύσεως προβλήματα (συχνές απεργίες κ.λπ. ) πού αντι
μετωπίζει ή 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία. 

Στις θαλάσσιες μεταφορές εσωτερικού, προβλήματα 
δημιουργούνται άπο τήν έλλειψη ενιαίου φορέα για τήν ανά
πτυξη καί το συντονισμό της δραστηριότητας τών λιμανιών 
της χώρας καί τή σχετικά χαμηλή ποιότητα τών υπηρεσιών 
πού προσφέρονται στις επιβατικές μεταφορές. 

Για να εξασφαλιστούν προϋποθέσεις καλύτερης λειτουρ
γίας τοΰ συστήματος μεταφορών της χώρας θα επιδιωχθεί 
να τεθούν οι βάσεις για μακροχρόνιο σχεδιασμό τών μετα
φορών. "Εμφαση θα δοθεί στους συγκοινωνιακούς κόμβους-
λιμάνια, αεροδρόμια καί σταθμούς αυτοκινήτων — στην 
υποδομή τών σιδηροδρόμων καί σε κείνα άπο τα οδικά έ'ργα 
πού βελτιώνουν τή χωροταξική διάταξη τοΰ υπεραστικού 
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οδικού δικτύου. Πέρα άπ' αυτό θα επιδιωχθεί ή αποτελε
σματικότερη ρύθμιση των θεμάτων πού αναμένεται να εμ
φανιστούν ή να αποκτήσουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τον κλάδο 
τών μεταφορών στην 5ετία του Προγράμματος — εξοικο
νόμηση ενέργειας και εναρμόνιση της πολιτικής μεταφορών 
της Ελλάδος με την αντίστοιχη πολιτική της ΕΟΚ. 

'Ανάμεσα στα μέτρα γιά τήν υλοποίηση τών παραπάνω 
στόχων πού θα καθοριστούν κατά τήν επεξεργασία του τελι
κού Προγράμματος περιλαμβάνονται : ή εκτέλεση του πρώ
του μέρους του Ιδετοΰς προγράμματος εκσυγχρονισμού τών 
σιδηροδρόμων, ή αγορά τών επιβατικών αεροσκαφών πού 
χρειάζεται ή 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία και ή διερεύνησ/) της 
δυνατότητας καθιερώσεως αεροπορικών εμπορευματικών 
μεταφορών — με φορτηγά, (cargo) αεροσκάφη — και 
μεταφοράς επιβατών με έκτακτες πτήσεις (charters), 
ή μελέτη για τήν 'ίδρυση τών φορέων ακτοπλοϊκών συγκοι
νωνιών κατά ακτοπλοϊκή γραμμή και ενιαίου φορέα, 'Οργα
νισμού Λιμένων Ελλάδος. 

Στις διεθνείς μεταφορές οι αδυναμίες πού υπχρχου^ 
άρχισαν ήδη να βάζουν εμπόδια στην ομαλή διακίνηση τών 
προϊόντων πού εξάγονται οδικά προς τις χώρες της Δυτικής 
καί Κεντρικής Ευρώπης και θαλάσσια προς τις χώρες τής 
Μέσης 'Ανατολής καί τής Β. 'Αφρικής. 

Στίς οδικές μεταφορές οι δυσκολίες προέρχονται περισσό
τερο άπο τον ανεπαρκή αριθμό τών άδειων διελεύσεως φορτη
γών αυτοκινήτων πού χορηγούν ή Γιουγκοσλαβία καί Αυ
στρία, παρά άπο αδυναμίες τών οδικών μεταφορικών 
μέσων. 

Το φορτηγό αυτοκίνητο άπο άποψη κόστους, ταχύτητας 
καί εξοικονομήσεως συναλλάγματος — για το τμήμα τής 
διαδρομής πέρα από τα σύνορα — πλεονεκτεί σε σχέση με 
το σιδηρόδρομο, πού αποτελεί το πλησιέστερο ανταγωνιστι
κό μεταφορικό μέσο. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη οξύτερο 
άπο τήν έ'λλειψη ικανοποιητικής εναλλακτικής οδικής — ή 
συνδυασμού οδικής καί θαλάσσιας — συνδέσεως μέ τις 
χώρες αυτές. Γι' αυτό θα μελετηθούν καί άλλες εναλλακτι
κές λύσεις πού πιστεύεται δτι εξασφαλίζουν τίς προϋποθέ
σεις για τή λύση του προβλήματος. 

Οι μεταφορές μεταξύ Ελλάδος καί τών χωρών τής Μέσης 
'Ανατολής καί Β. 'Αφρικής πάσχουν άπο τήν έ'λλειψη τα
κτικών θαλάσσιων γραμμών. 'Η έναρξη τής λειτουργίας 
του πορθμείου Βόλου - Ταρτούς Συρίας το 1977 αποτελεί 
ενα βήμα προς τήν ορθή κατεύθυνση. Ή γραμμή αυτή, 
παράλληλα και μέ τήν προοπτική για τή δημιουργία Ευρω
λιμένα στή Θεσσαλονίκη, πιστεύεται δτι θα αποτελέσει τή 
βάση για τήν αξιοποίηση τής γεωγραφικής θέσεως τής 
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Ελλάδος σαν κέντρου διαμετακομιστικού εμπορίου ανάμεσα 
στην Ευρώπη και τις χώρες της Μέσης 'Ανατολής. 

Στην πενταετία του Προγράμματος θα επιδιωχθεί ή άρση 
τών δυσχερειών πού αντιμετωπίζονται στις διεθνείς οδικές 
μεταφορές και ή ενίσχυση της προσπάθειας πού άρχισε 
για την πορθμειακή σύνδεση της Ελλάδος μέ τις χώρες 
της Μέσης 'Ανατολής. Στα πλαίσια αυτά θα ενισχυθεί ή 
ίδρυση μεγαλύτερων εταιριών οδικών μεταφορών, μέ τη 
συνένωση καί ενίσχυση τών υφιστάμενων, ώστε να μπορούν 
να ανταποκριθούν στον σημαντικά ενισχυμένο ρόλο πού θα 
κληθούν να παίξουν μετά την έ'νταξή μας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. 

3.7. Επικοινωνίες 

"Αν καί ή κατάσταση στις επικοινωνίες καί ιδιαίτερα στις 
τηλεπικοινωνίες, συγκριτικά μέ τους άλλους κλάδους της 
οικονομίας, θεωρείται ικανοποιητική, εντούτοις σε ορισμέ
νες κατηγορίες υπηρεσιών εξακολουθούν να υπάρχουν αδυ
ναμίες. 

Στις τηλεπικοινωνίες οι σημαντικότερες αδυναμίες είναι 
ή ανεπαρκής εξυπηρέτηση τών ποντοπόρων πλοίων, ό μεγά
λος μέσος χρόνος αναμονής για εγκατάσταση τηλεφώνων 
καί τηλετύπου (τέλεξ), οι δυσκολίες επικοινωνίας ορισμένες 
ώρες του 24ώρου στο εσωτερικό καί το εξωτερικό λόγω 
ανεπάρκειας του δικτύου καί ανεπαρκούς εξοπλισμού τών 
κέντρων καί ή ύπαρξη περισσότερων άπο ένα τηλεπικοινω
νιακών συστημάτων (υπάρχουν ένδεκα συστήματα) πού 
θέτει εμπόδια στην προσπάθεια βελτιώσεως τής τεχνολογίας 
καί συντηρήσεως τών εγκαταστάσεων. 

'Επειδή προβλέπεται ότι οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, 
κατά τή διάρκεια του Προγράμματος, θα εξακολουθήσουν 
να αυξάνουν μέ σχετικά ψηλούς ρυθμούς, θα επιδιωχθεί — 
μέσα στα πλαίσια πού επιτρέπει το ύψος τών πόρων πού θα 
διατεθούν για τον κλάδο — ή βελτίωση τής ραδιοεπικοινωνια-
κής εξυπηρετήσεως τών ποντοπόρων πλοίων, ή αύξηση τής 
ικανότητας τών διεθνών τηλεφωνικών κέντρων, ή βελτίωση 
τής ποιότητας τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ολόκληρο 
το 24ωρο καί ό σταδιακός περιορισμός τών τεχνολογικά 
ασυμβίβαστων συστημάτων του ΟΤΕ. Τέλος, θα επιδιωχθεί 
ή προώθηση καί διάδοση τών σχετικά νέων υπηρεσιών, όπως 
ή μεταβίβαση στοιχείων (data transmission), πού παρέχει 
ή τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία μέ τή βοήθεια ηλεκτρο
νικών υπολογιστών. 

Οι παραπάνω επιδιώξεις προβλέπεται δτι θα επιτευχθούν 
μέ τήν εφαρμογή του 5ετους προγράμματος αναπτύξεως 
(1977 - 81 ) του ΟΤΕ, πού έχει ήδη εγκριθεί άπο το κρά-
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τος. Ή βελτίωση της ραδιοεπικοινωνίας θα επιτευχθεί με 
τη συμμετοχή της Ελλάδος στο διεθνές ναυτιλιακό δορυφο
ρικό σύστημα (INMARSAT), άλλα πέρα άπ' αυτό καί' με 
τη μεταφορά των κέντρων εκπομπής καί λήψεως από τήν 
'Αθήνα σε άλλη καταλληλότερη περιοχή. 

Σ τ η ραδιοτηλεόραση, ή ανεπαρκής κάλυψη του ελληνικού 
χώρου άπό την Ε Ρ Τ καί ΤΈΝΕΔ θεωρείται σημαντική 
αδυναμία. Υπολογίζεται, δτι κατά τή διάρκεια της 
ημέρας τα ραδιοφωνικά καί τηλεοπτικά προγράμματα καλύ
πτουν λιγότερο άπό 90 % και 95 % αντίστοιχα του πληθυ
σμού της χώρας. Τή νύχτα, στην περιοχή των μεσαίων κυ
μάτων, τα ποσοστά αυτά μειώνονται ακόμη περισσότερο 
λόγω της παρεμβολής των εκπομπών άλλων χωρών. Ή 
σημασία της ανεπάρκειας αυτής εντείνεται άπό το γεγονός 
δτι οι περιοχές του ελληνικού χώρου πού δέν καλύπτονται 
ραδιοτηλεοπτικά είναι, κατά κανόνα, οι πιο στερημένες 
τέ ευκαιρίες επικοινωνίας. Στις περιοχές αυτές ή δυνατότητα 
να ικανοποιηθούν οι ανάγκες πού καλύπτει ή ραδιοτηλεό
ραση — ενημέρωση, ψυχαγωγία καί μόρφωση — με άλλα 
μέσα επικοινωνίας παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. 

Σ τ ή διάρκεια του Προγράμματος θα επιδιωχθεί σε πρώτο 
στάδιο ή πλήρης ραδιοτηλεοπτική κάλυψη του ελληνικού 
χώρου καί σέ δεύτερο ή πολλαπλή κάλυψη του για να υπάρ
χει ή δυνατότητα επιλογής μεταξύ προγραμμάτων. Για τήν 
επίτευξη τών σκοπών αυτών θα δοθεί προτεραιότητα σέ 
κείνα άπό τα έργα, πού προγραμματίζονται άπό τήν Ε Ρ Τ 
καί τήν ΥΕΝΕΔ, πού θα επιτρέψουν τήν πλήρη ραδιοτηλεο
πτική κάλυψη του ελληνικού χώρου καί τον καλύτερο συντο
νισμό της δραστηριότητας τών δύο φορέων. 

3.8. Ε μ π ο ρ ι κ ή ναυτιλία 

Ή εμπορική ναυτιλία αποτελεί τή μόνη αξιόλογη οικο
νομική δραστηριότητα στην οποία οι "Ελληνες κατέχουν 
τα πρωτεία. Πράγματι, ό έλληνόκτητος στόλος είναι σήμερα 
ό μεγαλύτερος του κόσμου μέ πλοία συνολικής χωρητικό
τητας 52.843 χιλ. κόρων ολικής χωρητικότητας, άπό τα 
όποια το 64 % περίπου είναι μέ ελληνική σημαία. 'Απα
σχολεί σήμερα περίπου 86.000 Έλληνες ναυτικούς καί το 
1977 απέφερε συνάλλαγμα 1.123 εκατ. δολλαρίων. Το 
κονδύλι αυτό είναι το μεγαλύτερο καί το σταθερότερο 
στην εξέλιξη του ανάμεσα στους άδηλους πόρους. Ό στόλος 
δμως αυτός αναπτύχθηκε κυρίως μακριά άπό τήν Ε λ λ ά δ α , 
χρηματοδοτήθηκε άπό τή διεθνή χρηματαγορά καί οι 
δεσμοί του μέ τήν οικονομία τής χώρας δέν είναι τόσο στε
νοί δσο θα ήταν επιθυμητό. Αυτό δέν οφείλεται μόνο στις 
ελλείψεις τής ναυτιλιακής υποδομής τής χώρας άλλα καί 
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•στον ειδικό χαρακτήρα του κλάδου. Επίσης ανεπάρκειες — 
-ποσοτικές καί ποιοτικές — παρουσιάζονται και στο ναυτερ
γατικό δυναμικό, ιδιαίτερα μετά το 1970,»*. 

Βάσικος στόχος του Προγράμματος θα είναι ή στενότερη 
•σύνδεση της εμπορικής ναυτιλίας με την εθνική οικονομία, 
στο μέτρο πού αυτό είναι δυνατό στα πλαίσια της ιδιομορφίας 
του κλάδου. Θα καταβληθεί προσπάθεια για τή βελτίωση 
•και διεύρυνση των υπηρεσιών τις όποιες προσφέρει ή χώρα 
•στή ναυτιλία, ιδίως στον τομέα της έπισκευαστικής βιομη
χανίας καί στις ' τηλεπικοινωνίες, καί για τήν εξασφάλιση 
•ποσοτικά καί ποιοτικά επαρκών πληρωμάτων με παράλληλη 
βελτίωση τών συνθηκών εργασίας. 'Επίσης θα ενθαρρυνθούν 

•οι πλοιοκτήτες για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτο
βουλιών στή χώρα, σε άλλους τομείς. '·.....-. 

3.9. Τουρισμός 

Ό τουρισμός αποτελεί έ'ναν άπο τους δυναμικότερους, καί 
ταχύτερα εξελισσόμενους τομείς τής οικονομίας καί ενισχύει 
•σημαντικά το ισοζύγιο πληρωμών. Στην περίοδο 1970.-.77 
•οι αφίξεις ξένων τουριστών τριπλασιάστηκαν, ενώ οι εισ
πράξεις σε τουριστικό συνάλλαγμα πενταπλασιάστηκαν. 
Σημαντική επίσης ήταν καί ή αύξηση του εσωτερικού του
ρισμού. . _./! 

Ή επίτευξη ψηλών ρυθμών αναπτύξεως του τομέα ήταν 
αποτέλεσμα τής πολιτικής πού ασκήθηκε στο παρελθόν. 
Ή διάθεση δμως παραγωγικών πόρων με ευνοϊκούς δρους 

-για τήν προσέλκυση καί ικανοποίηση όσο το δυνατό μεγαλύ
τερου αριθμού τουριστών, κυρίως άπο το εξωτερικό, με 
•σκοπό τή μεγιστοποίηση τών συναλλαγματικών εσόδων, έγινε 
χωρίς να έ'χει καθοριστεί ενα πρότυπο μακροχρόνιας εξελί
ξεως τοϋ τομέα βάσει χωροταξικής κατανομής καί έ'ρευνες 

-για τις συνέπειες τής τουριστικής αναπτύξεως. Ή πολιτική 
αυτή είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην εξέλιξη του τομέα 
.καί περιόρισε τή συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη 
τής χώρας. 

Ή τουριστική ανάπτυξη δημιούργησε ορισμένα προβλή-
•ματα φυσικού καί άνθρωπογενοΰς περιβάλλοντος, καθώς καί 
-προβλήματα κανονικής λειτουργίας κατά τήν περίοδο αιχμής. 
'Ανάλογα προβλήματα δημιούργησε καί ή ευκαιριακή είσοδος 

•στον τομέα ατόμων μέ μικρή ή καθόλου τουριστική πείρα. 

Τα προβλήματα αυτά, πού οφείλονται στην πολιτική πού 
ασκήθηκε μέχρι πρόσφατα, επέτειναν οι εγγενείς αδυναμίες 
του τομέα καί ειδικότερα ή εποχικότητα τής ζητήσεως 

-.καί ή ευαισθησία πού παρουσιάζει στις οικονομικές καί κοι
νωνικές αναταραχές. 

105 



Παρά την ταχεία ανάπτυξη του τουρισμού, πού πήρε 
σημαντικές διαστάσεις, δλες οι ενδείξεις πείθουν δτι η 
τουριστική χωρητικότητα του ελληνικού χώρου είναι μεγα
λύτερη άπο τη μέχρι σήμερα τουριστική κίνηση. Μικρός· 
μόνον αριθμός τουριστικών περιοχών εμφανίζει σημεία, 
κορεσμού κατά τήν περίοδο αιχμής. Πρέπει όμως να σημειω
θεί δτι το εκάστοτε μέγεθος και ή έκταση αναπτύξεως τοΰ· 
τομέα μακροχρόνια εξαρτώνται τόσο άπο τήν έκταση, τήν· 
ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών φυσικών· 
πόρων, σε συνδυασμό με το ιστορικό και πολιτιστικό παρελ
θόν, δσο και από τήν υφιστάμενη κοινωνικοοικονομική δομή, 
και ανάπτυξη της χώρας και τή γενικότερη πολιτική. 

Οι προοπτικές για τήν εξέλιξη του τουρισμού είναι, 
εξαιρετικά ευνοϊκές άπο άποψη ζητήσεως, αν ληφθούν υπόψη 
ή ταχεία αύξηση της ζητήσεως τουριστικών υπηρεσιών, 
πού αναμένεται στο μεσογειακό χώρο, και ή μικρή συμμετοχή, 
της χώρας σ' αύτη. 

Βασική κατεύθυνση πολιτικής θα είναι ή ανάπτυξη τοΰ· 
τουρισμού, με κριτήριο τήν αποδοτικότητα του σαν παραγω
γικού κλάδου.Στην περίοδο τοΰ Προγράμματος, θα επιδιω
χθεί ή αξιοποίηση τοΰ υποαπασχολούμενου ή άργοΰντος 
παραγωγικού δυναμικού με τή δημιουργία της αναγκαίας. 
υποδομής, ή δημιουργία εγκαταστάσεων για τήν ικανοποίηση 
ειδικότερων κατηγοριών τουρισμού (χειμερινού, υγείας 
κ.λπ. ), ή αποκατάσταση υγιούς σχέσεως μεταξύ κύριων και 
βοηθητικών καταλυμάτων, με σχετική αύξηση τών βοηθη
τικών, πού θα ενισχύσει τον οικογενειακό χαρακτήρα. 
στην τουριστική εκμετάλλευση και θα αυξήσει τις δυνατό
τητες για τήν ικανοποίηση τών αναγκών τοΰ εσωτερικού-
τουρισμού, ή ανάπτυξη τών τουριστικών εγκαταστάσεων 
και ή κατανομή στο χώρο με βάση χωροταξικά σχέδια,, 
ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό οι δυσμενείς 
επιπτώσεις πάνω στο περιβάλλον, και ή ανάσχεση στή μεγα
λύτερη ανάπτυξη περιοχών ή τόπων δπου εμφανίζονται, 
έντονα σημεία κορεσμού ή άλλα προβλήματα. 
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VI. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ KAI ΠΟΙΗΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1.1. Το χωροταξικό και περιφερειακό πρόβλημα τής 
χώρας 

Το ενα τρίτο περίπου του πληθυσμού της χώρας καί 
αρκετά μεγαλύτερο τμήμα των οικονομικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων συγκεντρώνονται στην 
περιφέρεια πρωτευούσης. 

"Οπο^ς σημειώθηκε πιο πάνω, ή μεγάλη αύτη συγκέν
τρωση δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα τόσο στην 
πρωτεύουσα δσο και στη λοιπή χώρα. Στην πρωτεύουσα. 
και σε μικρότερη έκταση στη Θεσσαλονίκη και σε δρισμένα. 
άλλα αστικά κέντρα οι συνθήκες αναψυχής και εργασίας 
χειροτερεύουν, ή μετακίνηση και οι μεταφορές γίνονται. 
προβληματικές, ή φύση και το ιστορικό καί πολιτιστικό· 
περιβάλλον καταστρέφονται ή υποβαθμίζονται σημαντικά. 
καί γενικότερα ή αποτελεσματικότητα τής οικονομικής 
δραστηριότητας επηρεάζεται δυσμενώς. 

Μέ τη μετακίνηση του πληθυσμού οι περιφέρειες καί τα. 
περιφερειακά κέντρα χάνουν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική 
αυτοδύναμη τοπική δράση καί ανάπτυξη. "Ετσι, περιορίζεται 
ή αξιοποίηση τών φυσικών καί ανθρώπινων πόρων, τής 
διαθέσιμης οικονομικής καί κοινωνικής υποδομής, τής επι
χειρηματικότητας καί όλων τών κοινωνικών καί πολιτιστι
κών δυνάμεων πού παραμένουν εκεί. 

Ειδικότερα ή εγκατάλειψη ορισμένων ορεινών, ημιορεινών,, 
νησιωτικών καί μεθοριακών αγροτικών περιοχών ή ή μεγάλη 
μείωση, ή διασπορά καί ή δημογραφική εξασθένηση του πλη
θυσμού τους δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. 'Η εξασφά
λιση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών καί υποδομής γίνεται 
σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτη ή πολύ δαπανηρή, ή φύση,, 
το ιστορικό καί πολιτιστικό περιβάλλον καί πολλοί εκμε
ταλλεύσιμοι φυσικοί πόροι υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται r 

μερικές τουλάχιστον άπο τις δυνατότητες πού υπάρχουν για 
αξιοποίηση φυσικών πόρων καί ανάπτυξη τής αγροτικής, 
δραστηριότητας τής χειροτεχνίας, τής βιοτεχνίας καί του 
τουρισμού παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Σ* αυτά τα πλαίσια 
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"πολλές μικροκοινωνίες και μικροπολιτισμοί μεγάλης σημα-
•σίας αφανίζονται ενώ παράλληλα σε πολλές νησιωτικέ e 
ή παραμεθόριες περιοχές σημειώνονται μεταβολές επιζήμιες. 

Παράλληλα μέ την ασύμμετρη ή άνιση άνα τη χώρα διάρ
θ ρ ω σ η και ανάπτυξη της οικονομικής, κοινωνικής και πολι
τιστικής δραστηριότητας, διατηρείται και άνιση κατανομή 

-εισοδήματος καί συλλογικών υπηρεσιών, ευκαιριών ανα
πτύξεως και δυνατοτήτων επιλογής τρόπων ζωής. 

Ή αντιμετώπιση καί ή βαθμιαία άμβλυνση του χωροτα
ξ ι κ ο ύ και περιφερειακού προβλήματος τής χώρας παρουσιά
ζει δυσκολίες άλλα δεν είναι αδύνατη. Το επίπεδο αναπτύξεως 

-στο όποιο έ'χει φτάσει ή χώρα δημιουργεί αρκετά περιθώρια 
για την άσκηση τής απαραίτητης πολιτικής. Παράλληλα 
>μέ την ένταξη τής χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ή 
•«αξιοποίηση τών προγραμμ,άτων για μείωση των περιφε
ρειακών διαφορών καί ανάπτυξη τών προβληματικών περιο
χών πού υπάρχουν θά συμβάλει ουσιαστικά στην περιφε
ρειακή ανάπτυξη. 

1.2 . Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής για τή 
χωροταξία καί την περιφερειακή ανάπτυξη 

Βασικός στόχος του Προγράμματος για την περιφερειακή 
^ανάπτυξη καί την πιο υγιή κατανομή του πληθυσμού καί τών 
«διάφορων δραστηριοτήτων στο χώρο, είναι να δημιουργηθούν 
στις περιφέρειες εξίσου ευνοϊκές προϋποθέσεις για προσέ
λευση ή επιτόπια ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, 
ιδιαίτερα στο βιομηχανικό τομέα, όπως καί στην περιφέρεια 

^Αθηνών καί στη Θεσσαλονίκη. 

Ή ανάπτυξη τών ευνοϊκών αυτών προϋποθέσεων στις 
περιφέρειες κατά την πρώτη φάση θά στηρίζεται βασικά στα 
κίνητρα περιφερειακής αναπτύξεως — πού βρίσκονται υπό 
άναθεο')ρησ/; — καθώς καί στην προώθηση περιφερειακών 
προγραμμάτων τεχνικής καί κοινωνικής υποδομής. 

1.2.1. Περιφερειακοί πόλοι αναπτύξεως 

Ή περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στη δη
μιουργία πολλών περιφερειακών κέντρων. Ε π ε ι δ ή όμως οι 
πόροι πού μπορούν να διατεθούν είναι περιορισμένοι, σέ 
μια πρώτη φάση θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
τεχνικής καί κοινωνικής υποδομής σ' ενα μικρό αριθμό κέν
τρων. Ή συγκέντρωση τής προσπάθειας στα κέντρα αυτά 
6ά αυξήσει τήν αποτελεσματικότητα της. 

Σ τ α πλαίσια αυτά, για τήν περίοδο του Προγράμματος, 
6ά επιδιωχθεί σημαντική επιτάχυνση τών ρυθμών αναπτύ
ξεως Πάτρας, Βόλου - Λάρισας καί 'Ηρακλείου - Χανίων. 
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Γιά, την 'Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την "Ηπειρο* 
καντή.Νότιο -.δυτική Πελοπόννησο ήίπιλογή τών κέντρων-
αναπτύξεως και. ©..χαρακτήρας τοΰ. ̂ καθενός θα γίνει κατά-. 
τήν περαιτέρω επεξεργασία, υστέρα-aftò.προσεκτική ,μελέτη 

Στα περιφερειακά αυτά· κέντρα αναπτύξεως θα προωθη
θούν προγράμματα' δημιουργίας βιομηχανικών καί βιοτε
χνικών περιοχών και προγράμματα συμπληρωματικής συγ
κοινωνιακής υποδομής. Παράλληλα, θα ιδρυθούν ή θα4, 
ολοκληρωθούν σχολές μέσης καί ανώτερης τεχνικής εκπαι
δεύσεως, θα προωθηθεί ή θα όλοκληροίθεΐ ή δημιουργία, 
πανεπιστημιακών μονάδων καί ερευνητικών κέντρων και. 
θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τήν παροχή υπηρεσιών-
εκσυγχρονισμού, προσαρμογής ή αναπτύξεως προς βιοτε
χνίες και βιομηχανίες. Παράλληλα θα αναπτυχθούν -νοσο
κομειακά κέντρα και θα προωθηθούν προγράμματα κατοι
κίας, κοινωνικού εξοπλισμού καί έργων υποδομής υπηρε
σιών πόλεως. 

Ή ανάπτυξη τών περιφερειακών κέντρων, εκτός άπο τα-
άλλα ευεργετικά της αποτελέσματα, θα οδηγήσει καί στην-
κάμψη του ρυθμού αυξήσεως τής συγκεντρώσεως στην πρω
τεύουσα καί στή Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα δμως για τ ή ν 
περιοχή 'Αθηνών, θα καταβληθεί προσπάθεια αποκεντρώ
σεως ορισμένων δραστηριοτήτων τοΰ δημόσιου τομέα καΚ 
θα ενθαρρυνθεί ό ιδιωτικός τομέας για μετεγκατάστασης 
στα περιφερειακά κέντρα, στις περιπτώσεις πού αυτό συμ
βάλλει στην εξυγίανση τοΰ κέντρου καί στην ανάπτυξη? 
τών περιφερειών ενώ παράλληλα δεν συνεπάγεται ψηλό-
κόστος. 

Στα προγράμματα τεχνικής καί κοινωνικής ύποδομής-
γιά τήν 'Αθήνα, καθώς καί για τή Θεσσαλονίκη, ή έ'μφαση^ 
θα δοθεί στα έ'ργα πολεοδομικής εξυγιάνσεως καί βελτιώ
σεως τοΰ περιβάλλοντος. 

1.2.2. Μεσαίες καί μικρές πόλεις 

Βασική πολιτική για τις μικρότερες πόλεις θα αποτελεί! 
ή ενίσχυση τών τοπικών εξειδικεύσεJOV καί τών αναπτυξια
κών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, σύμφωνα μέ τους; 
πόρους καί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τών πόλεων καί-. 
τών νομών. 

1.2.3. 'Αγροτικές περιοχές καί δίκτυο αγροτικών* 
περιοχών 

Βασικές κατευθύνσεις τής πολιτικής για τή βελτίωση τής-
στάθμης τών αγροτικών οικισμών θα ειναί : (α) ή επιλογή: 
ενός δικτύου κεντρικών αγροτικών οικισμών, στους,όποιους; 
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f)à αναπτυχθούν υπηρεσίες και υποδομή ανώτερου επιπέδου, 
στα πλαίσια ενός μακροχρόνιου προγράμματος αναπτύξεως 
κάθε περιοχής, (β ) ό συνδυασμός τής αναπτύξεως του αγρο
τικού χώρου με τήν άστικο-βιομηχανική ανάπτυξη σέ επί
πεδο περιφέρειας και ύποπεριφερειών (νομών ή επαρχιών) 
και (γ) ή διατήρηση καί αύξηση τών συμπληρωματικών και 
παράλληλων προς τή γεωργία δραστηριοτήτων (χειροτεχνί
ας, βιοτεχνίας, μή ξενοδοχειακού τουρισμού κ.λπ. ) μέσα 
•στον αγροτικό χώρο. 

Ειδικά προγράμματα διατηρήσεως καί αναπτύξεως θά 
προωθηθούν για τις προβληματικές περιοχές (ορεινές, 
ημιορεινές, νησιωτικές καί παραμεθόριες) καί για ορισμέ

νους οικισμούς πού παρουσιάζουν ιστορικό καί πολιτιστικό 
ενδιαφέρον. Για τους οικισμούς καί τις περιοχές αυτές θα 
-διατεθούν σημαντικοί οικονομικοί πόροι καί θα αξιοποιη
θούν οι παρεχόμενες δυνατότητες συμπληρωματικής χρη
ματοδοτήσεως μέσω καί τών σχετικών προγραμμάτων τής 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 

Για να αξιοποιηθούν πλήρως τα διάφορα προγράμματα 
τής ΕΟΚ (για εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
για περιοχές ειδικής μεταχειρίσεως κ.λπ. ) ή χώρα θα διαι
ρεθεί σέ ζώνες με κριτήρια τήν ομοιογένεια τών οικολογικών, 
παραγωγικών καί κοινωνικών συνθηκών καί τήν ενότητα 
τών προβλημάτων ή τών προοπτικών αναπτύξεως. 

Ή προώθηση τής αναπτύξεως τών αγροτικών περιοχών 
(δυναμικών ή προβληματικών) θα καταβληθεί προσπάθεια 

•να στηριχτεί στην οργανωμένη χρησιμοποίηση τών τοπικών 
δυνάμεων καί πρωτοβουλιών πληθυσμού, παραγωγικών συ
στημάτων, αυτοχθόνων ειδικεύσεων κ.λπ., μέ συνεταιριστι
κές δομές παραγωγής καί εμπορίας ώστε να αυξηθεί, στο 
μέτρο του δυνατού, το εισόδημα πού παραμένει στην περιοχή. 

1.2.4. Βιομηχανία 

θ α επιδιωχθεί να προσελκυσθούν οι βιομηχανικές μονάδες 
.μεγάλου καί μεσαίου μεγέθους στα περιφερειακά κέντρα 
αναπτύξεως καί κατά προτίμηση μέσα σέ ορισμένους ειδικά 
οργανωμένους χώρους υποδοχής. Στην εορύτερ-η περιοχή 
τών κέντρων αυτών θα οριστούν ζώνες δπου θα απαγορευτεί 
ή εγκατάσταση βιομηχανιών για λόγους περιβάλλοντος, 
"ζώνες στις όποιες θα επιτρέπεται ή εγκατάσταση βιομηχα
νιών πού προκαλούν ανεκτές οχλήσεις καί ζώνες δπού θα 
είναι επιθυμητή καί θα ενθαρρύνεται ή εγκατάσταση βιομη
χανίας κάθε βαθμού οχλήσεως. 

1.2.5. Τουρισμός 

Βασικές κατευθύνσεις τής πολιτικής για τή χωροθέτηση 
του τουρισμού είναι ή ανάσχεση τής περαιτέρω συγκεντρώ-
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•σεως τουριστικών δραστηριοτήτων σέ περιοχές μεγάλης 
αναπτύξεως του τουρισμού ('Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, 
Κέρκυρα κ.λπ. ), ή οργανωμένη επέκταση του τουρισμού 
•σέ αριθμό ζωνών και ή ενίσχυση της τουριστικής δραστηριό
τητας σέ περιοχές όπου οί δυνατότητες αναπτύξεως άλλων 
τομέων εϊναι περιορισμένες. 

Παράλληλα, τα έργα τουριστικής αναπτύξεως θα σχεδια
στούν σύμφωνα μέ τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής, 
ώστε να επιτευχθεί προσαρμογή και ένταξη του τουριστικού 
εξοπλισμού στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλ
λον. Ταυτόχρονα θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον περιορι
σμό των κοινωνικών προβλημάτων πού δημιουργεί ή προσέλ
κυση σέ ορισμένες περιοχές δυσανάλογου αριθμού τουριστών 
σέ σχέση μέ τό μόνιμο πληθυσμό. 

1.2.6. Μεταφορές 

Ή πολιτική για τους περιφερειακούς πόλους θα γίνει 
προσπάθεια να συνδυαστεί μέ τή χωροταξική διάρθρωση 
τών δικτύων και κόμβων μεταφορών διεθνούς και εθνικής 
σημασίας και μέ τήν ανάπτυξη διαμετακομιστικού εμπορίου. 

1.2.7. Περιφερειακοί και τοπικοί φορείς 

Βασικό παράγοντα για τήν οργάνωση και ανάπτυξη τών 
περιφερειακών, νομαρχιακών και τοπικών κοινωνικό-οικο
νομικών ενοτήτων τής χώρας αποτελεί ή παράλληλη προς 
τα επίπεδα αυτά οργάνωση κράτους, παραγωγικών τάξεων 
και ομάδων ενδιαφερόντων. 

Στα πλαίσια τής προσπάθειας για τήν ενίσχυση τής τοπι
κής αυτοδιοικήσεως, πού αποτελεί έναν άπό τους στόχους 
του Προγράμματος, θα δοθεί ιδιαίτερη έ'μφαση στή σημασία 
της για τήν προώθηση τής περιφερειακής αναπτύξεως. 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

(Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονο
μιά, παιδεία και πνευματική καλλιέργεια, αναψυχή και αθλη
τισμός, έρευνα). 

Οί εξελίξεις πού σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στον 
οικονομικό και στον κοινωνικό τομέα και οί αντίστοιχες 
μεταβολές στους τρόπους ζωής τών Ελλήνων, δέν οδήγησαν 
πάντοτε σέ βελτίωση τής ποιότητας ζωής. Επειδή ή βελ
τίωση της ποιότητας ζωής αποτελεί βασική επιδίωξη του 
Προγράμματος, εξετάζονται εδώ μερικοί από τους παρά
γοντες πού συμβάλλουν αποφασιστικά στή διαμόρφωση της 
και πού αποτελούν τό αντικείμενο συγκεκριμένης κρατικής 
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δραστηριότητας. Ειδικότερα πρόκειται για το φυσικό και. 
το οικιστικό περιβάλλον, για την πολιτιστική κληρονομιά, 
την παιδεία και την πνευματική καλλιέργεια, τήν έρευνα, 
τήν υπαίθρια αναψυχή και τον αθλητισμό. 

2.1. Φυσικό περιβάλλον 

Ή ελληνική φύση. αποτελεί πολύτιμη βάση για την ανά
πτυξη, ή τή στήριξη πολλών οικονομικών δράστη ρ ιοτήτων,. 
για τή διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας και για τήν 
ψυχική ισορροπία και τή σωματική υγεία του λάου. Παρου
σιάζει όμως σημεία σοβαρής ύποβαθμίσεως, ή όποια οξύ
νεται με ταχύ ρυθμό σε ολο.τον ελληνικό χώρο. "Ετσι, σε 
πολλές αγροτικές περιοχές αλλοιώνονται ή απειλούνται 
με αφανισμό πολύτιμα κεφάλαια πανίδας, χλωρίδας και χαρα
κτηριστικών τοπίων και τίθεται σέ κίνδυνο ή ισορροπία τών 
οικοσυστημάτων, ενώ στις ζώνες πού έχει συγκεντρωθεί 
ή βιομηχανία και ό αστικός πληθυσμός υπάρχουν προβλή
ματα ρυπάνσεως, θορύβων, καταστροφής της φύσεως και 
άλλοιοισεως της ποιότητας της ατμόσφαιρας, της θάλασσας 
καί του εδάφους. . r 

Οι βασικές αρχές της πολιτικής πού θα ακολουθηθεί κατά 
τ/] διάρκεια του Προγράμματος, για τήν προστασία καί τή 
βελτίωση του φυσικού περιβάλ?.οντος, θα είναι ή πρόληψη 
της ρυπάνσεως καί της αλλοιώσεως και ή ορθή χρήση καί 
αποφυγή της κατασπαταλήσεως σπάνιων πόρων. Οι αρχές 
αυτές βρίσκονται σέ απόλυτη συμφωνία μέ τήν αντίστοιχη 
πολιτική της ΕΟΚ. 

Πιο συγκεκριμένα θα καταβληθεί προσπάθεια : 
—: Για τήν αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στις 

περιπτώσεις πού έ'χει αλλοιωθεί κρίσΙμα, μέ προτεραιό
τητα στους κλειστούς κόλπους τών μεγάλων πολεοδο
μικών συγκροτημάτων της 'Ανατολικής Ελλάδος (Σα
ρωνικός, Παγασητικός, Θερμαϊκός κ.λπ. ). 

— Για τήν αποφυγή παρεμβάσεων σέ περιοχές ευαίσθητες 
άπο οικολογική καί αισθητική άποψη και πλούσιες σέ 
στοιχεία παρθένας φύσεως, και για τήν καταγραφή, τήν 
αξιολόγηση καί τήν κήρυξη τών σημαντικότερων άπο τα 
στοιχεία αυτά ως διατηρητέων. 

— Για τήν αντιμετώπιση τών αδυναμιών πού παρουσιάζει 
το σύστημα φορέων του δημόσιου καί του ιδιωτικού τομέα 
καί ή νομοθεσία προστασίας. 

2.2. Οικιστικό περιβάλλον 

Ή πολεοδομική οργάνωση στα πυκνοκατοικημένα τμή
ματα καί σέ ακραίες συνοικίες τών πόλεων, καθώς και σέ 
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πολλούς αγροτικούς οικισμούς, εμφανίζει σοβαρά προβλή
ματα. Σ ε πολλούς οικισμούς, και ιδιαίτερα σ' αυτούς πού δεν 
αναπτύσσονται, ή ήδη περιορισμένη τεχνική υποδομή καί 6 
κοινοτικός εξοπλισμός υποβαθμίζονται συνεχώς. Στις μεγά
λες πόλεις, κυρίως στην 'Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη, οι 
συνθήκες λειτουργίας περιορίζουν τις δυνατότητες για ικα
νοποιητική άσκηση των κοινωνικών, οικονομικών και πολι
τιστικών δραστηριότητος καί απειλούν τή σωματική καί 
ψυχική υγεία τών κατοίκων. 

Για τή βελτίωση της πολεοδομικής οργανώσεως, το Π ρ ό 
γραμμα θα επιδιώξει κατά προτεραιότητα τή βελτίωση του 
επιπέδου παροχής υπηρεσιών στους οικισμούς καί τή μείωση 
τών σχετικών ανισοτήτων πού υπάρχουν μέσα στις αστικές 
περιοχές. Ειδικότερα στις πόλεις θα επιδιώξει τήν εξασφά
λιση κατάλληλων εκτάσεων για κοινωνικό εξοπλισμό, 
ελεύθερους χοίρους καί πράσινο, τή δημιουργία οργανωμένων 
ζωνών γ ι α εγκαταστάσεις πού προκαλούν οχλήσεις, τή βελ
τίωση τών συνθηκών κυκλοφορίας οχημάτων καί π ε ζ ώ ν 
καί τών συνθηκών σταθμεύσεως καί τήν κατασκευή, κατά 
προτεραιότητα, τών βασικών έργων αποχετεύσεως όμβρίων 
καί ακάθαρτων υδάτων. 'Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη. 
βελτίωση τών πολεοδομικών συνθηκών στην κλίμακα τ η ς 
γειτονιάς. 

Στις αγροτικές περιοχές χαμηλών πυκνοτήτων καί στους 
μικρότερους οικισμούς θα καταβληθεί προσπάθεια για συν
τήρηση καί συμπλήρωση της υπάρχουσας υποδομής καί θα 
εξεταστούν οι δυνατότητες παροχής ορισμένων υπηρεσιών 
μέ κινητά συστήματα. 

Το Πρόγραμμα αποδίδει επίσης ιδιαίτερη σημασία στην 
προστασία καί διατήρηση τών φυσικών καί πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών τών οικισμών καί γενικά στην ανύψωση 
της αισθητικής ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος. 
Παράλληλα θα επιδιώξει τήν προστασία της περιαστικής 
γεωργικής γης, τών δασικών εκτάσεων καί τών ακτών άπα 
τήν αυθαίρετη κατάτμηση καί οικοπεδοποίηση. 

Για τήν προώθηση τών επιδιώξεων αυτών, το Πρόγραμμα 
θα προβλέπει τή βελτίωση τών φορέων πολεοδομικής πολι
τικής, τήν ενίσχυση του ρόλου τής αποκεντρωμένης κρατικής 
πολεοδομικής διοικήσεως καί τής τοπικής αυτοδιοικήσεως, 
τον εκσυγχρονισμό τής νομοθεσίας ρυθμίσεως καί ελέγχου 
της οικιστικής αναπτύξεως καί τή διαμόρφωση κατάλληλης 
πολιτικής γης. 

Ειδικότερα, δσον άφορα τον τομέα κατοικίας, παρά τον 
συνεχιζόμενο ψηλό ρυθμό κατασκευής νέων κατοικιών, έξα-
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κολουθοΰν να υπάρχουν προβλήματα μεγέθους μονάδων, 
ανέσεων, εξοπλισμού, ποιότητας κατασκευής καί κόστους, 
για τις χαμηλότερες κυρίως εισοδηματικές τάξεις. Σημαντι
κά προβλήματα συνθηκών κατοικίας υπάρχουν στις αγρο
τικές περιοχές, στις περιοχές αυθαιρέτων κ.λπ. Ε π ί σ η ς 
σοβαρά προβλήματα εμφανίζονται στους παραδοσιακούς 
οικισμούς και στις παλιές πόλεις, δπου υπάρχουν αξιόλογα 
αποθέματα κατοικιών πού πρέπει να συντηρηθούν και να 
εκσυγχρονιστούν. Ή αυξανόμενη ζήτηση για παραθεριστική 
κατοικία αποτελεί έ'να σχετικά πρόσφατο φαινόμενο πού 
εξελίσσεται σέ πρόβλημα λόγω ελλείψεως επαρκούς ελέγχου 
και οργανώσεως. 

Το Πρόγραμμα θα επιδιώξει τή βελτίωση τών συνθηκών 
κατοικίας και της συνοδευτικής υποδομής και θα προβλέπει : 

α ) Αναμόρφωση τής πολιτικής χρηματοδοτήσεως της κα
τοικίας και διάθεση πιστώσεων κατά προτεραιότητα για 
τίς χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις καί στις περιοχές 
μέ στενότητα στέγης. *Η πολιτική αυτή θα είναι προσαρ
μοσμένη στις πραγματικές ανάγκες τών νοικοκυριών. 

β ) Διαμόρφωση πολιτικής συμπιέσεως του κόστους τής 
κατοικίας καί ελέγχου τής ποιότητας της. Για το σκοπό 
αυτό θα ενισχυθεί ή κατασκευή συγκροτημάτων κατοι
κιών άπο δημόσιους φορείς ή καί μέ συμμετοχή ιδιωτι
κών κατασκευαστικών φορέων καί ειδικότερα στις 
παραμεθόριες καί σέ εθνικής σημασίας περιοχές. 

γ ) Διαμόρφωση πολιτικής ενοικιαζόμενης κατοικίας κα}. 
βελτιώσεως υφιστάμενου αποθέματος κατοικιών. 

δ)Όργάνωση καί έλεγχο τής αναπτύξεως τής παραθεριστικής 
κατοικίας. 

2.3. Πολιτιστική κληρονομιά 

Ό ελληνικός πολιτισμός αποτελεί το υπόβαθρο τής κοι
νωνικής καί πολιτιστικής μας υποστάσεως καί δράσεως. 

Στή φύλαξη όμως τών άνθρωπογενών στοιχείων τής ελλη
νικής παραδόσεως, τών μνημείων καί τών άλλων δημιουργη
μάτων του λόγου καί τής τέχνης δλων τών εποχών παρου
σιάζονται σοβαρά προβλήματα. 

Βασική κατεύθυνση του Προγράμματος θα είναι συστημα
τική καλλιέργεια συνειδήσεως προστασίας τών αξιόλογων 
στοιχείων τής σύγχρονης πολιτιστικής φυσιογνωμίας του 
τόπου, ή οποία θα επιτευχθεί, σέ πρώτο στάδιο, μέ τήν παρα
δειγματική κρατική δραστηριότητα σε θέματα προστασίας, 
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σέ συνδυασμό με θεσμικές αλλαγές, την κατάλληλη αναμόρ
φωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καί τη γενικότερη 
προαγωγή της παιδείας. 

Για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, στα πλαί
σια του Προγράμματος, το κράτος θα αναλάβει δραστηριό
τητα προς τήν κατεύθυνση της θεσμικής κατοχυρώσεως της 
προστασίας τους, τήν επίλυση τών προβλημάτων λειτουρ
γίας πού παρουσιάζει το σημερινό σύστημα φορέων και τήν 
αυστηρή αποφυγή της παρεμβάσεως σε ευαίσθητες άπο 
αισθητική άποψη καί πλούσιες σέ ιστορικά στοιχεία περιο
χές. Θα προωθήσει επίσης τήν καταγραφή, αξιολόγηση καί 
κήρυξη ως διατηρητέων τών σημαντικότερων τέτοιων 
στοιχείων καί θα δημιουργήσει ευκαιρίες για αναγνώριση 
καί μελέτη αυτών τών στοιχείων καί περιοχών σέ ευρύτερα 
στρώματα του ελληνικού πληθυσμού. 

2.4. Παιδεία καί πνευματική καλλιέργεια 

Οί δυνατότητες για εκπαίδευση καί γενικότερα για τήν 
απόκτηση παιδείας, παρά τή γρήγορη βελτίωση τους στο 
παρελθόν, εξακολουθούν να υπολείπονται άπο τις αντίστοιχες 
ανάγκες καί οί ευκαιρίες πού παρέχονται στα διάφορα στρώ
ματα τοϋ πληθυσμού για τους σκοπούς αυτούς είναι άνισες. 
Οί αδυναμίες είναι οξύτερες στους εξειδικευμένους καί προ
χωρημένους τομείς γνώσεως καί στο χώρο τών εξωσχολικών 
μορφωτικών δραστηριοτήτων. Παρατηρείται επίσης δτι δεν 
υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες πού θα επέτρεπαν 
τή συνεχή εκπαίδευση καί δια βίου παιδεία, πού αποτελούν 
βασική ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας. 

'Επιδίωξη τοϋ Προγράμματος θα είναι ή προαγωγή του 
εκπαιδευτικού συστήματος, σέ δλες τις βαθμίδες, καί ή 
ανάπτυξη τών εξωσχολικών μορφωτικών δραστηριοτήτων, 
σέ τρόπο πού να ανταποκρίνεται στις αυξημένες προσδο
κίες της εποχής. Ειδικότερα, θα προβλέπεται ή μελέτη τών 
αναγκών για συνεχή εκπαίδευση καί τών δρων καί συνθηκών 
για τήν εισαγωγή του θεσμού. 

Στον τομέα της πνευματικής καί καλλιτεχνικής δραστη
ριότητας διαπιστώνονται επίσης σοβαρά προβλήματα. 

Βασικός στόχος του Προγράμματος θα είναι ή διαμόρφωση 
καί διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών για τήν πληρέστερη εκ
δήλωση πνευματικών καί καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων καί 
για τήν αξιοποίηση τών δημιουργικών δυνάμεων της ελλη
νικής κοινωνίας. 

Για τήν επίτευξη τών επιδιώξεων του Προγράμματος στον 
πολιτιστικό τομέα, ή κρατική δραστηριότητα δέν θα περιο-
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ριστεϊ μόνο στην ενίσχυση ειδικών δραστηριοτήτων πού αφο
ρούν μικρό κύκλο ατόμων άλλα, κυρίως, στην κάλυψη των 
αναγκών δσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού πολιτών, άπα 
όλες τις ηλικίες, τις κοινωνικές ομάδες καί τις περιοχές της 
χώρας. Προβλέπεται επίσης ή ενίσχυση τών θεσμών και τών 
φορέων πού προάγουν την πνευματική και καλλιτεχνική 
δημιουργία σέ συνδυασμό με τήν αύξηση τών δυνατοτήτων 
καί τή συστηματοποίηση τών ευκαιριών επαφής του κοινού 
με τα έργα καί τίς εκδηλώσεις της τέχνης καί του πνεύματος. 

Τέλος, στα πλαίσια του Προγράμματος, θα επιδιωχθεί 
με ιδιαίτερη έ'μφαση ή καλλιέργεια καί ή περαιτέρω προώ
θηση πυκνών καλλιτεχνικών, επιστημονικών καί γενικά 
πνευματικών επαφών καί ανταλλαγών μεταξύ της χώρας 
καί άλλο^ν λαών. 

2.5. Υπαίθρια αναψυχή καί αθλητισμός 

Οί οικονομικές καί τεχνολογικές εξελίξεις καί ειδικότερα 
ή αύξηση του εισοδήματος, ή μεγαλύτερη κινητικότητα του 
πληθυσμού, ή εσωτερική μετανάστευση, ή εισαγωγή του 
αυτοματισμού κι ή ανάπτυξη τών μεταφορών καί τών συ
στημάτων επικοινωνίας μεταβάλλουν τους τρόπους ζωής 
καί συντελούν, μεταξύ άλλων, σέ αύξηση του ελεύθερου 
χρόνου. 

'Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μέ τρόπο πού να προά
γεται ή υγεία, ή ψυχική ισορροπία καί ή πνευματική ανά
πτυξη του άτομου, προϋποθέτει αύξηση τών δυνατοτήτων για 
υπαίθρια αναψυχή καί για τον αθλητισμό καί βελτίωση 
τών συνθηκών συμμετοχής του πληθυσμού στις δραστηριό
τητες αυτές. 

"Οσον άφορα τον αθλητισμό, επιδίωξη του Προγράμματος 
θα είναι ή ανάληψη σύμμετρης προσπάθειας σέ πολλά επί
πεδα για τήν ανάπτυξη υποδομής καί αθλητικού δυναμικού. 
Θα επιδιώκεται ή δημιουργία υγιούς αθλητικής βάσεως μέ 
ιδιαίτερη μέριμνα για το σχολικό αθλητισμό καί έ'μφαση 
περισσότερο στην άθληση (ενεργητική συμμετοχή) παρά στο 
αθλητικό θέαμα. Θα επιδιώκεται επίσης ή βελτίωση του 
δυναμικού σέ αθλούμενους καί προπονητές καί ό σαφής 
προσανατολισμός προς τίς αθλητικές δραστηριότητες καί τον 
εξοπλισμό πού ταιριάζουν στο φυσικό καί βιοκλιματικο 
περιβάλλον της χώρας καί ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες 
τοπικές ανάγκες. 

"Οσον άφορα τήν υπαίθρια αναψυχή, επιδίωξη του Προ
γράμματος θα είναι να ικανοποιήσει τίς αυξανόμενες ανάγ
κες του πληθυσμού τών μεγάλων αστικών κέντρων για 
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ελεύθερους χώρους και πράσινο, ιδίως στο επίπεδο της γει
τονίας, να παράσχει ίσες δυνατότητες προσπελάσεως 
στους χώρους αυτούς και να προαγάγει τις δραστηριότητες 
εκείνες, στον περιαστικο χώρο, πού συνδέονται με την 
•οργανωμένη μαζική ή ατομική εκδρομική κίνηση (μεγάλα 
πάρκα, οργανωμένες ακτές κ.ά. ). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟ-ΙΌΝ 

Τομείς 

οικονομικής 

δραστηριότητας 

1970 1975* 1977* 

'Απόλυτα μεγέθη (εκατ. 

δρχ., τιμές 1970) 

1982 

Μέσος ετήσιος ρυθμός 

αυξήσεως Άκαθ. Ε γ 

χώριου Προϊόντος 

6,0 % 

5,0% Υπόθεση για τη 

σύνθεση της παραγωγής 

^ * * # g**:) 

Πρωτογενής τομέας 

Δευτερογενής τομέας 

(Μεταποίηση ) 

Τριτογενής τομέας 

47.058 56.733 52.900 

80.976 107.502 122.100 

(49.266) (70.944) (79.450) 

129.966 175.528 195.200 

64.000 65.900 62.800 

159.000 171.000 174.800 

(101.400) (108.800) (114.100) 

250.000 258.500 257.800 

Άκαθ. Έ γ χ . Προϊόν 258.000 339.833 370.200 473.000 495.400 495.400 

* Προσωρινά στοιχεία 'Εθνικών Λογαριασμών. 

** 'Εκτιμήσεις 'Εθνικών Λογαριασμών. 
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Ποσοστιαία διάρ- Μέσοι ετήσιοι ρυ-

θρωση θμοί μεταβολής 

1977 - 1982 
1982 

Μέσος ετήσιος ρυ- Μ έ σ ο ^ èzi>ai0S Ρυ" 
θμος αυξήσεως Ά - θ ^ «ύξήσεως 

καθ. Εγχώριου ' Α κ α θ · 'Εγχώριου 

Προϊόντος Προϊόντος 

1970 1975* 1977** 6 > 0 ο / ρ \™ " \™ " Μ % 

5,0 % Τπόθεση για τή 'Τπόθεση γιά τή 

σύνθεση της πάρα- 5,0% σύνθεση της 

γωγής παραγωγής 

Β A B 

18,2 

31,4 

(19,1) 

50,4 

16,7 

31,7 

(20,9) 

51,6 

14,3 

33,0 

(21,5) 

52,7 

13,5 

33,6 

(21,4) 

52,9 

13,3 

34,5 

(22,0) 

52,2 

12,7 

35,3 

(23,0) 

52,0 

3,8 

5,8 

( 7,6 

6,2 

-3,4 4,0 4,5 3,5 

6.5 5,4 7,0 7,4 

5,8) ( 5,0) ( 6,5) ( 7,5) 

5.6 5,1 5,8 5,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,7 4,4 5,0 6,0 

*** Στην υπόθεση Α γίνεται δεκτό Οτι ή αύξηση τοΰ προϊόντος της μεταποιήσεως θά είναι 

συγκριτικά βραδεία λόγω αντίστοιχης βραδύτητας στην αύξηση των εξαγωγών βιομηχανικών 

προϊόντων πού μπορεί να προέλθει άπο σχετικά χαμηλή αύξηση της διεθνούς ζητήσεως. Ή 

βραδύτερη αύξηση της παραγωγής στη μεταποίηση αναπληρώνεται άπο συγκριτικά γρηγορό

τερη αύξηση τής παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, στις κατασκευές και σέ ορισμένες κατηγο

ρίες (τουρισμός κ.λπ. ). Στην υπόθεση Β ή ανάπτυξη στηρίζεται περισσότερο στή μεταποίη

ση και λιγότερο στους άλλους τομείς πού μόλις αναφέρθηκαν. Αυτό μπορεί να συμβεί αν 

ή ζήτηση για βιομηχανικές εξαγωγές αυξηθεί ταχύτερα λόγω ευνοϊκότερης διεθνούς συγκυ

ρίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ ΚΑΙ Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΤΟΥΣ 

'Απόλυτα μεγέθη (εκατ. 

δρχ., τιμές 1970) 

1982 

Μέσος έττήσιος ρυθμός 

αυξήσεως Άκαθ. Ε γ 

χώριου Προϊόντος 

1970 1975* 1977** 5 , 0 % 6,0%*** 

356.800 460.600 462.100 

86.500 112.500 134.600 

8.650**** 15.000 15.500 

'Ακαθάριστη δαπάνη της οικονομίας 323.925 411.340 451.950 588.100 612.200 

Κατανάλωση 

'Ακαθάριστες επενδύσεις 

πάγιου κεφαλαίου 

Αυξομείωση αποθεμάτων 

244.132 

70.663 

9.130 

323.300 

74.660 

13.380 

* Προσωρινά στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών. 

** Εκτιμήσεις Εθνικών Λογαριασμών. 
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1970 

75,4 

21,9 

2,8 

100,0 

1975* 

78,6 

18,2 

3,3 

100,0 

1977** 

78,9 

19,1 

1,9 

100,0 

Ποσοστιαία διάρ
θρωση 

1982 
Μέσος ετήσιος ρυ
θμός αυξήσεως Ά -

καθ. 'Εγχώριου 
Προϊόντος 

5,0% 

78,3 

19,1 

2,6 

100,0 

6,0% 

75,5 

22,0 

2,5 

100,0 

1970-75 

5,8 

1,1 

7,9 

4,9 

1975-77 

5,1 

7,6 

-19,6 

4,8 

Μέσοι ετήσιοι ρυ
θμοί μεταβολής 

1977-1982 

Μέσος ετήσιος ρυ
θμός αυξήσεως Ά-

καθ. 'Εγχώριου 
Προϊόντος 

5,0% 6,0% 

5,2 5,3 

5,4 9,3 

11,6 11,6 

5,4 6,3 

*** Τά μεγέθη πού παρουσιάζονται στον πίνακα'αύτο δέν επηρεάζονται σέ μεγάλη έκταση άπο 
τις διαφορές στή σύνθεση της παράγωγης σύμφωνα μέ τΙς υποθέσεις Α καΐ Β τοϋ προηγού
μενου πίνακα. 
**** Κατ' εκτίμηση. 
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