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Τό πλήρες κείμενο τών 
δηλώσεων τού προέδρου 
τού ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπαν
δρέου για τα κυδερνητικά 
οικονομικά μέτρα: 

' «Τά μέτρα που εξάγγειλε ή κυβέρ
νηση γ ι α τήν αντιμετώπιση τού πλη
θωρισμού —πού πράγματι προσλαμ
βάνει επικίνδυνες διαστάσεις— και 
της στασιμότητας στις παραγωγικές 
επενδύσεις είναι ανεπαρκή κα'ι α
σφαλώς όχι αποτελεσματικά. Αλλά 
είναι και αντιλαϊκά γιατί ευνοούν 
σχετικά τό μεγάλο μονοπωλιακό κε
φάλαιο τής χώρας. 

Σάν θετικά " έ τ ρ α κρίνουιιε τήν 
χρήση τεκμηρίων (Ι.Χ., θαλαμηγοί, 
οτίήμεΊΐιιίι ίψοίΐωΐΐκό) στον υπολογι
σμό τού φόρου εισοδήματος. 

θετ ικά μέτρα, επίσης, είναι ή μεί
ωση τών καταναλωτικών δαπανών 
τού δημοσίου και ή αύξηση τού επι
τοκίου καταθέσεων. 

Βέβαια, τ ά τεκμήρια θά λειτουρ
γήσουν κυρίως σέ βάρος τών μεσαίων 
στρωμάτων. Δέν θά θίξουν ανάλογα ' 
και αποτελεσματικά τά εισοδήματα 
τής ολιγαρχίας τού πλούτου. Και η 
αύξηση τού επιτοκίου τών καταθέ
σεων είναι ανεπαρκής γ ι ά νά καλύ
ψει τή μείωση τής πραγματικής ά
ξιας τών καταθέσεων τού κοινού. 

ι Κατά συνέπεια δέν θά πετύχει τόν 
Ι στόχο της πού είναι ή μή πληθωρι-
\ στική χρηματοδότηση τής οικονομίας. 

«ΑΝΑΛΑΜΠΈΣ» 

Αλλά και αυτά τά σχετικά θετικό 
μέτρα, αποτελούν απλώς απομονωμέ
νες αναλαμπές σ' ένα κείμενο γεμάτο 
από αοριστολογίες, ευχολόγια, εκ
κλήσεις «ρός τον ιδιωτικό τομέα και 
υποσχέσεις πρόσθετων μέτρων στό 
μέλλον. 

Aito τά συγκεκριμένα μέτρα που 
εξαγγέλθηκαν, σαφώς λαθεμένη Εί
ναι ή περικοπή τών δημοσίων επεν-
δύσεο^ν. 

τα οικονομικά 
1 

ρέτρα της 
κυβέρνησης 

Η ϋποτονικότητα και στασιμότητα 
τής οικονομίας απαιτεί τό αντίθετο, 

tà δυναμική πολιτική παραγωγικών 
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Προσπαθεί ή κυβέρνηση νά κινητό· 
ποιήσει τήν οίκονομία συνεχίζοντας 
και επεκτείνοντας τ ά περιβόητα κΓ 
νητρα προς τό μεγάλο ιδιωτικό TE* 

" φ α / ά ι ο πού ιστορικά' ¿Τήν πατρίου 
I^ÌOH; 'éyouv αποδειχθεί πώς είναι μόνο 
χαριστικές παροχές. 
Έ τ σ ι , ένώ γίνεται μιά κάποια προ
σπάθεια γ ι ά τήν πάταξη τής φοροδια 
φυγής άπό τά μεσαία στρώματα, 
ταυτόχρονα επεκτείνεται τό φάσμα 
τής νόμιμης φοροδιαφυγής γ ι ά τήν ο
λ ι γ α ρ χ ί α τού πλούτου. 

Αποφεύγει ή κυβέρνηση νά κατα
πιαστεί άμεσα μέ τό^πρόβλημα τών 
τιμών ι πού είναι στό κάτω - κάτω της 
γραφής καή πεμπτουσία τού πληθω
ρισμού. Δέν εξαγγέλλει κανένα μέ
τρο γ ι ά τόν έλεγχο τών ενοικίων, 
πού συνθλίβουν τά πραγματικά εισο
δήματα τού εργαζομένου λαού και 
τών μικρομεσαίων στρωμάτων. Δέν 
αναγγέλλει, δέ επίσης, κανένα μέτρο 
Ytá την συγκράτηση τών τιμών τών 

βασικών ειδών -διαβίωσης —τρόφιμα, 
ρουχισμός κλπ. Επαφίεται στην λει-
τουργία τού ν^μου τής προσφοράς 
και ζήτησης, φύ αποτελεί πικρό εμ
παιγμό γ ι ά τόν εργαζόμενο λαό μας, 
μιά και ή οικονομία μας κάθε άλλο 
παρά ανταγωνιστική είναι. Κυριαρ
χείται, κυριολεκτικά, από ξένα και 
ντόπια μονοπωλιακά συγκροτήματα 
πού ξέρουν καίλα τό παιχνίδι της ύ-
περτιμολόγησπς τών εισαγωγών και 
άπατιμολόΥησΥς τών εξαγωγών. 

ΑΟΡΙΓΤΗ ΑΓΓΕΛΙΑ 
Γιά τόν Κ^άζοντα πού είναι υ

πεύθυνος 'γιοκτο μεγάλο άνοιγμα α
νάμεσα στις Τιμές στον π α ρ ά γ ω γ ο 
καί στις τιμ&- στον καταναλωτή, υ
πάρχει άπλωΤ μιά αόριστη α γ γ ε λ ί α , 
ότι θά προωθηθούν άγνωστο ποιες 
θεσμικές ά λ ϊ α γ έ ς , πού θά περιορί
σουν τ ίς δυφτότητες νά πραγματο
ποιεί ύπερκέΕδη σέ βάρος τόσο τού 
παραγωγού,Τόσο και τού κατανα
λωτή. 

Έ μ μ ε σ α , |τ·ροειοσποΐ6\ ή κυδερνη-

ση πώς 0ά αντιμετωπίσει άνοητΐκά κά 
θε προσπάθεια τών εργαζομένων να 
αυξήσουν τους μισθούς καί τ ά ήμ-
ρομίσθιά τους. Κάτι τέτοιο, όμως, θ ά 
ήταν έτοιμοι οι μισβωτοί νά κάνουν 
εθελοντικά, μονάχα άν δέν κατέχον
ταν άπό t ò αίσβημα κατάφωρες α
δικίας στην κατανομή τού εισοδή
ματος καί τού πλούτου τής χώρας 
μας. 

Στην φαρέτρα τών όπλων που δια
θέτει ή κυβέρνηση γ ι ά νά συγκρατή
σει μισθούς καί ημερομίσθια, êèSaia 
υπάρχει καί ό έλεγχος τών συνδικά
των. 

Μία ΓΣΕΕ πού έχει μετατραπεί σέ 
πειθήνιο όργανο κυβερνητικών απο
φάσεων κι όχι σέ εκφραστή τών ζω
τικών συμφερόντων τών εργαζομένων. 

Χα>ρίς ριζικές αλλαγές στην δομή 
τής εμπορίας τών προϊόντων, χωρίς 
στην ανάπτυξη, δηλαδή, γνήσιων α
γροτοβιομηχανικών καί καταναλωτι
κών συνεταιρισμών, πού θά καταρ
γήσουν τήν μεταπρατική, παρασιτι
κή τάξη τών μεσαζόντων, χωρίς τήν 

άμεση παρέμδαση τής κυβέρνησης, 
στην διαμόρφωση των τίμιων τών προ
ϊόντων ξένων καί ντόπιων μονοπω» 
λίων, χωρίς τόν ποσοτικό περιορισμό 
τών εισαγομένων ειδών πολυτελείας 
άπό τό εξωτερικό, χωρίς έλεγχο των 
ενοικίων καί τών τιμών τών δασικών 
ειδών διαδίωσης, δέν πρόκειται νά 
αντιμετωπισθεί ό πληθωρισμός. Αλλά 
είναι δύσκολο νά περιμένει κανένας 
αποτελεσματικά μέτρα ενάντια στον 
πληθωρισμό άπό μιά κυδέρνηση που 
εκφράζει τά συμφέροντα τού μεγάλου 
ξένου καί ντόπιου κεφαλαίου. Γιατί 
ό πληθωρισμός στό κάτω - κάτω τής 
γραφής, τά δικά του καί μόνο συμ
φέροντα εξυπηρετεί. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Εκείνο πού θάπρεπε νά τονίσω πριν i 
κλείσω αυτά τ ά σχόλια είναι πώς à Ι 
πληθωρισμός, ιδιαίτερα στά πλαίσια 
μιά γενικής στασιμότητας, είναι σύμ
πτωμα διαρθρωτικών αδυναμιών τής 
οικονομίας. Απαιτεί γ ι ά τήν αποτε
λεσματική του αντιμετώπιση μακρο
πρόθεσμα θεσμικά μέτρα, καθώς καί 
μεσοπρόθεσμα καί βραχυπρόθεσμα 
δημοσιονομικά καί νομισματικά μέ
τ ρ α καί μελετημένες παρεμβάσεις 
στην διαμόρφωση τών τιμών. Η αντι
μετώπιση μ' άλλα λ ό γ ι α τού πληθωτ 
ρισμού πρέπει νά ενταχθεί σ' ένα α
ναπτυξιακό πρόγραμμα, πού ξεφεύ
γει άπό τις δομές τού μονοπωλιακό« 
καπιταλισμού. Σπασμωδικά μέτρα 
δέν πρόκειται νά αποδώσουν. Πρό". 
κείται απλώς νά περιπλέξουν τήν κα
τάσταση. Ακόμα καί τά μέτρα πού 
πρότεινα πιό πάνω, γ ι ά νά αποδώ
σουν πρέπει νά ενταχθούν σέ ολοκλη
ρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα. 

Τό ΠΑΣΟΚ εργάζεται έντονα «ρός 
αυτή τήν κατεύθυνση. Καί βά παρου
σιάσει σέ χρόνο σύντομο τις βασικές 
αρχές τού Αναπτυξιακού του Tipo: 
γράμματος». 


