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1. Ή  εξέταση των επί μέρους πλευρών τής οικονομικής
πολιτικής κατά την τελευταία συνάντηση του ’Απόλλωνα 
*- δημοσιονομικά, ισοζύγιο πληοωρών, τιμές καί εισοδήματα, 
επενδύσεις καί χρηματοδότηση - έγινε κατά τρόπο πού 
μάς άπομάκρυνε από την κύρια αποστολή μας, τή διαγραφή μιας
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καί ιεράρχηση στόχων: Πολλοί στόχοι συγκρούονται μεταξύ τους 
στό μέτρο πού τά μέσα πολιτικής πού αποβλέπουν οτη'ν επίτευξη 
ένός στόχου αντιστρατευονται τήν έπιτευξη ένος αλΛου.
Για τό λόγο αύτό μια στρατηγική προσέγγιση τής οίκονομεκής 
πολιτικής απαιτεί τη'ν αντιμετώπιση των έπί με'ρους προβλη
μάτων στα’ πλαίσια ένός μακροοικονομικού συστη'ματος ώστε 
να' έντοπιστσϋν ενδεχόμενες άντιψάσεις καί νά προκόψουν 
οί αναγκαίες έπι/.σ/ε'ς.

2. Είναι, νομίζω, αποδεκτό άπό τά μέλη τής 'Ομάδας μας ότι 
ή αύξηση τού πραγματικού είσοδη'ματος των έργαζομένων καί, 
γενικότερα, ή έφαρμσ/ή τ σϋ οικονομικού και κοινωνικού 
μας προγράμματος πρ οϋπ οθέτ ουν ψηλούς ρυθμούς αύξησης

1 (τού ’Εθνικού Είσοδη'ματος. Μ ή ξεχνάμε δτι, ακόμα καί £ Π/ 
θ^η'Ν.Δ., ή έλληνική οικονομία αναπτύχθηκε ανάμεσα στις 
δύο πετρε Λα ιακές κρίσεις (1975 - 79) μέ ένα με’Οο ρυθμό



Α9%. Κατά συνέπεια, δέν είναι λογικό οί δικές μας 
φ ι λ οδ οξ ι ε ς να ε ί να ι χα μ η λ ότ ε ρ ε ς .

3. Ή  σημερινή κατάσταση τής οικονομίας μας δέν επιτρέπει,
βε'βαια, την άμεση άσκηση φιλόδοξης αναπτυξιακής
πολιτικής. Γι’αύτό νομίζω οτι ολοι συμφωνούμε οτι θά
χρησιμοποιήσουμε τό 1982 γιά νά εξασφαλίσουμε τίς 

• \ 
ποουποθέσε ις γιά μιά τέτοια πολιτικής ~Ίθ

'83, '84 καί '85. Συγκεκριμένα οί επί μέρους στόχοι 
γιά τό '82 είναι:

α. ελαφρά άνάκαμψη του 'Εθνικού Εισοδήματος καί βελτίωση 
τής παραγωγικής δομής τής οικονομίας μας μέσω 
έπιτάχυνσης των επενδύσεων,

β. συγκρότηση του έξωτερικού >έλλείμματος σέ ύφος πού
νά μπορεί νά καλυφθεί άνετα άαό έξωτερικό δανεισμό, καί

γ. σημαντική έπιβράδυνση τού πληθωρισμού.

Στό σημείο αύτό πρέπει νά υπογραμμιστεί ότι ό σημε
ρινός φηλός πληθωρισμός (τρεις φορές φηλότερος άπό 
τό μέσο πληθωρισμό τής περιοχής ΟΟΣΑ) αποτελεί ένα 
βασικό περιοριστικό παράγοντα γιά την έπίτευξη ψηλών 
ρυθμών άνάπτυξης γιατί (1)' εντείνει την ¿βεβαιότητα 
καί άποθαρρύνει τίς ιδιωτικές έπενδύσεις, των οποίων 
ό ρόλος θά έξακολουθήσει νά εΓναι σημαντικός, τουλάχιστον 
στην πρώτη φάση τού προγράμματός μας, (2) υπονομεύει
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τη διεθνή άνταγωνιστικότητα της οικονομίας μας στό 
μέτρο πού στόχος τής συναλλαγματικής μας πολιτικής 
θά είναι ή άποφυγή μεγάλων υποτιμήσεων, (3) υποσκάπτει 
την κοινωνική σταθερότητα λόγω των δυσμενών συνεπειών 
του πάνω στό εισόδημα των ασθενέστερων κοινωνικών 
ομάδων καί, ίσως τό κυριότερο, (4) κινδυνεύει νά 
εξελιχθεί σέ υπερπληθωρισμό στήν περίπτωση πού ένα 
εξωτερικό shock (π.χ· μιά νέα πετρελαϊκή κρίση) ύιΐώσει 
απότομα τίς πληθωριστικές προσδοκίες*

“Ενας ρυθμός 3% γιά τήν αύξηση τού ΑΕΠ τό '82 βρέθηκε 
νά Ικανοποιεί τούς στόχους (α) καί (β). 'α π ο ιήν άλλη 
μεριά, δ συνδυασμός μιας σχετικά επεκτατικής πολιτικής 
μέ τήν πραγματοποίηση των επαγγελιών μας γιά τήν αύτόματη 
τιμαριθμική προσαρμογή των μισθών καί τής φορολογικής 
κλίμακας είναι δύσκολο νά συμβιβαστεί μέ τό στόχο τής

eσημαντικής επιβράδυνσης τού πληθωρισμού* τό πιθανότερο 
είναι ότι θά επιταχύνει τόν πληθωρισμό. Είναι,ίσως, 
χρήσιμο νά ύπομνησθεί ότι ή αύτόματη τιμαριθμική προσαρμογή 
των μισθών οδήγησε σέ οικονομική καί πολιτική κρίση τό 
Βέλγιο, όπου ό πληθωρισμός είναι χαμηλότερηάπό τό μέσο 
ρυθμό τού ΟΟΣΛ (6,7% τό 1980) καί όχι τρείς φορές ψηλότερος, 
Όπως στη χώρα μας. Θά υποστηριχτεί ότι ό πληθωρισμός 
μπορεί νά άντιμετωπιστεί μέ ένα άποτελεσματικό σύστημα 
έλέγχου των τιμών. Κατ'άρχήν, τό πρόβλημα δέν είναι ή

Ή  πετρελαιακή κρίση τού 79/80 οδήγησε σέ διπλασιασμό 
τού ρυθμού τού πληθωρισμού (78:12,5%, 80:24,9%). Ά ν  
δ πληθωρισμός εξακολουθήσει νά τρέχει μέ 25%, μιά νέα

’ 11 rr η η ρ. ϊ νά τόν ύψώσε ι σέ 50% καί πλέον.



σελ. 4

συγκράτηση, άλλά η σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού. 
'Επί πλέον, ή μετάθεση δλου του βάρους τής άντιπληθωρι
στικής πολιτικής πάνω στόν έλεγχο των τιμών προϋποθέτει 
διοικητική υποδομή πού δέν διαθέτουμε. Τέλος, οι έλεγχοι 
των τιμών δέν μπορούν νά άποδώσουν σέ συνθήκες έντασης 
των πληθωριστικών πιέσεων άπό τήν πλευρά τόσο τής 
ζήτησης όσο καί του κόστους παραγωγής.

5. ‘Υπάρχουν δύο τρόποι νά βγούμε άπό τό πληθωριστικό
αύτό άδιέξοδο. ‘0 πρώτος είναι ή άπάρνηση τού στόχου 
3% γιά τήν αύξηοη του ΑΞΠ μέ τήν άσκηση περιοριστικής 
δημοσιονομικής πολιτικής - αύξησης των δημοσίων εσόδων, 
περιστολής των δαπανών. Μιά τέτοια πολιτική είναι 
δύσκολο νά έφαρμοστεΓ ένώ, άν πετύχει, ή έπίδρασή της 
πάνω στόν πληθωρισμό δέν πρόκειται νά είναι σημαντική, 
ή άσκηση περισ.ιστικής δημοσιονομικής πολιτικής είναι

>9* «

δύσκολη άν ληφθοΰν υπόψη (α) τό επενδυτικό μας πρόγραμμα 
πού προϋποθέτει σημαντική έπιτάχυνση τών δημοσίων · 
επενδύσεων* (β) οί άνειλημμένες υποχρεώσεις μας γιά 
αυξημένες κοινωνικές δαπάνες (παιδεία, υγεία, μεταφορές, 
περιβάλλον, κ.λ.π.)* (γ) ή αύτόματη τιμαριθμική προ
σαρμογή τής φορολογικής κλίμακας’ (δ) διάφορες επαγγελίες 
μας γιά φορολογικές έλαφρύνσεις (άναθεώρηση τών συντελεστών, 
άπαλλαγή ορισμένων συντάξεων, κ.λ.π.)* καί (ε) ή 
σημαντική χρονική υστέρηση στην άπόδοση τών νέων φόρων 
πάνω στην περιουσία καθώς καί τών μέτρων γιά τήν 
πάταξη τής φοροδιαφυγής - όταν μάλιστα άπομακςύνεται ή 
ιδέα τών άμαχήτων τεκμηρίων.
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6. "Ας υποθέσουμε, δμως, ότι κατορθώνουμε νά μειώσουμε τό 
δημοσιονομικό έλλειμμα αυξάνοντας π.χ. τούς έμμεσους 
φόρους, μέ αποτέλεσμα τήν παράταση της στασιμότητας.
"Οπως έδειξε ή έμπειρία τοϋ 80 - 81, ή έπίδραση μιας 
τέτοιας πολίτικης πάνω στον πληθωρισμό θά είναι οριακή, 
άν όχ,ι άνύπαρκτη. 'Επί πλέον, ή κάμψη τής ζήτησης καί 
ή μείωση των κερδών πού συνεπάγεται ή ύφεση θά 
αποθαρρύνουν άκόμα περισσότερο τίς ιδιωτικές έπενδύσεις, 
των οποίων ό ρόλος, όπως ήδη άναψέρθηκε, δέν θά είναι 
άσήμαντος στην πρώτη φάση τής έφαρμογής τού προγράμματος 
μας για. τή βελτίωση τής παραγωγικής δομής τής οικονομίας.

7. ’’.Ο δεύτερος τρόπος γιά νά βγούμε άπό τό πληθωριστικό 
άδιέξοδο είναι ή άποδέσμευση άπό τήν αυτόματη τιμα
ριθμική προσαρμογή των μισθών καί ή υιοθέτηση μιας πολι
τικής τιμών καί εισοδημάτων.

"Οπως άνέρερα καί στην εισήγησή μου τού Μαϊου (βλ.
Παράρτημα, παραγ. 2) ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων

.
ώποβλέπει στό νά σπάσει τό φαύλο κύκλο τιμών - μισθών. 
Θέτει στόχους γιά τήν αύξηση τόσο τών τιμών όσο καί τών 
ονομαστικών εισοδημάτων πού είναι χαμηλότεροι άπό τό\ 
τρέχοντα πληθωρισμό ώστε νά καμφθούν οί πληθωριστικές 
προσδοκίες καί νά περιοριστεί ή αύξηση τοϋ κόστους παρα
γωγής. ‘Η επιτυχία της προϋποθέτει:

α. τή συναίνεση τών έργαξομένων γιά τή συγκρςξτηση
τών μισθολογικών τους άπαιτήσεων καί, συγκεκριμένα,
«'■'ό πιά πρώτη φάση τήν προσαρμογή τών όνομαστικών
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μισθών τους μέ ρυθμούς χαμηλότερους άτχό τόν 
τρέχοντα πληθωρισμό,

3. ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των τιμών ώστε 
νά εξασφαλιστεί η ραγδαία καί πλήρης ανταπόκριση 
των τιμών στο χαμηλότερο κόστος παραγωγής πού θά 
προκύψει άπό την κάμψη των μισθολογικων αυξήσεων.

Ή  εξασφάλιση του ποαγματικοΰ εισοδήματος (δηλ. τής αγο
ραστικής δύναμης) των εργαζομένων άποτελει όοο γιά τήν 
έπιτυχία μιας πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων γιά τήν 
καταπολέμηση του πληθωρισμού καί απαιτεί τήν ταυτόχρονη 
πραγματοποίηση των δύο αύτών προϋποθέσεων. Γιά τό λόγο 
αυτό, ό άποτελεσματικός έλεγχος των τιμών έχει κρίσιμη 
σημασία. "Οπως άνέφερα στην εισήγησή μου τού Μαϊου ή 
πολιτική τιμών δέν εξαντλείται μέ τήν πάταξη τής 
κερδοσκοπίας' περιλαμβάνει επίσης τή διανομή των άγροτικών 
προϊόντων, τό εισαγωγικό έμπόριο, τούς έμμεσους φόρους" 
καί τίς επιδοτήσεις, καθώς καί τίς τιμές των δημοσίων 
επιχειρήσεων (βλ. Παράρτημα πσραγ. 4). ‘Η κυβέρνηση 
δέν πρέπει νά διστάσει νά χρησιμοποιήσει, άν χρειαστεί,.
όλους τούς μοχλούς αύτής τής πολιτικής, έστω καί άν

/• /
μερικά άπό τά μέτρα πού θά ληψθοϋν (ιδιαίτερα οί επι
δοτήσεις, ή μείωση έμμέσων φόρων ή ή καθήλωση των

/
τιμών των δημοσίων έπιχειρήσεων) προκάλεσ&ν/διεύρυνση 
τού δημοσιονομικού έλλείμματος: όσο πιό αυστηρή εΓναι 
ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων, τόσο μεγαλύτερα 
περιθώρια υπάρχουν γιά τήν άσκηση "διακριτικής"
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10.

(discretionary) δημοσιονομικής πολίτικης. “Ενα πρόσθετο, 
βασικό, μέτρο προστασίας των πραγματικών εισοδημάτων 
θά είναι, άσφαλώς, καί ή αυτόματη τιμαριθμική προσαρμογή 
τής φορολογικής κλίμακας.

"Ενα έπιχείρημα πού θά άντιταχθεί στήν πρόταση γιά μιά 
πολιτική τιμών καί είσοδημάτων είναι ότι ή χώρα μας δεν 
διαθέτει την κοινωνική συγκρότηση πού απαιτεί ή γενικέϋά^ίΓ*ή 
άποδοχή στόχων γιά τίς είσοδηματικές διεκδικήσεις των 
διαφόρων κοινωνικών τάξεων καί ομάδων: ό βαθμός κοινωνικής 
συνοχής (consensus) είναι χαμηλός ένώ ένας μεγάλος τομέας 
τής οικονομίας, οί υπηρεσίες, είναι λίγο - πολύ άνεξέλεγκτος 
"Οσον άφορά τήν έλλειψη κοινωνικής συνοχής, είναι μιά 
άπό τίς συνέπειες τής 50χρονης διακυβέρνησης τής δεξιάς 
καί δεν πρέπει νά αντιμετωπίζεται σάν μιά σταθερή 
παράμετρος τής πολιτικής μας ζωής. ‘Η στάση των έργαζο- 
μένων είναι συνάρτηση τής συμπεριφοράς τής πολιτικής

V

έξουσίας καί μπορεί νά μεταβληθεί έντυπωσιακσ. όταν ένα 
κόμμα πού έκπροσωπεΐ τά λαϊκά συμφέροντα γίνει. Κυβέρνηση,

*

'Από τήν άλλη μεριά, ό έλεγχος του τομέα των υπηρεσιών 
άποτελεϊ ένα βασικό στόχο μας, στον όποιον αποβλέπουν 
τόσο τά μέτρα κατά τής φοροδιαφυγής όσο καί ή πολιτική 
τιμών. Γενικότερα, ή επιτυχής άσκηση μιας πολιτικής 
τιμόν καί είσοδημάτων στήν ‘Ελλάδα άπαιτεί σημαντικές 
κοινωνικές καί θεσμικές προσαρμογές πού, όμως, έντάσσονται 
άπόλυτα στους γενικούς μας στόχους καί τήν πολιτική μας 
γραμμή. *1

8ά ύποστηριχτεί, έπίσης, ότι, έφόσ^ν ή αυτόματη τιμαοι'
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π; τάξη της κερδοσκοπίας, αύξηση των κοινωνικών δαπανών, 
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ενός τέτοιου κοινωνικού συμβολαίου. '

✓
Τέλος, ή πολιτικό τιμών καί εισοδημάτων είναι καί πρέπει 
νά i icio ουσ ι ο- ρΤε ~ gáv ένα βήμα πούς τό σοσιαλισμό δεδομένου

r

θά ύπ! 7̂> ί. !;ει ντους εργαζόμενους νά συμμετάσχουνΟ

αμεσα στη /..,.ν·η απο'ρασ*εων σε βασικούς t o u sις της οικονομική
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καί κοινωνικής πολιτικής, όπως 6 πληθωρισμός καί ή 
διανομή τού εισοδήματος. Μέ τό σημερινό σύστημα οι 
τιμές προσδιορίζονται άπό τίς επιχειρήσεις, έοτω καί 
άν μερικές άστυνομεύονται άπό τό κράτος, ένώ, μέ τήν 
αύτόματη τιμαριθμική προσαρμογή, οι μισθοί προσαρτώνται 
στίς τιμές χωρίς οι έργαζόμενοι νά μπορούν νά παρέμβουν 
σέ κανένα σημείο αύτής τής διαδικασίας: άποτελοϋν τό 
παθητικό στοιχείο τού συστήματος. ‘Η συμμετοχή τους 
στή χάραξη μιας πολιτικής τ^μών καί εισοδημάτων, 
ιδιαίτερα στό πλαίσιο ενός κοινωνικού συμβολαίου, θά 
τούς προσεγγίσει στά κέντρα αποφάσεων καί θά τούς επι
τρέψει νά έπηρδεάσουν, μέ ύπεύθυνο τρόπο, τήν πορεία τής 
οικονομίας καί τήν έξέλιξη τού βιοτικού τους επιπέδου.

13. *Η άσκηση μιας πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων θά
άντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, αλλά τά όφέλη άπό τήν

ρέπιτυχή εφαρμογή της θά είναι μεγάλα. Οι δυσκολίες 
άφοροΰν τό θεσμικό πλαίσιο καί τόν τρόπο προβολής τής 
νέας πολιτικής καί πρέπει νά άποτελέσουν άντικείμενο 
μιας πολιτικής έκτίμησης. Τό πρόβλημα τού πληθωρισμού 
είναι πολύ σημαντικό γιά νά δεχτούμε, χωρίς συζήτηση, 
νά πέσουμε στήν παγίδα πού μάς έχει στήσει, μέ τήν 
κοντόφθαλμη καί άντιαναπτυξιακή πολιτική της, ή Ν.Δ.

/-- -
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Συνάντηση Απόλλωνα 2 - 3  Μάη: Εισήγηση Ηαπαντωνίου

1. Στοιχεία ανάλυσης ελληνικού πληθωρισμού

A . Πρωτογενείς αίτιες

- ύπερδάλλουσα Γήτηση: 72/73
έζωτερικά shocks: πρώτες ύλες 72/73

*■ πετρέλαιο 73/74
ν. πετρέλαιο 79/80

κερδοσκοπία
καταναλωτικός προσανατολισμός της δημοσιονομικής 
καί πιστωτικής πολίτικης πού δδήγησε (α) στη 
μείωση των περιθωρίω,ν παραγωγικού δυναμικού 
καί ({3) την κάμψη τού ρυθμού της παραγωγικότητας, 
μέ συνέπεια την ενίσχυση των πληθωριστικών 
πιέσεων άπό την πλευρά τόσο της ζήτησης δσο 
καί τού κόστους παραγωγής.

Β . Μome n turn

Άπό τή στιγμή πού εδραιώνονται ψηλές πληθω
ριστικές προσδοκίες δ=πληθωρισμός άπσδεσμεύεται
άπό τίς πρωτογενείς του αιτίες καί μπαίνει σέ μιά

%διαδικασία αύτοαναπαραγωγης μέσω τού μηχανισμού
utnSoúc. Oí τιμές
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προσδιορίζονται άπό τό τρέ,νον κόστος παραγωγής, 
σημαντικό μέρος του οποίου αποτελεί τό έργατιχό 
κόστος. Οι μισθοί προσδιορίζονται άπό τό άνα- 
μενόμενο κόστος ζωής πού είναι συνάρτηση των 
τρεχουσών καί προσδοκομένων αυξήσεων των τιμών. 
Έτσι 6 παρελθών πληθωρισμός τιμών προκαλει τόν 
τρέχοντα πληθωρισμό των μισθών πού μεταφράζεται 
σέ νέες αύξησεις τιμών μέ αποτέλεσμα τή διαιώνιση 
τού πληθωρισμού.

'Αντιπλη 3ωριστιχή Πολιτική

α . Μαχοοοικονομική Πολιτική

'Αποβλέπει στή μείωση τής πίεσης τής ζήτησης 
πάνω στήν προσφορά είτε μέ πράκληση γενικής υσεσης 
καί κάμψη τής συνολικής* ζήτησης είτε μέ αύξηση 
τής προσφοράς μέσω μιας πολιτικής έπενδύσεων.

It \
Tq περιθώριο^έπιτυχίας τής πολιτικής αύτής εΓναι 
πολύ μικρά όταν 6 πληθωρισμός έχει μπει στή 
διαδικασία τής αύτο-αναπαραγωγής, (momentum); 
Πρόσφατοι υπολογισμοί τής Philips curve δείχνουν 
ότι ή ανταπόκριση των τιμών - μισθών στίς συνθήκες 
τής άγοράς είναι πολύ χαμηλή.

β . "Ελεγχος τιμών - εισοδημάτων

* ArmRi. ίrrr ι (-ττό νά σπάσει τό φαύλο κύκλο τιμών



Θέτει στόχους γιά την αύξηση τόσο- μισθώυ.
των τιμών όσο καί των ονομαστικών εισοδημάτων 
πού είναι χαμηλότεροι άπό τόν τρέχοντα πληθωρισμό 
ώστε νά καμφθούν οι πληθωριστικές-προσδοκίες 
καί νά περιοριστεί ή αύξηση τού κόστους παραγωγής.

Ή  έπιτυχία μιας πολίτικης τιμών καί εισοδημάτων 
προϋπόθετει:

I τη συναίνεση των εργαζομένων γιά τή συγκράτηση 
των μισθολογικών της Απαιτήσεων καί συγκεκριμέν 
σέ μιά πρώτη φάση, την προσαρμογή των ονο
μαστικών μισθών τους μέ ρυθμούς χαμηλότερους 
άπό τόν τρέχοντα πληθωρισμό,

II. ένα άποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των τιμών 
ώστε νά εξασφαλιστεί ή ραγδαία καί πλήρης 
Ανταπόκριση των τιμών στο χαμηλότερο κόστος 
παραγωγής πού θά προκύφει άπό τό (I).

Ά ν  πραγματοποιηθούν οί δύο αύτές προϋποθέσεις, 
τό πραγματικό εισόδημα των έργαζομένων 6έν θά 
πέσει. Αντίθετα θά αύξηθεϊ μέ ρυθμό Ανάλογο μέ 
τό ρυθμό αύξησης τής παραγωγικότητας πού, μέ 
τή σειρά του είναι συνάρτηση τού ρυθμού Ανάπτυξης 
τής οικονομίας.

%

“Οταν 6 πληθωρισμός μπει στή διαδικασία σοιτβηδιπη,
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ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων είναι Απαραίτητη 
γιά τήν «Αποτελεσματική Αντιμετώπισή του.

Αυτόν-ατο τιμαριθμική προσαρμογή των μιδθών

Είσαγωγικά: - Σέ μιαν Αναπτυσσόμενη οικονομία οι
ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, κατά 
κανόνα, ταχύτερα άπό τίς τιμές λόγω 
αύξησης τής παραγωγικότητας. "Ξτσι 
προκύπτει ή αύξηση τοΰ πραγματικού 
εισοδήματος.

* I'. αυτόματη προσαρμογή έχει μιά 
κοινωνική χρησιμότητα σέ περιόδους 
ψηλού πληθωρισμού καί σχετικής στα
σιμότητας γιά τήν προστασία τού 
εισοδήματος των Ασθενεστέρων κοινώ
ν ικών δμάδων.

* Η αύτόματη τιμαριθμική προσαρμογή των μισθών σημαίνει 
δτι οί μισθοί προσαρμόζονται Ανά ταχτά χρονικά δια
στήματα μέ ρυθμό ίσο μέ τόν τοέχοντα ρυθμό τού 
πληθωρισμού. Χωρίς προκαταρκτική κάμψη τής αύξησης 
των τιμών, τό κόστος παραγωγής καί οί τιμές θά 
έξακολουθήσουν έτσι νά αυξάνονται μέ ρυθμούς Αντίστοι
χους μέ τούς ρυθμούς τού παρελθόντος. Αλλά κάμψη 
των τιμών χωρίς προηγούμενη μείωση τού κόστους
παραγωγής είναι εξαιρετικά δύσκολη, άν όχι Αδύνατη,

*

χωρίς ενα εκτεταμένο σύστημα έλέγχων πού προϋποθέτει
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η αύτόματη τιμαριθμική προσαρμογή θά όδηγήσει στή 
διαιώνιση τού ψηλού πληθωρισμό πού μας κληροδοτεί 
ή Ν.Δ. Μέ άλλες λέξεις: *Η αύτόματη προσαρμογή 
νομιμοποιεί τή διαδικασία momentum πού, όπως είδαμε, 
αποτελεί τόν κύριο παράγοντα τού πληθωρισμού πού 
γνωρίςει σήμερα ή οικονομία μας.

"Ενας πρόσθετος κίνδυνος, τής αυτόματης προσαρμογής 
προκύπτει στήν περίπτωση ενός εξωτερικού shock, όπως 
ή χειροτέρευση των όρων του εμπορίου πού ίσοδυναμεΐ 
μέ απώλεια εισοδήματος πρός τό έξωτερικό. Στήν 
περίπτωση αύτή, ή αύτόματη προσαρμογή σημαίνει απόπειρα 
πλήρους μετακύλισης τής απώλειας είσοδήματος πρός 
τόν έπιχειρηματικό τομέα πού, όμως, θά ό.ντισταθεί 
αύξάνοντας τίς τιμές καί επιταχύνοντας τόν πληθωρισμό.

Στοιχεία μιας πολιτικής τιμών

A . Διαρθρωτικά μέτοα

α) Πάταξη της κερδοσκοπίας

- Σύσταση κατάλληλα επανδρωμένης υπηρεσίας. 
Καθιέρωση κριτηρίων ύπερδάλλοντος κέρδους. 
'Αναθεώρηση νομοθεσίας - αυστηρότερες 
κυρώσεις, ποινικές κυρώσεις σέ όρισμένες 
περιπτώσεις.
Συστηματικός έλεγχος τιμών δασικών 
προϊόντων - δειγματοληπτικός έλεγχος στά
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3) Διανομή άγοοτικων προϊόντων

Δραστικός περιορισμός τοϋ ρόλου των 
μεσαζόντιον μέ ένίσχυση καί' ανασυγκρότηση 
των γ.εωργικών συνεταιρ ισμών.

γ) Εισαγωγικό έμπόοιο

Σύστημα εισαγωγών "εκτάκτου ανάγκης’“ σέ 
περίπτωση στενοτήτων στην άγορά.

Παρακολούθηση των διεθνών τιμών βασικών 
είσαγομένων προϊόντων ώστε ή προμήθεια 
νά πραγματοποιείται μέ έλάχιστο κόστος.

Β. Δημοσιονομικά μέτοα

α) Επιδοτήσεις, μείωση έμμέσων φόρων σέ είδη 
βασικής άνάγκης.

β) Τιμολογιακοί πολιτική δημοσίων επιχειρήσεων.

ι
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