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ι4  ελληνική ζω ή  διολισθαίνει 
πρός ένα Βάρβαρο κρατικισρό
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j Στόν XQÍ*0 η°ά ¿*2*to*' f l U ,  η ελληνική 
lUMWtiuia ασφαλώς H r  εντνχηο» ni tniSSamç, 
[7<φ ίγω γη , απαοχόληοη mal a iσόδημα, o» τρ*1ς 
\ηλαθή ôaotttol ¿c in tre  ηού μηρού* ιή ν  tv t jn «- 

■fi * r i f  I.ihCrtfÇ, ηα&λμειναν οιάοιμόΐ ή aQvif-
ftmol ne» ¿ m ik o Í  νηηρξαν μότο Oi ¿ c i* t«<  to»t 
ti/f6a>çtouov mal life  νπΛοχρίωοης otó *£<>*·
Ô W  t j f  t í  mvêiovr, η, AfMtÇ,

Π Α ΪΟ Κ ,  ¿aàIC«**«Ç OI¿V to îto  X,}SrJ τής 
t4ovoi<K t tjç, Sto Î A i r ’« 4 natoinv ανήονγη. 
i t t i  ¿ n a , neçtw artina t Su n^ayttaumtoitl ¿ r*

ΤΟ Υ  NMCOT Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ

timó αφού αλλάζει t íc  6ομΙς tô f  o«waw>-
u'aç * e l ¿»π ιΐονρΣ«! «to< t í í  nooÜnoW^cK Ytn 

ανοιαν» ($m l νήμα ♦tavtοδυνααης avémw· 
fn f* .  K a l όπως MOI m<uña\vtd M ina oi m*r~ 
h\mç natolioSηοης τής οιπονομίας * v n rio vv-  
toi γοργός nowitMfÇ αλλαγίς o tic  ηαραγωγι- 
tiç σχίσεις. O κρατικός τομίας b itvQ w rw t 
ψταθβρά, « iw  o ιδιωτικός τouiaç οτ'ρριηνώνε- 
.ei, καθώς μ*γάλ*< *ηιχ»ιρήοΜΐς, η μία μ*τά 
t(f άλλη, v *¿  * 0atM«¿ M ty fv ,  « Ι 
Ο άμοοα μλ t ¿ r  μ*ρφή » fa  Μοίνωνιηο^οιηαης, 
rlu  ίμμΛοα μ ί τήν μετοχοποίηση τotr χγ·ών 
Φς υπλρ ίώ * ηρατυκυν τραπεζών. Ταυτόχρο

να ή o inoro,mini) k ç Îotj a ^ a W í« l Μ ΐρ ιοκεχιικά  
ji/ç μικηομεσαιες κπ ιχπρηοεις. Μ  loa nu% ¿ ro  
ie iil> ta)a γρόνια n tu iy f iiiwtv 03>000 όιοτεχνί- 
KÁff ne/ ir/í.áoforfa r* rx * J ? fa * * í·
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ΧΠΡΙΙ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ME ΠΟΛΛΕΙ ΑΠΟΡΙΕΣ,.,

yM woioyi«I<  ριτοΔολΙς στήν 
 ̂ τγκ, οικονομίας έχουν αναμ- 

ifrrrrta r ολύ μ*γαΧύτΐί>η ση- 
?α om0 τις μακροοίΑονομικές 
^r.AiUn erti βαπικά οικονομικά 
μίγέθη. διότι ττρό«ιται γιά διαρ- 
Ρρΰηικές αλλαγές, ινώ οι 6*ύτιοις 

ΐινσ ι cn/yKUOKWiV: μόρρ^ς. Οι μ ι-  
ταβολές σντές αροροϋν σέ ttArv- 
ja la ανάλυση σνατρσττΛ f τών ση- 
' ι̂ρινόν αγόσ«4Μ ιδιοκτησίας ηάνυ» 
Irrlc Λποίςς όμως έ~'*ι κτίσόίΙ ¿m<* 
κσθτστώς (λιϋβκρης οικονομίας, 
κού, ττσοΑ τις arrlXcicc καΙ̂  αντί* 
*άσιις του; τίνα* αστό ττού t^a- 
ρφάλιστ τις μΓταπολ«μικές θτα- 
^ιοτικίς w m vAfic  ατόν οικσνομι- 
ίή  σνάτττυ^η καί τό διοτικό in l-  
It i6c τού ιλληνικού λαού. Μi  τόν 
•υστηματικό διωγμό τός iSlfe'Tl* 
ρς -ηρωτοέ^ουΧιος. μέ τόν 6ιαδο- 
ίή και τΑν υ^ονόμίυση τό< >δ»ω- 
tiKiV. Γττίτΐιρόοιως, »ίναι βέβαιο 
h i  βαβίζουμς ττλέον ηρός ένα κσι- 
¿.»νικά κλχκττό σύστημα, όπου, ό- 
H μόνο η οικονομική δραστηοιό- 
ιητκ, αλλά «α ί οι κοινωνικές και 
»ολ'τΐκέί τλίίΛτριτς βό ιλ ίγχον- 
»οΐ κιντρικά από μιά κοαΤ'.κη *.» 
Ιουρίβ Mai διοίκηση, η οποία κα- 
♦ημιρινά κομμστικσποΐίΐταΐ.

Η οικονομικό *®ί koykjvtk  ̂ ο-
τιοβοόοόμηση ηρός έναν βάναυσο 
«οατικισμό συντκλκίται μέσα σέ. 
ϊ,κβήκτς όέυνσης τΛς πολιτίιός 
tOi ko ivw ikiV; ζωός. καβως η ι.α- 
(έρνησπ οσ«»ί αυταρχικά τόν ι - 
(ουσία της. έχοντας. 6ιακό**ι κά- 
ό». bt&Xerru μί τις  κοινωνικές τά- 
(tif., <»ώ όλος ο πρστσγσνβιςττι- 

,κός μηχανισμός της, αλλά καί τά 
κέσα υαλικός ίνημέρωστκ, ΐπ ιβ ί-
έονταί συστηασττκά στό συκοφάν- 
τηση των αρχών τός iXcvAkpnc οι*
τΟνομίας καί τός ιδιωτικός ποω- 
ΐοδουλίης. Η δισδολό αυτό αζΐο* 
τπιωντο'. Οι.>στά, τά όχι. δυστυ* 
»ως, καί λίχσ κρούσματα κτρδο* 
βκοπίκ.ής ασυδοσίας »πιχτ,ιρημα- 
ιιών, έ.χη a irr^ fιςθτ.Ι αττοΤίλταμα-· 
Ηκό *αί «.«ηοςάζτ* ποός τό πα* 
*'>ν Γίημαντίκά τμόμοπα τός κρί- 
ιτ\>· γνώμης, Λ οποία, δυστυχώς» 
ΐπιδτικνύ»ι μιά έντονη καχυποψία 
ίπένσντί στόν τπίΐνυμο ιδιώτη καί 
jnh την άλλη πλχυρά μιά πσοά- 
W.n rumaroaivn στόν ανώνυμο 
roaO€w«i><rtn.

ΟΙ ΛΑ ΛΑ ΓΕΓ

Τό t Υβ3 *.Wn προςινα.γΥΓ.λ$«( ό'
,ι βά όταν ιό  έτο<̂  τών »πι,νδύ- 
t U iv, μ»τά 1(> ί9β 2  ποέι ήταν τό 
'■το: τών rto.ooxtrv. Οι μόνχς π»ρ- 
ιΐύσαν, όμνς. καί παρά τούς πρ<.>- 
ϊΐΆΡυΓ.ιγκθ·Λ ςέοοκισμούς Χΐτίνδύ* 
ant. δί·» ιμρΟνιέΡντσν Ούττ από 
ιτλ'.υίνά': ιδιωτών, αλλά αάτς καί 
ό«:> τό κοάτοτ, Από τά τπτά β*ο· 
ΐί'ιϊΟνικά ονγκρυτόματα, την κα* 
τασκί',Α τίη» ρπούνν ανακοίνΤίσς 
τόν Νοέκβοιο τού !9 β ί η οημτΜ- 
νόι υπ νργός Εδνικός ΟΐΚόνόμΙάς, 
Uv έ#<( έτκινόσιι μ ίτο ι rriu rna

ο ύ τ  < έ ν α .  Γ  ισ τί κοττηγορούν- 
τα ΐ οι ιδιώτις. γ ιά  ιπςνόυτικό α- 
ποχό όταν τό ι( ;ο τό κράτος κάνιι 
τό Ιδιο;

Έ τσ ι,  σπό τά μέσα τού 1963, 
τό έτος μιτονοΑάσάηκι αέ χρονιά 
θτσμικών αλλονών. Η βίύττοη ο
νομασία όταν ασφαλώς πιό τα ι
ριασμένη, Μ< τό πιρίφημο Πςντα- 
Ατές Πρόγραμμα καί μέ τούς_ νό
μους γιά τά Ε.ττσπτ<κά 3.'υμβούλ<α 
καί τίς προβλιματικίς ιπ ίχ ίΐο ό - 
σ*Κ, θίσμοβςτι'βηκσν τά πλαίσια
νιά τόν βαδμίοία υποταγό ιός ι 
διωτικός πρωητΑοολΙας ατό κρά
τος, γιά τόν δημοσιοποίηση τό< 
«λληνικός οδονομίας καί τόν ί.ν- 
τοπισμό τού ιδιωτικού τομέα στόν 
αδύναμο καί ις>ιρτημίνη χώβο τών

ξασφαλίζοντιτι ούτ/ί tprxbùauc;, 
ούτς ορθό κατανομή τών πόρων, 
oCrrc ανάπτυξη.

• Το moitoçt Xouíov •-Saine 
rôvitfl Moi o H, A . /lanav- 
Spióv, μιΧώννπς otic ÍO  X t· 
ηιτμ€ρ(ον στ»|ν ’ÍÍK^totj Θτο- 
σαΧονίχης··—  οφ ιίΐπ  νά t.vtp- 
νοΛοίηββί, τόνο yin rwv ynpn* 
frf μ*άς nnotifXiouatimfic Sio· 
μηχανίΗης π^ΧινΜής οσο moi 
yia r^v «yáXr¡φτ'λ μίσ/ο tiuS i· 
mît>Μ*νων πνά,ττ »έίακών φορί.- 
oír, </wtvóvnnr|<' âpaotηρώτη- 
τος, Ο ρόΧος roù xpàrovç Sir 
fuiopti va tu.pinpwfiti μόνο οτμ 
¿ημιovpyia t Hc nmynninc oi- 
Horopixtie mai muvotriMric «-

/«vκc ιητ/αρήοας. ,.Ayporo1ΐι■· 
ομηχανίκούς σννΑπιιρίσμούς*-

Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η  Δ ΙΕ Ι ΪΔ Υ Γ ,Η

Κάτω από τό θεωρητικό αυτέι 
αχήμττ συγκαλύπτεται μιά πρακτι
κή συνεχούς διεύρυνσης τού ρόλου 
τού κράτους στήν οικονομία. Οι 
δαπάνες τού κρατικού προϋπολο
γισμού κάλυπταν το 198) τ/>
37,4ο)ο τού Ακαθάριστου ξ.ίγχώ- 
ριου Ποοϊόντος (Α Ε Π ), ε.νώ σό- 
μερα φθάνουν τό 41ο)ο, Πμοεκλο“ 
γικά ο κ. Λ. Παπανδρϋου ε ίχ ε  ε- 
πιαημάνει καί επικρίνει πολύ σ·:·)- 
ατά τόν υπερμεγέθυνσπ τοί; δημο
σίου τομέα, ο οποίος έλεγχε σχε
δόν ιό  50ο)ο τού Α ΕΠ . Ζ0Μ*Ρ<*

( Τ η ς  ΙΙάοως Χαυαιχύκη)

νουν απλώς ότι τό κράτος ως οι
κονομικό δραστηριότητα δεν είναι 
παραγωγικός τομέας. Ό χ ι μόνο 
δί.ν δημιουργεί πλούτο αλλά καί 
κατασπαταλά σε καταναλωτικές 
δαπάνες, πού πολλές είναι αμφί
βολης κοινωνικής σκοπιμότητας, 
τούς περιορισμένους εθνικούς πό
ρους. Το  1983 τό Λημόσιο απερ- 
ρόφησν. τέ> 71ο)ο τών διαθέσιμων 
ατΓοταμιευπκών πόρων καί έτσι ά- 
Φησε ελάχιστα κεφάλαια γ ιά  νά 
«διοποΐρΟούν από τόν ιδιωτικό το
μέα, ο οποίος είναι όμως ο μό
νος πού δημιουργεί πλούτο καί 
ευκαιρίες σπασχόλησης, ο μόνος 
δηλαδή πού προωθεί τήν ανατίτυ·· 
δη. Μ κυβέρνηση πού καταλογίζει 
κίς βάρος τής ιδκοτικής πρωτο
βουλίας, τήν προβληματικότητα ο
ρισμένων επιχειρήσεων, που όμως 
οφείλεται στην οικονομική κρίση 

* “ '  * δέν
πιό

κα) οτό δική της πολιτική, 
τολμά νά ομολογήσει ότι 
μεγάλη προβλι. ν. . _______ ,ηματική μονάδα είναι
τό ίδιο τό κράτος. Κα ί αποκρύ
π τε ι από τόν λαό ότι διεύρυνση 
τού ρόλου τού κράτους στήν οικο
νομία σημαίνει περισσότερους φό
ρους στους πολίτες καί πενιχρότε
ρες αποδοχές ατούς δημόσιους υ
παλλήλους κι:Λ συνταίίΐούχουςΐ

ψΛ Μι: τήν μέθοδο τής κοίνωνικο- 
ποίησές περιτ'ιλΟαν, τά δύο 

χρόνιιχ που βρίσκεται στην εξου
σία τό ΠΑΓΟ κ, ιστό τόν άμεσο ή 
έμμεσο έλεγχο τού κράτους, 16 ε
πιχειρήσεις, Λΐάμεσα στις οποίες 

τπό τίς

ΑΠΟΛΟΓΙΙΜΟΕ ΕΝΟΪ Ε1ΌΥΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΑΝ

για την οικονομία
I (1 ΤΑΚΤΙΚΗ ÏÛN

ΠΑΡΕΛΚΥΣΕΩΝ ΔΕΝ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΟΥΤΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ

πέντε., ατίά . ......... ..
χώρας ίΑΛΡΚ.ρ, ΠΥΡΚΑ Λ, _____
■· Ηρακλής, Τ.υγλρότημα ϊκα λισ τή-

με^αλύτερε^τής 

/λρότημα ϊ κ
ρη, Πειραί’κή - Πατραϊκή). Καμιά

ΚΑΙ MC. ΤΗΝ Δ Μ  
* * Τ»* riNfcTAI,
PBTACI W ÍnlTOMOlkOKYPA/Γ

Θ Α  Π Λ Η Ρ Β Χ Ε Ι  K a N H ¿ 5  · I»,

μικρομεσοιί-Λ* ίπιχετρησίων,
Πράγμ<Γ»ι. η χά  είναι η ιδεολο

γ ία  των συντο^τών τού Πεντα
ετούς; ’Ενας n:oUoYtK εκλεκτικ ι
σμός πού σςνχ·ώνετ πορμσρζιστι- 
κές σοσιαλιτταές θεωοίες μ», τόν 
αραβικό μπααβ σμό, τήν γιουγκο
σλαβική Ουτοδι-ιχείριοη ηλλά καί 
τόν κρατικό σπ αρχίσμδ τό4. προ
πολεμικό*; ΙταλΙατ, καί ΙσπανΙαε, 
όσου η ιδιωτικό επιχειρηματικό 
δραστηριότητα χειραγωγείτο από 
πανίσχυρα  ̂ κρατικά κσνσΑρτσίσ, 
Η ιδίο ιτίτό nry.noepuAía κίνε,ίται 
μέ τόν μηχανισ ιό τού κέρδους, ά- 
ποφαίν<.νται Οι συντάκτες τού 
Πενταετούς. Ιόνερα, λοιπόν, πού 
η μηχανισμός u,nfr; Η »  απ ίδ ίδε ί
λόγω οικονομικής κρίσης, βέ.ν ε-

Μίομμς, Tipian ν à i/UMrn· 
fhl μ ai ai «π*νόιιπ/,ι<, ar. à- 
μ*αα Λ«ρπ>ΊΜ;Ί>σ>ιΐιΓ mt<K¡e, 
aov iyovr αιραιηγΐΜη σε/««· 
ata y/à ri/··-' (χίιαμη/άπαη 
τής fuipae, »/ «ί : κΧάΛονς anu 
Αιηαίπτοικετσι «Vírt«<»Míin ntl- 
(iiriNMV επενΑύοιοιν, y in t í οι 
tA iniric  κηιτειρημαείες Λίν 
μαρροτιν ή Α,,σπίζουν νή ηνη- 
Xàîovv tniyupripnt move Μίν 
Αιενονς. Η uvtipvi)ισ/, ε ίιΐλ *  
Χαι/, naayptpii mai &tt\v αρο· 
οιΟηαη vi.mV φΛ/itMV κα ί pop· 
tpâiv tatytiptipnUHTtc Λρασιη· 
fltàtTttru·. Kntytipittfitc ληϊ- 
Mije ίσβεως. Eatyttp/iatie not) 
ftn tXi.yyovtnú m* ó * ri V totumit 
πντοΛιοίΜηση. nnoihtyetpt(A·

όμως τό ποσοστό αυτό ξεπερνά 
τό 60ρ )ο1

ΤΑ  αποτελέσματα όμως τής δι- 
ευρυμένης αυτός κρατικής διείσδυ
σης μ πορουν νά γαρακτηΓ»π\> ψν 
π τό σύνολό τους αρνητικά, atpoO;

ffV  Τό  έλλειμμα τού δημόσιου 
“  τομέα (κραίικυϋ προϋπολογι
σμού κσί δημοσίων επιχπρήσιτ,ων 
καί οργανισμών) αϊτό 250 διοεκ. 
δρχ. τό 1981 έφθασε τό 19Β3 τά 
525 δισ. δρχ. καί σντίπροσωπείιει 
ήδη τό Ι9ο)ο τού ΑΕλΠ, Τ Ι  ση
μαίνουν έιμως αυτά νά τε/>ατο5η 
ελλείμματα, πού, όπως παραδέχε
τα ι καί η ίδια η κυβέρνηση, απο
τελούν τόν βασική τεηγή  ̂τροφοδό
τησης τού πληθωρισμού; Σημ,αί-

δεν πάει καλά σήμερα καί τά 
πικιβλήματα πού είχαν επιδεινώ
θηκαν, Ουσιαστικά πρόκειται γιά 
κοινωνικοποίηση ζημιών, αφού τό 
κοινωνικό σύνολο καλέ! raí -πλέον 
νά καλύπτει ζημίες πού έπρεπε νά 
βαρύνουν τούς ιδιώτες επίχείρημα- 
τίε.ς, Οι 16 αυτές επιχειρήσεις θά 
έχουν φέτος ζημίες Í5  δισ. δραχ. 
πού τό 19Β4 προβλέπεται νά Φθά- 
σουν τά 30 δισ., ενώ ο τραπεζικός 
τους δανεισμός από 80 Βισ. τό 
J 983 θά σνέλθει σέ )Γ)0 τό 1984.

Δημιουργείται έτσ ι ένα̂  νέο δη
μοσιονομικό έλλειμμα τό οποίο 
αυξάνεται κατά γεωμετρικής πρό
οδο καί τό οποίο θά κληθούν καί 
πάλι νά εξοφλήσουν οι Έλληνες 
Φορολογούμενοι. Ταυτόχρονα ο̂ 
όγκος αυτών -τών απλήρωτων χρεών 
υπονομεύει τήν «ντσχό τών κρατι
κών τραπεζών πού αρχίζουν κ ι αυ
τές νά γίνονται πρόβλημαπκίς.

Λυτή είναι η θλιβερή κατάληξη 
τών ηχηρών συνθημάτύΐν περί σο
σιαλιστικού μετασχηματισμού καί 
περί κηινωνικόποίήσεως καί όπως 
πολύ προσφυώς είπ ε πριν από λ ί
γες μέρες στή Βουλή ο πρόεδρος 
τής Ν.Δ. κ. Ευάγ, ΑΜρωΦ, επί 

ΣΥΜΕΧΚΙΑ ΣΤΗΝ 7η Ι Ε  Λ.
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Καταστροφική η κηδεμόνευσα 
τής οικονομίας από τό Κράτος
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΝ TIMON -  ΑΠΟ 
ΔΕΙΧΤΗΚΑΝ 01 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ

07Uiwit)jvnr, και/'σπ/σε· ο στ/ ΐς  on, v.h’tu nMMpuoyi/ ι ΐ  νη̂  vtí Oí-O ¡n o νος κραΜ/σ’ς rtfiQt/tñntKifiiç, σ arQiofuofiSt ithr nt/hov 
: ηηττ/ρίλτηίας t*)c lbioniHÏ)ç flQtiUiàrit'/.luç > til r/ mitOtíonitn} 
<‘>t¥ Kiíhuytnunr <ης Η^Οημνοινη nnur.uxi) /.*/< Μι/.αιαης εζσυ- 
hi(, ntf nüyitmiv ιό flijfivo nm> nímnr.. M.vmrl η *\ f>¡ι,νηηη rú

"/¡r »ènutOrtiftat rotiç Sqovç wv nnr/yiAwrn n í{r  otmort/ftht, h- 
<·>< il-jt. ι --.φοoyt.Otl o τιηο)0νηο\ιργός y. Λ. fltru ivAfiío i», iiiXá

ai t u)r oixovoiioo) Οηιιιιιηηιίιιψα yíinn tuió ith· úfiv.nu ij ίμμνιΐη 
r.Át.vyo toti κ (/ruare. Μνας Ημβίανς noi) jtuvtu uAÍov rn  nnm\)- 
iiníO un μ ί  rú xnytMUxá t ii/ huimo uu'i nvíhiViM/irtóm.· ΛημοαΙοιι 
vntth\¡¡Xtn> xttf njyu nivA twúHúOlitutiiii μ ί )>}r Oi/uiwn/ut u>i> 
■/turín/v/jon, td/.ú avnvlluvnü uKliQ ltni Σνμ(1ούΧυνα.

Ot παο*μβάοΜ«:ι εμφο^είς ό o- 
*ν«Ιζ, tnnoíaort» αποφασιστικά 
6 ιπ ιχ»ιοη«'ττι«ό  κλίμα ατό χώ̂  

χ ι καί δοΜ'ούφχησαν σρνητιr it  r· 
'ίπτύσεί'·. τόση στόν παραγωγό 
’χιό καί στίς εξαγωγές,

Η ΟΜίκκεττκή σηστυχία(τό». α· 
νορ·*ομ,·ήί πολίτικήι πού ».φόρ*
voai η »ιΆέΦνηοη ίο  |9β3, «κ: 
τυνέχεκι «««.ΐνη»: ιού 1982, συνο- 
• ί^τβ ι α< παεκΓτήρηστι ιού υπουρ
γού 1 * , . β  Οικονομίας η. ftp, 
Λασίντ», στα» κδιάδρομο* τού Ζόπ- 
πχίου, μ<τά τήν ανακοίνωση τή»; 
«ΗΡρβημστικν. πολιτικής γιά τό 
1τ |4. «ΜΑ rovi'Cíιε, t în t  ο κ. Γ. 
^•βίνηε άτ* η βιοιιηχανίο θά πα- 

;ΜΜνΐάσ<ί κέρδη ΐφ ίιο ε. Ό λ ιε  οι
¡*> Η ίέ ΐκ  Φ/βσιώνουν ήτι η ypbor) 
ι του ι? Ι )  Φά καταλήξει ζημισ/ό- 
ί Υ»ά τήν »λληνική βιομηχανία,
! >ά μ ι γάλα «4σβη βρίσκονται στό 
: <ντογωγΜ»ά «μπδριο, στή βιακί- 
τ n, rn κσί στά παραιμπόσισ*.

Η 8 απίσ-τωση αυτή τού imrO* 
V-ov γ& τήν οικονομία τήί χώ- 

υπουργού, θά μπορούσε νά 
ύιωοηθιΙ u< μομφή γιά τδν υπουρ- 

«  1μπ·ι ‘

του »ναντΊον τών
κο«6* r  ■

Πράγι
ηνίκτικ», ... 
ίμπορ;«, ι

ρίζογταν at κα κά  οικονομική λο
γική. Μ/χάλοε χαμένος η αλευ* 
ρηβιομηχσνίσ, η οποία γ ιά  δει’αε- 
ρη vpnvih βά v.9pf**)\hñt.\ ζημίες 
πού ΘΑ ξεπ/Λνχ'/ν τέ» μισό Ατσε- 
κατημμύριο. Η  m A h u m o 7σύ υ
πουργού ί:μποχ·ίαυ έαθασε σέ τέ 
τοιο σημείο «σ τ» ά̂ μήν σναγνι.·- 
ρίζ».« ουτ». κάν τήν τιμή κτΛσκως 
τής πρώτη', ύλη». -vvV » ίγ ι  καθη- 
ρ»στ<1 μ ί απι··αση ιού 'vnoi/p* 
γτ,Ιου Γιωργία'; (σ ιτάρι) ή τά  χρη

σ τά·-' ·τά τιμολόγια^ εισαγωγήΐ:. 
τών αντιστοίχων προϊύντμιν, Έ τσ ι 
η ευρωπαϊκή βιημηχανία, απηκο- 
μίζοντας κέρδη ηπο τήν ε.μπορίκέι 
της δραστηριότητα στήν ελληνική

μοτοοίκονομικά έξοδα πού βισμορ- 
φών;/ντα( μέ ·5ά»τη τά ιπ ίτσΚΙι 
iT'jt) κββοοίζ*ι η κ>/β(ρνηση-

-νπβρίοΜ * Γ . Μωορίτη, ο ο- 
♦«ππ (οστό δλσ τδ βάρος τήε 
* ταστηοτάτητάς του εναντίον 
♦ ''¡• ίο  •♦ομπχάνίεν*.

r|Mrf ι, συνεχίζοντας τήν 
ή τού 1υ ·2  ο υπουργό» 

— μ/α κ Γ. ΜωραΤτη» αρνή 
πρκτ νά δεχθεί τά κοστολόγια τή» 
βωμπχανί χ ,  «π ι μένοντας πάντα 

μάι πβρβυσιάζιι τά «δικά του* 
κφγτολόγιβ, ι» τοχύοντα» έτσι τίς 
κπτογγφλέβ άτι πτρόκιιτο νιά au* 
BilpcTH P V T d K  πού β(ν στη-

Μ  τόν ίόιο τρΑπρ ανίιμε.τωπί- 
στηκ*. ιό σύνοίο tá- βιομηχανίας 
μέ αποτέλεσμα νά παρουσιάζεται 
μιά οιπτσώρευοη ζημιών, η οποία 
σέ. συνβυασμό μέ τό πιατωτίκά 
σφίζιμη π«) επέβαλε η Κ'^έρνηπη 
πρό< τόν ιβκ»-ικό τομέα (ακόμη 
καί η επίσημη ποόβλεφη γιά ρυ
θμό αυξήσεως τών πιστώσεων κα
τά 2Ισ)ο Αέν τησήθηκ* από τήν 
)Λ»σ τήν κι/Λέο/ηΦη, πού περιάρι·Ít  τήν σιτζηση στό 17 τοίς <κ<χτΛ)

• αναν αδύνατη τήν οποιαβήποίε 
σκέφη γιά ε.πενβατική δραστηριό
τητα. Παράλληλα Μ αίπηοαν τήν 
προβληματικότητα ορισμένων κλά· 
δτ,ιν τή» ρικονοτιία», κ wyti l» μέ- 
νρι πρό Τινρτ «πινειρήαεκ Αρχι
σαν νά μετστι.άποΥτσί a l έντονα 
προβληματικές

Τή στιγμή f.i ποό π κινβέρνηπη 
ασνείτσ νά σνκ»χν«σέσει τά κοστο
λόγια τό» ελληνική» βιομηχανία», 
δεχόταν ισταγρ»«τ»κά τά κοστολό
για τών ανταγωνιστριών ξένων βιο* 
μηχανιών καί ε/έκρινε — πολύ σω-

ΤΟΥ ·. Π, ΚΛΙΓίΜΝ
αγορά, ε ίχ ι  όλο τό περιθώριο νά 
αυξήοιι τ Ι»  Λα πάνε» βίτ.ΐοβύσεως, 
κερδίζοντας όλο κσί μεγαλύτερο 
κομμάτι τής αγοράς, ».Κ βάρος 
τών εγχωρίριν πσάίόντων,

Στάν τομέα τή» αντιμετωπίσεις 
τών προβληματικών ε.πιχεΐρήσ#Λ>ν, 
άν και καθυστέρησε κάπως * -μέ
χρι τόν Σεπιέμδριρ η lAnnolp- 
ση τών σχετικών μέτρων, οι κυ
βερνητικές προθέσεις φάνηκαν γρή 
γορσ,

ΤΑ ξεκίνημα έγινε μέ lit ;  βΟο 
κ.λωστρϋφαντουργικές ttaipll.i; ιΜ ι- 
χαηλΙβη» Λ,Ε,κ καί ιΤιξτΙλ ιαΦ , ρι 
οποίες ςαναλεΐτούργησαν κόττΔΐ α
πό κρατικό Ιλ ιχχο ποίρνοντας Α
νετη χρηματοδότηση ■ -μέ τή μορ
φή προκαταβολής γ ιά  μελλοντικό 
παραγγελία τρυ στρατού και 
μονοπωλώντας ένα σημαντικά τμή
μα τών κρατικών προμηθειών,

Η αντιμετώπιση αυτή καταγ
γέλθηκε από βιομηχανικού-r. κυ* 
κλους Ατι δίν οδηνιί στήν ιξυ γ ί- 
σνσρ τών δύο προβληματικών επ',* 
χειρήσεων αλλά στή δημιουργία 
«ημυτρατικών» μονοπωλίων πού ε 
ξαφανίζουν τήν έννοια τού ελεύθε
ρου ανταγωνισμού καί ΘΑ υδηγ/ι- 
σουν πολλές, μιίχοΐ χθές ι/γ ιιίς , ε -
πίχιιρήσεις ιού κλάδου σιέιν npt>

βληματικότηιο:, 1
Λιαφορειική μεθόβευση υπήρξε, 

στήν « κρατικοποίηση* τριών επ ι
χειρήσεων τού άυγκ-ροιηματ·:ιι; 
»λκυιλίιπήρη». Συγκεκριμένα μαζί 
μέ tic, βι/υ ιιροβληι<αΗκέτ;( Or/.v- 
ρήΟρκι; ως τέ ιο ια  καί n Al·; «Ηω· 
ζΐτες Ελευσίνας*, π οποία τήν τε 
λευταία τρ ιετία  παρουσίαζε συνε
χή κέρδη tfrtù ?,»περνούσαν τά 7.00 
εκατομμύρια δραχμές, Τό  «έγκλη
μα» τής εταιρίας ουτής ήταν Λ ιι 
είχε, ϊγγυηθεί γ ιά  ιήν ΑΓ·: «Πκι·· 
χειρήσετ,ιν ΜΒΝ», n onahi f.iitna- 
ψε τή λείτσυργία τρς κιεί υπήχθιι 
ατίς προβληματικές. Λλλι> ενώ μέ 
τήν υπαγωγή m it  πιιοβλημυτικές 
παγώνουν όλα τά θέινεια καί ζη·

ρές τού αικχβι·«)ύ κόσμου, χαρα- 
κτηρίατηκαν ως σκάνδαλα, Έ τσ ι, 
αι|Μΐύ καταρυκοφανη'ιθηκε η διοί
κηση τής εταιρίας, η κυβέρνηση έ
δωσε εντολή στόν ΙίΟνική ΤρΑπε* 
ζα. νά ζητήσει γην αντικατάσταση 
τού Λ,).,, αλλάζοντας τούς επ ιτυ
χημένους επιχειρηματίες μέ διορι
σμένους κομματικούς παράγοντες.

I I μτ,Οοδευοη ττού ακολουθήθηκε 
στήν Λ ΙΊ . Γ  <<Ιίικικλής», όχι ΐιίινο 
απασχόλησε ένιονα τούς οΐε()νεΙς 
οίκονοΐιικούς κύκλους καί τόν διε
θνή Τύπο 1οι «Φαίνάνσιαλ Γέιηις» 
έγικτψαν ότι »ήταν ένα ακόμη καρ
φί στό φέρετρο τής εμπίατουΰνης 
τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας* ο ιήν 
ί;λλάδα}, αλλά έκαναν επίΛυλακτί“ 
κούς τούς ξένους αγοραστές, οι ο 
ποίοι άρχιζαν νά προβληματίζον
ται άν αξίζι.ι νύ ρκμοκινίίυνεϋσρον 
τή συνέχιση τής συνεργασίας τους 
μέ. ελληνικές εξσγωγικές τ,ιτιχειμή- 
σεις.

Μιά άλλη·; μορφής μεθόδευση 
ακολουθήθηκε στή μεγαλύτερη κλω
στοϋφαντουργική μονάδα τής χώ- 
ιιας, μ/; εξτχγωγές εκατονιάοων ε
κατομμυρίων ιό  χρόνο, έ.τήν -*·ίΙέΐ- 
ραΐκή - Γΐστραίκή», Μετά από εν·· 

“ ‘ * “ 'ήοεως·, η λθνική
χτλ :γ  '

τε.Ιται τρόπο«; γ ιά  τόν διακανονι- 
σιιΑ τρυς, τά Βόν

tYYl.nOrl n ---- --------
«Βωξίτείς ηλευσίνο«* * και μονίι

.... γιά  κ'> οποία 
κε.ρδοΦόμο«; ΛΓ.',

συεέ» έγινε, απαιτητό, μέ απο·· 
τέλεσμα να μετατραπεΙ μέρα οέ 
24 ώρες καί αυτή σέ προβλημα
τική και νά μπε| κάυο από κρα· 
τΐ«Α έλεγχο, Μιά όΐαφορέτυτή, ι 
διαίτερα επικίνδυνη, υεθόβευση a · 
κηλουθήθηκε στήν προσπάθεια νά 
■πιράοιι στό κμάτοί·. ο έλεγχος τής 
Λ ί E T  «Ηρακλήτ».

Η  υπόΟιση («κίνησε μέ τήν βιο- 
χίπυση στόν φίλοε.υάερνπτικά Τ υ 
ρό διαφόρων »πληροφοριών* γιά 
δήθεν σκανδάλη onS διαχείριση 
τής εταιρία» από γην οικογένεια 
Τσάτσου, πού ή/αν υπίι'Λυνη νιά 
τή διαχε.Ιρτσή τη», Διεθνώς καθιε
ρωμένε/, επιχειρηματικές πρακτι
κές, υπονπίωτίκΐι: άν O lX ii καιαίς 
νά διεισάύυεί στις πλούσιες ayo-

I I  ν.Μηύίκΐ) οικονομία κλνΛ ω νΙζηη ϊ κηΐ οι 
χλνΛωΐΉψοΙ της «Λ ί ιλονν τι^ους ; ι« ς  ανκζαιρκ- 
τοις. ΑηκιλοΙπιι ο τύπος μας, καί η ΰί.οη μας 
όίήν κοινωνία ιώ ν  νϋνών. 0 ά  ν.γν.ι γίνοι ηιΛ 
ψαν/ιρο ο!: οΧονς, ο ,ιι χ ι άν ηωτνυουν, πώς ον- 
ηΐ'Ο ΐ παραιοΟήονις, οίϋτβ η παραπλάνηστ; δοη- 
Οονν ιην οικονομία μας. Ηά νρειαοΟεΙ, η χυ- 
ΰίμνηο))' και οΑοί ¿ιας, νά Λουμν τά ηράγμαια 
άγος είναι κ « Γ  να ηονηΐ) ιήν αλήθεια. Έ ιο ι  
μάνα, μ ί ειλικρίνεια και χαιανάηαη, μπορεί νά 
νηάρξν.ι ρ.ΧπΙΑα γιά νά £ανα(ΙρδΙ η οικονο/ιία 
μας ΐον όρόμο της. Αλλιώς, η ονρρϊκνωοη θά 
οάηγήοει τ ι}ν  οιχονο,μία οό μεγαλύτερη αποόυ- 
νάμωοη, οί: αποάιοργάνωοη, καί τελικά ο ί χα 
τάρρεοοη. θά·καταγράψω λίγες μονο καί ενόε,ι-

κ η κ ίς  περιητιοοεις γιά νά εηιοημάνω h o i  το 
γάομα που εηικράιηοε τό 1983 ανάμεσα οε επ ί· 
οημες περιγραφές καί τήν πραγματικότητα τής 
«ιχονο/ΐιία.ς, ανάμεσα ο ί προοόοχίες καί αποτε
λέσματα, οε ηιευόαιοΟήοεις xaI τμνχρά σ ιο ιγ ε ια . 
Γ ιά  νά γ ίνει h o i mo φανερό ότι η παρΐαιλάνη- 
οη, ο απαπροαανατολωμός, η αποιιληρογόρηοη, 
η τακτική τών παρελκύσεων, όλα avta M r  απο- 
ilÓovv ούτε βραχυχρόνια. Τό καθεστώς τού 
π Μεγάλου Αόελφού» στήν Ονργουελλιανή jιολι- 
τε.Ια τον «.1084», Λπου «ο πόλ.εμος είναι ειρήνην» 
και «η  αγνοια είναι αλήθεια», δεν είναι εκείνο 
πού θά Γιοηϋήαει ιήν οικονομία μας νά ξεπερά- 
οει τ ις  ΛνοκολΙες της.

Π Ρ Ο Β Α ΙΨ Ε ΙΙ»  Ά ς  ξΕτανήοουμε 
πρώτα απ<> τ ίς  διαβεβαιώσεις πού 
έδωσαν στίς παραμονίς τού 1983 
γ ιά  τίς  προοπτικές τής οικονο
μίας ο κ. πρωθυπουργός καί ο αρ
μόδιοι; υπουργός τής Εθνικής Ο ι
κονομίας. Το  εθνικά «ΐσόδημα θά 
αυξανόταν μεταξύ 2  - 3ο Ιο, ο πλη
θωρισμός θά έπεφτε πολύ κάτω 
του 20ο/ο, τό πραγματικά ιισ ό- 
δημα τών μισθωτών θά καλυτέ
ρευε, τό ισοζύγιο πληρωμών θά 
παρουσίαζε σημαντικό βελτίωση. 
Γ ιά  τήν ανεργία υπήρξαν συγκρο
τημένοι δίνοντας τήν υπόσχεση ό- 
■τΐι θά παρέμενε στά επίπεδα τού 
1982. Ταυτόχρονα, σι. στιγμή λα- 
ικίστικής συγκινητικές έξαρσης ο 
κ. πρωθυπουργός υποσχόταν ακό
μη περισσότερη κοινωνική δικαιο- 
συνη μέ τήν πότταξη τής φορο
διαφυγής καί τή δικαιότερη κατα
νομή του φορολογικού βάρους. 
ιΐ(Τό  εθνικό μας εισόδημα δέν αυ

ξήθηκε οι/τε 2 -3ο /ο , ούτε ί - 2  
τοίς εκατό, κατά τήν αναΟεωρημε-
/η υπόσχεση μήνες αργότερα. Αν
τίθετα παρουσίασε στασιμότητα. 
Η οικονομία μας παρέμεινκ παγι-

χειροτέρευση τής οικονομικής συγ
κυρίας τής χώρας σε τ ί  σκοπεύ
ουν αυτές οι παραπλανητικές δια
βεβαιώσεις; Βοηθούν σέ κάτι η 
βλάπτουν υποσκάπτονται: «ανεπαι- 
σθήτως», αλλά ςεταθερά;

Μ ΑΝΑΚΑΜΨΗ τής οικονομίας 
μετατίθεται από εξαμήνου σέ εξά
μηνο, κ ι από τριμήνου σέ τρίμη
νο, κατά τή μέθοδο τής χειρομαν- 
τίας. Τρείς φορές μέσα στό 1983 
διέγνωσε ο υπουργός Εθνικής Οι
κονομίας σημεία ανάκαμψης. Κα ί 
κάθε φορά η πρόβλεψη, ακολουθεί-

T O T  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Π ίΠ Ε Α Α ΙΗ

το από επιδείνωση τής ύφεσης. 
Τώρα  ̂η ανάκαμψη μετατίθεται γιά  
το σ’ εξάμηνο τού 1984, ενώ ο 
στόχος αναπτύξεως πού τώρα ε
πιδιώκεται^ γ ιά  τό 1984 είναι 1 -  
1,5ο)ο. Πέρυσι μέ προβλέψεις κα! 
διαβεβαιώσεις γ ιά  2  - 3ο)ο η πρα-

•ιολή τής κυβερνι 
“ άιιεζα ■· μέιυχυς 
-  -  ζήτησε τή μείωση τής υνομα- 
utlKtV. «ξηχ·; t ik  prui)(iV; ιη ύ  ν·
ψυς πού ιι ί ί ΐζ ό κ ιν  στι* Χρικιατι·· 
ijim iio  καί «μέυωι; μετά υποχρεω
τική  αύξηση κκφίιληΐυυ, η (mrolu 
έγινε μέ κεφαλαιοποίηση τών δα
νείων, Παρά τόν έντονη αντίδραση 
τών οικογενειών Κατσάμπα^ καί 
Ττράιου, δασικών μετόχων τής 
τΐιιρ ΙιΥ ΐ; καί τών μικρομε.τόχων, n 
Ι'Ονική Τράπεζα επέμεινε, απει
λώντας έιτι ϋά Αι«κόι(ι»ι τήν χρη- 
ρατσβύτηση, uito)a>r.ù>vnvrtii: έτσι 
ιήν »Πείραική ·· Παιοαέκή* νά α- 
νηστεΙλκι τή λείτσιτργία της,

Τό σύνολο των μεθοβευσεοιν αυ
τών, τόσο σέ, «*,τι αφορά τήν »»,- 
ζυγίανοη» τών προβληματικών, ό
σο καί στό πέρασμα τή«; Λΐηΐκή- 
αεως μεγάλων βιομηχανικών συγ
κροτημάτων οτό κράτος, θεωρή
θηκε από οικονομικού» παράγον
τες ότι ξεκαθαρίζει πλέον τ ίι;  προ- 
θέσιις τής κυδεονήσεως. Καί οι 

iV N lX ilA  ΧΤΗΝ 7π ΧΙΑ,

δε.υμένην πεισματικά στή Φάση τής 
μηδενική«; ανάπτυξης καί τού στα
σιμοπληθωρισμού γ ια  τρίτο κατά 
σειρά χρόνο, Κ ι ενω οι τάσεις τού 
στασιμοπληθωρισμού διαγράφον

ταν μέ πικρή σαφήνεια στον θολό 
οικονομικά ορίζοντο:, η κυβέρνη
ση εξακολουθούσε σι: όλη τή διάρ
κεια τού 1983 νά τερίφρονεί τήν 
πραγματικότητα. Καταθέτει τά 
προκαταρκτικά προχειρολογήματα 
τού πενταετούς «προγράμματος*, 
όπου υπόσχεται καί υποθέτει ε ιή - 
σίου/; ουθμούς ανόπτυξης 5ό)ο,
Τόν Αύγουστο οέ συνέντευξη Τ ύ 
που παρουσ τάζονται «στοιχεία* 
προκειμέναυ νά θεμελιωθεί η λ ε ι
τουργία επενδυτικού οργασμού.
Δηλώνεται δί. μέ αλαζονεία ότι 
μετά τό Σεπτέμβριο 6έν Οά επ ι
τρέπεται νά μιλάει κανείς γιά ε
πενδυτική απραγία. Μερικοί μάλι-
λίστα θα Ουυουνται μέ τ ί  οργή ανεργία όχι _________
αλλά καί αφέλεια αναφέρθηκε κά·· θηκε αλλά ποιίπι.ι νίι, ¿επερνάο.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή κα- 
τασΓίζεται ακόμη μέ παρωχημένα 
στοιχεία, ενώ τά στοιχεία από τις 
ερεονες τών οικογενειακών ποο- 
υπολογισμών τής Εθνικής Σ τα τι- 
στικής Υπηρεσίας είναι ιίβη έτοι
μα. Εξάλλου, τά στοιχεία ανερ
γίας συστηματικά αναμορφώνον
τας από τό υπουργείο Εργασίας 
πού προσπαθεί νά εμ«*αν(σει το 
πρόβλημα σχεδόν ως ανύπαρκτο.
^Εφτασαν ακόμη νά υποστηρίξουν
οτι η ανεργία σέ μεγάλο βαθμό 
οφείλεται στήν επάνοδο προσφύ
γων καί μεταναστών!!

Ε Ζ η τ Κ Ρ ΙΚ Ο  ΧΡΕΟ Σ ι Η κατά
σταση τών εξωτερικών λογαρια
σμών τήο χώρας επιδεινώθηκε έν
τονα τό 1983. Η  πτώση τών εξα
γωγών καί οι κακοί χειρισμοί στήν · 
οργάνωση τού εξαγωγκού εμπο
ρίου, οι ιδεολογικές (παιδικές) 
προκαταλήψεις γ ιά  τό ρόλο τών ¡1 
διαφόρων φορέων εξωτερίΜού ιμ -  
πορίου, η πτώση τού τουριστικού

------------------ , 7 ’ ',”  συναλλάγματος (παρά τίς παρα-
γματική καταστσ.ση δεν ξεπέρασε πλανητικά αισιόδοξες προβλέψεις 
τό μηδέν, φέτος τ ί  νά υποθέσουμε; μέχρι καί τόν Μάιο 1933) καί η

υ  πληθωρισμός παραμένει πε- φυγή από τήν ελληνική σημαία
ρίπου στά Ιδια μέ τά περυσινά 
επίπεδα, καί δέν πρέπει νά περι
μένουμε κάμψη κάτω τού 20ο)σ. 
Ο τιμάριθμος Ιανουάριου —  Νο
εμβρίου 1983 σέ σύγκοιση μέ τήν 
ίδια περίοδο τού 1982 παρουσία
σε αύξησή 20,6ο)ο. Η αύξηση τών 
τιμών, πού Φαλκίδευα», σε συνδυ
ασμό μέ τούς ετεροχρονισμούς τής 
Α ΤΑ , τά  πραγματικά εισοδήματα 
τών μισθωτών 4,5ο)ο κατά μέσο 
όρο, συγκρατήθηκε σ' αυτά τά ε
πίπεδα ιιέ  τήν αστυνόμευση τών 
τιμών. Αλλά τέτοια μέτρα οδ?- 
γούν, παράλληλα, σέ «Ορόες πτω
χεύσεις επιχειρήσεων κσί στήν α
νεργία, Ο αριθμός τών πτωχεύ
σεων γ ιά  τό πρώτο εξάμηνο τού 
1983 ήταν μεγαλύτερος τού συνό
λου τών πτωχεύσεων γ ιά  ολόκλη
ρο τό 1982, Έ τ σ ι η πραγματική 
ανεργία όχι μίινο δέν συγκρατή-

ποίοι;
μπή

; προσκεκλημένος στήν εκ ίίφ -ϊλ  τώρα τδ )0ο)ο, Εδώ, 4ς 
«Ανοιχτά ή κλειστά χάρτΐά*,,: θουν βύό γεγον«)τα που π

σημαντικού> αριθμού πλοίων, δέν 
μπόρεσαν ν’ αντισταθμιστούν από 
τή συμπίεση τών εισαγωγών και 
τή συμπίεση τών αποθεμάιων πε
τρελαίου σέ στόκ τριών εβδομά
δων αντί τριών μηνών. Οι αδόκιμοι . 
χειρισμοί τί>ν αρμοδίων στή συ
ναλλαγματική καί επαγωγική πο
λ ιτική  οδήγησαν στή συσσώρευση 
ενός τεράστιου εξωτερικού χρέους 
13  ̂δισεκατομμυρίων δολλαρίων. 
Αυτό τό χρέος θά επιβαρύνει α
σφυκτικά τίς μέλλουσες γενεές αυ
τού τού τόπου. Ενώ η αγοραστική 
δύναμη σέ δολλάρια τού κατά κε- 
Φολήν εισοδήματος τής χώρας μει
ώνεται στά 3.200 βολλέιρια από 
τό 4.300 τά 19Β0, υποθηκεύσαμε 
ήδη μέ τά εξωτερικά μας δάνεια V» 
ένα μεγάλο ποσό κατά κεφαλήν ’·· 
γ ιά  τό εξωτερικό χρέος. Η χειρρ-.,., 
τέρευση αυτή τής εξωτερικής ισορ
ροπίας τής χώρας δέν είναι καθό- .. 
λου άσχετη μέ τίς άστοχες παλι
νωδίες στό θέμα τής εξωτερικής

σ’ αυτή α κρ ιβ ή  τή . νέα περίοδο μάς δτιμ/ουργούν νέα,· ανησυχίες ίσοτ^ίας τής 
επενδυτική^ έκρηξης. Μετά τήν γ ιά  τά ήθη τής δημόσιας ζωής. θύνη είναι μεγάλη.

110%  η  υ π ο τ ί μ η σ η  τ ή ς  δ ρ α χ μ ή ς  μ ε τ α ζ ή  1 9 8 1 -8 3 !

I I  ΛΡΛΧΜΙΙι Μετά- τήν υποτίμη
ση στις 9 Ιανουάριου 1983 ο υ
πουργό«; Εθνικής Οικονομίας μάς 
δίσ,βεβαίωνε ότι η ισοτιμία τής 
δραχμή», θά παρέμΓ.νε σταθερή και 
δέν θα σημειωυότιχν «ολίσθηση» 
του εθνικού μας νομίσματος. Η 
πολίτική όμως πού ακολουθήθηκε 
στή συνέχεια μέ τραγικές συνέ
πειες γ ιά  τήν οικονομία μας, οδή
γησε έως τ ίς  αρχές Αυγούστου 
στήν ανατίμηση τής δραχμής απέ
ναντι στά ευρωπαϊκά νομίσματα 
πέ μιά περίοδο όπου τ» απόσταση 
πτούς ρυθμούς πληθωρισμού μετα
ξύ δραχμής καί τών κυρίοτέρων 
ευρωπαϊκών νομισμάτων μεγάλωνε 
σέ βάρος μας, Στή  συνέχεια α
ποδεσμεύτηκε επιτέλους η δραχμή 
από τό δολλάριο, γιά νά Φτάσει 
τώρα εκεί πού είναι, πάνω από 
100 δρχ. τό δολλάριο, ανεβάζον
τας ν.τσί τήν υποτίμηση της μετα
ξύ 1981 καί 1903 σέ Π0ο)ο ! 
Ταυτόχρονα όμως η ισοτιμία τής 
δραχμής έναντι τών ευρωπαϊκών 
νομισμάτων παρέμν.ινε μετά τόν 
Αύγουστο στά επίπεδα (περίπου) 
τού Ιανουάριου 1983. Τ ί  σημαί
νουν άλα αυτά γ ιά  τίς  εξαγωγές 
μος, τόν πληθωρισμό μας, καί τήν 
εσωτερική παραγωγή, είναι πιά 
κοινή γνίκ/η. Διδαχτήκαμε άραγε; 
Ή  μήπως οι πίΐροσμοί γ ιά  παρα- 
πλάνηση είναι ακόμη παρόυτες; 
Φοβούμαι, τό δεύτερο. Σέ  τελευ
ταίες δηλώσεις προβλήθηκε ο ι 
σχυρισμός ότι δεν υπάρχει νόημα 
όταν συγκρίνουμε τόν δικό μας 
πληθωρισμό μέ τόν μέσο ρυθμό 
πληθωρισμού τής ΕΟΚ, γ ια τ ί η 
ελληνική οικονομία είναι μιά ο ι
κονομία υπό αναττυξη. Τέτο ιο ι ι 
σχυρισμοί δέν επιτρέπεται πλέον 
νά ισιοβάλλιινται ύστερα από τήν 
πικρή εμπειρία τών τελευταίων 18 
μηνών. Πλάπτοι/v καί τούς προφέ- 
ρυντες καί τούς ακροατές, Τό  με
γαλύτερο μέρος τού εξωτερικού 
μας εμπορίου είναι μέ, τίς ευρω
παϊκέ» χώρες καί ο ρυθμός αύξη
ση» των τιμών ε.τιηρεάζει την σχε
τική  ανταγωνιστικότητα τής εθνι- 
κής μας παραγωγής, Σήμερα λ ε ι
τουργούν πιό έντονα οι δυσχέρειες 
γιτχ τή συνέχιση τής πολιτικής \- 
ικνι ιμιών έναντι τών ευρωπαϊκών 
νομισμάτων καί άς ακουσθσύν οι 
υπηρεσίες τής Τοαπέ.ζης τής Ε λ 
λάδος εεσύ γνωρίζουν τίς  τιμές τής 
δραχμής στά ανταλλακτήρία συ
ναλλάγματος τών ευρωπαϊκών χω
ρών, πού βέβ«<κχ βε,ν συγκρίνον- 
•ιαι μέ. τί«; επίσημες τιμές. Αλλιώς 
υπονομεύεται η εθνική οικονομία.

Ο Δ ΙΙΜ Ο ΚΙΟ Κ ΤΟ Μ Κ Α Κ ι Γ Γ  αυ
τόν επανειλημμένα ε ίχ ε  δοθεί η 
υπόσχεση για τήν εξυγίεινσπ τού 
ελλείμματος τού προθπυλογισμού 
καί τών δημοσίων επιχειρήσεων. 
Αλλά τήν εξυγίανση αυτή εξίσωσε 
ιι κυβέρνηση μέ; τήν απόκρυψη τής1 
πραγματικής εικόνας τών δημό
σιων οικονομικών κα( μέ τήν πα
ρερμηνεία τών στοιχείων μέ νεο- 
ίίλχημικές μεθόδους, Όταν κατέ.- 
Ortit. η κυβέρνηση τόν προϋπολο
γισμό τού 1983 προέβλί.πε. ότι τό 
(ίέ/νολο τού ελ?(εΙμματο(; τού τα
κτικοί) προϋπολογισμού Οά έφτα
νε τά 129 δισ, δρχ, Σήμερα γνω
ρίζουμε ότι τό έλλειμμα έφτασε, 
τά  180,5 δια., κα) τό συνολικό 
ίλλε ιιη κτ τού δημοσίου τομέα^ ξε
περνάει τά μισό τρισεκατομμύριο 
(Ιμχ. Τό  έλλί.ιουα αυεό οκ ταιαο- 
οίο  τσίί ακαθαρίσεου εθνικού προ- 
jiV/το», ανεβαίνει αντί νά περιορί
ζεται. Αυτό βέβαια κάθε άλλο πα
ρά εξυνίανσρ ονομάζεται. Ούτε α
ποτελεί ε,ξυγίανση τών δημόσιων 
οικονομικών η συρρίκνωση τού α- 
ποίίεματίκπύ τοι> πρσϋτΓολογισμσέΛ 
στό 2./ο)π τών προβλεπομένων 
Αίϊκανών τού 1984 από τό δ,2σ)σ, 
πού ήταν πέρυσι, η μείωση τής 
λειτουργικής αποδοτίκότητας τών 
βημσσίων επίχι.ιρήπιων, καί τό 
χειρότερο, η σκοκρυψη τών πρα
γματικών δαπανών. Είνα ι χαρα
κτηριστικό τών μεθοδεέΐσεων καί 
παραπλανητικών επεμβάσεων ιών 
οικονομικών επιτελών τό γεγονός 
άτι, ενώ τό έλλειμμα τού τακτικού

προϋπολογισμού ? 904 είναι στήν 
πρσγματΐκότητ«<ν τουλάχιστον 240 
δισ. δρχ., εν τούτοι», παρουσιάζε.- 
τα ι στόν προϋπολογισμό πού μό
λις ψηφίστηκε, ως 165,7 δισ. δρχ. 
Η διαφορά αυτή προκύπτει κυρίως 
από τήν προσαύξησα τών δαπα
νών γιά μισθούς πού θά προελθεί 
από τήν εφαρμογή τών τελευταίων 
μέτρων εισοδηματικής πολιτικής 
καί τό έλλειμμα διαχείριση·; πε
τρελαιοειδών. Ά ν τό ύψος της δα
πάνης πού αποκρύπτεται ήταν μ ι
κρότερο τού πρρβλι.πομένου απο- 
θεματίκού θά μπορούσε νά εφη
συχάζει κανείς. Δυστυχώς πρόκει
τα ι γ ιά  ακριβοϊς τό αντίθετο.

Η πληθωριστική επίπτωση τής 
ασχεδίαστης επέκτασης τού ελ
λείμματος τού δημόσιου τομέα έ
χ ε ι αρχίσει νά διαγράφεται. Η 
χρηματοδότηση τού ελλείμματος 
ετοιμάζεται νά παρασύρει τά επ ι
τόκια σέ νέ,α ίιψη. Η αύξηση τών 
επιτοκίων θά βοηθήσει, ελπίζεται, 
ο τήν αύξηση τών καταθέσεων γιά 
νά χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες 
τού δημοσίου. Τ ζ  περιθώρια όμως 
υπάρχουν γ ιά  αύξηση αυτών τών 
καταθέσεων υέσα από πτωτικά ε ι
σοδήματα^ Από τήν άλλη πλευρά 
όμως η̂  αύξηση τών »πίτοκίων Οά 
επιβαρύνει τ ίς  επιχειρήσεις μέ νέα 
έξοδα. Τ ί  θά συμβεί λοιπόν στά 
προγράμ uara ιδιωτικών επενδύ
σεων; Μήπως ίίνα βαρύ κλίμα γ ί
νει αβάστακτα βαρύτερο σέ μιά 
κακή στιγμή; Η  συρρίκνωση τού 
ιδιωτικού τομέα έγινε αισθητή α 
πό τό 1983. Από τό στόχο τού 
νομισματοπιστωτικού ποογράμμα- 
τος γ ιά  τήν αύξηση τών καταθέ
σεων κατά 400 δια. δρχ. μόνο 
300 - 320 Φαίνεται πώς τελικά 
συνελέγησαν. /Votó είχε, ως συνέ- 
πεια  ̂ η χρηματοδότηση τού ιδιοϊ- 
τικαυ τομέα πού προεβλέπτ.το νά 
ε π εκταθεί κατά 21ο)ο μέσα στό 
19C3 νά περιοριστεί τελ ικά  στό 
15ο)ο, μέ πληθωρισμό ?.1ο)ο πε
ρίπου, Κ ι εδώ οι προβλέψεις δία- 
ψεύστηκαν.

ΦΟΡΟ ΑΟ ΓΙΝΙΙ Δ ΙΚΑ ΙΟ ΣΥΝ Η ι
Τό  1983 αποκάλυψε ε,πίσης ότι 
ηι διακηρύξεις γ ιά  δικαιότερη κα
τανομή τών φορολογικοιν βαρών ή- 
«>αν λόγια, καί λαϊκιστικέπ; εξάρ
σεις, χωρίς αντίκρυσμα καί σοβιτ- 
ρότητα, Τά  περίφημα 100 «5ΐσ. 
παρεμεΐναν ασύλληπτα, Από τή

Φορολογία νομικών προσώπων κερ
δοσκοπικού χαρακτήρα η κυβέρ
νηση προσδοκά νά εκστράξει τό 
1984 14,5 δισ., σέ σίτγκριση μέ 
τά 13,7 δισ,̂  τού 1983, Τό  μεγά
λο βάρος̂  τής Φορολογίας θά τό 
ετσομισθούν οι μίσθωΓοί. Μέσα 
<τνό ζ984 οι φόροι εισοδήματος 
«(»υσικών προσώπων θά αυξηθούν 
κ«τά  9,6ο)ο. Κ ι αυτό, τή στίγι·»", 
πού η μέση αύξτ^αη 'ών ονομα
στικών μισθών δεν προβλέπεταν 
νά ξεπεράοει μέ τή νέα ιισοδη- 
ματική πολίτικη τδ 20ο)ο. Ο αντι
κοινωνικός προσανατολισμός τής 
δημοσιονομικής^ πολιτικής φαίνε
τα ι καί από τήν ανερχόμενη ανα
λογία τών εμμέσων φόι>ων στό σύ
νολο τών Φορολογικών εσόδων τού 
κράτους. Κ ι αυτά όλα μέσα σέ 
ένα κλίμα αυταρχισμοίι καί περισ^ 
σής αυθαιρεσίας. Ο διάλογος μέ 
τίς παραγωγικές τάξεις είναι στήν 
ουσία ανύπαρκτος, κα! η εκάεττο- 
τε  οικονομική πολιτική διαγράφε
ται χωρίς προηγούμενη προσπά
θεια γιά συναίνεση από τούς εν
διαφερομένους. Ο μόνος διάλογος 
πού γίνετια είναι μέσα στις α ί
θουσες τού Μονομελούς Πρωτοδι
κείου. Ε κεί δοκιμάζονται οι νέοι 
ιίί(άτυποι κανόνες της καινσφοτνούς 
σοσιαλιστικής νομιμότητας. Τ  δ 
1 9 8 3  ή τ α ν  χ ρ ό ν ο ς  
δ ο κ ι μ α σ ί α ς  γ ι ά  τ ή ν  
α ξ ι ο π ι σ τ ί α  τ ή ς  ο ι κ ο 
ν ο μ ι κ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  
μ α ς .  Η δοκιμασία τής οικονο
μίας μα», είναι Ισως μεγαλύτερη 
από αυτή που μπορςί γ ιά  πολύ 
ακόμη νά ακτίξε ι. Γ ι ά  νά  αν- 
τ  ι σ τ  η σ Φ ο ύ ν τ  ά π ρ ά γ μ α 
τ α,  γ ι ά  ν ά α π ο φ ύ γ  ο υ- 
μ κ μ ε γ ά λ α  δ ε ι ν ά ,  γ ι ά  
νά α ρ χ ί σ ε ι  π ρ α γ μ α 
τ ι κ ά  η α ν ά κ α μ ψ η ,  πολ
λά καί διάφορα θά απαιτηθούν α
πό όλου» καί πρώτα από όλα από 
την κυβέρνηση. Τό  πρώτιστο όμως 
είναι νά  σ τ α μ α τ ή σ ε ι  η 
π α ρ α π λ ά ν η σ η .  η απόκρυ
ψη, ο εξωραϊσμός, Νά σταματή
σουν τά  τεχνάσματα, οι ταχυδα
κτυλουργίες, καί οι τηλεθεατρικές 
εξάρσεις, Κα ί νά μάς πουν καθα
ρά, ειλικρινά, ποιά είναι η κατά- 
σιαση τη», οικονομίας καί ηοιές οι 
συγκεκριμένε» προοπτικές της. Κ ι 
εμείς οι άλλοι »ά μπορέσουμε νά 
εννοήσουμε.

Ü Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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