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Χρόνος έντονων ιιεταπτώσεων
Τ ν 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Κ ΛΙΜΑ «ΧΑΛΑΣΕ» ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ

Μέσα στή δίνη -τής πολιτικής αντιδικίας, η οποία ίαίνει ι- ντϊΐνόμκνή, καθώς οι ττριοικλο- γικές προθεσμίες τείνουν νά συντμηθούν, είναι φυσικά καί η οικονομία νά ταλαιπωρείται καί οι εκτιμήσεις καί οι αναλύσεις γι' αυτή νά γρωματίζονται σέ μεγάλο Ισθμό από τά αντί-
τ ίθ ό ν  ·~  ......... '— ••'ττ σ ιι"Ί ΐέρ ο -ντα. Είναι δύσκολο, λοιπόν, νά υπάρξει μιά αντικειμενική εκτίμηση γιά τόν χρόνο πού έψυ-

γε προχθές, αφού οι μέν μιλάνε γιά μιά επιτυχημένη πορεία πού συνεχίζεται καί οι δέ γιά ένα οοιοτυχημένο κεφάλαιο, πού, ευτυχώς, έκλεισε. Εκτός από τά  πολιτικά Κόμματα, διαφορετικές είναι, επίσης καί οι εκτιμήσεις τών κοινωνικών τάξεωχν Οι εργαζόμενοι, πάντως, 6ι ν έχουν κανένα λόγο νά θυμούνται ευχάριστα ΤΟ 1987, αφού σ τή  δι- άρκειά του οι πραγματικές τους αποδοχές υπέστησαν νέα διά-

ίρωση κατά 3%, η οποία, προστιθέμενη στή μείωση τού 75?, πού έγινε, τό 1986, δείχνει τήν έκταση τών εισοδηματικών απωλειών πού υπέστησαν οι μισθωτοί στά πλαίσια τής πολιτικής τής σταθεοοποίησης. Αντίθετα, τό 19ÍI7 ήταν η δεύτερη μετά τό 191:16 καλή χρονιά γιά τίς επιχειρήσεις, η συντριπτική πλειο- Ο/ηφία τών οποίων είδε νά βελτιώνονται αρκετά τά κέρδη τους καί οι πωλήσεις τους,
Όμως πίσω απ ' αυτό τό αντι

φατικό καί Ισως Κα! αρνητικό π ί- 
ριβάλλον ττού δημιουργούν τά σντι- 
τίθέμονα πολιτικά καί οικονομικά 
συμφέροντα, κόβονται κάποιις πο- 
λΟ σημαντικές εξελίξεις τής οίκο
νομίας, πού θά όταν άδικο νά μην 
επισηιίανθούν καί νά αξιολογηθούν 
σωστά. Διότι είλικρινά πίσΐεύυυ*
με ότΙ τά 1987 παρ' ότι γενικά 
ως οΐκονομι«ό αποτέλεσμα υπήρ
ξε αρνητικό, προσέφερε. ταυτόχρυ- 
να ορισμένα δείγματα οικονομικής 
πολιτικής, πού άν είχαν αξιοποίπ-

ΤΟ Υ  Ν ΙΚ Ο Υ  Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ

θεΙ σωστό θά είχαν δώσει άλλη 
δυναμική σιήν πορεία τής οικο
νομίας.

Καί γιά να γίνουμε ττιό συγκε
κριμένοι, τό 1987 έδειξε τΐ μπορεί 
νά προσφέρει στην οικονομία η 
διαμόρφωση ενός καλού κλίματος 
καί η αποκατάσταση τι'ις «μπίστο·' 
σύνπς. Συνήθως οι οικονομολόγοι 
μετρούν καί αξιολογούν μιά συγκε
κριμένη χρονική περίοδο μέ βάση 
τήν εξελιξη τών διαφόρων μακρο
οικονομικών μεγεθών, όπως η πα
ραγωγή, οι τιμές, τό εξωτερικό 
εμπόρΙο κλπ. Χωρίς νά αμφισβη
τεί κανείς την σημασία τών δει
κτών αυτών, πρέπει νά παρατηρή
σει ότι πολλές φορές δεν δίνουν 
τήν δυναμική τής οικονομίας καί 
προπαντός δεν αποκαλύπτουν τίς 
ποιοτικές αλλαγές πού γίνονται. 
ΤΙ αξίσ π.χ. έχει ένας χαμηλότε
ρος πληθωρισμός πού επιτυγχάνε
ται μέ παρεμβατικά μέτρα πού 
στραγγαλίζουν τήν βιωσιμότητα 
τών επιχειρήσεων; Καί ΤΙ αποβτ,ι- 
κνόει μιά αύξηση τής παραγωγής/ 
όταν εξασφαλίζεται μέ τήν διατή
ρηση σέ λειτουργία ovtioikdvopi- 
κών καί επιδοτούμενων από τό 
κο'νωνικό σύνολα παραγωγικών μο
νάδων; Κα] ακόμη τΙ αντιπροσω
πεύουν σιήν πραγματικότητα αυ
ξήσεις μισθολογικές πού στηρίζον
ται όχι στήν άζοδσ τής παοαγω- 
γικόίητσς αλλά σέ ονομασ τικές συ- 
ξόσείς πού είτε, μοιράζονται σ ιά  
πλσίσια μιας λαΐκϊστίκης πσλπι- 
κrr «rite σπσσττώντσι από ισχυρές 
ομάδες πίεσης;

Σέ όλα τά προηγούμενα, άλλωσ
τε χοσνίσ, κσί ειΟΜίά στην πρώτη 
τετοαετίσ του ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί 
οί δείκτες ευη με μούσαν αλλά ή οι
κονομία δυστυχούσε καί ίφθσαε 
πολύ κοντά ατό χείλος τής κατα
στροφής, γεγονός πού σνάγκοσε 
ιι'ν  κυβέονηση νά κάνει πλήρη 
σιροφή στην οικονομική της πθ: 
λιτική τόν Οκτώβριο τού Ι985 κσί 
νά εφσουόσεί ένα Γ ετές πόί^γραμ- 
μα σταθεοοποίησης στΰΐ» διάρκεια 
ιού οποίου π π σε πίσω σπύ τους 
r  'τζόμενους όσα η Ιδισ τούς είχε 
δώσει τά προηγούμενα χρόνια.

Δέν πρέπει νά λησυονούμε ότι 
ακριβώς αυτή Ρ λόϊκΙστίκη πολι
τική που εκφοσζότσν σπό τήν μιά 
μεριά μέ μιά υνοδιανεμητική πο
λιτική υπέρ τών μισθωτών καί σπό 
τήν άλλη μέ εχθοίκά μέτρα κστά 
τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ήταν 
η βσσική α ιτία  που οδήγησε atnv 
κοίση του 1985. Μ ιά Κο:ση πού οι 
σιχμές τής ήταν Τη μεγάλο έλλειμ
μα τού δηυόάιου τομέα (πού έφθα-

σε. τό ιβ·; τού Ακαθάρΐσίου Εγ
χώριου Προϊόνίός) καί τό τρομα
κτικό άνοιγμα στό ισοζύγιο τρε- 
χουσών συναλλαγών πού προσέγ
γισε τό Ιδιο έτος τά 3.300 <κατ. 
Ιόλλάριβ.

Από τ ίς  6υό αιχμές — πού άλ- 
λίνστί σάν συγκοίνωνσύντα δοχεία 
η μΙά όξυνε τήν άλλη-·- ή πιό α
πειλητική ήταν προφανώς μ δεύτε
ρη, Μέ ιό  έλλειμμα ιού 1985 σ ιό 
Ισοζύγιο Τρεχουσών συναλλαγών η 
χώρα άγγιξε τό νήμα τής συναλ* 
λπγματίκής κρίσης που ίπέκειτο 
μέ τήν μορφή είτε τής στάσεως 
τιληοωμών είτε τής προσφυγής σ ιό  
Διεθνές Νομ·σματικό Ταμείο. ΕΙ- 
νσι εκτός πάσής σμφισβητήσεως 
ό ίΐ εάν τό ί 986 τό έλλειμμα δέν 
ιιειωνότσν δραστικά κσί έμενε, στά 
ίδια επίπ ιδσ, τό διεθνές τραπεζικό 
σύστημα δέν θά μάς δάνειζε ή θά 
μάς δάνειζε μέ τοκογλυφικούς ό
ρους. Η διοθνής. πίστη τής χώρας 
είχε υπονομευθ?.! καίρια.

Μιά σωστή Φιλελεύθερη πολιτικό μπορούν νά τόν εφαρμόσουν 
ι μόνο όοοι πραγματικά πιστεύουν ο' αυτήν καί όχι σύρονται 

σ ' αυτήν 
ε ξ  ανάγκης.

Ενδεικτικά σ ΐο ίχεία  πού Οίνουν 
τήν έκταση καί ιύ  βάθος τής α
πειλούμενης τήν εποχή εκείνη συν
αλλαγματικής κρίσης είναι τά ε
ξής: Τόν Μάιο ιού Ι986 τά συν
αλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας 
χωρίς τόν χρυσό ήσαν 500 εκατ, 
(Ιολλάμια περίπου. Επαρκούσαν, 
δηλαδή, γ ιά  νά καλΰψουν εισαγω
γές μόνο 15 ημερών καί έφθαναν 
γ ιά  νά πληρωθεί μόνο ΐό  50% 
τών χρεωλυσίων τού 1986 γιά  ένα 
εξωτερικό χρίυς πού πμοσήγγίζε 
ήδη τά ίθ  διυ. δολλάρια, ‘Ενα 
μήνα νωρίτερα, μύλ ιο ια , δηλαδή 
ιόν Απρίλιο τού Ι9θ6 δέν υπήρχε 
διαθέσιμο συνάλλαγμα γ ιά  νά τιλη-. 
ρωθούν ληξιπρόθεσμες δόσεις καί 
•χρίίάσθηκε ο ¡βίο»- ο Διοικητής 
τής Τράπεζας Ελλάδος νά πι/ρα- 
Καλεσει μεγάλη ξένη τράπεζα γ ιά  
βραχυπρόθεσμο δανεισμό, προκει- 
(. ε,νου νά αποτραπεί η δυαφήμρση 
1ης χώρας!

Βέβαια, η συναλλαγματική κρί
ση άρχισε νά ξεπερνιέταί από τά 
1986 αίαν τύ έλλειμμα τού ισοζυ
γίου τρεχουσών συναλλαγών έπεσε, 
ατά 1770 εκστ, δσλλάρια έναντι 
0300 τού 1985, Η βελτίωσή όμως 
«υιό οφειλόταν σε συγκυριακές ε
ξελίξεις καί κυοίως σ ιήν μεγάλη 
πτώση τών διεθνών τιμών τού πε
τρελαίου κσί ατήν αυξημένη ροή 
•τιάρων απο την Κοινέ/ίητα. Αντίθε-

τα, τύ 1987 που τύ έλλειμμα τού 
ισοζυγίου έπεσε ακόμη περισσότε
ρο, στά 1200 εκατ. δολλάρία, η 
βελτίωση είναι οργανική/ δεδομέ
νου ότι αφορά πόρους καθαρά συν- 
δεδεμένους μέ τήν ελληνική οικονο
μία, όπως οι άδηλοι πόροι καί οι 
εισροές Ιδιωτικών κεφαλαίων,

Ενδεικτικά στοιχεία που δεί
χνουν τήν 6ελτίο>ση τού 1987 εί
ναι τά εξής: Στά τέλη τού Οκτώ- 
δρη 198/ (τελευταίο, μήνα γ ιά  τόν 
οιΐοίο υπάρχουν διαθέσιμα α ίο ι- 
χε.Ια) τά συναλλαγματικά διαθέ
σ ιμα χωρίς τόν χρυσό είχαν φΟά- 
οει τά 3062 εκαί. δολλάρια, τιαιχ'ι 
τό γεγονός ότι είχαν προπληροιθ^ί 
κάποιες δόσεις χρεωλυσίων τών 
προσεχών ειών ( ί 988 .—  Ι990). 
Καί τό π ιό  σημαντικό είναι, ότι 
τό 1987 γιά: πρώτη φορά μετά τό 
1978 η εισροή ιδιωτικών κεφα
λαίων υπερκάλυψε ιό έλλειμμα τού 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 
πράγμα πού σημαίνει ότι δέν χρει
άζεται πλέον νά δανειζόμαστε γ ιά  
9ά καλύπτουμε τρέχοντα ελλείμμα
τα  καί συνεπώς υπάρχουν οι προ
ϋποθέσεις γ ιά  νά αρχίσει η «ντί- 
σιροφη μέτρηση σέ ένα απειλητικό 
εξωιεοΐκό χρέος.

Πώς εξηγείται η μεγάλη αυιΐ'ΐ 
βελιίωαη; Ούτε οι εξαγωγές μας 
αυξήθηκαν θεαματικά, ούτε οι ει
σαγωγές μας μειώθηκαν σημαντι
κά τό 1987, Τό εμπορικό μας ισο
ζύγιο αντίθετα διατήρησε όλα τά 
μτ.ΐονεκτήμαια καί όλιχ τά  πρό
βλημα ιά  του. Συνέβη όμως τά 
198/ μιά αρκετά σημαντική αύξη
ση τών εισπράξεων από αδήλους 
πόρους καί από τόν εΐυροή ιδιω
τικών κεφαλαίων. Καί η εξέλιξη 
αυτή, σημαίνει, πρώτον ϋτΙ ιπυρι- 
α ιικ ό , ναυτιλιακό η μεΐανσσιευ- 
•πκό συνάλλαγμα πού παλαιότερα 
έμενε σ ιό  εξωτερικά γ ιά  νά α π α λ 
λαγεί μέ δραχμές πού αναζητού
σαν μ ιά εξασφάλιση, εισρέει τώρα 
υ ιΙε ελληνικές τράπεζες. Καί δεύ
τερον σημαίνει ότι ελληνικά κεφά
λαια που ιρομαγμένα από τήν λαϊ- 
κΐατικη πολιτική ιού ΠΑΣΟΚ ε ί 
χαν μεταναστεύσει μαζικά σ ιό  τ- 
ξωτεοΐκύ τά προηγούμενα χρόνιο, 
αρχισαν νά επαναπατρίζονται λό
γω ϋελτίώσεως τού κλίματος

Τύ 1987 έχουμε, λοιττόν, μιά 
σαφή Οελτίωοη τού κλίματος πού 
οδήγησε πρώτον ατήν απομάκρυν
ση τής απειλής γ ιά  συναλλαγματι
κή κρίση, δεύτερον _ δημιούργησε 
τίς προΟποθέσε'ς γ ια  νά αρχίσει 
νά μειώνεται τό εξωτερικό χρέος 
καί τρίτον έβαλε ιΐς  δύσεις γ ιά  
νά ξαναρχίσει νά ανεβαίνει η τ- 
πενδ.ιτική δραστηριότητα. Νρόκπ- 
τα ι κατά τήν γνώμη μας γ ιά  ποιο- 
τικ’ές βελτιώσεις, πού άν συνεχί
ζονταν τό 1988 θά άφηναν ελπί
δες ότι η χώρα μπορεί νά ξσνα- 
μπεί σέ αναπτυξιακή τροχιά.

Φυσικά η βελτίωση τού κλίμσ- 
ιο ς  δέν ήταν κάτι τύ τυχαία, οΰιι. 
έγινε συμπτωματίκά, Ά ν  είμαστε 
αντικειμενικοί πρέπει νά αναγνω
ρίσουμε ότι συνετέλεσαν αποψσοι- 
στικά πρός τήν κατεύθυνση αυτή 
καί η πολίτική τής σιαθεοήποΐτσης 
καί ποοπσνιός τό νέο ύψος καί ιό  
νέο ήθος πού εγκαινίασε στην οι
κονομική πολιτική ο τότε υπουρ
γός Εθνικής Οικονομίας κ, Κων, 
Σημίτης,

αμοιβή του, θά τήν αναζητήσει 
στις αγορές τού εξωτερίκνύ, 

Άλλωσίε, μόλις άρχισε νά δια
γράφεται η προοπτική καλυτέρων 
κερδών υπήρξε άμεση ανταπόκριση 
σιύν επενδυτικό τομέα που ασφα
λώς θά ήταν εντυπωσιακότερη άν 
έλειπαν ορισμένα σνίικίνητρα, *Υ- 
ο ιεοα από μιά εξαετία συνεχούς 
πτώσης τών επενδύσεων, εμφανί- 
σθικε μ ιά  πρώτη αναζωογόνηση 
τό 1986 οπότε αυξήθηκαν κατά 
5% γ ιά  νά̂  αυνεχίσθεί εντονότερη 
τό 1987 μέ ρυθμό αύξησης 6,7%, 

Βέβαια, αΐ'.ούγετοί σταθερά τό 
παράπονο ότι τό σταθεροποιητι
κό πρόγραμμα δέν είχε αναπτυξια
κή δι·άστ<Ατη. Ά ν  μέ τήν έκφραση 
συιή εννοούμε ότι δέν ποοέβλεπε 
μεγάλες ¡κρατικές επενδύσεις ή 
εζειδικευμενα κλαδικά προγράμμα
τα, ασφαλώς κάνουμε λάθος, Ούιε 
τό ισοζύγιο, ούτε ο κρατικός προ
ϋπολογισμός άντεχαν τέτοιες ετιεν- 
δύοεις, ενώ κανένα κλαδικό πρό
γραμμα 6έν μπορεί νά αποδώσω 
όταν ο επιχειρηματίας ·— πού ατά 
καθεστώς τής ελεύθερης οικονο
μίας είναι αυτός πού κάνει ιΐς  ε
π ιλογές-- δίν προσδοκά κέρδη. 
Ά ν  όμως ως αναπτυξιακή πολιτ ι
κή εννοούμε τήν απελευθέρωση τής 
οικονομίας από παρεμβατικές ρυ
θμίσεις πού 6έν επιτρέπουν νά λε ι
τουργήσουν οι μηχανισμοί της, 
πρέπει νά πούμε ότι άν κσ.ί έγιναν 
πολλά δήμαισ ποός τήν σωστή 
κατεύθυνση τό 198/ (σπελευθ^ω- 
υη κμών, βαθμιαία απελευθέρω
ση επιτοκίων κλπ,) βρισκόμαστε 
σκόυη μακριά από τήν πλήρη απε
λευθέρωση τής αγοράς, τού χρή
ματος κα! της εργασίας, πού είναι 
καί η μόνη αναπτυξιακή πολιτικό 
πού είναι δυνατή καί αποδοτική 
α ιϊς  σημερινές συνθήκες.

Ο ποόεδοος τού Σ.Ε13 κ. Ο. Πα- 
'•υλεξόπουλπς σχολιάζοντας τά 
δραμαιΐκά γεγονότα τής 25ης Να-

Α Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ Α  . . . . .  . ..
νομίας —  φεύγίι. 'Υστερα βατό λίγο καιρό 6‘ά  παραιτηθεί υπό τό 
Αθηνών άδειο μετά μ ία  φάρσα γ ιά  βόμβα ( 16 Δεκεμβρίου *87). Εί

Ενα από τά,.. πολλά Α Σ Ο Π  τής χρονιάς πού πέρασε 
ρό 6V

. ιά  u la  φάρσα γ ιά  βόμβα (16  . ... ... .
..αποτελεσματική. Η ανατροπή τής εισοδηματικής πολιτικής, η

έχει τελειώσει καί ο κ. Σημίτης ___ ..
κράτος τών γνωστών περιστάσεων. ΔΕΞΙΑ:

τόέε υπουργός Ε8νι«ής ΟιΚο- 
. ΔΕΞΙΑ : Τό Χρηματιστήριβ

χε προηγηθεΙ —  σ τίς  25 Νοεμβρίου —  μ ία  άλλη «βόμβα» πολύ πιό

κέρδη τού 1986 είχε τινάξει στόν αέρα τό θετικό οικονομικό κλί 
κατρακύλησαν καί σ ' ένα Ιδνθήμερο έχα

ία —  μαζί μέ την εφ άπαξ φορολογία τών επιχειρήσεων γ ιά  τά 
α. Κα ί, φυσικά, δέν επρόκειτο γ ιά  φάρσα... Ο ι τ ιμές τών μετοχών 

σαν περίπου τό μισό τής αξ ία ς  τους.

ιμβρίου (ιιαρσ.πηση Σημίτη, επ ι
βολή έκτακτης ειυφοράς, σνατρε- 
ιπ'ΐ εισοδηματικής πολίτικης) πού 
προκάλεααν 6 icxio κλονισμό στό 
κλίμα τόνιζε:

ήΜέ τίς τ ιλευ ισ ίες εξελίξεις 
ο τήν οικονομική πολιτική έχει κα
ταστεί σαφές ότι φτύσαμε π ιά  ατό 
οημείο όπου οι οικονομικοί σιόχοΐ 
ε^ουν έλθει οέ αντίθεση — γ ιά  νά 
μηυ πώ σέ σύγκρουση--- μέ τούς 
noÄiTiKoucj στόχους. Ο κ. Κ, Σιι- 
μϊιης, που Παραιτήθηκε, είχε επ - 
διώξει μέ σταθερότητα καί υυνί- 
irr.ια νά κερδίσει πρώτα τήν μάχη 
τής οικονομίας καί, πρυφαι/ώς, σκε
πτόταν νά κερδηθετ μετά ή μάχη 
ιών εκ-λογώυ. Η επιλογή αυτή είχε 
αρχίσει νά φέρνει καί απτά σποτί- 
λ/.αμπτα τόσο μακροπρόθεσμα κ.α*

μακροοικονομικά (ισοζύγιο πλη
ρωμών εξωτερικού, ελλείμματα τού 
δημόσιου τομέα, πληθωρισμός), ό
σο καί μικροο:κονομικά. Ε ί χ α ν  
α ρ χ ί σ ε ι  ε π  ε ν 6 0 σ t ι ς, 
λ σ μ β ά ν ο ν τ α ν  ν έ ε ς  ε
π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς  ττ ρ ω- 
τ ο 6  ο υ λ I ε ς, ε ί χ α ν  α ρ 
χ ί σ ε ι  ν έ ε ς  ε π ι χ ε ι ρ ή 
σ ε ι ς  ν ά  ε ι σ ά γ ο ν τ α ι  
σ ι ό  Χ ρ η μ α τ ι σ τ ή ρ ι ο  
κ α ί  η ε ι σ α γ ω γ ή  ι δ ι 
ω τ ι κ ώ ν  < ε φ α λ a  ¡ ω y α 
π ό  τ ό  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό  ··· 
τ α ν  ε ν - ι ΐ / τ τ ω σ ι α κ  ή:>.

Νομίζουμε ότι τό δίδαγμα τού 
1987 είναι ακριβώς αυτό. Οτι, δη
λαδή, η άνοδος τής οικονομίας ή 
μάλλον τό ξεπέρασμα, τής κρίσης 
περνάει μέσα από μ ιά διαδικασία

βελτίωσης τού κλίματος, δηλαδή 
από τήν δισμόρφε/ση συνθηκών, ώ
στε οι φορείς της οικονομίας νά 
έχουν εμπιστοσύνη ότι η κυβέρνη
ση διατηρεί σισθερούς τούς κανό
νες τού παιχνιδιού, καί δέν σχε
διάζει ανατροπή του συστήματος. 
Μόλις αυτές οι συνθήκες άρχισαν 
νά διαμορφώνονται μέσα σ ιό  1987 
ανεστράφΓ,σαν αμέσως τάσεις που 
οδηγούσαν σέ συναλλαγματική 
κρίση καί στασιμοπληθωρισμό.

Τά  δραματικά γεγονότα της 
25ης Νοεμβρίου έδειξαν ότι μέ τύ 
ΠΑΣΟΚ δέν υπάρχει διασφάλιση 
ότι ένα καλό βήμα θά έχει συνέ
χει!/. Οι δρσχυπρόθεσμοι πολ ιτ ι
κοί στόχοι τού ΠΑΣΟΚ υπονομεύ
ουν τ ίς  μακροπρόθεσμες ανάγκες 
τής οικονομίας καί φαίνεται άτι η

αντίφαση σντη κινδυνεύει νά * ο  
ρυφωθεί μέσα στό 1988.

Οι επιπολαιότητες πού επίδειξε 
αυτή η κυβέρνηση έναντι τού 
κλίματος, καθώς καί η αδυναμία 
τη£ νά περιορίσει τά  δημόσια ελ- 

. λείμματα σταν επέβαλε στους ερ
γαζόμενους λιτότητα, δικαιώνει 
τόν αρχηγό τής Νέας Δημοκρα
τίας πού επαναλαμβάνει άτι η λύ
ση τού οικονομικού πρόβλημα τος 
στή χώρα μας είναι πολίτικη καί 
θά καταστεί 'δυνατή μόνο μέ τήν 
αλλαγή κυβέρνήσεως. Παρ' ότι τό 
ΠΑΣ0Κ έκανε αρκετά βήματα πρός 
τόν φιλελει^ερισμό, μ ιά σωστή φι
λελεύθερη πολίτικη μποροίΑΐ νά την 
εφαρμόσουν μόνο όσοι πραγματι
κά πιστεύουν σέ αυτήν κρί όχι ό
σοι σύρονται σέ αυτήν' ες ανάγκης.

Αποκήρυξη ΐρηοκοομικών οραμάτων
Γό πρόγραμμα σταθεροποίησης 

έχει κριθεΙ καί επίκπιθεΙ από πολ
λές πλευρές καί δέν χρειάζεται εδώ 
νά απαριθμήσουμε εκ νέου τά λάθη 
καί τίς παραλείψεις του, Γιά μάς 
εκείνο που έχει σημασία, είναι όχι 
τό̂  συγκεκριμένα πλέγμα μ i t  ρω ν 
τού σταθεροποιητικού όσο η φίλο· 
σοφία του. ΚάΙ «Utή ήταν μιά καί 
μόνη! Η Δμπζακίη αποκήρυξη από 
τό ΠΑΣΟΚ τών τριτοκοσμικών καί 
σοσιβλίστώών οραμάτων της πρώ
της τετραετίας. Από τόν Οκτώβριο 
του 1985 κσί μετά όλο κα! λιγό- 
τέροι εηΐχέίρηματίες φοβούνται π ιά

ότι μπορούμε νά γυρίσουμε σιήν 
εποχή τών κρατικοποιήσεων, ενώ 
όλο κσί περισσότεροι πιστεύουν 
ότι από τά πμάγμα ΐα  ιό  ΠΑΣΟΚ 
είναι υποχρεωυένο νά δισφυλάξεί 
σδιατάρσκιβ τό καθεστώς τής ελεύ
θερης οικονομίας σ ιήν Ελλάδα καί 
μάλιστα είναι καί δεσμευμένο σιήν 
Κατεύθυνση συιή, καθώς 0« βαδί
ζουμε πρός τήν ενιαία κοινοτική α· 
νορά τού 1992.

Από γην άλλη πλευρά τά αντι
δημοτικά μέτρα πού πήρε ιι κυ
βέρνηση, όσον αφορά τον κόσμο 
τής εργασίας, είχαν καί μιά θετι

κή πλευρά πού 6τ.ν πρέπει νά υπο- 
τΐμάταί, Βελτίωσαν τύ κερδοφό- 
ρο. τών επιχειρήσεων, η οποία ή
ταν αναγκαία, μιά καί ο δαθμ αίος 
εκμηδενισμός τού κέρδους είχε: αρ
χίσει νά δημιουργεί φαινόμενο φυ
γής, ατίοθάρρυνσης καί .εγκατά
λειψη από πΑκυ^ιάς επιχειρηματιών 
Η σχέση κερδών - ρίσθών δέν μπο
ρεί νά κ/ρίνεται μέ συναισθηματι
κά κριτήρια ή μέ τήν επίκληση 
αφηγημένων αρχών κοινωνικής δι
καιοσύνης, Ζουμε σέ ελεύθερη κοί 
ανοικτή οικονομία καί συνεπώς άν 
τό κεφάλαιο δέν βρίσκει εδώ τήν

Μ αζί
y/aromi

Το 1992, ία οικονομικά σύνορα των 
12 χωρών της ΕΟΚ θα πέσοιιν και 
το όνειρο της ενωμένης Ευρώπης 
θα γίνει πραγματικότητα.
Η Ευρώπη των 12 θα είναι ένυς 
ευρύτερος ρικονομικο-κοινωνικός 
χώρος, μια μεγάλη ενιαία αγόρά, 
όπου πρόοωπα, προϊόντα και 
κεφάλαια θα δΐϋκινούνιαι 
ελεύθερα.

Μ Τράπεζα ΙΙΙοτεως, η πρώτη 
ελληνική 1 ράπεζα ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, πιστεύει ότι Μαζί 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με 
επιτυχία την πρόκληοη του 1992.

ί  τοχος της ι ραπεςης ι ιιιττεως και 
των εταιριών συμμετοχής της είναι 
να ενισχύαουν κάθε παραγωγική 
προυπάθεια και να υποστηρίξουν 
κάθε επενδυτική απόφοιτη, που θα 
βελτιώοει την ονταγωνιοτικότητα 
ι ης ελληνικής οικονομίας και θα 
εξασφαλίσει το μέλλον Της στην 
Κοινότητα του 92.
' ώρα η Τράπεζα ΠΙστιιως υλοποιεί 
5να σημαντικό επενδυτικό 
πρόγραμμα που προβλέπει:
- Γην Ηύκνωαη Του δικτύου των 

Κατάστημά «ον της παντού στην 
Ελλάδα.
Ιη διεύρυνση των εργαοιων της 
οε νέους τομείς δραστηριότητας. 

-· Ιην περαιτέρω εξέλιξη της 
υψηλής της τεχνολογίας.

Ετσι θα συνεχίσει να πρωτοπορεί 
στην παροχή σύγχρονων 
τραπεζικών υπηρεοιών.

Το 1992, η Ευρωπαϊκή Κιπνότητα 
θα είναι η μεγάλη μας χώρα.

II Τράπεζα ΙΙΙοτεως εύχεται 
το Νέο Έτος να είναι για όλους 
ευτυχισμένο και δημιουργικό,

Ι'ια να είμαστε έτοιμοι ίο 1992, 
ας δουλέψουμε Μαζί.

ΤΡΑΠΕΖΑ* / 
Π ΙΣ Τ Ε Ω Σ ((4 Ζ£

Γ ιά  δκύτιρη συνιχή χρο· 
νά τή ôtUcuv, Η φω- 

ταμιακών υπαλλήλων.
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