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ΜΕΡΟΣ Β '

’ *0 καθηγητής “Απόστολος Λά- 
ζαρης. γραμματέας τής Επιτρο
πής 'Ανάλυσης καί Προγραμματι
σμού τού ΠΑΣΟΚ στην όμιλία 
του οτό διεθνές Σεμινάριο γιά  
τό Σοσιαλισμό άναψέρεται στά 
μίτρα πού πρέπει νά ληψθούν, 
να ((φύγει ή χώρα μας άπό τήν, 
οίκονομική κρίση. Σήμερα τό β ’ 
μέρος.

ΓΑς έλθουμ ε τώρα στΛ 
συνοπτική έξέταση τών 
βασικών τομέω ν τ ή ς  πολι
τικής γ ιά  τή ν  άντιμβτώπι· 
σ η  τή ς  κρίσης. 01 ειδικό
τερο ι το μ ε ίς  πολιτικής ε ί
ν α ι: ή  δημοσιονομική καί 
πιστωτική πολιτική, ή  πο
λιτική έπ ενδύο εω ν , ή  ει
σοδηματική πολιτική, ή  πο
λιτική έ λ έ γ χ ο υ  τιμών καί 
κ ερδώ ν  καί τέλ ο ς  ή  πολι
τική γ ιά  τό  Ισοζύγιο πλη 
ρωμών. 'Ε κείνο  πού ενδια 
φ έρει έδώ δ έ ν  είνα ι τά  λ ε  
πτομερειακά μέτρα άλλά 
οΙ γενικο ί Α ζονες, 6  προ
σανατολισμός τή ς πολιτι
κ ή ς  αύτής.

14. ΠΙΣΤηΤΙΚΗ
ΚΗ

ΠΟΛΙΤΙ-

ττάνω) μέ τό δικαιολογιιτικό «ώς 
6c βρίσκουν Επιχειρήσεις γ ιά  νά 
τοποθετήσουν Αντίστοιχες πιστώ
σεις μέ επιτόκια 26% II 27%. Πώς 
μπορεί λοιπόν νά μιλάνε οΙ κυβερ
νητικοί Εγκέφαλοι γ ια  θετικά Επι
τόκια τής τάξης, τών 35 ή 40%

MCπού θά διαχυμαίνσνται 
με τόν τιμάριθμο;

Ανάλογα

Έ τ σ ι Ανεξάρτητα άπ* τό θέμα 
τής αύξησης τών Επιτοκίων θά πρί 
πει νά προστατευθει από τον πλη
θωρισμό όσο τό δυνατό περισσότε
ρα το εισόδημα τών μικρών κατα-

ιιΕ κατάλληλες ρυθμίσεις —  
καλύτερος δυνο- 
» τραπεζικών πι

στώσεων θά παραιιεινει άλυτο καί

θετών u t κ 
τό  πρόβλημα τής κσ 
τής κατανομής τών τ,

μάλιστα θά χειροτερέψει áxópri 
m b  πολύ σν 6Ε γίνει αύτό που 
πρέπει νά γίνει. Κι αύτό .είναι ή_Ι 
Εφαρμογή

νινει. Κι αυτό είναι η 
. αποτελεσματικού Ελέγ

χου για  νά άποτρβπε! ή διαρροή 
τών σπσταμιεντικών πόρων σε κερ

Ή  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  
κ ρ ί σ η  κ α ί  π ω ς
9’ άντιμειω πΐ68εϊ

ΤοΟ καθηγητή Α. ΛΑΖΑΡΗ — γραμματέα τής ΕΑΠ

Ό π ω ς  φάνηκε κι από τά πο^ 
σοσιά πού σάς «χνέφερα ήδη τά κύ 
ριο πρόβλημα μέ τήν πιστωτική 
πολιτική είναι πώς λογω έλλειψης 
ουσιαστικού έλέγχου οΙ τραπεζικές 
πιστώσεις διαρρέουν σέ μεγάλο 
βαθμό σε κερδοσκοπικές δραστη
ριότητες καί τροφοδοτούν τόν πλη 
θωρισμό, άντί νά χρησιμοποιούν
τα ι γ ιά  την αύξηση τής παραγωγι 
κότητας καί τής παραγωγικής δύ- 
νβύΐκότητας της οικονομίας. Αλ
λο Εξίσου σημαντικό πρόβλημα εί
ναι ό  τρόπος κατανομής τών τρα
πεζικών πιστώσεων: τό μεγαλύτε
ρο ποσοστό τους πηγαίνει σ’ ένα 
μικρό ποσοστό μεγάλων έπιχειρή- 
σεων, Ενω τό τεράστιο δυναμικό 
τών μικρομεσαίων παραγωγικών 
μονάδων βρίσκεται ούσιαστικά πα 
ραγκωνισμένο ά π ' τό τραπεζικό 
σύστημα.

/Ε τσ ι π.χ. σύμφωνα μέ στοι
χεία τού 19/8 δέκα μεγάλες οικο
γενειακές Επιχειρήσεις είχαν συνο
λικά υπόλοιπα τραπεζικών πιστώ
σεων πάνω άπό 30 δις δρχ., ποσό 
που είναι μεγαλύτερο άπ τό σύ- 
νολο τών καλλιεργητικών δανείων
Ϊ̂ Β ά  τή γεωργία ή τό σύνολο τών 

Βοτεχνικών πιστώσεων, πού άφο
ρούν χιλιάδες οίκογένειες. ΟΙ με
γάλες Επιχειρήσεις παίρνουν όσα 
δάνεια θέλουν, γ ιά  όσο χρόνο θέ
λουν καί χωρίς νά δίνουν λογαρια
σμό όσον άφορά τόν τρόπο χρησι
μοποίησης τους. 'Εφαρμόζουν συ
στηματικά τόν εκβιασμό πώς άν δε 
πάρουν νέες πιστώσεις είναι ύπο- 
χρεωμένες ν άπολύσουν τό προσω
πικό ̂ τους. ‘Ο εκβιασμός πιάνει κι 
ό Φαύλος -  κύκλος συνεχίζεται. Εί
ναι τέτοια ή δύναμη των μεγάλων 
Επιχειρήσεων πάνω στό τραπεζικό 
σύστημα πού δε θά ήταν υπερβολή 
νά ύπρστπριχθεΐ πώς Α πρωτοβου
λία γιά  τό πιστωτικο.έχει ξερύγει 
ούσιαστικά άπό τά χέρια τών νο
μισματικών καί πιστωτικών αρ
χών.

ΜΕΓΑΛ ΥΤΕΡΗ ΑΣΥΔΟΣΙΑ
Τήν κατάσταση αύτή τήν άνα- 

γνωρί^ουν όλοι, άκόμη κι ή κυδέρΐ 
νηση. Αλλά ένώ είναι φανερό πως 
Εκείνο πού λείπει είναι ό  αποτελε
σματικός έλεγχος ή κυβέρνηση 
προτείνει φιλελευθεροποίηση τού 
τραπεζικού συστήματος. πράγμα 
πού αυτή τή στιγμή σημαίνει ά
κόμη μεγαλύτερη άσύδοσία γιά  τό 
μεγάλο κεφάλαιο. "Ac Εξετάσουμε 
γ ιά  λίγο τήν κυβερνητική πανά
κεια γιά  τήν άπελευθέρωση τών ε
πιτοκίων. Υποστηρίζεται πώς δ- 
παν τά  έπιτόκια διαμορφωθούν έ- 
λεύθερα ή  κατανομή τών πιστώσε
ων μεταξύ τών διαφόρων δραστη
ριοτήτων θά γίνει κατά τόν καλύ
τερο δυνατό τρόπο. Κατά τή γνώ
μη μου πρόκειται έδώ γ ιά  ανεπί
τρεπτο οίκονομικό παλαιοημερολο
γιτισμό πού δέ λαμβάνει ύπόψη τό 
γεγονός δτι τρέχουμε μέ πληθωρι
σμό 6.0 %. ένα πληθωρισμό πού ευ
νοεί ά π ' τή  Φύση του τίς κερδο
σκοπικές μάλλον παρά τ ίς  παρα
γωγικές δραστηριότητες. Γιατί -ιό 
πρόβλημα δέν είναι δν μέ τά ε
λεύθερα Επιτόκια θά Επέλθει κά
ποια  ¿¿ισορρόπηση άλλά άν ή έ- 
ξισορρόπηση αύτή βοηθάει τήν πα 
ρογωγή καί τήν ανάπτυξη. "Ετσι, 
γ ιά  δσο διάστημα τά  έπιτόκια εί
ναι άρνητικά, δηλαδή διαμορφώνον 
τα ι σέ Επίπεδο κατώτερο άπό -τό 
ποσοστό, τού πληθωρισμού, είναι 
φανερό πώς οί κερδοσκόποι έχουν 
κάθε συμφέρον νά παίρνουν πιστώ 
σεις κι άκόμη νά τίς καθυστερούν 
δσο μπορούν περισσότερο γιά νά 
κερδίζουν τή διαφορά μεταξύ πλη
θωρισμού καί τόκου. “Αλλά μας 
λένε jifütj δταν τά  Επιτόκια αφε- 
θσύν Ελεύθερα θά γίνουν θετικά.

Ομως δέ σκέψτηκαν τί άκριβώς 
σημαίνει αύτό. Σημαίνει Επιτόκια 
ύψους 35  —· 40%, σημαίνει λατι- 
νσποίηοη τού πιστωτικού συστήμα 
τος καί θεσμοποίηση τού πληθω
ρισμού.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
Μπορεί κανείς νά πιστεύει σο

βαρά πώς κάτω άπό τέτοιες συν
θήκες μπορούν νά Επιβιώσουν οΐ 
•παραγωγικές Επιχειρήσεις; Δέ 
χρειάζεται να είναι κανείς οίκονο- I 
μολόγος για  νά καταλάβει πώς ή 
Εξέλιξη τών τιμών καί τού κόστους 
στήν παραγωγή δέν είναι πάντοτε 
τέτοια πού νά Επιτρέπει ατούς πα 
ραγωγούς νά Επωφελούνται άπ' 
τόν πληθωρισμό, όπως άκριβώς 
συμβαίνει μέ τούς κερδοσκόπους, 
Εκτός π ια  κι 6ν<θέλουμε νά μετα
τρέψουμε καί τούς παραγωγούς σέ 
κίρβοσκόπους. “Αλλά ή κυβέρνηση 
δεν ξέχασε μόνο τόν πληθωρισμό, 
ξ |χά σ ε και τήν ύφεση. Σας αναοέ- 
ρω χαρακτηριστικά Εξακριβωμένη 
πληροφορία σύμφωνα μέ την όποια 
μερικές Τράπεζες άρνούνται νά δε
χθούν καταθέσεις μέ Επιτόκιο 22% I 
(γ ιά  τό ποσό 1 Εκατομμυρίου καί |

«Γί*η4ήα< Ατσν διαφορετικέ«
h  «ληΐυριβμβς πολύ χουηλότ 
Μ  M odow f nantit νά μι).
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,ιικές καί 
m fù p o ij
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·!*  τού δικτύου συγκέντρωσης 
Ττ* πληροφοριών. Παράλληλα εί- 

άνάγκη ν* άντιμετωπισθεί τό 
/^ρβλημα τού, άφόρητου έμπορι- 
*οΰ παρασιτισμού στή διαμόρφω
σή τών τιμών. Μέ τη σημερινή 
κατάσταση ειδικότερα όσον αφο- 

τίς τιμές τών όγρστικών προ- 
*®*·των τά  θύματα είναι ο) παρα- 
νωγοί naj οί καταναλωτές, θ ά  ά- 
τταιτηθρύν ριζικά θεσμικά μέτρο 
¿ 'α  τήν άντιμετώπιση τού προ- 

, “ρήματος τής Εμπορίας καί δια- 
*·νησης τών Αγαθών γ ιά  νά έξου- 
£><Γτεοωθεΐ ή διαστρεβλωτική πα*

' Οβμβολή τών Ενδιαμέσων πάνω 
στό σύστημα τών τιμών καί νά 
βελτιωθεί ταυτόχρονα τό είσόδημα 
τώνt παραγωγών καί ή άγοραστι- 

■ *Π δύναμη τών καταναλωτών.

18. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟ
ΛΙΤΙΚΗ

! .'Α π’ όσα ειπώθηκαν προηγου
μένως βγαίνει καθαρά πώς «ναι 
θέμα βχι μόνο κοινωνικής βικαιο- 

\ ούνης άλλά καί οίκονομικής σκο
πιμότητας ή δσο τό δυνατό μεγα
λύτερη προστασία τής πραγματι
κής άγοραστικής δύναμης τών μι
σθωτών καί τών Εργαζομένων γε
νικά, πράγμα πού πρέπει νά έπι- 
διωχθεΐ κυρίως μέ τήν αυτόματη 
τιμαριθμική άνοπτοοσαρμογή τών 

ι χρηματικών άμοιβών καθώς έπί- 
;· σης καί μέ την τιμαριθμική άνα- 
προσαρμονή τής φορολογικής κλί 
μακας. Πέρα όμως άπ’ αύτό ή 
βελτίωση τής είσοδηματικής θέ
σης τών πλατειών λαϊκών μαζών 
θά έξαστηθεΐ φυσικά ά π ' τό βαθμό 
άκόδοσης τών μέτρων γ ιά  τήν Α
νάπτυξη τής παραγωγής καί τής 
παραγωγικής δυναμικότητας της 
έλληνικής οικονομίας, σέ συσχετι
σμό μέ τήν Εφαρμογή μιας κα
τάλληλης πολιτικής γιά  τή συμ
μετοχή τών Εργαζομένων στις 
πραγματικές αυξήσεις του ¿8vj- 
κού εισοδήματος πού σήμερα πε
ριέρχονται στίς οικονομικά προνο
μιούχες τήξεις, θ ά  χρειαστεί Ε
πίσης μιά άποτελεσματικη πολι
τική γιά τήν έιθάρρυνση τής ρο
πής πρός Αποταμίευση τών είσο- 
βηματικών αύτών κατηγοριών.

19.
ποθήσουν άκόμη πιό πολύ κάτω 
ά π ' τό σύστημα τής άπελευθέρω- 
σης τών Επιτοκίων.

; Ομως βασικό προϋπόθεση γιά 
τήν Εφαρμογή, μιας τέτοιας πιστω
τικής πολίτικης είναι ή πλήρης κοι 
νωνικσποίηση τού τραπεζικού συ
στήματος καί ή πραγματοποίηση 
τών Αναγκαίων θεσμικών μεταβο
λών όσον άφορά τόν έλεγχο της π( 
ο της άλλά καί τήν προσέλκυση 
τών Αποταμιεύσεων.,

Πρέπει στό σημείο αύτό νά το- 
νισθεί πώς δέν είναι Αναπόφευκτο 
τό δίλημμα μεταξύ πληθωρισμού 
καί ύφεσης πού ταλαιπωρεί τή Δε
ξιά, όσον Αφορά τήν πιστωτική πο 
λιτική. Τό δίλημμα ,αύτό υπάρχει 
μόνο κάτω άπό συνθήκες Ανεξέλεγ
κτης πιστωτικής πολιτικής, ή ό
ποια  όδηγεί σέ διαρροή πιστώσε
ων σέ καταναλωτικούς ή γενικά μή 
παραγωγικούς σκοπούς πού τροφο 
δοτούν πληθωριστικές πιέσεις. Δέν 
είναι ή Επέκταση τών πιστώσεων 
αύτή καθ' Εαυτό πού δημιουργεί 
τή νομισματική Αστάθεια άλλά ή 
άντ(παραγωγική Επέκταση τών π ι
στώσεων. Άπ* τήν' άλλη μεριά (β-| 
κείνο πού έχει αηυο 
άντιμετώπιση τού πληθωρισμού εΐϊ 
νατή μείωση τών μή παραγωγικών 
πιστώσεων καί δχι τών πιστώσεων 
γενικά. Μάλιστα ό μείωση τών ̂ πα
ραγωγικών πιστώσεων μπορεί νά 
όδηγήσει σέ παραπέρα οξυνση τού 
πληθωρισμού, μέ χειροτέρευση 
τών συνθηκών -τής Αγοράς άπό την 
άποψη τής προσφοράς τών Αγαθών 
καί μέ ταυτόχρονη δημιουργία οι
κονομικής ύφεσης, όπως άκριβώς 
άρχισε νά γίνεται σήμερα.

δολλάρια, ή Ελάφρυνση του Αφόρη
του φορολογικού βάρους τών μι
σθωτών καί Εργαζομένων καί τό 
νοικοκύρεμα τού προϋπολογισμού 
άπ* τήν πλευρά τών δαπανών. Τό 
τελευτοπο αύτό σημαίνει πρώτα 
ά π ' όλα Επανεξέταση όλων τών κον 
δυλίων τόσο τού τακτικού προϋ
πολογισμού όσο καί τού προϋπο
λογισμού δημοσίων Επενδύσεων 
για  νά διαπιστωθεί άν υπάρχουν 
δυνατότητες οικονομιών. Βέβαια ΰ-, 
πάρχει έδώ τό πρόβλημα τής άνε- 
λαστικότητας τών περισσοτέρων 
κονδυλίων άλλά είναι βέβαιο πώς 
βέν έχουν Εξαντληθεί τά περιθώρια 
γιά οικονομίες. Σημαίνει Επίσης έ 
ξονυχιστικό έλεγχο Υιό τό δημιουρ 
για  κάθε νέας δαπάνης. Ειδικότε
ρα όσον άφορά τόν προϋπολογι
σμό'Επενδύσεων Εκεί πού έφθασαν 
τα  πράγμαπα σήμερα ρ έ  τόν πλη
θωρισμό πρέπει νά μπει σά βασικό 
κριτήριο γιά  όποιεσδόποτε νέες 
δαπάνες ή ταχεία Απόδοση. "Αν 
ληφθούν τά  κατάλληλα μέτρα εί
ναι δυνατό νά βελτιωθεί σημαντικά 
ό προϋπολογισμός καί άπό μο
χλός π^ιθωρισμοΰ πού τίναΐ σόμε- 

ίγει δόνανο σταθεροπρίη- 
' σης κ α ί' οίκονομικής καί κοινωνι
κής Ανάπτυξης.

ρίπτωση Ανεπάρκειας τής ΙδιωΠ· 
κής πρωτοβουλίας. Αυτό προϋιι* 
θέτει πλήρη Αναδιοργάνωση κ® 
παραπέρα συμπλήρωση τού ΟΤΝκ 
ρινού συστήματος τών ΤραπεζβΤ 
έπενδύσεων. *Η προώθηση ΕρΥ·ί 
ταχείας Απόδοσης καί γενικότι 
Επενδύσεων πού θά έχουν δσο 
δυνατό άμεσότερη Επίπτωσή 
βελτίωση τής παραγωγικότητά 
καί τής_ Ανταγωνιστικότητας τή{ 
έλληνικής οικονομίας πρέπει νά εί
ναι υψηλής προτεραιότητας στη ση 
μερινη φάση.

17. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ 
ΚΕΡΔΗΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΜΗΝ

ΠΛΗΡΩ.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γ. APHW H

Ν ’ άκολουΟήοουμε 
ευέλικτη τακτική
Π Α  ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

πρόβλημα τού 
ιών είναι βέβαια δι

Ισοζυγίου 
~ αρθρω-

Τό πο 
πληρωμί
τικό καί δέ μπορεί ν’ άντιμετωπι- 
σθε! όριστικά παρά μόνο μέ τήν 
Αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
προβλημάτων τής έλληνικής οίκο- 
νομίας. Οί ιπρόσφατες όμως Εξε
λίξεις στον τομέα αύτό, πού Εχουν 
σημαντικά Επιδεινωθεί καί με τή 
διεθνή οικονομική καί Ενεργειακή 
κρίση, καθιστούν Αναγκαία τη 
λήψη μέτρ«Α/ διορθωτικών βραχυ- 
χοόνιας Απόδοσης. Τό πρόβλημα 
τών είσαγωγών ειδικότερα χρειά
ζεται ΙδιαίτΙρη άντιμετώπιση. Πρέ 
πει νά πορθούν μέτρα γιά τόν Ε-

« Λ ιι  ι·ΙΐΦ ρη /ρ .«νΑ υ  τ λ λ π  ΟΓΤΓ*'

ΜΕΡΟΣ Β '
. Δημοσιεύουμε σήμε

ρα τά δεύτερο μέρος 
τής εισήγησης τού κα
θηγητή Γ, Άρσένη, στό 
Διεθνές Σεμινάριο γιά 
τόν Ζοσιαλιομσ, πού 
πραγματοποιήθηκε πρό
σφατα στήν Πάντειο ά
πό τό Κέντρο Μεσογει
ακών Μελετών.

Δεύτερη γνώμη είναι νά κό
ψουμε τίς εισαγωγές. Ποιές ει
σαγωγές θά κόψουμε; ’Εδώ 
είναι τό πρόβλημα. Μιά Ανα
διοργάνωση της οίκονομίας 
χρειάζεται εισαγωγές Χρεια
ζόμαστε έπίσης είσαγωγές 
γιά  είδη Ανάγκης καί αύτές 
δέν μπορούν νά κοπούν άπό ό- 
ποιαδήπστε κυβέρνηση, καί Ι
δίως άπό μιά κυβέρνηση σοσι
αλιστική Μπορούμε νά κόψου
με τά  καταναλωτικά είδη πο
λυτελείας; Ή  Απάντηση παρά
δοξα είναι δχι. Γιατί; Γιατί τά  
καταναλωτικά είδη πολυτελεί
ας Αποτελούν είδη στά όποια 
ή Αστική τάξη καί δυνατοί πα  
ράγοντες πού βρίσκονται γύ 
ρω οτό προοδευτικό κίνημα —  
άν καί στή περιφέρειά του —  
τά θεωρούν είδη Ανάγκης. Καί 
έχει' γίνεται το έξης: Ακρι
βώς επειδή ή Εξωτερικό θέση 
τού προοδευτικού κινήματος 
είναι σχετικά Αδύνατη Λ Επι
κίνδυνη, γίνεται μιά πολιτική 
συνδιαλλαγής, ιιΐ τή συντηρη
τική μεσαία τάξη._ Είναι πολύ 
δύσκολο νά κοπούν αύτές οί

είσαγωγές Άλλά καί δν κο
πούν, μπορούν νά κατεβάσουν 
τό άνοιγμα τού Εξωτερικού Ε
μπορίου σέ ένα μικρό ποοοστό 
Ενώ δημιουργούν δύσκολες πο
λιτικές καταστάσεις στό Εσω
τερικό.

Ή  τρίτη γνώμη είναι Ενας 
νέος διακανονισμός -τού έξωτε- 
ρι,κου χρέους. Δηλαδή νά ζη
τήσουμε άπό τούς πιστωτές 
μας μιά Αναπροσαρμογή του 
τοκοχρεωλυσίου, ούτως ώστε 
νά πληρώσουμε τό χρέος Αρ
γότερα, όταν τά  πράγματα 
δέν θά είναι τόσο δύσκολα. 
Καί μιά τελευταία συμβουλή 
είναι νά ζητήσουμε βοήθεια 
καί χρηματοδότηση άπό φιλι
κές κυβερνήσεις ή άπό διεθνείς 
όργανισμούς.

Συνήθως —  καί όπως είπα 
στήν Αρχή περιγράφω ένα μον
τέλο καταστροφής κι' βχι Ενα 
μοντέλο πού πρέπει νά άκο- 
λουθήσουμε —· στή σοφία τους 
οί κυβερνήσεις κάνουν λίγα ά π  
όλα. Σ ιγά  -  σ ιγά δέχονται μιά 
πολιτική Αποτίμησης τού νομί
σματος καί κινήτρων Εξαγω
γών πού δημιουργούν μια avi
on διανομή του εισοδήματος, 
χωρίς νά έπιτύγουν Αμέσως 
αύτό πού Επιδιώκουν. Παράλ-
^  γίνεται μιά καμπάνια λι 

ας πού χτυπά δχι μόνο 
είδη πολυτελείας άλλά Επίσης 
καί είδη Ανάγκης. Αύτό λέγε
ται «πρόγραμμα, σταθεροποιώ, 
σης» καί πουλιέται στόν κό
σμο ώς έξης: «Πρέπει νά σφί 
ξουμε τίς ζώνες μας δλοι γιά 
βυό -  τρία χρόνια, καί μετά 
άπό αύτό όλοι θά είναι καλύ
τερα».

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Καί λίγο καί

16. ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΕΩΝ

ΕΠΕΝΔΥ*

χρο
είπι

15. ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟ-

Τρία είναι τά κυριότερα προ
βλήματα δσον άφορά τά δημόσια 
οικονομικά. Πρώτο, ή αύξηση τών 
Φορολογικών Εσόδων μέ Αποτελε
σματική πάταξη τής φοροδιαφυγής 
τού μεγάλου κεφαλαίου πού Εχει 
κατά πολύ ξεπεράσει τό  100 δις

Ή  Ανάκαμψη τών παραγωγικών 
Επενδύσεων δέν είναι μόνο μακρο- 

ονιότερο πρόβλημα. Είναι όπως 
ίπαμε ήδη καί άμεσο πρόβλημα 

πού έχει σχέση μέ τήν τρέχουσα 
κρίση. Πρέπει βέβαια νά γίνει δτι 
είναι δυνατό γιά  νά Αλλάξει ή Ε
πενδυτική διάθεση στόν ιδιωτικό 
τομέα τής οίκονομίας. Πολλά μπο
ρεί νά γίνουν μέ τήν Αναμόρφωση 
τής πολιτικής κινήτρων γιά  νά έ- 
νισχυθούν Ιδιαίτερα οί μικρομεσαι- 
ες επιχειρήσεις. Πέρα όμως άπ 
αύτό, οί κρατικές Τράπεζες Επεν
δύσεων πρέπει νά παίξουν σημαν
τικό ρόλο δσον άφορά τήν,άναπλη 
ρωση τού Επενδυτικού κενού, σέ πε

. .  _  .  , λεγχο των 'είσαγωγών τόσο
, Ο έλεγχος των τιμών πρέπει ¿Ητοψη τής ποσότητας δσο κι

νά θεωρηθεί σά^συμπληρωματιχη τήν άποψη τής τιμής τών ε(-
σαγομένων Αγαθών άλλά κατά 
T p o r r a  πού νά μήν όξύνονται οί 
-πληθωριστικές πιέσεις καί νά μή 
παρεμποδίζεται ή Εκτέλεση τού 
άμεσου Επενδυτικού καί παραγω
γικού προγράμματος. Άττοφασι- 
ατική« anuaalac γ ιά  τόν έλεγχο 
αύτό βα tíy n  Λ y oy?i mac Υ- Ιπηοεσίας -Παοακολουθησης - Διε- 
θιίών Τιμών, σέ συνδυασμό μέ τήν 
Τδρυσπ.κραηχού φορέα Εξωτερι
κού “Εμπορίου, ό όποιος θά έχει 
ή  δυνατότητα νά παρεμβαίνει 
καί νά Εχτελεΐ είσαγωγές σέ πε
ριπτώσεις Ανάγκης.

20. Νομίζω πώς ά π ' όσα,είπα 
ώς τώρα Εστω καί σέ πολύ γε
νικές γραμμές, προκύπτει Ενα ξε- 
κάθσρο συμπέρασμα: Γιά νά βγει 
ό τόπος απ’ τή σηιιερινή κρίση 
καί νά μπει στό δρόμο της Ανά
πτυξης χρειάζεται μιά νέα στρα-

πολιτική γιά  τήν καταπολέιειοη 
του πληθωρισμού. Ή πολιτική αύ
τή δέν είναι δυνατό νά Αποδώσει 
ξεκομμένη άπ ' τη γενικότερη οίκο- 
νομικη πολιτική και ειδικότερα τή 
δημοσιονομική καί πιστωτική πο
λιτική. Τό κέντρο τον βάρους ό
σον Αφορά τόν Ελεγχο τών τιμών 
πρέπει' νά,πέσει ατήν άναμά 

Υπηοιο ιδ»Τ '  Κ,οοτοϊ«
■του ύπουρνείου Εμπορίου, ποα 
μέρα δέν παρέχουν τήν Οπηρεσι 
καί Επιστημονική υποδομή γιά « 
γίνει σωστά ό .Ελεγχος τών τιμώ 
Ή  νέα Υπηρεσία Κοστολόγηση1 
πρέπει νά λειτουργεί βχι μόνο πα 
Οπτικά, δηλαδή στίς περίπτωσή 
υποβολής αιτήσεων γιά άναθεώρΕ 
«η τιμών, άλλά καί ένεργητικ 
προπαρασκευάζοντας τό άπαραίτΙ 
το στατιστικό υλικό καί διευρύνον 
τας συνέχεια τήν πληροφοριακί 
της β ά α η .· |

Η Εξασφάλιση τής έπαρκοΰι τηγική καί μιά πολιτική βούληση 
καί έγκαιρης πληροφόρησης άπο- ριζικά διάφορη άπ’ ¿τή σημερινή, 
τελεί πρωταρχική προϋπόθεστφ Τό ΠΑΣΟΚ Excr τή στρα τηγική 

" αύτή καθώς και τήν πολιτική βού- 
κ πού χρειάζεται. Είναι ή Τ-

I _____ ____ ! .. . στρατηγική καί πολιτική βού-
τά  Απαραίτητα μέτρα άπό άποψη ληση πού θά όδηγήσουν Επίσης 
καταλληλότητας τού προσωπι-Ι καί στό σοσιαλιστικό μετασχημα- 
κού. μηχανογραφικής έπεξεργασί-| τισμό τής έλληνικής οίκονομίας 
ας τών στοιχείων και τής όργάνω-ι καί κοινωνίας.

γιά  τή σωστη λειτουργία της Ύ- I αύτή 
πηρεσίας αύτής καί θά ληφθούν ληση 
γ ι’ αύτό δσο τό δυνατό ταχύτερα δια σ

προχωρούμε: λίγο 
στό τρίτο: Ζητάμε άπο τούς 
πιστωτές μιά προθεσμία, μια 
όναβολή των πληρωμών τσΟ 
Εξωτερικού χρέους καί στέλ
νουμε Αποστολές στό Εξωτε
ρικά ζητώντας νέα βοήθεια.
Ας τά παρακολουθήσουμε αύ 

τά. Τό πρώτο πράγμα πού γί
νεται είναι ένα τηλεφώνημα 
στό Παρίσι. Αύτό δέν έχουνε
Ϊραψτεί άκόμη σέ βιβλία άλλά 

toi γίνεται. Υπάρχει Ενα τη 
λέψωνο στό υπουργείο Ουκν 
νομικών στά Παρίσι, στή RUE 
DE RIVOLI, δπσυ & υπουρ
γός Οικονομικών της χώρας 
τηλέψωνάει καί λέει δα  ή χώ
ρα έχει δυσκολίες καί δέν 
μπορεί νά πληρώσει τβ χρέος. 
«Μήπως, θά μπορούσα να έρ 
θω οέ έποψή μέ τίς άλλες χώ
ρες ·  πιστωτές:». Καί «μήπως 
θά μπορούσε νά γίνει μιά μυ
στική συνεδρίαση στό Παρί
σι:», μεταξύ τών πιστωτών ά
πό τή μιά ιιεριά καί τής χώ
ρας άπό τήν δλλη. Κι αύτό 
γίνεται. Γίνεται στήν AVE
NUE DES CLEBERCS 17. σ’ 
ένα κτίριο πού ήταν παλιό ξε
νοδοχείο, ήταν ή έδρα τής 
Γκεστάπο καί είναι έκεί πού ό 
DR. KISSINGER έχανε τή 
συμφωνία γιά τό Βιετνάμ. Ση 
μέρα γίνονται συμφωνίες και 
διακανονισμοί Εξωτερικών χσε 
ών. Είναι μυστική ή συνεδρία
ση. Συμμετέχουν μόνο οί άν-

Τό ΠΑΣΟΚ «δαβη.. καί ελπίδα γιά τόν
Ευρωπαϊκό ΣοΒίαλιομόΣ’ αύτό τό φύλλο τής «Ε» δημοσιεύουμε τό  

β '  μ έρ ο ς  τού άρθρου τού Γ. Γεννήματα γ ιά  
τή ν  έσωτερική πολιτική, κοινωνική καί οικο
νομική κατάσταση στήν Ισ π αν ία , γ ιά  τ ίς  άνο- 
λ ο γ ίε ς  καί τ ίς  διαφορές μέ τή ν  'Ελλάδα, γ ιά  
τή ν  ΕΟΚ καί τις Ανταλλαγές Απόψεων στό Συν
δικαλιστικό Κίνημα καί στήν Τοπική Αύτο- 
διοίκηση.

Β* ΜΕΡΟΣ
"Υστερα άπό ένα έμφύλιο, 40 χρόνια δικτατορίας, μέσα 

άπό ένα δοτό πρωθυπουργό καί ένα δοτό βασιλιά, οί 
δημοκρατικές δυνάμεις στήν ' Ισπανία Επιχειρούν νά 
περάσουν^άπό τη μεταπολίτευση οέ μιά ν έ α · ·

■  μας ό Εμφύλιος τοποθετώ
ή θέληση 
ιυς Γλόξίι

- ό  νό
του λαού Ε

βρο __ ____ ___
δικτατορίες, έ ν ω ____ _________

οξε μετά τή μεταπολίτευση τούς Γλύξμπουργκ. 
Δημοκρατικές καταχτήσεις υπάρχουν καί ο τίς δυό

πορεία. Στή χώ 
μέσα άπό δυό
ο ι ω ξ ε __________________

/μοκρατικές καταχτήσεις υπάρχουν καί οτΓς'δϋό ικ- 
ρμπωσεις. Περηφανεύονται οέ Ισπανοί δημοκράιες γιά 
τό Σύνταγμά τους, στό όποιο Εχουν όποΐυπωθεΐ μιό σει-

m m m m tm »  9
είναι Αντίστοιχο ,

μέ τό παλιό οιχο 
ριστική ή Μ · Ι Ι · |
Τος οέ Αντίθεση ί  . —___ — ■------------------

Κάθαρση δμως δέν έγινε ούτε έκεί. ’Εκεί δμως ύπάρ-

τό Σύνταγμά τους στο οποίο Εχουν άποΐυπωθεϊ μιό οι 
ρά άπό θεσμικές δημοκρατικές προοπτικές. Τό άρθρο 
τού «ΟΟΝδΤΙΤΑΟΙΟΝ ^Ρ Α σ Ν Ι^Α » είναι όντίστωΙΙ 

λιό δικό μας 114 — σήμερα. Είναι χαρακτη- 
οκεδόν όμοψωνη ύπερψήψκπι τού Συντόγμο- 

τίθεοη μέ τή δική μας περίπτωση.
___ -«I δμως δέν Εγινε ούτε έκεί. Έ κεί δμως ύ πάσ

χει πρόβλημα καί στή βάση. Φασιστικό στοιχείο, πού στή 
χώρα μας δέν εύδοημησε ποτέ, υπάρχει άκόμη έντονο, 
αλλά μέ φθίνουοα πορεία στήν Ισπανία. Στό κέντρο__ , __ . . . ._ __,. p H ____ ! κέντρο
τής Μαδρίτης υπάρχει μιό συνοικία πού ααοιοτοκρατεΐ- 

71 οικεία μέ αΓ 
ουν τή νύκτα

M Ê  > κρατ ~ w tam μ η Η
ατης Αγωνιστής δήμαρχος Μαδρίτης

R M . .  I . . _  JR. ^ _____ MO
ται. Φρανκικά παρακρατικά στοιχεία μέ αλυοσίδες καί

ι τήν εισοδτ 
ι. Πρόαφατι 
ως Τ. CAL

(Γροθιές άπαγσρεύουν τή νύκτα 
ή κάθε δημοκρατικού στοιχείου.

σιδερένιες γc
στήν περιοχή κασέ αημοκρατικαυ στοιχείου, ιιροοφατα 
ό δημοκράτης άγωνιστής δήμαρχος Μαδρίτης Τ . CAL
VAN θέλησε νά onáoQ τό γκέτο. Η Ισχυρή φυσιογνω
μία καί ή Ακτινοβολία του Αφόπλισε τούς φρανκικούς 
παρακρατικούς πού δέν τόλμησαν νά θίξουν τόν Ιδιο 
δταν πέρασε μέοα οέ «Απαγορευμένο· γιά δημοκράιες 
κατάστημα τής πόλης. Ή  μήνις τών τραμπούκων Εκδη
λώθηκε δμως μέ τήν καταστροφή τού προσωπικού αύτο- 
κινήτου τού δημάρχου —προσωπικό καί βχι δημοτικό, 
γιατί ό δημοκράτης CALVAN άσνείται νά χρηοιμοηοιή- 
οει τή δημοτική περιουσία γιά ¿notai '

δμως μέ τή> 
ι τού δημάρκ 
δημοκράτης

αδήποτε χρήση του.

ΛΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΤΑΣΗ ΛΗΘΗΣ

ΐ&ΊζΑ
m  f a b
¥ n b  v t  ι 
Λ 4* Ά 'λ
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Σέ Επίσημο Επίπεδο διαψαίνεται uiá τάση λήθης. Ή  
πόλη-ούμβολο τού Εμφύλιου ή Γκουερνικα έχε ι γίνει τό 
κέντρο τής αύτονομισπκής δράσης τού χωρισιικοΟ κινή
ματος τών Βάσκων, τόύ μεγαλύτερου σήμερα προβλή
ματος τής Ίοπανίας.

Η Γκουέρνικα ό ννωστόο πίνακας · σύμβολο τού 
Εμφύλιου βρίσκεται πέρα Από ιόν 'Ατλαντικό οέ μου
σείο τής Νέας Ύόρκης. ένώ στό Πράδο τής Μαδρίτης 
οί "Ελληνες περιηγητές πού ψάχνουν γιά την Γκουέρ- 
νικα ¿χδηλωνσυν ένα κάποιο «σωβινισμό» σταματώντας 
βασικό ατούς πίνακες τού θεοτοκόπουλου.

ΟΙ λίγοι Εξόριστοι παλαίμαχοι τού Εμφύλιου πού έ- 
πέζησαν είναι μέσα σιή Ισπανία, ένώ η Ντολορές Ίμ - 
πορούρι ή θρυλική Πααισνάρια είναι πρόεδρος τού 
P.C, καί συγκινεΙ καί τώρα τίς λαϊκές μάζες. Φυσικά 
πρός δόξαν τής δικής μας Δημοκρατίας οί "Ελληνες πα
λαίμαχοι τού Εμφύλιου κι Αγωνιστές τής Εθνικής Αν
τίστασης μαζί μέ τά παιδιά τους βρίσκονται άκόμη πολι
τικοί πρόσφυγες έξω άπό τήν πατρίδα.

Οπως Αναλύθηκε στό προηγούμενο Αρθρο, τβ ΝΑΤΟ, 
ή ΕΟΚ. οί βάσεις βπως καί τά ειδικά γιά κάθε χώρα 
Εθνικά θέματα Αιγαίο. Κυπριακό. Γιβραλτάρ, άποιελοϋν 
διαφορετικές μέν όψεις τού ίδιου δμως νομίσματος καί 
Αφορούν ιό καίριο ζήτημα ιής 'Εθνικής ’Ανεξαρτησίας 
rwy abo Λαών,

Μέοα άκσιιη άπό τίς Αναλογίες καί τίς Ιδιομορφίες, 
ιίς όνησισιχιες καί τίς Αντιφάσεις, πάνω στίς πολιτικές, 
οικονομικές καί κοινωνικές συνθήκες, ιών 66ο χωρών 
fvu tnSim m in  άκδίΐη τά ζητούμενο νιά τούς δύο 
Δοεώς, Ίβ  miptupa τής Δηιιοκροι/ας και ή κοινωνική 
άτΜΜυΟέμωοη ιών ία νμζομένων,

Toö Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, μέλους τοΟ Ε.Γ.

Σύμφωνα μέ τίς Αναλύσεις τού PSOE. τοδ σοσιαλι
στικού Εργατικού κόμματος τής Ιοπανίας, διασταυ
ρώθηκαν καί άπό τίς Εκτιμήσεις τού P.C. τού ¿ARILLO, 
ή δοτή Εξουσία τού ΣουάρεζΕδωσε τή νίκη «Φέοως με
τά τή μεταπολίτευση στον όνπφατικό σχημίησμό τής 
U.C.D. (Ένωση Κέντρου), πού ούτε kEv w *Ktu, ού- 
Te κάν κόμμα ρέ άρχές καί ίοεολογία. ΠρθΚρται γιά 
ένα Ετερόκλητο δεξιά σχηματισμό δπσυ ηI ,φόιοτερή» 
πτέρυγα είναι οί χριστιανοδημοκράτες.ητώ' ‘LJujAv συ
σπειρώνονται φρανκικά στοιχεία, τό OPUS UC-I- χλπ. 
Ή  μή κάθαρση στους μηχανισμούς βοήθησε Ί ν ίχ η  τού 
Σουάρεζ.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Τό PSOE άναδείχθηκε οέ Αξιωματική άνίάολίτευση 

μέ παράλληλη καταξίωση τού ηγέτη ίου τού Ι^ ζ ά λ ε ς . 
Οί &απραγματεύσεΐς πού άκολούθηοαν κατρΛπςαν στό 
σύμφωνο τού MONHLUR κα) οέ δημοκρατικέψΚατακτή- 
οεις καί τό Σύνταγμα.

Τό 1979 τό PSOE πού στό μεταξύ είχε όΜρροφήσει 
δλες τίς σοσιαλιστικές κινήσεις (καί τό ά(Γ Μ  
σπαστικό τού Τ. CALVAN) περίμενέ νίκη ι 
OjKjS δπως είπε ό J .  CARVAJAL μέλος 

PSOE υπήρξε ψήφος τού φόβου πρός Σουάρρ» (μέ Ανά
λογα συνθήματα Καραμανλής ή τανκς). Ο «Μ ρεζ οέ 
σύνολο 350 βουλευτών διαθέτει 167. ενώ τό 1?θΕ 121. 
Ο Σουάρεζ στηρίζεται στή συμμαχία τών γνΓΜφγ Ακρο

δεξιών φραγκικών στοιχείων γιά τή διατήρη01) τής κυ- 
βέρνησης.

* έ  πρόσφατη πρόταση μομφής τού PSOE ί&ηρόταση 
Εναλλακτικής λύσης όπου όπως είπε Α ΓκονΆλες πρό- 
τειν« Ενα «ρεαλιστικό» πρόγραμμα, ό ΣρυάΡ*ζ δίχαιώ- 
"I** Ρέ 1Θ7 ψήφους λόγω τής Αποχής ή λήικής ψή
φου ιών Ακροδεξιών καί τών αΰτονομισιβΥί Αυτό α- 
πσιέλεσε μιό νίκη γιά ιό  PSOE καί μιά ρωγί“> «τή δεξιά 
συμμαχία. I

Προηγούμενα οτίς δημοτικές έκλογές Λ Λριοτερά 
έηικράτηοε ο όλες τίς μεγάλες πόλεις βστίΡΦ από ου-

γ:ά την Ειρήνη, 
γενικότερη πολιτική κατάσταση 

τής Ίσιΐανίας τό PSOE προβλέπει Ενταση καί κορύφωση
ούσιαστικοΰ κινήματ 

Βαναγυρνώντας η .
>0Ε

,ονται
ρέπει

ν ϊ Μνίϋ ? ι1 σοσιαλιστών καί κομμουνιστών.
. Η Τ.Α. είναι καί ό μόνος χώρος βπου ο^ίρνάζι 

μέ θετικά όπσιελέσματα ιό ΡβΟΕ καί τό Ρ·*ή. Π| 
νό σημειωθεί Λ ι ύ πάσχουν σημαντικές θεΛ}**ές -κυ(ατ 
κτήσεις γύρω άπό τό θεσμό τής Τ.Α. μέ κα μ ω μ ένες 
τή β καί γ  βαθμίδα αυτοδιοίκησης, μέ δημδίκοηοιημέ- 
νες τίς συγκοινωνίες, τά έργα υποδομής Γ ί*  πάλης, 
τον Ελεγχο τής ποιότητας ζωής, μέ δημσπη ‘φτυνομία, 
δημοτικά νοσοκομεία, πολιτιστική δραστηριόοΐί^λη. Ό - 
πωοδήποτε δμως παραδέχονται τβ φαινόμενου^ ¿που- 
οίας λαϊκής συμμετοχής στίς πρωτοβουλίες. ι5«νΐΐα πού 
δυσχεραίνει τίς πρωτοβουλίες τής Τ.Α. ατούς
ωραγμούς πού βάζει κάθε φορά ή κεντρί** Λοίκηοη. 
Ελεγχόμενη άπό τή δεξιά.

ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΤΟΝ ΣΧΕΣΕΟΝ Μ «

τής πολιτικής κρίσης. Μιδς κρίσης που όφείλεται τάοο 
στά Εθνικά προβλήματα, πού άναφέρθηκαν στά προηγού
μενο άρθρο boo καί στά οίκονομικό καί κοινωνικά α
διέξοδα. άλλά καί στήν βξυνοη τού αύτον)κού προβλή
ματος. Οδικά γιά τά αύτονομκπικά θέμα παρόλο που 
Αποτελεί τεράστιο θέμα γιά τόν Σουάρεζ Φαίνεται δη

Έ κ εί έχουν Επικρατήσει Εθνικιστικά ή άριστερίστκα 
στοιχεία ιδιαίτερα στήν περιοχή των Βάοκων Στό Δη- 

ομο στήν περιοχή αύτή τήν «EUSICApI* κατά 
Ασκούς υπήρξε 41ο)ο άποχή. Στις Εκλογές που 

Ακολούθησαν γιά τά καθεστώς ifk  «Γ 
ιησε τά παραδοσιακά .Εθνικιστικό κόμμα μέ 38ο)ο καί 25 
Αντιπροσώπους καί άκολούθηοαν οι άριοτεροί Βάσκοι 
ένώ τά «Ισπανικά* κόμματα ροϊρύσ'τπκβιν .-ελάχιστους 
άντιπροσώπους. Τά PSOE 9. Λ UCD β. οί Λκροδεξιοί 
2. τά P.C. 1.

Πάντως «ά πόλεμος τών διακοπών* πού είχε Εξαπολύ
σει άπό τίς 2 Ιουνίου τά πολιηκοστραπωτικά οκέλος 
ιής ΕΤΛ δέν φαίνεται νά κλιμακώνεται, ένώ Αντίθετα 
τελευταία τό πιό ριζοοπασπκό κομμάτι τής ΕΤΑ τό 
στρατιωτικό οκέλος μπαίνει ξανά οέ μιό έντεινόηενη 
τρομοκρατική δράση.,πού γιά πρωτη Φορά ( ^  ^ ν ε τ  
χαρακτήρα άμεσης σύγκρουσης μέ τούς Ισπανούς πολι
τοφύλακες. Δέν πρέπει νά Αγνοηθεί άκόμη ή τρομο
κρατική δράση άκροδε&ών-στήν περιοχή πού' «λευταια 
Εκδηλώθηκε Ενάντια οέ Γάλλους κύρη πολίτες.

Ή  στάση γύρω Απά τό αύτονομισηχά πρόβλημα καί ή 
ταλάνχευση άνάμεοα οέ Αύτοδιοίκηοη έως αύτονομία 
όξύνει τήν Αντίθεση μέ ύπαιτήσεις γιά Εντελώς χωριστι
κά κράτος τών Βάσκων. Τά πρόβλημα αύτό βαθαίνει τήν 
πολιτική κρίαγ.

ΛΥΣΕΙΣ Π Ο  ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
Σάν Εναλλακτικές λύσεις στά πολιτικό Αδιέξοδο πού 

Φαίνεται θά δημιουργήσει έκρηξη τά φθινόπωρο άνπ-

Συμμαχία PSOE μέ «άρκπερά» στοιχεία ιού Σου-

Παραγκωντουός τού Σουάρεζ —δεξιότερο σχήμα 
— μέ Αποτέλεσμα τήν κορύφωση τής κρίσης, λό
γω καί τού οΙκονομικού Αδιέξοδου.

β)

γκυρία έχει

. , . .  I ■■ ινρωμων παρουσιάζει Ανοιγμα
Αρνητικό περίπου 2,7 διρ. δολλάρια. ένώ ή Ανεργία έ

γιναν προτάσεις για σύσφιγξη ΜΙ 
Δημοκρατικούς καί ΣοσιαλιστέςΠ 

Ί ήταν Ακόμα ή  πρόταση τοΟστική
ικτηρι- 
τήν ά·
ινη Ανάληψη ιιιδς παγκόήπας έχοτρατείας γιά Α

πό τούς δημοτικούς εκπροσώπους Αλών τών *¥*'ωνι πού 
/ιιστεύει on είναι οί καταλληλότεροι γιά tn °Π)ΐιουργία

Toexouat
¡ραίου 2.Τ_H i___

φΟασε o' ένα ποσοστό 11ο)ο.
Τό σημαντικότερο κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα σή- 

μερα τής Ισπανίας είναι ή Ανεργία. Ή  σαθρή καί Α
ναρχη άνάπτυΕη Επί Φράνκο δημιούργησε ένα σημαντι- 
κό βιομηχανικό δυναμικό καί μιά καπιταλιστική διείσ
δυση στή γεωργία μέ «Εκσυγχρονισμούς» πού Ανέβασαν 
!2VK.,<ipirγωνί· Μεγάλο όμως βαθμό Εξάρτησης άπό
τή διείσδυση των πολυεθνικών μονοπωλίων. Οπωοδή- 
ποτr„ °  ήμιπεριφερείακάς χαρακτήρας καί ή όποια άνά- 

των παρα\ωγικών δυνάμεων έχουν αθάσει τήν 
Ισπανία νά Ανταγωνίζεται τή Γαλλία καί ’ Ιταλία, τά- 

«  νεωργίβ. βπου ή χώρα Εξάγει μεγάλες ιιπαό- 
τητες έοπεριδοηοών, κρασιών, έλαιολάδου, 8οο κ·>ί οέ

Μ Γ Ή  συνεχεία στήν 1 3 η σελίδα

απρόσωποι τών χωρών πού έ
χουνε δώσει δάνεια στή χώ
ρα, ή χώρα καί ό Αντιπρόσω
πος τού Διεθνούς Νομισματι
κού Ταμείου. 'Εδώ κι ένάμισυ 
χρόνο, αετά άπό πέντε χρΛ 
via Αγώνα, έγ ινε  δεχτό, σ’ 
αύτή τή μυστική συνεδρίαση, 
ή όποια λέγεται CLUB DE 
PARIS. ( Ή  λέσχη τού Παρι
σιού) νά παίρνει pEpocjrt ό 
Αντιπρόσωπος τής UNCTAD 
ρέ τήν υποχρέωση να κάνη 
ΐηά είρήγηοη γιά τά πραγμα
τικά προβλήματα τής χωράς 
καί —δν  χρειάζεται—  νά δη- 
ρ ο σ κ ύ α  jc a x  τ β  τ ί  Ε χ ε ι  Ο β υ ν  
τηθεί tx e l a toa . Νομίζω o n  
ή  παρουσία τής UNCTAD 
αύτό τό θέμα (D IV ISIO N  
FOR MONEY. FINANCE 
AND DEVELOPMENT) f a n  
παίξει κάποιο ρόλο. Είναι κά
πως τπβ Ελαστική Λ Εφαρμο
γή τών συμφωνιών τόν τελευ
ταίο καιρβ. Δέν έχει λύσει δ
μως. τό θέμα.

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
Ποιβ είναι τβ θέμα: Τό θέ

μα είναι δ η  ή χώρα δίνει μιά 
γενική επιγραφή τής κατβστα 
σης ¡a Ανεξάρτητα από τό η  
είναι τβ πρόβλημα, τελικά ή 
συμφωνία είναι ή έξης: δτχ 
ναι. θά γίνει ιπά Αναδιοργά
νωση τού Εξωτερικού χρέους, 1 
όπου ή πληρωμή τόν τρέχον
τα χρόνο καί τά Επόμενα τρία 
χρόνια μπορεί ν ’ Αναβληθεί 
μέ τρία χρόνια περίοδο χάρτι
νος. έφτά χρόνια προθεσμία 
πληρωμής καί .μέ νέο τόκο.
πού είναι οί τάκοι τής κεφα
λαιαγοράς LABOR συν 2 ή 
3ο) ο. οηλ. μ’ ένα τόκο ^-σή-
μερα— γύρω άπό τά 17ο)ο. 
Αλλά δέν είναι αύτό τβ πρό

βλημα. Τ ί κερδίζει Α κυβέρνη 
ση άπό αύτό; Κερδίζει μιάν 
Ανάσα γιά β—7 μήνες η  Αν
τιμετωπίζει τό πρόβλημα με
γαλύτερου Εξωτερικού χρέους 
μετά άπό ένάμισυ — δύο χρό
νια. .

Σημειώσατε τίς ημερομηνί
ες. έχουν σημασία.

Ά λλά αύτο δέν τίθεται χω
ρίς ορούς. Ποιάς είναι 6 ό
ρος; Ό  ορος είναι δη  ή κυ
βέρνηση πρέπει νά έχει μία 
συμφωνία μέ τό Διεθνές Νο
μισματικά Ταμείο. Ενά STAND 
— BY — ARRANEMENT. *Η 
συμφωνία είναι Λ Εξής: Ο
τι ό ύπουργός Οίκονομικών 
τής χώρας στέλνει ένα μυ-

σπχβ γράμμα στά Δ .Ν .Τ ., ί -  
να γράμμα πού συνήθως δεν 
έχει συνταχθεΐ στή χώρα ,αΑ- 
λά στό έξωτερικό, άλλα τβ υ
πογράφει ά ύπουργός Έ ξω te» 
ρικών, τού τί χάνει ή κυβέρ
νηση τά Επόμενα δύο χρόνια. 
Στήν Αγγλία, πού ύπσγρά- 
φηκε τέτοιο συμβόλαιο έδώ 
καί δύο χρόνια, τό Κοινοβού
λιο δέν ήξερε τί είχε κάνει 6 
Ντέννις Χίλεϋ κι έγινε Φα
σαρία γιατί τά Κοινοβούλιο 
δέν ήξερε ποιές είναι οί ύπ »  
χρεώσεις πού έχει άναλάβει 
ή κυβέρνηση Απέναντι τού Δ. 
Ν.Τ. Έ ν  πόση περιπιώσει, ιό 
ξέρουμε λίγο — ή πολύ τί 
λ έά  τό γράμμα:

1) Υποτίμηση τον νομίσμα
τος

2) Έξισορρόπηση τον προ
ϋπολογισμού (Ισολογι
σμού)

2) Ανοιγμα στό ¿(ωτερικβ 
Ιδιωτικό κχψάλαιο 

4) ’Αποκρατικοποίηση κρα
τικοποιημένων ξένων Ε
ταιριών. Τβ 4ο κάποτι 
(Ναι ύποχραιτικβ, κόπο 
τ* βέν τίναι. Ά λλά στην 
«τρίπτώση τού Π«ρον,
π .χ . ήταν.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ‘
Γιά νά πάρουμε λοιπόν μιά 

Αναβολή στό πλήρωμα «ού Ε
ξωτερικού χρέους, νιά νά πά
ρουμε καινούργια δάνειο άπό 
τήν Εξωτερική Αγορά, πρέπει 
νά ύπογράψουμε αύτού τού 
M o ve  τβ συμβόλαιο. Ή  δική 
μου η γνώμη είναι, η  έχω 
Αεί περίπου 24 περιπτώσεις — 
δτι άπό τή στιγμή πού έχει 
γράψτε! αύτό  στό STAND BY 
ARRANGEMENT, it χώρα έ
χει περάσει άπό τβ CLUB DE 
PARIS, είναι ζήτημα χρόνου 
γιά τήν τελική φάση τής Α
ποτυχίας τού πειράματος. Τί 
γίνεται συνήθως; Κυρίως, οέ 
δημοκρατικές διαδικασίες βέ
βαια. άποδεικνύεται άργά ή 
γρήγορα, δ η  ένα βασικά Φιλε
λεύθερο πρόγραμμα σταθερο
ποίησης τής οίκονομίας γίνε
ται καλύτερα άπό μιά διοίκη. 
on « ú  Wá κυβέρνηση τής δ ο  
ξιδς. Σέ άλλες περιπτώσεις, 
η Εξέλιξη είναι ταά Ανώμαλη, 
άλλά, ούτως ή  άλλως, μετά 
τήν ύπσγραφή αύτών τών ουμ 
ψώνιών νομίζω δη. ή  χυβέ 
νηση α ν α  
γίνεται αν 
υπογράψει αυτό  
BY; Υπάρχει πιθανότητα κι 
υπάρχει ελπίδα. Ποιές κυβερ 
νησεις δέν έχουν υπογράψει 
τελευταία: Ή  Τανζανία χαί 
ή Τζαμάικα, χαί τβ Περού 
κάπως παλιά. "Εχουν Εσωτε
ρικές δυσκολίες. Ποιά είναι ή 
απάντηση πού δίνουμε σ’ αυ
τό; Διακοπή τών σχέσεων μέ 
τόν έξωτερικό οίκονομικό πα
ράγοντα. καί άπάλυτη Εξάρτη
ση στίς Εσωτερικές οικονομι
κές δυνάμεις χαί πηγές γιά 
τήν κινητοποίηση Ενός οικονο
μικού ποογρόμματος. Αύτό el 
ναι τό μοντέλο, αύτό βγαίνει 
άπό τήν Εμπειρία καί λυπάμαι 
πού το μήνυμα πού έχω είναι 
ένα μήνυμα δύσκολο.

Δέν σάς λέω αύτή τή στι
γμή δτι δλα θά είναι εύκολα, 
δτι μετά άπό 1—2 χρόνια δυ
σκολίες δλα θά πάνε καλά. 
Αύτό πού σάς λέω είναι δη  
δν  κανείς δέν προσέξει, δλα 
θά πάνε στραβά. Κυρίως οτίς 
πρώτες 90 μέρες.

θέλω  νά περάσω, τώρα, 
στό τελευταίο μέρος τής δικής 
μου άμιλίας καί νά σάς δώσω 
μερικές πρόχειρες, προσωπι
κά σκέψεις, στό τί πιθανόν θά 
πρέπει νά γίνει. Πρώτα άπ’ 
δλα θέλω νά σάς πώ δ π  δέν 
πιστεύω δ π  κανείς μπορεί νά 
ποοδιαγράψει άκριβώς τά τί 
πρέπει νά γίνει, γιατί υπάρ
χουν πάρα πολλά άπρόο π να 
πράγματα. Ά λλά  νομίζω δτι 
ξέρουμε τώρα τό τί δέν πρέ
πει νά γίνει κι αύτό τό Εξή
γησα προηγούμενα. Τό πρώ
το σημείο που θέλω νό τ »  
νίσω είναι δτι τήν έξουσία 
πρέπει κανείς νά την πάρει δ
ταν έχει Αποκτήσει τήν πλα- 
τειά συμπαράσταση τού λαού 
γύρω Από ένα πρόγραμμα πού 
δέν είναι μόνο μακροχρόνιο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΠΤΗΡΙΑΣ»

Είναι εύκολο κανείς νά συμ
φωνήσει οέ μακροχρόνια πρά 
γματα πού είναι πάνω άπά τά 
σύννεφα ή πολύ μακριά, ϊοως 
στήν άλλη γενιά. Ά λλά νο
μίζω δη  ή συμφωνία γύρω ά
πό ένα πρόγραμμα πού είναι 
έπίοης βραχυχρόνιο, ή δημο
σίευση ένός προγράμματος 
«έθνικής σωτηρίας» άπό τή 
χρεωκοπία ιής προηγούμενης 
κατάστασης έχει τεράστια ση
μασία. Πρώτ’ άπ' δλα γιαιί 
ξέρει ό κόσμος ποιές θά είναι 
οί θυσίες πού θά τού ζητη
θούν, άργά ή γρήγορα γιά τό 
πέρασμα στό σοσιαλισμό. Δεύ
τερο. γιατί ό Εξωτερικός πα
ράγοντας θά ξέρει ευθύς Εξ
αρχής ποιό είναι τό πρόγραμ
μα. Ούτε βοήθεια, ούτε γνώ
μη θά ζητηθεί άπό τό Εξωτε
ρικό. Τό έξωτερικό άπλούστα
ία  θά μάθει διι. είτε τό θέλει 
είτε βχι. ( αύτό είναι τό πρό
γραμμα. Υπάρχει ένας κίνδυ 
νος σ’ αύτό, άλλά νομίζω δ
η  είναι ένα καλά «ρίσκο» πού 
πρέπει νά τά διακινδυνεύσου
με. Ό  κίνδυνος είναι δη  ένα 
σωστό πρόγραμμα, ένα πρό
γραμμα ρεαλιστικό μπορεί νά 
μην είναι καί πολύ δημοφιλές 
άλλά αύτό είναι καλύτερα να 
τό έξετάσουμε άπό τήν Αρχή. 
Καλύτερα νά τό ξέρει & κο- 

μος ιό τί θά γίνει στήν πε- 
τής προσαρμογής. Έ γώ  

ίζω δτι 0 κόσμος είναι δια
τεθειμένος — σ ' αύτές τίς χώ
ρες τού κόσμου πού ξέρω του 
λάχιστσν — νά κάνει θυσίες 
βταν ξέρει δτι οΙ θυσίες είναι 
γιά ένα σκοπό πού τόν συμμε
ρίζεται. Κι αύτό είναι τό πρώ
το συμπέρασμα.

Τό δεύτερο σημείο —ή ουιι 
πέρασμα προσωπικό— είναι δ
η  δ .η  πρέπει νά γίνει, πρέ
πει νά γίνει otic πρώτες 60 
μέρες, τό πολύ τίς πρώτες 90 
μέρες. Κάθε μέρα καί κάη και 
νούργιο. Γύρω, ιιέ συνέπεια 
καί πάνω στό πρόγραμμά πού

Εχει δηλωθεί καί πρίν άπό τίς 
Εκλογές. Αύτό πού περιμένει 
κι ό Εξωτερικός οικονομικός 
παράγοντας είναι οί εσωτερι
κές Αντιφάσεις κι Αμφιταλαν
τεύσεις. "Οταν έχουνε γίνει 
δηλώσεις, κι οί δηλώσεις δέν 
υλοποιηθούν, ό Εξωτερικός 
παράγοντας θ’ αρχίσει νά Ε
νεργεί. Μπορεί νά γίνεται μιά 
Εξαγωγή συναλλάγματος άπά 
τόν Ιδιωτικό τομέα στά Εξω
τερικά. μέ φυγή κεφαλαίου, 
άλλά θά δείτε δη  τό προσωπι
κό όρισμένων πρεσβειών θά 
μεγαλώσει πολύ γρήγορα. 
Εάν δμως. δπωε έγινε στήν 

Τζαμάικα, καί την Τανζανία, 
ή κυβέρνηση μιλήσει μέ Αξιο
πιστία βα «αύτό θά γίνει», .τό
τε ό Εξωτερικός οικονομικός 
παράγοντας 06 συζητήσει μ 
αυτήν τήν κυβέρνηση. Γιατί 
τότε περνάμε τά οικονομικά 
θέμα καί πηγαίνουμε στά πο
λιτικό. Καί ή γνώμη μου εί
ναι. έτσι δπως είναι η διεθνής 
πολιτική κατάσταση, δ η  οί μι
κρές χώρες πού έχουν δυνα
τή έσωτερική βάοη μπορούν 
νά δημιουργήσουν τέτοια πλαΐ 
σια Εξωτερικών σχέσεων, πού 
μπορούν νά κινηθούν μέ μιά 
σχέτική άνεση, οπό τόν δρο 
δ η  τό πρόγραμμα σταθεροποί
ησης καί λιτότητας γιά τή με
ταβατική περίοδο δέν βασίζε
ται σέ έξωτερική βοήθεια ή 
σέ έλπίδες βοήθειας άπό άλ
λες χώρες, όποιασδηπστε φύ
σε ως. Η Εξωτερική οικονο
μική πολιτική τών χωρών και 
τών ίδιωηκών Τραπεί'Ον εί
ναι ένα παζάρι πολιτικά. Εάν 
έχω κάη συγκεκριμένο να 
σάς πώ είναι δ η  μία πολιτική 
πού βασίζεται οέ έλπίδες βοή
θειας άπά Φιλικές π »η  — 
Φιλικές πηγές είναι καταδικα
σμένη οέ Αποτυχία.

Δέν έχω λύσει ιό θέματα 
άλλά νομίζω δτι έχω θέσει 
μερικό θέματα Ετοιμα γιά συ
ζήτηση.


