
Πρόχειρα, αντιφατικά καί ανεδαφικά
χαρακτηρίζει τό ρέτρα τό Π Α Σ Ο Κ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
V

\
Ή «Έιπτροπή ’Ανάλυσης καί 

Προγραμματισμού» τού ΠΑΣΟΚ 
γ ιά  τά  πρόσφατα οίκονομικά μέ
τρα, σέ Ανακοίνωση τη ς Αναφέρει 
τα  παρακάτω:

Γιά πολλοστό φορά μέσα σέ λί
γους μή*$ ό Κυβέρνηση τής Νέας 
Δημοκρατία παίρνει μέτρα γ ιά  τήν 

/^πτιμίτάπιοη τού πληθωρισμού. Αύ- 
[ ,  'ρνσιιιΑ σημαίνει, όπως τόνισε ό 

ιιρόίδρος τού ΠΑ.ΖΟ.Κ. στην πρό· 
o M ti| Ανακοίνωσή τον, νέα όμολσ- 
γΙα τής παταγώδους Αποτυχίας τής 
μέχρι τάρα οικονομικής πολιτικής 
της, ’Αλλά σημαίνει ακόμα καί Α
δυναμία τής Κυβέρνησης νά συλλά- 
βιι τήν πραγματική κατάσταση, νά 
προβλέψ«· έστω καί στοιχειωδώς ο»· 
στά τΙς βραχυχρόνιες έξελίξεις της 
■αΐ ν* Ακολουθήσει μέ συνέπεια κά
ποια πολιτική γ ιά  τήν Αντιμετώπι
σή της. Ή  προχερότητα, άντιψατι- 
κότητα καί άνεβαψικότητα είναι τυ
πικά χαρακτηριστικά τών λαμβανο- 
μένων μέτρων, έτσι πού νά είναι δύ
σκολο κάτω Απ' αυτές τ Ις  συνθήκες 
νά μιλά κανείς γ ιά  οικονομική πο
λιτική μέ τήν πραγματική έννοια 
τού όρου

’Απ' τήν άλλη μεριά ή Κυβέρνηση 
προσπαθεί έπίμονα νά διεΟνοποιήσει 
τα  σημερινά δύσκολα οίκονομικά προ 
βλήματα πού Αντιμετωπίζει ή χώρα, 
φορτώνοντας τήν ευθύνη στήν διεθνή 
ένεργειακή κρίση καί σ *  άλλους έξω- 
τερικούς παράγοντες. Κανείς .φυσικά 
βέν Αμφισβητεί πώ ς ό είσαγόμενος 
πληθωρισμός καί ή κρίση τών ύγρών 

/ ^ ε | | | · »  Αποτελούν Ισχυρό διατα- 
N$¡ -πτικό παράγοντα τής Ελληνικής 

οίκονομίας. 'Ομως τδ βασικό πρό
βλημα παραμένει ό έσωτερικός μη
χανισμός τού πληθωρισμού τού ό- 
ποίου πρωταρχικοί παράγοντες είναι 
Απ' τή μιά μεριά ©I τεράστιες δη
μοσιονομικές δαπάνες και ή Αλόγι
στη έπέκταση τών τραπεζικών π ι
στώσεων καί Απ’ τήν άλλη οΐ ουσια
στικά Ανεξέλεγκτες αυξήσεις τιμών 
*αΙ κερδών Απ’ τήν πλευρά τών μο- 
νοπυλεϊων τών μεγαλοβιομηχάνων 

μεγαλεμπόρων. Στους πρωτογε- 
νεις παράγοντες έρχεται νά προστε
θεί καί ή ¿tríδράση ένός σημαντικού 
δευτερογενούς παράγοντα, τής πλη
θωριστικής ψυχολογίας, πού σέ με- 
γάλο βαθμό έπιβεινώθηκε έξ α ΐτ ία ς 
βύτής τής Ιβιας τής λαθεμένης κυ
βερνητικής πολιτικής πού έψαρμό- 
πτηκε γ ιά  τήν δήθεν Αντιμετώπιση 
τού πληθωρισμού. ’Αλλά οΐ εύθύνες 
®ύτές τής Κυβέρνησης έρχονται νά 
προστεθούν σ τ ίς  γενικότερες εύθύ- 
**ϊ της οέ σχέση μέ τήν όνεπάρ- 
κειά της όσον Αφορά τδ  μονιμδτερο 
πρόβλημα τής χαμηλής παραγωγι
κότητας τής ’Ελληνικής οίκονομίας. 
καί τής χαλαρότητας στόν τομέα 
τών έπενβύσεων. Γ ιατί βέν πρέπει 
τά ξεχνάμε πώς σέ τελευταία Ανά
λυση ή ένταση τού πληθωρισμού στήν 
Ε λλά δα  όψν.ΙΧεται κατά κύριο λόγο 
σ τό  γεγονός ότι δ  βασικός πληθωρι
στικός μηχανισμός δουλεύει μέσα σ* 
ένα πλαίσιο χαμηλής παραγωγικότη
τ α ς  καί Αναπτυξιακής ατονίας τής 
'Ελληνικής οίκονομίας.

'Αλλά ά ς  δούμε τά  πρόσφατα άν- 
τιπληάωριστικά μέτρα τής Κυβέρνη
σης. Τά μέτρα βύτό Αντανακλούν τή 
γνωστή κυβερνητική φιλοσοφία, πού 
ούσιαστικά συνίσταται στήν Αντιμε
τώπιση τού πληθωρισμού μέ τήν δη- 
μουργία ύφεσης καί τήν έπιβολή τής 
μονόπλευρης λιτότητας σέ βάρος 
τών έργαζομένων. Καί πρώτα - πρώ
τα  ή Απότομη καί μεγάλη αύξηση 
τών έπιτοκΐων χρηματοδότησης θά 
άποτελέσει Αναμφίβολα σοβαρό πα
ράγοντα έπιβείνωσης τής ύφεσης, μέ 
τό  χτύπημα πού θά προκαλέσει σέ 
όριακές από άποψη παραγωγικότη
τ α ς  επιχειρήσεις, αλλά καί τή γένι- 

^Β |ρ τερη  άποθάρρυνση γ ιά  νέες παρα- 
η ^ ι γ ι κ ΐ ς  καί έπενβυτικές πρωτοβου

λ ίες  σ* όλους τούς τομείς, θ ά  έπη- 
ρεασει Ακόμα σημαντικά τ Ι ς  Ελλη
νικές έξαγωγές καί μάλιστα σέ μιά 
περίοδο πού δοκιμάζονται ήβη σο
βαρά Απ' τή διεθνή κρ'ση. 'Αλλά τό 
χειρότερο είναι πού οΐ φορείς τής 
παραγωγικής δραστηριότητας βέν 
βλέπουν π ιά  κανένα σταθερό σημείο 
Αναφοράς σχετικά μέ τήν κυβερνη
τική πολιτική. Τά έχουν χαμένα μέ 
τ Ι ς  συνεχείς καί Απρόβλεπτες Αλλα
γέ ς  τών συνθηκών πού δημιουργεί ή 
ίδ ια  ή Κυβέρνηση γ ιά  τή λειτουρ
γ ία  τών έπιχειρήσεών τους. Είναι ό- 
λοψάνερο πώ ς οΐ συνεχείς μεταβο
λές τής πιστωτικής πολιτικής «&- 
Ο: άλλο πσρά εύνοούν τήν Ανάληψη 
έπενβυτιαής πρωτοβουλίας σέ το
μείς πού έχουν Ανάγκη σταθερών καί 
μακροχρόνιων προοπτικών γ ιά  τήν 
εύόβωση τών προσπαθειών τους. Ή  
Απότομη αύξηση τών έπιτοκΐων έρ
χεται έτσι νά χειροτερέψει γ ιά  άλ
λη μιά φορά τό  ήβη ΑρκετΑ βεβαρη
μένο έπενδυτικό κλίμα τής χώρας
μας.

Ταυτόχρονα ο! αύξήσεις τών έπι- 
τοκίων θά Αποτελέσουν παράγοντα 

Μ ^ ξ υ ν σ η ς  τού πληθωρισμού μέ τήν ύ- 
(Ρ φ ω σ η  τού κόστους καί τήν Αναπότρε

π τη  έπίρρ'ψή του σ τ ίς  τ ιμές κατα
ναλωτή, ένά Απ' τήν άλλη μεριά εί
ναι βέβαιο πώς ή αύξηση αύτή blv 
πρόκειται νά άποβαρύνει τ Ις  διαρ
ροές πιστώσεων σέ κερδοσκοπικές 
τοποβετήσες, έψ* όσον ό ουθμός τού 
πληθωρισμού θά έξακολουθήσει νά εί
ναι σημαντικά μεγαλύτερος Απ' τήν 
έπιβάρυνση τού τόκου. Έ τ σ ι τό  νέο 
μέτρο ΘΑ συμβάλει τελικά στή δι
αιώνιση τού διπλού κακού «πληβω- 
ρσμός καί ύφεση». Ή  Κυβέρνηση 
8έν φαίνεται λοιπόν νά διδάσκεται 
τ ίπ ο τα  Α π ' τήν πρδσψατη πείρα ποβ 
δείχνει πώ ς ή ύφεση βέν Αποτελεί 
φάρμακο γ ιά  τόν πληθωρισμή, Αλλά 
Αντίθετα, κάτω Από βρισμένες συν

θήκες σάν αυτές πού περνάει σήμ^ 
ρα ή 'Ελληνική οίκονομία, ή Ιδια ή 
ύφεση μλ τή μείωση τής προσφο
ράς πού προκαλεΐ μπορεί νά έπιδει- 
νώσει τ Ις  πληθωριστικές πιέσει. 
'Α π ' τήν άλλη μερά ό πληθωρισμός 
όδηγεί, όπως θά δούμε, σέ παραπέ
ρα ύφεση μέ τή μείωση τών πρα
γματικών εσοβημάτων, κι έτσι κα
ταλήγουμε σέ ένα φαύλο κύκλο, μέ 
Ανυπολόγιστο κοινωνικό κόστος καί 
όχι σέ λύση τού προβλήματος. Ή  
δικαιολογία πού φέρνει ή Κυβερνη
τική Ανακοίνωση πώς καί άλλες χώ
ρες παίρνουν τά  Ιδια μέτρα γ ιά  τήν 
Αντιμετώπιση τού πληθωρισμού βέν 
Αποτελεί σοβαρά έπιχείρημα, γ ιατ ί 
άπλούστατα είναι τελείως διαφορε
τικές οΐ κοινωνικό - οικονομκές συν
θήκες καί πρύ πάντων οΐ συνθήκες 
δομής καί λειτουργίας τής παραγω
γής πού έπικρατούν σ τίς  χώρες αύ- 
τές.

'Αλλά ή Κυβέρνηση μέ τήν Από
τομη αύξηση τών έπιτοκΐων έπιδεί- 
νωσε έπίσης σημαντικά τήν πληθω
ριστική ψυχολογία καί δημιούργησε 
κλίμα πανικού καί Αβεβαιότητας. *Β 
τσ ι βιαπράιτεται γ ιά  τρίτη φορά 
μέσα σέ λίγους μήνες ύ ίδιος τύπος 
σφάλματος. Ή  πρώτη ήταν ή πλη
θωριστική έξαρση τού Γενάρη πού 
προκλήθηκε ά π ' τά  κυβερνητικά μέ
τρα τής λεγάμενης «πολιτικής ό- 
μαλσποιήσεως τών τιμών», όπως έ- 
κοίνωσή μας. Ή  δεύτερη ήταν ή έ
χομε έπισημάνει σέ παλιότερη άνα- 
πίρριψη 5 μονάδων στόν τιμάριθμο 
καταναλωτή σάν Αποτέλεσμα τής έ- 
νεργειακής κρίσης, ένώ οΐ σχετι
κοί ύπολογιαμοί δείχνουν πώς ή έ- 
πιβάρυνση ήταν πολό χαμηλότερη (0- 
πολογίζεται αέ 3,46 άπό Αρμόδιες 
υπηρεσίες, ένώ κατ' άλολυς υπολο

γισμούς βέν υπερβαίνει σημαντικά τδ 
Αντίστοιχο έπίπεδο τών διαφόρων χω

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ά π ό  Αρμόδια κυβερνητική πηγή 

δηλώθηκαν τά  Ακόλουθα αέ Απάντη
ση άνακοινώσεως τής «'Επιτροπής 
'Ανάλυσης καί Προγραμματισμού τού 
ΠΑΣΟΚ»:

1. Διαμαρτύρεται ή Ε πιτροπή 
τού ΠΑΣΟΚ γ ια τ ί ή κυβέρνηση βρέ
θηκε στήν Ανάγκη νά πάρει βυό φο
ρές μέτρα γ ιά  τήν αντιμετώπιση 
τού πληθωρισμού. Υποκρίνεται δ τ ΐ', 
Αγνοεί ότι τελευταία δημιουργήθηκαν 
έκτακτες συνθήκες έξ α ΐτ ία ς  τής ό- 
πιτάσεως τής ένεργειακής κρίσεως. 
*Αν τά  σημερινά μέτρα έλαμβάνον- 
το  πρίν άπό λίγους μήνες, πρώτο 
τό  ΠΑΣΟΚ, κατά τή συνήθειά
θά προόβαινε σέ διατύπωση «ύκό
λων έπικρίσεων.

2. Γιά νά εύκολυνθεΐ στήν κατα- 
δημαγώγηση τού κοινού καί στήν 
¿«μετάλλευση τής κρίσεως, ή Ε π ι
τροπή τού ΠΑΣΟΚ έπιμένει νά άρ- 
νείται τά  α ίτια  τού πληθωρισμού 
καί Ιδιαίτερα τήν προέλευσή τους 
κατά κύριο λόγο άπό τή διεθνή έ- 
νεργειακή κρίση. Παρ' όλα αύτά, υ
ποτίθεται ότι παρακολουθεί τήν ό- 
ξυνση τού πληθωρισμού σ τ ις  άλ
λες χώρες πού φτάνει σέ πολλές Α
πό αυτές άπό 12 μέχρις 27%. θά  
ήταν εχάριστη έκπληξς άν ή 'Ε πι
τροπή τού ΠΑΣΟΚ ¿πίστευε πρά
γματι ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό 
ό πληθωρισμός όψείλεται στή 6η- 
μουργούμενη ψυχολογία. Αέν ύπαρ
χε ι Αμφιβολία ότι στή διαμόρφωση 
πληθωριστικής ψυχολογίας έχει συ μ 
βάλλει Αποφασιστικά ή δημαγωγία 
τού ΠΑΣΟΚ. Είναι ιαρακτηριστικό 
ότι ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ^ έχει 
έπίστμια δηλώσει, σέ συνέντευξή του 
πρός καθημερινή έψημερίδα «ότι ό 
πληθωρισμός βοηβεί στήν όριοθέτη- 
ση τών συμφερόντων καί έπομένως 
τών πολιτικών θέσεων τών άσθενε- 
στέρων τάξεων». Δοθέντος ότι τό 
ΠΑΣΟΚ Ισχυρίζεται ότι είναι τα 
ξικό κόμμα είναι συνεπές μέ τήν 
Ιδεολογία του όταν έκμεταλλεύεται« 
τόν πληθωρισμό γ ιά  άντληση κομ
ματικού όψέλους.

3. 'Ισχυρίζεται ή 'Επιτροπή τού 
ΠΑΣΟΚ ότι οί αύξήσεις τών έπι- 
τοκίων θά έπι βαρύνουν τό  κόστος, 
θέλει όμως νά Αγνοεί ότι άν βέν 
έγίνετο ή αύξηση τών έπιτοκΐων θά 
έζημιώνοντο οί λαϊκοί αποταμιευτές 
καί οί έργαζόμενοι. θέλει νά μάς 
πείσει τό  ΠΑΣΟΚ ότι ένδιαψέρεται 
περισσότερο γ ιά  τά  συμφέροντα τών 
έξάγωγέων παρά γ ιά  τά  συμφέρον
τα  των λάϊκών Αποταμιευτών πού 
Αντιπροσωπεύουν τό 85% τού συνό
λου τών καταθετών; Ώ ς  τόσο καί 
εις 6,τ ι Αφορά τ ίς  έξαγωγές θέλει 
νά Αγνοεί ή Ε πιτροπή ότι γιΑ τήν 
διευκόλυνση τών έξαγωγών τό  έπι- 
τόκιο όρίστηκε χαμηλότερο, λαμβά- 
νοντσι 5έ ειδικά μέτρα έπιδοτήσε-
ως τους. ·

4. 'Υποστηρίζει ή αύτή Επιτροπή 
ότι ή ύψωση τών έπιτοκΐων ύπήρξε 
μεγάλη κ«*Ι ότι πραγματοποιήθηκε 
αιφνιδιαστικά. ΟΙ οίκονομικβί όμως 
σύμβουλοι τού ΠΑΣΟΚ βέν μπορεί 
νά μή γνωρίζουν ότι σ ' όλες ί ΐ ς  
χώρες οΐ αύξομειώσεις τού έπιτοκίον 
Αποτελούν σύνηθες οικονομικό μέτρο 
καί ούδείς έκπλήσσεται γ ιά  τ ΐξ  με
ταβολές τους. Ά ν  ύποστηρίζει ότι

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
Η ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Μειώνονται άπό αύριο οί τιμές 

χονδρικής πωλήσεως βενζίνης όχη- 
μάτων άπό τ Ις  έταιρίες πρό<· τά  
πρατήρια καί τούς παραγγελιοδό
χους, μέ άγορανομική διάταξη πού 
υπέγραφε ό υφυπουργός 'Εμπορίου 
κ. I. Δημόπουλος.

ΤΗ μείωση γίνεται γιΑ  νΑ Ικα
νοποιηθεί τό αΐτηρα τών πρατηριού- 
χων, οΐ όποιοι είχαν ζητήσει όνο· 
προσαρμογή τού ποσοστού κέρδους, 
μετά τήν άνατίμηση τών καυσίμων 
Η διάταξη βέν έπιψέρε! καμιά με

ταβολή σ τ ίς  λιανικές τιμές.

ΕΚΛΕΨΑΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αύτοκίνοτο τής διπλωματικής Αν 
νιπροσωπείας τού 'Ισραήλ έκλεψαν 
Αγνωστοι Από τήν όβό Δουκίσης 
ΠλακεντΙσς 65— β7, όπου ήταν στα- 
ματημένο. Τό Αυτοκίνητο έχει Αριθ
μό κυκλοφορίας ΔΣ 23— 20.

ή ύψωση ύπήρξε μεγάλη άς έξηγή- 
αει οπούς άποταμιευτας ότι κατά 
τή γνώμη του θά έπρεπε νά ψαλκι- 
όιυθεΐ τό είσόδημά τους.

5. Ή  έψαρμογή τών άντιπληθωρ«· 
στικών μέτρων ο ί  όλες τ Ις  χώρες 
τού κόσμου είχε ώς Αποτέλεσμα τή 
μείωσή τής οικονομικής δραστήριο 
τητας καί τήν πτώση τής Απασχο
λήσεων Ώ ς  τά  -σήμερα στήν 'Ελ
λάδα ούτε πτώση τή ς  οικονομικής 
δραστηριότητας σημειώθηκε ούτκ αύ
ξηση τής άνεργείας. Έ χε ι γίνκι κοι
νώς Αποδεκτό ότι ή καταπολέμηση 
τού πληθωρισμού είναι Αδύνατο νά 
γίνει χωρίς κάποια μείωση τού ρυ
θμού Ανόδου τού είσοδήματος. Στήν 
'Ελλάδα ή πολιτική αύτή πραγμα
τοποιείται χωρίς ουσιώδη περιορισμό 
τής οικονομικής δραστηριότητας καί 
αύξηση τής άνεργίας, που είναι ά
πό τ ίς  μικρότερες στόν κόσμο. Έ 
νώ τό ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τήν πολι
τική αύτή τών ευρωπαϊκών χωρών 6έν 
υποδεικνύει, κατά τή συνήθειά του, 
ΟΛλους τρόπους όντιμετωπίσεως τού 
προβλήματος.

6. 'Απορεί ή 'Επιτροπή τού ΠΑΣΟ 
Κ γ ιατ ί στήν 'Ελλάδα, ή έπιβάρυνση 
του τιμαρίθμου άπό τ ίς  Αναπροσαρ
μογές τών τιμών τών ύγρών καυ
σίμων ανέρχεται αέ 5%, ένώ σ τ ίς  
άλλες χώρες, ή άνοδος είναι μικρό
τερη. Γνωρίζει έν τούτοις ότι τούτο 
όψείλβται στό ότι τά  ύγρά καύσιμα 
στήν 'Ελλάδα Αποτελούν μεγαλύτερη 
άπό όσο σέ άλλες χώρες εισροή στήν 
παραγωγή καί ότι ή Αναπροσαρμο
γή τής τιμής τού ντήζελ πού έπιβα- 
ρύνει άμεσα καί έμμεσα πολύ τόν 
τιμάριθμο .κατέστη · -Αναγκαίο, νά 
πραγματοποιηθεί γ ιά  τήν Αποφυγή 
λαθρεμπορίου.

7. 'Επιθυμεί τό ΠΑΣΟΚ τόν π ε
ριορισμό τών πιστώσεων. Α ντιφά
σκει όμως πρός τόν έαυτό του, όταν 
διαμαρτύρεται γ ια τ ί αυξήθηκαν τά  
έπιτόκια χορηγήσεων πού ανακόπτουν 
τή ζήτηση χρήματος καί ταυτόχρο
να αναγκάζουν σέ ρευστοποίηση Α
ποθεμάτων.

8. Όμιλε! ή Ε πιτροπή τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., περί καθιζήσεως όλων τών 
εισοδημάτων τών λαϊκών μαζών. ’Υ
ποκρίνεται όμως, ότι Αγνοεί ότι κα
τά  τό  1979 δεν υπάρχει σχεδόν ύ- 
στέρηση τών δοβεισών αυξήσεων σέ 
σχέση πρός τόν τιμάριθμο, παρά τό 
ότι ή μεταβολή τών όρων έμπορίου 
υπέρ τών πετρελαιοπαραγωγών χω
ρών θά έδικαιολόγει μετάθεση τμή
ματος τού έθνικού είαοδήματος πρός 
τ ίς  χώρες αύτές. Κατά βέ τήν 4ετία 
1974 —  78 καί τό Αγροτικό εισό
δημα καί οί μισθοί καί τά  ήμερομί- 
σθια αυξήθηκαν πολύ περισσότερο 
άπό όσο ό τιμάριθμος. Είδικότερα: 
Τό Αγροτικό είσόδημά κατά 35%, 
οί μισθοί κατά 30,10%, οί έβδομα- 
διαίες Αμοιβές τών έργαζομένων κα
τά  39,10% καί τό  ωρομίσθιο κατά 
47,56%. Άνοδος πού βρίσκεται πο
λύ π ιό  πάνω άπό όλες τΙς  Αναπρο
σαρμογές στήν Εύρώπη καί ποΰ πρέ
πει νά θεωρείται ώς μία άπό τΙς 
α ιτ ίες τού πληθωρισμού στήν 'Ελ
λάδα.

9. Ζητεί ή 'Επιτροπή τού ΠΑ.ΣΟ. 
Κ., γ ιά  τόν έλεγχο τών τιμών τή

„δημιουργία επιστημονικών ΰπηρεσί- 
ών γ ιά  τόν σκοπό αύτό. θ ά  έχω 
πληροψορηθεί, ότι καί επιτροπές ά
πό είδικούς έπιστήμονες συνεστήθη- 
καν καί ειδικοί κοστολόγοι προσν- 
λήψθησαν καί συγκεκριμένα μέτρα 
διεθνούς οννεργασίας γ ιά  τήν ύπερ- 
κοστολόγηση καί ύποκοστολόγηση έ- 
λήφθησαν.

10. Στήν Ανακοίνωση τής 'Ε π ι
τροπής τού ΠΑΣΟΚ γίνεται λόγος 
γ ιά  τήν αύξηση τών είσαγωγών καί 
τό ένδεχόμενο έλλείμματος τού Ισο
ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κανά 
1.800 έκατ. δολλάρια. Γ ιατί όμως 
δέν πληροφορεί τόν λαό ότι μόνο 
γΙά  εισαγωγές καυσίμων έξ α ίτ ια ς 
τών Ανατιμήσεων θά χρειασθεί ¿φέ
τος νά διαθέσουμε όκριβώς 1.800 
έηοΗτ. δολλάρια;
• 11. Ά π ό  τήν Ανακοίνωση τής Ε

πιτροπής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., προκύπτει 
ούσιαστικά ή Αναγνώριση τής όρθό* 
τητας τής έψαρμοζόμενης πολιτικής 
καί ή κενότητα τής δημαγωγίας πού 
ά ς  συμβολή στήν Αντιμετώπιση τάν 
κρίσιμων προβλημάτων τής χώρας 
περιορίζεται στό νά έπαναλαμβάνει 
μονοσήμαντα τήν έπωβό τάν ντό

πιων καί ξένων μονοπωλίων καί έ- 
ξυπηρέτηση τού μονοπωλιακού κεφα
λαίου. Ό  έλληνικός λαό« έχει πλέ- 
ον άντιληψθεί ότι έκεΐνοι ©1 όποίοι 
εύλογούν τόν πληθωρισμό γ ια τ ί « υ 
πηρετεί τά  σχέδιά τον« δέν είναι δυ
νατόν χά τόν μάχονται μέ ειλικρί
νεια*

χάν τού Ιξωτιρικού πού κυμαίνεται 
γύρω στό !,5τ»).

Πρέπει όμως στό σημείο σύτό νά 
ύπογραμμιστκ! καί ή Ανυπαρξία ού- 
σιαοτικού έλέγχου όσον Αφορά τήν 
πιστωτική πολιτική, πράγμα πού ό  
ποδεικνύεται καί Απ' τύ γεγονός ό
τι έχουν ξεπεραστκί σημαντικά οί νο 
μισματοπιστωτικοΐ στόχοι πού μπή 
καν σ τίς  Αρχές τοό έτους. Έ τσ ι 
ή νομισματική κυκλοφορία στό πρώ
το  έξάμηνο τοό έτους κινήθηκε μ! 
έτήσιο ρυθμό 19 —  20% ένά μέ βά
ση τό νομισματικό πρόγραμμα βέν έ
πρεπε νά ξεπεράσει τό  16%. Παράλ
ληλα ή αύξηση τάν πιστώσεων τάν 
Εμπορικών Τραπεζών στόν Ιδιωτι
κό τομέα κινήθηκε μ< έτήσιο ρυθμό 
20,5% τό  πράτο πεντάμηνο τού 
1979, σέ σύγκριση μέ 18% τού νο- 
μισμεττικού προγράμματος.

Μέ τά  νέα μέτρα της ή Κυβέρνη
ση συνεχίζει Ανένδοτα τήν πολιτική 
τής μονόπλευρης λιτότητας, χωρίς 
νά ένδιαψέρεται γ ιά  τ ί ς  καταστρε
πτικές έπι πτώσεις πού θά έχει ή 
πολιτική αύτή στό έπίπεβο τής πα
ραγωγικής δραστηριότητας τής οίκο 
νομίας. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε έγκαιρα 
τονίσει ότι ό στόχος τού 10% γιά  
τήν αύξηση τάν τιμάν πού είχε βά
λει ή Κυβέρνηση ήταν έξωπραγρα- 
τικός καί Απόβλεπε μονάχα σέ δ ια 
πραγματευτικό ελιγμό γ ιά  τήν κο> ' 
δήλωση τόν όνρμε^στικων άμριβάγ , 
τάν έργαζόμενων, πράγμα πού τέλ ι-, 
κά έπαληθεύτηκε. 'Ε τσ ι, ένά οί αύ- 
ξήσεις πού δόθηκαν σ έ ίς  αρχές τού 
έτους δέν ξεπέρσσαν τό 10% ή Κυ
βέρνηση έρχεται σήμερα νά έξ αγ
γείλει τήν άπόψασή της νά μην έ- 
ξετόσει μέχρι τό  τέλος τού 1979 
κανένα αίτημα αναπροσαρμογής μι
σθών καί ημερομισθίων. Ποιά όμως 
είναι τώρα ή ηθική δικαιολογία της 
πολιτικής αύτής στό ψώς τών σημε- 
ρνών εξελίξεων τών τιμών πού, όπως 
ή ίδια ή κυβέρνηση άναγνωρίζει, θά 
ξεπερσσουν κατά τό  τέλος τού έ
τους τό  διπλάσιο τού Αρχικού στό 
χου; Αλλά καί άπό καθαρό οικο
νομική άποψη ή Κυβέρνηση δέν βλέ
πει πώς ή καθίζηση τών πραγματι
κών είσοδημάτων τών πλατειών λαϊ
κών μαζών άρχισε νά διαμορφώνομαι 
σέ πρωταρχικό παράγοντα τής οι
κονομικής ύφεσης, όπως είχε έπιση- 
μάνει άπό καιρό τό  ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί 
μόλις πρόσφατα ό ΟΟΣΑ. Μ* άλλα 
λόγια δέ βλέπει πώς ή πολιτική 
τή ς μονόπλευρης λιτότητας δέν εί
ναι μόνο άδικη, μέ τήν όξννση τής 
άνισοκατανομής τού είσοβήματος 
πού προκαλεί σέ βάρος τών έργαζό
μενων, άλλά ταυτόχρονα Ασύμφορη 
καί άπό καθαρά οίκονομική άποψη.

Ή  κυβέρνηση προσπαθεί νά παρη
γορήσει τούς εργαζόμενους μέ τήν
υπόσχεση πώς θά συνεχίσει συστη
ματικά καί μέ αύστηροτητα τόν έ
λεγχο τών τιμών καί κερδών. Ά ν  i -  
μως κρίνει κανείς άπ* τή μέχρι τώ
ρα απόδοση τής πολιτικής αύτής 
δέν υπάρχουν καί πολλά περιθώρια 
αισιοδοξίας γ ιά  τό  τ ΐ  μπορεί νά 
συμβεί στό μέλλον. Ό π ω ς  τό  ξανα- 
είπαμε τό  πρόβλημα τού έλέγχου 
τών τιμών δέν είναι Απλώς θέμα Α
στυνόμευσης τής Αγοράς, άλλά εί
ναι πρό πάντων θέμα έπιστημονικής 
διερεύνησης τού κόστους τών Αγα
θών, πού δέν μπορεί νά γίνει χω
ρ ίς  τήν δημιουργία έπαρκών καί έ- 
π.στημονικά έπανδρωμένων υπηρεσι
ών. 'Οσο γ ιά  τόν έλεγχο τάν ύπερ- 
κοστολογήσεων καί ύποκοστολογήσε- 
ων, ή μακρά πείρα μάς δείχνει πώς 
ή Κυβέρνηση Αδυνατεί ν* άντιμετωπί 
σει τό  πρόβλημα, γ ια τ ί είναι ούσι
αστικά παγιβευμένη άπό τήν ιδεολο
γική της τοποθέτηση καί βέν θέλει 
νά έλθει Αντιμέτωπη μέ τά  συμφέ
ροντα πού κρύβονται πίσω  άπ* τ Ις  
πρακτικές αύτές.

Τό χειρότερο είναι π ά ς  ή σημε
ρινή κατάσταση συνοδεύεται άπό μιά 
Aveu προηγουμένου αύξηση τάν cl- 
σαγωγών καί ύπ&ρχει κίνδυνος νά 
ξεπεράσει τό έλλειμμα τών τρεχου
σών συναλλαγών τά  1.800 βισ. δολ
λάρια. Τό διαρκάς διευρυνόμενο χά
σμα μεταξύ είσαγωγών καί έξαγω- 
γάν άρχισε νά γίνεται πραγματικός 
έψιάλτης γ ιά  τήν 'Ελληνική οικο
νομία, πρό πάντων κάτω άπό τ ίς  
συνθήκες τής Ανεξέλεγκτης π ιά  π ο 
ρείας τού πληθωρισμού, σέ συνδυα
σμό καί μέ τή γενικότερη διεθνή κρί 
ση πού άρχισε ήδη νά έπηρεάζει Αρ
νητικά τ Ις  έξαγωγές μας καί νά με
γαλώνει π ιό  πολύ τό συναλλαγματι
κό βάρος άπ* τ ίς  εισαγωγές. Ή  
συναλλαγματική κατάσταση έχει ή
δη έξαναγκάσει τήν Τράπεζα τής 
'Ελλάδος σέ έξωτερικό δανεισμό 500 
έκατ. βολλαρϊων γ ιά  νά Αντισταθμί
σει τήν άίτρόβλεπτη καί σημαντική 
με!.ωση τάν συναλλαγματικών άπο- 
θεματικών, κι αύτό φυσικά μέ παρα
πέρα έπιδείνωση τής έξάρτησης τής 
χώρας άπ* τό εξωτερικό.

Ή  κυβερνητική Ανακοίνωση μάς 
πληροφορεί ότι τά  πρόσφατα μέ
τρα έντάσσονται αέ κάποιο γενικό
τερο πρόγραμμα οίκονομικής στα- 
θιροποίησης. Κάθε καλόπιστος πα- 
ρατηρητής διερωτάται τ ΐ  είδους ποό 
γραμμα είναι αύτό, ποΰ κύρια χαρα
κτηριστικά του είναι ή έλλειψη συν
τονισμού, Ανυπαρξία πρόβλεψης καί 
σπασμωβικότητα στή λήψη μέτρων, 
πού είνιυ συχνά Αντιφατικά, άλλη- 
λοαναιρούμενο καί άουνεπή. Ή  μό
νη συνέπεια τής «Ν.Δ.» είναι ή έ· 
ξυπηρέτηση τού μονοπωλιακού κεφα
λαίου καί ή συμπίεση τού πραγμα
τικού εσίοδήματος τού Ιργαζόμενον 
'Ελληνικού Λαού, Ή  Κυβέρνηση τής 
Νέας Δημοκρατίας έχει όμολογου- 
μένως πολύ περίεργη Αντίληψη γ ιά  
τήν έννοια τοΰ προγράμματος καί 
τού προγραματισμού.


