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Π Α .ΣΟ .Κ .: Ή κυΒέρνηοη 
δέν ελέγχει tóv πληθωριομό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ά π ό  τήν «'Επιτροπή 'Ανάλυσης 

καί Προγραμαμτισμού γιά τόν Πλη
θωρισμό» τού Π Α Σ Ο Κ , έκδόθηκε 
χθες ή ακόλουθη ανακοίνωση:

« Ό  πρόεδρος τού Π Α .Σ Ο .Κ . άπό 
καιρό είχε ίπισημάνει πώς ή Κυβέρ
νηση έχσσε τελείως τόν ελεγχο τού 
πληθωρισμού, πού αποτελεί τό σο
βαρότερο κοινωνικό καί οικονομικό 
πρόβλημα τής χώρας καί μηχανισμό 
κοταλήστευσης τού εισοδήματος τών 
ασθενέστερων οικονομικά τάξεων. Ε ί 
χε όκόμα πει ό Πρόεδρος τού ΠΑ. 
Σ Ο .Κ . πώς δέν μπορεί νά πάρει κα
νείς στά σοβαρά τό στόχο τής Κυ
βέρνησης γιά περιορισμό τής αύξη
σης τών τιμών γιά τό 1979 στό 10% 
ύστερα μάλιστα άπό τις έπανειλημ- 
μένες διαψεύσεις παρόμοιων κυβερ
νητικών στόχων στό παρελθόν. Τό 
μεγάλο κύμα ανατιμήσεων τού Γενά
ρη δέν Αφήνει πλέον σέ κανέναν αμ
φιβολία πώς ό Πρόεδρος τού Γ.Α. 
Σ Ο .Κ . είχε δίκιο. Είχε έπίσης δί
κιο όταν έλεγε στή Βουλή πώς δέν 
υπάρχουν οί ουσιαστικές προϋποθέ
σεις άπό άποψη καταλλήλων καί έ- 
πιστημονικά επανδρωμένων υπηρεσι
ών γιά νά έψαρμοστεί ό άποτελε- 
σματικός έλεγχος κερδών καί τιμών, 
χωρίς τόν όποιο δέν μπορεί νά μι
λά κανείς γιά άναχαίτιση τού πλη
θωρισμού. Ή δη ό υπουργός Συντο
νισμού άναγνώρισε πώς ό τιμάριθ
μος αύξήθηκε, σύμφωνα μέ προσω
ρινά στοιχεία, κατά 3,8% μέσα στό 
Γενάρη, πράγμα πού σημαίνει πώς 
πενταπλασιάστηκε περίπου ή αύξη
ση τού δείκτη σέ σχέση μέ τήν άν- 
τ ιστοίχη περυσινή αύξησή του (0, 
8%). Καί σύμφωνα μέ έγκυρες πλη
ροφορίες, όταν όριστικοποιηθούν τά 
στοιχεία, ή αύξηση τού τιμάριθμου 
θά ξεπεράσει τελικά τό 4 %. Ύ σ τ ε
ρα άπό τήν έξέλιξη αύτή, γιά νά 
συγκρατηθεί ή αύξηση τών τιμών 
στό 10% καί νά πραγματοποιηθεί 
ό στόχος τής Κυβέρνησης, θά πρέ
πει γιά τούς ύπόλοιπους 11 μή
νες τού χρόνου νά αύξάνεται κατά 
μέσο όρο ό τιμάριθμος κατά μισή 
περίπου μονάδα. Ή  Κυβέρνηση δέν 
μάς λέει πώς θά γίνει ένα τέτοιο 
θαύμα. Ά ν  έξετόσει κανείς τήν μη
νιαία έξέλιξη τού δείκτη τιμών κα
ταναλωτή στά τελευταία τρία ή τέσ 
σερα χρόνια θά δει πόσο Ανέφικτη εί
ναι μιά τέτοια προσδοκία.

Πέρα όμως άπ’ ούτό, ή συνεχιζό
μενη πολιτική υποτίμησης τής δρα
χμής καί οί αναμενόμενες ισχυρές 
ανατιμήσεις στις είσαγόμενες πρώ
τες ύλες καί ιδιαίτερα στό πετρέ
λαιο, θά κάνουν έξαιρετικό δύσκολη 
τήν κατάσταση μέσα στό 1979. Ή 
δη άπό χθές ή τιμή τού ντήζελ δι
πλασιάστηκε σχεδόν. ’Εκτός όμως 
απ' τ ις άμεσες έπιπτώσεις τών ά- 
νατιμήσεων στό κόστος καί στόν τ ι
μάριθμο δέν πρέπει νά παραβλέπρν- 
ται οί ισχυρές πληθωριστικές έπι- 
πτώσεις πού θά προκληθούν άπ' τήν 
ψυχολογική έπίδραση τού τελευταί
ου κύματος αύξήσεων. Μέσα σ ’ ένα 
εύαισθητοποιημένο πληθωριστικό κλί
μα, σάν αύτό τής 'Ελληνικής οικο
νομίας, ό ψυχολογικός παράγοντας 
είναι άπό τούς πιό έπικίνδυνους.

Αέν αποτελεί φυσικά παρηγοριά 
πώς οί αύξήσεις τού Γενάρη άναμέ- 
νονταν άπό τήν Κυβέρνηση σάν συ
νέπεια «τής πολιτικής όμαλοποιή- 
σεως τών τιμών», ποδ έφαρμόζει.

Σύ'ίΦωνα δηλαδή μέ τήν κυβερνητική 
όρολογία οί τιμαριθμικές αύξήσεις 
κατάντησαν νά θεωρούνται πολιτική 
όμαλοποίησης. Καί ή παραδοξολογία 
συνεχίζεται, όν λάβει κανείς ύπ' όψη 
του τήν άντιφατικότητα τών στόχων 
τής κυβερνητικής πολιτικής. 'Απ’ τή 
μιά μεριά ή Κυβέρνηση «έν όψει τής 
έντάξεως» ασκεί πολιτική όμαλοποί
ησης τιμών (δηλ. κατάργησης τών 
έπιδοτήσεων) πού στην πράξη ση
μαίνει αύξηση τιμών καί παραπέρα 
διεύρυνση τής διαφοράς μεταξύ γε
νικού έπιπέδσυ τιμών τών χωρών τής 
Κοινότητας καί ’Ελληνικών τιμών 
καί άπ' τήν άλλη βάζει σέ ταυτό
χρονο στόχο τή μείωση τού ρυθμού 
τού πληθωρισμού στό όντίστοιχο έ- 
πίπεδο τής Ε .Ο .Κ . (7% περίπου), 
γιά νά έξασψαλισθεί έτσι ή άντα- 
γωνιστικότητα τής 'Ελληνικής οικο
νομίας....

Δέν πρέπει νά ξεχνάμε φυσικά πώς 
οί έπίσημες στατιστικές κρύβουν 
μεγάλο μέρος τής αλήθειας. Κι αύ- 
τό γιατί ό τιμάριθμος καταναλωτή 
άφήνει έξω μιά σειρά άπό άγαθά 
πού θά μπορούσαν νά έπηρεάσουν Α
ποφασιστικά τό ύψος του, ένώ άλ
λων αγαθών ή στάθμιση δέν είναι 
Ικανοποιητική ή οί τιμές πού χρη
σιμοποιούνται στόν τιμάριθμο είναι 
συνήθως κατώτερες άπ' τ ις πραγμα
τικές. Έ τ σ ι  π.χ. στή συνολική αύ
ξηση τιμών τού Γενάρη τά ένοίκια 
συμμετέχουν μόνο κατά 0,2 μονά
δες, πράγμα πού δέν φαίνεται νά

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 7 Φεβρουά
ριου. Τού ανταποκριτή μας. —  
Σημαντική μπορεί νά χαρακτηρί- 
αθεί ή αύξηση πού σημείωσαν πέ
ρυσι ο! επενδύσεις τού κλάδου με- 
ταποιήσεως στό χώρο τής Κεν
τρικής καί Αλτικής Μακεδονίας, 
σέ σύγκριση μέ τό 1977. Σέ σχε
τική άνακοίνωση τού υπουργείου 
Βορείου 'Ελλάδος έπισημαίνεται 
ότι ή αύξηση τών επενδύσεων έ
χει ιδιαίτερη σημασία άν ληφθούν 
ύπόψη οί δυσμενείς επιπτώσεις, 
πού είχαν στήν οικονομία τής 
Θεσσαλονίκης καί τής περιοχής, 
οί σεισμοί τού περασμένου 'Ιου
νίου.

Σύμφωνα μέ τά  στοιχεία πού 
δόθηκαν στή δημοσιότητα, κατά 
τό 1978 χορηγήθηκαν 4.992 έγ- 
κρίσεις προσωρινής άτελούς εισα
γωγής μηχανημάτων καί έξαρτη- 
μάτων γιά βιομηχανικές καί βιο
τεχνικές επιχειρήσεις, αξίας 3.
245.420.000 δραχ., έναντι 4.851 
εγκρίσεων τού 1977, άξίας 2.687. 
000.000 δραχ.

Άπ ό τ ις  4.992 έγκρίσεις, οί 
737 συνολικής άξίας 486.139.000 
δραχ., ήταν γιά  τήν ίδρυση μονά
δων καί 4.255, συνολικής αξίας
2.759.281.000 δραχ., ήταν γιά  έ- 
πέκταση έγκαταστάσεων.

συμβιβάζεται καί τόσο μέ τήν πρα
γματικότητα.

Ό σ ο  γιά τόν ισχυρισμό τού κ. 
ύπουργ.ύ περί βοήθειας στή χειμα
ζόμενη κτηνοτροφία, είναι σ' όλους 
γνωστό πώς οί αυξήσεις τών ζωοκο- 
μικών προϊόντων δέν πρόκειται νά 
βελτιώσουν ούσιαστικά τήν εισοδη
ματική θέση τών παραγωγών — πού 
θά πρέπει παράλληλα ν' άντιμετωπί- 
σουν ένα αύξημένο κόστος παραγω
γής λόγω τής σταδιακής κατάργη
σης τών έπιδοτήσεων—  άλλά θά κα
ταλήξουν τελικά ύπέρ τών μεσαζόν
των καί σέ βάρος τής κατανάλωσης.

Σ έ  κάποιο σημείο τών δηλώσεων 
του ό κ. υπουργός τού Συντονισμού 
μάς λέει: «ή έμπειρΐα πολλών έτών 
μάς διδάσκει πώς ή αύξηση τού τι
μαρίθμου ποτέ δέν ύπήρξε ομοιόμορ
φη όλους τούς μήνες τού κάθε χρό
νου. 'Υπάρχουν μήνες πού ό τιμά
ριθμος σημειώνει αύξηση καί μήνες 
πού ό τιμάριθμος σημειώνει πτώση».

Αύτά είναι σωστά, άλλά παρα
πλανούν τόν άναγνώστη. Γιατί τό 
ζήτημα δέν είναι όν ό τιμάριθμος 
σημειώνει πτώση σέ μερικούς μή
νες, άλλά άν οί πτώσεις αύτές. Ισο
φαρίζουν σέ σημαντικό βαθμό τις  
αυξήσεις τών άλλων μηνών. Γίνεται 
φανερό άπ' τή μελέτη τών στατι
στικών στοιχείων πώς κάτι τέτοιο 
δέν συμβαίνει στήν πραγματικότητα, 
πρό πάντων κάτω άπό συνθήκες έν
τονης πληθωριστικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, στή Θεσσαλονίκη, 
χορηγήθηκαν τόν περασμένο χρό
νο 3.751 έγκρίσεις, συνολικής ά
ξίας 2.504.457.000 δραχ., έναντι 
3.573 έγκρίσεων, άξίας 2.039'. 
716.000 δραχ.

'Επίσης άπό τήν Ιδια ύπηρε- 
σία τής Έπιθεωρήσεως Κεντρικο- 
δυτικής Μακεδονίας χορηγήθηκαν 
τόν περασμένο χρόνο 2.500 άδει
ες εισαγωγής μηχανημάτων καί ε
ξαρτημάτων άξίας 1.472.823.000 
δραχ., 136 άδειες γιά έγκαταστά- 
σεις βιομηχανιών καί βιοτεχνιών 
άξίας 560.011.000 δραχ. καί δυ- 
νόμεως 14.692 ίππων, 109 άδει
ες γιά επέκταση βιομηχανιών καί 
βιοτεχνιών άξίας 350.264.0 0 0 
δραχ. καί δυνάμεως 7.679 ίππων, 
152 άδειες λειτουργίας γιά  νέες 
βιομηχανίες καί βιοτεχνίες άξίας 
μηχανολογικού έξοπλισμού 365. 
941.750 δραχ. καί δυνάμεως 11. 
140 ίππων, 132 άδειες γιά  βιο
μηχανίες καί βιοτεχνίες πού λει
τουργούν άξίας μηχανολογικού ε
ξοπλισμού  419.037.000 δραχ. καί 
δυνάμεως 14.140 ίππων καί, τέ
λος. 2.175 έπαγγελματικές άδει
ες (ηλεκτρολόγοι, συντηρητές μη
χανημάτων, χειριστές).

Έ τ σ ι ,  μέ βάση τά στοιχεία τών  ̂
τεσσάρων τελευταίων έτών βλέπουμε 
πώς οί μειώσεις συνήθως εποχικού 
χαρακτήρα, άφορούν κατά κανόνα 
ένα, δύο ή τρεις τό πολύ μήνες καί 
πώς είναι σέ απόλυτο μέγεθος πε
ριορισμένες, σέ σύγκριση μέ τις αύ- 
ξήσεις. Περιμένει πραγματικά ό κ. 
υπουργός ν' άλλάξει ή κατάσταση 
μέσα στό 1979, δηλαδή στό χρόνο 
πού ξεκινάει ήδη μ' ένα ανεπανάλη
πτο (όπως δείχνουν τά στατιστικά 
στοιχεία) άλμα τιμών μέσα στό Γε
νάρη καί μέ δυσοίωνες προοπτικές 
γιά τήν έξέλιξη τών τιμών σ ’ όλους 
σχεδόν τούς τομείς;

Στό φώς τών νέων έξελίξεων άπο- 
τελεϊ έλλειψη στοιχειώδους ρεαλι
σμού νά περιμένει κανείς πώς ή μέ
ση αύξηση τιμών γιά  τό 1979 θά 
συγκρατηθεί τελικά στό 10%. Ά λ 
λωστε κι ό ίδιος ό ύπουργός τού 
Συντονισμού άρχισε νά μιλά γιά  «ά- 
πρόοπτες δυσμενείς έξελίξεις, όπως 
οί καιρικές συνθήκες καί οί διεθνείς 
άνατιμήσεις πού μπορούν νά δημι
ουργήσουν δυσκολίες». Ελπ ίζει 6έ- 
βαια πώς οί δυσμενείς συγκυρίες 
θά ϊσοψαριστούν άπό εύμενείς συγ- 
κυρίες, χωρίς όμως νέ λέει ποιές ί 
θά είναι αύτές οί εύμενείς συγκυ- ! 
ρίες. Ή  έμμονή τού κ. υπουργού ί 
στόν άνέφικτο πιά στόχο τού 10%, ! 
έπιβεβαιώνει τις υποψίες τών έρ- ! 
γαζομένων καί τήν αρχική καταγγε
λία τού Προέδρου τού Π Α ΣΟ Κ  πώς 
πρόκειται απλώς γιά διαπραγματευ
τικό έλιγμό τής Κυβέρνησης, μέσα ί 
στά πλαίσια τής άντιλαϊκής είσοδη- ί 
ματικής της πολιτικής, πού άποβλέ- 
πει στό νά άποφύγει τήν ικανοποίη
ση τού αιτήματος τών μισθωτών καί 
ίΡΥαζομύνων γιά δίκαιη άναπροσαρ- 
μογή τών άμοιβών τους».

Ό  κ. I. Πεσμαζόγλου
Ό  κ. I . Πεσμαζόγλου, Ανεξάρτη

τος βουλευτής Αθηνών, έκανε τήν 
άκόλουθη δήλωση, σέ σχέση μέ τις  
κυβερνητικές Ανακοινώσεις γιά τήν 
πορεία τού πληθωρισμού:

«Δέν είναι καί πάλι άκριβής ή 
εικόνα πού δίνει ή κυβέρνηση γιά  
τήν έξέλιξη τού πληθωρισμού. Μέ 
τή νέα έκρηξη Ακρίβειας τόν ’ Ια
νουάριο, ό τιμάριθμος έψθασε σέ έ- 
πίπεδο πού ακόμη καί χωρίς άλλη 
αύξηση στούς έπόμενους μήνες (κά
τι περίπου άδιανόητο, πού δέν θά 
τολμούσαν νά τό ίσχυρισθούν ούτε 
καί οί ύπεύθυνοι τής κυβέρνησης), 
τό μέσο έπίπεδο τού 1979 είναι ή
δη σχεδόν 10% ύψηλτόερο τού Αντί
στοιχου τού 1978 —  δηλαδή ή αύ
ξηση έφθασε τό ποσοστό πού προ
βλέπει ή κυβέρνηση γιά όλο τό χρό
νο, Ά ν  στούς ύπόλοιπους μήνες 
τού 1979 ή μέση μηνιαία αύξηση 
είναι περίπου ή μισή τής αντίστοι
χης περσινής (δηλαδή 0,5% άντί 
σχεδόν 1%), ή αύξηση τών μέσων έ- 
πιπέδων θά πλησιάσει τό 13%. Κι 
άν ή μέση μηνιαία αύξηση τού τιμα
ρίθμου είναι 0,8% (δηλαδή χαμηλό
τερη καί πάλι τής περσινής), ή αύ
ξηση τών μέσων έπιπέδων θά είναι 
14,5%, ένώ ή άνοδος μεταξύ όρχής 
καί τέλους 1979 θά φθάσει τό 13% 
—  συγκριτικά μέ ποσοστό πληθωρι
σμού 6,5% περίπου στήν Εύρωπαϊκή 
Κοινότητα. Δέν είναι έπομένως ούτε 
πειστικές ούτε σοβαρές οί κυβερνη
τικές έξηγήσεις καί προοπτικές».

Αύξήθηκαν οί έπενδυσεις 
του κλάδου μεταποιήσεως
•  ΤΟ 1978 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


