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Η απόλυτη αποτυχία του νεο-φιλελευθερισμού
Ο νεο-φιλελευθερισμός στα «καλύτερά» του.
Το σύστημα που υποτίθεται ότι εγγυάται στον πολίτη οικονομική ευημερία, λόγω του συνεχούς
ανταγωνισμού αποδεικνύεται (και πάλι) ότι είναι ανήμπορο να τους προστατέψει.
Τα θύματα παραμένουν στο έλεος των οικονομικών συμφερόντων στα οποία πια
συγκαταλέγονται και οι αλυσίδες των Super Markets.
Ο κ. Α. Γεωργιάδης, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να ξεπουλάει ότι μπορεί, παρά το γεγονός ότι
βάπτισε επενδυτές τους κάθε λογής ολιγάρχες που αναζητούν φορολογικές εκπτώσεις χωρίς να
έχουν υποχρέωση για τίποτα, τώρα παρακαλεί για μικρότερες αυξήσεις στις τιμές (ουσιαστικά)
τις πολυεθνικές εταιρίες.
Ο λαϊκισμός του φθάνει στο επίπεδο της κοροϊδίας προς τους πολίτες, δεδομένου ότι ζητάει
συγκράτηση τιμών για το «καλάθι της νοικοκυράς», όχι για μείωση ή σταθεροποίηση.
Με την κίνηση αυτή το ΥΠΑΝ παραδίδει αυτούσια την διαδικασία της αγοράς και την
διαμόρφωση των τιμών στα Super Markets, αφού αυτά ελέγχουν την ζήτηση και την προσφορά
(πάνω από το 25% εν συνόλω) μέσω των No Name/Owen Name/Private Labels προϊόντα, εκ των
οποίων τα περισσότερα παράγονται στην Ελλάδα.
Το ΥΠΑΝ με την ενέργειά του αυτή, υποχρεώνει έμμεσα τους παραγωγούς να μειώσουν
περαιτέρω τις τιμές τους, αφού τα Super Markets θα τους πιέσουν εκ νέου ελέγχοντας και την
ζήτηση.
Η οικονομική τερατογένεση που σκέφτηκε ο κ. Γεωργιάδης, δεν μας εκπλήσσει.
Τα περιμένουμε όλα από αυτή την ανάλγητη κυβέρνηση και τους κατά φαντασία παντογνώστες
υπουργούς της.
Η συνεργασία ΜΑΖΙ (Πράσινη Αριστερά, Σοσιαλιστική Προοπτική, Ε.ΔΗ.Κ), προτείνει νέο Σχέδιο
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης για την αειφόρα ανάπτυξη της Οικονομίας, με γνώμονα τα
δικαιώματα των εργαζομένων και των παραγωγών, την προστασία των καταναλωτών και των
πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας.
Η πρότασή μας αμφισβητεί την τρέχουσα καταναλωτική αντίληψη που οδηγεί αναπόφευκτα σε
οικονομική μεγέθυνση χωρίς όρια και επιδιώκει την αυτάρκεια της χώρας τουλάχιστον σε
αγροτικά προϊόντα.
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