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ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ οι δια
δικασίες για την λήψη απο
φάσεων πάνω στη δέσμη οι

κονομικών μέτρων τα οποία το 
πολύ σε ένα μήνα, θα ανακοινώ
σει η κυβέρνηση.

Προχτές ο πρωθυπουργός Α. Πα- 
πανορέου δέχτηκε τον υπουργό Εθν. 
Οικονομίας Κ. Σημίτη και συζήτησαν 
την πολιτική για τις προβληματικές ε
πιχειρήσεις (εκσυγχρονισμός, κλείσιμο 
μη βιώσιμων επιχειρήσεων, ανάληψη 
του κόστους εξυγίανσης από το Δημό
σιο και τις Τράπεζες κ.λπ.

Αναμένεται ότι πολύ σύντομα θα 
συνέλθει το Ανώτατο Συμβούλιο Οι
κονομικής Πολιτικής (ΑΣΟΠ), για να 
εξειδικεύσει την κυβερνητική πολιτι- 
κηή.

Χτες έγινε νέα συνάντηση του Πρω
θυπουργού με τον κ. Σημίτη και συζη
τήθηκαν προτάσεις μέτρων.

Οπως έγινε γνωστό, οι 7 εμπειρο- 
γνώμονες-επικεφαλής ομάδων εργα
σίας ολοκλήρωσαν τη μελέτη των μέ
τρων για την αντιμετώπιση της κρίσης 
και υπέβαλαν στο υπουργείο Εθν. Οι
κονομίας εναλλακτικές προτάσεις που 
κατατείνουν στη μείωση των ελλειμμά
των του ισοζυγίου πληρωμών και του 
δημόσιου τομέα.
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Όι σκέυεις
Οι προτάσεις αυτές αναφέρονται σε 

ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής 
πολιτικής για τη σταθεροποίηση της 
οικονομίας στη διετία 1986-1987 (ει
σοδηματική, δημοσιονομική, πιστωτι
κή, συναλλαγματική κ.λ.π.).

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ε
τοιμαστεί 9 σενάρια εισοδηματικής πο
λιτικής, βασικό συστατικό στοιχείο 
της οποίας είναι η «άμβλωση» της 
ΑΤΑ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνον
ται:
1 Η ΜΗ χορήγηση ΑΤΑ την 1 Ια- 
• νουαρίου 1976 για το τετράμηνο 

Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 1985. Το 
σενάριο αυτό χαρακτηρίζεται ακραίο, 
αφού οι εργαζόμενοι θα στερηθούν αύ
ξηση 8-9%, όσο δηλ. υπολογίζεται ότι
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θα αυξηθεί ο τιμάριθμος στο διάστημα 
αυτό.

Κυβερνητικός παράγοντας στον ο
ποίο θέσαμε το ερώτημα αν το σενάριο 
αυτό είναι ακραίο δήλωσε: «Ουοέν 
σχόλιο».

Η «ακρότητα» του σεναρίου αμβλύ
νεται με εναλλακτική πρόταση για χο
ρήγηση μισής ΑΤΑ τον Ιανουάριο.

2 Η χορήγηση της ΑΤΑ σε δύο εξ- 
αμηναίες δόσεις, αντί του τετραμή- 

νου που ισχύει σήμερα.

3 Η χορήγηση αύξησης στους μι
σθούς από την 1 Ιανουάριου με βά

ση τον κυβερνητικό στόχο για τον 
πληθωρισμό που τίθεται στις αρχές του 
χρόνου.

4ΠΕΡΙΚΟΠΗ της ΑΤΑ σε ποσοστό 
ίσο με την επιβάρυνση του τιμαρί

θμου από τον εισαγόμενο πληθωρισμό 
(φέτος η επιβάρυνση αυτή εκτιμάται σε 
2-3 μονάδες).

Κυβερνητικοί παράγοντες υποστη
ρίζουν, πάντως, ότι η προσοχή πρέπει 
να επικεντρωθεί σε μέτρα εξ- 
ισορρόπησης του ισοζυγίου πλη
ρωμών και αντιμετώπισης της διαρ
ροής συναλλάγματος, ενώ υφέρπει η 
πληροφορία ότι το εμπάργκο των 
ΗΠΑ στον ελληνικό τουρισμό στοίχι
σε την απώλεια 200 εκατ. δολλαρίων.

Οι περικοπές στη ΑΤΑ, τόνιζαν, 
ίσως να μην οδηγήσουν στην σταθερο
ποίηση της οικονομίας των εργαζομέ
νων αλλά στο ισοζύγιο πληρωμών. 
Την άποψη αυτή ενισχύουν και οι πρό
σφατες (και αδημοσίευτες) εκτιμήσεις 
του υπουργείου Εθν. Οικονομίας ότι 
παρά την λεγάμενη κάμψη της οικο
νομίας το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊ
όν (Α.Ε.Π) θα αυξηθεί φέτος κατά 
1,9-2%.

Οι εκτιμήσεις αυτές πλησιάζουν τις 
εκτιμήσεις της Τράπεζας Ελλάδας 
(1,5-1,8% αύξηση), αλλά και τις εκ
τιμήσεις των αρμόδιων υπηρσιών της 
ΕΟΚ. Οι ίδιοι παράγοντες σημείωσαν 
ότι σε σχέση με το παρελθόν το ποσο
στό αυτό δεν στηρίζει την καταστρο
φολογία.

Πράγματι, το 1980 το Α.Ε.Π. αυ
ξήθηκε 2,1%, το 1981 μειώθηκε κατά 
0,2%, το 1982 μειώθηκε κατά 0,1%, το 
1983 αυξήθηκε κατά 0,3% και το 1984 
αυξήθηκε κατά 2£%.

Περικοπές
Παράλληλα, στον τομέα της μείω

σης των κρατικών ελλειμμάτων και ι
διαίτερα του τακτικού Προϋπολο
γισμού, ο υπουργός Οικονομικών 
Δημ. Τσοβόλας έδωσε κατευθύνσεις 
για
— Δραστικές περικοπές των κονδυλίων 
που αφορούν λειτουργικές δαπάνες 
των υπουργείων (πλην μισθών και 
συντάξεων) και επιχογη ρήσεις κοινω
φελών ή επιστημονικών ιδρυμάτων. Τα 
κονδύλια αυτά ανέρχονται συνολικά 
σε 300 περίπου δισ. δρχ. δηλ. το ένα 
τέταρτο του τακτικού προϋπολογισμού 
(1 τρισεκατομμύριο 300 δισ. δρχ.).

Αρμόδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι 
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια περι
κοπών στις κατηγορίες αυτές των κον
δυλίων, όπου σχεδόν ποτέ δεν δι- 
ενεργήθηκε έλεγχος για την χρησιμο
ποίησή τους. Δεν είναι δυνατόν, τόνι
ζαν, σε μια περίοδο λιτότητας, να συ
νεχιστεί η έγκριση δαπανών π.χ. για ί

δρυση πνευματικών Χέντρων για επι
χορηγήσεις σχολείων προκειμένου vu 
πληρωθούν τα έξοδα μεταφορά, μα
θητών σε αρχαιολογικούς χώρους 
κ.λπ.

Οι ίδιοι παράγοντες επισήμαιναν ότι 
η πτωτική τάση του δολλαρίου ευνοεί 
τη συγκράτηση των ελλειμμάτων που 
δημιουργούνται από την εξυπηρέτηση 
του δημόσιου χρέους.

Στην κατεύθυνση μείωσης των ελ
λειμμάτων λειτουργούν και εντολές 
για διερεύνηση της αύξησης υφιστάμε
νων έμμεσων φόρων. Ετσι έχει αρχίσει 
η προεργασία για την αύξηση της φο
ρολογίας (και της τιμής) των τσιγά
ρων.

Χτες βράδυ ο υπουργός κ. Σημίτης 
- ae τηλεφωνική μας επικοινωνία - δι- 
έψευσε ότι ζήτησε δάνειο 1 δισ. λογ. 
μονάδων (περίπου 700 εκατ. δολλα
ρίων) από την ΕΟΚ. «Δ εν  αποφασί
σαμε αν θα ζητήσουμε, είπε, και πολύ 
περισσότερο πόσα θα ζητήσουμε».

Οικονομικοί παρατηρητές επισήμαι- 
ναν ότι το ποσό των 700 εκατ. δολλα
ρίων είναι πολύ μικρό για να καλύψει 
τη διετή περίοδο προσαρμογής στην ο
ποία εισέρχεται (με την ανακοίνωση 
του πακέττου των μέτρων) η ελληνική 
οικονομία, όταν μάλιστα τα μέτρα στα
θεροποίησης, στα οποία θα «συγκατέ- 
νευε» η ΕΟΚ είναι τα ίδια, ανεξάρτητα 
από το ύψος του δανείου που ζητείται. 
Στο σημείο αυτό υπενθύμιζαν ότι ο 
πρώην υπουργός Εθν. Οικονομίας κ. 
Γερ. Αρσένης σε φιλική συνομιλία με 
τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής κ. Ζακ. Ντελόρ είχε αναφερθεί σε 
ποσό 4 δισ. δολλαρίων που συνοδευό
ταν και από εισδοχή της χώρας μας 
στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστη
μα.

Γεγονός είναι ότι οι προβλη
ματισμοί της κυβέρνησης κατατείνουν 
στην αποφυγή της προσφυγής στο Δι
εθνές Νομισματικό Ταμείο και στην αί
τηση συνδρομής της ΕΟΚ, εφ’ όσον 
φυσικά «καταστεί αναγκαία».

Οι κυβερνητικοί παράγοντες και οι 
νομισματικές αρχές, πάντως, είναι εν 
γνώσει της συμφωνίας του λεγάμενου 
«Κλαμπ του Τόκιο» για συντονισμό 
των μέτρων σταθεροποίησης, είτε οι 
χώρες καταφεύγουν στο Δ.Ν.Τ., είτε 
στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 
της ΕΟΚ.


