
Χειροτέρευση τών δεικτών 
και μεγεθών τής οικονομίας 
προβλέπει η Νέα Δημοκρατία

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΞΕΠΕΡΝΑ ΗΔΗ ΤΑ 16 ΑΙΣ. ΔΟΛΛΑΡΙΑΧειροτέρευση τών μεγεθών κιαί δεικτών τής οικονομίας προβλέπει η Νέα Δημοκρατία, η οιτοία εκτιμά, ότι η κυβέρνηση οδηγείται εκ τών πραγμάτων σέ μία επαναδιαπραγμάτευση (ρύθμιση) τού εξωτερικού χρέους, τό οποίο ξεπερνά ήδη τά 16 δισ . δολλάρια. Τό Α Ε Π  εκτιμάται, ότι θά παρουσιάσει μείωση 2ο)ο. Σέ χθεσινή συνέντευξη Τύπου τής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Εθνικής Οικονομίας τής Ν .Δ . ο πρώην υπουργός κ. Γ. Γίαλαιοκρασσάς έκανε μία γενική επισκόπηση τής πορείας τής οικονομίας, τήν οποία χαρακτήρισε «όχι τόσο αισιόδοξη», όπως τήν αξιολόγησε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Ο ικονομίας, κ. Κ. Σημίτης. Η Ν .Δ . συμφωνεί, συγκεκριμένα μέ τήν άσχημη εικόνα, πού είχε δοθεί προηγουμένως, όταν δηλαδή ανακοινώθηκαν τά σταθεροποιητικά μέτρια τό περασμένο φθινόπωρο.Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει τά εξής:Π ρ ώ τ ο ν :  Σέ ό,τι αφορά τόν πληθωρισμό σέ μέσα επίπεδα θά φθάσει τό 23,5ο)ο (όσο δηλαδή είχε εκτιμήσει περίπου η κυβέρνηση). Ο τιμάριθμος όμως αρχή - τέλους (δηλαδή από 1ης Ιανουάριου έως 31 Δεκεμβρίου 1986) θα είνα 1 8ο)ο έναντι 1 6ο)ο πού προβλέπει η κυβέρνηση.Ο πληθωρισμός δέν αναμένεται νά κατέλθει, αφού η κυβέρνηση -—υποστήριξε ο κ. Παλαιοκιρασ- σάς—  δέν έχει κάνει καμιά προσπάθεια γιά νά μειώσει τά ελλείμματα τού Δημοσίου Τομέα, πού θεωρούνται η σημαντικότερα πηγή πληθωριστικών πιέσεων. Αποτέλεσμα τής κυβερνητικής αυτής απραξίας, είναι νά μή θεωρείται υλο- ποιήσιμος ο στόχος τής κυβέρνησης γιά πτώση τού πληθωρισμού στο 16ο)ο (αρχή - τέλος).

Μέ απόφαση τής Τραπέζης Ελλάδος τά δάνεια πού χορηγούν οι Τράπεζες προς ημεδαπούς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) γιά τήν κατασκευή ή μετασκευή, σέ ναυπηγεία πού λειτουργούν στήν Ελλάδα, κάθε είδους πλωτών, μέσων πού προορίζονται νά εκτελούν πλόες εξωτερικού, πρός αλλοδαπούς ανεξάρτητα από προορισμό, καθώς καί πρός ναυπηγικές επιχει ρήσεις γιά τήν παροχή πιστώσεων στούς πιό πάνω πλοιοκτήτες - πελάτες τους, επιτρέπεται νά συνο- μολογούνται καί σέ δραχμές μέ τήν προϋπόθεση ότι ο δανειοδοτούμενος αναλαμβάνει τήν υποχρέωση νά εξοφλεί κατά κεφάλαιο καί τάκους μέ εισαγωγή μή υποχρεωτικού εκχωρητέου συναλλάγματος. •  Τά παραπάνω δάνεια πού συ- νομολογούνται σέ δραχμές, διέ- πονται από τούς βασικούς όρους πού ισχύουν γιά τις χρηματοδοτήσεις ημεδαπών γιά κατασκευή ή μετασκευή σκαφών πού προορίζονται νά εκτελούν πλόες εσωτερικού καί συγκεκριμένα:α) Τό ύψος τών δανείων δέν μπο ρεί νά υπερβαίνει ποσό πού αντιστοιχεί σέ ποσοστό 80ο)ο τού κό-

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Η ανεργία θάφθάσει τά 450.000 άτομα καί τό έλλειμμα τού ευρύτερου Δημόσιου Τομέα θά ανέλθει στό 1,15 τρισ. δρχ. Από αυτό τό ποσό τά 150 δισ. δρχ. αφορούν τά ελλείμματα τών προβληματικών επιχειρήσεων.Τ ρ ί τ ο ν :  Σχετικά μέ τις εξελίξεις στό ισοζύγιο πληρωμών, η αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμά, ότι θά φθάτει τά 2,8 δισ. δολλάρια τό 1986. Η εκτίμηση αυτή υπαγορεύεται _ αϊτό τό ότι θά σημειωθεί βελτίωση στό έλλειμμα τού εμπορικού ισοζυγίου κατά I δισ. δολλάρια, εξ αιτίας τών χαμηλών τιμών πετρελαίου τής αναμενόμενης αύξησης τών εξαγωγών κατά 100 εκατ. δολλάρια καί τής μείωσης τών εισαγωγών κατά 200 εκ. δολλάρια.Σέ ό,τι αφοράς όμως τά άλλα μεγέθη του ισοζυγίου πληρωμών εκ-

στους κατασκευής ή μετασκευής.6) Η διάρκεια μπορεί νά φτάνει μέχρι 1 0 χρόνια γιά κατασκευές, καί μέχρι 8 χρόνια γιά μετα- σκευές, υπολογιζόμενη από τήν παραλαβή τού σκάφους.γ) Η ξξόφληση πραγματοποιείται μέ ισόποσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, η πρώτη καταβάλλετα ι μετά 12 μήνες από τήν παραλαβή τού σκάφους καί οπωσδήποτε μέσα σέ 42 μήνες από τήν ημερομηνία υπογραφής τής δανειστικής σύμβασης.δ) Επιτόκιο είναι αυτό πού ισχύει γιά χρηματοδότηση τής βιομηχανίας γιά πάγιες εγκαταστάσεις (σήμερα 18,5ο)ο περιλαμβα νομ ενης πρσμήθε ι άς).Επίσης η Τράπεζα Ελλάδος καθορίζει- τούς όρους δανείων σ' αυτούς πού εισάγουν μή υποχρεωτικά εκχωρητέο συνάλλαγμα καί τά οποία συνομολογούνται από 1ης Απριλίου 1986 γιά τήν αγορά ή ανέγερση ακινήτου: Ύψος μέχρι 100ο)ο επί τού ποσού του εισσγομένου συναλλάγματος. Διάρκεια: 1 5 ετών, ανεξαρτήτως περιοχής ακινήτου. Επιτόκιο: Ι5ο)ο.

τιμάται ότι θά υπάρξει πτώση στό πλεόνασμα αδήλων κατά 500 εκατ. δολλάρια, εκροή 150 εκατ. δολλάρια από ρυθμίσεις τού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καί πληρωμή στις ξένες τράπεζες άλλων 150 εκ. δολλαρίων γι άπρόσθετους τόκους. (Στό σημείο αυτό υπενθυμίζτεαιι, ότι ναιί μέν μειώθηκαν τά επιτόκια διεθνώς, αλλά αυξήθηκε τό εξωτερικό χρέος τής χώρας).Τό μεγαλύτερο όμως πρόβλημα —  είπε ο κ. Παλαιοπκρασσάς —  είναι αυτό τού εξωτερικού χρέους. Καί θά αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα άν η χώρα εξακολουθήσει νά δανείζεται μέ τό ρυθμό 3 δισ. δοχ τό χρόνο Γιά τό 1987 καί μόνον θά χρειασθεί να  καταβάλουμε 3,3 δισ. δολλάρια (1,8 δισ. δολλάοισ αποτελούν οι τόκοι καί τά υπόλοιπα 1,5 δισ. δολλά- ρκχ τά χρεωλύσια). Εκ τών πραγμάτων λοιπόν η κυβέρνηση θά υποχρεωθεί νά ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση, ρύθμιση, δηλαδή, τού εξωτερικού χρέους, δεδομένου άτι ^στά προσεχή χρόνια η καταβολή τών τεοαστίων τοκοχρεωλμσί- ων θά̂  είναι «εκτός τών δυνατοτήτων τής οικονομίας».Η Νέα Δημοκρατία γιά τήν αντιμετώπιση τού οικονομικού προβλήματος εισηγείται τή δραστική μείωση τών δημοσιονομικών ελλειμμάτων μέ τον περιοοισμό τον προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 20 ο)ο (π μείωση αυτή δέν αφορά τις παραγωγικές επενδύσεις αυτές καθεσυτές, άλλες όμως δαπάνες τού προγράμματος όπως είναι οι διοικητικές κ.λπ.). Εισήγείται επίσης περιοοισμό τής δράσης τών κρατικών φορέων μέ απαγόρευση τών προσλήψεων γιά μ_ιά διετία. Η αξιωματική αντιπολίτευση εισηγείται τέλος απελευθέρωση  ̂τής αγοράς, αφού τά μέτρα ελέγχου τιμών πού έχουν λη- φθέί αποδείχθηκαν τελικά «ανενεργό».ΔΗΜ ΟΣΙΕΣ ΕΠ Ε Ν ΔΥ ΣΕ ΙΣΓιά  ̂ τήν πορεία τών δημοστων επενδύσεων μίλησε ο πρώην υπουργός καί βουλευτής κ. Τσιμπλάκος ο^οποίος υποστήριξε ότι «η απορρόφηση τών κονδυλίων από τήν ΕΟΚ έχει παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα». Ειδικότερα ο κ. Τσιμπλάκος ανέφερε ότι γιά τά Μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα Κοήτης καί Γρεβενών υ- πάοχουν εμπόδια ως ποός τήν α- πόληψη χρημάτων από τήν ΕΟΚ, δεδομένου ότι οι σχετικές μελέτες πού υποβάλλονται στήν κοινότητα έχουν ελλείψεις μέ αποτέλεσμα η κοινότητα νά μήν τις κάνει δεκτές.Ο βουλευτής τής Ν.Δ. υποστή- ριξε  ̂ότι υπάρχει κίνδυνος νά επί στοέψουμε στήν Κοινότητα τις προκαταβολές γιά έργα πού είχαν ποογοαμματισθεί παλαιότεοα, αλλά δέν υλοποιήθηκαν. Τά έργα αυτά θά ενταχθούν τώοα στα ΜΟΠ με αποτέλεσμα νή· περιορίζεται ο αριθμός τών νέων έργων πού έχουν προγοαμματίσθε! γιά νά χρηματοδοτηθούν μέσω τών Μεσογειακών ολοκληρωμένων προγοαμμάτων.
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Δάνεια οέ δραχμές 
γιά τήν κατασκευή 
πλοίων στήν Ελλάδα
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