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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

•  Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΟΚ 
«φλερτάρουν» με τις ασιατικές 
χώρες, για να διευρύνουν τις 
εμπορικές τους σχέσεις. Σ ελ . 21
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■ Μ »  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ βρί
σκεται «κοντά» στην εξεύρε
ση κατάλληλης λύσης για τη 
μείωση του εξωτερικού του 
χρέους, που προκαλεί η αφο
μοίωση των χιλιάδων Ε
βραίων μεταναστών από την 
πρώην Σοβιετική Ενωση. 
Στη δήλωση αυτή προέβη ο 
διοικητής της Τραπέζης του 
Ισραήλ, Jacob Frenkel.

Αγκυρα. Η κρατική υπηρεσία 
της Τουρκίας που είναι αρμό
δια για τη διαχείριση του ιρα- 
κινού πετρελαιαγωγού που 
διέρχεται από το έδαφος της, 
απέστειλε αντιπροσωπεία 
στη Βαγδάτη, σε μία επί 
πλέον ένδειξη ότι η Αγκυρα 
επιθυμεί τη βελτίωση των 
σχέσεών της με το Ιράκ. Σύμ
φωνα με δηλώσεις αξιωμα- 
τούχων η Τουρκία εγκατέ- 
λειψε τις απαιτήσεις της για 
αποζημιώσεις εκ μέρους του 
Ιράκ, από τις οικονομικές α
πώλειες που είχε μετά από 
την επιβολή του εμπάργκο 
του ΟΗΕ στη Βαγδάτη. Η Α
γκυρα για την εξισορρόπηση 
των ζημιών της ενδέχεται να 
στραφεί σε αρμόδια υπηρεσία 
του ΟΗΕ.

Τόκιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 
ομιλούν και πάλι για τα «δο
μικά εμπόδια» στις εμπορικές 
τους σχέσεις με την Ιαπωνία, 
τα οποία θεωρούν ότι είναι η 
αιτία του ιαπωνικού εμπορι
κού πλεονάσματος έναντι της 
Ουάσιγκτον. Το ιαπωνικό ε
μπορικό πλεόνασμα προβλέ- 
πεται ότι θα φθάσει εφέτος τα 
100 δισεκατομμύρια δολ

ϊ

«Ναι», τα μέτρα τον Σεπτέμβριο
Η  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΗΔΗ ΤΑ ΤΡΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ» ΤΟΥ ΔΝΤ, ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΤΑ  ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΟ Υ  Δ.Ν.Τ.
Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3

1993 1994 1995 1996 1997 1993 1994 1995 1996 1997 1993 1994 1995 1996 1997
Αποπληθωριστής ΑΕΠ 14.0 15.1 16.1 18.6 20.5 12.6 7.4 5.3 4.2 4.0 14.8 8.4 5.6 4.2 4.0
Πραγματικό ΑΕΠ 1.8 2.0 1.5 1.0 0.8 1.0 2.0 2.3 2.5 2.7 1.4 2.3 2.7 3.0 3.0
Δανειακές ανάγκες -15.7 -17.8 -20.8 -26.1 -31.1 -9.3 -6.0 -4.1 -3.1 -2.9 -9.6 -6.7 -4.3 -3.0 -2.8
Πρωτογενή πλεονάσματα 2.3 2.9 3.0 3.1 3.2 7.2 8.5 8.3 8.2 7.8 9.7 9.6 8.9 8.2 7.6
Τοκοχρεολύσια -18.0 -20.7 -23.8 -29.2 -34.3 -16.5 -14.5 -12.4 -11.3 -10.7 -19.3 -16.3 -13.2 -11.2 -10.5
Δημόσιο χρέος ως ποσοστό ΑΕΠ 138 142 148 157 168 128 125 123 121 118 130 126 123 120 115
Ελλειμμα ισοζυγίου πληρωμών -2.4 -2.6 -3.3 -4.1 -5.0 -1.5 -1.8 -2.3 -2.9 -3.2 -0.2 -0.7 -1.3 -1.9 -2.1

Τ α νέα οικονομικά μέτρα με τα ο
ποία θα επιδιωχθεί η προσαρμογή 
της οικονομίας στους στόχους 
του Μάαστριχτ, προετοιμάζονται 
πυρετωδώς και ήδη ο πρωθυπουρ

γός, σχολιάζοντας τις επισημάνσεις της ε
τήσιας έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ), παραδέχθηκε την προετοι
μασία τους.

Δήλωσε συγκεκριμένα στα Χανιά: «Δεν θα 
κάνω κανένα σχόλιο για την έκθεση του 
ΔΝΤ. Εκείνο το οποίο θα πω, είναι πολύ

Tou ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

απλό. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αντι
μετωπίζουμε μια πραγματικότητα. Οταν 
συμφωνούμε στη διαπίστωση της πραγματι
κότητας, δεν μπορεί να αρνούμαστε τα μέ
τρα, τα οποία η πραγματικότητα επιβάλλει 
να ληφθούν, γιατί αλλιώς γινόμαστε ανεύ
θυνοι δημοκόποι».

Η δήλωση του πρωθυπουργού είναι σα
φής και το ζητούμενο είναι πλέον με ποιο 
τρόπο θα επιδιωχθεί η εξοικονόμηση των 
1.600 δισ. δρχ. στην τετραετία 1993-1996 και 
ποια θα είναι η έκτασή της κατά τον πρώτο 
χρόνο, δηλαδή το 1993.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομι
κών Εμπειρογνωμόνων κ. Γ. Αλογοσκούφης, 
στο σημείωμά του προς την Επιτροπή Οικο
νομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκρίνει 
«σενάριο» που απαιτεί τη δημιουργία στον 
προϋπολογισμό του 1993 πρωτογενούς 
πλεονάσματος, της τάξης 6-7%  του ΑΕΠ, 
που σημαίνει ότι του χρόνου, από την τρέ
χουσα διαχείριση των εσόδων και των δαπα
νών, χωρίς τα τοκοχρεωλύσια, απαιτείται η 
εξοικονόμηση 800-1000 δισ. δρχ., χωρίς 
όμως να εξηγείται με ποιά μέτρα θα κερδη- 
θεί το ποσό αυτό.

Το Δ.Ν.Τ., στην ετήσια έκθεσή του, περι
γράφει τρία «σενάρια» προσαρμογής της 
ελληνικής οικονομίας, προκρίνοντας, ως 
καταλληλότερο, το τρίτο.

Το πρώτο προβλέπει ήπια σταδιακή προ
σαρμογή, με πρωτογενή πλεονάσματα της 
τάξης του 3% ετησίως. Ενα σενάριο ρεαλι
στικό μεν, αλλά αναποτελεσματικό, αφού το 
Δ.Ν.Τ. θεωρεί ότι δεν οδηγεί σε μείωση του 
δημοσίου χρέους, και μακροχρόνια, θα φέ
ρει την ελληνική οικονομία στην Ιδια κατά
σταση υπερχρέωσης και υψηλού πληθωρι
σμού.

Το δεύτερο σενάριο, προβλέπει βίαιη 
προσαρμογή με πρωτογενές πλεόνασμα 
7,2% του ΑΕΠ στον προϋπολογισμό του 
1993 και αυστηρή νομισματική πολιτική.

Το σενάριο αυτό επικρίνεται από τους ί
διους εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ, γιατί οδη
γεί σε υπερτίμηση του νομίσματος, με την 
είσοδό του στον μηχανισμό συναλλαγματι
κών ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματι
κού Συστήματος, γεγονός που αδυνατίζει 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μα
κροχρόνια, όπως φαίνεται στον πίνακα του 
σεναρίου 2, το έλλειμμα του ισοζυγίου πλη

ρωμών βαίνει αυξανόμενο και δείχνει την 
αβεβαιότητα που θα υπάρξει για την οικονο
μία εξαιτίας της απώλειας ανταγωνιστικότη
τας.

Το τρίτο σενάριο, που το Δ.Ν.Τ. θεωρεί, 
σύμφωνα πάντα με τους πίνακες, επιτυχέ
στερο, διακρίνεται πέραν της βίαιης δημο
σιονομικής προσαρμογής και από το μέτρο 
της υποτίμησης.

Στο «σενάριο» αυτό, ο πληθωρισμός υπο
χωρεί βραδύτερα τα δύο πρώτα χρόνια, το 
ΑΕΠ όμως αυξάνεται ταχύτερα, επειδή κερ
δίζουν ανταγωνιστικότητα τα ελληνικά 
προϊόντα και το ισοζύγιο πληρωμών πιέζεται 
λιγότερο.

Ποιο από όλα αυτά θα προκρίνει η κυβέρ
νηση;

Θα επιχειρήσει μια ρεαλιστική, σταδιακή, 
αλλά αναποτελεσματική προσαρμογή ή θα 
ακολουθήσει τη βίαιη, στην οποία το δίλημ
μα που θα έχει να αντιμετωπίσει είναι με 
υποτίμηση ή χωρίς αυτή;

Η απάντηση αναμένεται να δοθεί στις αρ
χές Σεπτεμβρίου, από τον ίδιο τον πρωθυ
πουργό κ. Κων. Μητσοτάκη, στα εγκαίνια 
της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Μισή μονάδα 
κάτω τα επιτόκια 

των εντόκων
ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τη μείωση των επιτοκίων των εντόκων γραμ
ματίων του Δημοσίου ανακοίνωσε χθες το Υ
πουργείο Οικονομικών παρά τους προβληματι
σμούς που είχαν επικρατήσει το τελευταίο δε
καπενθήμερο εξαιτίας της αυξητικής τάσης 
των ευρωπαϊκών επιτοκίων.

Η μείωση των επιτοκίων κατά μισή ποσο
στιαία μονάδα μείωσε την απόδοση των εξαμή
νων εντόκων γραμματίων σε 19% και των ετη
σίων σε 20,5%. Το επιτόκιο των τριμήνων εντό
κων παρέμεινε στο 17% αφού στη μείωσή του 
αντέδρασαν και οι διοικήσεις των εμπορικών 
τραπεζών.
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Από τον Σεπτέμβριο η κατάργηση 
περιορισμών στην αγορά

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Μέχρι το τέλος του Αυγούστου όλα τα υ

πουργεία θα πρέπει να παραδώσουν στον υ
πουργό Εθνικής Οικονομίας προτάσεις για την 
απελευθέρωση των οικονομικών δραστηριοτή
των και των επαγγελμάτων από τους ισχύοντες 
περιορισμούς που θέτουν εμπόδια στην ανά
πτυξη υγιούς ανταγωνισμού. ,

Αυτό αποφασίσθηκε χθες σε ευρεία σύσκε
ψη γενικών γραμματέων και υπηρεσιακών πα-

Του Μ. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΑΟΥ

ραγόντων των υπουργείων, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της σχετικής διάταξης, που πρό-

τών, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί ο υπουρ
γός να επαναδιατυπώσει την τροπολογία.

Αυτή, όπως ψηφίστηκε (άρθρο 15α που προ
στίθεται στο Ν. 2000/91 με τον Ν. 2065/92), 
προβλέπει την έκδοση εντός εξαμήνου Προε
δρικών Διαταγμάτων με τα οποία θα καταργού- 
νται είτε όλες είτε μερικές νομοθετικές είτε 
κανονιστικές διατάξεις, που περιορίζουν τον 
ελεύθερο ανταγωνισμό, καθώς και προϋποθέ
σεις ή άδειες για την άσκηση διαφόρων οικονο
μικών δραστηριοτήτων.

Κατά τη χθεσιν 
ροφορίες. * , Γ  

απελεΐ'ρ


