
Τα καλά λόγια του ΔΝΤ 
και η πραγματικότητα

Δ4/ οικονομία *

Ο χ. Στ. Μάνος ξεκίνησε την καριέρα του στη 
θέση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας α

ποκαλύπτοντας, δίχως κανένα δισταγμό, στην κοι
νή γνώμη το περιεχόμενο -  δυσμενές για τους προ- 
κατόχους του -  εκθέσεων διεθνών οργανισμών. Με 
την εφετεινή έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) προτίμησε να ενημερώσει κατ’ αρ- 
χάς το υπουργικό συμβούλιο.

Ισως γιατί το ΔΝΤ εφέτος, για πρώτη φορά μετά 
από πάρα πολλά χρόνια, βρήκε μερικά καλά λόγια 
να γράψει για την οικονομική πολιτική της χώρας. 
Στο κάτω - κάτω, το επιτελείο του κ. Στ. Μάνου 
δεν έκανε τίποτε που να απέχει από τις «συνταγές» 
των τεχνοκρατών του έγκυρου και αυστηρού διε
θνούς οργανισμού. Με δική του προτροπή ήλθαν, 
συμβούλευσαν και έγιναν «διάσημοι» οι ειδικοί του 
Ταμείου, για θέματα τεράστιας σημασίας όπως η 
πάταξη της φοροδιαφυγής και η αναμόρφωση του 
ασφαλιστικού συστήματος· στην ίδια κατεύθυνση 
αναμένεται, στα τέλη Ιουνίου, η άποψη του ΔΝΤ 
για τη θέσπιση της ανεξαρτησίας της κεντρικής 
τράπεζας.

Το Ταμείο όμως, όπως όλοι οι διεθνείς οργανι
σμοί (τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστή και η έκ
θεση του ΟΟΣΑ από το Παρίσι) συμφωνούν με 
την πολιτική των κυβερνήσεων περισσότερο για να 
τους υπενθυμίσουν ότι δεν κάνουν όλα όσα έχουν 
εγγράψει στο πρόγραμμά τους ή έχουν «υποσχε- 
θεί». Για να υπογραμμίσουν τους κινδύνους σε πε

ρίπτωση που δεν ληφθούν «εδώ και τώρα» περισ
σότερα μέτρα προς την ίδια επικροτούμενη κατεύ
θυνση.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το κεντρικό συμπέ
ρασμα του ΔΝΤ (και βεβαίως του ίδιου του 
υπουργού) είναι ότι τώρα που έχουμε κάνει «σημα
ντικά βήματα για τη μείωση σημαντικών οικονομι
κών και διαρθρωτικών ανισορροπιών» θα ήταν με
γάλο λάθος να εγκαταλειφθεί το οικονομικό πρό
γραμμα.

Το παράδοξο όμως είναι πως ο κ. Μάνος διαβε- 
βαιώνει ότι «σε καμία περίπτωση» δεν θα είναι 
αυτός που θα εισηγηθεί την επιβολή νέων φόρων, 
χωρίς να είναι, βεβαίως, σε θέση να διαψεύσει τον 
οργανισμό όταν διαπιστώνει ότι το πρόγραμμα 
«στηρίζεται υπέρμετρα στην προσδοκία μεγάλης 
αύξησης των εσόδων». Το ίδιο κάνει απέναντι στην 
παρατήρηση ότι «η σημειούμενη υστέρηση εσόδων 
πρέπει να αντισταθμισθεί με νέα μέτρα για την ενί

σχυσή τους». Καμία απάντηση δεν έδωσε ο 
υπουργός στην παρατήρηση του Ταμείου σύμφωνα 
με την οποία, «χωρίς ουσιαστικές διορθώσεις τώ
ρα, θα καταστούν ανέφικτα τα πρωτογενή πλεονά
σματα (του προϋπολογισμού - Σ.τ.Σ.) που απαι
τούνται και προβλέπονται για την περίοδο από το 
1994 και μετά».

Χαρακτηριστικό σημείο (ανάμεσα σε άλλα), το 
οποίο επίσης δεν απεκάλυψε στους συναδέλφους 
του ο υπουργός, είναι η επιμονή με την οποία επα
νέρχεται το ΔΝΤ (όπως και όλοι οι άλλοι διεθνείς 
οργανισμοί) στην ανάγκη να βρίσκεται στο επίκε
ντρο των διορθωτικών ενεργειών «η περικοπή δα
πανών του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, με θαρραλέα αντιμετώπιση τον προβλήμα
τος νπερβάλλοντος προσωπικού».

Κατά τον ίδιο τρόπο που δεν τα λέει όλα στους 
συναδέλφους του υπουργούς, ο κ. Μάνος δεν απε
κάλυψε στη συνέλευση των ελλήνων βιομηχάνων έ
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να άλλο σημείο της έκθεσης, το οποίο πάντως τους 
ενδιαφέρει άμεσα: «Τα επιτόκια της κεντρικής τρά
πεζας πρέπει να είναι τόσο αυστηρά (δηλ. θετικά -  
Σ.τ.Σ.)» λένε οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ, «όσο υπα
γορεύει η προτεραιότητα του αντιπληθωριστικού 
στόχον».

Εξαιρετική σημασία έχει, τέλος, η παρατήρη
ση της έκθεσης σχετικά με τον κατάλληλο χρόνο 
και τη σωστή συναλλαγματική ισοτιμία με την ο
ποία θα πρέπει να επιδιωχθεί η ένταξη της 
δραχμής στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών 
Ισοτιμιών της ΕΟΚ. Οι άνθρωποι του Ταμείου, 
σε μια σημαντική αλλαγή της συνήθους τοποθέ
τησής τους, δεν προτείνουν (έστω και διακριτι
κά) να προηγηθεί της προσπάθειας σταθεροποί
ησης της οικονομίας μια υποτίμηση ή ταχύτατη 
διολίσθηση της δραχμής: «Προτού καθορισθεί 
οποιαδήποτε σταθερή ισοτιμία στα πλαίσια τον 
ευρωπαϊκού συστήματος ισοτιμιών, πρέπει να 
προηγηθεί δραστική πτώση τον πληθωρισμού 
και ουσιώδης παραπέρα δημοσιονομική βελτίω
ση» σημειώνουν. Για να υπενθυμίσουν πως, σύμ
φωνα με την πρόσφατη εμπειρία και άλλων χω
ρών, «το χρονικό σημείο εισόδου στο Σύστημα 
πρέπει να είναι συμβατό όχι μόνο με την τρέ
χουσα κατάσταση της οικονομίας αλλά και με 
ευρύτερες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, 
επενδύσεων και εξαγωγών».

X. Α. Παπαδημητρίον

Τα «Συμπεράσματα» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Μ ΕΤΑ την περιγραφή των εξελίξε

ων στην ελληνική οικονομία και 
την καταγραφή των κυβερνητικών μέ
τρων, οι εμπειρογνώμονες του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου καταγράφουν 
τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τις 
κριτικές τους. Το κείμενο αυτό των 
«Συμπερασμάτων» έχει ως εξής:

«Η Ελλάδα έχει πλέον κάνει σοβαρά 
βήματα προς την κατεύθυνση της άρσης 
των σοβαρών οικονομικών ανισορρο
πιών και διαρθρωτικών δυσκαμψιών 
που χαρακτηρίζουν την οικονομία της. 
Το έλλειμμα του δημόσιου τομέα έχει 
μειωθεί δραστικά από τα μέγιστα επίπε
δά του της περιόδου 1989-90. Τον περα
σμένο χρόνο η κυβέρνηση αντέδρασε 
στις σημειούμενες τάσεις απόκλισης α
πό τους δημοσιονομικούς στόχους του 
προγράμματος υιοθετώντας έκτακτο 
πακέτο σημαντικών μέτρων που αύξη
σαν τα έσοδα, ενώ διατηρήθηκε η τάση 
σχετικής συρρίκνωσης των πρωτογενών 
δαπανών.

Παρ’ όλη την ως σήμερα προσαρμο
γή, ωστόσο, ο πληθωρισμός επιμένει σε 
επίπεδα σημαντικώς υψηλότερα απ’ ό,τι 
στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
και οι τάσεις δημοσιονομικής συρρίκνω
σης δεν έχουν παγιωθεί. Οι χρηματοπι
στωτικές αγορές δεν έχουν ακόμη πει- 
σθεί ότι η προγραμματισθείσα συνολική 
μεσοπρόθεσμη προσαρμογή θα υλοποι
ηθεί πλήρως και ότι η πτώση του πλη
θωρισμού θα συνεχισθεί, πράγμα που 
συντηρεί τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα. 
Όπως και η κυβέρνηση αναγνωρίζει, 
στην αμέσως προσεχή περίοδο και προ- 
κειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
σύγκλισης με τους κοινοτικούς εταίρους 
και της μόνιμης οικονομικής ανάκαμ
ψης, κρίσιμης σημασίας θα είναι η ε
φαρμογή, με επιμονή και συνέπεια, του 
δημοσιονομικού προγράμματος και η 
συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών.

Στο κυβερνητικό πρόγραμμα η έμφα
ση ορθώς τοποθετείται στην ανάγκη ε
ξυγίανσης του προϋπολογισμού. Το βα
ρύ δημόσιο χρέος, που σωρεύθηκε από 
τις οικονομικές πολιτικές του παρελθό
ντος, συνεπάγεται όλο και μεγαλύτερη 
δαπάνη για την εξυπηρέτησή του και α
παιτεί, στα επόμενα χρόνια, μεγάλα 
πρωτογενή πλεονάσματα, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δη
μοσιονομικών διαχειρίσεων και να πει- 
σθούν οι φορείς οικονομικής δραστη
ριότητας ότι το συνολικό έλλειμμα θα ε
λέγχεται και ο πληθωρισμός θα μειώνε
ται κατά τρόπο μόνιμο. Επειδή υπάρχει 
πιθανότητα οι μακροοικονομικές εξελί
ξεις να είναι λιγότερο ευνοϊκές από 
αυτές που στήριξαν τις υποθέσεις του 
προγράμματος κατά τη χάραξή του, εί
ναι ενδεχόμενο να απαιτηθεί αρχική 
πρωτογενής δημοσιονομική προσαρμο
γή ακόμη μεγαλύτερη από αυτήν που ή
δη προβλέπεται, ιδίως αν πρόθεση είναι 
να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα του

Μάαστριχτ. Η εξέταση των εναλλακτι
κών σεναρίων μακροοικονομικής πολι
τικής δείχνει ότι, σε όλες τις εναλλακτι
κές περιπτιύσεις, πιεστική είναι η ανά
γκη να επιτευχθεί δημοσιονομική προ
σαρμογή τουλάχιστον τόση όση προβλέ- 
πεται από το πρόγραμμα σύγκλισης για 
τα πρώτα χρόνια.

Λόγω της δυναμικής και αμφίδρομης 
σχέσης μεταξύ ελλειμμάτων και χρέους, 
σχετικώς μεγαλύτερη δημοσιονομική 
προσαρμογή απαιτείται στα αρχικά 
κυρίως στάδια της περιόδου σύγκλισης. 
Τούτο δεν αφήνει κανένα περιθώριο για 
Ό,'χόν αποκλίσεις από τους στόχους του 
προϋπολογισμού 1993. Οι εκτιμήσεις, ό
μως, των τεχνικών υπηρεσιών του ΔΝΤ 
δείχνουν ότι, αν δεν ληφθούν πρόσθετα 
μέτρα, το δημοσιονομικό έλλειμμα του 
1993 θα υπερβεί το αρχικώς προϋπολο- 
γισθέν. Πρέπει, συνεπώς, να γίνουν αμέ
σως διορθωτικές κινήσεις, που εξάλλου 
μνημονεύονται και στο πρόγραμμα σύ
γκλισης. Τέτοιες κινήσεις θα διευκό
λυναν επίσης να επιτευχθεί η επιπλέον

βελτίωση που απαιτείται και προβλέπε- 
ται για το 1994.

Ενδεικνυόμενη, υπό τις περιστάσεις, 
είναι η παραπέρα μείωση των δαπανών, 
ιδίως εν όψει του μεγάλου μεγέθους του 
δημόσιου τομέα. Ήδη το πρόγραμμα 
της κυβέρνησης στηρίζεται υπέρμετρα 
στην προσδοκία μεγάλης αύξησης των 
εσόδων. Αν, όμως, δεν καταστεί δυνα
τόν να εξευρεθούν στην τρέχουσα πε
ρίοδο τομείς όπου η παραπέρα περικο
πή δαπανών είναι εφικτή, η σημειούμε- 
νη υστέρηση εσόδων πρέπει να αντι
σταθμιστεί με νέα μέτρα για την ενί
σχυσή τους. Οι ενέργειες που ήδη γίνο
νται για να διευρυνθεί η φορολογική 
βάση και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα 
του μηχανισμού φοροσυλλογής είναι 
προς την ορθή κατεύθυνση. Ωστόσο, ε
πειδή το προσδοκώμενο αποτέλεσμά 
τους, ιδίως στα πρώτα χρόνια του προ
γράμματος, φαίνεται να έχει υπερεκτι- 
μηθεί, η επιβολή νέων φορολογικών μέ
τρων δεν πρέπει να αποκλείεται. Χωρίς 
ουσιαστικές διορθώσεις τώρα, θα κατα

στούν ανέφικτα και τα πρωτογενή πλεο
νάσματα που απαιτούνται και προβλέ- 
πονται για την περίοδο από το 1994 και 
μετά. Στο επίκεντρο των διορθωτικών ε
νεργειών πρέπει να είναι η περικοπή 
δαπανών του κράτους και του ευρύτε
ρου δημόσιου τομέα, με θαρραλέα αντι
μετώπιση του προβλήματος υπερβάλλο- 
ντος προσωπικού.

Τον περασμένο χρόνο η πορεία των 
διαρθρωτικών αλλαγών επιταχύνθηκε, 
κυρίως με την ιδιωτικοποίηση ορισμέ
νων μεγάλων επιχειρήσεων που ανή
καν στο κράτος και την από μακρού α
ναμενόμενη μεταρρύθμιση του συντα- 
ξιοδοτικού συστήματος. Υπάρχουν, ω
στόσο, πολλά ακόμη περιθώρια περαι
τέρω διαρθρωτικών αλλαγών. Στον 
χώρο των ιδιωτικοποιήσεων υπάρχουν 
ακόμη κρατικά ελεγχόμενες επιχειρή
σεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογι
σμό και την οικονομία, ενώ πιο τολμη
ρά μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν 
στον τομέα της απελευθέρωσης των α
γορών.

Ο στόχος που έθεσε η κυβέρνηση για 
μείωση του πληθωρισμού απαιτεί σφι
χτή νομισματική πολιτική. Η συντελού- 
μενη ταχεία αναμόρφωση του πιστωτι
κού συστήματος και η προβλεπόμενη 
για το τρέχον έτος πλήρης κατάργηση 
της νομισματικής χρηματοδότησης του 
κράτους κατατείνουν, όπως επιβάλλε
ται, σε μεγαλύτερη ανεξαρτησία της νο
μισματικής πολιτικής. Εκείνο που απαι
τείται, ιδίως εν όψει των πρόσφατων α- 
πογοητευτικών επιδόσεων στον τομέα 
του πληθωρισμού, είναι να ενισχυθεί πε
ραιτέρω η αξιοπιστία της νομισματικής 
πολιτικής, με τη σταθερότητα και συνέ
πεια της. Τα επιτόκια της κεντρικής 
τράπεζας πρέπει να είναι τόσο αυστηρά 
όσο υπαγορεύει η προτεραιότητα του α- 
ντιπληθωριστικού στόχου. Ευπρόσδε- 
κτη θεωρείται η σχεδιαζόμενη νομοθε
σία που αποβλέπει στην ενίσχυση της α
νεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας. 
Ωστόσο, η ελευθερία της τράπεζας να ε
ξυπηρετεί τον στόχο της σταθερότητας 
τιμών οριοθετείται αφενός από το μέγε
θος του χρέους και των δανειακών ανα
γκών του κράτους και αφετέρου από τη 
βραχυπρόθεσμη διάρθρωση του δημό
σιου χρέους.

Μετά το 1990 το εξωτερικό ισοζύγιο 
σημείωσε βελτίωση και η ανταγωνιστι
κότητα των ελληνικών προϊόντων ανέ
κτησε τμήμα των προηγηθεισών απω
λειών, καθώς η συγκράτηση των πραγ
ματικών μισθών και η απομάκρυνση 
υπερβάλλοντος προσωπικού κατέληξαν 
σε συγκράτηση του κόστους των εμπο- 
ρεύσιμων αγαθών. Η ακολουθούμενη 
πολιτική ισοτιμίας εξυπηρετεί τον στόχο 
μείωσης του πληθωρισμού, προβλέπο- 
ντας κυλιόμενη προσαρμογή της ισοτι
μίας όχι μεγαλύτερη από τις προσδοκώ- 
μενες διαφορές πληθωρισμών. Για την ε
πιτυχία της πολιτικής αυτής, ιδίως σ’ έ
να περιβάλλον με συνεχώς ενισχυόμενη 
ελευθερία στις κινήσεις κεφαλαίων, 
ουσιώδες είναι να ακολουθείται συνε
πής και συμβατή δημοσιονομική και νο
μισματική πολιτική και να υποστηρίζε
ται η όλη προσπάθεια από τους φορείς 
και μηχανισμούς που διαμορφώνουν τις 
τιμές και τις αμοιβές, ώστε να αποφεύ
γονται οι απώλειες ανταγωνιστικότητας 
κόστους. Κρίσιμη σημασία, στην προ
κειμένη περίπτωση, θα έχει το αποτέλε
σμα των συλλογικών διαπραγματεύσε
ων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εξάλλου, 
προτού καθορισθεί οποιαδήποτε σταθε
ρή ισοτιμία, στα πλαίσια του Ευρω
παϊκού Συστήματος Ισοτιμιών (ΕΙΓΜ), 
πρέπει να προηγηθεί δραστική πτώση 
του πληθωρισμού και ουσιώδης παρα
πέρα δημοσιονομική βελτίωση. Όπως έ
δειξε η εμπειρία άλλων χωρών, το χρο
νικό σημείο αρχικής εισόδου στο ΕΙΓΜ 
πρέπει να είναι συμβατό όχι μόνο με την 
τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας, 
αλλά και με τις ευρύτερες προοπτικές 
οικονομικής ανάπτυξης, επενδύσεων 
και εξαγωγών».

Ο «πονοκέφαλος» ίου ισοζυγίου
ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ τους ότι τελι

κά οι στόχοι για το ισοζύγιο τρε- 
χουσών συναλλαγών θα επιτευχθούν 
εξέφραζαν την προηγούμενη εβδομά
δα κορυφαία στελέχη της Τραπέζης 
της Ελλάδος. Σύμφωνα με τις εκτιμή
σεις των ίδιων στελεχών, οι πρόσφα
τες πράξεις του διοικητή της Τραπέ
ζης της Ελλάδος με τις οποίες απε
λευθερώθηκε μια σειρά κινήσεων κε
φαλαίων περιλαμβάνουν τις ασφαλι
στικές δικλίδες με τις οποίες μπορεί 
να αντιμετωπισθούν τυχόν πιέσεις στο 
εθνικό νόμισμα.

Ετσι, η απαγόρευση δημιουργίας 
χρεωστικών υπολοίπων στους λογα
ριασμούς όψεως που μπορούν να τη
ρούν οι κάτοικοι του εξωτερικού στις 
ελληνικές τράπεζες και κυρίως η απα
γόρευση της χορήγησης δανείων σε 
δραχμές που έχουν διάρκεια μικρότε
ρη του ενός έτους καθιστούν τουλάχι
στον αυτή τη στιγμή όχι μόνο «επικίν
δυνο» αλλά και ιδιαίτερα ακριβό τον 
δανεισμό σε δραχμές προκειμένου να 
προκληθούν πιέσεις στο νόμισμα. Το 
στοιχείο αυτό αποτελεί, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις αρμοδίων τραπεζικών πα
ραγόντων, ένα σημαντικό εμπόδιο 
που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ό
σοι προσπαθήσουν να «πιέσουν» τη 
δραχμή. Παράλληλα διευκρίνιζαν ότι 
με τις απελευθερώσεις μιας σειράς 
πράξεων σε συνάλλαγμα οι τεχνικές 
περιορισμού του «κινδύνου» που χρη
σιμοποιήθηκαν τους τελευταίους εν
νέα μήνες στις χρηματαγορές της

Ευρώπης μπορούν να χρησιμοποιη
θούν και τώρα, αλλά αυτό απαιτεί ση
μαντικά κεφάλαια και πλήρη γνώση 
των συναλλαγματικών τεχνικών.

Πάντως, το καλύτερο «όπλο» που 
διαθέτουν αυτή τη στιγμή στο οπλο
στάσιό τους οι αρμόδιες αρχές που ε
λέγχουν την πιστή εφαρμογή της 
συναλλαγματικής πολιτικής είναι τα 
επιτόκια, αλλά και το γεγονός ότι η 
δραχμή δεν είναι στον Μηχανισμό και 
έτσι τα περιθώρια διακύμανσής της 
δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένα. 
Στα πλαίσια αυτά μάλιστα δεν είναι 
λίγοι εκείνοι που συνδέουν την ένταξη 
της δραχμής στον Μηχανισμό με την 
πλήρη απελευθέρωση της κίνησης των 
κεφαλαίων, δηλαδή τον Ιούνιο του 
1996.

Αρμόδιο στέλεχος μάλιστα τόνισε 
χαρακτηριστικά ότι η κατάργηση των 
περιορισμών στην κίνηση των βρα
χυπρόθεσμων κεφαλαίων προϋποθέ
τει ότι τόσο ο πληθωρισμός όσο και τα 
επιτόκια θα πρέπει να κινούνται σε ε
πίπεδα ανάλογα με εκείνα των υπο
λοίπων κρατών - μελών της ΕΟΚ. Σε 
αντίθετη περίπτωση, συμπλήρωσε, η 
απελευθέρωση της κίνησης των βρα
χυπρόθεσμων κεφαλαίων μπορεί να 
ανατρέψει όχι μόνο τη συναλλαγματι
κή πολιτική αλλά και το ισοζύγιο.

Η εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών 
πάντως αποτελεί μεγάλο «πονοκέφα
λο» και για το υπουργείο Εθνικής Οι
κονομίας και για τον λόγο αυτόν ο κ.

Στ. Μάνος δεν σταματά να επαναλαμ
βάνει σε όλους τους τόνους ότι η αβε
βαιότητα και οι αμφιβολίες για την α
πόδοση των τοποθετήσεων σε δραχ
μές «ενδέχεται να έχουν ως αποτέλε
σμα τη μετακίνηση κεφαλαίων προς 
άλλες τοποθετήσεις, με συνέπεια πιέ
σεις στα επιτόκια και το ισοζύγιο πλη
ρωμών».

Πάντως, η νέα κρίση στο ευρω
παϊκό νομισματικό σύστημα που οδή
γησε στην υποτίμηση της ισπανικής 
πεσέτας και του πορτογαλικού εσκού- 
δο μπορεί να θεωρηθεί και ως «άσκη
ση επί χάρτου» για τις αρμόδιες αρ
χές, αφού ουσιαστικά συνέπεσε με την 
ανακοίνωση των πράξεων του διοικη
τή της Τραπέζης της Ελλάδος για την 
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαί
ων (εκτός των βραχυχρόνιων). Κο
ρυφαίος παράγων της Τραπέζης της 
Ελλάδος σε ερώτηση σχετικά με το 
πώς θα αντιμετωπιζόταν ανάλογη 
πίεση της δραχμής περιορίστηκε να 
πει: «Με τον μηχανισμό των επιτο
κίων».

Αυτό όμως που θα πρέπει να σημει
ωθεί είναι ότι αυτή τη στιγμή ουσια
στικά στις αρμόδιες αρχές επικρατεί 
«συγκρατημένη αισιοδοξία» σχετικά 
με την πορεία του ισοζυγίου, αφού, ό
πως χαρακτηριστικά τονίζουν, «οι α
πρόβλεπτοι παράγοντες μπορεί να α
νατρέψουν οποιονδήποτε σχεδια- 
σμό».

Γ. Σκότος


