
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1990 1991 1992 1993 1994
Ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές (%)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ 
(σε τιμές έτους 1970)
-Κατανάλωση 2,1 2,2 1,7 0,6 ο,δ1

Ιδιωτική (Εθνική) 2,1 2,3 1,8 -ι,ο 0,71
Δημόσια 2,2 2,0 0,9 0,9 Ι,ι1

-Ακαθ.επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 9,4 -4,6 1,5 -ι,ο 1,71
Ιδιωτικές 14,7 -10,4 -2,2 -3,7 -Ο,θ1
Δημόσιες -4,7 14,2 11,0 5,1 8,3*

-Συνολική εγχώρια ζήτηση 3,2 1,1 1,6 -0,7 Ο,θ1
-Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών & υπηρεσιών2 -3,8 -0,6 -ο,ι -0,9 -Ο,Ι1
ΑΕΠ (σε αγοραίες τιμές) -0,9 3,2 0,8 0,2 0,91

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Μεταποίηση) -2,9 -0,9 -1,3 -3,2 Ι,ι3

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Τιμές καταναλωτή (μέσα επίπεδα) 20,4 19,5 15,8 14,4 10,84(11.31)
-Τιμές καταναλωτή (αρχή-τέλος περιόδου) 22,9 18,0 14,4 12,1 11,25(12,01)
-Μέσες αποδοχές (μη γεωργ. τομέας) 22,1 14,7 11,8 12,3 13,3!
-Κατώτατες αποδοχές 17,3 15,1 11,9 12,4 12,6
-Κόστος εργασίας ανά μον.προ'ιόντος 
(μη γεωργ. τομέας) 20,2 12,8 9,4 12,3 12,21

-Κόστος εργασίας ανά μον.προϊόντος 
(μεταποίηση) 20,9 10,5 9,4 7,3 8,9Χ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ 
-Απασχόληση στη μεταποίηση -1,6 -6,2 -4,9 -6,0 -4,96(-3,01)
-Ποσοστό καταγραφόμενης ανεργϊας(ΟΑΕΔ) 6,3 7,4 7,6 7,1 7,4-7
-Ποσοστό συνολικής ανεργίας(ΕΣΥΕ) 7,0 7,7 8,7 9,8 10,11

1. Προβλέψεις Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Συμβολή στο Ακαθ.Εγχώριο Προϊόν.
3. Πεντάμηνο Ιαν.-Μσϊου έναντι αντίστοιχης περιόδου προηγούμενου έτους.
4. Ιανουάριος-Ιούλιος.
5. Ιούλιος 1994-Ιούλιος 1993.
6. Μέση μεταβολή Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.
7. Μέσο επίπεδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 1994.

Εντός του 1994 αναμένεται μικρή ανάκαμψη της οικονομικής 
δραστηριότητας, η οποία εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από την ιδιωτική 
κατανάλωση, λόγω αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος,και από τις δημόσιες 
επενδύσεις. Η επίδραση του εξωτερικού τομέα εκτιμάται ότι θα είναι 
ουσιαστικά ουδέτερη.

Στο πεντάμηνο Ιαν.-Μαϊου η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε μετά από 
τέσσερα έτη συνεχούς μείωσης. Εξάλλου αύξηση (2,1%) εμφανίζει ο γενικός 
δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων της ΕΣΥΕ για το πρώτο τετράμηνο του έτους. 
Αντίθετα, σημαντική μείωση εμφανίζει ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής 
δραστηριότητας με βάση τις άδειες (πεντάμηνο: -17,8%).

Η πτωτική τάση του πληθωρισμού αναμένεται να συνεχισθεί και το 1994 
αλλά με μικρότερη ένταση. Οι ελαφρώς υψηλότερες τιμές των ειδών διατροφής 
(λόγω καύσωνος), οι αναπροσαρμογές στις τιμές ορισμένων υπηρεσιών (π.χ. 
ΔΕΗ), καθώς και οι ανατιμητικές τάσεις των καυσίμων θα διατηρήσουν τον 
πληθωρισμό σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Εξάλλου, ο ρυθμός αύξησης του κόστους 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο μη γεωργικό τομέα σταθεροποιείται στο 
επίπεδο του 1993, ενώ οι μέσες αποδοχές αυξάνονται με ρυθμό ελαφρά 
υψηλότερο από ό,τι το 1993. Πάντως, στον ιδιωτικό τομέα οι συλλογικές 
συμβάσεις είναι διετούς διάρκειας σε πολλές περιπτώσεις, και συνεπάγονται 
για μεν το 1994 αύξηση αποδοχών ανάλογη με αυτήν του 1993, για δε το 1995 
αισθητή αποκλιμάκωση.
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