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Συνεχίζουμε την ανάπτυξη: Υλοποιώντας το Β'ΚΠΣ -
Σχεδιάζοντας το Γ'ΚΠΣ.

Τα τελευταία χρόνια, σε αυστηρότατες πράγματι συνθήκες μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης, η Ελλάδα πέτυχε πρωτοφανείς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό 
δεν έγινε τυχαία.
Τα 15 τρις. δρχ. που πετύχαμε στη Σύνοδο Κορυφής του Βερολίνου για την 
επόμενη επταετία, αποτελούν τη συνέχεια μιας περήφανης και 
αποτελεσματικής πορείας που ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1981. 
Από τότε η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε τέσσερις διαπραγματεύσεις πακέτων. 
Το 1984 με τα ΜΟΠ, το 1988 με το πρώτο πακέτο Delors, το 1992 με το 
δεύτερο πακέτο Delors και τώρα το 1999 με το τρίτο πακέτο το Γ' ΚΠΣ.

Σήμερα βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης του το Β' ΚΠΣ. Το 
μέγεθος αυτού του τρέχοντος πακέτου είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 
Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη χιλιάδες έργα και δράσεις του 
Β' ΚΠΣ μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας σε όλες τις περιφέρειες της 
χώρας και μπορούμε να πούμε, χωρίς να υπερβάλουμε ότι στην Ελλάδα 
σήμερα έχει στηθεί το μεγαλύτερο εργοτάξιο που υπάρχει στην Ευρώπη. Είναι 
έργα και δράσεις που έχουν θετική επίπτωση στην εξέλιξη της χώρας, γιατί 
έχουν ταυτότητα, έχουν διασφαλισμένους πόρους και συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα εξέλιξης και ολοκλήρωσης.

Για πρώτη φορά η χώρα μας από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη, έπρεπε 
να πραγματοποιήσει ένα τόσο μεγάλο αριθμό έργων υποδομής, τα οποία 
ουσιαστικά αναβαθμίζουν τη ζωή μας, αναβαθμίζουν τις υποδομές μας. 
Κατορθώσαμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 5-6 ετών όσα δεν είχαν 
γίνει στη χώρα μας για πολλές δεκαετίες. Σπάνια χώρα κάλυψε τόσο μεγάλη 
απόσταση σε τόσο λίγα χρόνια. Αποτελεί συλλογικό μας επίτευγμα ως 
Έλληνες πολίτες και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό.

Μέσα από το Β' ΚΠΣ διαχειρισθήκαμε πόρους συνολικού ύψους 10 τρις. δρχ. 
εκ των οποίων: κοινοτική συμμετοχή 5,9 τρις δρχ.

εθνική δημόσια συμμετοχή 2,6 τρις δρχ. 
ιδιωτική συμμετοχή 1,5 τρις δρχ.



Με το κλείσιμο του 1998 το ΚΠΣ ολοκλήρωσε ουσιαστικά τον τέταρτο χρόνο 
υλοποίησής του. Οι ελληνικές επιδόσεις μετά την πρώτη περίοδο βραδείας 
εξέλιξης που οφείλεται κύρια στην ανύπαρκτη προετοιμασία του ΚΠΣ από την 
τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζουν εντυπωσιακή 
επιτάχυνση, τόσο στην ποσοτική απορρόφηση, όσο και στην ποιοτική 
εκτέλεση των έργων, που είναι αποτέλεσμα της συστηματικής μας δουλειάς.

Σ’ αυτό συνέβαλαν πάρα πολλές πρωτοβουλίες και ενδεικτικά αναφέρουμε:
- τη σύσταση νέων ευέλικτων οργάνων για την στήριξη της δημόσιας 

διοίκησης, όπως είναι το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ), η 
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ), οι Ανώνυμες Εταιρίες 
Διοίκησης Μεγάλων Εργων (Εγνατία Α.Ε, ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., Κτηματολόγιο 
Α.Ε.),

- την πρόσληψη Συμβούλων Διαχείρισης και Αξιολόγησης και των Τεχνικών 
Συμβούλων των Περιφερειών.

Ολα αυτά συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός διοικητικού συστήματος 
παράλληλου με το ελληνικό κράτος για την υλοποίηση του Β' ΚΠΣ. 
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια διοικητική επανάσταση, πρωτοφανή για τα 
ελληνικά δεδομένα, που ακόμη δεν έχει αναδειχθεί, συντελεί όμως στην 
συνολική αναβάθμιση της ικανότητας της Ελλάδας για υλοποίηση τόσο 
φιλόδοξων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Προχωρήσαμε στην εξυγίανση του συστήματος Παραγωγής Δημοσίων Εργων, 
με τον σημαντικό περιορισμό του ποσοστού των εκπτώσεων, ενώ για πρώτη 
φορά παρατηρείται το φαινόμενο, εργοληπτικές εταιρίες να εγκαταλείπουν 
εργολαβίες ακριβώς λόγω των νέων όρων εξυγίανσης του συστήματος.
Η πρόσληψη του Συμβούλου Ελέγχου Ποιότητας των Δημοσίων Εργων, είναι 
μια μεγάλη κατάκτηση και ένα επίτευγμα προς την κατεύθυνση της 
προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών.
Μια ακόμη σημαντική θεσμική τομή, είναι η εισαγωγή νέων θεσμών 
συνεργασίας, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.Το αεροδρόμιο των Σπάτων είναι 
ο κλασσικός τομέας όπου αναδείχθηκε η συνεργασία και η συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν όμως κι άλλα δημόσια έργα όπου αυτό γίνεται 
εμφανές όπως για παράδειγμα οι αυτοκινητόδρομοι.

Με όλα αυτά, μετατοπίσαμε το κέντρο βάρους από τη ποσότητα στην 
ποιότητα, γιατί η καρδιά του έργου της κυβέρνησης, πράγματι ήταν και είναι η 
αποτελεσματικότητα της παρέμβασης παράλληλα με την αξιοποίηση των 
κονδυλίων.
Ο στόχος μας δεν ήταν η απορρόφηση για την απορρόφηση αλλά η 
απορρόφηση για το αποτελεσματικό έργο.



Η υλοποίηση των παρεμβάσεων γίνεται πλέον ορατή, ενώ είναι σαφείς οι 
θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του ΚΠΣ, τόσο στο ρυθμό ανάπτυξης 
της οικονομίας όσο και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Η Ελλάδα έχει σήμερα ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 3,5% για τρίτη 
συνεχή χρονιά. Στα αντίστοιχα τρία χρόνια της Νέας Δημοκρατίας η ανάπτυξη 
ήταν 0,6%. Είμαστε 6 φορές καλύτεροι από τη Νέα Δημοκρατία.
Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ αυξήθηκε κατά μισή έως μια εκατοστιαία μονάδα 
κατ' έτος και δημιουργήθηκαν 70-80.000 νέες θέσεις εργασίας κατ' έτος, που 
δεν θα υπήρχαν χωρίς το Β'ΚΓΊΣ.

Η διαφορά είναι τεράστια και η σύγκριση είναι καταλυτική σε βάρος της Ν. 
Δημοκρατίας.

Βεβαίως η ανάπτυξη είναι συνάρτηση και της μακροοικονομικής πολιτικής και 
της γενικότερης αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας της πολιτικής μας. 
Είναι λοιπόν προφανές ότι τα χρήματα πιάσανε τόπο, απέδωσαν σε αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα, σε αυξημένο αναπτυξιακό δυναμισμό της Ελλάδας.
Με τη βοήθεια του Β Διαρθρωτικού Πακέτου η Ελλάδα μείωσε το χάσμα που 
τη χωρίζει απο τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ένωσης, πετυχαίνοντας το 
εθνικό εισόδημα να αυξηθεί απο το 64% του κοινοτικού μέσου όρου στο 69% 
το 1999.
Η απόδοση αυτή θα πολλαπλασιασθεί τα επόμενα δύο τρία χρόνια, όταν τα 
εκατοντάδες έργα που σήμερα υλοποιούνται θα αποδοθούν πλήρως στους 
χρήστες που είναι ο ελληνικός λαός, η ελληνική οικονομία, οι ελληνικές 
επιχειρήσεις.

Οι Ελληνικές επιδόσεις, όλα τα οικονομικά στοιχεία (δαπάνες, δεσμεύσεις, 
εισροές κοινοτικών πόρων) που αποτυπώνουν την εξέλιξη του ΚΠΣ δείχνουν 
ότι υπάρχει μια συνεχής βελτίωση. Δείχνουν επίσης ότι δεν υστερούμε σε 
σύγκριση με τα άλλα κράτη - μέλη.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ε.Ε. (με 31/12/98):
• Με βάση τις συνολικές δεσμεύσεις των πιστώσεων στον Κοινοτικό 

Προύπολογισμό για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η χώρα μας κατατάσσεται 
στην 4η θέση μεταξύ των 15 κρατών μελών και πάνω από τον κοινοτικό 
μέσο όρο.
Στις 31.12.1998 είχαμε καλύψει το 82,17% του συνόλου των πιστώσεων 
που μας αναλογούν στο Β'ΚΠΣ (έναντι ποσοστού 59% στο τέλος του 
1997). Αυτή η επίδοση μας κατατάσσει στην 4η θέση από την 7η θέση 
που βρισκόμασταν στο τέλος του 1997 και πάνω απο τον κοινοτικό μέσο 
όρο (79,76%).

• Με βάση τις εισροές πόρων, δηλ. τις πληρωμές απο την Ε.Ε., η χώρα 
μας κατατάσσεται στην 5η θέση μεταξύ των 15 κρατών - μελών



Στις 31.12.1998 είχαμε εισπράξει το 61,5% των διαθέσιμων από την Ε.Ε. 
πόρων έναντι 42% στο τέλος του 1997 και βρισκόμαστε στην 5η θέση( 
από την 8η στο τέλος του 1997) και πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο 
(61,07%).

Παρά τη γνωστή πρακτική της Νέας Δημοκρατίας περί μη απορρόφησης και 
μη αξιοποίησης των πόρων, που στόχο της έχει την σκόπιμη διαστρέβλωση 
της πραγματικότητας για λόγους εντυπώσεων, το Β' ΚΠΣ βρίσκεται σήμερα 
στη τελική του ευθεία.
Έως το τέλος του έτους οι πληρωμές απο την Ε.Ε. θα ανέλθουν στο 80% του 
συνολικού Προγράμματος και στο τέλος του 2000 θα έχει πρακτικά δαπανηθεί 
πλήρως το σύνολο των πιστώσεων του Β'ΚΠΣ. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο 
των διαθέσιμων για την Ελλάδα πόρων θα έχει εισρεύσει στη χώρα μας μέχρι 
το 2000, δηλ. ένα χρόνο πριν το 2001 που είναι ο τελευταίος χρόνος της 
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
Δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα Ευρώ, ούτε μια δραχμή.
Έχει κερδηθεί η μάχη της απορρόφησης. Ο ελληνικός ρυθμός υλοποίησης του 
ΚΠΣ και η απορρόφηση των πόρων είναι πλέον υψηλότεροι απο τον μέσο όρο 
όλων των κρατών - μελών της Ε.Ε. Με τις επιδόσεις μας αυτές ξεπεράσαμε 
χώρες όπως τη Γερμανία και την Ιταλία καθώς και τις χώρες Συνοχής.

Με τα 10 τρις. δρχ. του Β’ ΚΠΣ μεταμορφώνουμε την Ελλάδα, απ’ άκρη σ’ 
άκρη. Μπορεί τα μεγάλα έργα να συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας, 
όμως τα τρία τέταρτα (3/4) των πόρων του ΚΠΣ απορροφώνται από μικρότερα 
έργα που βρίσκονται στην επαρχία. Και είναι αυτά που συντελούν ώστε η 
ποιότητα ζωής στην επαρχία όχι μόνο να μην υστερεί αλλά πολλές φορές να 
είναι και καλύτερη απ’ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό που συντελείται 
στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη 
επιχείρηση δημιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου στη νεότερη ιστορία της 
Ελλάδας. Είναι ταυτόχρονα η πιο φιλόδοξη αναπτυξιακή παρέμβαση αφού δεν 
στοχεύει μόνο να κάνει πολλά και μεγάλα δημόσια έργα αλλά προσπαθεί να 
πετύχει ένα τριπλό αποτέλεσμα:
- να βελτιώσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις 

συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της βασικής υποδομής της χώρας στους 
τομείς των μεταφορών -  επικοινωνιών, της προστασίαςτου περιβάλλοντος, 
των κοινωνικών υπηρεσιών.

- να βελτιώσει αισθητά την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών με πρότυπα 
ανεπτυγμένων χωρών.

- να θέσει νέες βάσεις, με βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές που εξασφαλίζουν 
την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας.

Το Β'Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη.



Η τελευταία λέξη θα ειπωθεί όταν όλα τα διάσπαρτα σήμερα ανά την Ελλάδα 
εργοτάξια θα είναι πλέον ολοκληρωμένα έργα -νοσοκομεία, δρόμοι, 
αεροδρόμια κ.λ.π.- όταν όλη αυτή η υποδομή που δημιουργείται, ολοκληρωθεί 
και πολύ σύντομα αποδοθεί στον ελληνικό λαό, την ελληνική κοινωνία.

Η Κοινοτική Αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε πρόσφατα την χώρα μας για να 
συμμετάσχει στην τελευταία Επιτροπή Παρακολούθησης του Β’ ΚΠΣ, όχι 
μόνο επιβεβαίωσε αλλά ταυτόχρονα επαίνεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης 
και τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει όλα τα θέματα του 
ΚΠΣ. Ιδαίτερης προσοχής και επιβράβευσης έτυχαν οι προσπάθειες που 
αφορούν το κρίσιμο τρίπτυχο αποτελεσματικότητα- ποιότητα- διαφάνεια στην 
εφαρμογή του ΚΠΣ.

Οι προσπάθειες λοιπόν αυτές και οι επιδόσεις της χώρας ήταν αυτές που:
• οδήγησαν την αρμόδια κοινοτική Επίτροπο λνιιΙί-ΜΒηΙύοΒ να επισημάνει 

ότι "είμαστε μάρτυρες ενός ταχέως ρυθμού απορρόφησης σε συνδυασμό με 
μια ποιοτικώς καλή εφαρμογή και χρησιμοποίηση των κονδυλίων"

• διευκόλυναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο τη συνέχιση με σημαντικούς πόρους της πολιτικής 
στήριξης των χωρών της Συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

• έφεραν το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής στο 
Βερολίνο, όπου πετύχαμε όχι μόνο να μην μειωθούν οι πόροι για τη χώρα 
μας αλλά αντιθέτως να αυξηθούν σημαντικά.

Το Γ' Πακέτο ύψους 15 τρις. δρχ. συνολικά, είναι κατά 50% υψηλότερο από 
το τρέχον Β' Πακέτο και θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή 
παρέμβαση που έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί απρόσκοπτα τα επόμενα 
χρόνια.
Γιατί οι πόροι αξιοποιούνται
Γ ιατί προωθούνται οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ποιοτική διασφάλιση 
της παρέμβασης
Γ ιατί έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης τέτοιους που καταδεικνύουν ότι οι πόροι που 
διαθέτει η Ε.Ε. πιάνουν τόπο.

Ζούμε μια πραγματικότητα, που κανείς δεν μπορεί ούτε να αμφισβητήσει, 
ούτε και να υποτιμήσει. Η Ελλάδα αλλάζει όψη, η ζωή μας αλλάζει.

Με πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Β'ΚΠΣ και με διασφαλισμένους τους 
πόρους του Τρίτου Διαρθρωτικού Πακέτου συνεχίζουμε την ανάπτυξη της 
Ελλάδας του 21ου αιώνα, δημιουργούμε την Ελλάδα του 2010, ισότιμη, 
δυνατή στην νέα ενωμένη Ευρώπη.
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ΤΑΜΕΙΑ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ. ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΩΡΕΣ 1994-99 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Πορτογαλία 14.389,08 13.698,56 9 5 ,2 0 %
2 Λουξεμβούργο 21,37 19,29 9 0 ,2 7 %
3 Ιρλανδία 6.982,42 6.190 ,86 8 8 ,6 6 %
4 Ε λ λ ά δ α 14.112,43 11.595,92 82,17%
5 Γερμανία 16.872,73 13.781,93 8 1 ,6 8 %
6 Ισπανία 29.831,58 23.858 ,97 7 9 ,9 8 %
7 Ιταλία 17.956,45 12.780,69 7 1 ,1 8 %
8 Γαλλία 8.412,31 5.928,20 7 0 ,4 7 %
9 Ηνωμένο Βασίλειο 6.697 ,29 4.710 ,47 7 0 ,3 3 %

10 Βέλγιο 1.188,97 835,58 7 0 ,2 8 %
11 Φινλανδία 859,38 590,79 6 8 ,7 5 %
12 Αυστρία 686,14 469,83 6 8 ,4 7 %
13 Δανία 176,33 116,22 6 5 ,9 1 %
14 Κάτω Χώρες 970,95 569,68 5 8 ,6 7 %
15 Σουηδία 578,28 359,09 6 2 ,1 0 %

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 119.735,71 95.506,08 79,76%



ΤΑΜΕΙΑ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ. ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΩΡΕΣ 1994-99 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 I ρλανδία 6.982,42 5.033,69 72,09%
2 Πορτογαλία 14.389,08 10.341,67 71,87%
3 Γερμανία 16.872,73 11.114,97 65,88%
4 Ισπανία 29.831,58 19.373,29 64,94%
5 Ελλάδα 14.112,43 8.677,92 61,49%
6 Λουξεμβούργο 21,37 12,10 56,62%
7 Αυστρία 686,14 385,67 56,21%
8 Δανία 176,33 95,86 54,36%
9 Γαλλία 8.412,31 4.303,44 51,16%

10 Φινλανδία 859,38 429,06 49,93%
11 Ηνωμένο Βασίλειο 6.697,29 3.320,33 49,58%
12 Ιταλία 17.956,45 8.802,56 49,02%
13 Βέλγιο 1.188,97 552,35 46,46%
14 Κάτω Χώρες 970,95 432,05 44,50%
15 Σουηδία 578,28 250,40 43,30%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 119.735,71 73.125,36 61,07%



ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(1999: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Α καθάριστο  Ε γχώ ριο  Π ρο ϊόν  (ΑΕΠ ) 0.0 3.1 0.7 - 1.6 2.0 2.1 2.4 3.2 3.7 3.5

Α καθάριστες Ε πενδύσεις Π αγίου  Κ εφαλαίου 5.0 4.8 - 3.2 - 3.5 - 2.8 4.2 8.8 9.6 9.8 10.5

Δ ημ όσ ιες  Επενδύσεις - 8.3 16.9 8.2 1.1 - 4.7 10.9 5.9 7.0 13.7 12.4

Ιδ ιω τικές Ε πενδύσεις 8.7 2.0 - 6.3 - 5.0 - 2.1 2.0 9.9 10.5 8.4 9.9

Ε λλειμμα  Γενικής Κυβέρνησι^ς 16.1 11.5 12.8 13.8 10.0 10.6 7.5 3.9 2.4 1.9

Π ρω τογενές Α ποτέλεσμα  Γ εν ικής Κ υβέρνησης - 6.0 - 2.1 - 1.1 - 1.0 4.1 2.3 4.5 5.8 6.7 6.8

Δ ημ όσιο  Χ ρ έο ς  Γ εν ικής Κ υβέρνησης 90.1 92.3 98.8 111.6 109.3 110.1 112.2 109.4 106.1 105.1

Μ έσ ο ς Π ραγματικός Μ ισθός - 2.00 - 3.50 - 3.50 - 4.00 0.00 3.60 3.3 5.2 1.5 1.7

Δ είκ της Τιμών Κ αταναλω τή (μέσα  επίπεδα  έτους) 20.4 19.5 15.9 14.4 10.9 8.9 8.2 5.5 4.8
Απρ. 1 

2 .8

Εντοκα Γραμμάτια  Ε λληνικού Δ ημ οσ ίου  (12 μηνώ ν) στο τέλος Δ εκεμ βρίου 2 4 .0 2 2 .5 2 2 .5 2 0 .3 17.5 14.2 11.2 11.4 10.3

Μ αρτ.1 
8 .7 5

Ε πιτόκια  Τραπεζικής Χ ρηματοδότησης 29.5 29.2 28.7 28.4 26.4 21.1 2 0 .2 19.1 17.6
Μ αρτ.1 

17.2

Δ είκ της Β ιομηχανικής Π αραγω γής (Μ εταποίησης) - 2.8 - 0.9 - 1.3 - 3.2 1.1 2.1 0.6 1.0 3.2
Ιαν. - Φεβρ. 1 

-0 .7

Α δειες  Ο ικοδομώ ν 5.8 - 15.7 - 10.8 - 2.5 - 7.6 - 3.9 20.7 5.7 9.4

Ε ισαγω γές (  σε εκατ. δολάρια) 18,693 19,105 19,902 17,615 18,742 22,929 24,136 23,644 23,247

Ε ξαγω γές (  σ ε εκατ. δολάρια) 6,365 6,797 6,009 5,034 5,219 5,783 5,770 5,373 5,566

Ισοζύγιο  Τρεχουσώ ν Σ υναλλαγώ ν (ω ς % στο ΑΕΠ ) - 4.7 - 3.8 - 2.0 - 2.6 - 0.5 - 2.4 - 2.6 - 2.6 - 2.7 - 2.1

Ισοζύγιο  Τρεχουσώ ν Σ υναλλαγώ ν (σε εκατ. δολάρια) - 3,562 - 1,520 - 2,078 -716 -122 - 2,851 - 4,539 - 4,844 - 3,644

Υψος Σ υναλλαγματικώ ν Δ ιαθεσ ίμω ν (σε εκατ. δολάρια) 4 ,2 9 4 6 ,0 4 6 5 ,5 8 8 8 ,6 9 4 1 5 ,4 32 1 5 ,7 36 1 9 ,1 77 1 3 ,3 3 7 18,191

Μ ακροπρόθεσμα  Ε πιχειρηματικά  Κ εφ άλα ια  Ιδ ιω τώ ν (σε εκατ. δολάρια) 901 1 ,3 5 0 2 ,0 3 8 1,981 2 ,7 5 7 5 ,3 9 6 1 0 ,1 77 2 ,6 2 5

Ιαν. - Οκτ. 1 

1,830

Α ρ ιθ μ ό ς  Α πασχολούμενω ν (σε χ ιλιάδες) 3,719 3,632 3,685 3,720 3,790 3,824 3,872 3,854 3,862 3,893

Α ριθμός Α νέργω ν(σε χ ιλιάδες) 281 301 350 398 404 425 446 440 433 423

Π οσοστό Α νεργία ς  (%) 7.0 7.7 8.7 9.7 9.6 10.0 10.3 10.3 10.1 9.8



Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (% ) 
Πραγματικοί ρυθμοί αύξησης

Ε.Ε.15 Ελλάδα Ελλάδα / Ε.Ε.15

1990-1993 1.3 0.6 42% του μέσου ρυθμού μεγέθυνσης τω ν 15

1994-1996 2.4 2.2 90% »

1997-1999 2.5 3.5 141% »

Πληθωρισμός (% )
(Αποπληθωριστής Ιδιωτικής Κατανάλωσης)

Ε.Ε.15 Ελλάδα Διαφορά 
Ελλάδα - Ε.Ε.15

1990-1993 4.8 17.4 12.6 ποσοστιαίες μονάδες

1994-1996 3.0 9.4 6.4 »

1997-1999 1.7 4.2 2.5 »

Δημοσιονομικό έλλειμμα ως %  στο ΑΕΠ

Ε.Ε.15 Ελλάδα Διαφορά 
Ελλάδα - Ε.Ε.15

1990-1993 5.0 13.6 8.6 ποσοστιαίες μονάδες

1994-1996 5.0 9.4 4.4 »

1997-1999 1.8 2.7 0.9 »

Επενδύσεις (% )
Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής

Ε.Ε.15 Ελλάδα
Διαφορά 

Ελλάδα - Ε.Ε.15

1990-1993 
1994-1996 
1997-1999

-0.9
2.6
3.7

0.8
3.4
10.0

+1.7
+0.8
+6.3

ποσοστιαίες μονάδες

»
»

Πηγή: OECD, Economic Outlook, December 1998
European Economy, Supplement A, Economic Trends, No 4, April 1999 
ΥΠΕΘΟ, Δ/νση Μακροοικονομικής Ανάλυσης, Μάρτιος 1999


