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Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Σημίτης έκανε χην ακόλουθη

δήλωση μετά τη συνεδρίαση του ΑΣΟΠ.

I. Το ΑΣΟΠ, στην συνεδρίαση του της 3 Δεκεμβρίου '86, συζήτησε και αξιολό
γησε τις οικονομικές εξελίξεις κατά το 1986 και αποφάσισε τους στόχους 
και τα μέσα οικονομικής πολιτικής για το 1987, αφού έλαβε υπόψη του

και την συζήτηση του ίδιου Θέματος στο Ε.Σ.Α.Π. της 25ης Νοεμβρίου 1986.

II. Το ΑΣΟΠ διαπίστωσε την συνέπεια της οικονομικής πολιτικής του 1986 τα 

οικονομικά αποτελέσματα της οποίας επιβεβαιώνουν την ορθότητα των μέτρων 

του διετούς σταθεροποιητικού Προγράμματος που εφαρμόζεται από τις 11 

Οκτωβρίου 1985.

Οι στόχοι του προγράμματος αυτού προβλέπεται ότι θα επιτευχθούν με 
μικρές αποκλίσεις και - το σημαντικώτερο - χωρίς αύξηση αλλά, αντίθετα, 

με ελαφρά μείωση του ποσοστού ανεργίας :

- Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπολογίζεται να περιο- 
ρισθεί στο τέλος του χρόνου από 3,3 δισ.δολλάρια σε 1,8 δισ.δολλάρια, 
έναντι στόχου 1,7 δισ.δολλάρια.

- 0 πληθωρισμός θα μειωθεί ως το τέλος του χρόνου από 25% το Δεκέμβρη 

του 1985 στο 16,5%, έναντι στόχου 16%.

- Το συνολικό έλλειμμα του Δημόσιου Τομέα ως ποσοστό του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος διαμορφώνεται σε 13,5%, έναντι 18% περίπου το 1985 

και στόχου 14%.

III. Το λίθΠ διαπίστωσε ότι τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη 

των στόχων αυτών:

- αυστηρή εισοδηματική πολιτική, που ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική για τους 

εργαζόμενους του αστικού τομέα της οικονομίας,

- περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, που ήταν πιό επιτυχής ως προς τις 
εισπράξεις και όχι όσο αναμενόταν αποδοτική στο μέρος των δημοσίων 

δαπανών,

- περιοριστική νομισματική πολιτική που εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη δυσκο
λία λόγω υπέρβασης των πιστωτικών ορίων που είχαν τεθεί στις Εμπορικές 

Τράπεζες στην αρχή του χρόνου,

- συνεπής συναλλαγματική πολιτική με γνώμονα την ανάγκη διαφύλαξης της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και την διαφύλαξη των στό
χων του πληθωρισμού,
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ήταν επώδυνα μεναλλά αναγκαία για την συνεπή εφαρμογή του σταθεροποιητικού 

προγράμματος της 11ης Οκτωβρίου 1985.

IV. Το ΑΣΟΠ έλαβε υπόψη τις αξιολογήσεις και τις προτάσεις των κοινωνικών 
εταίρων της οικονομίας όπως αυτές εκφράσθηκαν στην συνεδρίαση του ΕΣΑΠ της 

25ης Νοεμβρίου 1986. Η γενική κατεύθυνση των προτάσεων όλων των κοινωνικών 
εταίρων (μολονότι διαφέρουν ως προς την εξειδίκευσή τους, λόγω των διαφο
ρετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικοί τομείς της οικονο

μίας), είναι "χαλάρωση" της αυστηρής οικονομικής πολιτικής που ακολουθή
θηκε μέχρι σήμερα. Χαλάρωση είτε στον εισοδηματικό, είτε στον δημοσιονο

μικό, είτε στον πιστωτικό τομέα. Το ΑΣΟΠ, μολονότι αντιλαμβάνεται πλήρως 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες και οι 

αγρότες απο την περιοριστική πολιτική που ακολουθείται, θεωρεί ότι αλλα
γή της πολιτικής αυτής δεν είναι δυνατή αυτή την στιγμή γιατί θα υπο
νόμευε τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του σταθεροποιητικού προγράμματος στα 

μέτωπα του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων του δημοσίου και του εξωτε
ρικού τομέα.

V. Το ΑΣΟΠ αποφασίζει την απαρέγκλιτη συνέχιση του σταθεροποιητικού προγράμ
ματος στο έτος 1987. θα πρέπει το 1987 να γίνει προσπάθεια να προσεγγι
στούν οι εξής στόχοι :

- Περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού ώστε η αύξηση του Δείκτη Τιμών Κατα
ναλωτή μεταξύ Δεκεμβρίου 1986 και Δεκεμβρίου 1987 να είναι γύρω στο 10%.

- Περαιτέρω μείωση του συνολικού ελλείμματος του Δημόσιου Τομέα σε ταμεια

κή βάση κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν.

- Περαιτέρω μείωση του Ελλείμματος Τρεχουσών Συναλλαγών στο επίπεδο των 

1,25 δισ.δολλαρίων.

VI. Για την επίτευξη των πιό πάνω στόχων του 1987, ο Υπουργός ΕΑνικής Οικονο
μίας εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιήσει μεταξύ άλλων τα μέσα οικονομικής 

πολιτικής προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις :

- εισοδηματική πολιτική : Το πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής προσδιο
ρίζεται από την εφαρμογή της Α.Τ.Α. σύμφωνα με τις αρχές που ίσχυσαν 

το 1986 και αύξηση των θεσμικών τιμών των αγροτικών προϊόντων σε τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζουν την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για τον πλη
θωρισμό. Η εξειδίκευσή του πλαισίου θα γίνει μετά απο διάλογο με τη 

ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ.
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- δημοσιονομική πολίτικη : συνέχιση της περιοριστικής πολιτικής με ιδιαί
τερη έμφαση στην αυστηρότερη περιστολή των δημοσίων δαπανών, την αύξηση 

των εσόδων και την εξυγίανση των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών,

- νομισματική πολιτική : αυστηρή τήρηση του νομισματικού προγράμματος με 

μέγιστο όριο πιστωτικής επέκτασης 11%.

- συναλλαγματική πολιτική : συνέχιση της προσεκτικής παρακολούθησης και 

προσαρμογής της ισοτιμίας της δραχμής λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη δια
τήρησης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων που κατακτήθηκε 

μέχρι σήμερα.

Οι οικονομικοί υπουργοί, υπό τον συντονισμό του Υπουργού Εθνικής Οικονο

μίας, είναι υπεύθυνοι για την πιστή τήρηση της οικονομικής πολιτικής 

αυτής.
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Ελλεί μματα δημόσιου τομέα σε ταμειακή βάση

(δισεκ. δρχ.)

19Θ5
19Θ6

Εκτιμήσεις
1987

Προβλέψεις

Κρατικός προϋπολογισμός 669,5 530,0 518,0

(Τακτικός) (433,3) (280,0)- (221,0)

(Επενδύσεων) (236,2) (250,0) (297,0)

Διαχείριση κρατικών εφοδίων 
και αγροτικών προϊόντων -22,7 40,0 -25,0

Δημόσιες επιχειρήσεις 130,0 90,0 40,0

Τοπική αυτοδιοίκηση και 
λοιπά ΝΠΔΔ 33,1 80,0 47,0

ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 809,9 740,0 580,0

(ποσοστό στο ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν) (17,9) (13,5) (9,5)

3.12.06
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'Εσοδα, δαπάνες και έλλειμμα του γενικού κρατικού προϋπολογισμού (Δημοσ/κή βάστγ)

(δισεκ. δρχ.)

1985
1986

Εκτιμήσεις
1987

Προϋπ/σμός
Μ ε τ ά
85/84

β ο λ έ
86/85

ς %
87/86

'Εσοδα 1.243,1 1.675,5 2.072,0 21,4 34,8 23,7

Τακτικός προϋπολογισμός 1.110,8 1.475,0 1.840,0 19,5 32,8 24,7

ΕΛΕΓΕΠ 120,8 165,0 182,0 45,2 36,6 10,3

Προϋπ.δημόσιων επενδ. 11,5 35,5 50,0 -1,7 208,7 40,8

Δαπάνες 1.892,3 2.315,5 2.740,0 33,5 22,4 18,3

Τακτικός προϋπολ/σμός(1) 1.497.31 1 1.840,2'· 1 2.194,0 34,5 22,9 19,2

ΕΛΕΓΕΠ 120,8 165,0 182,0 45,2 36,6 10,3

Προϋπ.δημόσιων επενδ. 274,2 310,3 364,0 24,1 13,2 17,3

Ακαθάριστο ’Ελλειμμα 649,2 640,0 668,0

Τακτικός Προϋπολογισμός 386,5 365,2 354,0

ΕΛΕΓΕΠ - - -

Προϋπ. δημόσιων επενδ. 262,7 274,8 314,0

Χρεολύσια Κρατ.Προϋπ/σμού 66,2 121,5 150,0

Καθαρό ’Ελλειμμα 583,0 518,5 518,0

(Ποσοστό % στο ΑΕΠ) (12,9) (9,4) (8,5)

(1) Περιλαμβάνεται ποσό 5,3 δισ.δρχ. τα 
δαπάνες για εξυπηρέτηση του δανείου

1985 και 5,2 δισ.δρχ. το 1986 που αφορά 
των 70 δισ.δρχ. της Τ.Ε. προς το Ε.Δ.

3.12.86
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Ελλείμματα δημόσιου τομέα με βάση τα δημοσιονομικά, στοιχεία (δισεκ. δρχ.)

α .

3 .

γ .

Ακαθάριστο έλλειμμα Κρατικού προϋπολογισμού 

-Χρεωλύσια Κρατικού προϋπολογισμού 

Καθαρό έλλειμμα Κρατικού προϋπολογισμού 

(ποσοστό % στο ΑΕΠ)

(2 )Ακαθάριστο έλλειμμα ΔΕΚΟ 

-Χρεωλύσια ΔΕΚΟ ^

Καθαρό έλλειμμα ΔΕΚΟ ^

(ποσοστό % στο ΑΕΠ)

Διαχείριση αγροτικών προΐ'όντων και κρατικών εφοδίων

Σύνολο (α+β+γ)

(ποσοστό % στο ΑΕΠ)

1985 1986 1987
εκτιμήσεις προβλέφεις

(1 )649,2 1 ’ 6 4 0 , 0 (1* 668,0

66,2 121 ,5 150,0

583,0 518,5 518,0

(12,9) (9,4) (8,5)

258,1 268,1 255,6

80,9 131 ,7 215,2

177,2 136,4 40,4

(3,9) (2,5) (0,7)

-22,7 40,0 -25,0

737,5 694,9 533,4

(16,3) (12,6) (8,7)

(1) Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δανείου των 70 δισ. δρχ. της Τ.Ε. προς Ε.Δ.

(2) Περιλαμβάνονται μόνο οι 50 ΔΕΚΟ που αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.

3/12/86


