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Μεταξύ Δεκεμβρίου 1985 και Ιουνίου 1986, η αύξηση του δείκτη

τιμών καταναλωτή, μετά από εποχική διόρθωση, σε ετήσια βάση, 

ήταν 15,7%. Αυτό σημαίνει ότι, η έξαρση του πληθωρισμού στο 

δεύτερο εξάμηνο του 1985 είχε παροδικό χαρακτήρα και ότι ο 

πληθωρισμός έχει ήδη πέσει κάτω από 16% που είναι ο στόχος 

για την περίοδο μεταξύ Δεκεμβρίου 1985 και Δεκεμβρίου 1986.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών είναι μειωμένο κατά 

134 εκ. δολλάρια. Η εικόνα είναι στην πραγματικότητα καλύτερη. 

Την συγκαλύπτει η υποτίμηση του δολλαρίου. Σε ECU η βελτίωση 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του πρώτου τετραμήνου το 

1985 σε σχέση με το 1986, ανήλθε στο 37,1%.

Η οικονομική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο. Το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν παρουσίασε αύξηση 1,7% το πρώτο 

τρίμηνο του ,'86. Υπάρχει μείωση του αριθμού των απολυθέντων 

και αύξηση στις τοποθετήσεις σε κενές θέσεις εργασίας.

Υπάρχουν υπερβάσεις των στόχων του νομισματικού προγράμματος 

ως προς την χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Οι πιστώσεις των εμπορικών τραπεζών που στο πρώτο τετράμηνο 

αυξήθηκαν με ρυθμό, που μετά από εποχική διόρθωση, αντιστοιχεί 
σε ετήσια αύξηση περίπου 23,5% έναντι στόχου του νομισματικού 

προγράμματος 14% για ολόκληρο το 1986. Η μεγαλύτερη επιτάχυνση 

στο φετεινό τετράμηνο σημειώθηκε στη βραχυπρόθεσμη χρηματο

δότηση της βιομηχανίας και στις πιστώσεις προς το εσωτερικό 

εμπόριο.

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές πρέπει να συνεχισθούν τα μέτρα 

ελέγχου της πιστωτικής επέκτασης που πήρε πρόσφατα η Τράπεζα 

της Ελλάδος

Η οικονομική πολιτική που σχεδιάσθηκε τον Οκτώβρη του 1985, 

μπορεί να οδηγήσει ςττους επιδιώκόμενους στόχους. Χρειάζεται 

συνεπής εφαρμογή της και όχι συμπλήρωσή της με νέα μέτρα.

Η περίοδος από τον Οκτώβρη μέχρι σήμερα έδειξε, ότι έχουν



σωστά υπολογισθεί οι συνέπειες του κάθε μέτρου. Γι'αυτό και 

πρέπει τα μέτρα - όπως ακριβώς αποφασίστηκαν - να ακολουθηθούν 

χωρίς παρεκκλίσεις.

Στη δημόσια ζωή μας υπάρχει η τάση για δραματοποίηση. Η 

δραματοποίηση είναι αρνητικό στοιχείο για μία σωστό και 

ψύχραιμη εκτίμηση της οικονομικός εξέλιξης. Η σταθεροποίηση 
της οικονομίας απαιτεί χρόνο. Σόμερα έχουμε επιτύχει τόσο 

την εφαρμογό ενός σταθεροποιητικού προγράμματος, όσο και μία 

πορεία που θα οδηγόσει, αν είμαστε προσεκτικοί και συνεπείς, 

σε μία σταθερό αναπτυξιακό προσπάθεια.


