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18 Αυγαύοχου 1988

Ο Υπουργός Εθνικές Οικανσμίο:ς κ . Πο:νο:γ ιώχης Ρουμελιώτης έκανε σέμερο: 
χι-ς ακόλουθες δηλώσεις γιό: τις εξελίξεις της οικονομίο:ς κατό: χο 
πρώχο εξάμηνο χου χρέχονχος έχους:

1 · Πριν προχωρήσω οχέν ανασκόπηση χων οικονομικών εξελίξεων Kat 
προοπτικών θο: έθελο: να επα:ναλΰ:βω εν ουνχομίο: χο πλο:ίσια πάνω οχΰ 
οποίο η Κυβέρνηση χάραξε την οικονομικά της πολιτικέ, κο:ι τους 
στόχους τους οπαίους έθεοε κο:χά χη χάραξη της πολιτικές της.
Βασικέ επιδίωξη της οικονομικές πολιτικές γιό: χο 1988 έχο:ν η 
μεχΰ:βο:οη από χη σχαθεροποίnon οχέν ο:νάπχυξη.Η μεχό:βο:οη ο:υχέ απαιτεί 
ιδιαίτερα προσεκτικά βέμαχα:, ώστε νο: μην ο:νο:χρο:πούν χο: επιχεύγμο:χα 
χου σταθεροποιητικού προ γράμματος, χο: οποίο: με χόοη θυοίο: 
επιτεύχθηκαν.Κύριος ο:νο:πχυξ ιο:κός στόχος γιό: χο 1988 έχο:ν η χόνωοη 
χων πο:ραγωγικών επενδύσεων. Προυποθέοε ι ς γιό: την επιχυχίο: χου οχΰχου 
ο:υχού ο:ποχελούν η πο:ρο:πέρα μείωση χου πληθωρισμού και η συγκράτηση 
χου ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών της χώρας αε επίπεδα που δεν 
απαιτούν αυξημένο: δανειακά κεφάλαια από χο εξωτερικό. Η ύπαρξη χων 
προϋποθέσεων αυτών συμβάλλει στη διαμόρφωση ευνοϊκών επενδυτικών και 
επιχειρηματικών προσδοκιών.Εν όψει χων στόχων αυτών,η Κυβέρνηση 
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση οχέν χέρηση της εισοδηματικές της 
πολιχικές,ενώ παράλληλο: η προσπάθεια γιά την χόνωοη χων επενδύσεων 
συνδυάσθηκε με μ ιό: πολιτικέ συγκραχημένης ο:ύξηοης της 
κατανάλωσης, ώστε νο: συνεχιστεί χο φα:ινόμενο της μεχο:φοράς πόρων ο:πό 
την κατανάλωση οχις επενδύσεις που παραχηρέθηκε χο 1987.

Σε ό,χι αφορό: τις οικονομικές εξελ ί ξε ι ς , ο:πό χο: διαθέσιμα στοιχείο: 
προκύπτει όχι χο: βασικά μακροοικονομικό: μεγέθη αχό πρώτο εξάμηνο του 
έχους κινούνται μέσα σχά πλαίσια που έθεσε η οικονομικέ πολιτικέ γιά 
χο 1988. Το: κύρια χαρακτηριστικά χων εξελίξεων ο:υχών είναι η 
επιβράδυνση χου πληθωρισμού, που τον Ιούλιο χου 1988 έτρεχε με εχέο ιο 
ρυθμό 13,27. έναντι ρυθμού 16,97. και 24,67. τον Ιούλιο χου 1987 και 
1986" ανχ ί'σχαι^ομ κδΓΐ η Συγκράτησή του ισοζυγίου χρεχουοών συναλλαγών 
χου πρώτου εξο:μένου σχά επίπεδο: της ο:νχ ίοχοι χης περιόδου χου 1987. θο:



τηνπρέπει, να οημευωθεύ όχι, οι εξελύξευς ο:υχές ο ημε υώνανχο:υ παρά 
ανάκαμψη που παραχηρεύχαυ οχ6 δαπάνη χης ου κονομ ύ ας . Ανο:φορυ κά με χυς 
επενδύοευς οι, δυαθέουμου δεύκχες επι βεβο:υώνουν χην πρόβλεψη γυά 
αυοθηχ6 επυχάχυνοη χου ρυθμού ο:ύξησης χους. Τέλος υδυο:ύχερα ευναυκύι 
πσρουουάζεχσυ η εξέλυξη χης πο:ρο:γωγίις χόοα χου πρωχογενούς οσο και, 
χου δευχεραγενούς χομέο:.

Σύμφωνα με χυς αρχυκές προβλέψευς χου ΥΠ.Ε8.0. χο Ακαθάρυοχο Εγχώρυο 
Προυόν(ΑΕΠ) σε σταθερές χυμές ανο:μενόχο:ν νο: ο:υξηθεύ κο:χά 2,0-2,57. χο 
1988. Από χυς εξελύξευς χου πρώχου εξαμήνου ενυοχύεχο:υ η πρόβλεψη όχι, 
ο ρυθμός αύξησης χου ΑΕΠ θα ξεπεράοευ χο 2,07. και, θο: δυοιμαρφωθεύ οχό 
2,57 περύπου.

Αναλυχ ι, κόχερα ου εξελύξευς οχά βαουκά οχουχεύο: χ η ς .ουνολυκ6ς ζίιχηοης 
καυ χης παραγωγές κο:υ οχύς χυμές εμφανύζεχαυ ως εέίις:

2. ΕΠΕΝώΥΣΕΙΣ

Το ευνουκό επενδυχυκό κλύμα που έχει, δημυουργηθεύ οχ6 χώρα μας από 
χο δυεχές οχαθεροπουηχυκό πρόγραμμο: καυ χη γενυκόχερη ουκονομυκ6 
πολυχυκέι χης κυβέρνησης, εξηγεύ χην υδυωχυκίι επενδυτυκ6 δρασχηρυόχηχα 
που εμφανύ^εχαυ ένχονη χο πρώχο εξάμηνο ταυ 1988.

Ου ανχύοχουχου ουκονομυκού δεύκχες πυοχαπουούν όχυ η ανάκαμψη χων 
υδυωχυκών επενδύσεων που οημευώθηκε χο 1987 ουνεχύζεχαυ καυ χους 
πρώχους έξυ μ6νες χου 1988. Εχο υ χο πρώχο εξάμηνο χου έχους ο όγκος 
αδευών νέων ουκαδομών εύναυ αυξημένος καχά 15,87., ένανχ υ μεύωοης 2,97. 
χην ανχύοχουχη περίοδο χου προηγούμενου χρόνου, ενω ου πωλίισευς 
χουμένχου οχό εοωχερυκό χης χώρας παρουουάζουν αύξηση 17,97 ένανχυ 
περυο υνίις μεύωοης 3,27. Η ανοδυκίι πορεύα χων υδυωχυκών επενδύσεων 
φαύνεχαυ καυ από χα υπάρχονχα σχουχεύα γυά χυς επενδύοευς που έχουν 
υπαχθεύ οχό Νόμο 1262/82. Σχό πρώχο εξάμηνο χου 1988 έχουν υπο:χθεύ 
σχό Νόμο επενδύσευς ύψους 83 δυοεκ.δρχ,ενώ χο ανχύαχουχο εξάμηνο χου 
1987 εύχαν υπαχθεύ επενδύοευς ύψους 49,7 δυσεκ.δρχ,δηλαδή σημευώθηκε 
αύξηση 677.Παράλληλα ο δεύκχης παραγωγές χης ομάδας κεφαλαυουχυκών

αγαθών, που^ θεωρεύχαυ _:ο_ δεύκχης πρόκρυμα γυά την παρά__πέραζεξ έλχ ξ η-
χης επενδυχυκίις δραοχηρυόχηχας σχ6 χώρα, αύξηθηκε χο πενχάμηνο Ιαν.-



Μαιαυ 1988 κατά 13,57. έναντι μείωσης 4,87. χο 1987.

Κλείνοντας τη σύντομη αυτέ αναφορά στίς ιδιωτικές επε νδύσε ι ς, θο: 
πρέπει νο: σημειωθεί ότι η έρευνα του ΙΟΒΕ που έγινε τη περίοδο 
Μαρτίου—Απριλίου 1988 και αφορά τις τελευταίες προβλέψεις των 
Βιομηχανιών γιά τις επενδύσεις τους ατό τρέχον έτος , δείχνει οτι οι 
επενδυτικές τους δαπάνες θο: είνο:ι σημαντικά αυξημένες έναντι του 
1987 (Τριμηνιο:ίο: έκθεση ΙΟΒΕ Ιουλίου 1988).

Οπως επανε ι λλημμένα έχει αναφερθε ί, οι δημόσιες επενδύσεις το 1988 θα 
σημειώσουν αύξηση σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με τα δύο 
προηγούμενα χρόνια του σταθεροποιητικού προγράμματος, όπου υπέρξε 
σημαντικά συγκράτηση τους. Τα τελευταία διαθέσιμο: στοιχεία γιά τα 
πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν ότι οι πληρωμές του προγράμματος 
των δημοσίων επενδύσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 9,37. έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 1987.

Το δεύτερο τρίμηνο του 1988 υπήρξε μιά συγκράτηση των πληρωμών,που 
έταν ιδιαίτερο: ο:υξημένες ατό πρώτο τρίμηνο,έτσι ώστε νο: κινούνται 
στά πλο:ίσια του ετέσιαυ προγράμμο:τος. Η απορροφητικότητα: των πληρωμών 
του προγράμματος των Λημασίων επενδύσεων είναι οτό εξάμηνο 
40, 4'Λ, δηλαδέ σε πολύ φυσ ιολογικά επίπεδα. Το γεγονός ο:υτό είναι 
σημαντικό και δείχνει τη συνέπεια και την αποφασιστ ι κότητο: της 
οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης γιά την μη υπέρβαση των 
πληρωμών που είχο:ν προυπολογ ι ο θε ί .

Εξάλλου ικανοποιητικέ συνεχίζει νο: είναι η εξέλιξη των επενδυτικών 
προγραμμάτων των Λημοσίων Επι χε ιρέοεων και Οργανισμών. Ειδι κότερα το: 
στοιχεία πού ο:φορούν τους δύο ο:πό τους μεγαλύτερους οργανισμούε της 
χώρας,τη ΩΕΗ και τον ΟΤΕ, δείχνουν γιά το πρώτο εξάμηνο του 1988 
αύξηση των πληρωμών γιά επενδύσεις κατά 7,27. κο:ι 25,3% αντίστοιχο:.

Συμπληρωματικά θα πρέπει να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα 
στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών, το πρώτο τρίμηνο του 1988 οι 
επενδυτικές-δαπάνε ς για -αγαθά παγίου κεφαλαίου,εκτός -των μηχανημάτων 
που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία εισαγωγών ,παρουσίασαν αύξηση



κο:χά 5,37 ,ένανχχ αύξησης καχά 1,07. χο ανχίοχοχχα χρίμηνα χου
1987. Σχη δχαμόρφωοη χης παραπάνω εξέλχξης συνέβαλε , χόσον π αύξηση 
κο:χά 5,57. χων δαπανών γχο: κχίρχο: όσον και, π αύξηση καχά 13,37 χων 
3ο:πανών γχο: μεχαφορχκά μέσα. Ιδιαίτερο χο:ρακχηρ·χσχχκΰ χης πο:ρο:πάνω 
εξέλχξης ,είναχ όχχ προήλθε απακλεχσχχκά από χην αύξηση καχά 10,97. 
χων επενδύσεων χου χδχωχχκαύ χομέο: που υπερκάλυψε χην υποχώρηση καχά 
6,27. χων ανχίοχοχχων επενδύσεων χου δημόοχου χομέο:.

3. ΙΑΙΒΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛ3ΣΗ

Από χους υπάρχοντες δείκτες γχά χην καχο:ναλωχχκ6 ουμπερχψορά δεν 
πρσκύπχουν σαφείς ενδείξεχς γχά χην εξέλχξη χης χδχωχχκΑς 
καχανάλωοης μέσα αχό πρώχο εξάμηνο χου 1988. Συγκεκρχμένο: ο δείκχης 
χης ομάδας χων καχαναλωχ χ κών αγαθών χης μεχαπαχηχ.χ κίις παραγωγές 
παρουσχάζεχ οχό πενχάμηνο αύληση 3,37 ένανχχ 0,27 μείωσης χου 
ανχίοχοχχου πενταμήνου χου 1987, ενω ο ανχίσχοχχος δείκχης χων 
δχαρκών καχαναλωχχκών αγαθών εξακολουθεί να δείχνεχ μείωση (-9,27 χο
1988, -7,07 χο 1987).

Σε ό,χχ αφορά χην εξέλχξη χου δείκχη αξίας λχανχκών πωλίισεων θα 
ηρέπεχ να σημεχωθεί όχχ δεν είναχ δυναχίι η σύγκρχση χου με 
προηγούμενα έχη λόγω αλλαγές χης βάοπς χον-

Πάνχως θα πρέπεχ να αναφερθεί όχχ λόγω χης βελτίωσης χου πραγμαχχκού 
χδχωχχκσύ διαθεσίμου εισοδήματος χο 1988,προβλέπεχαχ όχχ θα υπάρξεχ 
αύξηση χης εθνικές χδχωχχκίις καχανάλωοης.

4. ΠΑΡΑΓΟΓΗ

Το 1987 χο ΑΕΠ παρουσίασε πχώοη καχά 0,67.Η πχώαη αυχ6 προήλθε από 
μείωση χης βιομηχανικές παραγωγές καχά 27. καχ μείωση χου προχόνχας 
χου πρωχογενέ χομέα καχά 4,57.

□χ προοπχχκές γχά χο 1988,σύμφωνα με χα δχαθέσχμα σχαχχεία γχά όλους 
χους κλάδους οικονομικές δρασχηρχόχηχας, δχαγράφονχαχ χδχαίχερο: 
ευνοχκές.

Εχδχκόχερα χο προχόν χου πρωχογενέ χομέα προβλέπεχαχ να αυξηθεί καχά



cr 
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5-67. περίπου.Από πρόοφαχες εκτιμήσεις του Υπ.Γεωργίοις προκύπτει, όχι, 
π ακαθάριστη οιξία: φυτικές πο:ρα:γωγ6ς σε σταθερές τιμές
1970, ο:νο:μένετο:ι να ο:υξηθεί κοιτά 107. περ ί που . Ανοιλυτ ι κότερο: η πο:ρο:γωγ6 
των σι.χηρών πραβλέπετοιι να οιυξηθεί κοιτά 117., του βοιμβοικιαύ κατά 
147., ενώ ι δ ι ο: ί τ ερο: σημαντικά προβλέπεται π οιύξηοη της πο:ρο:γωγ6ς 
λοιδιαύ (407. ). Η ακαθάριστη ο:ξίο: της ζωικ6ς πο:ρο:γωγ6ς θο: εμφανίσει, 
μικρ6 βελτίωοη 17. περίπου.

Σύμφωνο: με το: στοιχείο: της ΕΣΥΕ ,α γενικός δείκτης 0 ι ομηχοιν ι κ6ς 
πο:ρο:γωγ6ς ποιρουο ί οιοε , το πεντάμηνα Ιαν.-ΙΊοιιου 1988 σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του 1987 οιύξηοη 5,57.. Το 1987 είχε παρουσιάσει 
οιντίοτοιχα μείωοη 0, 97. Αναλυτ ι κότερο: ο δείκτης ορυχείων το πεντάμηνο 
Ιοιν.-Μαιου 1988 παρουοίαοε άνοδο 8,37..0 δείκτης πο:ραγωγ6ς
ηλεκτριομαύ-φωτοιερί ου παρουοί οιοε όινοδο 8,17.0 δείκτης μετοιποι- ητ ι κ6ς 
πο:ρο:γωγ6ς το πεντάμηνο Ιαν.-ΙΊοιιου 1988 ποιρουο ί οιο ε οιύξηοη 57. έναντι 
μείωσης 1,57. για την ίδιο: περίοδο του 1987. Ιδιαίτερα σημαντικά άνοδο 
παρουοίαοε ο δείκτης ποιροιγωγης κεφαλοιιακών αγοιθών κατά 13,57,έναντι 
διοιδαχικών μειώσεων 4,87 κοιι 0,47. το 1987 και, 1986 οιντίοταιχοι. Επίοης 
αύξηση 3,37 εμφανίζει, κοιι ο δείκτης παραγωγές καταναλωτικών αγαθών 
έναιντι μείωσης 0,27 το 1987.0 δείκτης παραγωγές διαρκών
καταναλωτικών αγαθών παρουσίασε μείωση 9,27. ενω μείωοη είχε
εμφανίσει και το 1987 (77).Από τους έπιμέρους κλάδους σημαντικά
αύξηο'η ποιρουο'ΐαο'αν οι εξ6ς: καπνού 14, 47, ειδών διατροφές 5, 27, ποτών 
3,87, επίπλων 24, 17, προϊόντων ελαστικού και πλα:στικ6ς ύλης 27,27, μη 
μεταλλικών ορυκτών 13,97,0ασικών μεταλλουργικών προϊόντων 
9, 47, μεταλλ ι κών προϊόντων 13,57. Αντ ί θετά μείωοη ποιρουοί οιοαν οι 
κλάδοι : ξύλου—φελλού 4,67, χάρτου 11,97, δέρμοιτος 4,37, πλεκτρι κών
μηχοινών 9,77. και λοιπών βιομηχανιών 15,67.

Εξάλλου στην τελευτοιίο: τριμηνιαία έκθεση του Ι0ΒΕ εκτιμάται ότι το 
σ'εξάμηνο του 1988 η μεταποιητικά ποιραγωγίι θα είναι οαφώς αύξημένη 
ένοιντι του α ’εξοιμίινου 1987 και προβλέπετοιι ότι ολόκληρο το 1988 η 
παρο:γωγ6 θα εμφανίσει αξιόλογη άνοδο.

Η κατασκευαστικά δροιοτηριότητα όπως τονίσθηκε και προηγουμένως 
εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη.Ετσι το προιον του τομέα εκτιμάτοιι ότι 
θα αυξηθε ί “κατά“ 57.



Οι αυξητικές τάσεις του προϊόντος του δευτερογενή ταμέο: ο:ναμένεται 
νο: συνεχισθούν κο:ι το 0 ’εξάμηνο του 1988 με επιβραδυνόμενο όμως 
ρυθμό. Ετσι το προιον του ταμέο: πραβλέπεται να αυξηθεί 37. περίπου.

Οι ευνοϊκές ο:υτές εξελίξεις στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέο: της 
οικονομίοις σε συνδυασμό με την πραβλεπόμενη ανάκαμψη της δημόσιας 
κατανάλωσης ο:νο:μένετο:ι νο: επηρεάσουν θετικά την εξέλιξη του 
προϊόντος των υπηρεσ ιών κο:ι ειδικότερα των μεταφορών, εμπορίου κο:ι 
τραπεζών. Εχ ο ί προβλέπεται οτ ι το προϊόν των υπηρεσιών θο: εμφανίσει 
επιτάχυνση ταυ ρυθμού αύξησης από 0,67. το 1987 στο 1,5 περίπου το 
1988.

Σύμφωνα με τις πο:ρο:πάνω ευνοϊκές εξελίξεις στους επι μέρους κλάδους 
η πρόβλεψη γιο: αύξηση του συνολικού ΑΕΠ το 1988 κατά 2,57. είνο:ι 
ρεαλ ιστ ι κ fi.

Η εκτίμηση o:uxfi ενισχύεται και απο το: πρόσφατο: στοιχείο: των 
τριμηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών, σύμφωνο: με τα οποία το ο:'τρίμηνο του 
1988 το ΑΕΠ αυξήθηκε έναντι του αντιστοίχου τριμήνου του 1987 κατά 
2,97.. Η αύξηση auxfi προήλθε απο το δευτερογενή και τριτογεν6 τομέα 
της οικονομίας,ενώ το γεωργικό προϊόν παρέμεινε σχεδόν στα επίπεδα 
του α ’τριμ6ναυ του 1987.Ειδικότερα σημαντικά 6ταν η ανάκαμψη στη 
μεταποίηση (5,37.) και τις κατασκευές (3,5Χ) αλλά και σε ορισμένους 
υποκλάδους των υπηρεσιών, όπως οι αεροπορικές μετα:φορές και οι 
τηλεπικοινωνίες.

Σχετικά με τον πρωτογενή τομέο: παρατηρείται ότι κατά το α ? τρίμηνο 
του έτους η αγροτικά παραγωγέ είναι πολύ περιορισμένη και κο:λύπτει 
μόνο το 67. της συνολικές ετ(ισιο:ς παραγωγές. Στο σύνολο του έτους το 
αγροτικό προϊόν ο:νο:μένετο:ι να σημειώσει σημαντικά άνοδο.

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν σαν συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών 
στην αγορά εργασίας.Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 0AEÛ τον 
Ιούνιο του 1988 ο αριθμός των απααχολουμένων μισθωτών αυξήθηκε κατά 
2,3Χ σε σχέση με τον αντίστοιχο μΐινα του 1987 και έφθαοε τα 1810000 
άτομα. Το υπόλοιπο των εγγεγραμμένων ο:νέργων από 98423 το Ιούνιο του 
1987 μειώθηκε σε 90366 τον Ιούνιο του 1988 (μείωση 8,27.) κο:ι το 
ποσοστό ανεργίας τον ίδιο μίινο: μειώθηκε στο 4,87. από 5 ,37. που 6το:ν



τον Ιούνιο του 1987.

5.ΤΙΜΕΣ

Από το: μέχρι τώρο: στοιχείο: της Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίας 
προκύπτει ότι ο Αείκτης Τιμών Καταναλωτέ τα επτάμηνο του 1988 
παρουσίασε αύξηση 5,87.. Η αντίστοιχη αύξηση και το 1987 κο:ι το 1986 
έταν 8,27.. Είναι επίσης ενδιαφέρον νο: σημειωθεί ότι το μέσο επίπεδο 
του δείκτη Ιανουοιρί ου-Ιαυλ ί ου 1988 σε σύγκριση προς το ίδιο επίπεδο 
του 1987 παρουσίασε αύξηση 13,07. ένο:ντι συνέσεων 17,07. και 24,6% που 
σημειώθηκαν αντίστοιχο: κατά την ίδια σύγκριση των ετών 1987 προς 
1986 και 1986 προς 1985.

Είναι συνεπώς φανερέ η συνεχές αποκλιμάκωοη του πληθωρισμού κατά τα 
δύο τελευταία έτη και ιδιαίτερα τους πρώτους μένες του 1988.Η 
υποχώρηση αυτέ των πληθωριστικών πιέσεων επιβεβαιώνεται κο:ι από το 
γεγονός, ότι οι αύξησεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου των 
τελευταίων 10 ετών έταν της τάξεως του 10-147.. Η ο:ύ£ηση που
σημειώθηκε το επτάμηνο του 1988 έταν η μικρότερη από το 1979.

Η ουσιαστικέ αιτία των μικρότερων ρυθμών αύξησης του πληθωρισμού 
είναι η επιβεβλημένη από την κυβέρνηση αντιπληθωριστικέ πολιτικέ.Το 
σταθεροποιητικό πρόγραμμα των δύο ετών αποδυνάμωσε τις πληθωριστικέσ 
πιέσεις και προσδοκίες με αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση του
πληθωριομού.Οι μειωμένοι ρυθμοί αύξησης του Α.Τ.Κ θα πρέπει επίσης 
να αποδοθούν στη μείωση των συντελεστών του Ψ.Π.Α καθώς και στην 
αυξημένη γεωργικέ και βιομηχανικέ παραγωγέ που είχε σαν αποτέλεσμα 
να μην δημιουργηθούν πραβλέματο: από πλευράς προσφοράς.

Οι μικροί πάντως ρυθμοί αύξηοης του πληθωρισμού δεν μπορούν να 
αποδοθούν οε συγκυριακούς παράγοντες,παρά μόνο στη συνειδητέ συνεχέ 
προσπάθεια γιά την αποκλιμάκωοη του. Το γεγονός αυτό επι βεβο:ιώνετο:ι 
από τους μειωμένους ρυθμούς αύξησης του Α.Τ.Κ κατά το επτάμηνο του 
1988 παρά τις αυξέσεις που σημειώθηκαν στα τιμολόγια της Α.Ε.Η και 
Ε.Υ.Α.Α.Π στα τσιγάρα,αεροπορικά εισητέρια εξωτερικού, ενοίκια, 
δημοτικά τέλη και φάρμακα.



Σε χαμηλά επίσης επίπεδο: κινήθηκε και ο Γενικός Αείκτης Τιμών 
Χονδρικές χο α ’εξάμηνο χου 1988.Το μέσο επίπεδο χου δείκτη σημείωσε 
αύξηση 8, Γ/. σε σύγκριση προς χο σ ’εξάμηνο χου 1987, ενώ η αύξηση 
■ίιχαν 9,47. και 22,37. αντίστοιχο: κο:τά χην ίδια: σύγκριση χων εχών 1987 
προς 1986 και. 1986 προς 1985. Τους πρώχους μίινες χου 1988 
πο:ρο:τηρίιθηκε μιο: επιτάχυνση οτο δείκχη που όμως ο:νακόπηκε χους δύο 
χελέυχο:ίους μΑνες.Ταν Ιούνιο χου 1988 πο:ρο:τηρίιθηκε αύξηση 0,77. 
έναντι χου προηγουμένου μίινο: ενώ οι ο:υξ^ιοεις ο:πό χην ο:ντίοτοιχη 
σύγκριση ίιταν 1,17. χο 1986 και 0,97. χο 1987. Από χην σύγκριση επίσης 
χου Γενικού Αείκτη χου Ιουνίου 1988 προς χον Γενικό δείκχη χου 
Ιουνίου 1987 προκύπτει ο:ύξηση 7,77. ένανχι αύξησης 11,07. κο:ι 20,47. 
που σημειώθηκε αντίσχοιχο: κο:χά χην ίδια σύγκριση χων δεικχών χων 
εχών 1987 προς 1986 και 1986 προς 1985.

Οπως προκύπχει από χο: οχοιχεία αυχά ο δείκχης χιμών χονδρικές 
αυξάνεχαι με διαρκώς χαμηλΰχερους ρυθμούς, γεγονός που σημαίνει όχι 
χους επόμενους μΑνες και ο δείκχης χιμών καταναλωτή θο: κυμανθεί σε 
χαμηλά επίπεδα εφόσον η κίνηση χου επηρεάζεται και προδιαγράφεται 
από την κίνηση του Αείκτη Χονδρικές.

Οι μειωμένοι αυτοί ρυθμοί αύξησης μπορούν να αποδοθούν στην 
σταθερότητα των τιμών των καυσίμων που κυρίως επηρεάζουν το κόστος 
παραγωγές και επομένως και τις τιμές των αγαθών,όπως επίσης και στη 
μικρΛ διολίσθηση της δραχμές που επηρεάζει άμεσο: τις τιμές των 
τελικών προϊόντων προέλευσης εξωτερικού.Η αυξημένη επίσης γεωργικά 
και βιομηχανικά παραγωγέ είχαν σαν αποτέλεσμα νο: μην δημιουργηθούν 
πιέσεις από πλευράς προσφοράς με θετικές επιπτώσεις στο δείκτη.

6.ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡ3Μ5Ν

Οι εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών κατά το εξάμηνα Ιανουαρίου- 
Ιουνίαυ 1988 κρίνανται θετικές αφού κινούνται μέσα στα πλαίσιο: των 
στόχων που είχαν τεθεί. Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών μόνον κατά 10 εκ.δολ. την περίοδο auxfi έναντι 
της αντίστοιχης του.1987,σποδηλώνει οτι το συνολικό έλλειμμα το 1988 
δεν θο: ο:ποκλίνει σημαντικά απο το επίπεδο των 1500 εκ.δολ. το οποίο



θο: υπερκο:λυφθε ί ο:πό την εισραέ μη δο:νε ι ο:κών κεφαλαίων..

Τους τρείς πρώτους μένες οι ρυθμού ο:ύξηοης των ειοο:γωγών έτο:ν 
μεγα:λύτεραι ο:υτών των εξο:γωγών, ενω τους τρεύς τελευτο:ύους μένες του 
εξο:μένου οι εξο:γωγές τρέχουν το:χύτερο: των ε ιοο:γωγών (με και, χωρύς 
καύσομα) . Συνεπώς, δεδομένης της σταδιακές εξάλειψης των εξο:γωγικών 
επιδοτήσεων και της μείωσης του ρυθμιστικού φάρου επι των 
ε ιοα:γωγών, η επίδοση του εμπορικού ισοζυγίου δεν μπορεί νο: κριθεί ως 
σνηο'υχητ ι κέ. Το εμπορικό έλλειμμα: του εξο:μένου ο:υξάνετο:ι με βραδύτερο 
ρυθμό τΰοΌ ο:πο ο:υτό της ο:ντ ίοτοι χης πέρυσινές περιόδου ΰοο κο:ι απο 
αυτό ολόκληρου του 1987. Ενιοχυντικός πο:ράγοντας της αναμενόμενης 
ικανοποιητικής εξέλιξης του εμπορικού ισοζυγίου είναι και η εκτίμηση 
του ΟΟΣΑ γιο: επιτάχυνση του ρυθμού ο:νόδου του παγκόσμιου εμπορίου 
απο 5,27. το 1987 αε 6,87. το 1988.

Αντ ίοτοι χο: ουμπερό:ομο:το: φαίνεται να προκύπτουν ο:πο την εξέλιξη του 
ουντελεοτέ εξωτερικές πραοο:ρμογές της οικονομίας, δηλ. του λόγου του 
εμπορικού ελλείμματος προς τις εξαγωγές.0 συντελεστές αυτός 
εκφρασμένος οε ποσοστιαίες μονάδες Είχε τιμέ 144 το 1987,για να 
ελλαττωθεί οε 139 το 1988(εξάμηνο).

Σε ά,τι αφορά την εξέλιξη ταυ πλεονάσματος των αδέλων το: στοιχεία 
του πρώτου εξο:μένου είναι λιγότερο ενθαρρυντικά και πο:ρατηρε ί ται μιο: 
επιβράδυνση της αυξητικές του τάοης.Πιο αναλυτικά απο την πλευρά των 
αδέλων πόρων επιβράδυνση του ρυθμού ο:ύξηοές του πο:ρουο ιάζε ι το 
ταξιδιωτικό συνάλλαγμα που το πρώτο εξάμηνο του 1988 αυξέθηκε κατά 
20, 17, ενώ η αντ ίοτοι χη αύξηση του 1987 έταν 40,87.. Στην εξέλιξη ο:υτέ 
εκτιμάται οτι ουνέβο:λε κο:ι η διο:μόρφωοη των ουνο:λλο:γμο:τ ι κών 
ισοτιμιών (υψηλέ ισοτιμία της ECU ένο:ντι του δολλο:ρύου και της
δραχμές μέσα στο 1987) που ευνόησε την δραχμοποίηση τα 1987 
σημαντικού μέρους του συναλλαγματικού αποθέματος που είχε
ουαοωρευθε ί στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνιο: από τις τουριστικές 
επιχειρέσεις.

Απο το: υπόλοιπα κονδύλιο: των αδέλων πόρων , το ναυτιλιακό και 
μετανο:οτευτ ικό πο:ρουο ιάζουν τους ίδιους περίπου ρυθμούς αύξησης με 
το 1987,οι αναλέψεις από μετατρέψιμες καταθέσεις παρουσιάζουν μιο: 
αιοθητέ κάμψη οτο ρυθμό ο:ύξηοές τους, ενώ ο:ντίθετά οι καθο:ρές



εχοπρό:ξεχς ο:πα χην ΕΟΚ εμφανίζουν άνοδο.

Αυξημένες εμφανύ ζαντο:χ οχο πρώτο εξάμηνο 1988 καχ αχ άδηλες 
πληρωμές. Τον υψηλότερο ρυθμό ο:ύ ξ ηοης ο:πο τις επχμέρους κοιτηγαρίες 
των αδήλων πληρωμών εμφανχζεχ το το:ξ χδχωτ χ κά (49, 97.) . Η εξέλχξη ο:υτό 
του ταξχδχωτχκού αφείλετο:χ κυρίως οτη οταδχο:κ6 κατάργηση των 
ο υνο:λλο:γμο:τ χ κών περχορχσμών ο:πο την Τράπεζα της Ελλάδος , ενώ η 
ο:χτίο: της σημανχχκΛς αύλησης γχο: πληρωμές τόκων—μερχσμάτων—κερδών 
(21,47. το πρώτο εξάμηνο 1988,16,37 το πρώτο εξάμηνο 1987) θα πρέπεχ 
εν μέρεχ νο: ανο:ζητηθεί στην παρατηρούμενη αύξηση των επχτακίων 
δχεθνώς.Συνολχκά,οχ άδηλες πληρωμές αυξήθηκαν κατά 27,97 το πρώτο 
εξάμηνα του 1988.

Ιδχαίτερα ευνοχκίι καχ ενθαρρυντ χ κίι είνο:χ η εξέλχξη της κίνησης των 
χδχωτχκών κεφαλαί ων, που ο:ποτελεί καθρέφτη του επ χ χε χρηματ χ κού 
κλίματος που επχκρατεί.Η εχοροίι χδχωτχκών κεφαλαίων το πρώτο εξάμηνο 
του 1988 εμφανίζεχ επχτάχυνοη καχ ο ρυθμός αύξηοΤις τους ο:πο 327 που 
6το:ν τα πρώτο εξάμηνο του 1987 έφθαοε οτα 747 την αντίστοχχη περίοδο 
του 1988. θεαματχκίι είναχ καχ η εξέλχξη των αυτόνομων εχσραών 
κεφαλαίων που συνεχίζουν την ανοδχκ6 τους πορεία με επχταχυνόμενο 
ρυθμό καχ αποτελούν εγγύηση γχα τχς εν γένεχ αναπτυξχακές πραοπτχκές 
της οχκονομίας.Η αύξησΛ τους το πρώτο εξάμηνο του 1988 έφθαοε το 667 
ένο:ντχ ο:ντ ί οταχ χης περυοχνίις αύξησης 547. Αποτέλεσμα της οημο:ντχκ6ς 
ο:υτ6ς ανόδου είναχ ότχ οχ εχσροές μη δανεχακών κεφαλαίων το πρώτα 
εξάμηνο του 1988 κάλυψαν σχεδόν το 707 του ελλείμμο:τος τρεχαυσών 
συναλλο:γών , ενώ την ο:ντίοτοχχη περυοχνίι περίοδο το ποοαστό κάλυψης 
6το:ν κάτω ταυ 457.

7.ΙΑΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Οχ χδχωτχκές καταθέσεις στχς εμπορχκές τράπεζες καχ τους εχδχκούς 
πχοτωτχκούς οργανχομαύς , σύμφωνο: με τα δχαθέοχμα στοχχεία 
Ιανουαρίου-Μαίου της Τράπεζας της Ελλάδο:ς , αυξήθηκαν με ρυθμό 27.57 
έναντχ της ίδχο:ς περχόδου ταυ προηγούμενου έτους.Ο ρυθμός αυτός 
πεντο:μ6νου είναχ έντονα αυξητχκός συγκρχνόμενος με τα αντίοτοχχο: 
πεντάμηνο: του 1987 (21,77) κο:χ του 1986 (22.57).Η αύξηση των



κο:χο:θέοεων οε α:πόλυχο μέγεθος 6χα:ν 167,9 δες δρχ οχα πενχό:μηνο 
ένανχε 82, 8 δες δρχ χου 1987 κο:ε 57,6 δις δρχ χου 1986. Η ε^έλεέη 
ο:υχ6 χων κο:χο:θέοεων εύνο:ε ένδεεξη χης βελχεωοης χου προ:γμο:χ ε καύ 
ε δε ωχ ε καύ δεο:θεοεμαυ ε ε ο αδ6μο:χας χο 1988 καε χης Θεχεκ6ς προ:γμο:χ ε κ6ς 
απόδοσης χων επεχακεων ποει επεχεύχθηκε με χην ο:πακλ εμάκωαη χου 
πληθωρεομού.

Η ο:ύέηοη ο:υχ6 χων καχαθέο'εων δημεουργεύ επάρκεεο: δεα:θεούμων πόρων 
οχα χραπε?εκό ούοχημο: γεο: χην πεοχωχεκίι επέκχαοη σχαν εδεωχεκό 
χομέοι.Από χην άλλη μερεά η δεαχ6ρηοη χων προ: γμο:χ ε κών επεχακύων 
δανεεσμού χου Αημααύου ο:πό χην ε£ωχρο:πεζεκ6 ο:γαρά οε υψηλά επίπεδα , 
κάνεε δυ νο:χ6 χη χρημαχοδόχηοη ενός οημο:νχεκά υψηλόχερου , σε 
ούγκρεοη με χο 1987 , ποοαοχαύ χων δανεεακών αναγκών χου Αημοούου
ο:πό χην ε^ωχραπεζεκ6 ο:γορά , ώοχε νο: μη ουμπεέ4ανχο:ε οε πεοχώοεες 
οχαν εδεωχεκό χαμέα.

Τέλος οχες επεμέρους κο:χηγορεες καχο:θέοεων οε καχαθέαε ε ς όψεως 
ο:υ£6θηκο:ν 28,87. (Μάεας 88/Μάεος 87) ένανχε 3,77 (Μάεας 87/Μάεος 86) 
, οε καχαθέοεες χσμεευχηρίου 28,37. ένο:νχε 21,27. χο 1987 γεά χην ίδεσ. 
περίοδο, οε κο:χο:θέα ε ε ς πραθεομίο:ς 25,97 ένανχε 25,37 χο 1987 καε οε 
δεσμευμένες καχαθέσεες 22,97 ένανχε 22,37 χου 1987.

8.ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ώΟΛΛΑΡΙΟΥ

Με ο:φαρμ6 χην αναχύμηοη χου δολλαρίου που παραχηρε ίχο:ε πρόσφατα, θα: 
πρέπεε να επεοημανθούν χα ε£6ς.Η ό:νοδος αυχ6 χου δολλαρύου σύμφωνο: 
με όλες χες ενδεί£εες είναε αοχο:θ6ς καε μάλλον βραχυπρόθεσμη 
δεδομένου όχ ε χα εσωχερεκά δεαρθρωχεκά ελλείμμαχο: χων ΗΠΑ καε οε 
δεεθνείς αεκονομεκές ανεοαρροπεες δεν δεκαεολογούν μεο: χέχοεο: 
ε£έλε£η.Σε ό,χε αφορά χες επεπχώσεες χης αναχίμηοης ο:υχ6ς οχην 
ελληνεκ6 οε κονομία, θέμο: που έχεε 6δη απασχολ6σεε χον χύπο, 
οημεεώνεχαε όχε καχά χην καχάρχεοη χων προβλέψεων χου 1988 χο ΥΠΕ80 
είχε υποθέσεε μεα μέση χεμ·6 δρο:χμ6ς/δαλλαρί ου 142 δρχ.Η εσοχεμία 
αυχ6 σχεδόν ουμπίπχεε με χην ανχεοχοεχη που δίνεε ο ϋϋΣΑ οχην 
χελευχαία οεκοναμεκ6 έκθεο'6 χου (141 δρχ/δολλάρεο) . Σχο επχάμηνο 
Ιανουο.'ρεου— Ιουλίου η μέοη εοοχεμία δρο:χμ6ς δαλλο:ρίου δεο:μορφώθηκε



οχυς 137 δρχ.Ετοι με βάση τις μέχρι οίιμερο: εξελίξεις και. τις 
προοπτικές που διαγράφονται γιο: χους υπόλοιπους μίινες χου χρόνου, 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ο η  π μέση τιμίι χου δολλαρίου χο 1988 .δεν 
θο: πρέπει, νο: αποκλίνει, ο:ισθητά: ο:πό χην αρχική» μο:ς υπόθεση. Οπως είναι 
γνωστό η συναλλαγμο:χ χ κή» πολιτική» χης Κυβέρνησης καθαρίζεται με βάση 
χη μέση αταθμική» ισοτιμία χης δραχμές έναντι ενός καλαθιού 
νομισμάτων χων κυριοχέρων ανταγωνιστριών μας χωρών. Με βάση χη 
πολιτική» αυτή» , η ανατίμηση χου δολλαρίου δεν μεταβάλλει τον αρχικό 
στόχο της Κυβέρνησης, αλλά προκαλεί σε αντισταθμιστικά βάση μια 
επιβράδυνση της διολίσθησης της δραχμές έναντι των λοιπών 
νομισμάτων. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η αποιαδήιποτε τυχόν απώλεια: σε 
όρους ανταγωνιστικότητας παρατηρηθεί, στις συναλλαγές, μας με τις 
χώρες εκτός ζώνης δολλαρίου ,θα πρέπει περίπου να αντισταθμιστεί από 
τα αντίστοιχο: οφέλη που θα προκύψουν από τις συναλλαγές μας με τις 
χώρες δολλαρίου.

Η ανατίμηση του δολλαρίου επιδρά στις καθαρές δανειακές ανάγκες του 
δημοσίου, κυρίως μέσω ταυ λογαριασμού των καυσίμων και των πληρωμών 
για τόκους.Σε ότι αφορά το λογαριασμό των πετρελαιοειδών κατά την 
κατάρτιση του προυπολογ ισμού, η μέση τιμή» αγοράς πετρελαίου είχε 
υπολογισθεί σε 18 δολλάριο: το βαρέλι.Οι αγορές πετρελαίου γιά το 
1988 έχουν ήιδη συντελεοτεί και συμφωνηθεί σε τιμές αισθητά 
χαμηλότερες από την αρχικά πρόβλεψη.Συνεπώς η πρόσφατη ανατίμηση του 
δολλαρίου θο: απορροφηθεί εξαλοκλήιρου από τις μειωμένες τιμές 
αγοράς, και επιπλέον αναμένεται οτι θα υπάρξει πρόσθετο κο:θο:ρό όφελος 
στον προϋπολογισμό ο:πό την διαχείριση των πετρελαιοειδών σε σχέση με 
τις αρχικές προβλέψεις.

Σχετικά με τις πληρωμές τόκων και χρεολυσίων δύο είναι οι λόγοι γιά 
τους οποίους δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές επιβαρύνσεις στις καθαρές 
δανειακές ανάγκες του δημοσίου.Πρώτο,όπως Αδη αναφέρθηκε,δεν 
ο:ναμένεται ουσιαστική απόκλιση της μέσης ισοτιμίας δραχμήις/δολλαρίου 
από την αρχικά πρόβλεψη. ύεύτερα, μόνο το 357. περίπου των πληρωμών γιά 
τόκους είναι σε δολλάρια.Επομένως η αρνητική επίπτωση στις πληρωμές 
γιά τόκους αφορά περιορισμένο μέρος των συνολικών πληρωμών.Εξάλλου 
στην έκταση που η ανατίμηση του δολλαρίου επιβραδύνει την διολίσθηση 
της δραχμές έναντι των άλλων νομισμάτων θα υπάρξει ένα 
εξιασοροπητικό όφελος από τις πληρωμές τόκων σε νομίσματα εκτός



■5α λ λο:ρ ί ου.

Τέλος, ο έ όχι αφορά τυχόν παρενέργειες ο:πΰ την άνοδο του δολλαρίου 
στα ισοζύγια τρεχουσών συνο:λλο:γών , θο: πρέπει νο: σημειωθεί άτι 
βραχυχρόνια , δηλαδή μέχρι, το τέλος του έτους , οι οποιεσδέποτε 
νομισματικές ανακατατάξε ι ς δεν αναμένεται νο: επιδράσαυν στους όγκους 
των εισαγωγών και εξαγωγών χωρίς καύσιμο: (μέσω των ελαστικοτήτων των 
σχετικών τιμών).Η εκτίμηση ο:υτέ στηρίζεται στο άτι η αγορά δεν έχει 
ακόμη καταγράψει την ανατίμηση του δολλαρίου σαν φαινόμενο 
μονιμότερης διάρκειας και αφετέρου υπάρχει πάντο: μιο: χρονικά 
υστέρηση μεταξύ διαμόρφωσης προσδοκιών και υλοποίησές τους στην 
αγορά.Συνεπώς η μόνη προσδοκάμενη ουσιαστικέ επίδραση στο έλλειμμα 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε δολλάρια 9ο: είναι λογιστικού 
χαρακτέρο: (τα κονδύλια σε νομίσματα εκτός δολλαρίου 9ο: εμφανίζονται 
μειωμένο: όταν εκφρασθούν σε δολλάρια) . Ετσι εκτιμάται ότι η ανατίμηση 
του δολλαρίου, ουνολικά,επιδρά μειωτικά στο έλλειμμα τρεχουσών 
συναλλαγών σε δολλάρια.



Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΟΝ ΛΕΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΑΣ
7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Μ Ε Γ Ε Θ Η  π ε ρ ί ο δ ο ς  1 9 8 7 / 8 6  1 9 8 8 / 8 7

Α.ΠΑΡΑΓΟΓΗ
Γενικός Λείκχης Βιομηχ.Παραγ. ΙΑΝ-ΜΑΙ -0.9 5-5
ο:. Μεχαπαίηση II -1.5 5.0

ο: 1 . Καχ ο: να λ ωχ u κ ά ο: γ ο: θ ά II -0. 2 3.3
ο:2.Λιο:ρκίι καχαναλωχ ι κά ο: γ ο: θ ά II -7.0 -9.2
ο:3. Κεφαλαιουχ ι κά ο:γο:θά II -4. 8 13. 5

0. Ορυχε ύ ο: II -2. 9 8.3
γ. Ηλεκχρισμός—Φωχαέριο II 7.0 8. 1

Β.ΕΠΕΝΛΥΣΕIΣ
Ογκος αδειών οικοδομών ΙΑΝ-ΙΟΥΝ —2. 9 15.8
Καχανάλωση χσιμένχου οχ ο εοωχερ. II “ Τ  'Ό• _> ■ λΞ- 17.9
Λε ί κχης μεχο:π. πο:ρο:γ . κεφαλ . ο:γο:θών ΙΑΝ-ΜΑΙ -4.8 13.5
Εκχελ.προγρ.δημ.επενδύσεων ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 42.0 9.3
Εκχε λ .προ γ ρ .ΛΕΗ II -11.1 7. 2
Εκχελ.προγρ.OTE II 5.6 25.3

Γ.ΤΙΜΕΣ
Γενικός Q.T.K. ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 17.0 13.0
Γενικός Λ.Τ.X. ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 11.4 9.0

Λ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡ0Μ9Ν
(Σχ. Τρ. Ε λ λάδο: ς )
Ε ι οο: γωγές ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 19.2 16. 3
Εξαγωγές II 17.3 18.6
Εμπορικό Ισοζύγιο II 20. 7 14.7
Αδηλοι Πόροι II 27.4 26.0
Αδηλες Πληρωμές II 9.5 27.9
Ισοζύγιο Αδηλων I I 42.2 24.8
Ισοζύγιο Τρεχ.Συναλλ. I I -0. 5 0 . 6

Μη δο: νε ι ο: κ ά κ ε φά λ ο: ι ο: I I 53.9 65.5
('/. κάλυψης ελλεύμμαχος χρεχ.ουν.) I I (41.7) ( 6 8 . 6 )

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, Τραπεζο: Ελλάδος


