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Η μέχρι αήμερα εξέλιξη των προκαταβολών για εισαγωγές

Το ύψος των καταθέσεων από χρηματικές προκαταβολές για εισαγωγές εκτιμάται 

ότι έφτασε τα 25 δ'ΐσεκ. δρχ. η 171 εκατ. δολλ. την 7.1. 1986. Στο τέλος των μηνών 

Οκτωβρίου , Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1985 τα ποσά των προκαταβολών ήταν 3 εκατ. δολλ 

63 εκατ. δολλ. και 154 εκατ. δολλ. αντίστοιχα.

Με βάση τις τελικές καταστάσεις της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Εμπορίου υπολογίζεται ότι η αξία των εισαγωγών που υπόκεινται σε προκαταβολές αντι

στοιχεί στο 41,5% περίπου της συνολικής αξίας των εισαγωγών χωρίς καύσιμα. Το πο

σοστό αυτό αναλύεται σε 30% για τις εισαγωγές με προκαταβολή 40% και σε 11,5% με 

προκαταβολή 80% (υπολογισμός βάσει στοιχείων ρλόκληρου του έτους 1984). Η κατανομή

αυτή σημαίνει μια μέση υποχρέωση προκαταβολής 51% (= _ 3 0 X0.4 ̂ jj_1_1_, · 8) και επο-
41.5

μένως το προαναφερθέν ποσό καταθέσεων 171 εκατ. δολλ. αντιστοιχεί σε εγκρίσεις ει

σαγωγών ύψους 335 εκατ. δολλ. ( = ^ J
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Η μέση μηνιαία αξία των εισαγωγών χωρίς καύσιμα στο τετράμηνο Νοεμβρίου 1984 - 

Φεβρουάριου 1985 ήταν 550 εκατ. δολλ. περίπου με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Επομένως σε περίοδο 85 ημερών (δηλαδή σε ίση περίοδο στην οποία αναφέροντα 

οι καταθέσεις προκαταβολών) αντιστοιχούν εισαγωγές αξίας 155# εκατ. δολλ. περίπου 

από τις οποίες υπόκεινται σε προκαταβολές 647 εκατ. δολλ. (=1558X0.415).

Το ποσό αυτό των 647 εκατ. δολλ. θα μπορούσε να συγκριθεί με τις εγκρίσεις 

ύψους 335 εκατ. δολλ. όπως υπολογίστηκαν παραπάνω και ν'αποτελέσει μαα πρώτη έν

δειξη για την επιβράδυνση των εισαγωγών που είναι πιθανόν να εκδηλωθεί λόγω των 

τελευταίων μέτρων.

Σημειώνεται ότι η σχέση μεταξύ των εγκρίσεων εισαγωγών (πχ. 335 εκατ. δολλ.) 

ου αντιστοιχούν στις προκαταβολές και της αξίας των εισαγωγών με βάση τα ιστορικά 

στοιχεία (πχ. 647 εκατ. δολλ.) εμφανίζει μια αυξητική εξέλιξη, δηλαδή από 34,6% 

στο τέλος Νοεμβρίου 1985 αυξήθηκε σε 45,5% την 13/12/85 σε 50,9% στο τέλος Δε

κεμβρίου 1985 και σε 51.8% την 7.1.1986.
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Η μέχρι σήμερα εξέλιξη'των προκαταβολών για εισαγωγές

Το ύψος των καταθέσεων από χρηματικές προκαταβολές για εισαγωγές εκτιμάται 

ότι έφτασε τα £9,3δισεκ. δρχ. ή /99 εκατ. δολλ. την ¿Τ.1.1986. Στο τέλος των μηνών 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1985 τα ποσά των προκαταβολών ήταν 

53 εκατ. δολλ. και 13t εκατ. δολλ. αντίστοιχα.

Με βάση τις τελικές καταστάσεις της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Εμπορίου υπολογίζεται ότι η αξία των εισαγωγών που υπώκεινται σε προκαταβολές αντι

στοιχεί στο 4-1,5% περίπου της συνολικής αξίας των. ε ι σαγωγών χωρίς καύσιμα. Το.πο- 

σοστό αυτά αναλύεται σε 30% για τις εισαγωγές με προκαταβολή 40% και σε 11,5% με 

προκαταβολή 80% (υπολογισμός βάσει στοιχείων ρλόκληρου του έτους 1984). Η κατανομή

αυτή σημαίνει μια μέση υποχρέωση προκαταβολής 51%. (= 30X0.4 + 11,5X0.8·) κα ( επο_
41.5

μένως το προαναφερθέν ποσό καταθέσεων 199 εκατ. δολλ. αντιστοιχεί σε εγκρίσεις ει

σαγωγών ύψους 390 εκατ. δολλ. (=^Γ̂ Λ)
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Η μέση μηνιαία αξία των εισαγωγών χωρίς καύσιμα στο τετράμηνο Νοεμβρίου 1984 - 

Φεβρουάριου 1985 ήταν 550 εκατ. δολλ. περίπου με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Επομένως,σε περίοδο ΊΟφ ημερών (δηλαδή σε ίση περίοδο στην οποία αναφέρονται 

οι καταθέσεις προκαταβολών) αντιστοιχούν εισαγωγές αξίας 1-90S εκατ. δρλλ. περίπου 

από τις οποίες υπόκεινται σε προκαταβολές εκατ. δολλ. (= 190-9 X 0.415).

Το ποσό αυτό των 790 εκατ. δολλ. θα μπορούσε να συγκριθεί με τις εγκρίσεις 

ύψους 390 εκατ. δολλ. όπως υπολογίστηκαν παραπάνω και ν'αποτελεσει μια πρώτη έν

δειξη για την επιβράδυνση των εισαγωγών που είναι πιθανόν να εκδηλωθεί λόγω των 

τελευταίων μέτρων.

Σημειώνεται ότι η σχέση μεταξύ των εγκρίσεων εισαγωγών (πχ. 390 εκατ. δολλ.) 

που αντιστοιχούν στις προκαταβολές και της αξίας των εισαγωγών με βάση τα ιστορικά' 

στοιχεία (πχ. ?90 εκατ. δολλ.) εμφανίζει μια αυξητική εξέλιξη, δηλαδή από 27,1 %  

στο τέλος Νοεμβρίου 1985 αυξήθηκε σε 4-3,3% στο τέλος Δε

κεμβρίου 1985 ,. σε 44yf % την 15.1.1986 και σε 42,V% την 2,^.1.1986.
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Το ιύ,ι ος των ε ι σα ύύΥύά ν ΤΙ ο U υ Γη γο Vτα ι ϋ τ ι c; \c;;un τ ι <r. q π ροκ αταβολύΓ jι£ βόσ τις

νεες κα Γαοτυσεις του Υπουργείου Ευποσι { J

*Ετος Ισνουάρ.-ί/αϊσς Συμμστογή(%) Κατανομή ( % ) μεταξύ 40%.
1984 1535 στο γενικό κα ι CC/' tcjv cT: w Cl Υ ΰύ γ* i%3 V

σύνολο π Ο LJ . U Γί ϋ Κ ςμ ι V ΓC!ι υε προ-
5μηνο κοταίελεσ

1934 1535 1534 1985
;εκ.δολ . ) (εκστ.6 ο λ . )

α) Προκαταβολ’*
40% . 1.87? . 750 -30.0 29.. 1 71.9 70.2

β) Πρόκαταβολό e
• ° 4

80% 733 325 - · 11.7 12.3 2ö. 1 29.8

Σύνολο (α-1-;?) ' 2.610 1.091 41.7 41.4 100'. 0 100.0
* -

γ) Γενικό σύνολο 4
εισαγωγών 5.250 2.634
χα.ρ! ς καΰ.σ ι μα *\ /

luv ποοαστό reu συνόλου των εισαγωγών με καύσιμα η αγία r:v ει or.·, άγων 

που υπόκεινται ·οε προκαταβολές ήταν .23,4% το- 1224 και 29,8% το τρωτό 5μ~νο 1985.

Σηρε ι ra n : *βλα ~ u 'στοιχεία στον παρόντα πίνακα προέρχονται ατό τις καταστάσε 1ι; 
της ΕΙ Έ  που επεξεργάζεται το. Υπουργείο Εμπορίου.


