Ιο ύ λ ιο ς 1985

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ Α ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 1985.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Α. Ειδική "Ερευνα τού ΣΕΒ σέ έπιλεγμένους ύποκλάδους.

Στό τέλος ’ Ιουνίου-άρχές ’ Ιουλίου διεζήχθη άπό τόν ΣΕΒ μιά ειδική
έρευνα σέ όρισμένους σημαντικούς ύποκλάδους πού έχουν καθοριστική
συμμετοχή στό σύνολο τής βιομηχανικής δραστηριότητας. Σκοπός τής
έρευνας ήταν νά όποτυτυθεϊ ή παρούσα κατάσταση τής βιομηχανίας καί
νώ διαγράφουν οί προοπτικές της μέχρι τό τέλος τού έτους. Γιά τό
σκοπό αύτό έπελέγησαν οί σημαντικότερες έπιχετρήσεις κάθε ύποκλάδσυ
άπό τ ίς όποιες ζητήθηκαν οί έκτιμήσεις καί οί προοπτικές τους
γιά όλο τόν ύποκλάδο.

Ή μεθοδολογία αύτή βασίσθηκε στό γεγονός

ότι οί έπιχετρήσεις πού έχουν Ιδιαίτερη βαρύτητα στόν κάθε ύποκλάδο,
καθορίζουν σέ μεγάλο βαθμό τό συνολικό άποτέλεσμα καί έχουν έτσι τή
δυνατότητα νά έκτιμήσσυν μέ σχετική άκρίβεια τ ίς γενικές τάσεις.

Οί ύποκλάδοι πού έπελέγησαν ήταν οί ακόλουθοι:

-

’Αλευροβιομηχανία

- Κονσερβοποita
- Ποτά
- Ζυθοποιία
- Βαμβακουργία

- Πλεκτική
- ’ Εριουργία
- Προϊόντα πλαστικσο
- Φαρμακοβιομηχανία
- ’Οξέα βάσεις-λιπάοματα
- Άπορρυπαντ lkd- χρώματα-λιπάσματα
- ’ Υποδήματα
-Τσ ιμέντο
-Είδη πορσελάνης
- ’Αλουμίνιο
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- 2 Οί ύπσκλάδοι αυτοί καθορίζουν τ ις έ ξ ε λ ίξ ιις στσύς 6 σημα\πικότιρου:
κάβους τής Βιομηχανίας δη>Λόή στό Τρόφιμα-ποτά-καπνό, τήν *Υφαντουργία,
τη Χημική Βΐομηχσ\-ία. τά Ε νδύ μ α τα -‘ Υποδήματα, τά Προϊόντα άπό μή
Μεταλλικά ’ Ορυκτό καί τή Μετα?Λουργία. Οί κλάδοι αυτοί άντ προασπεύουν
τό 701 περίπου της Βιομηχανικής παραγωγής, πραγματοποιούν τό 85»
χών συνολικόν βιομηχανικόν έξαγυγών καί άπασχολσΰν τό 65% τής βιομη
χανικής άπασχολήσεως. Οί έ ξε λ ίξε ις συνεπώς ατούς έπελεγμένους
ίποκλάδους τής Ειδικής Έρευνας δίνουν μία σαπή καί ά\π ιπροαυπευτική
εικόνα τής καταστάσεως στήν όποια βρίσκεται σήμερα ή βιομηχανική
δραστηριότητα.

Μέ βάση τ ις έκτιμήσεις καί τ ις προβλέψεις γιά τή δραστηριότητα
στους ύποκλάδσυς αύτσύς μπορεί νά διατυπωθεί τό άκόλουθο γενικό
συμπέρασμα:

Ή κατάσταση στή βιομηχανία τό αΕξάμηνο τού 1985 ε ίν α ι σααώς
χειρότερη σέ σχέση μέ τό α ’ έξάμηνο τού 1984. Καί στό δεύτερο
έξάμηνο τού έτους δέν προβλόπεται, τη στιγμή αύτή τουλάχιστον,
καμμία βελτίωση. Μέ βάση τά δεδομένο αυτά ύπολογίζεται ότι τό
1985 ή παραγυγή, οί πωλήσεις έσυτερικοϋ, οί έξαγσγές, τά κέρδη
καί οί έπενδύσεις θά είναι μειωμένες κάτω άπό τά έπίπεδα τού
1984. Έ κτιμδται έξά?^ρυ ότι θά περιορισθεί καί ό άοεθυάΓ τΓτν
λτιτσυονουαύν βιομηχανιών. 01 έκτιμήσεις αίιτές
ενδείξεις

συμβαδίζουν καί μέ τίς

πού προέρχονται άπό άλλες πηγές, δπως ή Έρευνα Οικονομικής

Συγκυρίας του ΙΟΒΕ καί τά στατιστικά μεγέθη πού άφοροΰν τή Βιομηχανία.

Ειδικότερα, οί τάσεις καί οί προοπτικές γιά τά έπιμέρους μεγέθη είναι :

1. Παραγωγή: Τό α'έξάμηνο τού 1985 ή παραγυγή είναι μειωμένη σέ
σχέση μέ τό α ’έξάμηνο τού 1984. Τό ίδιο προβλέπεται καί γιά
όλόκληρο τό 1985. Χαρακτηριστικά: Σέ κανέναν κλάδο τής Ειδικής
Έρευνας δέν άνοκρέρεται αύξηση τής παραγωγής. Σέ όκτώ άναμένεται
στασιμότητα,σέ

έξη μείωση καί σέ έναν έντονη μείωση.

2. Πωλήοεις έσυτερικοϋ: Τό α ’ έξάμηνο οί πωλήσεις έαωτερικσυ είναι
μειωμένες σέ σχέση μέ τό α'έξάμηνο τού 1984. Ή κατάσταση προβλέπεται
ό τι θά διατηρηθεί άμετάβλητη μέχρι τό τέλος τού χρόνου. Καί γιά
τ ίς πωλήσεις έαωτερικού δέν υπάρχει σέ κανέναν κλάδο προσδοκία
βελτιώσεως: Σέ έπτά άναμένεται στασιμότητα καί σέ όκτώ μείωση.
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3. ’ Εξαγωγές: Στους περισσότερους κλάδου; οί ί ξ αγωγές τό α'έξάμηνο
τού 1983 είναι στάσιμες ή μειωμένες.

’ Ιδιαίτερα έντονη είναι ή

μείωση τών έξα\ω\ύν στά τσιμέντα, πού ά\πιπροσαπεύουν ένα μεγάλο
μέρος τών συνολικών έξαγ_ηύν καί στήν έριουργία.

’ Εξαίρεση στή γενική

τάση όποτελούν οι έξαγσνές προϊόντων άπό πλαστική ύλη, άπορρυπαντικώνχρωμάτων καί υποδημάτων, οί όποιες τό α'έξάμηνο τού ’ 83 παρουσιάζονται
αυξημένες καί προβλέπεται ότι καί όλόκληρο τό χρόνο θά είναι καλύτερες
άπό τό ’ 84 .

4. Κέρδη: Τό α'έξάμηνο του ’ 83 τό κέρδη παρουσιάζουν πτώση καί
ή ίδια κατάσταση προβλέπεται γιά όλόκληρο τό έτος:

Επτά κλάδοι

έχουν καί θό έχουν μειωμένα κέρδη έναντι τού 1984, οέ τέσσερις
ή μείωση ε ίν α ι καί προβλέπεται πολύ έντονη καί ατούς ύπόλοιπους
τέσσερις τό κέρδη έκτιμώνται στάσιμα στά έπίπεδα τού 1984.

3. ’ Επενδύσεις: Οί έπενδύσεις τσΰ ’ 85 (σέ σταθερές τιμ ές) έκτιμάται
ότι θά κυμανθούν στά έπίπεδα τού 1984 σέ πέντε κλάδους, θά μειωθούν
σέ έννέα καί θό αυξηθούν σέ έναν κλάδο.

6. ’Αριθμός έταιρειώ ν: Ό συνολικός άριθμός των βιομηχανιών τό 1985
(νέες μείον αυτές πού παύουν νό λειτουργούν) ε ίν α ι ένδεχόμενο νά
παρουσιάσει μείωση καθώς ύπάρχει τέτοια πρόβλεψη γιά τέσσερις κλάδους
καί δέν αναμένεται αύξηση σέ κανέναν.

’ Ιδιαίτερα προβλήματα φαίνεται νά άνιιμετωπίζουν οί ακόλουθοι κλάδοι:
- Ή άλευροβιομηχανία στήν όποια μειώνονται ή παραγωγή, οί έξανωγές
κηί τό κέρδη.

-

Ή πλεκτική μέ μείωση όλων των μεγεθών, μέ έξαίρεση τις έξα\ωγές

πού' έκτιμωνται στάσιμες. Στον κλάδο αυτό είνα ι πιθανόν νά ύπάρξει καί
μείωση τού άριθμού των έπιχειρήσεων.

- Ή έριουργία όπου θά πρέπει νά θεωρείται βέβαια ή πτώση τών έξα\ω\ών
καί πιθανή ή μείωση τών άλλων μεγεθών.
Στή φαρμακοβιομηχανία, ύπάρχει σοβαρή πιθανότητα νά μειωθεί ό
άριθμός τών έπιχειρήσεων καί νά μειωθούν κατά πολύ τά κέρδη.
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- Στί ι οι.υΐ'λΐρ παρατηρΓΪται μείωση τή ; έ γ » ν ι α ; ζητήοευς κπί άκόμη
ένιονδτερη τών έζσγυνΟν.Ή παρανω-,ή βρίσκεται σί πτώση καί ιό άποτελέσματα
παρουσιάζουν μεγάλη χειροτέρευση.

- Τό ¿λουμίνια στό όποιο παρατηρείται μείωση δλων τών μεγεθών καί
σοβαρή υποχώρηση τών κερδών.

Β. Τά ά,εοτελέσματα τών έπιχειρήσεων τό 1984 καί οι προβλέψεις γιά
τό 1985.

’ Από τήν ειδική έρευνα που όναρέρ£.ται παραπά\ω γίν ετα ι φανερό ότι τά
κέρδη θά τκχρουσιάσουν σοβαρή μείωση τό 1985. Είναι χαρακτηριστικό ότι
σέ κανέναν

άπό τούς έπιλεγμένους ύπσκλάδσυς δέν προ βλέπεται βελτίωση

των όσεοτελεσμάτων έναντι τού 1985. Μέ τά δεδομένα αύτά έκτιμδται ό τι
στό σύνολο τής βιομηχανίας τά κέρδη θά είνα ι τό 1985 μειωμένα σέ σχέση
μέ τό 1984. Ή έξέλιξη αύτή είναι ιδιαίτερα δυσμενής άν ληφθεί ύπόψη
ό τι σύμφωνα μέ τά διαθέσιμα στοιχεία, τό 1984 ήταν έτος περαιτέρω
διογχώσεως τών ζημιών στή βιομηχανία. Ή εκτίμηση αύτή βασίζεται στήν
ανάλυση τών άποτελεσμάτω\' τού 1984 δείγματος 2112 μικρών, μεσαία^ καί
μεγάλων έπιχειρήσεων άπό τις 3150 περίπου έπιχειρήσεις μορφής ΑΕ καί ΕΠΕ μέ
άξια μηχανολογικού έξοπλισμοϋ άνω τών δρχ. 1 έκατ. Τό δείγμα αντιπροσωπεύει
τό 90% τών άπασχολουμένων κεφαλαίων καί έμφανίζει τά άκόλουθα άποτελέσματα.

1983

1984

1300

1337

36867

46720

812

775

45560

75742

2112

2112

8693

29022

1983/84

1. ’ Επιχειρήσεις μέ κέρδη

’Αριθμός έπιχειρήσεων
Σύνολο κερδών (έ κ .δ ρ χ .)

+ 26,71

2. ’ Επιχειρήσεις μέ ζημιές

’Αριθμός έπιχειρήσεων
Σύνολο ζημιών

+ 66,21

3. Συνολικό άποτέλεσμα

’Αριθμός έπιχειρήσεων
Συνολικές ζημιές
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+ 233,9'

- ο
Ά ν ύποτεθεί ότι οί παραπάνω ρυθμοί μεταβολής κερδών καί ζημιών ισχύουν
καί γιά τό σύνολο τών έπιχειρήσεων μιά πρώτη έκτίμηση γιά τό 1984 ανεβάζει
τ ις συνολικές ζημιές σέ 91,5 δεσ. δρχ.
κέρδη στά 55,1 δισ.

(έναντι 55,1 τσϋ 1983) τά συνολικά

(έναντι 43,4 τό 1983) καί τό τελικό άρνητικό όπο-

τέλεσμα σέ 40,5 δισ. δρχ. έναντι 11,7 δισ. τό 1983. Μέ άλλα λόγια οί
συνολικές ζημιές τής βιομηχανίας ε ίν α ι πολύ πιθανόν νά έχουν ύπερτριπλασιασθεί τό 1984. Συμπληρωματικά άναρέρεται ότι τά άποτελέσματα καί
καί του 1984 έχουν έπηρεασθεΐ καθοριστικά από τά άποτελέσματα τών
προβληματικών έπιχειρήσεων.

'Ομως καί άν άκόμη δέν συνυπολογιστούν

ο ι προβληματικές/τά κέρδη τών ύπαλοίπων περιορίζονται σοβαρά (μείωση
18%).

'Η συνέχιση αυτών τών' τάσεων καί τό 1985 πού όπως άναφέρθηκε ήδη, θά
πρέπει νά άναμένεται μέ ύψηλό βαθμό βεβαιότητας, θά έχει ώς συνέπεια
περαιτέρω περιορισμό τών' κερδών καί διόγκωση τών ζημιών'.

Γ. Γενικές εκτιμήσεις

Ή εικόνα πού διαμορφώνεται άπό τά στοιχεία πού άναρέρονται παραπάνω
έπιβεβαιώνεται καί άπό τ ις έ ξε λ ίξε ις τών' βασικών' στατιστικών μεγεθών'
πού άφορούν κυρίως τή βιομηχανία.

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
- Τούς τέσσερις πρώτους μήνες τσϋ 1985 ή βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε
κατά 2,2%. Ή εξέλιξη αύτή δέν ε ίν α ι άπλώς συγκυριακή.

’ Εντάσσεται σέ

μιά μακροχρονιότερη πτωτική τάση πού γίνεται σαφέστερη καί έντονότερη
τό τελευταίο όκτάμηνο.(Σεπτέμβριος 1984-’Απρίλιος 1985)

-

Ό

κύριος παράγων' πού συντελεί στήν πτώση είναι ή ανεπάρκεια τής

ζητήσεως, κυρίως τής εγχώριας, πού προέρχεται άπό τήν επιβράδυνση τής
καταντχλώσεως καί τήν ύφεση σ τις έπενδύσεις-κυρίως στις κατοικίες.

- Στό δεύτερο έξάμηνο τού 1985, τόσο ή κατανάλωση όσο καί ή κατασκευαστική
δραστηριότητα αναμένεται νά βελτιωθούν- ελαφρά, ενδεχόμενο πού είνα ι
πιθανόν νά περιορίσει κάπως τ ι ς πτωτικές τάσεις τής παραγωγής.Μ’αύτά τά
δεδομένα προβλέπεται δτι άν τελικά καταγραρεϊ άνοδος τής βιομηχανικής
παραγωγής τό 1985, αύτή θά ε ίν α ι μικρότερη άπό 1%. Σέ απόλυτο επίπεδο
ή βιομηχανική παραγωγή τού 1985 θά είναι μικρότερη καί άπό εκείνη τού 1979.
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- 6 2. ΕΠΞΧϋΛΊΙΙΙ

2Α Κατασκευές

- Τού; πρώτους έπτά μήνες τού 1985 ή οικοδομική δραστηριότητα παραμένει
πτωτική. Αυτό προκύπτει άπό τήν έξέλιξη τών άδειων οικοδομών, πού
έκδόθηκαν δύο μήνες νωρίτερα, δηλαδή στό έπτάμηνο Νοεμβρίου 1984-Μαίου 1985
(-15.3%).

- Τούς υπόλοιπους μήνες τού έτους ή οικοδομική δραστηριότητα θά άνακάμνει,
ά/^υά δέν είναι άκόμα βέβαιο άν θά ά\πισταθμισθσϋν τελική οί πτώσεις των
πρώτων μηνών. Συνολικά, ή ζήτηση πού δημιουργείται άπό τήν οικοδομική
δραστηριότητα κ ιν ε ίτα ι τό 1985 σέ πολύ χαμηλά έπίπεδα καί έπηρεάζει άνάλσγα
τή βιομηχανική παραγωγή.

2Β. ’ Επενδύσεις οπή Βιομηχανία

- Οί βιομηχανικές έπενδύσεις βρίσκονται τά τελευταία χρόνια σέ διαρκή
στασιμότητα:

Άπό τό 1974 και μέ έξαίρεση τό ’ 80 καί τό ’ 81, οί έπενδύσεες

στή μεταποίηση πού πραγματοποιούνται κάθε χρόνο κυμαίνονται άπό 12,2
έως 13,6 δισ. Τά τρία τελευταία χρόνια τό ποσοστό των έπενδύσεων στή
μεταποίηση έχει πέσει στό 151 των συνολικών έπενδύσεων' πού πραγματο
ποιούνται στή χώρα.

- Τό 1985 οί ίδιες τάσεις στασιμότητας φαίνεται ό τι έπικρατούν-τσυλάχιστόν
στόν ιδιωτικό τομέα.

’ Ενδείξεις γιά τις έπενδύσεις τών υφιστάμενων

βιομηχανιών προκύπτουν άπό τήν έρευνα έπενδύσεων τού ΙΟΒΕ, ή όποια διεξήχθη
τόν Μ άρτιο-’Απρίλιο τού 1985 καί άφορά δείγμα έπιχειρήσεων τού ιδιωτικά}
καί

τού δημόσιου τομέα. Οί έπιχειρήσεις αυτές άνέιηεραν μείωση τών έπενδυτικύν

τους δαπανών τό 1984 (-33,81) καί προβλέπουν σοβαρή άνοδο (+821) γιά τό
1985. Ή προσδοκώμενη μεγάλη αύξηση γιά τό 1985 όωείλεται άποκλειστικπ στό
εύρύ ύπό έξέλιξη νέο έπενδυτικό πρόγραμμα μιας έπιχειρήσεως τού δημόσιου
τομέα ή όποια περιλαμβάνεται στό δείγμα. Ά ν παραλεαρθεί ή έπιχείρηση αύτή,
ή προβλεπόμενη άνοδος των έπενδυτικών δαπανών

ο έ τρέχουσες τιμές περιορίζεται

σέ 9,1%.
3. ΕΞΑΓΩΓΕΣ

- Τό 1984 υπολογίζεται ότι ένα σημαντικό μέρος τής άνόδου τής βιομηχανικής
παραγωγής τροφοδοτήθηκε άπό τήν άνοδο τών έξα\ωγών ( + 12,1% αύξηση τσϋ όγκου)
Ή βελτίωση αύτή

προήλθε

άπό έξωγενείς παράγοντες καί κυρίως τήν

άνοδο τού διεθνούς έμπορίου καί τις μεταβολές τών ισοτιμιών έναντι τού δολλαρίου

. / .

-

/

-

- Τό Ί985» οι παράγοντες αύτοί έξασθενούν, ένύ ή άνταγωνιστ ικότητα τών
έλληνικύν προϊόντων δέν παρουσιάζει βελτίωση, θά πρέπει συνεπώς νά
άναμένεται έπιβράδυνση ιού ρυθμού άνόδου των έξαγωγύν.

- 'Ηδη τούς δύο πρώτους μήνες τού 1985 ή μέση αύξηση τού' δγκου των έξαγωγύν
περιορίσθηκε στό 14,6%, άπό 26,7% πού είχε καταγραρεί πέρυσι.
%

4. ΤΙΜΕΣ- ΚΟΓΓΟΣ
-

Ή πρόβλεψη γιά περαιτέρω μείωση τού πληθωρισμού κατά 2 ποσοστιαίες

μονάδες τό 1985, δέν φαίνεται τή στιγμή αύτή πραγματοποιήσιμη:
Τό πρώτο πεντάμηνο ό δείκτης τιμών καταναλωτσύ παρουσίασε μέση άνοδο 181,
έλαρρά μόνο βραδύτερη άπό πέρυσι (18,4%).

- Ή πρόβλεψη γιά τήν διατήρηση τού πληθωρισμού σέ υψηλά έπίπεδα
ένισχύεται άπό τό γεγονός ό τ ι τά στοιχεία τού κόστους συνεχίζουν νά
αύξάνσυν μέ ταχύτητα. Ειδικότερα οι άμοιβές προβλέπεται ό τι θά αύξηθσύν
μέ ρυθμό χαμηλότερο άπό πέρυσι: Μέ πληθωρισμό 18%, ή αύξηση τών όνομαστικών
άμοιβών υπολογίζεται γύρω στό 18,5%-19%. 'Ομως, παρά τήν έπιβράδυνση
τών όνομαστ ικών άμοιβών, τό κόστος έργασίας άνά μονάδα προϊόντος θά
αυξηθεί ταχύτερα, δεδομένου ότι δέν προβλέπεται βελτίωση τής παραγωγικότητας.

- Οί πληθωριστικές π ιέσεις άπό τό έξωτερικό έμψανίζονται φέτος έντονότερες
άπό πέρυσι: Τό πρώτο δίμηνο τού έτους οί τιμές τών είσαγομένων (δείκτης μέσης ά
εισαγωγών) αύξήθηκπν μέ ρυθμό 23,7% έναντι 20,6% τού 1984 καί 4,1% τού 1983.
Ή έπίδραση τών τιμών τού έξωτερικού γίνεται άκόμα έντονότερη,δεδομένου δτι
μεταβιβάζεται, μέσω τής ΑΤΑ, στό κόστος παραγωγής.

- Παρά τή διατήρηση έντόνων πιέσεων άπό τήν πλευρά τού κόστους συνεχίζεται
καί τό 1985 ή έπιβράδυνση τής άνόδου τών τερών τών βιομηχανικών προϊόντων,
πού άρχισε τόν προηγούμενο χρόνο. Τό πρώτο πεντάμηνο τού έτους οί βιομηχανικές
τιμές (δείκτης τιμών χονδρικής προϊόντων' δευτερογενούς παραγωγής γιά
έαωτερική κατανάλωση) αύξήθηκαν κατά 17% ένω τήν ίδια περίοδο πέρυσι ή
αύξηση ήταν- 18,8%. 'Η συνεχιζόμενη άποκλίνουσα πορεία κόστους-τελικών τερών
έπηρεάζει όπωσδήποτε τά άττοτελέσματα των έπιχειρήσεων.

. / .
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5 .ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ' ηλΗΡΓΜΤ.

-

’Από τήν πορεία των έξωτερινύν μας συνα^,λανύν τό πρώτο τρίμηνο τού 19SS

προκύπτει χειροτέρευση μεγαλύτερη άπό τήν άρχικά προβλεφθείσα. Ή χειροτέρευση
έκτείνεται σέ δλες τ ίς κατηγορίες τού ισοζυγίου καί έκδηλώνεται σέ διόγκωση
τού έλλείμματος τσύ έμπορικού ισοζυγίου, σέ μείωση τού πλεονάσματος τών
άδήλων συνα/^αγύν καί σέ μείωση τής εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων'.Ή έπιδείνωση
αύτή τού ισοζυγίου άνέρχεται στό ποσό τών 200 έκατ. $ περίπου γιά τό τρίμηνο
’ Ιανουαρ ίσυ-Μαρτ ίου.
- Γιά τό σύνολο τού έτους υπολογίζεται ότι τό ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών θά έμφανίσει έλλειμμα τής τάξεως τών' 2500 έ κ α τ .ί, δηλαδή αύξηση
κατά 300 έκατ.5 περίπου. Μιά τέτοια έξέλιζη είναι προφανές ό τ ι διευρύνει
σημαντικά τίς δανειακές άνάγκες τής κώρας στό έπίπεδο τών' 2600 έκατ.$.
Πρέπει νά σημειωθεί δ τι ο ί παράγοντες πού προκαλούν τήν χειροτέρευση τών
έξελίξεων σ τις συναλλαγματικές ροές-έμπορευματικές καί μή-δέν άναμένεται.
νά έξασθενίσουν κατά τό υπόλοιπο τού έτους.

Α ν τίθ ε τα μάλιστα, παλαιά

δυναμικά κονδύλια δπως τό ναυτιλιακό συνάλλαγμα καί η είοροή ιδιωτικών
κεφαλαίων ένδέχεται νά σημειώσουν'μεγαλύτερη πτώση άπ’δση εικάζεται βάσει
τών' τάσεων τού τριμήνου.

. / .
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ΠΙΝλΚΜ
ΔΕ3KIEL 03Κ0ΝΕΚ3ΚΗΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Στοιχεία διαθέσιμα μέχρι τ ίς 12.8.85)

I Μεταβολή τής περιόδου
1983

1984

1985

*
Βιομηχανική παρα\ωγή ( ’ Ιαν- Ά π ρ ΐ λ .)

- 3,0

* 1.3

- 2,2

Ά δ ε ιε ς οικοδομών (Ί α ν -Μ ά Ι .)

♦ 1.6

-18,7

+ 8,7

Οικοδομική δραστηριότητα ( Ί α ν . - Ί σ υ λ . )

- 0,7

-15,6

-15,3

Κατανάλωση τσιμέντου ( Ί α ν . -ΜάΙος)

- 1.4

+

Ο

GO

-11,4

’ Εξαγωγές-όγκος (Ί α ν .-Φ ε β .)

-15,8

+ 26,7

+ 14,6

ΕίσαΜϋγές-δγκος (Ί α ν .-Φ ε β ρ .)

-13,2

+ 3,3

+23,4

Τιμές καταναλωτοϋ ( ’ Ιαν.-Μ άΙος)

+20,9

+18,4

+ 18,0

Τιμές χονδρικής ( ’ Ιαν.-Μ άΙος)

+21,0

+ 20,2

+ 19,3

Τιμές είσαγομένων ( Ί α ν . - Φ ε β . )

- 4,1

+20,6

+23,7

(Ά δ ε ιε ς έπταμήνου Νοε-Μαι. )

Έκατομ. δολλάρ τα
\

"Ελλειμμα έ μπορ ι κοΰ ί σοζυ γ ίου ( Ί α ν. -Μάρτ.)

1.460

1.397

1.492

Πλχόνασμα άδήλων ( ’ Ια ν . -Μαρτ)

539

471

422

Έλλειμμα τ ρε χσυσών συναλλαγών' ( Ί α ν. -Μαρτ)

921

926

1.070

