Το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών του Απριλίου σε τρέχοντα δολλάρια ήταν κατά 5,9% μεγαλύτερο έναντι του Απριλίου 1985. Αν υπολογί
σουμε το έλλειμμα σε ECU το έλλειμμα έχει μειωθεί κατά 19%.
Η μείωση αυτή είναι θετική, δεν υποδηλώνει όμως πρόοδο στο βαθμό που
θα θέλαμε. Η βελτίωση υπάρχει αλλά δεν μας ικανοποιεί.
Ικανοποιητική είναι η κίνηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Στον Απρίλιο του 86
δεν περιλαμβάνονται οι εμπορικές πιστώσεις λόγω καθυστέρησης των στοι
χείων. Αν αφαιρέσουμε τις εμπορικές πιστώσεις και από τον Απρίλιο του
85, η εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων δείχνει αύξηση κατά 63% σε τρέχοντα
δολλάρια και κατά 25% σε ECU. Αυτό επιβεβαιώνει την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης στη δραχμή που είχε διαπιστωθεί και από τα στοιχεία του
Μαρτ ίου.
Τα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν είναι είναι δύο :
Πρέπει να γίνουν αλλαγές στους στόχους που έχουμε θέσει. Είχα πεί ότι
ο στόχος μας είναι φιλόδοξος γιατί μετά τον Οκτώβρη του 1985 το δολλά
ριο έναντι του ECU υποτιμήθηκε κατά 12% περίπου. Το φιλόδοξο αυτό στό
χο μας πρέπει να επιδιώξουμε. Αναθεώρησή του σημαίνει χαλάρωση της
προσπάθειας. Οι στόχοι μας είναι στόχοι που προκύπτουν από υπολογι-,
σμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν τεχνικό και μόνο χαρακτήρα
Είναι κυρίως πολιτικοί. Δηλώνουν την επιδίωξή μας να πετύχουμε την
εξέλιξη της οικονομίας προς ορισμένη κατεύθυνση.
Το δεύτερο ερώτημα είναι : Χρειάζονται αυτή τη στιγμή, άμεσα κάποια
μέτρα, για να ευθυγραμμίσουμε τις όποιες παρεκκλίσεις υπάρχουν.
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Μέτρα που να αφορούν την ανταγωνιστικότητα δεν χρειάζονται. Οσον αφο
ρά την ανταγωνιστικότητα - δεν έχουμε υποστεί την παραμικρή διάβρωση
χάριν της εισοδηματικής πολιτικής και της ελαφράς διολίσθησης της
δραχμής που αντισταθμίζει την μικρή αύξηση του δραχμικού εργατικού
κόστους που προκύπτει μέσα στα πλαίσια της ΑΤΑ.
Οσον αφορά to ισοζύγιο πληρωμών η εσωτερική* ζήτηση διατηρήθηκε ως το
τέλος του Μαρτίου σε ένα επίπεδο υψηλότερο απ'ότι προέβλεπε το σταθε
ροποιητικό πρόγραμμα του Οκτωβρίου πράγμα που επηρεάζει αντίξοα τόσο

: t //

..

2

τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές. Γι'αυτό και επιδιώκουμε την πίστη
τήρηση του νομισματικού προγράμματος. Τα στοιχεία για την αξία των
λιανικών πωλήσεων τον Απρίλιο δείχνουν για πρώτη φορά μιά αύξηση σε
δραχμές (18.5%) μικρότερη από τον πληθωρισμό (24.7%), πράγμα που σημαί
νει μείωση του όγκου των πωλήσεων. Αυτό το αποτέλεσμα επιτρέπει μιά
στάση αναμονής. Αν συνεχισθεί και στους επόμενους μήνες, το αποτέλεσμα
θα φανεί και στο ισοζύγιο πληρωμών.
Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζονται νέα μέτρα, χρειάζεται να εφαρμόζουμε με
συνέπεια τα όσα έχουμε αποφασίσει.
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Δείκτες συναλλαγματικής

ισοτιμίας της δραχμής

Ποσοστιαίες μεταβολές έναντι αμέσου προηγ.περίοδοι
Δείκτες Μέσης σταθμικής συναλ
λαγματικής ισοτιμίας της δραχ
μής (1983 = 100)

Τράπεζα Ε λ λ ά δ ο ^

Συναλλαγματική ισοτιμία:

Ο.Ο.Σ.Α.(ϊ) Δολλαρίου έναντ
δραχμής

1986

Δείκτες σταθμικής συναλ
λαγματικής ισοτιμίας της
δραχμής

Ευρωπ.Νομισμ. Τράπεζα Ελλάδος
Μονάδας (ΕΟϋ)
έναντι δραχμής

Ο.Ο.Σ.Α.

Συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής
έναντι :

Δολλαρίου

Ευρωπ.Νομισμ.Μονάδας

58,749

59,521

148,623

132,425

- 1,1

- 0,7

1,0

- 1,1

Φεβρ.

58,399

58,915

143,716

132,892

- 0,6

- 1,0

3,4

- 0,4

Μορτ.

57,869

58,843

140,735

134,354
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2,1

-

Απρ.

57,562

58,166

142,579

134,843

- 0,5

1, 3

- 0,4

Μάϊος

57,537

58,427

139,200

134,731

0

2,4

0,1

I

Ιαν.

- 1,2
0,4

-

1,1

(α) Τιμή βάσεως δελτίου ορίων συναλλάγματος (τιμή κλεισίματος)
(β) Από 1ης Οκτωβρίου αλλάζουν η κάλυψη κ<ιι οι συντελεστές στάθμισης του δείκτη μέσης σταθμικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της
δραχμής που καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδος.
(γ) Από 1ης Ιανουάριου 1986 αλλάζουν οι συντελεστές στάθμισης του δείκτη μέσης σταθμικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής
που καταρτίζει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύζεως.
Πηγές : Τράπεζα της Ελλάδος, Ο.Ο.Σ.Α.

