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Η μέχρι οήμερα εξέλιξη των προκαταβολών για εισαγωγές

Το ύψος των καταθέσεων από χρηματικές προκαταβολές για εισαγωγές εκτιμάται 

ότι έφτασε τα 25 δισεκ. δρχ. ·ή 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 προκαταβρλή* 40% και σε 11,5% με 

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

αυτή σημαίνει μια μέση υποχρέωση προκαταβολής 51% (= +. 1 1 Ρ.ΧΑ·.Ρ ) και επα-
41.5 /

μένως το προαναφερθέν ποσό καταθέσεων 171 εκατ. δολλ. αντιστοιχεί σε εγκρίσεις ει-
* * 171σαγωγών ύψους 335 εκατ. δολλ. (=—— — )

0 , 51

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 εισαγωγής 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 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. 335 εκατ. δολλ.) 

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

στοιχεία (πχ. 647 εκατ. δολλ.) εμφανίζει μια αυξητική εξέλιξη, δηλαδή απο 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.



Το ύψος των εισαγωγών που υπάγονται στις χρηματικές προκαταβολές με βάση τις

νέος καταστάσεις του Υπουργείου ΕμπορIου

’Ετος Ιανουάρ.-Μαϊος Συμμεταχή(%)
1984 1985 στο γενικό

σύνολο_______
5μηνο

1934 1935
(εκ.δοΑ.) (εκατ.δολ.) . _____________

Κατανομή (%) μεταξύ 40% 
και 80% των ε t σαγωγών 
που ,υποκεινται σε προ
καταβολές______'

1984 1985

α)

β)

Υ)

Προκαταβολή
40% 1.877 76É 30.0 29.1 71.9 70.2

Προκαταβολή
80% 733 325 11.7 12.3 28. 1 29.8

Σύνολο (α+β) •2.610 
ψ* 1.091 41.7 41.4 ICO'. 0 100.0

Γενικό σύνολο 
ε ι σαγωγών 6.250 2.634
χωρίς καύσιμα

Σαν ποσοστό του συνόλ.ου των εισαγωγών με καύσιμα η ας ία των εισαγωγών 

που υπόκεινται σε προκαταβολές ήταν 29,4% το 1984 και 29,8% το πρώτο 5μηνο 1985.

Ση μειω αρσ "Ολ.α τα'στο εχε Ια στον παρόντα πίνακα -προέρχονται από τις καταστάσεις 
της ΕΣΥΕ που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εμπορίου.



13.1.1966

Από νεότερες πληροφορίες για τις εισαγωγές πετρελαίου προκύπτει ότι οι ει

σαγωγές καυσίμων θα είναι μεγαλύτερες από τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στο κείμενο 

κατά 130-150 εκατ. δολλ. Επομένως το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσων συναλλαγών 

το 1986 εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 3.200 εκατ. δολλ. περίπου αντί του ελλείμματος 

των 3.050 εκατ. δολλ. που αναγράφεται στο συνημμένο πίνακα του κειμένου.
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