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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις για το α' εξάμηνο του 1985 δεν εμφανίζουν διαφορές 
από τις προβλέψεις που είχαν παρουσιασθεί στο τέλος του 1984 από το προηγούμενο 
δελτίο. Η αισιοδοξία προέρχεται από την συνεχιζόμενη ανάπτυξη των χωρών του ΟΟΣΑ, η 
οποία ειδικά για τις χώρες της Ευρώπης είναι συνδεδεμένη με χαμηλότερους ρυθμούς 
πληθωρισμού, μικρότερα ελλείμματα και περισσότερες επενδύσεις.

Τα βασικότερα προβλήματα όμως της διεθνούς οικονομικής κατάστασης εξακολου
θούν να υπάρχουν όπως:
α) Η ανεργία, η οποία παραμένει σε υψηλά επίπεδα (ειδικά η Ευρώπη αντιμετωπίζει τους 

υψηλότερους ρυθμούς των τελευταίων 50 χρόνων) και ο ρυθμός ανάκαμψης αποδει- 
κνύεται ανεπαρκής για την καταπολέμησή της. 

β) Η διεθνής οικονομική αστάθεια που πηγάζει από τις μεγάλες διακυμάνσεις των ισοτιμιών 
και των επιτοκίων καθώς και από τα ελλείμματα του προϋπολογισμού των ΗΠΑ. Το 
καθαρό εξωτερικό χρέος των χωρών αλλάζει ραγδαία και εντός του 1985 οι Η.Π.Α. 
αναμένεται να βρεθούν στη θέση ενός καθαρού διεθνούς οφειλέτη για πρώτη φορά 
μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

γ) Η συνεχιζόμενη εύθραυστη οικονομική και χρηματοδοτική κατάσταση πολλών αναπτυσ- 
σομένων χωρών.

Ζήτηση και Προϊόν

Η οικονομία των χωρών του ΟΟΣΑ αυξάνεται με ρυθμό 3-3,5% περίπου όσο και το 
ποσοστό του 6' εξαμήνου του προηγούμενου χρόνου με κύριο χαρακτηριστικό την ελλάτω- 
ση της διαφοράς μεταξύ Η.Π.Α. και Ευρώπης.

Ειδικότερα στις Η.Π.Α. η τελική εγχώρια ζήτηση επιβραδύνεται φθάνοντας στο 3,75% 
και το Α.Ε.Π. στο 3,25% ενώ στην Ευρώπη αυξάνεται η τελική εγχώρια ζήτηση και το 
Α.Ε.Π.

Π ί ν α κ α ς  1

Μεταβολή Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος

1984 1985+ 1986+ 1985 1986
I II I II

Η.Π.Α. 6,8 3,25 2,75 3 3,25 2,75 2,50
ΟΟΣΑ Ευρώπη 2,4 2,25 2,25 2,25 2,50 2,25 2,25
ΟΟΣΑ Σύνολο 4,9 3,25 2,75 3 3,25 2,75 2,75

OECD : ECONOMIC OUTLOOK JUNE 1985 

+ Προβλέψεις ΟΟΣΑ
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Απασχόληση και Ανεργία

Αν και στις περισσότερες χώρες σημειώθηκε μια μικρή αύξηση της απασχόλησης από 
τα μέσα του 1984 σημειώθηκε ταυτόχρονα και αντίστοιχη αύξηση στο εργατικό δυναμικό. 
Αποτέλεσμα ο αριθμός των ανέργων συνεχίζει να αυξάνεται. Στους επόμενους 18 μήνες 
δεν αναμένεται μεταβολή στο ποσοστό ανεργίας των χωρών του ΟΟΣΑ από το σημερινό 
επίπεδο των 8,25%. Στις Η.Π.Α. το ποσοστό θα διατηρηθεί σταθερό ενώ στην Ευρώπη θα 
συνεχίσει να αυξάνεται και θα φθάσει στο 11,25% μέχρι το 1986, ποσοστό που αντιπροσω
πεύει 19,5 εκατ. άτομα.

Π ί ν α κ α ς  2

Ανεργοι σε Ποσοστό του Εργατικού Δυναμικού

1984 1985+ 1986+ 1985 1986
I II I II

Η.Π.Α. 7,5 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25
ΟΟΣΑ Ευρώπη 10,7 11 11,25 11 11 11,25 11,25
ΟΟΣΑ Σύνολο 8,4 8,25 8,50 8,25 8,50 8,50 8,50

OECD: ECONOMIC OUTLOOK JUNE 1985

Πληθωρισμός

Ο Πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περισσότερο από ότι είχε προβλεφθεί στο τέλος του 
περασμένου χρόνου φθάνοντας στο 4,5% σαν μέσος ετήσιος ρυθμός για το σύνολο των 
χωρών του ΟΟΣΑ. Για τους επόμενους 18 μήνες η συγκράτηση των μισθών, η αύξηση της 
παραγωγικότητας και η συγκράτηση των τιμών των εμπορευμάτων αναμένεται να συνει
σφέρουν σε περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού. Στις Η.Π.Α. ο πληθωρισμός κάτω από την 
υπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για φέτος θα διατηρηθεί 
στο 3-3,5%. Στην Ευρώπη αναμένεται να μειωθεί ο πληθωρισμός και συνεπώς ναελλατωθεί 
η πληθωριστική διαφορά Η.Π.Α. - Ευρώπης.

Π ί ν α κ α ς  3

Ρυθμός Μεταβολής Αποττληθωριστή Ιδιωτικής Κατανάλωσης

1984 1985 + 1986 + 1985 
I II

1 986 
I II

Η.Π.Α. 3,2 3,25 3,50 3,25 3,50 3,25 3,25
ΟΟΣΑ Ευρώπη 8 7,25 7 7,50 7 7 6,75
ΟΟΣΑ Σύνολο 5,0 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,50

OECD: ECONOMIC OUTLOOK JUNE 1985



Διεθνές Εμπόριο και Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Η αύξηση του όγκου εισαγωγών των χωρών του ΟΟΣΑ αναμένεται να επιβραδυνθεί από 
12% τον προηγούμενο χρόνο σε 5-5,5% αυτό τον χρόνο και τον επόμενο. Η αύξηση του 
όγκου εξαγωγών των χωρών του ΟΟΣΑ επιβραδύνθηκε από 9% τον προηγούμενο χρόνο σε 
5,5% στις αρχές αυτού του χρόνου. Με τη ζήτηση από χώρες του ΟΠΕΚ να παραμένει 
χαμηλή, οι καθαρές εξαγωγές θα δώσουν μόνο μια μικρή ώθηση στην ανάπτυξη των χωρών 
του Ο.Ο.Σ.Α.

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να παραμείνει σταθερό για τα χρόνια 
1985 και 1986. Ειδικότερα το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ αναμένεται να 
αυξηθεί περαιτέρω σχεδόν $ 20 δις το 1985 και $ 25 δις το 1986 για να φθάσει στο ποσό 
ρεκόρ όλων των εποχών των$ 145 δις ισοδύναμο με περισσότερο του 3% του Α.Ε.Π. Αυτή η 
προβλεπόμενη χειροτέρευση αντισταθμίζεται από τις σημαντικές αυξήσεις των πλεονα
σμάτων των ισοζυγίων Ιαπωνίας και Γερμανίας.

Π ί ν α κ α ς  4
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

$Δις

1984 1985 + 1986 + 1 985 

I II

1986

I II

Η.Π.A. -  101,6 -  120 -  145 -  112 127 -  140 151
Ιαπωνία 35,0 39 48 37 42 46 50
Γ ερμανία 6,2 12 18 10 14 18 19
ΟΟΣΑ Ευρώπη 9,3 16 29 10 22 27 31
ΟΟΣΑ Σύνολο -65 ,4 -7 2 -7 4 -7 3 -  71 -7 4 -7 4

OECD: ECONOMIC OUTLOOK: JUNE 1985
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II. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γενικά

Τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στο πεντάμηνο Ιανουά
ριου - Μαΐου του 1985, δείχνουν ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την σταθερο
ποίηση της οικονομίας και ενδεχομένως να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την αποκατάστα
ση των βασικών μακροοικονομικών ισορροπιών.

Η εξέλιξη του πληθωρισμού δεν φαίνεται να επηρεάστηκε δυσμενώς από την προεκλο
γική περίοδο με αποτέλεσμα να σημειωθεί μια ελαφρά επιβράδυνση σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 1984. Έτσι τον Μάιο του 1985 ο πληθωρισμός έτρεχε με 17% ενώ η 
αντίστοιχη μεταβολή το 1984 ήταν 17,6%.

Η μέτρια ανάκαμψη που σημειώθηκε στη μεταποιητική παραγωγή το 1984 (αύξηση 
1,9% σε σταθερές τιμές) σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν δεν φαίνεται να συνεχί
στηκε το πρώτο 5μηνο του 1985. Πράγματι ο δείκτης της μεταποιητικής παραγωγής στο 
πρώτο τετράμηνο του 1985 δείχνει μία κάμψη 2,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 1984. Η κάμψη αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη μείωση της παραγωγής των 
κλάδων μη μεταλλικών ορυκτών (τσιμέντα) και μεταφορικών μέσων (ναυπηγεία κ.λ.π.). Η 
αύξηση των εισαγωγών σε συνδυασμό με την κάμψη των εξαγωγών είχαν σαν αποτέλεσμα 
την διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου στο πρώτο τετράμηνο του 1985 
κατά 22,3% σε $ Η.Π.Α. Η επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας θα 
πρέπει να συνδεθεί και με τις πολιτικές εξελίξεις του πρώτου τετραμήνου που αναμφίβολα 
ενδυνάμωσαν τις κερδοσκοπικές τάσεις. Έτσι ολόκληρη σχεδόν η αύξηση του ελλείμμα
τος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προήλθε από την αύξηση του ελλείμματος του 
Εμπορικού Ισοζυγίου. Οι τάσεις αυτές του πρώτου τετραμήνου ασφαλώς δεν αναμένεται 
να συνεχιστούν και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1985, καθώς κατά την μετεκλογική 
περίοδο που διανύομε είναι εύλογο να επέλθει μια σημαντική εξασθένιση των κερδοσκοπι
κών πιέσεων στο ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών.

Βελτίωση κατά το 1985 αναμένεται να σημειωθεί στον τομέα των επενδύσεων. Οι 
δημόσιες επενδύσεις που κινούνται μέσα στα πλαίσια του πενταετούς προγράμματος 
αναμένεται να συνεχίσουν τις τάσεις του παρελθόντος και να αυξηθούν σε σταθερές τιμές 
κατά 5-6%. Ανάκαμψη εκτιμάται ότι θα σημειώσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις στις κατοικίες 
(στο 5μηνο Ιανουάριου - Μαΐου οι άδειες των οικοδομών δείχνουν αύξηση κατά 4,6%).

Τέλος στο πρώτο τρίμηνο του 1985 η χρηματοδότηση της βιομηχανίας από τις εμπορι
κές τράπεζες για πάγιες εγκαταστάσεις εμφανίζεται αισθητά αυξημένη, γεγονός που 
ενισχύει τις προβλέψεις για μια ανάσχεση της πτωτικής πορείας των παγίων επενδύσεων 
στη βιομηχανία.

Τα ελλείμματα του δημοσίου τομέα στο πρώτο τετράμηνο του έτους εμφανίζονται 
αυξημένα σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα. Η απόκλιση αυτή προέρχεται από μια
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συγκυριακή υστέρηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού. Οι εξελίξεις αυτές 
επιβάλλουν την εφαρμογή μιας πιο αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας καθώς και επιτά
χυνση του ρυθμού είσπραξης των εσόδων ώστε το έλλειμμα να συγκροτηθεί γύρω στο 
προϋπολογισθέν ύψος. Προς το παρόν η αύξηση του ελλείμματος δεν δημιουργεί προβλή
ματα στο νομισματοπιστωτικό ισοζύγιο της χώρας δεδομένου ότι οι ιδιωτικές καταθέσεις 
στο ίδιο διάστημα κινούνται με ετήσιο ρυθμό 30% περίπου ενώ ο αρχικός στόχος του 
νομισματοπιστωτικού προγράμματος ήταν 24,6%.

Σε ότι αφορά τώρα την εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, σε σταθερές 
τιμές, τονίζεται ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιμές συντελεστών προβλέπεται να 
αυξηθεί κατά 1,5-2%. Η αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως από την πρωτογενή και τριτογενή 
παραγωγή, ενώ μικρή αναμένεται να είναι η συμβολή του δευτερογενή τομέα στην διαμόρ
φωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Από την πλευρά της ζήτησης οι κύριοι 
προωθητικοί παράγοντες αναμένεται να είναι η δημόσια δαπάνη και η ιδιωτική κατανάλω
ση. Τέλος ο εξωτερικός τομέας εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά την εξέλιξη του Α.Ε.Π., 
σε σημαντικά όμως χαμηλότερη έκταση απ’ ότι το 1984.
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Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

α) Κατανάλωση

(1) Ιδιωτική Κατανάλωση

Το διαθέσιμο ιδιωτικό εισόδημα σε τρέχουσες τιμές το 1984 αυξήθηκε κατά 21,3% 
έναντι του 1983. Έτσι αφού ο αποπληθωριστής της εθνικής ιδιωτικής κατανάλωσης είναι 
18,1% υπολογίζεται ότι η πραγματική αύξηση του διαθέσιμου ιδιωτικού εισοδήματος για 
την περίοδο αυτή ήταν 2,7%.

Π ί ν α κ α ς  5

Εισόδημα και Δαπάνη Ιδιωτών και Μη 
Κερδοσκοπικών Οργανισμών

Σε δισ. δρχ. Σε τρέχουσες τιμές

1983 1984 19850) % Μεταβολή 
1984/83 1985/84

1. Αμοιβές εργαζομένων 1.278,2 1.575,0 1.890,0 23,7 20,0
2. Πρόσοδοι περιουσίας, επιχει

ρηματικής δράσης και αγροτι
κό εισόδημα 1.232,9 1.496,9 1.788,8 21,4 19,5

3. Τρέχουσες μεταβιβαστικές 
εισπράξεις 552,8 681,2 817,4 23,2 20,0

4. Άμεσοι φόροι 137,5 183,5 238,6 33,5 30,0
5. Τρέχουσες μεταβιβαστικές 

πληρωμές 304,8 390,3 476,2 28,1 22,0

Ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα 
(1 +2+3—4-5) 2.621,6 3.179,3 3.781,4 21,3 18,9

Εθνική ιδιωτική κατανάλωση 2.023,3 2.413,9 2.850,1 19,3 18,4

Ακαθάριστη αποταμίευση 598,3 765,4 931,3

Μέση ροπή προς αποταμίευση 22,8 24,1 24,6

Πηγή: ΥΠΕΘΟ, Εθνικοί Λογαριασμοί

(1) Προβλέψεις της Δ/νσης Προγραμμάτων
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Η σημαντική αυτή αύξηση του διαθέσιμου ιδιωτικού εισοδήματος είχε σαν αποτέλεσμα 
την αύξηση τόσο της εθνικής ιδιωτικής κατανάλωσης όσο και των αποταμιεύσεων.

Η κατά 1,1% αύξηση της εθνικής ιδιωτικής κατανάλωσης σε σταθερές τιμές το 1984 
μαζί με την σημαντική αύξηση της κατανάλωσης των τουριστών (39,1 % σε σταθερές τιμές) 
είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,1% σε 
σταθερές τιμές για το 1984 έναντι του 1983.

Για το 1985 η αύξηση του διαθέσιμου ιδιωτικού εισοδήματος εκτιμάται σε 18,9% σε 
τρέχουσες τιμές όπως αναλύεται στον πίνακα 2. Ο δείκτης αποπληθωρισμού της ιδιωτικής 
κατανάλωσης εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το 17%. Έτσι η προβλεπόμενη αύξηση στο 
πραγματικό ιδιωτικό διαθέσιμο εισόδημα, υπολογίζεται τουλάχιστον σε 1,5%. Η αύξηση 
αυτή προβλέπεται να προκαλέσει αύξηση της εθνικής ιδιωτικής κατανάλωσης τουλάχιστον 
κατά 1 % σε σταθερές τιμές και παραπέρα βελτίωση της μέσης ροπής για αποταμίευση.

Η παραπάνω πρόβλεψη για την εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης και των αποταμιεύ
σεων ενισχύεται από την μέχρι τώρα πορεία των εισαγωγών, της εγχώριας παραγωγής 
καταναλωτών αγαθών και των ιδιωτικών καταθέσεων. Ο δείκτης αξίας λιανικών πωλήσεων 
στο πεντάμηνο Ιανουάριου - Μαΐου δεν συμβαδίζει με τις παραπάνω προβλέψεις, αλλά 
αναμένεται ότι θα παρουσιάσει επιτάχυνση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1985. Πρέπει

Π ί ν α κ α ς  6

Δείκτες Λιανικών Πωλήσεων 
(% μεταβολές σε μέσα Επίπεδα)

βάση: Ιούνιος 1984 = 100,0

1983 1984 1 985

12ΜΗΝΟ 
ΙΑΝ. — ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡΤ. ΑΠΡ. ΜΑΪ.

. Δείκτες Αξίας
α. Γενικός 19,8 25,0 11,8 12,9 13,8 12,7 12,8
β. Διατροφή 20,1 18,6 11,5 15,5 19,2 19,2
γ. Ένδυση-Υπόδ. 14,7 28,6 9,8 5,3 8,4 9,0

I. Δείκτες Όγκου
α.Γενικός -  0,3 5,6 -  6,1 -  4,8 -4 ,0 -4 ,7 -4 ,4
β. Διατροφή 1,8 0,3 -  6,3 -  2,9 -0 ,3 -0 ,2
γ. Ένδυση-Υπόδ. -  6,2 1,9 -  9,8 -  12,8 -  10,6 -  10,0

ΠΗΓΗ:ΕΣΥΕ
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I

όμως να σημειωθεί ότι γενικά δεν υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των ρυθμών μεταβο
λής του δείκτη και αυτών της εθνικής ιδιωτικής κατανάλωσης.

(2) Δημόσια Κατανάλωση

Το 1984 η δημόσια κατανάλωση σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 24,6% και σε 
σταθερές τιμές η αύξηση ήταν 3,9%.
Για το 1985 προβλέπεται ελαφρά επιτάχυνση της Δημόσιας κατανάλωσης σε τρέχουσες 
τιμές ενώ σε σταθερές τιμές η αύξηση προβλέπεται να είναι 3%.

Έτσι προκύπτει ότι ο αποπληθωριστής της Δημόσιας κατανάλωσης το 1985 θα αυξηθεί 
κατά 23,3% (1984 20%). Η επιτάχυνση αυτή στο ρυθμό μεταβολής του αποπληθωριστή 
οφείλετα ι κατά ένα μεγάλο μέρος στην εφαρμογή του νέου μισθολογίου των δημοσίων 
υπαλλήλων.

β) Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές σύμφωνα με τα 
υπάρχοντα στοιχεία για το 1984 σημείωσαν κάμψη κατά 4,7% ενώ από την ταξινόμηση κατά 
φορέα προκύπτει μια αύξηση των δημοσίων επενδύσεων κατά 10,9% και μείωση των 
ιδιωτικών κατά 12,1%.

Οι επενδύσεις στις κατασκευές σε σταθερές τιμές στο σύνολο της οικονομίας σημείω
σαν σημαντική κάμψη ( -  7,7%), η οποία οφείλεται στη μεγάλη μείωση των ιδιωτικών 
επενδύσεων ( -  17,4%). Κατά το μεγαλύτερο μέρος της η κάμψη αυτή οφείλεται στη πτώση 
της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 23,9%, όπως φαίνεται και από την μείωση των 
αδειών νέων οικοδομών στον αντίστοιχο πίνακα κατά 33,3%.

Οι επενδύσεις στον εξοπλισμό σε σταθερές τιμές στο σύνολο της οικονομίας σημείω
σαν κάμψη κατά 1 % παρά την σημαντική αύξηση στις δημόσιες επενδύσεις κατά 16%. Την 
υποτονικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων αντανακλά και ο χαμηλότερος ρυθμός στον 
οποίο κινήθηκαν τα μακροπρόθεσμα δάνεια για επενδύσεις στη βιομηχανία κατά το 1984.

Η μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων στον εξοπλισμό, παρά την αύξηση όγκου κατά 
3,1 % που δείχνει ο δείκτης παραγωγής κεφαλαιακών αγαθών για το 1984, οφείλεται εξολο- 
κλήρου στη μείωση στα «μεταφορικά μέσα» ( -  26,2%), ενώ στα «μηχανήματα και λοιπό 
εξοπλισμό» σημειώθηκε αύξηση 5,3%.

Η εξέλιξη των επενδύσεων για το 1985 εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με το 1984. Οι 
Δημόσιες επενδύσεις οι οποίες κινούνται σύμφωνα με τα πλαίσια του δετούς προγράμμα
τος προβλέπεται να αυξηθούν σε σταθερές τιμές με ρυθμό 5-6%. Βελτίωση αναμένεται και 
στον τομέα των Ιδιωτικών επενδύσεων κυρίως των επενδύσεων στις κατασκευές. 
Αντίθετα σχετικά χαμηλή αναμένεται να είναι η ιδιωτική επενδυτική δαπάνη σε μηχανήμα
τα και λοιπό εξοπλισμό, παρά το γεγονός ότι στο πρώτο τρίμηνο του 1985 η χρηματοδότηση 
της βιομηχανίας από τις εμπορικές τράπεζες για πάγιες εγκαταστάσεις, εμφανίζεται αισθη
τά αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 1984.
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Στο τετράμηνο Ιανουάριου - Απριλίου 1985 το ύψος των επενδύσεων που έχουν 
υπαχθεί στο Ν. 1262/83 εμφανίζει μία αύξηση 41,2%. Η υλοποίηση όμως αυτών των επενδύ
σεων θα πρέπει να τοποθετηθεί προς το τέλος του έτους ή τις αρχές του επόμενου 
χρόνου.

Π ί ν α κ α ς  7

Εγκρίσεις Υπαγωγής Ν. 1262/82

Σε εκατ. δρχ.

1983 1983 1984 1984 1985
Τετράμηνο Σύνολο Τετράμηνο Σύνολο Τετράμηνο

Ύψος Επενδύσεων 24.097,0 63.676,3 21.952,0 65.580,9 39.104,8
Επιχορηγήσεις 6.057,2 16.055,0 5.732,5 18.786,3 10.279,0

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΘΟ, Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις κατασκευές έπειτα από την μεγάλη μείωση του 1984, 
υπολογίζεται ότι θα παρουσιάσουν ελαφρά θετικούς ρυθμούς αύξησης. Αυτό προκύπτει 
α) από τις άδειες νέων οικοδομών που παρουσιάζουν αύξηση 4,9% στα μέσα επίπεδα του 

πρώτου δμηνου 1985
β) από την κατανάλωση τσιμέντου στο εσωτερικό της χώρας
γ) από την οριστικοποίηση των εντάξεων στα σχέδια πόλεων χιλιάδων στρεμμάτων αυθαί

ρετης δόμησης και
δ) από τη λήψη μέτρων για χορήγηση μακροπροθέσμων στεγαστικών δανείων με ευνοϊκό

τερους όρους που άρχισε τις 19 Μαρτίου 1985.
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Π ί ν α κ α ς  8

Αδειες Νέων Οικοδομών και Προσθήκες Οικοδομών

Όγκος σε χιλ. Μ 3
(σωρευτικά μεγέθη) % Ετήσιος Ρυθμός

1983 1984 1985 1984 1985

1. Σύνολο Χώρας

ΙΑΝ. — ΔΕΚ. 60.711 40.468 -33 ,3
ΙΑΝ. 3.389 3.203 3.440 -  5,5 7,4
ΙΑΝ. — ΦΕΒ. 7.501 7.082 6.668 -  5,6 -  5,8
ΙΑΝ. — ΜΑΡΤ. 12.618 11.009 10.278* -  12,8 -  6,7’
ΙΑΝ. — ΑΠΡ. 18.657 14.656 14.489* -  21,4 -  1,Τ
ΙΑΝ. — MAI. 23.179 18.833 19.757* -  18,7 -  4,9’

2. Νομός Αττικής

ΙΑΝ. — ΔΕΚ. 15.287 9.233 -39 ,6
ΙΑΝ. 957 804 895 -  16,0 11,3
ΙΑΝ. — ΦΕΒ. 2.080 1.862 1.767 -  10,5 -  5,1
ΙΑΝ. — ΜΑΡΤ. 3.574 2.806 2.716* -21 ,5 -  3,2’
ΙΑΝ. — ΑΠΡ. 5.128 3.616 3.702* -  29,5 -  2,4'
ΙΑΝ. — MAI. 6.410 4.449 4.987* -  30,1 12,1’

3. Υπόλοιπο Χώρας

ΙΑΝ. — ΔΕΚ. 45.424 31.235 -31 ,2
ΙΑΝ. 2.432 2.399 2.545 -  1,4 6,1
ΙΑΝ. — ΦΕΒ. 5.421 5.220 4.901 -  3,7 -  6,1
ΙΑΝ. — ΜΑΡΤ. 9.044 8.203 7.562* -  9,3 -  7,8
ΙΑΝ. — ΑΠΡ. 13.529 11.040 10.787* -  18,4 -  2,3
ΙΑΝ. — MAI. 16.769 14.384 14.770* -  14,2 2,7

ΠΗΓΗ:ΕΣΥΕ 

* Προσωρινά Στοιχεία
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Π ί ν α κ α ς  9

Κατανάλωση Τσιμέντου στο Εσωτερικό της Χώρας

Όγκος σε χιλ. τόννους
(σωρευτικά μεγέθη) % Ετήσιος Ρυθμός

1982 1983 1984 1985 1983 1984 1985

ΙΑΝ. 386 358 405 236,7 -  7,9 13,3 -31,7
ΙΑΝ. — ΦΕΒ. 727 649 767 556,8 -  10,7 18,2 -  27,5
ΙΑΝ. — ΜΑΡ. 1.198 1.155 1.204 948,6 -  3,6 4,3 -  21,2
ΙΑΝ. — ΑΠΡ. 1.656 1.774 1.635 1.386,2 5,2 -  7,8 -  15,2
ΙΑΝ. — ΜΑΙ. 2.279 2.247 2.265 2.005,2 -  1,4 0,8 -11 ,5

ΙΑΝ. — ΔΕΚ. 6.385 6.339 6.203 -  0,7 -  2,1

Π ί ν α κ α ς  10

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου

Σε σταθερές τιμές 1970

Ποσά σε δισεκ. δρχ. % Μεταβολή

1982 1983 1984 1985* 1983 1984 1985*

I. Κατά είδος κεφα 
λαιουχικού αγα

θού και κατά 
φορέα

1. Κατασκευές 43,7 45,4 41,9 43,4 3,9 -7,7
α. Δημόσιες 15,3 17,3 18,7 13,1 8,9
6. Ιδιωτικές 
από τις οποίες:

28,4 28,1 23,2 -1,1 -17,4

ι. Κατοικίες 19,6 20,5 15,7 4,6 -23,9
ιι. Λοιπά κτίρια 
ιιι. Λοιπά έργα &

6,5 5,9 6,0 -9,2 1,7

κατασκ. 2,4 1,7 1,5 -29,2 -11,8
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2. Εξοπλισμός 40,4 37,1 36,8 36,8 - 8,2 - 1,0 0,0
α. Δημόσιες 8,5 9,4 10,9 10,6 16,0
β. Ιδιωτικές 
από τις οποίες: 
ι. Μεταφορικά

31,9 27,7 25,9 -13,2 -6,5

μέσα
ιι. Μηχανήματα &

14,3 10,7 7,9 -25,2 -26,2

λοιπός
εξοπλισμός
Ακαθάριστες
Επενδύσεις
Παγίου
Κεφαλαίου

17,6 17,0 17,9 -3,4 5,3

(1+2) 84,1 82,5 78,6 80,2 -1,9 -4,7 2,0

II. Κατά φορέα 
1. Δημόσιες 23,8 26,7 29,6 31,2 12,2 10,9 5,5
2. Ιδιωτικές 60,3 55,8 49,0 49,0 -7,5 -12,1 0,0

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΘΟ, Εθνικοί Λογαριασμοί

'Εκτιμήσεις Δ/νσης Προγραμμάτων

γ) Καθαρή ζήτηση από την Αλλοδαπή

Το 1984 ο εξωτερικός τομέας είχε σημαντική συμβολή στην διαμόρφωση του Ακαθάρι
στου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Υπολογίζεται ότι περισσότερο από 50% του ρυθμού 
αύξησης του Α.Ε.Π. οφείλονταν στην καθαρή ζήτηση από την αλλοδαπή. Έτσι σύμφωνα με 
τα πιο πρόσφατα στοιχεία το 1984, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 
11,3% ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρέμειναν σχεδόν στάσιμες (αύξηση 0,1) 
σε σταθερές τιμές. Για το 1985 προβλέπεται ότι οι παραπάνω τάσεις θα διαφοροποιηθούν 
σημαντικά έτσι ώστε η επίδραση του εξωτερικού τομέα στο Α.Ε.Π. θα είναι πολύ μικρότε
ρη.

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 6% 
ενώ οι εισαγωγές κατά 3,5% σε σταθερές τιμές. Έτσι το έλλειμμα του Ισοζυγίου αγαθών και 
υπηρεσιών προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 13,9 δισεκ. δρχ. έναντι 15,7 που ήταν το 
1984 (σταθερές τιμές).
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Π ί ν α κ α ς  11

Εθνική Δαπάνη και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Σε σταθερές τιμές 1970

Ποσά σε δισεκ. δρχ. % Μεταβολή

1982 1983 1984 1985(0 1983 1984 1985(0

1. Εθνική ιδιωτική 
κατανάλωση 329,3 331,6 335,2 338,6 0,7 1,1 1,0

2. Δημόσια 
κατανάλωση 75,0 76,6 79,6 82,0 2,1 3,9 3,0

3. Ακαθάριστες 
επενδύσεις 
παγ. κεφαλαίου 84,1 82,5 78,6 80,2 -1,9 -4,7 2,0

4. Αποθέματα & 
στατ. διαφορές 13,0 7,6 7,5 8,0 -

I. Συνολική Εγχώ
ρια ζήτηση

(1+2+3+4) 501,4 498,3 500,9 508,8 -0,6 0,5 1,9

5. Εξαγωγές αγα
θών & υπηρεσιών 77,3 84,9 94,5 100,2 9,6 11,3 6,0

6. Εισαγωγές αγα
θών & υπηρεσιών 107,4 110,1 110,2 114,1 2,5 0,1 3,5

II. Ισοζύγιο αγαθών 
και υπηρεσιών -30,2 -25,6 -15,7 -13,9

II. Ακαθάριστο Εγ
χώριο Προϊόν σε 
αγοραίες τιμές 

(Ι + ΙΙ) 471,2 472,7 485,2 494,9 0,3 2,6 2,0

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΘΟ, Εθνικοί Λογαριασμοί

(1) Εκτιμήσεις Δ/νσης Προγραμμάτων
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Β. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

Σε σταθερές τιμές και σε τιμές συντελεστών παραγωγής το 1984 το Α.Ε.Π. αυξήθηκε 
κατά 2,8% και η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της πρωτογενούς παραγωγής 
(6,5%) και της τριτογενούς παραγωγής (2,9%). Η δευτερογενής παραγωγή παρουσίασε 
συγκριτικά μικρότερο ρυθμό αύξησης (0,9%) παρά το γεγονός ότι η μεταποιητική παραγω
γή αυξήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από μια σειρά ετών κατά 1,9%. Η εξέλιξη αυτή της 
δευτερογενούς παραγωγής επηρεάσθηκε κυρίως από την σημαντική κάμψη του προϊόντος 
των κατασκευών, που το 1984 η μείωση της προστιθέμενης αξίας του κλάδου σε σταθερές 
τιμές έφθασε το 6,5%.

Για το 1985, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα προβλέπεται μια σχετική επιβρά
δυνση στο ρυθμό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η επιβράδυνση θα 
προέλθει από την πρωτογενή και τριτογενή παραγωγή ενώ το προϊόν του δευτερογενή 
τομέα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει τελικά ρυθμό μεταβολής οριακά μόνο μεγαλύτερο του 
αντίστοιχου ρυθμού του 1984.

α) Πρωτογενής παραγωγή

Το 1984 η φυτική παραγωγή αυξήθηκε κατά 9,9% ενώ η κτηνοτροφική σημείωσε 
ελαφρά κάμψη (-0,7%). Έτσι στο σύνολο της η γεωργική παραγωγή αυξήθηκε κατά 6% σε 
σταθερές τιμές.

Στην αύξηση αυτή συνέβαλε κυρίως η παραγωγή των δημητριακών, που ήταν αποτέλε
σμα των βελτιώσεων των στρεμματικών αποδόσεων.
Σημαντική αύξηση παραγωγής είχαμε και στα βιομηχανικά φυτά (καπνός, βαμβάκι). Μείωση 
είχαμε στη παραγωγή των ζαχαροτεύτλων και σε ορισμένα οπωροκηπευτικά.

Στη κάμψη της κτηνοτροφικής συνέβαλε κυρίως η παραγωγή πουλερικών, ενώ η 
παραγωγή των ερυθρών κρεάτων στο σύνολο της παρέμεινε στάσιμος.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις του υπουργείου Γεωργίας για το 1985 η ακαθά
ριστη αξία της γεωργικής παραγωγής σε σταθερές τιμές αναμένεται να σημειώσει μια 
αύξηση γύρω στο 2%. Η αύξηση αυτή θα προέλθει εξ ολοκλήρου από την φυτική παραγωγή 
(3,5-4%), ενώ στην ζωϊκή παραγωγή αναμένεται να συνεχισθεί η πτωτική πορεία των 
τελευταίων ετών (1-1,5%).

Η αύξηση της φυτικής παραγωγής θα προέλθει από το αραβόσιτο, καπνό, βαμβάκι, 
σταφύλια και το ελαιόλαδο. Αντίθετα σημαντική μείωση παραγωγής θα έχουμε στο σιτάρι 
και το κριθάρι. Τα κηπευτικά και τα εσπεριδοειδή αναμένεται να παραμείνουν στα επίπεδα 
του προηγούμενου έτους.

Η μείωση της ζωικής παραγωγής θα προέλθει εξολοκλήρου από την παραγωγή γάλα
κτος και που αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 550 περίπου χιλιάδες τόννους (-4% ). 
Αντίθετα η παραγωγή κρέατος προβλέπεται να αυξηθεί κατά 120 χιλ. τόννους (1 %).
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β) Δευτερογενής παραγωγή

Η ανοδική τάση που χαρακτήρισε την μεταποιητική παραγωγή κατά το δεύτερο εξάμη
νο του 1 984 ανακόπηκε τους πρώτους μήνες του 1985.
Τα τριμηνιαία εποχικά διορθωμένα στοιχεία στο α' τριμ. δείχνουν αρνητικό ετήσιο ρυθμό 
για το 1985. Αντίθετα ο δείκτης του Απριλίου εποχικά διορθωμένος εμφανίζει μια ελαφρά 
ανάκαμψη της μεταποιητικής παραγωγής.

Με βάση τα δεδομένα αυτά μπορεί να προβλεφθεί ότι για ολόκληρο το 1985 η μετα
ποιητική παραγωγή θα παραμείνει στα επίπεδα του προηγούμενου χρόνου. Η παραπάνω 
πρόβλεψη συμβαδίζει και με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του Ι.Ο.Β.Ε. που δημοσιεύονται στο 
δελτίο του Μαΐου.

Οι εξελίξεις αυτές της μεταποιητικής παραγωγής είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την 
δευτερογενή παραγωγή δεδομένου ότι η μεταποίηση παράγει το 66% του συνολικού 
προϊόντος του τομέα.

Το προϊόν των κατασκευών προβλέπεται να αυξηθεί κατά το τρέχον έτος ενώ η 
παραγωγή ηλεκτρισμού θα παρουσιάσει και νέα αύξηση συνεπεία της ένταξης νέων μονά
δων στο εθνικό δίκτυο.

61. Μεταποίηση

Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. κατά το πρώτο τετράμηνο του 1985 η μεταποιητική 
παραγωγή (κλάδοι 20-39) παρουσίασε κάμψη 2,2% έναντι αύξησης 1,3% το 1984. Οι κλάδοι 
της βιομηχανίας που παρουσίασαν σημαντική μείωση στη παραγωγή τους είναι:

α. Καπνού -11,3%
β. Υποδήσεως - Ενδυμασίας -  5,6%
γ. Ξύλου - φελλού -10,8%
δ. Ελαστικά - πλαστικά -12,2%
ε. Μη μεταλ. ορυκτά -16,8%
ζ. Μεταφορικά μέσα -13,5%

Αντίθετα αύξηση παραγωγής παρουσίασαν οι κλάδοι

α. Ειδών διατροφής 4,3%
β. Ποτών 16,0%
γ. Επίπλων 13,0%
δ. Χαρτιού 7,4%
ε. Παραγ. Πετρελ. 8,9%
ζ. Εκτυπ. - εκδόσεων 2,7%

Οι λοιποί κλάδοι παρουσίασαν μικρές αυξομειώσεις.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις όπως φαίνεται και παραπάνω παρουσιάσθηκαν στους κλά
δους των μη μεταλ. ορυκτών και των μεταφορικών μέσων που συνέβαλαν σημαντικά στην
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Η υπολειτουργία των ελληνικών ναυπηγείων το πρώτο τρίμηνο του έτους και το 
κλείσιμό τους στις 8 Απριλίου ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό την σημαντική μείωση της 
παραγωγής του κλάδου των μεταφορικών μέσων.

Για τις  βιομηχανίες μη μεταλλικών ορυκτών θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγή 
τους πρώτους μήνες του 1985 επηρεάστηκε κυρίως από την απότομη πτώση της έκδοσης 
των οικοδομικών αδειών που παρατηρήθηκε στο τέλος του 1984 λόγω της απεργίας των 
μηχανικών του δημοσίου.

Μετά την αύξηση της έκδοσης νέων αδειών οικοδομών που σημειώθηκε το πρώτο 
5μηνο του τρέχοντος έτους (αύξηση 5%) προβλέπεται μια βελτίωση στη παραγωγή του 
κλάδου στους επόμενους μήνες του 1985 που εκτιμάται να αντισταθμίσει τις απώλειες του 
πρώτου 5μήνου.

συνολική πτώση της μεταποιητικής παραγωγής.
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62. Ηλεκτρισμός - Φωταέριο

Η παραγωγή ηλεκτρισμού - φωταερίου αυξήθηκε στο πρώτο 4μηνο του τρέχοντος 
έτους κατά 6,5% σε ετήσια βάση. Ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής του κλάδου αναμένε
τα ι να ελαττωθεί στους υπόλοιπους 8 μήνες του έτους έτσι ώστε στο τέλος του έτους η 
συνολική αύξηση να είναι γύρω στο 3%.

63. Ορυχεία

Στο πρώτο τετράμηνο του έτους η παραγωγή των ορυχείων σε ετήσια βάση παρουσιά
ζει μείωση 1,7% που προέρχεται από μειώσεις στη παραγωγή βωξίτη, λατομικών και οικοδο
μικών ορυκτών, και λευκολίθου. Αντίθετα αύξηση παρουσιάζει η παραγωγή λιγνίτη, και 
μεταλ. σιδήρου, νικελίου, χρωμίου, μαγγανίου. Η παραγωγή του κλάδου για ολόκληρο το 
1985 προβλέπεται να παραμείνει στα επίπεδα του προηγ. έτους.

64. Κατασκευές.

Το 1984 το προϊόν των κατασκευών μειώθηκε κατά 6,5%. Η μείωση αυτή προήλθε από 
την απότομη πτώση της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας και ειδικότερα από τις 
ιδιωτικές επενδύσεις στις κατοικίες.

Για το 1985 η πρόβλεψη είναι ότι ο κλάδος των κατασκευών θα σημειώσει σημαντική 
βελτίωση, έτσι ώστε να αναπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του προηγούμε
νου χρόνου. Στην ανάκαμψη αυτή του κλάδου προβλέπεται να συμβάλλει τόσο ο Ιδιωτικός 
όσο και ο δημόσιος τομέας. Ειδικότερα για τον ιδιωτικό τομέα σημειώνεται ότι η ανάκαμψη 
της οικοδομικής δραστηριότητας που εμφανίζεται με τα στοιχεία της έκδοσης οικοδομι
κών αδειών και της κατανάλωσης τσιμέντου θα προκαλέσει μια αισθητή αύξηση στο προϊόν 
του κλάδου.

γ) Τριτογενής Τομέας

Το 1984 το προϊόν του τριτογενή τομέα αυξήθηκε σε σταθερές τιμές κατά 2,9%. Η 
αυξημένη πρωτογενής και βιομηχανική παραγωγή παράλληλα με την αυξημένη δραστηριό
τητα του δημοσίου τομέα (αύξησης της δημόσιας κατανάλωσης 3,9%) είχαν σαν αποτέλε
σμα την σημαντική αύξηση του τριτογενή τομέα. Από τους επί μέρους κλάδους του τομέα 
των υπηρεσιών ο κλάδος των μεταφορών - επικοινωνιών σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση 
(6,1%). Η αύξηση αυτή θα πρέπει να αποδοθεί στην εμφανή ανάκαμψη της τουριστικής 
κίνησης και του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου.

Γ ια το 1985 η αύξηση του προϊόντος του τομέα (2,1%) εκτιμάται ότι θα υπερβεί την 
προβλεπομένη αύξηση του ΑΕΠ (1,8%).

Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στην προβλεπομένη αυξημένη δραστηριότητα του πρωτο
γενή και δευτερογενή τομέα, του δημόσιου τομέα, των εξαγωγών - εισαγωγών και τέλος 
στην αύξηση της τουριστικής δαπάνης κατά 7% περίπου σε $ Η.Π.Α.
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Π ί ν α κ α ς  12

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής 

(% μεταβολές έναντι προηγ. χρόνου)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1982 1983 1984 1985

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 1,8 -3,2 2,3 -1,1
α. ΟΡΥΧΕΙΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 13,0 -9,4 14,9 -1 ,7
6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤ. 7,0 -2,5 4,7 6,5
γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0,7 -3,0 1,3 -2,2

— Καταναλωτικά αγαθά -1,3 -0,7 0,2 1,2
— Διαρκή καταν. αγαθά 1,6 -6,5 0,8 0,3
— Κεφαλαιακά αγαθά 4,5 -5,9 3,1 -8,4

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε.

Π ί ν α κ α ς  13

Εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(σε τιμές συντελεστών παραγωγής)

Σε δισεκ. δρχ. Σε σταθ. τιμές 1970

1982 1983 1984 1985 % Μεταβολή
1982 1983 1984 1985

1. Γεωργία 60,9 56,8 60,5 61,7 2,4 -6 ,7 6,5 2,0

Βιομηχανία 127,0 127,3 128,5 130,1 -3,9 0,2 0,9 1,2
— Μεταποίηση 84,4 83,3 84,9 84,9 -4,2 -1,3 -1,9 0,0
— Ορυχεία 5,7 5,7 5,9 5,9 0,0 0,0 3,5 0,0
— Κατασκευές 22,3 23,1 21,6 22,7 -7,9 3,6 -6,5 5,0
— Ηλεκτρισμός 14,6 15,2 16,1 16,6 3,5 4,1 5,9 3,0

3. Υπηρεσίες 228,3 233,4 240,2 245,2 1,5 2,2 2,9 2,1
— Μεταφορές-Επικοιν. 41,5 42,5 45,2 0,5 2,7 6,1
— Εμπόρ.-Τράπ.-Ασφ. 60,8 62,5 63,7 0,7 2,8 1,9
— Κατοικίες
— Δημ. Διοίκ.-Ασφ.-Υγεία-

41,1 42,4 43,6 3,5 3,2 2,8

Επικ. 57,4 58,8 60,2 2,7 2,4 2,4
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Διάφορες Υπηρεσίες 27,5 27,1 27,5 -0,4 -1,5 1,5

ΑΚΑΘ. ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 416,2 417,5 429,2 437,0 -0,1 0,3

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΘΟ, Εθνικοί Λογαριασμοί

2,8 1,8
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III. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΟΑΕΔ ο αριθμός των απασχολουμένων μισθωτών 
το πεντάμηνο Ιανουάριου - Μαίου 1985 ήταν 1.625,0 χιλ. άτομα έναντι 1.589,3 χιλιάδων την 
αντίστοιχη περίοδο του 1984, δηλ. σημειώθηκε αύξηση 2,2%. Το ποσοστό της εγγεγραμμέ
νης ανεργίας για την ίδια περίοδο του 1985 ανήλθε στο 5,4% έναντι 4,6% της ίδιας 
περιόδου του 1984.

Π ί ν α κ α ς  14

Απασχόληση - Ανεργία 
(με βάση στοιχεία ΟΑΕΔ)

Ιανουάριος - Μάϊος 1982 1983 1984 1985

Απασχολούμενοι μισθωτοί
(000 άτομα). 1.525,9 1.556,3 1.589,4 1.625,0

% Μεταβολή 
Εγγεγραμμένοι άνεργοι

-0,8 2,0 2,1 2,2

(χιλ. άτομα) 58.776 73.119 76.455 92.793
% Μεταβολή 6,4 24,4 4,6 21,4
Ποσοστό Ανεργίας 3,7 4,5 4,6 5,4

Ο δείκτης απασχόλησης μισθωτών στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία της Ε.Σ.Υ.Ε. το 1984 
αυξήθηκε κατά 0,4% έναντι μείωσης κατά 1,2% το 1983 και αύξησης κατά 0,1% το 1982. Για 
το 1985 δεν υπάρχουν στοιχεία του δείκτη λόγω αλλαγής του μεγέθους του δείγματος.

Π ί ν α κ α ς  15

Δείκτης Απασχόλησης Μισθωτών 
στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Με βάση Νοεμ. 1964 = 100

Δείκτης % Μεταβολή

1982 1983 1984 1982 1983 1984

ΙΑΝ.-ΔΕΚ. 161,3 159,4 160,0 0,1 -1,2 0,4

ΠΗΓΗ:ΕΣΥΕ
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Η έρευνα δυναμικού της ΕΣΥΕ εκτιμά τον αριθμό των ανέργων στο σύνολο της χώρας 
στις 310.266 και το ποσοστό της ανεργίας 8,14% για το 1984.

Όσον αφορά την αμοιβή εργασίας η εξέλιξη των διαθεσίμων στοιχείων είναι η εξής:

Οι πραγματικές ωριαίες και μηνιαίες αποδοχές στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία το έτος 
1984 έναντι του 1983 αυξήθηκαν κατά 6,7% και 4,8% αντίστοιχα, ενώ οι πραγματικές 
αποδοχές των εργαζομένων στο λιανικό εμπόριο κατά 5,7% (Στον πίνακα 16 εμφανίζεται η 
εξέλιξη των ονομαστικών και πραγματικών αποδοχών).

Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων την 1.5.85 διαμορφώθηκαν στο ύψος των 
34.040 δρχ. και 1.516 δρχ. αντίστοιχα. Σε σχέση με 1.5.84 είχαμε αυξήσεις κατά 18,0% στις 
ονομαστικές αμοιβές.
Τα μέσα επίπεδα το 1984 αυξήθηκαν κατά 26,1 % και επομένως η πραγματική αύξηση είναι 
6,5%.

Π ί ν α κ α ς  16

Αμοιβή Εργασίας
(% μεταβολές έναντι αντιστοίχου περιόδου 

προηγούμενου χρόνου)

Μέσα επίπεδα 
ΙΑΝ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1981 1982 1983 1984

1. Ωριαίες αμοιβές στη 
Βιομηχανία

Ονομαστικές: 27,2 33,5 19,4 26,3
Πραγματικές: 2,1 10,4 -0,7 6,7

2. Μηνιαίες αποδοχές 
στη Βιομηχανία

Ονομαστικές: 25,4 22,5 14,3 24,1
Πραγματικές: 0,6 1,3 -4,9 4,8

2. Μηνιαίες αποδοχές 
στο λιανικό εμπόριο

Ονομαστικές: 21,9 37,4 22,1 25,2
Πραγματικές: -2,2 13,6 1,6 5,7

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ

28



Π ί ν α κ α ς  17

Παραγωγή και Κόστος Εργασίας ανά Μονάδα Προϊόντος 
στη Μεταποίηση

(% μεταβολές έναντι αντιστοίχου περιόδου 
προηγούμενου χρόνου)

Μέσα επίπεδα εννεαμήνου 1982 1983 1984

1. Βιομηχανική παραγωγή -5,1 -0,5 2,3
2. Απασχόληση μισθωτών στη Βιο

μηχανία - Βιοτεχνία 0,1 -1,2 0,4
3. Πληρωθείσες ώρες εργασίας -2,3 -0,2 -0,9
4. Παραγωγή/ώρα εργασίας -2,9 0,9 2,8
5. Ωριαία αμοιβή 33,5 19,4 26,3
6. Κόστος εργασίας 37,5 18,3 22,9

ΠΗΓΗ:ΕΣΥΕ

Η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας όπως 
έχει τονισθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο δεν κρίνεται αρκετή ώστε να ανακοπεί η 
αύξηση του ποσοστού της ανεργίας το 1985.
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IV. ΤΙΜΕΣ

Η επιβράδυνση του πληθωρισμού που σημειώθηκε κατά τα προηγούμενα έτη, σύμφω
να με τις ενδείξεις φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και το 1985. Έτσι ο δείκτης αποπληθωρισμού 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος θα επιβραδυνθεί κατά 2 περίπου ποσοστιαίες μονά
δες. (1984: 19,9% 1985: 17,7%).

Μικρότερη προβλέπεται η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή ο οποίος μέσα στο 
5μηνο Ιανουάριου - Μαΐου αυξήθηκε κατά 7,4% έναντι αύξησης 8,4% στην ίδια περίοδο του 
1984. Για ολόκληρο το 1985 η αύξηση του δείκτη προβλέπεται να υπερβεί κατά τι την 
αρχική πρόβλεψη για 16%, εκτός εάν ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την παραπέρα συγκρά
τηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Από τις ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή φαίνεται ότι τόσο το 1984 όσο και το Α' 
πεντάμηνο του 1985, οι ομάδες «Στέγαση» και «Μεταφορές Επικοινωνίες» παρουσιάζουν 
αυξήσεις μικρότερες του μέσου όρου, ενώ το Α' 5μηνο του 1985 σημαντική είναι η επιβρά
δυνση της αύξησης της ομάδας «Υγεία - Ατομική Καθαριότητα» (15,5%).
Αντίθετα οι ομάδες «Ένδυση - Υπόδηση» και «Αναψυχή» παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα 
ποσοστά αυξήσεων. Σημειώνεται τέλος ότι η κάποια μεγαλύτερη αύξηση, το Α' 5μηνο, του 
1985 σε σχέση με το 1984, των ομάδων «Στέγαση» (1984:12,1%, 1985:17,1%) και «Μεταφο-

Π ί ν α κ α ς  18

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
(1982:100,0)

% μεταβολή έναντι % μεταβολή έναντι % μεταβολή έναντι % μεταβολή σε>
αντίστοιχου μήνα προηγούμενου μήνα Δεκεμβρίου προηγ. μέσα επίπεδα

προηγούμενου χρόνου χρόνου

1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985

ΙΑΝ. 19,2 20,1 19,0 1,3 1,5 2,3 1,3 1,5 2,3 19,2 20,1 19,0
ΦΕΒ. 21,1 19,0 18,3 1,4 0,5 -0,2 2,7 1,9 2,1 20,2 19,5 18,6
MAP. 22,3 17,6 18,1 4,3 3,0 2,9 7,1 5,0 5,0 20,9 18,9 18,5
ΑΠΡ. 20,7 18,0 17,7 1,6 1,9 1,6 8,8 7,0 6,6 20,8 18,8 18,3
MAI. 21,0 17,6 17,0 1,6 1,3 0,7 10,5 8,4 7,4 20,9 18,4 18,0
ΙΟΥΝ. 18,3 19,2 0,3 1,6 10,8 10,2 20,4 18,7
ΙΟΥΛ. 18,5 19,2 -0,3 -0,3 10,4 9,8 20,1 18,6
ΑΥΓ. 20,4 18,7 -0,2 -0,6 10,2 9,2 20,2 18,7
ΣΕΠ. 20,9 18,0 3,2 2,9 14,1 12,3 20,2 18,5
ΟΚΤ. 21,1 18,0 2,5 2,5 17,0 15,1 20,4 18,4
ΝΟΕΜ. 19,9 18,0 1,1 1,1 18,3 16,4 20,3 18,5
ΔΕΚ. 19,9 18,1 1,4 1,5 19,9 18,1 20,2 18,4

ΠΗΓΗ:ΕΣΥΕ
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ρές - Επικοινωνίες» (1984:11,3%, 12,3%), οφείλεται σαν αύξηση των τιμών των υγρών 
καυσίμων που έγινε τον Ιανουάριο του 1985, αυξάνοντας τις τιμές του ακαθάριστου πετρε
λαίου, υγραερίου, δημοτικών τελών (επηρεάζουν την υποομάδα «Στέγαση») και τις τιμές 
των καυσίμων των αυτοκινήτων και ταξί (επηρεάζουν την ομάδα «Μεταφορές - Επικοινω
νίες»).

Π ί ν α κ α ς  19

Δείκτες Τιμών Καταναλωτή 
(% μεταβολές σε μέσα επίπεδα)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

1. Γενικός Δείκτης 13,0 13,5 12,1 12,6 19,0 24,8 24,6 20,9 20,2 18,4
2. Διατροφή 11,9 13,8 14,3 14,2 18,9 27,5 30,1 21,1 18,0 18,3
3. Πάτα - Καπνός 17,2 8,6 5,8 8,0 10,3 15,6 15,5 23,2 18,6 19,3
4. Ένδυση - Υπόδηση 11,4 13,2 13,1 13,9 22,3 18,8 21,6 27,7 22,3 26,2
5. Στέγαση 11,8 10,9 11,8 11,4 19,5 28,9 27,1 18,5 13,7 14,9
6. Διαρκή αγαθά 6,5 10,8 10,0 8,6 12,7 24,8 22,7 20,9 25,5 19,1
7. Υγεία - Ατομική Καθαρ. 20,8 24,7 12,2 16,4 18,7 23,4 18,3 19,8 21,6 19,3
8. Εκπαίδευση - Μόρφωση - 
Αναψυχή 15,8 15,9 15,3 15,0 14,7 21,4 23,9 19,8 26,2 20,8
9. Μεταφορές - Επικοιν. 19,5 11,7 7,3 6,4 24,4 22,7 13,6 15,3 21,0 11,7
10. 'Αλλα αγαθά & Υπηρεσίες 17,0 9,5 17,0 20,9 29,0 37,7 24,8 32,3 34,0 20,6

ΠΗΓΗ:ΕΣΥΕ

Π ί ν α κ α ς  20

Δείκτες Τιμών Καταναλωτή 
(% μεταβολές σε μέσα επίπεδα) 

5μηνο ΙΑΝ. - ΜΑΪΟΥ

1. Γενικός Δείκτης
2. Διατροφή
3. Ποτά - Καπνός
4. Ένδυση - Υπόδηση
5. Στέγαση
6. Διαρκή αγαθά
7. Υγεία - Ατομική Καθαριότητα
8. Εκπαίδευση - Μόρφωση - 

Αναψυχή
9. Μεταφορές - Επικοινωνίες

10. Άλλα αγαθά & Υπηρεσίες

1983 1984 1985
20,9 18,4 18,0
19,8 16,5 18,7
23,0 20,1 14,5
27,0 26,6 21,1
14,2 12,1 17,1
24,5 20,4 19,3
17,1 24,8 15,5

22,9 25,3 22,2
20,8 11,3 12,3
32,1 27,8 17,2

ΠΗΓΗ:ΕΣΥΕ



Αντίθετα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή, ο δείκτης τιμών χονδρικής, το 1984 σε 
σχέση με το 1983, παρουσίασε μια μικρή επιτάχυνση (1983 :+ 19,8%, 1984 :+ 21,4%), λόγω 
της σημαντικής αύξησης που παρουσίασαν οι δείκτες της κατηγορίας «Εξαγόμενα Προϊόν
τα Πρωτογενούς και Βιομηχανικής Παραγωγής» (1983 :+ 19,6%, 1984 :+ 29,6%) και ο 
δείκτης της κατηγορίας «Τελικά Προϊόντα Εγχώριας Πρωτογενούς Παραγωγής» (1983 : + 
15,5%, 1984 :+ 20,2%) αυξήσεις που οφείλονται αντίστοιχα στην άνοδο των τιμών των 
εξαγόμενων προϊόντων και των τιμών των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Π ί ν α κ α ς  21

Δείκτες Τιμών Χονδρικής
(% μεταβολή έναντι αντιστοίχου περιόδου προηγούμενου χρόνου)

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ
Τ ελικά προϊόντα 

Εγχ. Πρωτογ. παραγ. 
Για εσ. καταναλ.

Τελικά προϊόντα 
Εγχ. Δευτ. παραγ. 
Γ ια εσ. καταναλ.

Τελικά προϊόντα 
Εγχ. παραγωγής 

Γ ια εξαγωγές

Τελικά προϊόντα 
Προέλευσης 
Εξωτερικού

1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985

ΙΑΝ. 20,2 20,2 20,5 16,4 18,5 15,6 20,1 18,5 19.7 15,2 31,1 21,7 26,6 19,0 20.0
ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 20,9 19,7 20,0 15,8 18,3 21,3 20,7 19,3 17,9 18,0 26,5 25,7 27,6 17,7 19.8
ΙΑΝ.-ΜΑΡ. 21,4 19,6 20,1 17,1 17,7 21,3 21,0 19,1 17,3 18.5 26,0 28,2 27,4 18,4 20,4
ΙΑΝ.-ΑΠΡ. 21,3 19,7 19,7 18,0 17,3 20,5 21,1 18,8 19,9 18,4 26,6 25,8 26,3 19,6 20,3
ΙΑΝ.-ΜΑΪ. 21.0 20,2 19,3 17,9 18,2 19,3 21,0 18,8 19,2 18,2 27,2 25,9 25,0 20,9 20,2
ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ. 20,3 20,9 16,4 20,2 20,9 18,8 18,0 27,8 23,6 21,7
ΙΑΝ.-ΙΟΥΛ. 19,5 21,5 14,3 21,6 20,9 18,9 17,8 28,9 22,0 22,8
ΙΑΝ.-ΑΥΓ. 19,4 21,7 14,6 21,6 20,9 18,7 17,2 29,5 21,1 23,3
ΙΑΝ.-ΣΕΠ. 19,3 21,6 15,1 21,0 20,8 18,6 17,4 29,9 20,8 23,6
ΙΑΝ.-ΟΚΤ. 19,4 21,6 15,5 20,3 20,8 18,5 17,7 30,5 20,6 24,2
ΙΑΝ.-ΝΟΕ. 19,5 21,6 15,4 20,3 20,8 18,4 18,4 30,2 20,6 24,3
ΙΑΝ.-ΔΕΚ. 19,8 21,4 15,5 20,2 20,8 18,3 19,5 29,6 21,2 24,0

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ

Τους πρώτους μήνες του 1985 ο δείκτης τιμών χονδρικής κινείται στα ίδια περίπου 
επίπεδα με το 1984, ενώ από τον Απρίλιο παρουσιάζει μια πτωτική πορεία που οφείλεται στη 
μείωση των τιμών των γεωργικών προϊόντων και τη μείωση της τιμής των τελικών προϊόν
των εγχωρίου παραγωγής για εξαγωγές.
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Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  4

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ με βάση 1982 = 100 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

26

25

24

23

22

21

οη¿υ

19

18

17

16
II III IV

1980
II IIIIV
1981

II III IV
1982

I II III IV
1983

II IIIIV
1984 1985
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Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  5
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V. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Α. Εκτέλεση Προϋπολογισμού 1984

Με βάση προσωρινά στοιχεία εισπράξεων και πληρωμών του οικονομικού έτους 1984 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπολογίζεται ότι το τακτικός προϋπολογισμός θ’ 
αφήσει τελικό έλλειμμα 178,5 δισ. δρχ. έναντι 140,8 δισ. δρχ. το 1983 και 726,7 δισ. δρχ. το
1982.Έτσι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικός και δημόσιες επενδύσεις) 
διαμορφώθηκε στα 387,6 δισ. δρχ. έναντι 301,9 δισ. δρχ. το 1983 και 238,6 δισ. δρχ. το
1982.

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι λίγο ψηλότερο από την αντίστοιχη 
πρόβλεψη στον προϋπολογισμό (373,9 δισ. δρχ.) εξαιτίας κυρίως της υστέρησης των 
εσόδων. Σημειώνεται ότι η αύξηση του ανοίγματος του προϋπολογισμού δημόσιων επενδύ
σεων ήταν συγκριτικά μεγαλύτερη και έφθασε τα 209,1 δισ. δρχ. έναντι 161,0 δισ.δρχ. το
1983. Η εξέλιξη της διάρθρωσης του ελλείμματος χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από 
αύξηση της συμμετοχής του ελλείμματος του προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων.

Διάρθρωση ελλείμματος Γ.Π.Κ.%

1981 1982 1983 1984

Τ.Π.
ΠΔΕ

65.5
34.5

53,1
46,9

46,7
53,3

46,1
53,9

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού 
αυξήθηκαν κατά 26,7 και έφθασαν τα 929,3 δισ. δρχ. Οι παράγοντες που επηρέασαν τη 
διαμόρφωση των εσόδων ήταν: α) η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε 
σταθερές τιμές β) η ταχύτερη αύξηση των εισπράξεων από την άμεση φορολογία γ) η 
αύξηση των μέσων χρηματικών μισθών και ημερομισθίων. Από την κατηγορία των άμεσων 
φόρων αυξήθηκαν ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, οι λοιποί άμεσοι φόροι, ο 
φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων και οι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών. Ο 
ρυθμός αύξησης των εισπράξεων από έμμεση φορολογία παρουσίασε μία μικρή επιβρά
δυνση σε σχέση με το 1983 λόγω του χαμηλότερου ρυθμού αύξησης των φόρων επί των 
συναλλαγών και των φόρων κατανάλωσης εγχωρίων προϊόντων.Τα μη φορολογικά έσοδα 
σημείωσαν μεγάλη αύξηση λόγω των έκτακτων εισπράξεων από συναλλαγματικές διαφο
ρές που προέκυψαν'με την υποτίμηση του Ιανουάριου 1983.
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Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με 
το 1983 λόγω του μεγάλου ρυθμού αύξησης των δαπανών εξυπηρέτησης του δημόσιου 
χρέους. Όπως έχει επανειλλημένα αναφερθεί, η αύξηση αυτή οφείλεται στην ανατίμηση 
του δολλαρίου και στην αύξηση του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων. Υψηλότερος ήταν 
και ο ρυθμός αύξησης των δαπανών για μισθούς και συντάξεις σε σχέση με το 1983. Οι 
άλλες βασικές κατηγορίες δαπανών συγκρατήθηκαν σε επίπεδο ικανοποιητικό και μερικές 
φορές κατώτερο και από το επίπεδο των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων, παρουσίασαν μεν ρυθμό 
αύξησης κατώτερο του 1983, 129,9 έναντι 42,4 το 1983, αλλά μεγαλύτερο του ρυθμού 
αύξησης των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού (26,7%). Το ύψος των δαπανών του 
Π.Δ.Ε. διαμορφώθηκε στα 221,2 δισ. δρχ.

Για το 1985 δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία των εσόδων καλύ
πτουν τα α' τρίμηνο του έτους και δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του 1984. 
Τα στοιχεία των δαπανών καλύπτουν το α' δίμηνο του 1985 με ελλειπή τα εκτός προϋπολο
γισμού κονδύλια.

Π ί ν α κ α ς  22

Εξέλιξη Εσόδων - Δαπανών - Ελλειμμάτων των Γ.Π.Κ.

(1) (2)

1981 1982 1983 1984 1985

Α. Ε Σ Ο Δ Α

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 422.543 589.147 733.397 929.261 1.215.000
ΕΛ.ΕΓΕΠ 9.196 45.420 76.506 85.000 95.000
ΠΔΕ 7.125 5.913 8.190 12.114 20.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 438.864 640.480 818.093 1.026.375 1.330.000

Β. Δ Α Π Α Ν Ε Σ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 593.576 715.836 874.228 1.107.788 1.414.100
ΕΛ.ΕΓΕΠ 9.196 45.420 76.506 85.000 95.000
ΠΔΕ 97.080 117.851 169.211 221.200 275.000
ΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΩΝ 699.852 879.107 1.119.945 1.413.988 1.784.100

Γ. Ε Λ Λ Ε ΙΜ Μ Α Τ Α
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 171.033 126.689 140.831 178.528 199.100
ΕΛ.ΕΓΕΠ — — — — —

ΠΔΕ 89.955 111.938 161.021 209.086 255.000
ΣΥΝΟΛΟ Γ.Π.Κ. 260.988 238.627 301.852 387.614 454.100

Δ. Ε Λ Ε ΙΜ Μ Α Τ Α  Σ Α Ν  Π Ο ΣΟ ΣΤΟ  ΣΤΟ  ΑΕΠ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ 8,41 5,00 4,64 4,73 4,49
ΚΡΑΤΙΚΟΥ 12,03 9,43 9,95 10,27 10,25

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομικών
(1) Προσωρινά στοιχεία
(2) Προϋπολογισθέντα

38



VI. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Οι ιδιωτικές καταθέσεις στις εμπορικές τράπεζες και στους ειδικούς πιστωτικούς 
οργανισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έφθασαν στο τέλος του 
Απριλίου 1985 στο ύψος των 2510,7 δισεκ. δρχ., αυξήθηκαν δηλαδή κατά 98 δισεκ. δρχ. 
μέσα στους 4 πρώτους μήνες του 1985. Η αντίστοιχη αύξηση για το 1984 ήταν 76,6 δισεκ. 
δρχ. Ο ρυθμός αύξησης σε ετήσια βάση ήταν 31,7% για το τρέχον έτος έναντι 27,6% για το
1984. Είναι φανερό ότι συνεχίζεται και φέτος η σημαντική άνοδος των καταθέσεων που 
παρατηρήθηκε και το 1984.

Πέρα από τους συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση των καταθέσεων 
(διαθέσιμο εισόδημα - επιτόκια κ.λ.π.) η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται για δεύτερο 
συνεχόμενο έτος πρέπει να αποδοθεί: α) στην υποτονικότητα των επιχειρηματικών επεν
δύσεων που σχετίζεται με τα μειωμένα περιθώρια κέρδους σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι τα επιτόκια καταθέσεων εξασφαλίζουν ικανοποιητική απόδοση, 6) στην δυσκολία αν όχι 
αδυναμία, της μεγάλης κατηγορίας των αποταμιευτών, αγοράς ακινήτων λόγω των υψηλών 
τιμών σε σχέση με το διαθέσιμο ιδιωτικό εισόδημα. Πράγματι από την εξέταση των επιμέ- 
ρους κατηγοριών καταθέσεων προκύπτει ότι η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στις 
προθεσμιακές καταθέσεις ενώ σημαντικές αυξήσεις έχουμε στις καταθέσεις ταμιευτη
ρίου. Αντίθετα κάμψη εμφανίζουν οι καταθέσεις όψεως.

Ο αρχικός στόχος του νομισματικού προγράμματος για το τρέχον έτος ήταν αύξηση 
των καταθέσεων από 22% έως 26%. Ήδη στο πρώτο τετράμηνο οι ιδιωτικές καταθέσεις

Π ί ν α κ α ς  23 

Ιδιωτικές Καταθέσεις
σε Εμπορικές Τράπεζες και Ειδικούς Πιστωτικούς Οργανισμούς

Υπόλοιπα
30.4.85

Μεταβ
Ιαν

. υπολ. 4μήνου 

. - Απριλίου

εκ. δρχ. 1983 1984 1985

ΟΨΕΩΣ 118.020 -12.221 -  9.348 - 22.350
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1.576.485 -25.541 +21.983 +33.865
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 778.466 33.674 62.123 85.347
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ 37.727 -254 1.808 1.172

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.510.698 -4.342 76.566 98.035

Π Η ΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος
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τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 31,7%, ρυθμός που υπερκαλύπτει αισθητά τον στόχο του προ
γράμματος.

Όσο αφορά τη χρηματοδήτηση του ιδιωτικού τομέα τα στοιχεία της Τράπεζας της

Π ί ν α κ α ς  24

Ιδιωτικές Καταθέσεις 
σε Εμπορικές Τράπεζες και Ειδικούς 

Πιστωτικούς Οργανισμούς

% Μεταβολές υπολοίπων 
στο 4μηνο που λήγει 

30 Απριλίου

1983 1984 1985

ΟΨΕΩΣ 20,4 25,7 23,1
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 22,2 26,1 32,6
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 29,7 31,6 32,0
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ 12,0 18,3 18,6

ΣΥΝΟΛΟ 24,1 27,6 31,7

ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος

Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν μία θεαματική αύξηση των πιστώσεων 
προς την γεωργία και μια ικανοποιητική αύξηση προς τη μεταποίηση, αρκετά υψηλότερη 
από τον τρέχοντα πληθωρισμό. Οι πιστώσεις προς τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας 
(εμπόριο, οικισμός κ.λ.π.) τρέχουν με ρυθμούς σύμφωνα με τους στόχους του νομισματι
κού προγράμματος. Έτσι στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα για το πρώτο τρίμηνο του έτους 
έχουμε μια αυξημένη σε σχέση με το πρόγραμμα πιστωτική επέκταση (23,1% σε 12μηνη 
βάση, 18% ο στόχος του προγράμματος).
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Π ί ν α κ α ς  25

Τραπεζική Χρηματοδότηση 
του Ιδιωτικού Τομέα και των Δημ. Επιχ. και Οργ.

Υπόλοιπα Μεταβολές Υπο- % Μεταβολές Υπο-
31 Μαρ. λοίπων στο 3μηνο λοίπων του 12μηνου
εκ. δρχ. Ιαν.-Μαρ. εκ. δρχ. Λήγει 31 Μαρτίου

1985 1984 1985 1984 1985

1. ΓΕΩΡΓΙΑ 364.069 -461 47.435 20,7 48,9
2. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 942.310 12.902 24.542 14,9 20,2
3. ΕΜΠΟΡΙΟ 150.021 5.509 7.679 7,1 17,5
4. ΟΙΚΙΣΜΟΣ 261.470 15.905 9.873 26,4 16,9
5. ΔΙΑΦΟΡΑ 174.503 2.456 4.341 10,4 10,7

ΣΥΝ. ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ 1.892.373 36.311 93.870 16,1 23,1

ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 309.500 5.797 15.422 18,4 46,7
ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 142.891 896 196 42,3 47,4
ΟΡΓ. ΣΥΓΚ. ΑΓΡΟΤ. ΠΡ. 80.979 -13.418 -12.321 37,3 -6,3

ΠΗ ΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος
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VII. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Ιανουάριου - Φεβρουάριου του αναθεωρημένου 
δείκτη της ΕΣΥΕ, ο όγκος των εισαγομένων αγαθών προσαρμόστηκε (αυξήθηκε κατά 
23,4%) με κάποια υστέρηση στην αυξημένη εγχώρια τελική ζήτηση του 1984. Σε αυτό 
φυσικά βοήθησε και η μικρή αύξηση των τιμών των εισαγομένων αγαθών κατά 11,6% για 
την ίδια χρονική περίοδο. Από τις τελωνειακός στατιστικές της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι, από τα 
αγαθά με αξιόλογη συμμετοχή στην αξία των εισαγομένων αγαθών, τα τρόφιμα και ζώντα 
ζώα, καθώς και οι πρώτες ύλες, (εκτός από τα καύσιμα) παρουσίασαν πολύ μεγάλη αύξηση

Π ί ν α κ α ς  26

Ιανουάριος - Φεβρουάριος

Εισαγωγές Εξαγωγές

Κατηγορίες Τ.Τ.Δ.Ε.
Απόλυτα

ποσά
1984

Μεταβολή % 
1985/84

Απόλυτα
ποσά
1984

Μεταβολή % 
1985/84

0. Τρόφιμα και ζώα ζώντα 17.183,5 53,2 14.381,2 51,4
1. Ποτά - Καπνός 751,9 87,4 4.380,6 -22,2
2. Πρώτες ύλες μη εδώδιμες

εκτός από τα καύσιμα 8.057,2 68,4 5.453,0 19,6
3. Ορυκτά, καύσιμα, λιπαντικά 22.417,0 19,5 8.663,1 20,6
4. Έλαια και λίπη ζωϊκής ή

φυτικής προέλευσης 171,6 8,9 31.176,8 -17,0
5. Χημικά προϊόντα 14.638,9 14,0 2.445,9 85,0
6. Βιομηχανικά Είδη Ταξινομη-

μένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 24.389,7 35,6 23.635,4 19,3
7. Μηχανήματα, και υλικό

μεταφορών1 28.742,7 42,4 1.785,0 37,7
8. Διάφορα βιομηχανικά είδη 4.895,2 53,5 10.827,9 34,1
9. Είδη και συναλλαγές μη ταξί-

νομημένες κατά κατηγορίες 133,4 366,9 288,4 58,4

Σ ύ ν ο λ ο 121.381,1 37,7 75.037,3 26,5

1/ χωρίς την αξία πλοίων 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ
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53,2% και 68,4 αντίστοιχα. Επίσης σημαντική μεταβολή παρουσίασαν τα αγαθά της κατηγο
ρίας (6.) βιομηχανικά είδη κατά 35,6% και η κατηγορία (7.) μηχανήματα και υλικό μεταφο
ρών κατά 42,4%. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, οι αξίες των κατηγοριών αυτών έχουν πολύ 
μεγάλη συμμετοχή στην συνολική αξία των εισαγόμενων αγαθών. Τέλος πολύ μικρή αύξη
ση παρουσιάζουν οι αξίες των χημικών προϊόντων κατά 14,0% και των ορυκτών καυσίμων 
λιπαντικών κατά 19,5%. Η μικρή αύξηση της τελευαταίας κατηγορίας οφείλεται στην 
πτώση του όγκου των εισαγομένων ορυκτών καυσίμων και λιπαντικών.

Σχετικά με τις εξαγωγές αγαθών, ο όγκος τους και κατά το 1985 συνεχίζει να αυξάνεται 
με πολύ μεγάλο ρυθμό για το 2μηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 14,6%. Η αύξηση αυτή 
φαίνεται ότι οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις χαμηλές τιμές των εξαγομένων αγαθών 
(οι μεταβολές του πραγματικού εισοδήματος, καθώς και η εξωτερική ζήτηση των χωρών 
πελατών μας μπορούν να δικαιολογήσουν ένα μικρό μέρος της αύξησης του όγκου των 
εξαγόμενων από την χώρα μας αγαθών) που το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 1985 
σε δολλάρια, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 1984 παρουσίασε μείωση, περίπου, 
14,4%.

Σχετικά με τις εισαγωγές αγαθών (τελωνειακή στατιστική) πιστεύεται ότι η αξία τους 
θα αυξηθεί γύρω στο 25%. Η μεταβολή αυτή ανταποκρίνεται στην αναμενόμενη αύξηση 
του πραγματικού εισοδήματος για το 1985, καθώς και στην αύξηση των τιμών των εισαγομέ- 
νων αγαθών, που αναμένεται να διαφοροποιηθεί ουσιαστικά προς τα πάνω, από το επίπεδο 
του Ιανουάριου - Φεβρουάριου. Η αξία των εξαγωγών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με ρυθμούς 
ελαφρά υψηλότερους από αυτούς του διμήνου Ιανουάριου - Φεβρουάριου και θα προσεγγί
σει τον ρυθμό του 29% περίπου. Αναμένεται ότι ο ρυθμός μεταβολής του όγκου των 
εξαγομένων αγαθών μέσα στο 1985 θα μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τον ρυθμό του 
διμήνου, ενώ οι τιμές των εξαγωγών θα επιταχυνθούν, ώστε τα δύο αυτά συστατικά 
στοιχεία της αξίας των εξαγωγών να προσαρμοστούν στη διεθνή ζήτηση.

Με βάση τα στοιχεία της συναλλαγματικής στατιστικής (Τράπεζα της Ελλάδος) το 
έλλειμμα του Εμπορικού Ισοζυγίου στο τετράμηνο Ιανουάριου - Απριλίου, αυξήθηκε κατά 
22,3% και διαμορφώθηκε στο επίπεδο 2.053 εκατ. $. Η αύξηση των εισαγωγών σε $ ήταν 
7,7% γεγονός που δύσκολα μπορεί να ερμηνευθεί από την μεταβολή της εγχώριας τελικής 
ζήτησης και τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η πρόβλεψη για τους επόμε
νους μήνες του 1985 είναι ότι οι εισαγωγές θα παρουσιάσουν μία επιβράδυνση και ότι η 
ετήσια συναλλαγματική δαπάνη ελάχιστα θα υπερθεί (2-3%) την αντίστοιχη δαπάνη του 
1984.

Σχετικά με τις εισπράξεις από τις εξαγωγές, οι οποίες μέσα στο 1984 παρουσίασαν 
έντονους αυξητικούς ρυθμούς μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του 1984. Έκτοτε παρουσιά
στηκε αρνητικός ρυθμός μεταβολής, ο οποίος όμως άρχισε να επιβραδύνεται με αποτέλε
σμα τον Απρίλιο οι εξαγωγές να δείξουν αύξηση 9,4% σε $ Η.Π.Α. Με βάση τις σημερινές 
ισοτιμίες της δραχμής είναι δυνατό οι εξαγωγές να παρουσιάσουν το 1985 αύξηση γύρω 
στο 5% σε $ Η.Π.Α.
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Π ί ν α κ α ς  27

Ισοζύγιο Πληρωμών

4μηνο ΙΑΝ. - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

εκατομ. Δολλάρια ρυθμοί μεταβολής
1983 1984 1985 1984/83 1985/84

Εισαγωγές 2.934 3.196 3.441 8,9 7,7
Εξαγωγές 1.078 1.518 1.388 40,8 -8,6

Εμπορικό ισοζύγιο -1.856 -1.678 -2.053 -9,6 22,3

Αδηλοι πόροι 1.492 1.252 1.323 -16,1 5,7
Άδηλες πληρωμές 716 645 682 -9,9 5,7

Ισοζύγιο αδήλων 776 607 641 -21,8 5,6

Ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών -1.080 -1.071 -1.412 -0,8 31,8

Συναλλαγματικό
απόθεμα 837 967 1.041

ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος

Οι δαπάνες των αλλοδαπών στην Ελλάδα σε $ αυξήθηκαν κατά 9,7% το 4μηνο Ιανουά
ριου - Απριλίου. Στο ίδιο διάστημα η τουριστική κίνηση αυξήθηκε επίσης κατά 9,7%. Όπως 
φαίνεται η συνέχιση της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος των χωρών που αποτε
λούν τους καλλίτερους τουριστικούς πελάτες μας και κατά το 1985 είχε ευνοϊκές επιδρά
σεις στο τουριστικό συνάλλαγμα, που εισπράχθηκε, ενώ η πτώση της δραχμής διατήρησε 
την κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη στα ίδια χαμηλά επίπεδα με εκείνα του περασμένου 
χρόνου. (Στο τετράμηνο Ιανουάριου-Απριλίου 204,3 εκ. $ το 1984 και 204,4 εκ. $ το 1985).

Τέλος το καθαρό εισόδημα από την αλλοδαπή, σε δολλάρια, εκτιμάται ότι, κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 1985 είναι αρνητικό, επειδή τα εμβάσματα των εφοπλιστών και των 
ναυτιλομένων είναι μειωμένα κατά 15%, ενώ αντίθετα οι πληρωμές για τόκους μερίσματα 
και κέρδη εμφανίζονται αυξημένες κατά 18,4%.

Οι δαπάνες των αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να 
αυξάνονται με τελικό ρυθμό γύρω στο 7% και πιστεύεται ότι η κατά κεφαλή τουριστική 
δαπάνη δεν θα διαφοροποιηθεί σημαντικά από τα επίπεδα του α' τετραμήνου 1985. Οι 
εκτιμήσεις αυτές ισχύουν με την προϋπόθεση ότι τα πρόσφατα μέτρα που πήρε η Κυβέρνη
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ση των Η.Π.Α. δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τις αφίξεις των Αμερικανών τουριστών των 
οποίων η κατά κεφαλή δαπάνη είναι πάνω από το μέσο όρο.

Το καθαρό εισόδημα από την αλλοδαπή, σε δραχμές, για πρώτη φορά το 1985 θα είναι 
αρνητικό γύρω στα 12 δισεκατομμύρια δραχμές, επειδή η κρίση στην παγκόσμια ναυτιλία 
τε ίν ε ι πλέον να παγιωθεί, ενώ αντίθετα οι πληρωμές για τόκους - μερίσματα - κέρδη 
παίρνουν σημαντικές διαστάσεις. Το 1985 είναι πιθανόν να ξεπεράσουν τα 1.150 εκατ. 
δολλάρια.

Με βάση τα παραπάνω μπορεί να υποστηριχτεί ότι για το 1985 το ισοζύγιο των αδήλων 
συναλλαγών δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από το αντίστοιχο επίπεδο του 
1984. Έτσι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται ότι θα διαμορφω
θεί γύρω από τα περισυνά επίπεδα.
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