
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Α ’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα 6/2/1986

Τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν το Ισοζύγιο Τρεχουοών Συναλλαγών 
τσν πληθωρισμό και τα ελλείμματα του Δημόσιου Τομέα αποδεικνύουν πόσο αναγκαία ήταν 
τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση στις 11.10.85 για την σταθεροποίηση της Ελληνικής 
Οικονομίας. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, πως η Ελληνική Οικονομία με τις σημερινές 
της δομές για να πετύχει κάποιους θετικούς ρυθμούς αύξησης του Ακαθόριστου Εγχωρίου 
Προϊόντος δημιουργεί δυσανάλογα ελλείμματα στον εξωτερικό τομέα με αποτέλεσμα την 
απότομη αύξηση του εξωτερικού χρέους της χάρος.

Στη φάση της σταθεροποίησης της οικονομίας ο ρυθμός ανάπτυξης του Ακαθάριστου 
Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) επιβραδύνεται σημαντικά χωρίς να αποκλείονται και αρνητικοί 
ρυθμοί μεταβολής του. Η πολιτική για την σταθεροποίηση της οικονομίας θα θεωρηθεί 
επιτυχής εάν :

(ι)μειάσει δραστικάτο 'Ελλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 

(ιι)μειάοει τα ελλείμματα του Δημόσιου Τομέα 

(ιιι)μειάοει τσν πληθωρισμό και

(ιν)η κάμψη στο Α.Ε.Π. είναι η ελάχιστη δυνατή.
/

Τόσο η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. όσο και οι εκτιμήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του 
ΥΠΕΘΟ συμφωνούν πως οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί με το πρόγραμματης
σταθεροποίησης είναι επιτεύξιμοι και ότι η μείωση του Α.Ε.Π. θα είναι γύρω στο~ϋγ5%.
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Ειδικότερα όσο αφορά την εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών για το 
1986 σημειώνουμε τα εξής:

1. Το διαθέσιμο ιδιωτικό εισόδημα το 1986 προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 4^-16% 
\T\ri σε τρέχουσες τιμές ϋιΙΙΙΕΘΟ 15,3%,^ Τ.Ε;· 10,1·%·) ενώ η αύξηση του αποπληθωριστή της ιδιω-

τικής κατανάλωσης υπολογίζεται σε 22,5%. Με τα δεδομένα αυτά καταλήγουμε^ο^συμτ^ 
σμα ότι το ιδιωτικό διαθέσιμο εισόδημα σε σταθερές τιμές θα μειωθεί κατά 6?1 5;3Έ γε- 

θα προκαλέσει μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατάγσνος που



2. Η Δημόσια κατανάλωση σε σταθερές τιμές "ποοβλέπεται ότι θα παραμείνει στα επίπε
δα του προηγούμενου έτους. Τούτο είναι συνέπεια:, της συγκρατημένης αύξησης τον δαπανάν 
του Τακτικού Προϋπολογισμού για την μείωση των Ελλειμμάτων του Δημόσιου τομέα κατά 4 
ποσοστιαίες μονάδες το 1986 σε σύγκριση με το 1985.

3. Οι επενδύσεις το 1986 προβλέπεται να μειωθούν κατά 3-4% σε σταθερές τιμές.^Σύμ
φωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού οι πληρωωχιές του Π.Δ.Ε. για το 1986 μετά την 
αφαίρεση των Τοκσχρεωλυσίων , Διοικητικών δαπανούν και των λοιπών δαπανών που δεν απο
τελούν επενδύσεις, σύμφωνα με την μεθοδολογία 'των Εθνικών Λ/σμών, δείχνουν μία αύξη
ση κατά 8,7% σε τρέχουσες τιμές. Ομοίως οι επε'-νδύσεις των ΔΕΚΟ (1-50) δείχνουν μία αύ
ξηση 8% περίπου.

Με τα στοιχεία αυτά Ε?ι αφού λάβαμε υπόώη ότι ο αποπληθωριστής των Δημοσίων 
Επενδύσεων θα αυξηθεί κατά 19-20%1 προκύπτει με αωοη των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 
του Δημοσίου της τάξης του 9% περίπου.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις προβλέπεται να παραμείνουν στα επίπεδα του 1985.^Ειδι- 
κότερα οι ιδιωτικές επενδύσεις σε εξοπλισμό ποοβλέπεται να σημειώσουν κάμψη ενώ αντί
θετα οριακή βελτίωση αναμένεται στις ιδιωτικές επενδύσεις σε κατασκευές?^

Οι εξελίξεις αυτές στα συστατικά στοίχε· ια της εγχώριας ζήτησης αναμένεται να 
πρσκαλέσουν μία μείωση στην Εγχώρια ζήτηση καπά 2,0-2,5% σε σταθερές τιμές.

4. Θετική προβλέπεται να είναι η συμβολή :’ου εξωτερικού τομέα στην διαμόρφωση του 
Α.Ε.Π. Με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Εθνικής παραγωγής που ήταν άμεσο 
αποτέλεσμα των μέτρων που έχουν ληωθεί, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών το 1986 προ- 
βλέπεται να αυξηθούν κατά 7% σε σταθερές τιμές ενώ η κάμψη των εισαγωγών εκτιμάται 
ότι θα είναι της τάξης του 0(̂ -4%. Οι εξελίξεις αυτές στο Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 
της χώρας με την αλλοδαπή, εκτός του ότι θα μειώσουν σημαντικά το έλλειμμα του Ισο
ζυγίου τρεχουσν συναλλαγών της χώρας θα συμβινλουνθετικά στην διαμόρφωση του ΑΕΠ κατά 
2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.
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5. . Ο πληθωρισμός -Θα αρχίσει να υποχωρεί ιδίως από τις αρχές του δεύτερου

.τη Δεκέμβριο του 1986 ο δείκτης τιμών καταναλωτή σε σύγκριση με 
τσν ίδιο μήνα του 1985 γ>α δείχνει μία αύξηση 1 6 - > 7 ^ Η  επιβράδυνση αυτή του δείκτη 
δεν θα είναι αρκετή για να μείωση και τα μέσα επίπεδα τουοδε ί>ση το 1986. 'Ετσι για 
το 1986 τα μέσα επίπεδα προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά5^5% έναντι 19,3% του 1985.

Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι εξελίξεις στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη 
για το 1986 τριών ανεξαρτήτων υπηρεσιών του ΟΟΣΑ όπως αυτές εμφανίζονται στην τελευ
ταία έκθεση του Οργανισμού για την Ελληνική Οικονομία, της Τράπεζας της Ελλάδος και 
της Δ/νσης Προγραμμάτων του ΥΠΕΘΟ.
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Προβλέφεις γ ιά το 1986

% Μεταβολές σε σταθερές τιμές

ΟΟΣΑ ΥΠΕΘΟ

Ιδιωτική Κατανάλωση -2,0 -2,1

Δημόσια Κατανάλωση 0,5 -0,2

Επενδύσεις Παγίου Κεφαλ. -2,3 -3,9

Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσ. 6,8 7,0

Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσ. -3,8 -4,0

Δκαθάριστο Εγχώριο Προϊόν -0,5 -0,2

Αποπληθωριστές

Ιδιωτικής Κατανάλωσης 21 ,8 22,3

Ακαθάριστου Εγχ.Προϊόντος 18,0 20,0


