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χ. Διεθνείς Εξελίξεις

Τα τελευταία πέντε χρόνια η πλειοψηωία των χωρών μελών ταυ ΟΟΣΑ 
ακολουθεί μεσοπρόθεσμη οικονομική πολιτική η οποία διαφοροποιείται ελαφ
ρά στη πορεία της εφαρμογής της ανάλογα με τις ιδιομορφίες κάθε χώρας.

Είναι γνωστό ότι τ α  χρόνια αυτά η στρατηγική του ΟΟΣΑ στηρίχθη- 
κε στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική με στόχους τη μείωση του 
πληθωρισμού, τον περιορισμό και έλεγχο των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 
και της δημόσιας δαπάνης και τη βελτίωση των κερδών του ιδιωτικού το
μέα που θα οδηγούσε στην ενίσχυση των επενδύσεων.

Στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής επιδιώχθηκε βελτίωση της λει
τουργίας της αγοράς των χωρών μελών με έμφαση στη διαρθοωτική προσαρμο
γή των αγορών.

Ζήτηση και Προϊόν

Από το δεύτερο εξάμηνο του 1985 άρχισε να βελτιώνεται ο δείκτης 
οικονομικής δραστηριότητας του Ο.Ο.Σ.Α.

Η αύξηση του Α.Ε.Π. στο σύνολο του Ο.Ο.Σ.Α. μειώθηκε το β'εξά
μηνο του 1984 από 3,5% σε 2,25% το α'εξάμηνο του 1985 (ετήσιοι ρυθμοί). 
Η απρόβλεπτη αυτή μείωση ήταν ιδιαίτερα αισθητή στη Β.Αμερική, Ιαπωνία 
και Ευρώπη.

Στις Η.Π.Α. παρά μια μεγάλη αύξηση στη τελική εγχώρια ζήτηση 
της τάξης του 4,25% τα α'εξάμηνοτου 1985, η αύξηση του προϊόντος ήταν 
μόνο 1,75% εξαιτίας της αρνητικής συμμετοχής στο προϊόν των μεταβολών 
των αποθεμάτων και του πραγματικού εξωτερικού ισοζυγίου.

Αντίθετά σε άλλες χώρες η εγχώρια ζήτηση ήταν μειωμένη .
Στην Ιαπωνία, η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις επηρεάστηκαν 
από τις αυξήσεις μισθών και την μείωση των δημόσιων επενδύσεων. Παρ' 
όλα αυτά το ΑΕΠ σημείωσε ρυθμό αύξησης 5% περίπου χάρη στις εξαγωγές 
οι οποίες αυξήθηκαν πέρα από τις προβλέψεις.
Στην Ευρώπη σημειώνεται επιβράδυνση που οφείλεται κυρίως στην ασθενέ
στερη εγχώρια ζήτηση της Δ.Γερμανίας το α'τρίμηνο του 1985.
Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η εγχώρια ζήτηση ήταν κάπως χαμη
λότερη από τις προβλέψεις ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε με ρυθμό 1,75%.



Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στον ΟΟΣΑ βελτιώνεται από το β'εξά
μηνο του 1985. Οι Η.Π.Α. αυξάνουν τις εξαγωγές τους, η Ιαπωνία εμφα
νίζει μικρή αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων και 
αυξάνει τις εισαγωγές της και η Γερμανία παρουσιάζει αυξημένη οικονο
μική δραστηριότητα που ενισχυομένη από τη Γαλλία και την Ιταλία δί
νει ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για την Ευρώπη πάνω από 3% το β'εξάμηνο.

Τους τελευταίους μήνες του 1985 διαφοροποιείται κάπως η οικο
νομική πολιτική στον. 0.0.Σ.Α. Η φορολογική πολιτική γίνεται λιγότερο 
επεκτατική και η νομισματική πολιτική περισσότερο συμβιβαστική. 
Σημαντική διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 
κύρια σε σχέση με το δολλάριο των Η.Π.Α.

Ειδικότερα, οι ισοτιμίες της 5/11/1985 σε σχέση με εκείνες 
της 28/3/85 εμφαν ί ζουν> το δολλάριο ΗΠΑ υποτιμημένο κατά 11%, το κανα
δικό δολλάριο κατά 10% και την Ιταλική λιρέτα κατά 5,5%, ενώ αντίθετα 
το Ιαπωνικό γέν ανατιμάται κατά 13,5%, το Γερμανικό μάρκο και το Ελ
βετικό φράγκο κατά 5% και η στερλίνα κατά 15% σε πραγματικούς
όρους. Σε σχέση με το δολλάριο οι ισοτιμίες του ΕΝΣ ανατιμώνται κατά 
20%.

Οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν' άμεσα την εξέλιξη της εγχώριας 
ζήτησης, του ΑΕΠ και του πληθωρισμού στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
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Μεταβολή (%) του Ακαθάριστου Εγχώριου 

ΠροΙ'όντος σε χώρες του ΟΟΣΑ (τιμές αγοράς)

1984 1985 1986

Η.Π.Α. 6,8 2,5 2,75
Ιατιων ία 5,8 . 5,0 3,5
Γερμανία 2,7 2,25 3,25
Γαλλία 1,6 Ί,ο 2,0
Ην.Βασίλειο 2,6 3,25 2,25
Καναδάς 2,6 2,25 2,5
Ιταλία 5,0 4,0 3,0
Αυστρία 2,0 2,75 . 2,25
Βέλγιο 1,3 1,5 1,5
Δανία 3,5 2,5 3,5
Φινλανδία 3,0 3,75 2,25
Ελλάς 2,6 1,5 -1,0
Ιρλανδία 2/3 0,25 2,25
Ολλανδία 1/7 2,0 2,0
Νορβηγ ία 3,8 3,0 2,25
Πορτογαλία -1/5 2,25 2,75
Ισκαν ία 2,2 1,75 2,0
Σουηδία 3,4 2,5 0,5
Ελβετία 2,1 3,75 2,25
Αυστραλία 6,3 4,25 4,25
Νέα Ζηλανδία 4,8 0,0 0,25
Τουρκία 5,9 4,0 4,5

Σύνολο Ο.Ο.Σ.Α. 4,9 2,75 2,75
0.0.Σ .Α .-Ευρώπη 2,4 2,25 2,25
Σύνολο ΕΟΚ 2,3 2,25 2,5

/
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Απασχόληση και Ανεργία

Το α'εξάμηνο του 1985 το ποσοστό ανεργίας στον ΟΟΣΑ (8,4%) αυ
ξήθηκε λόγω της περιορισμένης αύξησης του προϊόντος. Για το 1986 δεν 
προβλέπεται βελτίωση στα ποσοστά ανεργίας. Στις Η.Π.Α. η αύξηση της 
απασχόλησης θα απορροφήσει την αύξηση του εργατικού δυναμικού και 
το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να παραμείνει γύρω στο 7,25%.

Στον Καναδά το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί εξαιτίας της χαμη
λότερης αύξησης του εργατικού δυναμικού.

Στην Ευρώπη, με μέτριο ρυθμό αύξησης του προϊόντος, το ποσοστό 
ανεργίας προβλέπεται να είναι 11% περίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 
19 εκατ.άτομα. Μείωση της ανεργίας προβλέπεται στη Δ.Γερμανία, Η.Β., 
Δανία και Ολλανδία. Αύξηση προβλέπεται στη Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία, 
Πορτογαλία , Ισπανία και Τουρκία.

Διαχρονική εξέλιξη ποσοστών 
Ανεργίας

*  *
1973 1979 1 982 1984 1985 1986

Η.Π.Α. 00 5,8 9,7 7,5 7,25 7,25
ΕΥΡΩΠΗ 3,5 5,8 9,2 10,7 11,0 11,0
ΙΑΠΩΝΙΑ 1/3 2,1 2,4 2,7 2,5 2,75

*Εκτίμηση και Πρόβλεψη

/.
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'Ανεργοι σε ποσοστό (%

1982

Σύνολο 0.0.Σ.Α. 8,3

Σύνολο Ε.Ο.Κ. 8,9

Βέλγιο 11,9
Γαλλία 8,1
Δ .Γερμαν ία 6,7
Δαν ία 9,8
Ελλάδα 5,8
Ην.Βασίλειο 1 1 ,0
Ιρλανδία 11,4
Ιταλία 9,0
Λουξεμβούργο 1,3
Ολλανδ ία 12,4

'Αλλες Χώρες

Η.Π.Α. 9,7
Ιαπων ία 2,4
Καναδάς 11,1
Ισπαν ία 16,3
Τουρκία 11,5

Πληθωρισμός

) του εργατικού δυναμικού

1983 1984 1985 1986

0000 8,4 8,25 8,25

9,9 10,3 10,5 10,5

13,2 13,3 13,25 13,5
8,4 9,9 10,5 10,75
8,2 8,2 8,25 8,0

10,4 10,0 9,0 8,75
7,4 8,0 8,25 9,0

11,6 1 1,7 11,75 11,5
14,1 15,5 16,5 16,75
9,8 10,3 10,25 10,5
1,5 1,7 1,75 1 ,75

οΙΤ) 15,4 14,5 14,0

9,6 7,5 7,25 7,25
2,7 2,7 2,5 2,75

11,9 11,3 10,5 9,75
17,8 20,6 22,25 22,5
12,0 12,4 13,0 13,5

0 ρυθμός πληθωρισμού στον ΟΟΣΑ συνεχίζει την πτωτική του τάση. 
Οι χαμηλές τιμές στις διεθνείς αγορές πρώτων υλών και πετρελαίου και 
οι μετριοπαθείς διεκδικήσεις των εργαζομένων προβλέπεται να συνεχίσ- 
θούν για τα επόμενα 2 χρόνια, με αποτέλεσμα η πρόβλεψη για τον απο- 
πληθωριστή της ιδιωτικής κατανάλωσης να κινείται σε ρυθμό 4,5% για 
το 1986 στο σύνολο του 0.0.Σ.Α. και 4% στην ΕΟΚ^

·/.
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Μεταβολές (%) Ατΐοπληθωριστή Ιδιωτικής Κατανάλωσης 
σε χώρες του 0.0.Σ.Α.

1984 1985 1986

Σύνολο 0.0.Σ.Α. 5,0 ΙΓ)1̂* 4,5

Σύνολο Ε.Ο.Κ. 6,1 5,25 4,0
Βέλγίο* 6,1 4,5 3,75
Γαλλία 7,3 5,75 3,75
Δ.Γερμανία 2,5 2,25 1,25
Δαν ία 6,4 4,75 2,75
Ελλάδα 18,6 18,5 21,25
Ην.Βασίλειο 5,1 5,0 4,0
Ιρλανδία 8,5 5,5 5,0
Ιταλία 10,9 9,25 6,75
Λουξεμβούργο 6,4 4,5 4,0
Ολλανδία 2,5 2,25 1 ,75

'Αλλες Χώρες 

Η.Π.Α. 3,2 3,0 3,25
Ιαπωνία 2,1 2,5 1,5
Καναδάς 4,0 4,0 3,75
Ισπανία 11,0 8,5 9,0
Πορτογαλία 29,3 19,5 15,5
Τουρκ ία 53,0 46,5 35,0

* Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

/
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Διεθνές Εμπόριο και Ισοζύγια Πληρωμών

0 ρυθμός αύξησης του όγκου του εμπορίου στη ζώνη ΟΟΣΑ ήταν 
πολύ χαμηλότερος το 1985 από εκείνον του 1984. Το 1986, άν και θα 
παρουσιάσει κάποια αύξηση σε σχέση με το 3'εξάμηνο του 1985, ο μέσος 
ρυθμός θα είναι μικρότερος από το ρυθμό του 1985. 'Ετσι, η αύξηση 
του όγκου του διεθνούς εμπορίου θα κυμανθεί γύρω στο 4% με 5% σε ετή
σιο ρυθμό.

Τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώνονται ως εξής: 

Ισοζύγια Τρεχουσών Συναλλαγών

(σε δισ.δολλ.)

1984 1985 1986

Η.Π.Α. -101,5 -128,25 -146,0
Ιαπων ία 35,0 47,5 57,5
Δ.Γερμανία 6,3 12,75 20,25
Γαλλία -0,8 0,75 3,5
Ην.Βασίλειο 1,2 4,25 5,0
Καναδάς 2,0 0,0 -1,0
Ιταλία -3,0 -7,25 -5,25

Άλλες χώρες μέλη της ΕΟΚ

Βέλγιο - Λουξεμβούργο -0,2 0,25 1,25
Δανία "1,6 -2,0 -2,25
Ελλάδα "2,1 -3,0 -2,0
Ιρλανδία -0,9 -0,5 -0,5
Ολλανδία 4,9 6,5 6,75

Ομάδες Χωρών

ΕΟΚ 3,8 11,75 27,0
ΟΟΣΑ -63,8 -72,0 -6 3,0
ΟΡΕΟ -19,0 -26,0 -20,0
Αναπτυσσόμενες μη πετρε
λαιοπαραγωγοί χώρες -21 ,0 -27,0 -33,0

ΠΗΓΗ : ΕΟΟΝΟΜΙΟ ΟϋΊΙΟΟΚ
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II. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ ε ν  ι κ ά

Το 1985 οι εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία παρουσίασαν σημαντικές δια
φοροποιήσεις από τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή του έτους. Οι 
διαφοροποιήσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών 
και στα ελλείμματα του Δημοσίου.

Η επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες-μέλη του 0.0.
Σ.Α. καθώς επίσης και στις χώρες του τρίτου κόσμου είχε τις επιπτώσεις της και 
στην Ελληνική Οικονομία. 'Ετσι το 1985 ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών σε σταθερές τιμές περιορίζεται σημαντικά (από 11,6% το 1984 σε 6% το 
1985) . Αντίθετα επιτάχυνση είχαμε στις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών που σημείω
σαν απότομη αύξηση (6,5% το 1985 έναντι στασιμότητας το 1984) . Η αύξηση αυτή 
των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών το 1985 μόνο κατά ένα μικρό ποσοστό οφείλεται 
στην αύξηση της συνολικής ζήτησης και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Κατά 
το μεγαλύτερο μέρος θα πρέπει να αποδωθεί, είτε στην εισαγωγική διείσδυση, που 
είναι αποτέλεσμα της μειωμένης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής είτε 
σε καθαρά κερδοσκοπικούς λόγους που κατά την- διάρκεια προεκλογικής περιόδου παρου
σίασαν ιδιαίτερη έξαρση.

Οι παραπάνω εξελίξεις στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών της χώρας μας με 
την αλλοδαπή είχαν σαν αποτέλεσμα αφ'ενός μεν τη σημαντική διεύρυνση του Ελλείμ
ματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, αφ’ετέρου δε τη σημαντική επιβράδυνση 
του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας δεδομένου ότι η αύξηση του ελλείμ
ματος επιδρά αρνητικά στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Μέσα στο 1985 παρατηρήθηκε σημαντική επιδείνωση και στα άλλα δύο βασικά 
διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, το έλλειμμα του δημόσιου τομέα 
και τον πληθωρισμό.

Πιο αναλυτικά το έλλειμμα του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού το 1985 υπο
λογίζεται ότι θα φθάσει τα 593,4 δισεκ.δρχ. έναντι 454,1 δισεκ.δρχ. το 1984.
'Ετσι σαν ποσοστό στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το έλλειμμα αυξάνεται κατά 2,8 
μονάδες σε σύγκριση με το 1984 και εκτιμάται ότι θα φθάσει το 13,1%. Η αύξηση 
αυτή του ελλείμματος του Γ.Π.Κ. κατά το μεγαλύτερο μέρος οφείλεται στην υστέρηση 
των εσόδων έναντι των προϋπολογισθέντων ενώ κατά ένα μικρότερο ποσοστό οωείλ.εταί 
στην επιτάχυνση των δαπανών κυρίως για τις επιδοτήσεις και τις πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση του Δημόσιου χρέους. Επιδείνωση παρατηρήθηκε και στα ελλείμματα των



Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Οι εξελίξεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα 
το 'Ελλειμμα του Δημόσιου τομέα'να ξεπεράσει το 18%.

0 πληθωρισμός μέχρι τα μέαα του 1985 έδειχνε μία οριακή βελτίωση η οποία 
όμως θα πρέπει να αποδωθεί στη συγκράτηση των τιμών των υπηρεσιών των Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς επίσης και στην διόγκωση των ελλειμμάτων τανειδ 
Τίώνωλογάριασμών.Μετά την αύξηση των τιμών των υγρών καυσίμων τον Αύγουστο του 
1985 και των αναπροσαρμογών των τιμών της ζάχαρης, των λιπασμάτων
και άλλων τιμολογίων του Δημοσίου, ο πληθωρισμός άρχισε και πάλι να επιταχύνε
ται με αποτέλεσμα μέσα στον Σεπτέμβριο του 1985 ο δείκτης τιμών καταναλωτή να 
αυξηθεί κατά 5%.

Η κατάσταση αυτή τόσο στον πληθωρισμό, όσο και στα ελλείμματα του ισοζυ
γίου τρεχουσών συναλλαγών δεν μπορούσε να συνεχισθεί. Ελλείμματα της τάξης των 
3 δισεκ.δρχ. οδηγούν σε ανάλογη αύξηση του εξωτερικού Δημόσιου χρέους, σε μείω
ση της πισταληπτικής ικανότητας της χώρας, με αποτέλεσμα η χώρα να οδηγηθεί σε 
συναλλαγματικά αδιέξοδα.

\

Εν όψει της χειροτέρευσης των χρονίων βασικών μακροοικονομικών ανισορρο
πιών τόσο των εσωτερικόν όσο και ιων εξωτερυκών, Γιου χαρακτηρίζουν την Ελληνική 
Οικονομία η Κυβέρνηση στις 11 Οκτωβρίου του 1985 ανακοίνωσε ένα βραχυχρόνιο πρό
γραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας, το οποίο αποβλέπει στη μείωση του ελλείμ
ματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στο περιορισμό των ελλειμμάτων του 
Δημοσίου, και επομένως στην αποδυνάμωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Το πρόγραμμά περιλαμβάνει:

Άμεση εφάπαξ υποτίμηση της δραχμής κατά 15%. 
του

Τροποποποίηση/συστήματος ΑΤΑ με βάση την προβλεπόμενη εξέλιξη των τιμών 
στο επόμενο τετράμηνο και αφαίρεση της επίπτωσης του εισαγόμενου πληθωρι
σμού.

Καθιέρωση δια νόμου, για το 1986 και το 1987, ως ανώτατου ποσοστού αύξη
σης των αποδοχών εκείνου που προκύπτει από την τροποποιημένη ΑΤΑ.

'Εκτακτη εφάπαξ εισφορά επί των κερδών των επιχειρήσεων και ελεύθερων 
επαγγ ελματιών.

Η αύξηση των αγροτικών τιμών θα είναι μικρότερη από τον επιδιωκόμενο πλη
θωρισμό.

Άσκηση ελέγχου των τιμών ιδιαίτερα στον τομέα των εισαγωγών.

Μείωση του συνολικού ελλείμματος του δημόσιου τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ 
κατά τέσσερις μονάδες σε σύγκριση με το 1985.

(νιιι) Καθιερώνεται προσωρινά για ένα ευρύ φάσμα εισαγωγών η υποχρεωτική κατάθε-

( ι )

( ι ι )

(ιιι)

(ιν)

(V)

(VI)

(νιι)
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ση προκαταβολών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Με την κατά 15% υποτίμηση της δραχμής επιδιώκεται προώθηση των εξαγωγών 
και κάμψη των εισαγωγών μέσα από την μεταβολή των όρων εμπορίου και την βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας. Με το σύστημα προκαταβολών επι
διώκεται παραπέρα κάμψη των εισαγωγών.

Η πράγματι αυστηρή εισοδηματική πολιτική θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα 
τόσο στη. συγκράτηση των εισαγωγών όσο και στη. συγκράτηση του κόστους των εγχω
ρίων προΐ'όντων. Με την καθιέρωση του υπολογισμού της Α.Τ.Α. με βάση τον προβλεπό- 
μενο πληθωρισμό αντί αυτού του προηγούμενου τετράμηνου θα σπάσει ο φαύλος κύκλος 
της ανατροφοδότησης των τιμών μέσω του κόστους εργασίας το οποίο με το προηγούμε
νο σύστημα της Α.Τ.Α. απορροφούσε οποιεσδήποτε προηγούμενες αυξήσεις τιμών. Παράλ 
ληλα με την αφαίρεση του εισαγόμενου πληθωρισμού από την Α.Τ.Α., μια αύξηση των 
τιμών των εισαγωμένων πρώτων υλών επιδρά στο κόστος παραγωγής μόνο άμεσα μέσω του 
κόστους των πρώτων υλών και αποφεύγεται η έμμεση επίδρασή της μέσω της ενσωμάτω
σης της στο κόστος εργασίας. Η νέα όμως εισοδηματική πολιτική δεν περιορίζεται 
μόνο στη συγκράτηση της αμοιβής της εξαρτημένης-εργασίας. Η κυβέρνηση έχει σκοπό 
να καθορίσει τισ αυξήσεις τιμών των αγροτικών προϊόντων σε ρυθμούς χαμηλότερους 
του προβλεπόμενου πληθωρισμού. 'Ετσι είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει άνοδο 
των τιμών των αγροτικών προϊόντων πέρα από τον αναμενόμενο πληθωρισμό. Παράλληλα 
με την εφ'άπαξ προοδευτική εισφορά επι των κερδών των ανωνύμων εταιρειών και των 
εισοδημάτων των αυτοαπασχολουμένων η εισοδηματική πολιτική καλύπτει όλες τις κατη 
γορίες εισοδημάτων.

Στην φάση της σταθεροποίησης της Οικονομίας ο ρυθμός ανάπτυξης του Ακαθά-χωρις
ριστου Εγχωρίου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) επιβραδύνεται σημαντικά/να αποκλείονται και 
αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής του. Αυτή τουλάχιστον ήταν η εμπειρία των χωρών του 
Ο.Ο.Σ.Α. που εφάρμοσαν ανάλογη πολιτική κατά το παρελθόν. Από τον κανόνα αυτόν 
δεν φαίνεται να αποτελέσει εξαίρεση και η Ελληνική Οικονομία. 'Ετσι για το 1986 
προβλέπεται ότι το Α.Ε.Π. θα παραμείνει στάσιμο χωρίς να αποκλείεται και ελαφ
ρά μείωση του. Η ανεργία αναμένεται να σημειώσει μικρή αύξηση ενώ το έλλειμμα 
του Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 1986 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σύμφω
να και με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ κάτω από 2 δισ.εκ.$ .

Τέλος ο πληθωρισμός θα αρχίσει να επιβραδύνεται σημαντικά από το δεύτε
ρο εξάμηνο του 1986 με αποτέλεσμα ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη τιμών καταναλωτή 
τον Δεκέμβριο του 1986 να υπολογίζεται σε 16-17%.
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Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕ "¿ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(α) Κατανάλωση

(Ί) Ιδιωτική Κατανάλωση

Το 1985 η ιδιωτική κατανάλωση, σε σταθερές τιμές, εκτιμάται ότι αυξήθηκε 
κατάΐ ,2%έναντι αντίστοιχέ αύξησης 1,1% το 1984. Το διαθέσιμο ιδιωτικό εισόδημα 
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία υπολογίζεται ότι αυξήθηκε κατά 19,4% ενώ ο 
δείκτης αποπληθωρισμού της ιδιωτικής κατανάλωσης έπειτα από τις ανατιμήσεις του 
τελευταίου 4μηνου υπολογίζεται ότι αυξήθηκε κατά 19%.
Με τα δεδομένα αυτά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το 1985 είχαμε μια ελαφρά κάμ
ψη στην μέση ροπή για αποταμίευση η οποία επέτρεψε την πραγματοποίηση της κατανά
λωσης κατά το τρέχον έτος.

Με ίωση της μέσης ροπής για αποταμίευση πραβλέπεται ότι θα έχουμε και 
κατά το 1906 και τούτο διότι σαν συνέπεια της εισοδηματικής και δημοσιονομικής 
πολιτικής το διαθέσιμο εισόδημα σε τρέχουσες τιμές υπολογίζεται ότι θα, αυξηθεί 
κατά 15-15,3%. ο δείκτης τιιιών κατςο^Μοτή υπολογίζεται ότι θα παρουσιάσει αύξηση 
το 138- κατά 24% περίπου (σε μέσα επίπεδα) ενώ μικρότερη αύξηση εκτιμάται ότι θα 
παρουσιάσει ο δείκτης"αποπληθωρισμού της Εθνικής Ιδιωτικής Κατανάλωσης (23%). 
'Ετσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τρ πραγματικό ιδιωτικό διαθέσιμο εισόδημα 
θα παρουσιάσει μια μείωση της τάξης του 6-7%.

Η μείωση αυτή του πραγματικού εισοδήματος ασφαλώς θα προπαλέσει και μια ανά- 
- λσγη με.ίοχοη της ιδιωτικής κατανά?.χοσης.Είναι - γνωστό ότι βραχυχρόνια οι ιιατανάλωτές ετιιδ 
κουν να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο έστω και^αΰτό γίνεται σε βάρος των απο
ταμιεύσεων τους. Πόση ακριβώς θα είναι η μείωση της κατανάλωσης τον ιδιωτών δεν 
είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Εάν δεχθούμε ότι μέσα στο 1986 ο πληθωρισμός θα αρ
χίσει να υποχωρεί τότε βάσιμα μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι πληθαριστι?<ές προσδο
κίες των ιδιωτών θα καμφθούν με αποτέλεσμα την ομαλοποίηση στην αγορά κυρίως των 
διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Με τα δεδομένα αυτά μια μείωση της Εθνικής Ιδιωτικής 
Κατανάλωσης σε σταθερές τιμές κατά 2-3% μπορεί να θεωρηθεί λογική πρόβλ.εψη.

Στον πίνακα του διαθεσίμου εισοδήματος των ιδιωτών και μη κερδοσκοπικών οργα
νισμών παρουσιάζονται τα διάφορα συστατικά στοιχεία του διαθεσίμου ιδιωτικού εισοδή
ματος. Οι υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν ρι σχετικές προβλέψεις είναι:

(ι) Αύξηση του μέσου μισθού στον αστικό τομέα της οικονομίας κατά 13% περί
που και μείωση της απασχόλησης γύρα) στο 1%.

(ιι) Αύξηση του αγροτικού εισοδήματος γύρω στο 16% περίπου
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(ιαι) Βελτίωση της συμμετοχής των προσόδων περιουσίας και επιχειρη
ματικής δράσης των ιδιωτών έτσι ώστε αυτή να πλησιάσει τα προ διετίας 
επίπεδα.

-δολλάρια
(ιν) Οι μεταβιβάσεις από την αλλοδαπή σε / των Η.Π.Α. θα παραμείνουν στα επί

πεδα του 1985.

Π ί ν α κ α ς  ί

Εισόδημα και Δαπάνη Ιδιωτών και Μη 

Κερδοσκοπικών Οργανισμών

Σε δισ.δρχ. Σε τρέχουσες τιμές

1983 1984 1985(1) 1986(1) % ’
1984/83

Μεταβολή
1985/84 1986/

1 .Αμοιβές εργαζομένων 1.278,2 1.575,0 1 .890,0 2.134,5 23,7 21,0 12, (
2.Πρόσοδοι περιουσίας,επιχει
ρηματικής δράσης και αγρό-
τικό εισόδημα 1.232,9 1.496,9 1.788,8 2.173,0 21,4 19,5 21,5

3.Τρέχουσες μεταβιβαστικές 
εισπράξεις 552,8 681,2 817,4 931,0 23,2 20,0 14,(

4.'Αμεσοι φόροι 137,5 183,5 238,6 318,0 33,5 30,0 33,(

5.Τρέχουσες μεταβιβαστικές
πληρωμές 304,8 390,3 476,2 543 28,1 22,0 14, ί

Ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα 
(1 + 2 + 3 -  4 -  5) 2.621,6 3.179,3 3.781,4 4.377,5 21,3 13,9 15,:

Εθνική ιδιωτική κατανάλωση 2.023,3 2.413,9 2.906,3 3.467,2 19,3 20,4 19,:

Ακαθάριστη αποταμίευση 598,3 765,4 875,1 910,3

Μέση ροπή προς αποταμίευση 22,8 24,1 23,1 20,8

Πηγή:ΥΠΕΘΟ, Εθνικοί Λογαριασμοί

(1)Προβλέψεις της Δ/νσης Προγραμμάτων
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(2) Δημόσια Κατανάλωση

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που υπήρχαν τον Αύγουστο του 1985 η Δημόσια 
κατανάλωση προβλεπ'όταν να αυξηθεί μέσα στο 1985 κατά 4,9% σε σταθερές τιμές. Στη 
συνέχεια όμως είχαμε σημαντικές περικοπές στις ελαστικές δαπάνες του δημόσιου το
μέα με αποτέλεσμα η τελική αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης να πέσει στο 3,5% περί
που .

σε τρέχσυσες τιμές ενώ σημαντική αύξηση έχουμε στις δαπάνες για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών.

Για το 1986 η πρόβλεψη, σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, είναι ότι 
η δημόσια κατανάλωση θα παραμείνει σε σταθερές τιμές στα επίπεδα του 1985. Η προ
σπάθεια που γίνεται για την μείωση του ελλέίμματος του δημόσιου τομέα σε συνδιασμό 
με το ουσιαστικό πάγωμα των προσλήψεων μέσα στο 1986 αποτελούν τους κύριους λόγους 
για την εξέλιξη αυτή της δημόσιας κατανάλωσης.

(β) Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφααλαίου

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου το 1985 παρουσίασαν ελαφρά ανά
καμψη (1,2%) έπειτα από κάμψη κατά 4,7% το 1984 και 1,9% το 1983. Στην εξέλιξη 
αυτή συνέβαλαν οι επενδύσεις του δημόσιου τομέα (αύξηση 5,3%) ενώ οι ιδιωτικές επεν
δύσεις παρουσίασαν μείωση κατά 1,3% σε σταθερές τιμές. Η κάμψη αυτή των Ιδιωτικών 
Επενδύσεων το 1985 ήταν σημαντικά μικρότερη από ότι τα προηγούμενα χρόνια.γείωση 
12,1% το 1984, 7,5% το 1983).

Κατά είδος κεφαλαιακού αγαθού μέοα στο 1985 είχαμε αύξηση των επενδύσεων 
σε κατασκευές κατά 2% ενώ οι επενδύσεις σε εξοπλισμό αυξήθηκαν μόνο κατά 0,4%.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και κατά το 1985 συνεχίστηκαν οι τάσεις των 
προηγουμένων ετών, όπου είχαμε έντονη επενδυτική δραστηριότητα του δημόσιου τομέα 
ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις που αποτελούν τό 61% περίπου του συνόλου των επενδύ
σεων παρουσιάζαν (αρνητικούς ρυθμούς.

Οι τάσεις αυτές αναμένεται να διαφοροποιηθούν σημαντικά το 1936. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 1986, οι δημόσιες επενδύσεις, περιορί
ζονται - Τούτο ισχύει τόσο για τις επενδύσεις του Προγράμματος του Κρα
τικού Προϋπολογισμού όσο και για τις επενδύσεις των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Ορ
γανισμών.

Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως

/
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Σε τρέχουσες τιμές οι πληρωμές του Π.Δ.Ξ. για το 1986 μετά την αφαίρεση των 
Τοκοχρεολυσίων, Διοικητικών δαπανών και των λοιπών δαπανών πού δεν αποτελούν επενδύ

8,7% σε τρέχοισες τιμές. Ομοίως οι επενδύσεις τ(ον ΔΟΚΟ (1-50) δείχνουν μια αύξηση 
γύρω στο 8% περίπου.

Με τα αυτά και αφού λάβουμε υπόψη ότι ο γενικός δείκτης αποπληθω
ρισμού των επενδύσεων θα αυξηθεί κατά 19-20% περίπου προκύπτει μείωση των επενδύ
σεων παγίου κεφααλαίου του Δημοσίου της τάξης του 9%.

Στασιμότητα προβλέπεται το 1985 στις Ιδιωτικές επενδύσεις λόγω των χρονι
κών υστερήσεων που υπάρχουν^η οπουα βελτίωση τον οικονομικών αποτελεσμάτων των 
επιχειρήσεων μέσα στο 1986 δεν αναμένεται να έχει άμεσες επιπτώσεις στον χρόνο 
αυτό. Η βελτίωση στις ιδιωτικέ,ς επιχειρηματικές επενδύσεις αναμένεται ότι θα εί
ναι αισθητή μετά το 1986^ίσως περί τα μέσα του 1987. Η ανάκαμψη των ιδιωτικών 
επενδύσεων στις κατοικίες δεν προβλέπεται να είναι σημαντική ώστε να προκαλέσει 
αύξηση των συνολικών ιδιωτικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.

(γ) Καθαρή ζήτηση απο την Αλλοδαπή

Το 1985 εκτιμάται ότι η συμβολή του εξωτερικού τομέα στην διαμόρφωση του■>
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ήταν αρνητική · Σύμφωνα με τις πιο πρόσφα
τες εκτιμήσεις ηαύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές θα δια
μορφωθεί γύρω στο 6%, ενώ σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών σε σταθερές τιμές, 5,5% περίπου .

Οι παραπάνω εξελίξεις αναμένεται ότι θα διαφοροποιηθούν δραστικά το 1986, 
με αποτέλεσμα ο εξωτερικός τομέας να παρουσιάσει έντονη θετική συμβολή στη διαμόρ
φωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

ο./·£*<? ων
Πιο αναλυτικά εκτιμάται οι εξαγωγέςΥκαι υπηρεσιών σε σταθερές τιμές θα αυ

ξηθούν γύρω στο 7%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές προ- 
βλέπεται να μειωθούν κατά 4% περίπου.

Το έλλειμμα του Ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές προβλέπε- 
ται να μειωθεί από 17,0 δισ.δρχ. το 1985 σε 5,Λ δισ.δρχ. το 1986.
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Π ί ν α κ α ς  

Δείκτες Λιανικών Πωλήσεων
( % Μεταβολές σε μέσα επίπεδα) βάση: Ιούνιος 1984=100,0

1983 1984 1 9  8 5

12ΜΗΝΟ 
ΙΑΝ. - ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ' ΣΕΠΓ. ΟΚΓ.

.Δείκτες Αξίας

α. Γενικός 19,8 25,0 11,8 12,9 13,8 12,7 . 12,9 13,4 13,5 14,2 14,6 16,9
β. Διατροφή 20,1 18,6 11,5 15,5 19,2 19,2 20,4 20,0 20,2 20,8 . 21,5 23,2
γ.'Ενδυση-Υποδ. 14,7 28,6 9,8 5,3 8,4 , 9,0 ο ο 

.0 8,8 8,5 .8,4 9,1 10,9

.Δείκτες 'Ογκου

α.Γενικός -0,3 5,6 -6,1 -4,0 -4,0 -4,7 -4,3 . -3,7 -3,6 -3,0 -2,9 -1,3
β.Διατροφή 1,8 0,3 -6,3 -2,9 -0,3 -0,2 1,4 . 2-,2 2,1 2,6 2,0 3,9
γ .'Ενδυση-Υποδ. -6,2 1,9 -9,0 -12,8 -10,6 -10,0 -9,8 -10,2 -10,4 -10,5 -9,9 -8,8

ΠΗΓΉ : ΕΣΥΕ

Π ί ν α κ α ς  5̂

Κατανάλωση Τσιμέντου στο Εσωτερικό της Χώρας

'Ογκος σε χιλ.τόνους 
(σωρευτικά μεγέθη) % Ετήσιος Ρυθμός

1983 1984 1985 1904 1985

ΙΑΝ. 338 405 277 13,3 -31,7
ΙΑΝ.--ΦΕΒ. 649 767 556 18,2 -27,5
ΙΑΝ.-ΜΑΡ.. 1.155 1.204 949 4,3 -21,2
ΙΑΝ.-ΑΠΡ. 1.774 1.635 1.386 -7,8 -15,2
ΙΑΝ.-ΝΑΙ. 2.247 2.265 2.005 0,8 -11,5
ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ. 2.835 2.839 2.566 0,1 - 9,6
ΙΑΝ.-ΙΟΥΛ. 3.461 3.462 3.228 0,0 - 6,8
ΙΑΝ.-ΑΥΓ. 4.078 4.066 3.808 -0,3 - 6,3
ΙΑΝ.-ΣΕΠΤ. 4.736 4.852 4.443 -1,8 - 8,4
ΙΑΝ.-ΟΚΤ. 5.372 5.531 5.047 3,0 - 8,7
ΙΑΝ.-ΝΟΕ. 5.944 6.039 1,6
ΙΑΝ.-ΔΕΚ. 6.339 6.403 -1,0

/
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'Α δε ια Νέων Οικοδομών και Προσθήκες Οικοδομών

Π ί ν α κ α ς  ϊ+

'Ογκος σε χιλ.Τ
(σαρευτικά μεγέθη ) % Ετήσιος Ρυθμός

1983 1984 1985 1984 1985
1 .Σύνολο Χώρας

LAN. 3.389 3.203 3.440 -5,5 7,4
ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 7.501 7.082 6.618 -5,6 -6,6
ΙΑΝ.-ΜΑΡΤ. 12.618 11.009 10.226 -12,8 -7,1
ΙΑΝ.-ΑΠΡ. 18.657 14.656 14.404 -21,4 “1,7
ΙΑΝ.-ΜΛΙ. 23.179 18.833 19.642 -18,7 -4,3
ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ. 29.041 22.569 23.981 -22,3 6,3
ΙΑΝ.-ΙΟΥΛ. 35.274 27.358 29.637 -22,4 8,3
ΙΑΝ.-ΑΥΓ. 40.797 30.698 32.810 -24,8 6,9
ΧΑΝ.-ΣΕΠΤ. 46.890 34.175 36.820* -27,1 7,7*
ΙΑΝ.-ΟΚΤ. 52.088 37.687 41.212* -27,6 9,4*
ΙΑΝ.-ΝΟΕΜ. 56.707 39.242 45.480* -30,8 15,9*
ΙΑΝ.-ΔΕΚ. 60.711 40.468 -^>,3

2. Νομός Αττικής

ΙΑΝ. 957 804 895 -16,0 11,3
ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 2.080 1.862 1.764 -10,5 · “5,3
ΙΑΝ.-ΜΑΡΤ. 3.574 2.806 2.698 -21,5 "3,8
ΙΑΝ.-ΑΠΡ. 5.128 3.616 3.684 -29,5 1,9
ΙΑΝ.-ΜΑΙ. 6.410 4.449 4.979 -30,6 11,7
ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ. 8.299 5.285 6.142 -36,3 16,2
ΙΑΝ.-ΙΟΥΛ. 10.082 6.633 7.639 -34,2 15,2
ΙΑΝ.-ΑΥΓ. 11.078 7.266 8.078 -34,3 11,2
ΙΑΝ.-ΣΕΓΤΓ. 12.368 8.029 8.731* -35,1 8,7*
ΙΑΝ.-ΟΚΤ. 13.488 8.770 9.723* -35,0 10,9*
ΙΑΝ.-ΝΟΕΜ. 14.477 9.060 10.775* -37,4 18,9*
ΙΑΝ.-ΔΕΚ. 15.287 9.233 -39,6

3. Υπόλοιπο Χώρας

ΙΑΝ. 2.432 2.399 2.545 - 1,4 6,1
ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 5.421 5.220 4.854 • - 3,7 "7,0
ΙΑΝ.-ΜΑΡΤ. 9.044 8.203 7.528 " 9,3 -8,2
ΙΑΝ.-ΑΠΡ. 13.529 11.040 10.720 -18,4 "2,9
ΙΑΝ.-ΜΑΙ. 16.769 14.384 14.663 -14,2 1,9
ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ. 20.742 17.284 17.839 -16,7 3,2
ΙΑΝ.-ΙΟΥΛ. 25.192 20.725 21.998 -17,7 6,1
ΙΑΝ.-ΑΥΓ. 29.710 23.432 24.732 -21,1 5,5
ΙΑΝ.-ΣΕΠΤ. 34.522 26.146 28.089* -24,3 7,4*
ΙΑΝ.-ΟΚΤ. 38.600 28.917 31.489* -25,1 8,9*
ΙΑΝ.-ΝΟΕΜ. ' 42.230 30.182 34.705* -28,5 15,0*
ΙΑΝ.-ΔΕΚ. t 45.424 31.235 -31,2

^  ^o iK tx 'ot.
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Π ί ν α κ α ς  5 

Εγκρίσεις Υπαγωγής Ν. 1262/82

1 9  8 4 1 9  8 4 1 9  8 5
Σύνολο 11μηνο Ι-Ν 11μηνο Ι-Ν

'Υφος Επενδύσεων 65.580 60.480 63.008

Επιχορηγήσεις 18.786 . 16.372 18.423

./



Π ί ν α κ α ς  6

Ακαθάριστες Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου
Σε εκατ.δρχ.
Σε σταθ.τιμές 1970

1982 1983 1984+ 1985+ Δ ε ί κ τ ε ς

1983 / 82 1984 / 83 1985 /84

Ακαθ.Επενδ. Παγίου 
Κεφαλαίου 84.100 82.500 78.650 79.600 -9,9 -4,7 1,2

Ι.Κατά είδος κεφ. αγαθού
1 .Κατασκευές 43.711 45.403 41.909 42.727 3,9 -7,7 2,0
α)Κατοικίες 20.398 21.124 16.288 27.191 3,6 -22,9 1,1
β)Λοιπά κτίρια 9.252 9.591 10.604 3,7 10,6
γ)Λοιπά έργα και κατασκευές 14.061 14.688 15.017 15.536 4,5 2,2 3,5

2.Εξοπλισμός 40.389 37.097 36.741 36.873 -8,2 -1,0 0,4
α)Μηχ/τα και λοιπός εξοπλισμός 23.962 25.845 27.124 27.444 7,9 4,9 1,2
β)Μεταφορικά μέσα 16.427 11.252 9.617 9.429 -31,5 -14,5 -2,0

II.Κατά φορέα
1.Ιδιωτικές 60.300 55.800 49.030 48.400 -7,5 -12,1 -1,3
2.Δημόσιες 23.800 26.700 29.620 31.200 12,2 10,9 5,3

*
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Εθνική Δαπάνη και Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν

Π ί ν α κ α ς  %

Ποσά σε δισεκ.δρχ.σε τιμές1970 % Μεταβολή
1983 1984 1985 (1) 1986(1) 1984/33 1985/84 1986/8

1 .Εθνική Κατανάλωση 408,2 414,8 421,6 413,1 1,6 1,6 -2,0
(ι) Ιδιωτική 331,6 335,2 339,2 ' 330,7 1,1 1,2 -2,5
(1 1 )Δημόσια 76,6 79,6 82,4 . 82,4 3,9 3,5 0,0

2.Ακαθάριστες Επενδύσεις 82,5 78,6 79,6 76,8 -4,7 1,2 -3,5
(ι) Ιδιωτικές 55,8 49,0 48,4 48,4 -12,1 -1,3 0,0
(ιι) Δημόσιες 26,7 29,6 31,2 28,4 10,9 5,3 -9,0

3. Αποθέματα 4,0 6,1 8,3 4,0

4.Στατιστικές διαφορές 3,6 Μ 1,4 1,4

5.Συνολική Εγχώρια Ζήτηση 498,3 500,9 510,9 495,6 0,5 2,0 -3,0

6.Εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών 84,7 94,5 100,3 107,2 11,6 6,0 7,0

7.Εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών 110,3 110,2 117,3 112,6 -0,1 6,5 -4,0

8.Ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών -25,6 -15,7 -17,0 - 5,4 -38,7 8,3

9.Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν(σε αγοραίες τιμές) 472,7 485,2 493,9 490,2 2,6 1,8 -0,7

(1) Προβλέψεις της Δ/νσης Προγραμμάτων του ΥΠΕΘΟ 
ΠΗΓΗ: ΥΠΕΘΟ, Εθνικοί Λογαριασμοί
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Β. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

Σε σταθερές τιμές και σε τιμές συντελεστών παραγωγής, το Ακαθάριστο Εγχώριο 
προΐον εκτιμάται ότι το 1985 θα αυξηθεί κατά. 1,8% έναντι αντίστοιχης αύξησης 2,8% 
το 1984. Η επιβράδυνση αυτή του ρυθμού'μεταβολής του Α.Ε.Π. οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην σχεδόν στασιμότητα της πρωτογενούς παραγωγής η οποία το 1984 είχε αυξη
θεί κατά 6,4%.

Η μεταποιητική παραγωγή στους πρώτους μήνες του 1985 παρουσίασε αρνητικούς 
ρυθμούς μεταβολής σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 1984 και το γεγονός 
αυτό δημιούργησε έντονες αμφιβολίες για το εάν και κατά πόσο η μεταποιητική παρα
γωγή θα συνέχιζε την ελαφρά βελτίωση που είχε σημεκώφ το 1984. Με βάση τα τελευ
ταία στοιχεία του δείκτη παραγωγής της Ε.Σ.Υ.Ε. η κατάσταση στον τομέα (ραίνεται 
να εξομαλύνεται με αποτέλεσμα για ολόκληρο το 1985 το προϊόν της μεταποίησης να 
παραμείνει στάσιμο ή να βελτιωθεί οριακά, σε σύγκριση πάντα με το 1984.

Αναλυτικά η εξέλιξη της παραγωγής στους τρεις βασικούς τομείς εμφανίζεται 
ως εξής:

(α) Πρωτογενής παραγωγή

Το προϊόν του τομέα θα αυξηθεί κατά 0,5% περίπου, έναντι αύξησης 6,4% το 
1984 και μείωσης 6,7% το 1983.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη χαμηλή αύξηση της γεωργικής παραγωγής που 
ήταν κυρίως αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών, και στην ελαφρά μείωση της 
κτηνοτροφικής παραγωγής (1,2%). Πρέπει να σημειωθεί ότι η κτηνοτροφική παραγωγή 
εμφανίζει συνεχή πτώση τα τελευταία χρόνια και το γεγονός αυτό επηρεάζει δυσμενώς 
την εξέλιξη των εισαγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων από την αλλοδαπή.

Σημαντική αύξηση είχαμε στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων, βαμβακιού, καπνού, 
ελαιόλαδου, σταφυλιών και νωπών φρούτων, ενώ αντίθετα σημαντική μείωση είχαμε στην 
παραγωγή σιτηρών.

(β) Δευτερογενής παραγωγή

Η αύξηση του προϊόντος του τομέα υπολογίζεται σε 1,2% το 1985 έναντι αντί
στοιχης αύξησης 1% το 1984. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης του προϊό
ντος των κλάδων: Ηλεκτρισμού-φωταέριο κατά 6,3% των κατασκευών 2%. Τέλος οι κλάδοι 
των ορυχείων και της μεταποίησης παρουσιάζουν στασιμότητα.

Η στασιμότητα της μεταποιητικής παραγωγής παρά την αύξηση της συνολικής εγ
χώριας ζήτησης κατά 1,8% και σε συνδυασμό με την εξέλιξη των εισαγωγών και εξάγω-
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γών αγαθών κατά το 1985 μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και εφέτος συνεχίσθηκε η εισα
γωγική διείσδυση ξένων προϊόντων στη χώρα με αποτέλεσμα τις δυσμενείς επιπτώσεις στο 
Ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας.

Η αύξηση στο προϊόν των κατασκευών προήλθε από την έντονη κατασκευαστική δρα
στηριότητα του δημόσιου τομέα, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις σε κατοικίες παρουσίασαν 
κάμψη, σε μικρότερη όμως έκταση απ'ότι τα προηγούμενα χρόνια .
Η κατάσταση αυτή, αν ληφθεί υπόψη το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων δεν αναμένε
ται να συνεχισθεί κατά το 1986 οπότε το επίπεδο δραστηριότητας του κλάδου στον επό
μενο χρόνο θα επηρεασθεί κατά τρόπο αποφασιστικό από την εξέλιξη των ιδιωτικών επεν
δύσεων στις κατοικίες.

(γ) Τριτογενής παραγωγή

Η παραγωγή του τομέα εκτιμάται ότι το 1985 αυξήθηκε κατά 2,5% έναντι αύξησης 
2,9% το 1984 και 2,2% το 1983. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως με αυξημένη δραστηριότητα 
του Δημόσιου τομέα ενώ το προϊόν του Εμπορίου και Τραπεζών παρουσίασε μικρότερη συγ- 
κρτικά αύξηση.

Με τα παραπάνω δεδομένα ο Τριτογενής τομέας το 1985 αποτελούσε το 55,1% του 
Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος, ποσοστό μεγαλύτερο απ'ότι ήταν τα προηγούμενα χρόνια 
(1984 -.56% , 1983 ·. 55,9%).

Για το 1986 η εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος θα εξαρτηθεί κυρίως 
από την εξέλιξη της παραγωγής του Δευτερογενή τομέα. 'Οπως τονίσθηκε στα προηγούμενα ̂ 
η εγχώρια ζήτηση για τον επόμενο χρόνο συνεπεία της πολιτικής που εφαρμόζεται, θα 
σημειώσει σημαντική κάμψη ενώ αντίθετα η καθαρή ζήτηση από την αλλοδαπή βασίμως προσ- 
δοκάται ότι θα συμβάλλει θετικά στην διαμόρφωση του Α.Ε.Π. Η έκταση όμως της συμβολής 
αυτής του εξωτερικού τομέα κατά ένα μέρος μόνον μπορεί να αντισταθμίσει την κάμψη 
της εγχώριας ζήτησης. ' · . '

Το προϊόν των κατασκευών προβλέπεται να μειωθεί κατά 2-3% και αυτό θα οφεί
λεται στο · · πρόγραμμά των Δημοσίων Επενδύσεων. Η κάμψη αυτή
κατά ένα μέρος μόνο θα αντισταθμισθεί απόέϊδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα η 
οποία λόγω της περιορισμένης δυνατότητας χρηματοδότησης δεν μπορεί να' σημειώσει σημα
ντικούς ρυθμούς αύξησης.

Το προϊόν του πρωτογενή τομέα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε σταθερές τιμές ενώ 
αντίθετα στο τομέα των υπηρεσιών η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουμε το μικρότερο ρυ
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θμό μεταβολής των τελευταίων ετών, αφού η Δημόσια Κατανάλωση, η εξέλιξη της οποίας 
επηρεάζει αποφασιστικά το προϊόν του τομέα, εκτιμάται ότι θα παραμείνει στάσιμη.

Με τα δεδομένα αυτά η πρόβλεψη για την μείωση του Α.Ε.Π. το 1986 κατά 0,5-1% 
μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστική.

Π ί ν α κ α ς  &

Εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(σε τιμός συντελεστών παραγωγής)

Σε δισεκ.δρχ. Σε σταθ.τιμές 1970

1982 1983 1984 1985
1983/82

% Μεταβολή 

1984/83 1985/84

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

2.Βιομηχανία 127,0 127,3 128,5 130,0 0,2 1,0 1,2
-Μεταποίηση 84,4 83,3 84,9 84,9 -1,3 1,9 0,0
-Ορυχεία 5,7 5,7 5,9 5,9 -1,1 4,3 0,0
-Κατασκευές 22,3 23,1 21,6 22,1 3,8 -6,6 2,0
-Ηλεκτρισμός 14,6 15,2 16,1 17,1 3,8 6,3 6,3

3.Υπηρεσίες 228,2 233,5 240,2 246,1 2,3 2,9 2,5
-Μεταφορές-Επ ικο ι ν . ΙΤ> 42,7 45,2 47,5 2,7 6,0 5,0
-Εμπόρ. -Τράπ. -Ασφ. 60,7 62,5 63,7 64,4 3,0 1,5 1,0
-Κατοικίες 41,1 42,4 43,6 44,6 3,2 2,8 2,4
-Δημ. Δ ιο ίκ. -Ασφ. -Υγε ία- 
Εκπ. 57,4 58,8 60,2 61,9 2,4 2,4 2,7

-Διάφορες Υπηρεσίες 27,5 27,1 27,5 27,7 -1,7 1,5 1,1

ΑΚΑΘ.ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 416,1 417,5 429,2 436,8 0,3 2,8 1,8

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΘΟ, Εθνικοί Λογαριασμοί

/
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Π ί ν α κ α ς  ^

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής 
(% ετήσιος ρυθμός)

* 1982 1983 1984

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ - 4,5 ' -0,5 3,1
α.ΟΡΥΧΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - 1,5 -8,1 21,9
3. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ -ΦΩΤ. - 0,5 2,3 3,6
γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - 5,0 -0,5 2,3

-Καταναλωτικά αγαθά - 2,4 -1,5 2,3
-Διαρκή καταναλ.αγαθά - 8,2 -2,5 -1,8
-Κεφαλαιακά αγαθά - 9,8 2,7 3,1

ΠΗΓΗ : ΕΣΥΕ

Π ί ν α κ α ς  / Ο

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής 
( Μέσα επίπεδα)

ΙΑΝΑΟΥΑΡ ΙΟΣ - ΟΧΤΩΒΡ ΙΟΣ 1983 1984 1985

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ -0,7 3,8 1,8
α . ΟΡΥΧΕΙΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ -8,4 20,5 1,4
3 · ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-ΦΩΤ. 1,3 3,8 12 ,0
γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ -0,6 2,9 0,5

-Καταναλωτικά αγαθά -1,4 3,4 2,5
-Διαρκή καταν.αγαθά "3 ,2 -1 ,7 9,7
-Κεφαλαιακά αγαθά 2,2 3,1 -5,1

ΠΗΓΉ : ΕΣΥΕ
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III. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΟΑΕΔ ο αριθμός των απαοχολουμένων μισθωτών 
το δεκάμηνο Ιανουάριου-Νοεμβρίου 1985 ήταν 1646,3 ΧΛλ. άτομα έναντι 1.602,6 χιλ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 1984, δηλ.σημειώθηκε αύξηση 2,7%. Το ποσοστό ανεργίας του 15 
ανήλθε στο 4,0% έναντι 4,1% χης ίδιας περιόδου του 1984.

Π ί ν α κ α ς

Απασχόληση - Ανεργία 
(με βάση στοιχεία ΟΑΕΔ)

Ιανουάριος - Νοέμβριος 1982 1983 1984 1985

Απασχολούμενοι μισθωτοί 
(000 άτομα) 1.537,2 1.571,2 1.602,6 1.646,3

% Μεταβολή 0,0 2,2 2,0 2,7
Εγγεγραμμένοι άνεργοι 

(000 άτομα) 47.029 59.074 67.746 82.533
% Μεταβολή 15,5 25,ft 14,7 21,8
Ποσοστό ανεργίας 3,0 3,6 4,1 4,8

Ο δείκτης απασχόλησης μισθωτών στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία της Ε.Σ.Υ.Ε. στο 
διάστημα Ιανουάριου-Σεπτεμβρ. 1985 μειώθηκε κατά 1,4% έναντι αύξησης κατά 0,4%, 
και μείωσης κατά 1,1% το αντίστοιχο διάστημα του 1984 και 1983.

Π ί ν α κ α ς  1Ζ

Δείκτης Απασχόλησης Μισθωτών 
στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Με βάση Νοεμ. 1964 =100

Δ ε  ί κ τ η ς % Μ ε τ α β ο λή

1983 1984 1985 1983 1984 1985

IAN.-y ΣΕΠΤ. 159,5 160,1 157,8 -1,1 0,4 -1,4
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Η έρευνα δυναμικού της ΕΣΥΕ εκτιμά τον αριθμό των ανέργων στο σύνολο της 
Χώρας στους 310.266 και το ποσοστό της ανεργίας 8,14% για το 1984.

Για το 1985 η έρευνα της ΕΣΥΕ δείχνει μια μικρή μείωση στο ποσοστό της ανερ- 
γίας, τούτο προφανώς οφείλεται στα τυχαία οφΙάματα της δειγματοληψίας δεδομένουντα 
στοιχεία αυτά δεν είναι απόλυτα συνεπή με τα λοιπά στοιχεία της απασχόλησης και 
της ανεργίας που παρακολουθεί η ΕΣΥΕ και ο ΟΔΕ Δ. Με τα δεδομένα αυτά η εκτίμηση 
ότι κατά το 1985 το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε ελάχιστα σε σχέση με το 1984 μπορεί 
να θεφρηθεί σαν ρεαλιστική.

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

α) Το σύνολο των μισθών και ημερομισθίων των μη αγροτικών κλάδων σαν ποσοστό 
στο Ακαθ.Εθνικό Προϊόν σε αγοραίες τιμές, ενώ το 1981 ήταν 39,5%, το 1982 ανήλθε 
στο 40,8%, το 1983 στο 41,3% και το 1984 στο 41,7%. Για το 1985 εκτιμάται ότι η 
συμμετοχή θα είναι περίπου 42,0%.

β) Οι πραγματικές ωριαίες και μηνιαίες αποδοχές στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία το 
1984 έναντι του 1983 αυξήθηκαν κατά 6,6% και 4,7% ενώ στο α'εξάμηνο του 1985 αυ
ξήθηκαν κατά 2,9% και 7,8% αντίστοιχα.
Οι πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων στα λιανικό εμπόριο αυξήθηκαν κατά 5,6% 
το 1984 ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 1985 παρουσιάσου αύξηση κατά 6,8%. (Στον πίνα
κα 16 εμφανίζεται η εξέλιξη των ονομαστικών και πραγματικών αποδοχών) .

ΊΟ κατώπατα όρια μισθών και ημερομισθίων την 1.9.85 διαμορφώθηκαν στο ύψος 
των 34.755 δρχ. και 1 .548 δρχ. αντίστοιχα. Επίσης σε σχέση με την 1.9.84 είχαμε 
αυξήσεις κατά 17,8% στις ονομαστικές αμοιβές.
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Π ί ν α κ α ς  15 

Αμοιβή εργασίας

(% μεταβολές έναντι αντιστοίχου περιόδου προηγούμενου χρόνου)

Μέσα επίπεδα 
ΙΑΝ.-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 1983 1984 1985*

1 .Ωριαίες αμοιβές στη 
Βιομηχανία

Ονομαστικές: 33,5 19,4 26,3 21,2
Πραγματικές: 10,4 -0,7 6,6 2,9

2.Μηνιαίες αποδοχές 
στη Βιομηχανία

Ονομαστικές: 22,5 14,3 74,1 27,0
Πραγι.ιατ ικές: 1,3 -4,9 4,7 7,8

3.Μηνιαίες αποδοχές 
στο λιανικό εμπόριο

Ονομοστ ικές: 37,4 22,1 25,2 25,8
Πραγματικές: 13,6 1,6 5,6 6,8

* Περίοδος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 1985 
ΠΗΓΗ : ΕΣΥΕ

Για το 1986 το κόστος εργασίας, με δεδομένη την εισοδηματική πολιτική, αναμέ
νεται να επιβραδυνθεί σημαντικά.Η απασχόληση θα σημειώσει παραπέρα πτώση της οποίας 
η έκταση κυρίως θα εξαρτηθεί από την συστολή της εγχώριας ζήτησης. Το προΙον ανά 
απασχολούμενο θα βελτιωθεί ενώ η αριαία αμοιβή εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 10-12%. 
'Ετσι το κόστος εργασίας προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 13% περίπου σε σύγκριση 
με την αύξηση κατά 21% του κόστους στην μεταποίηση το 1985. Η σημαντική αυτή επιβρά
δυνση του κόστους' εργασίας θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επιβράδυνση του πληθωρι
σμού κατά το 1986.
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Παραγωγή και Κόστος Εργασίας ανά Μονάδα 
ΠροΙ'όντος στη Μεταποίηση 

(% μεταβολές έναντι αντιστοίχου πτριόβου) 
προηγούμενου χρόνου

Μέσα επίπεδα εξαμήνου 1983 1984 1985

1.Βιομηχανική παραγωγή -0,5 2,4 -1,2

2.Απασχόληση μισθωτών στη Βιομη- 
χανία-Βιοτεχνία -0,6 0,5 -2,3

3.Πληρωθείσες ώρες εργασίας -1,1 -2,0 3,8

4 .Ποραγωγ ικότητα 2,2 4,0 -2,6

5.Ωριαία αμοιβή 21,6 26,6 21,2

6.Κόστος εργασίας .19,0 21,7 24,4

ΠΗΓΗ : ΕΣΥΕ
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IV. ΤΙΜΕΣ

από
Ο πληθάριθμός το 1985 παρουσίασε επιτάχυνση έπειτα /μια συνεχή επιβράδυνση 

κατά την προηγούμενη τριετία. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ο μέσος 
ετήσιος ρυθμός αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 18,9% στο ενδεκά- 
μηνο Ιανουαρίου-Ναεμβοίου έναντι αντιστοίχων αυξήσεων 18,5% το 1984 και 20,3% το 
1933. Σε 12μηνη όμως βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή του Νοεμβρίου έτρεχε με ρυθ
μό 22,7% έναντι αντιστοίχων αυξήσεων 18,0% το 1984 και 19,9% το 1983 .Μέσα στο 11μη- 
νο ο πληθωρισμός έφθασε στο 21% (Νοέμβριος έναντι Δεκεμβρίου προηγούμενου χρόνου) , 
έναντι αντίστοιχων αυξήσεων 16,4% το 1984 και18,3%το 1983. Θα πρέπει όμιως να ση
μειωθεί ότι η επιτάχυνση του τιμαρίθμου μέσα στο 1985 προήλθε κυρίως από τις ανα
προσαρμογές των τιμών ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από τον δημό
σιο τομέα καθώς και από την αύξηση των τιμών' των υγρών καυσίμων. Οι αυξήσεις αυτές 
κρίθηκαν αναγκαίες για την συγκράτηση των ελλειμμάτων του δημοσίου που μέσα στο 
1985 παρουσίασαν αισθητή διεύρυνση.

Από τις ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή φαίνεται ότι το 11μηνο Ιαν.-Νοεμ. 
1985 οι ομάδες "Στέγαση", "Μεταφορές-Επικοινωνίες" και 'Ύγεία-Ατομική Καθαριότητα" 
παρουσιάζουν αυξήσεις μικρότερες του μέσου όρου, ενώ πολύ σημαντική είναι η μείω
ση της ομάδας "Υγεία-Ατομική Καθαριότητα (14,5%) σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμη
νο του προηγούμενου χρόνου (20,0%).

Π ί ν α κ α ς  ¡ g  

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 13,6
ΜΑΡ. 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
ΜΑΙ. 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 17,2 0,3 1,6 1,8 10,8 10,2 9,3 20,4 18,7 17,8
ΙΟΥΛ. 18,5 19,2 16,7 -0,3 -0,3 -0,7 10,4 9,8 8,5 20,1 18,6 17,7
ΑΥΓ. 20,4 18,7 17,8 -0,2 -0,6 0,3 10,2 9,2 8,9 20,2 18,7 17,7
ΣΕΙΙ · 20,9 18,0 20,1 3,2 2,9 5,0 14,1 12,3 14,3 20,2 18,5 18,0
ΟΚΤ. 21,1 18,0 21,1 2,5 2,5 3,3 17,0 15,1 18,0 20', 4 18,4 18,4
ΝΟΕΜΒ. 19,9 18,0 22,7 1,1 1,1 2,5 18,3 16,4 21,0 20,3 18,5 18,9
ΔΕΚ. 19,9 18,1 1,4 1,5 19,9 18,1 20,2 18,4

ΠΗΓΉ : ΕΣΥΕ
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Π ί ν α κ α ς  \ 6

Δείκτες Τιμών Καταναλωτή 
(% μεταβολές σε μέσα επίπεδα)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
ΜΟΕΥ 
1985 
(11 μτ

1.Γενικός Δείκτης 13,0 13,5 12,1 12,6 19,0 24,8 24,6 20,9 20,2 18,4 18,9

2.Διατροφή 11,9 13,8 14,3 14,2 18,9 27,5 30,1 21,1 18,0 18,3 19 ,0

3.Ποτά-Καπνός 17,2 8,6 5,8 8,0 10,3 15,6 .15,5 23,2 18,6 19,3 14,5

4.'Ενδυση-Υπόδηση 11,4 13,2 13,1 13,9 22,3 18,8 21,6 27,7 22,3 26,2 21 β

5. Στέγαση 11,8 10,9 11,8 11,4 19,5 28,9 27,1 18,5 13,7 14,9 16,:
6.Διαρκή αγαθά 6,5 10,8 10,0 8,6 12,7 24,8 22,7 20,9 25,5 19,1 20 ,ί

7.Υγεία-Ατομική Καθαρ. 20,8 24,7 12,2 16,4 18,7 23,4 18,3 19,8 21,6 19,3 14,5

8.Εκπαίδευση-Μόρφωση- 
Αναψυχη 15,8 15,9 15,3 15,0 14,7 21 Λ 23,9 19,8 26,2 20,8 23,6

9.Μεταφορές-Επικοιν. 19,5 11,7 7,3 6,4 24,4 22,7 13,6 15,3 21,0 11,7 15 ,4

10. Άλλα αγαθά & Υπηρ. 17,0 9,5 17,0 20,9 29,0 37,7 24,8 32,3 34,0 20,6 21,8

ΠΗΓΗ :, ΕΣΥΕ

Π ί ν α κ α ς

Δείκτες Τιμών Καταναλωτή 
(%μεταβολές σε μέσα επίπεδα) 

1 μηνο ΙΑΝ.-

1983 1984 1985

1. Γενικός Δε ίκτης
2. Διατροφή
3. Ποτά-Καπνός
4. ' Ενδυση-Υπόδηση
5. Στέγαση
6. Διαρκή αγαθά
7. Υγεία-Ατομική Καθαριότητα
8. Εκπα ίδευση-Μόρφωση-Αναψυχή
9. Μεταφορές-Επ ικο ι νων ί ες
10.Αλλα αγαθά & Υπηρεσίες

20,3 18,5 18,9
18,1 18,2 19 ,σ
18,6 19,4 14,5
22,2 26,6 21,9
13 ,8 14,5 16,3
25,5 19,0 20,0
21 ,3 20,0 14,5
25,9 21,1 23,6
21 ,0 11,6 15,4
35,4 21,0 21 ,8

ΠΗΓΗ : ΕΣΥΕ

/.



Π ί ν α κ α ς  I &

Δείκτες Τιμών Χονδρικής

(% μεταβολή έναντι αντιστοίχου περιόδου προηγούμενου χρόνου)

Τελικά προϊόντα Τελικά προϊόντα Τελικά προϊόντα Τελικά προϊόντα
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Εγχ.Πρωτογ.Παραγ. Εγχ.Δευτ.Παραγ. Εγχ.παραγωγής Προέλευσης

Για εσ.καταναλ. Για εσ.καταναλ. Για εξαγωγές 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 1Ρ,0 17,3 20,5 21,1 18,8 19,9 18,4 26,6 25,8 26,3 19,6 20,3
ΙΑΝ.-ΜΑΙ. 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 18,9 16,4 20,2 17,7 20,9 18,8 18,8 18,0 27,8 24,9 23,6 21,7 20,1
ΙΑΝ.-ΙΟΥΛ. 19,5 21,5 18,4 14,3 21,6 16,4 20,9 18,9 18,4 17,8 28,9 23,6 22,0 22,8 19,9
ΙΑΝ- ΑΥΓ. 19,4 21,7. 18,3 14,6 21,6 15,9 20,9 18,7 18,6 17,2 29,5 22,6 21,1 23,3 19,8
ΙΑΝ- ΣΕΠ. 19,3 21,6 18,5 15,1 21,0 16,4 20,8 18,6 18,9 17,4 29,9 21,7 20,8 23,6 19,8
ΙΑΝ.-ΟΚΤ. 19,4 21,6 19,0 15,5 20,3 17,2 20,8 18,5 19,4 17,7 30,5 21,1 20,6 24,2 20,5
ΙΑΝ.-ΝΟΕ. 19,5 21,6 19,8 15,4 20,3 17,6 20,8 18,4 19,9 18,4 30,2 21,9 20,6 24,3 22,1
ΙΑΝ-ΔΕΚ. 19,8 21,4 15,5 20,2 20,8 18,3 19,5 29,6 21,2 24,0

ΠΗΓΗ : ΕΣΥΕ

/



Ο Γενικός Δείκ· ης Τιμών Χονδρικής το 11μηνο Ιαν.-Νοεμβρίου σε μέσα επίπεδα 
αυξήθηκε το 1985 κατά (9,83 έναντι αντίστοιχων αυξήσεων 21,6% το 1984 και 19,5% 
το 1983. Η μέχρι τάρα. ετ. ι,βραδυντική πορεία του δείκτη αναμένεται να ανακοπεί βρα
χυχρόνια μετά από την υπτ-^μηση της δραχμής κατά 15% και τα μέτρα των προκαταβο
λών που ανακοίνωσε η Κυβ^ ,ηση γία τις εισαγωγές. 'Ετσι αν και προς τς ΐέλοο του' 
χρονου αναμένω ιαι μια επιτάχυνση στις αυξήσεις των τιμών των ΓροΙάντων εγχώριας 
παραγωγής, κύρια αιτία της αντη-ίετόμενης αύξησης Τόύ γενικού δείκτη τιμών χονδρι
κής θα είναι οι σημαντικές αυξήσεις στΐ£ τιμές των εισαγόμενων προσόντων.

Μετά την λήφη των μέτρων στις 11.10.1985 αναμένεται μια επιτάχυνση τόσο 
του δείκτη τιμών καταναλωτή όσο 'ται του δείκτη τιμών χονδρικής για ένα διάστημα 
πέντε έως έξι μηνών. 'Ετσι με βάστ τις μέχρι τώρα εξελίξεις και την τιμολογιακή 
πολιτική της Κυβέρνησης μέσα στο ’985 ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Δεκέμβριο 
του 1985 "έτρεχε" με ρυθμό γύρω στο 25%, ενώ σε μέσα επίπεδα η αύξηση του δείκτη 
υπολογίζεται γύρω στο 19,5%.

Για το 1986 ο στόχος για ιιε-αβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 16% 
(Δεκέμβριος 1986/Δεκέμβριος 1985) είναι εφικτός υπο την προϋπόθεση της αυστηρής 
τήρησης της εισοδηματικής πολιτική«-, της συγκράτησης του ρυθμού ανόδου των τι
μών των αγροτικών προϊόντων σε επίπεδα κατώτερα του προβλεπόμενου πληθωρισμού, 
της ομαλής εξέλιξης των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της πρόληψης οιωνδήποτε 
κερδοσκοπικής μορφής ανατιμήσεων.

Με τις παραπάνω προϋποθέστε η επιβράδυνση του πληθωρισμού θα είναι αισθη
τή το δεύτερο εξάμηνο του 1986. Έτσι στο τέλος του 1986 ο πληθωρισμός θα τρέ
χει με ρυθμό γύρω στο 16% με Γ 7%. Η επιβράδυνση αυτή του πληθωρισμού δεν θα φα
νεί στην μεταβολή των μέσων επιπέδων του δείκτη τιμών καταναλωτή. Το γεγονός 
αυτό είναι καθαρά θέμα στατιστ *·>«Π£· Η παροδική έξαρση των τιμών στο τέλος του 
1985 και στις αρχές του 1906 που είναι αναπόφευκτη συνέπεια των μέτρων για τη 
σταθεροποίηση της οίνονσμίσ-Ο επηρεάζουν αυξητικά τα μέσα επίπεδα του δείκτη τι
μών καταναλωτή. Η υποχώρη« η του πληθωρισμού θα είναι εντονότερη το 1987 πράγμα 
που θα φανεί τόσο στα μέ· τχ επίπεδα του δείκτη τιμών καταναλωτή; όσο και στη μετα
βολή του σε δωδεκάμηνη ,3άση. - __.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
με βάση 1982 = 100 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
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V. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Α. Εκτέλεση Γενικού Προϋπολογισμού του κράτους 1985
Θ

Με τον απολογισμό της δημοσιονομικής διαχείρησης του 1985 εξετάστηκε και ο 
βαθμός υλοποίησης των στόχων που είχαν τεθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα όπως επί
σης και οι λόγοι που οδήγησαν σε κάποια απόκλιση από τους στόχους αυτούς.

Οι εξελίξεις των δημοσιονομικών μεγεθών στη περίοδο 1982-85 οδηγούν στη δια
πίστωση ότι οι μεσομακροπρόθεσμοι στόχοι είναι πραγματοποιήσιμοι παρά τα διαρθρω
τικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη περίοδο αυτή, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του 
καταναλωτικού ελλείμματος σε ονομαστικές τιμές ήταν 18,4% και του επενδυτικού 30,1%. 
Αυτό σημαίνει ότι η διάρθρωση του συνολικού ελλείμματος του Γ.Π.Κ. έχει μεταστροφή 
υπέρ του επενδυτικού ελλείμματος το οποίο από 34,5% που ήταν το 1981 έφθασε το 43,3% 
το 1985. Η ταχύτερη κίνηση του επενδυτικού ελλείμματος είχε σταθεροποιητική επίδρα
ση στο εισόδημα αντισταθμίζοντας σε κάποιο βαθμό την αρνητική επίπτωση των μειωμέ
νων ιδιωτικών επενδύσεων.

Το ύφος του ελλείμματος του Γ.Π.Κ. διαμορφώθηκε σε 593,4 δισ.δρχ. Αν ληφθεί 
υπόψη ότι τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ εκτιμώνται στα 134,1 δισ.δρχ. το ύψος του ελλείμ
ματος του δημόσιου τομέα για το 1985 ανέρχεται σε 727,5 δισ.δρχ. ή 16,1% του ΑΕΠ.

Παράλληλα όμως οι εξελίξεις των βασικών οικονομικών μεγεθών της χώρας για το 
1985 συνέβαλαν στη διεύρυνση των χρονιών μακροοικονομικών ανισορροπιών, εσωτερικών 
και εξωτερικών με αποτέλεσμα τη λήψη των πρόσθετων μέτρων που ανακοινώθηκαν την 
11.10.1985 και τα οποία θα οδηγήσουν την οικονομία σε σταθεροποίηση.

Είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός συσχέτισης μεταξύ των ελλειμμάτων 
του προϋπολογισμού και του ελλείμματος του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών το οποίο 
με τη συνεχή άνοδο της τιμής του δολλαρίου-επηρεάζει δυσανάλογα το εξωτερικό δημό
σιο χρέος της χώρας.

Μέ βάση τα παραπάνω η διαχείριση του Γ.Π.Κ. του 1985 έλαθε την εξής μορφή.



Ρίν/Λκ̂ υ . ιγ

Διαμόρφωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους

(σε εκατ.δρχ.)

Μέσος

Μεταβολή % ετήσυ

ρυθμό
1981 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 0.

Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις 1981 1982 1983 1984
-6

1982-8

ΕΣΟΔΑ 438.864 640.480 818.093 1.024.299 1 .330.000 1.245.963 45,9 27,7 25,2 21,6 29,8
Τακτ.Προϋπολογισμός 422.543 589.147 733.397 929.263 1.215.000 1.123.950 39,4 24,5 26,7 21,0 27,7
ΕΛΕΓΕΠ 9.196 45.420 76.506 83.252 95.000 105.200 393,9 68,4 8,8 26,4 83,9
Π.Δ.Ε. 7.125 5.913 8.190 11.784 20.000 16.813 -17,0 38,5 43,9 42,7 23,9

ΔΑΠΑΝΕΣ " 699.852 879.107 1.119.945 1.412.213 1.784.100 1.839.390 25,6 27,4 26,1 30,2 27,3
Τακτ.Προϋπολογισμός 593.576 715.836 874.228 1.107.918 1.414.100 1.459.740 20,6 22,1 26,7 31,8 25,2
ΕΛΕΓΕΠ 9.196 45.420 76.506 83.252 95.000 105.200 393,9 68,4 8,8 26,4 83,9
Π.Δ.Ε. 97.080 117.851 169.211 221.043 275.000 274.450 21,4 43,6 30,6 24,2 29,7

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 260.988 238.627 301.852 387.914 454.100 593.427 -8,6 26,5 28,5 53,0 22,8
Τακτ. Προϋπολογ ισμός 171.033 126.689 140.831 178.655 199.100 335.790 -26,0 11,2 26,9 88,0 18,4
ΕΛΕΓΕΠ — — — — — — — — — — —
Π.Δ.Ε. 89.955 111.938 161.021 209.259 255.000 257.637 24,4 43,8 30,0 23,1 30,1
'Ελλειμμα Γ.Π.Κ.% ως 
προς το Α.Ε.Π.

12,8 9,4 9,9 10,3 10,1 13,1

Πηγή : Εισηγητική 'Εκθεση του Προϋπολογισμού



- 37 -

Το έλλειμμα του τακτικού προϋπολογισμού το 1985 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί 
στο ύφος των 336 δισ.δρχ. δηλαδή θ'αποκλίνει από το προϋπολογισμένο έλλειμμα 
κατά 136,7 δισ.δρχ. Η υπέρβαση του ελλείμματος οφείλεται κατά κύριο λόγο σε υστέ
ρηση των εσόδων και λιγότερο σε υπέρβαση των δαπανών.

α1) 'Εσοδα

1) 'Αμεσοι Φόροι

Τα έσοδα από άμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 314 δισ.δρχ., δηλ. 
θα παρουσιάσουν υστέρηση σε σχέση με τις προβλέψεις κατά 64,5 δισ.δρχ., ενώ σε 
σχέση με το 1984 θ'αυξηθούν κατά 24%.

Η υστέρηση των άμεσων φόρων αποτελεί και την αιτία του προβλήματος τον εσό
δων του 1985. Από το σύνολο τον άμεσων φόρων, οι κατηγορίες του φόρου εισοδήματος 
και των φόρων των παρελθόντων οικονομικών ετών παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη υστέρη
ση έναντι τον προβλέψεον (4,5% ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων και 57,4% οι 
φόροι Π.Ο.Ε.) Η υστέρηση είναι συνέπεια του προεκλογικού αποσυντονισμού, με αποτέ
λεσμα τη μη έγκαιρη ψήφιση και εφαρμογή του φορολογικού νομοσχεδίου που θα έκλει
νε μεγάλο αριθμό σημαντικών φορολογικών υποθέσεον.

2) 'Εμμεσοι Φόροι

Οι έμμεσοι φόροι εκτιμάται ότι θ'αυΕηθούν κατά 20,9% το 1985, θα παρουσιά
σουν δηλ.υστέρηση της τάξης του 3,7%. Υστέρηση εμφανίζουν τα έσοδα απ'το Χαρτόση
μο, από τέλη κυκλοφορίας, δασμούς, ειδικές εισφορές και τέλη εισαγωγών-εξαγωγών, 
από φόρους καπνού, λιπαντικών, οινοπνευματωδών και τέλος από τους λοιπούς έμμεσους 
φόρους.

Υπέρβαση εμφανίζουν, ο (ρόρος κατανάλωσης αυτοκινήτων (εισαγόμενων και εγχώ
ριον) και οι φόροι μεταβίβασης κεφαλαίων.

α) Τακτικός Προϋπολογισμός

α2) Δαπάνες

Υπέρβαση κατά 45,7 δισ.δρχ. ή κατά 32% εκτιμάται ότι παρουσιάζουν οι δαπάνες 
για το 1985, φθάνοντας τα 1459,7 δισ.δρχ. Οι λόγοι της υπέρβασης είναι: 1) Η αύξη
ση των δαπανών για μισθούς και συντάξεις με την ολοκλήρωση ,για μεν τους μισθούς, 
από 1.5.1985 του ενιαίου μισθολογίου για δε τις συντάξεις με την υπαγωγή της συντα- 
ξιοδότησης τον υπαλλήλων τον Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισμό.
2)Η αύξηση τον δαπανών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους που θα φθάσει τα 
256 δισ.δρχ. ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις κατά 5 δισ.δρχ. Τα τελευταία χρό
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νια το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σημαντικά κάτω απο το βάρος της αύξησης των ελλειμ
μάτων και της ανόδου του δολλαρίου. Τα ποσά που δαπανήθηκαν σκόπευαν στη κάλυφη 
υποχρεώσεων παλαιοτέρων ετών. Αλλά από το 1985, το μεγαλύτερο ποσοστό των τόκων 
και των χρεολυσίων οφείλονται σε δάνεια που συνήφθησαν μετά το 1981.

(3. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημόσιων Επενδύσεων

Οι συνολικές πληρωμές του Πργράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εκτιμάται ότι θ' 
ανέλθουν για το 1985 στο ύφος των 274,5 δισ.δρχ. απορροφώντας το σύνολο σχεδόν 
των πιστώσεων.

Η συμμετοχή του Π.Δ.Ε. 1985 στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου ΠροΙοντος 
φθάνει στο ποσοστό του 6,9%.

Η συμμετοχή των Νομαρχιακών Προγραμμάτων στο σύνολο των πληρωμών αυξήθηκε από
25,7% το 1984 σε 26% το 1985 και η συμμετοχή του εθνικού προγράμματος από 59,1 %.
σε 60,3% αντίστοιχα. -

Σύνθεση δαπανών Π,.Δ.Ε. 1985 (σε δισ.δρχ.)

1984 1985 Μεταβολή
Ποσό Συμ/χή % Ποσό Συμ/χή % %

Νομαρχιακό Πρόγραμμα 56,9 25,7 71,3 26,0 25,3
Εθνικό Πρόγραμμα 130,6 59,1 165,5 60,3 26,7
Τοκοχρεολύσια κ.λπ. 33,5 15,2 37,7 13,7 12,5

Σ ύ ν ο λ ο 221,0 100,0 274,5 100,0 24,2
(σε εκατ.

1984 1985
Πληρώ Συμ/χή Εκτιμήσεις Συμ/χή Μετά-
μες % Πραγμ/σεων % βολή %

Ειδικά έργα 9.805,5 4,4 8.300 3,0 -15,3
Γεωργ ία 2.196,2 1,0 3.000 1,1 36,6
Δάση-Αλιεία 5.958,5 2,7 8.600 3,1 44,3
Εγγειοβελτιωτικά έργα 8.902,7 4,0 13.950 5,1 56,6
Βιομηχαν ία-Ενέργ εια-Βιοτεχν. 17.755,2 8,0 19.000 6,9 7,0
Συγκοινωνίες(εκτός σιδ/μων) 20.486,4 9,3 29.250 10,7 42,8
Σιδηρόδρομοι 4.444,5 2,0 4.500 1,6 1,3
Τουρ ισμός-Μουσε ία-Μνημε ία 3.973,1 1,8 4.650 1,7 17,0
Εκπαίδευση 18.224,9 8,3 18.400 6,7 1,0
Οικισμός 2.851 9 1,3 4.000 1,5 40,8
Υγ ε ία-Πρόνοια 6.368,0 2,9 11.200 4,1 75,9
'Υδρευση-Αποχέτευση 7.238,2 3,3 7.850 2,9 8,5
Δημόσια Διοίκηση 2.486,8 1,1 4.500 1,6 81,1
'Ερευνα-Τεχνολογία-Τεχν.Συνερ. 4.318,3 2,0 6.800 .2,5 57,5
Νομαρχ.και Ησραμεθ. Εργα 56.892,0 25,7 71.300 26,0 25,3
Διάφορα 49.140,4 22,2 59.150 21,5 20,4
Σ ύ ν ο λ ο 221.042,6 100,0 274.450 100,0 24,2
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γ. Δημόσιο Χρέος

Το ύφος του δημόσιου χρέους για το 1985 εκτιμάται στα 2559,1 δισ.δρχ. έναντι 
1882,8 δισ.το 1984. ΤΟ εσωτερικό χρέος αποτελεί το 63,9% του συνόλου και το εξωτε
ρικό το 36,1%.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του εξωτερικού χρέους αυξήθηκε σημαντικά τα τελευ
ταία χρόνια, από 24,3% το 1981 σε 36,1% το 1985. Οι λόγοι της μεταβολής στη σύνθε
ση του χρέους είναι:

1) Η μεταβολή της ισοτιμίας της δραχμής, ειδικά έναντι του δολλαρίου
2) Οι ανάγκες για κάλυφη του εισαγόμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού για την 

υλοποίηση των αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων.
Το δημόσιο χρέος σαν ποσοστό στο ΑΕΠ είναι 56,7% το 1985 έναντι 32,8% το 1981.

Συνολικό 'Υφος Δημόσιου Χρέους
(σε εκατ.δρχ.)

%
Εαωτερικό Εξωτερικό * Σύνολο Α.Ε.Π.

Τράπεζα
Ελλάδος

'Εντοκα
Γραμμάτια

Δοιπά 
Δάνεια

1981 181.450 300.000 27.091 163.331 671.872 32,8

1982 305.865 357.500 30.156 234.769 928.290 36,4

1983 309.871 541.500 30.747 387.243 1 .269.361 41,4
1984 463.065 748.150 47.997 623.557 1.882.769 49,9
1985** 465.000 1.120.000 49.279 924.862 2.559.141 56,7

* Η μετατροπή του χρέους σε δραχμές έγινε με τις πραγματικές τιμές των ξένων 
νομισμάτων στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους

** Προβλέψεις Υπουργείου Οικονομικών



Δαπάνες Εξυπηρέτησης Δημόσιου Χρέους
(σε εχατ.δρχ.)

X Ρ Ε Ω Λ Υ Σ I Α

Σε Συναλ.

Τ Ο Κ Ο Ι

Σύνολο^

Π Α Ρ Α Λ Λ. Δ Α Π Α Ν Ε Σ ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΔΟ
(1+2+3)Σε Συναλ. Σε Δραχ. Σύνολο ̂ "* ̂ Σε Δραχ. Σε Συναλ. Σε Δραχ. Σύνολο^

1981 17.035,8 2.282,2 19.318,0 21.672,4 . 40.600,8 62.273,2 229,9 960,5 1.190,4 82.781,6
1982 16.069,7 5.584,8 21.654,5 21.484,8 46.375,8 67.860,6 725,7 825,2 1.550,9 91.066,
1983 18.148,7 5.832,3 23.981,0 34.874,1 69.477,4 104.351,5 864,4 977,4 1.841,8 130.174,42'
1984 35.833,4 6.381,5 42.214,9 51.856,6 111.896,7 163.753,3 865,0 1.342,4 2.207,4 208.175,^
1985(1) 60.054,0 6.167,0 66.221,0 73.320,0 148.672,0 221.992,0 2.516,0 1.725,0 4.241,0 292.454,

ι
ο

_________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _

1 (1) Εκτιμήσεις
(2) Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται 5.500 εκατ., 5.418 εχατ. 5.336 εκατ. και 5.254 εκατ.αντίστοιχα για 

εξυπηρέτηση του δανείου 70.000 εκατ.της Τράπεζας της Ελλάδας (έτος 1978) που λήφθηκαν από το ει
δικό έσοδο του Δανείου 250 δισ.της Τράπεζας της Ελλάδας.
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Για αρκετά χρόνια ακόμη ο προϋπολογισμός θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες για 
την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, δαπάνες κατεξοχήν ανελαστικές που θ'αποτελούν 
ένα περιοριστικό παράγοντα στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Β. Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους 1986.

Οι στόχοι της κυβέρνησης για τη νέα τετραετία είναι:

- Η ταχύτερη αποκατάσταση της ισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωμών
- Η ταχύτερη μείωση του πληθωρισμού
- Η ταχύτερη προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας

Στο πλαίσιο του σταθεροποιητικού προγράμματος που ανακοινώθηκε την 11.10.1985 
καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του 1986 ο οποίος διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον παρακά
τω πίνακα:

Διαμόρφωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους

1985 1986
(σε εκατ.δρχ.)

Εκτιμήσεις
Πραγμ/σεων Προβλέψεις

Μεταβολή
%

'Εσοδα 1.245.963 1.642.500 31,8
Τακτ.Προϋπ/σμός 1.123.950 1.489.500 32,5 ·
ΕΛΕΓΕΠ 105.200 112.000 6,5
Π.Δ.Ε. 16.813 41.000 143,9

Δαπάνες 1.839.390 2.212.000 20,3
Τακτ.Προϋπ/σμός 1.459.740 1 .782.000 22,1
ΕΛΕΓΕΠ 105.200 112.000 6,5
Π.Δ.Ε. 274.450 318.000 15,9

'Ελλειμμα 593.427 569.500 -4,0
Τακτ.Προϋπ/σμός 335.790 292.500 -12,9
ΕΛΕΓΕΠ —

Π.Δ.Ε. 257.637 277.000 7,5
'Ελλειμμα ΓΠΚ % 
ως προς ΑΕΠ 13,1 10,6
'Ελλειμμα ΔΕΚΟ (1-50) 134.087 101.068
'Ελλειμμα Δημόσιου Τομέα 727.514 670.568
'Ελλειμμα Δημόσιου 
Τομέα % ως προς ΑΕΠ " 16,1 12,5%

./
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Το μεγαλύτερο μέρος της σταθεροποίησης αναλαμβάνεται από τον τακτικό προϋπο
λογισμό που το έλλειμμά του σε τρέχουσες τιμές προβλέπεται να μειωθεί κατά 12,9% 
και να φθάσει τα 292,5 δισεκ.δρχ. από 335,8 δισ.το 1985.

0 στόχος αυτός θα επιτευχθεί με αύξηση των εσόδων και περιορισμό των δαπανών.

Β. Τακτικός Προϋπολογ ισμός

β1 'Εσοδα

Τα έσοδα του Τ.Π. το 1986 προϋπολογίστηκαν σε 1489,5 δισ.δρχ. δηλαδή αυξάνο
νται κατά 32,5% σε σχέση με το 1985.

Από το σύνολο των εσόδων η κατηγορία των άμεσων φόρων αυξάνεται κατά 53,4% 
και των έμμεσων κατά 23,7%. Η αύξηση των άμεσων φόρων θα προέλθει από τη μείωση 
της φοροδιαφυγής και την καταβολή έκτακτης εισφοράς επιβαλλόμενης στα κέρδη των επι
χειρήσεων, στο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και στο καθαρό εισόδημα από 
ενοίκια πάνω από 300.000 δρχ.

Η αύξηση των έμμεσων φόρων θα προκύψει από έσοδα φόρων Π.Ο.Ε. (79,5%) που 
οφείλονται στο κλείσιμο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και έσοδα από φόρο κύκλου 
εργασιών και χαρτόσημο.

Η συγκράτηση του ελλείμματος του Γ.Π.Κ. στα όρια που καθορίζονται από το 
νέο προϋπολογισμό κυρίως θα εξαρτηθεί απο την επίτευξη του στόχου για αύξηση των 
φορολογικών εσόδων στα επιδιοκόμενα επίπεδα. Ο στόχος αυτός θεωρείται αρκετά αι
σιόδοξος, αφού οι ελαστικότητες των φορολογικών εσόδων που προκύπτουν είναι σημα
ντικά υψηλότερες από αυτές των προηγουμένων χρόνων. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι η έκτακτη εισφορά επι των κερδών θα αποδόσει περί τα 25 δισ.δραχμές γε
γονός που διαφοροποιεί την ελαστικότητα των άμεσων φόρων. Σε τελική ανάλυση η 
πραγματοποίηση των εσόδων του 1986 θα εξαρτηθεί από 2 κρίσιμους παράγοντες: 
α)τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιααυγής και 
β)από την εξέλιξη του προϊόντος του αστικού τομέα της οικονομίας.

β2.Δαπάνες

Οι πιστώσεις για δαπάνες του Τ.Π. το 1986 ανέρχονται μαζί με το αποθεμα- 
τικό σε 1.782 δισ.δρχ. και παρουσιάζουν αύξηση κατά 22,1% σε σχέση με το 1985.
Η διαμόρφωση των δαπανών έγινε με δραστική περικοπή των μη αναγκαίων δαπανών 
λαμβάνοντας μέριμνα για τη συνέχιση των προγραμμάτων Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνι
κής Ασφάλισης και Παιδείας.



Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά γενικές κατηγορίες
(σε εκατ. δρχ.)

1985 1986

Εκτιμήσεις
Πραγμ/σεων Προβλέψεις

Μεταβο;
%

Μισθό ί-Συντάξεις 564.360,0 659.307,5 16,8
(Υπηρετούντων) (338.660,0) (394.165,5) (16,4)
(Συνταξιούχων) (129.000,0) (152.075,9) (17,9)
(Επιχορηγήσεις για αποδοχές) ( 70.000,0) ( 85.496,3) (22,1)
(Λοιπές παροχές) ( 26.700,0) ( 27.569,8) ( 3,2)

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους 256.000,0 369.731,3 44,4
Απόδοση εσόδων τρίτων 74.900,0 81.974,1 9,5
Επιστροφές φόρων 100.000,0 92.970,0 -7,0
(Επιδοτήσεις εξαγωγών & 
επιτοκίων)

( 64.000,0) ( 56.000,0) (-12,5)

Επιδοτήσεις Γεωργίας 84.315,0 91.555,0 8,6
Επιχορηγήσεις 152.620,0 175.271,2 14,8
(Ελλείμματα Συγκ.Φορέων) ( 11.216,0) ( 11.216.0) (-)

Λοιπές δαπάνες 227.545,0 291.190,0 28,0
(Κεφαλαιακές δαπάνες) ( 3.300,0) ( 3.539,5) (7,4)
(Κοινωνικές δαπάνες) ( 16.350,0) (-17.700,0) (8,2)
(Αποδόσεις ΕΟΚ) ( 40.875,0) ( 74.600,0) (82,5)
(Εξυπηρέτηση Χρέους Ενόπλων ( 43.200,0) ( 48.038,5) (11,2)
Δυνάμεων)

Α π ο θ ε μ α τ  ι κ ό — 20.000,0 —

Σύνολο 1.459.740,0 1.782.000,0 22,1
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Γ. Ία  νέα μέτρα

γ1. Φορολογικές ρυθμίσεις

Αυξάνεται η μείωση του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και από κάθε 
είδους συντάξεις από 235.000 σε 300.000 δρχ. και υπολογίζεται σε ποσο
στό 50% μέρχρι το ποσό καθαρού εισοδήματος 600.000 δρχ.

Αυξάνσνταικατά 20% περίπου οι μειώσεις του φόρου των αναπήρων και των 
πολυτέκνων..

Αυξάνεται το ποσό του συνολικού εισοδήματος από κάθε πηγή των συνταξιού
χων ηλικίας άνω των 65 εκατ.για το οποίο δεν βεβαιώνεται φόρος, από
350.000 δρχ. που ισχύει σε 410.000 δρχ.

Επεκτείνεται η έκπτωση από το εισόδημα ποσοστού ορισμένων αναγκαίων και 
κοινωνικών δαπανών για όλους τους (ρορολογούμενους, που θα κατονομαστούν 
στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Καταργούνται σταδιακά από το 1986 οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στις 
φορολογικές απαλλαγές και ο ειδικός τρόπος φορολογίας ορισμένων εισοδη
μάτων.

Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από
2.400.000 δρχ. που ισχύει για το ανδρόγυνο σε 3.000.000 δρχ.

Αυξάνεται από 4.000.000 σε 5.000.000 δρχ. το ανώτατο αφορολόγητο ποσό 
για την αγορά από τους γεωργούς αγροτικών ακινήτων.

Αυξάνεται από 3.000.000 σε 4.000.000 δρχ. το ανώτατο αφορολόγητο ποσό 
κατά την μεταβίβαση λόγω κληρονομίας ή δωρεάς αγροτικών ακινήτων στους 
γεωργούς.

Καθιερώνεται απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς των ακινήτων που θα χρησι
μοποιηθούν σαν πρώτη κατοικία από τους κληρονόμους της πρώτης κατηγορίας 
για ποσό 2 εκατ.δρχ. κατά κληρονομική μερίδα.

Επίσης το 1986 θα συνεχιστεί η προσπάθεια που άρχισε το 1982 για τη πάτα
ξη της φοροδιαφυγής, την απλούστευση και την αναμόρφωση του φορολογικού συστή
ματος με συγκεκριμένα μέτρα.

Δ.. Προϋπολογισμός Δημόσιων Επενδύσεων

Το όριο πληρωμών του Π.Δ.Ε. 1986 καθορίστηκε στο ποσό των 318 δισ.δρχ. 
δηλ.εμφανίζεΐ4 αύξηση κατά 15,9% σε τρέχουσες τιμές σε σχέση με το 1985.

Στόχος του προγράμματος είναι η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των συνεχιζόμε
νων έργων σε όλους τους τομείς.
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VI. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΊΌΔΟΊΉΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Οι ιδιωτικές καταθέσεις στις εμπορικές τράπεζες και στους ειδικούς πιστω
τικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αυξήθηκαν 
στοΙΟμηνο Ιαν.-Οκτ. 1985 κατά 435,7 εκατ.δραχμές, φθάνοντας στο τέλος τον Οκτω
βρίου στο ύφος των 2.8.48.363 δρχ. 0 ρυθμός αύξησης, σε ετήσιοι βάση, ήταν 30,7% 
για το τρέχσν έτος έναντι 28,9% για το 1984 και 23,1% για το 1983. Η αύξηση αυ
τή προήλθε από την άνοδο των καταθέσεων, όφεως κατά .31,5%, ταμιευτηρίου 30,2%, 
προθεσμίας31,7%και δεσμευμένων κατά 2 3,3%.

Η σημαντική άνοδος των καταθέσεων το 1985 πρέπει να αποδοθεί 
α) στον υφηλό ρυθμό με τον οποίο κινήθηκε η συνολική πιστωτική επέκταση προς 

την οικονομία,
β) στην συνεχιζόμενη υποτονικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, 

τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και σε κ&γσ/κίέέ σε συνδυασμό με την 
σχετικά ικανοποιητική απόδοση των επιτοκίων καταθέσεων.

Π ί ν α κ α ς  2 0  

Ιδιωτικές Καταθέσεις
σε Εμπορικές Τράπεζες και Ειδικούς Πιστωτικούς Οργανισμούς

Υπόλοιπα
30.10.85

Μεταβ.υπολ.ΙΟμηνου 
Ιον.- Οκτ,

εκ.δρχ. 1983 1984 1985

ΟΤΕΩΣ 152.153 11.909 10.464 11.783
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1.773.954 80'. 669 194.707 231.335
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 379.906 97.375 140.149 186.787
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ 42.350 1.755 4.350 5.795

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.043.363 191.708 349.670 435.695

ΠΗΓΗ : Τράπεζα της Ελλάδος
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Π ί ν α κ α ς  £  /

Ιδιωτικές Καταθέσεις 
σε Εμπορικές Τράπεζες και Ειδικούς 

Πιστωτικούς Οργανισμούς

% Μεταβολές υπολοίπων 
στο 10μηνο που λήγει 

31 Οκτωβρίου

• 1983 1984 1985

Ο-ΙΈΩΣ 31,5 15,2 31,5
ΤΑΪΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 20,2 29,8 30,2
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 28,6 30,4 31-, 7
ΑΕΣΜΕΥ^ΙΕΝΕΣ 11,3 18,9 23,3
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 23,1 28,9 •30,7

ΠΗΓΗ : Τράπεζα της Ελλάδος

Η -χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αυξήθηκε στο οκτάμηνο Ιαν.-Αυγ. 1985 κατά 23,3%, έναντι αύξησης 18,4% 
το 1984.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των πιστώσεων προς την γεωργία (σε 12μη- 
νη βάση 41,5% το 1985, έναντι 27,8% το 1984) και το εμπόριο (20,8% το 1985, έναντι 
5,3% το 1984), ενώ ικανοποιητική θεωρείται η αύξηση χορηγήσεων στη μεταποίηση (21,87«, 
το 1985, 17,1% το 1984) . Η θεαματική αυτή αύξηση της χρηματοδότησης στους πάρα πά
νω τομείς του ιδιωτικού τομέα οφείλεται αντίστοιχα στα βραχυχρόνια δάνεια που δόθη
καν για καλλιέργεια βαμβακιού και δημητριακών, στη χορήγηση σημαντικών πιστώσεων 
προς το εισαγωγικό εμπόριο και προς το καπνεμπόριο, και στα βραχυπρόθεσμα δάνεια 
των ειδικών πιστωτικών οργανισμών προς τον Οργανισμό Οικονομι
κής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.
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Π ί ν α κ α ς 2  

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

Υπόλοιπα Μεταβολές Υπο- % Μεταβολές Υπο-
31 Αυγ. λοιπών στο 8μη- λοιπών του 12μη-
εκ.δρχ. νο Ιον.-Αυγ. νο'^Λήϊει 31 Αυγ.

εκ.δρχ. Πθν>

1985 1984 1985 1984 1985

1.ΓΕΩΡΓΙΑ 392.604 33.585 75.970 27,8 41,5
2. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 1.000.002 49.999 82.234 17,1 21,8
3.ΕΜΠΟΡΙΟ 158.393 8.866 16.051 5,3 20,8
4 .ΟΙΚΙΣΜΟΣ 283.822 32.992 32.225 26,5 17,9
5.ΔΙΑΦΟΡΑ 180.020 , 8.255 9.858 11,1 10,1

ΣΥΝ.ΙΔΙΩΤ.ΤΟΜΕΑ 2.014.841 132.697 216.338 18,4 23,3

ΔΗΜ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 318.029 42.567 23.951 31,5 28,3
ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 167.769 21.484 25.074 50,4 42,8
ΟΡΓ.ΣΥΓΚ.ΑΓΡΟΤ.ΠΡ. 72.740 -14.917 -20.560 7,5 -14,3

/
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VII. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

'Οπως προκύπτει από τα στοιχεία Ιανουαρίου-Οκτωβρίου της ΕΣΥΕ ο όγκος των 
εισαγομένων αγαθών αυξήθηκε κατά 23,7%. Το μέγεθος αυτό δεν μπορεί να δικαιολο
γηθεί από την αύξηση του εισοδήματος, την επενδυτική δραστηριότητα και την δια
φοροποίηση των τιμών μεταξύ των αγαθών που παράγσνται στην Ελλάδα και των ομοίων 
εισαγομένων. Σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται σε αποθεματοποιήσεις που έγιναν από τους 
εισαγωγείς, ενόψητων εκλογών του Ιουνίου και της ανακοίνωσης της νέας οικονομι
κής πολιτικής της Κυβέρνησης , καθώς επίσης και στην ασυνήθιστα υψηλή εισαγωγή 
πετρελαιοειδών. Από τις τελωνειακές στατιστικές της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι όλες σχε
δόν οι κατηγορίες των εισαγομένων αγαθών παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της αξίας 
τους. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση στα ορυκτά-καύσιμα-λιπαντικά (113,9) των 
οποίων η συμμετοχή στην αξία του συνόλου των εισαγομένων αγαθών ανέρχεται στο 
28,0%. Βέβαια αυτό οφείλεται, κυρίως, στο ακατέργαστο πετρέλαιο του οποίου η εισα
γωγή δεν παρουσιάζει κατ'ανάγκη κανονικότητα.

Π ί ν α κ α ς  23

Ι α ν ο υ ά ρ  ι ο ς - Σ ε π τ ίί μ β ρ ι ο ς
Κατηγορίες Τ.Τ.Δ.Ε. Ε ι σ α γ ω γ  έ ς· Ε ξ α γ ω γ έ ς

Απόλυτα
ποσά
1984

Μεταβολή % 
1985/84

Απόλυτα
ποσά
1984

Μεταβολή
1985/84

0.Τρόφιμα και ζώα ζώντα 82.595,3 41,0 76.615,5 17,4
1 .Ποτά-καπνός 5.031,2 27,2 21.675,4 -4,3
2.Πρώτες ύλες μη εδώδιμες 
εκτός από τα καύσιμα 39.903,7 34,7 30.207,5 10,0

3 .Ορυκτά, καύσιμα,. λιπα- 
ντικά 114.223,2 113,9 27.598,5 87,9

4. 'Ελαια και λίπη ζωικής 
ή φυτικής προέλευσης 812,6 114,3 16.718,5 -46,7

5.Χημικά προϊόντα 67.215,7 24,4 15.850,5 10,8

6.Βιομηχανικά είδη ταξι
νομημένα κυρίως κατά 
πρώτη ύλη

121.841,6 22,8 118.089,5 6,0

7.Μηχανήματα.και υλικό 
μεταφορών ' 134.010,4 29,5 9.646,7 35,0

8.Διάφορα βιομηχανικά 
είδη 4 . 28.120,5 39,8 58.945,1 16,1

9.Είδη και συναλλαγές μή
ταξινομημένες κατά κατηγορία 430,8 525,4 1.874,7 -29,1

Σ ύ ν ο λ ο 594.185 46,7 377.221,9 14,0
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Σχετικά με τις εξαγωγές αγαθό*; η μεταβολή του όγκου τους μειώθηκε σταόιακά 
από το +33,5% που ήταν τον Ιανουάριο στο +7,2% στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 
και προσαρμόστηκε στις μεταβολές του πραγματικού εισοδήματος των χαρών πελατών 
μας και προπαντός στις πολύ χαμηλές προσφερόμενες τιμές μας οι οποίες στο διάστη
μα Ιανουαρίου-Οκταβρίου, σε δολλάρια, μειώθηκαν κατά 11,0%.

Σχετικά με τις εισαγωγές αγαθών (τελωνειακή στατιστική) πιστεύεται ότι ο 
όγκος τους θα υποχωρήσει μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να προσεγγίσει τελική αύ
ληση κάτω του 8%, με την προϋπόθεση ότι οι εισαγωγές καυσίμων που θα καταχωρήσει 
η Ε.Σ.Υ.Ε. τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο , θα είναι πολύ χαμηλές, ώστε τα 
εισαγόμενα πετρελαιοειδή στο σύνολό τους, για το έτος 1985 να μην υπερβαίνουν κατά 
πολύ τις ανάγκες της χώρας σε καύσιμα. 'Ηδη ο όγκος των εισαγομένων αγαθών χωρίς 
καύσιμα μειώθηκε σταδιακά από το 33,2% που ήταν το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 
στο 12,8% στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου.

Για το έτος 1986 ο όγκος των ε ισαγομένων αγαθών θα μειωθεί ώστε να προσαρ
μοστεί στην μειωμένη εγχώρια ζήτηση και στις προβλεπόμενες αυξημένες τιμές τους.
Ο όγκος των εξαγομένων αγαθών εκτιμάται ότι μέσα στο 1985 θα αυξηθεί περίπου κατά 
6,5%, ενώ για το έτος 1986 αναμένεται ότι η αύξηση θα ξεπεράσει το 7%. Το γεγονός 
αυτό οικαιολυγείται από τις σχετικά χαμηλές τιμές που προβλέπονται για τα εξαγόμε
να ελληνικά προϊόντα σε ξένο νόμισμα και στην ανατίμηση των Ευρωπαϊκών κυρίως νο
μισμάτων έναντι του δολλαρίου.

Με βάση τα στοιχεία της συναλλαγματικής στατιστικής (Τράπεζα Ελλάδος) το έλ
λειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 18,4% στο διάστημα Ιανουαρ ίου-Οκτωβρ ίου, 
όμως πιστεύεται ότι μέχρι το τέλος του έτους η αύξηση αυτή θα περιοριστεί με τη βελ
τίωση που θα σημειωθεί στις εισπράξεις συναλλάγματος από εξαγωγές. 'Ηδη αυτές αυξή
θηκαν κατά 8,2% τον μήνα Αύγουστο 13,4% τον Σεπτέμβριο και 0,8 τον Οκτώβριο. Επι
πλέον μιετά τα μιέτρα της 11.10.1985 οι εισαγωγές αναμένεται να επιβραδυνθούν σημαντι
κά.

Οι δαπάνες των αλλοδαπών στην Ελλάδα σε $ αυξήθηκαν κατά 8,1% το 10μηνο Ια- 
νουαρ ίου-Οκτωβρ ίου. Στο ίδιο διάστημα η τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 16,6% όπως 
(ραίνεται η συνέχιση της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος των χωρών που αποτελούν 
τους καλλίτερους τομριστικούς πελάτες μας και κατά το 1985 είχε ευνοϊκές επιδράσεις 
στο τουριστικό συνάλλαγμα, που εισπράχθηκε, ενώ η πτώση της δραχμής είχε αχν συνέ
πεια την μιείωση της κατά κεφαλή τουριστικής δαπάνης για το ίδιο διάστημα (στο 10- 
μηνο Ιανουαρ ίου-Οκτωβρ ίου 210,5 $ το 1984 και 195,1 $ το 1985).

Η βελτίωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου στο τελευταίο τρίμηνο του 1985 θα 
εξαρτηθεί κυρίως από τις προσδοκίες του κοινού σε ότι αφορά την μελλοντική εξέλιξη 
της Ισοτιμίας του Εθνικού νομίσματος. Με τα δεδομένα αυτά και αν λάβουμε υπόψη την 
κατάσταση που επικρατούσε στην αγορά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί ένα έλλειμμα γύ
ρω στα3~3,1 δισ. δρχ. στο τέλος του 1985.

/
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Π ί ν α κ α  ς 24 
Ισοζύγιο Πληρωμών
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9 μηνο ΙΑΝ. - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ
Εκατ. Δολλάρια Ρυθμοί Μεταβολής

0 1983 1984 1985 1984/83 1985/84
Εισαγωγές 7.786 8.149 8.819 4,7 8,2
Εξαγωγές 3.356 3.656 3.499 8,9 -4,3

Εμπορικό Ισοζύγιο -4.430 -4.493 -5.320 1,4 18,4

'Αδηλοι Πόροι 4.599 4.532 4.428 -1,5 -2,3
'Αδηλες Πληρωμές 1.661 1.737 1 .833 ' 4,6 5,5

Ισοζύγιο Αδήλων 2.938 2.795 2.595 · -4,9 -7,2

Ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών -1.492 -1.698 -2.725 13,8 60,5

Συναλλαγματ ικά 
Αποθέματα .1.016 1.189 1.326

ΠΗΓΉ : Τράπεζα Ελλάδος

Τέλος το καθαρό εισόδημα από την αλλοδαπή σύμφωνα με στοιχεία του α'ε&χμήνου 
των Εθνικών Λογαριασμών είναι αρνητικό και έφθασε τα -17,1 6ισεκ.δραχμές, επειδή τα 
εμβάσματα των εφοπλιστών και των ναυτιλομένων για το ίδιο-διάστημα είναι μειωμένα 
σε $ κατά 10,7% ενώ αντίθετα οι πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη εμφανίζο
νται αυξημένες σε $ κατά 12,6%.

Οι δαπάνες των αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν 
να αυξάνονται .για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε πιό πάνω, με τελικό ρυθμό σε $ 
γύρω στο 10%.

Το καθαρό εισόδημα από την αλλοδαπή σε δραχμές για πρώτη φορά το 1985, θα 
είναι αρνητικό γύρω στα -22 δισεκατομμύρια δραχμές, επειδή η κρίση στην παγκόσμια 
ναυτιλία τείνει πλέον να παγιωθεί, ενώ αντίθετα οι πληρωμές για τόκους-μερίσματα - 
κέρδη παίρνουν σημαντικές διαστάσεις, γεγονός που θα μειώσει ακόμη περισσότερο 
το καθαρό εισόδημα από την αλλοδαπή για το έτος 1986.


