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Στις 8 Ιανουάριου 1986 και ώρα 10.00 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Επιτρο
πής που συγκροτήθηκε στα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής της Κυβέρνησης για 
τα έτη 1986 και 1987 και παραβρέθηκαν όλα τα μέλη της.

'Εγινε 2αρη συζήτηση όπου συγκρίθηκαν στοιχεία και οικονομικά μοντέλα
προβλέψεων. Μετά την ανταλλαγή απόψεων των μελών της Επιτοοπής, δεν( υπήρξε καμμιά

, α , , c , , Ε , / "εισαγομένων"αντιρηση ως προς την μεταβολή του δείκτη τιμών χονδρικής,·7ο οποίος επηρεάζει τον
δείκτη τιμών καταναλωτή για το α'τετράμηνο του 1986, ότι το μήνα Δεκέμβριο 1985
η μεταβολή του θα είναι ελάχιστη.

Επίσης υπήρξε συμφωνία στην επίπτωση-του "εισαγόμενου πληθωρισμού" κατά 
4 εκατοστιαίες μονάδες περίπου για το γ'τετράμηνο του 1985, που θα αφαιρεθεί από 
τον Δ.Τ.Κ. ώστε να διαιτορφωθεί η ΑΤΑ του α'τετράμηνου σύμφωνα με πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου που θεσπίσθηκε. Οι 4 εκατ.μονάδες του "εισαγόμενου πληθωρισμού" προέ- 
κυψαναπό την αύξηση των"εισαγομένων"αγαθών Του γ'τετράμηνου 1985 που θα είναι περί
που 21,4%,επι τον συντελεστή συμμετοχής των"εισαγομένων" στο γενικό δείκτη τιμών 
χονδρικής της ΕΣΥΕ, ανερχόμενο στο.18,86%.

Η πρόβλεψη της Επιτροπής για την αύξηση των τιμών στο α'τετράμηνο 1986 στη- 
ρίχθηκε στις εξής υποθέσεις:

α) Δεν αναμένεται νέα αύξηση Υπηρεσιών ελεγχόμενων από το Κράτος εκτός αυτόν 
που έχουν ανακοινωθεί

β) Δεν αναμένεται αναπροσαρμογή των τιμών των καυσίμων

γ) Δεν θα γίνει εφ'άπαξ υποτίμηση της δραχμής εκτός πιθανής "διολίσθησης" αυτής 
μέχρι 3%.

δ) Θα τηρηθεί η εισοδηματική πολιτική που έχει εξαγγελθεί

ε) Οι τιμές των εποχικόν λαχανικών και φρούτων δεν θα επηρεασθούν από εξαιρετι
κά ευμενείς ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες
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στ) Οι τιμές των λοιπών γεωργικών προϊόντων θα ακολουθήσουν την αύξηση του γε
νικού επιπέδου τιμών

ζ) Οι τιμές τον υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα θα ακολουθήσουν την αύληση του 
Ύ^νικού επιπέδου τιμών και

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω υποθέσεις, τα μέλη της Επιτροπής υποστήρι
ξαν ότι η μεταβολή του Δ.Τ.Κ. για το α'τετράμηνο 1986 θα κυμανθεί μεταξύ του 7,5% 
και 8,5%, οπότε έπειτα από την αφαίρεση της επίπτωσης από την αύξηση των τιμών 
των"εισαγομένων αγαθών" το προηγούμενο τετράμηνο κατά 4 εκατ.μονάδες, η ΑΤΑ που 
θια ισχύει για το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, θα πρέπει να κα- 
θορισθεί στο 3,5-4,5%.

η) Δεν θα μεταβληθούν οι συντελεστές της έμμεσης φορολογίας.

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Τα μέλη :

Ζωή Δρίβα- Ευαγγελοπούλου


