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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ : 1985 - 1986

)

Οι μέσες ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών στον αστικό τομέα της οικονομίας 

εκτιμστσι ότι αυξήθηκαν το 1985 κατά 20,8%. Επομένως, εφόσον η αύξηση του δείκτη 

τιμών καταναλωτή υπολογίζεται σε 19.3% (μέσα επίπεδο), ¡οι μέσες πραγματικές αποδο
χές αυξήθηκαν κατά 1,3%.| Οι υπολογισμοί αυτοί (σε μέσα επίπεδα) αφορούν το ετήσιο

εισόδημα των εργαζομένων και στηρίζονται στα "μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία 

(έρευνες ΕΣΥΕ, απολογιστικό στοιχείο Δημοσίου, και εκτιμήσεις με βόση την ΑΤΑ που 

χορηγήθηκε το 1985). *·*-£<*£ί^ΐΊΑΟΛ. έ
*·*Η οι βχ&ΐί

εβΐ ε»{
Μεταξύ Δεκεμβρίου 1984 και Δεκεμβρίου 1985 η αύξηση των μέσων ονομαστικών^

ί  αποδοχών υπολογίζεται σέ 20,435 και η αύξηση του Δ.Τ.Κ. σε 25% 

χ^πρσγμστικές αποδοχές μειώθηκαν κστό 3,7%.

επομένως οι μέσες

2 . Τρίτο 4μηνο 1985

Η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή στο 4μηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 

1985 εκτιμστσι σε 14,8%. Στο ίδιο διάστημα, η πραγματική μείωση των αποδοχών 

μπορεί να υπολογισθεί, αν ληφθεί υπόψη ότι μετό την ΑΤΑ της 1.9.85 (που ήταν 

ίση με 2,1% και αφορούσε το προηγηθέν 4μηνο), π επόμενη αύξηση χορηγήθηκε την 

1.1.86 (ΑΤΑ 4,5%). Προκύπτει, συνεπώς, η εξής εικόνα :

Αποδοχές 1,9.85 Αποδοχές 1.1.86 Ονομαστική αύξηση Πραγματική μείωση

50.000 δρχ. 52.250 δρχ. 4,5% - 9,0%

70.000 δρχ. 72.700 δρχ. 3,9% - 9,5%

75.000 δρχ. 77.812 δρχ. 3,7% - 9,7%,.

100.000 δρχ. 103.094 δρχ. 3,1% -10,2%

(Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι "μέσες" θεωρούνται οι αποδοχές των 70.000 δρχ. 
την 1.9.85).
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Η πραγματική μείωση των αποδοχών που φαίνεται παραπάνω είναι στην πραγματι

κότητα μικρότερη όν ληφθούν υπόφη οι αυξήσεις λόγω "ωρίμσνσης" στο ίδιο διάστημα 

(σλλσνή μισθολονικού κλιμακίου, μεταβολή χρονοεπιδόμστος κ.λ.π.). Επειδή η μέση 

αύξηση λόγω "ωρίμσνσης" στη διάρκεια ενός 4μήνου υπολογίζεται σε 1% περίπου, συνόγε 

τσι ότι η πραγματική μείωση γιο τον μισθωτό των 50.000 δρχ. είναι 8% αντί 9% κ.ο.κ.
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&. μέσες ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών στον αστικό τομέα προβλέπετσι 

ότι θα αυξηθούν το 1986 κστό 13,5%. 0 .υπολονισμός στηρίζεται στα εξής δεδομένο

και υποθέσεις:

■σ) ΑΤΑ 4,5% την 1.1.86, 1% την 1.5.86 και 5,5% την 1.9.86,

β) Πρόσθετες αυξήσεις κυρίως λόγω "ωρίμσνσης" και δευτερευόντως λόγω υπερβάσεων: 35. 

γ) Μέση· αύξηση αποδοχών δημοσίων υπολλήλων λόνω διαφόρων ειδικών ρυθμίσεων: 15,9%.

Επομένως, εφόσον η αύξηση του δείκτη τιμών κοτσνσλωτή προβλέπετσι να. φθάσει 

το 23,4% (μέσο επίπεδο), οι μέσες πραγματικές αποδοχές θσ μειωθούν κατά 8%.

Μεταξύ Δεκεμβρίου 1985 και Δεκεμβρίου 1986 η αύξηση των μέσων ονομαστικών 

αποδοχών προβλέπετσι να φθάσει το 13,8% κσι η αύξηση του Δ.Τ.Κ. το 16,2%: επομένως 

οι πραγματικές αποδοχές θα μειωθούν κατά 2,1%.



ΜΕΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ : 1985 - 86

(ποσοστό μεταβολής)

• 1 9  8 5 1 9  8 6

Μέσες ονομαστικές αποδοχές 
στον οστικό τουέσ

- μέσα επίπεδο 20,8 13,5

- Δεκέμβριος/Δεκέμβριος 20,4 13,8

Δείκτης τιμών καταναλωτή

- μέσα επίπεδα 19,3 23,4

- Δεκέμβριος/Δεκέμβριος 25,0 16,2

Μέσες πραγματικές αποδοχές -

- μέσο επίπεδο 1,3 - 8,0

- Δεκέμβριος/Δεκέμβριος - 3,7 - 2,1

Σημείωση: Στην αύξηση των αποδοχών περιλαμβάνονται και οι επιπτώσεις της 

"ωρίμσνσης", διαφόρων ειδικών ρυθμίσεων και υπερβάσεων.



ΕΞΕΛΙΞΗ Α'ΌΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕ ΒΑΤΗ ΊΗ4 ΑΊΑ

Για τσν υπολογισμό της διαμόρφωσης των αμοιβάν τον εργαξσμέτων μέσω της ΑΤΑ 
εξετάζεται. η εξέλιξη ίου εισοδήματος τριών κατηγοριών εργαζομένων που στις 31.12.85, 
με δάση το σύστημα της Α .Τ .Α . του 1985, οι μηνιαίες αποδοχές τους διαμορφώθηκαν σε 
Ιού 50.000 δρχ. (δ) 70.000 δσχ. (γ) 100.000 δρχ. Στις 31.12.1984 οι μηνιαίες αποδο

χές των τριών κατηγοριών ήταν (α)42.458 δρχ. (5)60.505 δρχ. και (γ)88.986 δρχ.
Σε δωδεκάμηνη δάση (Δεκέμβριος 1985 προς Δεκέμβριο 1984) οι ποσοστιαίες μεταβολές 
γ ια  τις τρείς κατηγορίες είναι ία) 17,84. (5)15,7 % (γ) 12,4%.
Το συνολικό ετήσιο εισόδημα του 1985 για τις τρείς κατηγορίες είναι:
Ια) 677.104 (5) 950.530 (γ) 1.367.992.

Γύμφσια με τις εκτιμήσεις του Τομέα Τιμών και Εισοδημάτων της Διεύθυνσης Οικο
νομικόν Μελετάν της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Δείκτης Τιμάν Καταναλωτή κατά το τρίτο 
τετράμηνο ταυ 1985 εκτιμάχαι ότι θα αυξηθεί κατά &  λ .

Με τα στοιχεία αυτά η αύξηση μέσα στο 1985 (Δεκέμβριος 1985 προς Δεκέμβριο 
1984) ε ί ν α ι *
‘Ετσι οι πραγματικές μεταβολές τον αμοιβάν των τριάν κατηγορίαν μεταξύ Δεκεμβρίου 
1986-και Δεκεμβρίου 1985 είναι (α) 6̂7$% (55υ^Γ^ (γ)-,υ-Γ^%·

- ς , η
Γύμψωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος μέσα στο πρώτο τετράμηνο

'----ο ·/£
του 1985 ο δείκτης Τιμάν Καταναλωτή προβλέπεται να αυξηθεί^κατά 9̂̂ 0% ενω οι τιμές 
εεσαγσμένων χονδρικής κατά το τελευταίο τετράμηνο του 1985 εκτιμάται ότι θα αυξη- 
θοΰν κ α τ ά π ε ρ ί π ο υ .  'Ετσι μ Β ρι<^6 3 · »ρμ»ΰ

9 5 5 0 - , * 1 ^ 5 η Α.Τ.Α. που θα καταβληθεί στις 1.1.86 για το α'τετράμηνο τ ·» -

Ο υπολσγισμάς της Α .Τ .Α . που θα καταβληθεί στις 1.5.86 το β'τετράμηνο του 
1986, έγινε με βάση την πρόβ?μρψ^ότι ο Δείκτης Τιμάν Καταναλωτή μέσα στο β ’τετρά
μηνο του 1986 θα αυξηθεί κατά^γΟί, ενώ η πρόβλεψη Υεα την αύξηση τον τιμάν ειαα- 
γσμένον χονδρικής μέσα στο α'τετράμηνο του 1986 είναι "3/^ £

Με βάση τις εξελίξεις αυτές η Α.Τ.Α. που θα καταβληθεί στις 1.5.86 είναι 
(4η<Γ-0,19Χ37ϋ> = Μ % Τ  (ο*/ί
^  Ι / ΐ  ζ , Γ '

Τέλος με προβλεπόμενο πληθορισμό μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του 1986
και με προβλεπόμενη αύξηση τον τιμάν χονδρικής εισαγομένων κ α τ ά μ έ σ α  στο β ’
τετράμηνο του 1986, προκύπτει ότι η Α.Τ.Α. που θα καταβληθεί στις 31.8.86 θα είναι 

4/· 7 Μ  >ί>/~ μ η
ΧδΤδ-0,19Χ5<2) =ρ4^σΓ. Οι παραπάνω προβλέψεις για την εξέλιξη του Δείκτη Τιμάν
Καταναλωτή μέσα στο 1986 ε-ίνοΛ- « .Γ.ιτπ&ί'ς με του -̂^τόχρυς της Κυβαρ^ί* ικ.τις"ΒυλΤΤΤκής
<*«*- δίνουν αύξηστι ταυ Δ.Τ.Κ. μέσα στο 1986 (Δεκέμβριος 1986 προς Δεκέμβριο 1985)

2Γ/Χ6^1 %-\Σε μέσα επίπεδα προκύπτει μια αύξησή τηξ-τίΜή -̂,,τ^.; 26 2ΐ>ϊ περί*ν*ν για το 
I ± τ χ  «<-γ± -2 .7 ,'4 - '/ ,^ -^ *

19Ε5. Ή -*·Ζ / &τκ ιγ>ο£} ί ¡V-
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Me βάση τους παχπάνυ υπολογισμούς οι μηνιαίες αμοιβές τιν τρκν κατηγορίαν 

cnee 31.12.1986 διαμορρύνεται ως εξής: (a) 6ρχ. (β) 76>ί̂ Βΰ'6ρχ. (γ) \0S^&^5
?Γ.Γί·ί- ιοί-Sfl6ρχ.

στοΟι αυξήσεις τον σνσμαστικάν μηνιαίων αμοιβάν γγν^-çpicv κατηγορίαν μέρα c 
1986 (Δεκέμβριος 1986 προς Δεκέμβριο 1985) είναι (a) 1 (ß)j £r?i (γ) β^Τενώ  
σε προοπτικούς όρους οι αντίστοιχες μεταβολές είναι (α) £̂*-9% (β)^£»γ?Γ (γ)->τ81.

- ν » η  -■*,*·**
Το ετήσιο εισόδημα τιν j p u v  κατηγοριών για το 1986 είναι (α) 749^54^-ίρχ.

4 o + 9 f ï t r  t r a / V t *
(β) 1.0¿M»47 6ρχ. (γ) 1 «A&T-rtCT 6ρχ.. Από την σύγκριση τον ετήσιον εισοδημάτων

ια αύξησή σε τρέχουσες τιμές για 
Iß) [y) 2*2%. Η μέση ετήσια μεταβυλτ

σε πραγιπτικούς όρους (με μέση ετήσια μεταβολή τιμών 2^ΰζ)  για τις τρείς κατη
γορίες είναι ίβ)->ί^9\ (γ) -J3 r5 f. 7 Λ ^  * —

V  - H J ?  - 1 1 , 0 /

μεταξύ 1986 και 1985 προκύπτει ότι 
τις τρείς κατηγορίες είναι (α) 1“ '

r


