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Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας κατά το 1987

*λ

Οι εξελίξεις της Ελληνικής Οικονομίας κατά το 1986 παρουσιά

ζονται στο τελευταίο Δελτίο της Δ/νσης Προγραμμάτων του ΥΠΕΘΟ.

Από μιά σύντομη επισκόπιση του δελτίου προκύπτει ότι η Ελληνική 

Οικονομία το 1986 κινήθηκε μέσα στα πλαίσια που είχε χαράξει το 

σταθεροποιητικό πρόγραμμα με μικρές μόνο αποκλίσεις από τους 

στόχους που είχαν τεθεί και με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Η πορεία της Οικονομίας και κατά το 1987 θα επηρεαστεί από 

το σταθεροποιητικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης. Με βάση τα μέτρα της 

οικονομικής πολιτικής που έχουν μέχρτι τώρα ανακοινωθεί και σε συν

δυασμό με τις παραδοχές που έχουν γίνει για την εξέλιξη των εξω

γενών μεταβλητών μπορούμε να σκιαγραφήσουμε την κατεύθυνση προς την 

οποία θα κινηθεί η οικονομία και την εξέλιξη των βασικών οικονομι

κών μεγεθών.

Το 1987 οι κύριοι προωθητικοί παράγοντες της ζήτησης θα είναι 

(ι) οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και (ιι) οι ιδιωτικές επενδύ

σεις . Αντίθετα τα λοιπά συστατικά στοιχεία της συνολικής ζήτησης 

προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν κάμψη ή και στασιμότητα σε σταθερές 

τιμές και σε σύγκριση με το 1986.

Π ιό αναλυτικά.

Η εξέλιξη του πληθωρισμού μέσα στον Ιανουάριο του 1987 κρίνεται 

ικανοποιητική δεδομένου ότι από την 1.1.1987 ίσχυσε ο ΦΠΑ. Η αύξηση 

κατά 1,1% στον δείκτη σε συνδυασμό με αναμενόμενη συγκρατημένη αύ

ξηση το Φεβρουάριο αποτελούν μια ένδειξη ότι ο στόχος που έχει
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τεθεί για αύξηση των τιμών κατά 10% 

Δεκεμβρίου του 1987) είναι εφικτός.

(μεταξύ Δεκεμβρίου
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ίί1985 και

2. Το διαθέσιμο ιδιωτικό εισόδημα σε τρέχουσες τιμές προβλέπεται

ότι θα αυξηθεί κατά 10-11% περίπου οπότε σε σταθερές τιμές η μείωση 

του προβλέπεται να είναι 2-3%, μείωση αισθητά μικρότερη από αυτή 

του 1986. Η μείωση του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος εκτιμάται 

ότι θα προκαλέσει πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1-1,5%.

3. Η δημόσια Κατανάλωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, 

δεν προβλέπεται να σημειώσει αύξηση σε σταθερές τιμές, ενώ

σε τρέχουσες τιμές η αύξηση εκτιμάται σε 12-13%. Τα στοιχεία 

αυτά δείχνουν την συνέπεια με την οποία η Κυβέρνηση εφαρμόζει το 

σταθεροποιητικό της πρόγραμμα. Για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία 

του 60 η Δημόσια Κατανάλωση δεν παρουσιάζει αύξηση σε σταθερές τι

μές για δύο συνεχή έτη.

4. Δημόσιες Επενδύσεις . Το 1986 οι δημόσιες επενδύσεις παρούσίασαν 

σημαντική, κάμψη σε σταθερές τιμές διότι είχαν περικοπεί σημαντικά 

προγράμματα έργων, χαμηλής σχετικά, προτεραιότητας. Τούτο ήταν 

απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των καθαρών δανεια

κών αναγκών του Δημόσιου τομέα κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Για το 

1987 η πρόβλεψη είναι ότι τόσο οι επενδύσεις του κρατικού προϋπολο

γισμού όσο και των Δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών σε σταθερές 

τιμές θα σημειώσουν κάμψη σε πολύ μικρότερη έκταση από αυτή του 1986

5· Ιδιωτικές Επενδύσεις .

Οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να συνεχίσουν την ελαφρά 

ανάκαμψη που σημειώθηκε κατά τα έτη 1985 και 1986. Η βελτίωση της
(/ο Τ:, ·η%, Τ

ρευστότητας των επιχειρήσεων κατά το 1986 είναι ασφαλώς μία από τις
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προϋποθέσεις προκειμένου να έχουμε κατά το 1987 μια διαωοροποίηση 

των επενδύσεων προς την κατεύθυνση της μεταποίησης.

• Καθαρή ζήτηση από την Αλλοδαπή.

0 εξωτερικός τομέας προβλέπεται ότι θα επηρεάσει θετικά την 

διαμόρφωση του ΑΕΠ το 1987 και αυτό θα αντισταθμίσει κατά ένα μεγάλο 

μέρος την αρνητική συμβολή της εγχώριας τελικής ζήτησης. Η βελτίωση, 

στο πραγματικό ισοζύγιο θα προέλθει κυρίως από την αύξηση του όγκου 

των εξαγωγών και υπηρεσιών κατά 5 - 5,5%.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 

4-5% σε σταθερές τιμές ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών προβλέπεται ότι θα 

παρουσιάσουν μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης . Η πρόβλεψη για την εξέλιξη 

των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία 

αβεβαιότητας. Με δεδομένη την εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών της 

συνολικής τελικής ζήτησης, οι εισαγωγές θα πρέπει να παρουσιάσουν 

στασιμότητα ή ακόμη και μια κάμψη της τάξης του 1 - 1,5%. Το τελικό 

αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την αυστηρότητα και την συνέπεια με 

την οποία θα εφαρμοσθούν η δημοσιονομική και νομισματοπιστωτική 

πολιτική της Κυβέρνησης κατά το 1987. Η πιστή αυτή εφαρμογή του 

προγράμματος θα είναι καθοριστικής σημασίας και για την διαμόρφωση 

του Ελλείμματος του Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στα 1.250 εκατ. 

δολλάρια το 1987. Λ
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ΠΙΝΑΚΑΣ

Εθνική Δαπάνη και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(Σε σταθερές τιμές 1970)

% Μεταβολή

1984 , 1 985 1986 1987*

1.Εθνική Ιδιωτική Κατανάλωση 1,7 2,9 -0,5 -1,2
2.Δημόσια Κατανάλωση 3,9 2,3 0,0

οο

3 .Ακαθάριστες Επενδύσεις Πα- 
- · γιου Κ ε φ α λ α ί ο υ  ■ ~ -6,3 3,4 -4,4 -0,4

3α.Ιδιωτικές -14,2 2,1 ' 5,5 2,0

3 β .Δημόσιες 10,1 5,5 -19,8 -5,0

4.Αποθέματα και Στατιστικές
Διαφορές

I.Εγχώρια Τελική Ζήτηση -0,1 4,7 -1,1 -1,5

5.Εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών 16,9 1,3 8,3 5,5

5α.Εξαγωγές αγαθών 21,4 -0,1 9,5 4,5

6.Εισαγωγ έ ς αγαθών και 
υπηρεσιών

¥

0,2 12,8 ι ο «Ν 00 (0,6) — 1 ,5

6α.Εισαγωγές αγαθών -0,1 13,4 -1,0 (0,0)—2 ,0

II.Ισοζύγιο αγαθών και υπη-
ρεσιών

III.Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε 
αγοραίες τιμές 2,8 2,1 0,7 (-0,5) 0,0

ΠΗΓΉ : ΥΠΕΒΟ, Εθνικοί Λογαριασμοί 

* Προβλέψεις : Δ/νση Προγραμμάτων1


