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Ή  επίσημη άηεικόνιση τη ς  ελλην ικής ο ικονομ ίας καί των
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ε ξελ ίξεω ν  τη ς

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1980

Τά σοβαρότερα προβλήματα  παραμένουν ό έν το νο ς  πληθωρισμός, ή α υξα νό μενη  έλλειμ- 
ματικότητα  στό ισοζύγιο  πληρωμών, οί μ ε ιω μ έ ν ε ς  κ α τα θέσε ις  καί ή απουσία ουσιώδους 
αλλαγής στή δομή τή ς  έλλην ικής ο ίκονομίας μολονότι στ ίς  1.1.81 ε ισερχόμα στε  στήν Ε Ο Κ

Ή ’Έκθεση του Διοικητή τής Τραπέζης τής Ελλάδος Καθηγητή ΞΕΝ. ΖΟΛΩΤΑ
Γ Ί Α  ΤΕΧΝ ΙΚΟΥΣ λόγους δημοσιεύεται καθυστερημένα άπό τίς στή- 
*  λες τοΰ «Οικονομικού Ταχυδρόμου» ή έτήσια έκθεοη τού Διοι
κητή τής Τράπεζας Ελλάδος καθηγητή κ. Ξεν. Ζολώτα έπί τού Ισο
λογισμού τού Ιδρύματος γιά τό 1979. Ό πω ς κάθε χρόνο ό υπεύθυ
νος σύμβουλος τής Κυβερνήσεως σέ θέματα νομισματοπιστωτικής 
πολιτικής διατύπωσε τίς παρατηρήσεις του γιά τίς έΕελΙΕεις στήν 
ελληνική οίκονομία κατά τόν περασμένο χρόνο, τίς προβλέψεις του 
γιά τό 1980, καθώς καί τίς ύποδεΙΕεις του γιά τήν αποτελεσματικό
τερη αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων. 'Αρμόδιοι συνερ
γάτες τού «Οικονομικού» παρουσίασαν ήδη τά κυριότερα σημεία των 
διαπιστώσεων καί υποδείξεων, καθώς καί τίς πρώτες παρατηρήσεις 
τής εφημερίδας μας. Ή  δημοσίευση τής όμιλίας τού κ. Ζολώτα πρός 
τούς μετόχους τής ΤράπεΖας δίνει τήν εύκαιρία ατούς άναγνώστες 
μας νά ενημερωθούν μέ πληρότητα στόν πρώτο επίσημο άπολογισμό 
τής πορείας τής έλληνικής οίκονομίας τό 1979 καί τίς έΕελίΕεις 
καί προοπτικές γιά τό τρέχον έτος.

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1979Κύριοι Μέτοχοι,Τά Ακαθάριστα έσοδα τής Τρα. πεζής τής χρήσεως τοΟ 1979 εψτα σαν σέ 7.394.452.921 δρχ. καί οί συνολικές δαπάνες λειτουργίας της, στις όποιες περιλαμβάνονται οί αποσβέσεις καί προβλέψεις, σέ 3 .81 3.910.858 δραχμές. Πραγματο ποιήθηκαν έπομένως καθαρά κέρδη3.580.542.003 δραχμές.’Από τά καθαρά κέρδη τής χρήσεως διαθέτονται, σύμφωνα μέ τό άρθρο 71 του Καταστατικού, 128. 357.712 δρχ. γιά τήν καταβολή πρώτου μερίσματος, πού αντιστοιχούν στό 12% τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επειδή τό τακτικό άποθεματικό είναι ίσο μέ τό μετοχικό κεφάλαιο τής Τροπτέ- ζης, προτείνουμε στή Γενική Συνέλευση, έκ μέρους τοΰ Γενικού Συμ βουλίου καί μετά άπό σχετική Απόφασή του, νά διατεθούν, σύμφωνα μέ τό ίδιο άρθρο καί 126.320. 288 δρχ. γιά τήν καταβολή πρόσθετου μερίσματος. Έπομένως, προ τείνουμε νά διανεμηθούν συνολικά άπό τά κέρδη 254.678.000 δρχ. Σύμφωνα μέ τήν πρόταση αύτή τό μέρισμα κατά μετοχή θά είναι 500 δρχ., έναντι 440 δρχ. τής προηγούμενης χρήσεως. ^Τό άρθρο 71 τού Καταστατικού προβλέπει έπίσης δτι τό υπόλοιπο

ποσό των κερδών, μετά τήν καταβολή καί τού πρόσθετου (μερίσματος, περιέρχεται στό Ελληνικό Δημόσιο, ώς συμμετοχή του στά κέρδη τής Τραπέζης. Γιά τή χρήση τού 1979 τό ποσό αυτό άνέρχεται οέ 3.325.864.063 δραχμές.Τά συνολικά Ακαθάριστα έσοδα τής Τραπέζης, μετά τήν Αφαίρεση των χρεωστικών τόκων, αυξήθηκαν τό 1979 κατά 1.618.460.558 δρχ. ή 28% σέ σύγκριση μέ τά έσοδα του 1978. *Η αύξηση αύτή τών Ακαθάριστων έσόδων προήλθε άπό τό κους Από τίς τοποθετήσεις στό έξωτερικό τών διαθέσιμων σέ συνάλλαγμα τής Τραπέζης καί Από τ ίς  έν γενει χορηγήσεις τής Τραπέζης πρός τήν οίκονομία.ΟΙ συνολικές δαπάνες λειτουργίας τής Τραπέζης αυξήθηκαν σέ σύγκριση μέ τήν προηγούμενη χρήση κατά 390.914.753 δρχ. ή 11 4%. Ειδικότερα, οί δαπάνες γιά Αποδοχές τού προσωπικού, συντάξεις καί είσφορές τής Τραπέζης οττά Ασφαλιστικά ταμεία αυξήθηκαν κατά 338.324.466 δρχ. ή 11, 9%. 'Η αύξηση αύτή όφείλεται στίς γενικές μισθολογικές αύξήσεις πού χορηγήθηκαν στους τραπεζικούς υπαλλήλους καί στη βαθμολογική καί μισθολογική έξέλιξη τού προσωπικού.
II. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Γενικές οικονομικές 
έξελίξεις καί προοπτικές

*Η πορεία τής έλληνικής οίκονο- μίας κατά τό 1979 έπηρεάστηκε σέ μεγάλο βαθμό άπό τή νέα ένεργεια κή κρίση, τήν έπιτάχυνση τού πλη θωμισμού καί τήν έπιβράδυνση τοΰ ρυθμού αύξήσεως τού εισοδήματος στίς χώρες τού Ο Ο Σ Α , μέ τ ις  όποιες ή 'Ελλάς διατηρεί Ισχυρούς οίκονομικούς δεσμούς. Οί δυσμενείς αύτές διεθνείς οικονομικές έξε_ λίξεις συνέπεσαν μέ μία δύσκολη φάση τής έλληνικής οίκονομίας κατά τήν όποια ή έμφαση τής οίκο- ναμικής πολιτικής είχε συγκεντρω θεί στήν άποκλιμάκωση τού πληθω ρισμοΰ. Κάτω άπό τίς δυσμενείς αύτές έξωτερικές οίκο νομικές συνθήκες, πού ήταν σέ μεγάλο βαθμό Απρόβλεπτες, ήταν Αναπόφευκτη ή άποδυνάμωση τής άντιπληθωριστικής πολιτικής. Τό άποτέλεεημσ ήταν νά μή καταστεί δυνατή ή πραγματοποίηση τών οικονομικών στόχων πού είχε θέσει ή Κυβέρνηση

γιά  τό 1979. Αντίθετα, οτημειώ. θηκε σοβαρή έπιτάχυνση τού πληθωρισμού, έπτιδείνωση τού Ισοζυγίου πληρωμών καί έπιβράδυνση τού ρυθμού αύξήσεως τοΰ Ακαθάριστου έγχώριου προϊόντος.Μέ βάση τά τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ή αύξηση τού Ακαθάριστου έθνικού προϊόντος σέ σταθερές τιμές έκτιμάται γιά  τό 1979 σέ 3,9%, έναντι 5,9% τό 1978. Πα. ρά τήν έπιβράδυνοτη αύτή, ή άνοδος τού Ακαθάριστου έθνικού εισοδήματος κοττά τό 1979 πρέπει νά θεωρηθεί ικανοποιητική κάτω άπό τίς νέες οίκονομικές συνθήκες πού διαμορφώθηκαν μετά τήν Ανατίμηση τού πετρελαίου, συγκρίνεται δε ιμέ Αντίστοιχο μέσο ποσοστό αύξήσεως 1% στίς χώρες τής Ε Ο Κ .Παράλληλα, διατηρήθηκε σέ υψηλά έπίπεδα ή Απασχόληση, ένώ ό Αριθμός τών Ανέργων ήταν υψηλός ή καί αύξήθηκε σέ πολλές χώρες τού Ο Ο Σ Α . Συγκεκριμένα ό συνολικός άοιθμός τών Ανέργων στίς χώρες αύτές (πλήν τής Τουρκίας) έφτα

σε στό δεύτερο έξάμηνο τού 1979 τά 16,5 έκατομμύρια άτομα.Ή  υποχώρηση τού ρυθμού Ανόδου τού Ακαθάριστου έγχώριου προϊόντος στό 1979 όφεί>έται έν μέρει σ'έ έκτακτους παράγοντες. Τό Αγρό τικό είσόδημα σέ σταθερές τιμές έκτιμάται οτι μειώθηκε κατά 5% μετά τήν έπάνοδο σέ περισσότερο όμαλά έπίπεδα τών στρεμματικών Αποδόσεων, πού είχαν έμφανίσει Απότομη άνοδο στό 1978 λόγω τών έξαιρετικά ευνοϊκών καιρικών συνθηκών πού έπι κράτησαν, ένώ συγχρόνως κατά τό 1979 βρισμένες καλλιέργειες ύπέστησαν ζημίες λόγω θεομηνιών. ‘ Η έπιβράδυνση τού ρυθμού αύξήσεως τού Ακαθάριστου έθνικού προϊόντος οφείλεται έπίσης, σέ σημαντικό βαθμό, στίς έπι δράσεις πού είχε στά πραγματικά εισοδήματα καί στήν έσωτερι-

κή ζήτηση ή μεγάλη ανατίμηση τών προϊόντων πετρελαίου καί τών πρώ των υλών, όπως καί ή βαθμιαία με. ταστροφή τής οικονομικής πολιτικής σέ περισσότερο περιοριστική Από όσο είχε Αρχικά αποφασιστεί, μετά τήν έκδήλωση τής νέας ένερ- γειακής κρίσεως καί τών δυσμενών έπιπτώσεών της στό έσωτερικό Δ  πίπεδο τών τιμών καί στό Ισοζύγιο πληρωμών. Οί μακροοικονομικές έπιπτώσεις τής ένεργειακής κρίσεως καί τής περιοριστικής δη μοσιονομικής, νομισματικής καί εί σοδηματικής πολιτικής πού έφαρ- ,μόστηκε στό 1979 Αντανακλώνται στή σοβαρή έπιβράδυνση τού ρυθμού αύξήσεως τού πραγματικού διαθέσιμου ιδιωτικού εισοδήματος καί τής Ιδιωτικής καταναλώσεως.ΕΙδικότερα, ή αύξηση τής Ιδιωτικής καταναλώσεως σέ σταθερές τίμιες έκτιμάται γιά τό 1979 σέ 2, 5%, έναντι Αντίστοιχου ρυθμού αύξήσεως 5,4% στό 1978. Έξαλλου, ό έξωτερικάς τομέας, κυρίως λόγω τής μεγάλης αύξήσεως τού όγκου τών είσαγωγών (κατά 6% περίπου μεταξύ 1978 καί 1979), άσκησε σημαντική μειωτική έπί δράση στό πραγματικό Ακαθάριστο έγχώριο προϊόν κατά 0,8 περίπου τής ποσοστιαίας μονάδας τό 1979, έναν τι αυξητικής έπιδράσεως κατά 1 περίπου ποσοστιαία μονάδα στό 1978. Συγχρόνως, ή χειροτέρευση τών όρων έμπορίου κατά 5,0% μεταξύ ■* Ιανουάριου —  Νοεμβρίου 1978 καί του Αντίστοιχου ένδεκα- μήνου τού 1979, πού οφείλεται κυ ρίως στήν Ανατίμηση τού πετρελσί ου, άσκησε περιοριστικές έπιδρα.

σεις στήν έσωτερική ζήτηση καί στήν οικονομική δραστηριότητα.‘Υπό τήν έπίδραση τών πιό πάνω παραγόντων ή υποχώρηση κατά τό 1979 τού ρυθμού αύξήσεως τού Ακαθάριστου έθνικού προϊόντος, σέ σύγκριση τόσο μέ τό 1978 όσο καί μέ τό στόχο πού εϊχε αρχικά θέσει ή Κυβέρνηση, ήταν Αναπόφευκτη. Δυστυχώς, οί δυσμενείς διεθνείς έξωτερικές συνθήκες έξακολουθούν νά ισχύουν καί κατά τό τρέχον έτος καί νά έπηρεάζουν σέ σημαντικό βαθμό τήν πορεία τής ελληνικής οίκονομίας, ιδιαίτερα τήν οικονομική δραστηριότητα, τό ισοζύγιο πληρωμών καί τό έσωτερικό έ- πίπεδο τιμών. Ειδικότερα, ττροβλέ πετσί περαιτέρω έπιβράδυνση τού ρυθμού αύξήσεως τού Ακαθάριστου 'έθνικού προϊόντος καί εσωτερικές οικονομικές συνθήκες, είναι αναπόφευκτη, άν ληφθει υπόψη ή Ανάγκη νά συνεχιστεί ή έφαρμογή περιοριστικής οικονομικής πολιτικής γιά τόν έλεγχο τού πληθωρισμού καί τήν προστασία τού Ισοζυγίου πληρωμών.Ό  πληθωρισμός σημείωσε έξαρση στό 1979. ‘ Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αύξήθηκε κατά 24,8% στή διάρκεια τού 1979, ένώ σέ 'μέσα έπίπεδα ή αύξηση ήταν 19%. Εξάλλου, ό Αποπληθωριστής τού έθνικού προϊόντος έμφάνισε αύξηση 18,5% στό 1979, έναντι 13% στό 1978. Οι αυξήσεις αύτές είναι κατά πολύ υψηλότερες Από τούς στόχους που είχε θέσει ή Κυβέρνηση καί όφείλονται, όπως Αναφερ. θηκε, σέ μεγάλο βαθμό σέ έκτακτους παράγοντες. Συγκεκριμένα, ή αύξηση τών τιμών τών προϊόντων πετρελαίου υπολογίζεται ότι συνέβαλε άμεσα καί έμμεσα κατά5,3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες στήν άνοδο του δείκτη τιμών καταναλωτή, ένώ άλλες 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες τής Ανόδου τού δείκτη τιμών καταναλωτή όφεί λονται στή σταδιακή έφαρμογή τού κυβερνητικού προγράμματος γιά τήν όμαλοποίηση τών τιμών βρισμένων Αγροτικών έφοδίων καί προ ιόντων ιμέ τήν κατάργηση έπιδοτή. σεων πού έπι βάρυναν τόν προϋπολο γισμό μέ σημαντικά ποσά, καί όδη γούσαν στή διόγκωση τού έλλείμ. ματος τού δημόσιου τομέα. Σημειώνεται ότι ή σταδιακή κατάργηση τών έπιδοτήσεων, όπως και ή Αναπροσαρμογή τών τιμών Αγαθών καί υπηρεσιών πού προσφέρονται Από δημόσιες έπιχειρήσεις, ιμολονότι συνέβαλαν στήν άνοδο τού δείκτη τιμών, ούσιαστικά Αποτελούν έξυ- γιαντικά μέτρα, έφόσον περιορίζεται τό έλλειμμα τού δημόσιου τομέα καί έτσι έξουδετερώνεται ιμιά βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων. Εξάλλου, ή έξυγίανση τού κυκλώματος τών κτηνοτροφικών προϊόντων είναι καί προϋπόθεση γιά τήν ένίσχυση τής κτηνοτροφικής παραγωγής. Τέλος, στήν αύξηση τού πληθωρισμού συνέβαλε ή Ανατίμηση στή διεθνή Αγορά πολλών βασικών πρώτων υλών, τροφίμων καί ή μ ι κατεργασμένων προϊόντων.Είναι έπομένως σαφές ότι ή αύ ξηση τού πληθωοισμού στό 1979, όπως καί ή διεύρυνση τού έλλείμ. ματσς τού ισοζυγίου πληρωμών, δ- φείλονται κατά μέγα μέρος σέ έ. ξωτερικούς παράγοντες πού δεν απορούσαν νά προβλεφθούν καί πολύ λιγότεοο νά έξουδετεοωθούν. Παράλληλα όιιως, οί έΕελίξεις στό Δ πίπεδο τών τιμών καί στό Ισοζύγιο πληρωμών είναι σέ σημαντικό

βαθμό Αποτέλεσμα τών πληθωριστι κών πιέσεων πού συσσωρεύτηκαν στό νομικό σύστημα στά Αμέσως προηγούμενα τού 1979 χρόνια, έξαι τίας τών μεγάλων αυξήσεων τών δημόσιων δαπανών (Ιδίως τών καταναλωτικών), τών πιστώσεων πρός τόν ιδιωτικό τομέα τής οίκο. νομίας, τής προσφοράς χρήματος καί τών χρηματικών εισοδημάτων (μισθών καί ήμερο μισθίων, κερδών, άγροτικών εισοδημάτων), πέρα Από τά όρια Αντοχής τής έλληνικής οίκο νο·μί ας. "Οπως χαρακτηριστικά τόνισε ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνή σεως σέ όμιλία του τόν περασμένο Σεπτέμβριο κατά τά έγκαίνια τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης, «ό πληθωρισμός όφείλεται τόσο σέ έξοτερικούς όσο καί σέ Δ σωτερικούς παράγοντες. Καί ο! Δ  ξώτερικοί μεν είναι ή αύξηση τών τιμών τών πρώτων υλών καί τού πετρελαίου, ένώ έσωτερικοί είναι ή υπέρμετρη αύξηση τών πιστώσεων, τών δημοσίων δαπανών καί προ παντός τών εισοδημάτων, πού αυξήθηκαν διπλά Από τόν τιμάριθμο. "Ολα αύτά ήταν φυσικό νά όδη. γήσουν στήν υπερθέρμανση τής οικονομίας μας καί δι’ αυτής στή διόγκωση τού πληθωρισμού»."Ηδη άπό τό καλοκαίρι τού 1978 ή οικονομική πολιτική είχεν Αρχίσει νά παίρνει βαθμιαία περίοριστι κή κατεύ^νση. 'Η νέα ένεργειακή κρίση καί οί σοβαρές έπιπτώσεις πού είχε στό έσωτερικό έπίπεδο τών τιμών καί στό Ισοζύγιο πληρώ ΐμών έπέβοολαν τή λήψη πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στό δεύτερο έξάμηνο του 1979, τά όποϊα τελικά έπηρέασαν τήν έσωτερική ζήτηση, Αλλά καί άμεσα τ ίς  εισαγωγές. 'Η περιοριστική οικονομική πολιτική έκδηλώνεται τόσο στή δημοσιονομική καί νομισματική πολιτική, όσο καί στήν πολιτική είσοδημά- των. Τόν παρελθόντα Αύγουστο Α_ ποφασίστηκε περικοπή καί συγκράτηση τών δημόσιων δαπανών (έπεν δύσεων καί καταναλωτικών). Στά πλαίσια τής πολιτικής «ύτής Α πό φασίστηκε νά συνεχιστεί καί ή Αναστολή τών προσλήψεων προσωπικού άπό τό Δημόσιο καί Αλλους δημόσιους ή έλεγχόμενους Από τό Κράτος φορείς. Συγχρόνως, άποφσ. σίστηκε σημαντική αύξηση τών Δ πιτοκίων, τόσο τών καταθέσεων όσο καί τών πιστώσεων, καί έλήφθη σαν συμπληρωματικά μέτρα γιά τον αυστηρότερο ελεγχο τής ρευστότητας τοΰ τραπεζικού σύστημα τος. Τέλος, στόν τομέα τής πολιτικής είσοδημάτων Αποφασίοττηκε νά μην έξεταστεΐ καμιά Αναπροσαρ μογή Αμοιβών ώς τό τέλος τοΰ 1979.Καί ό γενικός κρατικός προϋπολογισμός (τακτικός καί έπενδύσε. ων) τού 1980, πού ψηφίστηκε άπό τή Βουλή τόν περασμένο Δεκέμβριο, μπορεί νά θεωρηθεί ότι είναι σχετικά περιοριστικός, μολονότι έξακολουθεΐ νά είναι έλλειμματι. κός(1) καί νά περιορίζει τά περιθώρια γιά  τήν κάλυψη τών Αναγκών σέ κεφάλαια τού Ιδιωτικού το ιμέα τής οικονομίας, Ιδιαίτερα μετά τήν έπιβράδυνση τού ρυθμού εισροής Ιδιωτικών Αποταμιεύσεων στό τραπεζικό σύστημα τής χώρας. Ή άντι πληθωριστική έπίδραση τού κρατικού προϋπολογισμού έκδηλώ. νεται στό οτι ό ρυθμός αύξήσεως τών δημόσιων καταναλωτικών δαπα νών υπολείπεται κατά 2,5 ποσοστι αίες μονάδες περίπου άπό τόν προ
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βλεπόμενο μέσο ρυθμό πληθωρισμού για τό 1980, ένώ έχει πρόγραμμα τιστεΐ άπόλυτη μείωση κατά 6,3 δις δρχ. (σέ σύγκριση ,μέ τίς πραγματοποιήσεις τού 1979) τού κρα τικού προγράμματος έπενδύσεων.’Εξάλλου, ή Νομισματική ’ Επιτροπή, μέ τό νομισματικό πρόγραμ μα πού Ενέκρινε γιά τό 1980, έχει καθορίσει στόχο γιά τήν πιστωτική Επέκταση πρός τόν ιδιωτικό τομέα χαμηλότερο άπό τόν πρόγραμ. ματισθέντα αντίστοιχο ρυθμό πλη θωμισμού. Συγκεκριμένα, ό στόχος γιά τήν αύξηση των πιστώσεων πρός τον Ιδιωτικό τομέα είναι 13% (έναντι άντίστοιχης αύξήσεως 19% στό 1979). Τούτο σημαίνει δτι καί ή νομισματική πολιτικκή έχει γίνει περισσότερο περιοριστική. Με τή συνεπή Εφαρμογή τής πολιτικής αυ τής αναμένεται νά μειωθεί βαθμιαία ή ρευστότητα τής οίκονομίας καί νά άναχαιτισθοΰν οί πληθωριστικές πιέσεις πού συσσωρευτή, καν στό οικονομικό σύστημα τα τε λευταϊα χρόνια.Τέλος, ή έψαρμογή τής περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής πού έχει αποφασίσει ή Κυβέρνηση θά όδηγησει στ ή συγκράτηση τού αυξητικού ρυθμού των χρηματικών εισοδημάτων (μισθών, ημερομισθίων, άγροτικών εισοδημάτων, κερδών κ.λπ.) σέ δρια συνεπή μέ τήν έπι_ δίωξη γιά τήν άποκλιμάκωση τού πληθωρισμού στό 1980, τή βαθμιαία σταθεροποίηση τής οίκονομίας καί τήν προστασία τού ισοζυγίου πληρωμών τής χώρας.‘ Η δημοσιονομική, νομισματική - πιστωτική καί εισοδηματική πολίτική που έψαρμόζεται αναμένεται νά συμβάλει στήν υποχώρηση του πληθωρισμού, σέ συνδυασμό δμως καί μέ τίς μακροοικονομικές Επιπτώσεις τής άνατιμήσεως τού πετρελαίου, έκτιμάται δτι θά οδηγήσει, όπως ήδη άναφέρθηκε, σέ περαιτέρω Επιβράδυνση τού αυξητικού ρυθμού τής οικονομικής δραστηριότητας καί τού έθνικοΰ είσο. δή ματος στό 1980. Μέ βάση τά σημερινά δεδομένα, ή αύξηση του ακαθάριστου έθνικοΰ προϊόντος θά εΤναι πολύ περιορισμένη στό 1980, δέν προβλέπεται δμως νά αντιμετωπίσει ή χώρα σοβαρά προβλήματα ανεργίας. Οί νομισματικές άρ- χές θά άποβλέψουν στ ή συνεπή Εφαρμογή τής νομισματικής καί πιστωτικής πολιτικής πού διαγράφεται στό νομισματικό πρόγραμμα γιά τό 1980. Παράλληλα δμως, θά παρακολουθούν μέ ιδιαίτερη προσο χή τ ίς  Επιπτώσεις πού μπορεί νά έχει ή νομισματική καί γενικότερα ή Εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική στήν έξέλιξη τής δραστηριότητας τού ’ιδιωτικού τομέα τής οικονομίας καί έχουν τήν πρόθεση νά παρέμβουν έγκαιρα άν, κατά τήν έψαρμογή τής πολιτικής αυτής παρατηρηθούν αντιδράσεις τής οίκονομίας πού θά προοιώνιζαν σοβαρότερη οικονομική χαλάρωση. Σημειώνεται πάντως δτι δέν έχει δια φανεί έπί τού παρόντος τέτοιος κίν δυνος. Μέ τό κλίμα πού έπικρατεί στήν οικονομία, ή δαπάνη γιά κατανάλωση καί οί τοποθετήσεις ή έπενδύσεις πού έχουν κίνητρο τή διασφάλιση έναντι τού πληθωρισμού έξακολουθοΰν νά κινούνται σέ σχετικά υψηλά έπίπεδα, μέ αποτέλεσμα νά διατηρείται σχετικά ικανοποιητικό, κάτω άπό τίς σημερινές διεθνείς καί έσωτερικές οίκονο μικές συνθήκες, έπίπεδο οικονομικής δραστηριότητας καί άπασχολή σεως.
2. Νομισματική καί 
πιστωτική πολιτική"Οπως άναφέρθηκε, κεντρικοί στόχοι τής νομισματικής πολιτικής γιά τό 1980 είναι ή συγκράτηση τών ρυθμών αυξήσεως τής νο μισματικής κυκλοφορίας καί τών πιστώσεων σέ έπίπεδα χαμηλότερα άπό τήν προβλεπάμενη αύξηση του χρηματικού άκαθάρ ιστού έθνικοΰ προϊόντος, μέ άντικειμενικό σκοπό ή νομισματική πολιτική νά συμβά λει στήν άποκλιμάκωση τού πληθω ρισμοΰ καί στ ή συγκράτηση τού έλ λείμματος τού ισοζυγίου πληρωμών σέ έπίπεδα πού ή χρηματοδότησή του νά μήν προσκρούει σέ δυσχέ- ρειες.Έπισημαίνεται πάντως δτι σοβαρό πρόβλημα, τό όποιο εχει γίνει όξύτερο τούς τελευταίους μήνες, είναι ή έπιβράδυνση τού ρυθμού είσροής ιδιωτικών καταθέσεων

στό πιστωτικό σύστημα τής χώρας, γεγονός πού δυσχεραίνει τήν ικανοποίηση άπό άποταμιευτικούς πόρους άκόμη καί τής μικρότερης συνολικής πιστωτικής έπεκτάσεως πρός τό δημόσιο καί τόν ιδιωτικό τομέα πού έχει προγραμματιστεί γιά τό 1980. 'Η έπιβράδυνση τής είσροής καταθέσεων στό πιστωτικό σύστημα πρέπει νά άποδοθεΐ έν μέρει σέ κυκλικούς λόγους, δηλαδή στή μείωση τού ποσοστού τής άπο ταμιεύσεως στό ακαθάριστο έθνί- κό προϊόν, ή οποία σημειώνεται σέ περίοδο έ'πιβραδύνσεως τού ανοδικού ρυθμού τής οίκονομίας. 'Η κυ. ριότερη δμως αιτία πρέπει ίσως νά άναζητηθεΐ στόν υψηλό πληθωρισμό καί στις πληθωριστικές προσ δοκίες πού Επικρατούν στήν οικονομ ία , οί όποιες ένισχύουν τή ροπή γιά κατανάλωση (κυρίως Επίσπευση αγορών διαρκών καταναλωτικών άγαθών) καί τήν προτίμηση τού κοινού πρός πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. Τέλος, άνασταλτική Επίδραση στήν αύξηση τής διοχε. τεύσεως αποταμιεύσεων στήν οικονομία μέσω τού πιστωτικού συστή ματος άσκεί ή μείωση τών πραγματικών αποδόσεων τών κοτταθέΙσεων, παρά τή σημαντική αύξηση τών έπιτοκίων (κατά 3— 4 ποσοστιαίες μονάδες) άπό τόν παρελθόντα Σεπτέμβριο, ή όποια έν μέρει μόνο αντιστάθμισε τήν Επιτάχυνση τού πληθωρισμού. Επομένως, προϋπόθεση γιά τήν άπο κατάσταση ‘ικανοποιητικού ρυθμού αυξήσεως τών καταθέσεων είναι ή βελτίωση τής πραγματικής άποδόσεώς τους, ή οποία θά καταστεί δυνατή μέ τήν υποχώρηση τού πληθωρισμού. Στή μεταβατική δμως περίοδο, δηλαδή μέχρις δτου ό πληθωρισμός συμπιεστεί σέ χαμηλότερα έπίπεδα, γιά νά διατηρηθεί ή έλκυστικότητα τών άποταμιευτικών καταθέσεων, είναι σκόπιμη ή ύψωση τών έπιτοκίων, όπως Επίσης καί ή προσαρμογή τους πρός τήν έξέλιξη τών έπιτοκίων στό έξωτερικό. Τό τελευταίο θά καταστεί περισσότερο άπαραί. τητο γιά λόγους Ισοζυγίου πληρώ, μών, ιδιαίτερα μετά τή λειτουργία τής άγοράς συναλλάγματος καί τή βαθμιαία κατάργηση τών συναλλαγματικών περιορισμών, ή όποια προβλέπεται άπό τή συμφωνία έν- τάξεως τής χώρας στήν ΕΟ Κ .’Από τό άλλο μέρος, ασκείται πίεση στήν προσφορά χρήματος ά_ πό τά μεγάλα Ελλείμματα τού δημόσιου τομέα. Τό συνολικό έλλειμμα τού δημόσιου τομέα (πού περιλαμβάνει, έκτος άπό τήν Κεντρική Διοίκηση, τούς δημόσιους οργανισμούς καί τ ίς δημόσιες έπιχειρήσεις) έκτιμάται, σέ ταμειακή βάση, γιά  τό 1980 σέ 93 δις δρχ. καί υπολογίζεται δτι θά άπορρο- φήσει τό μισό περίπου τών διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων ο! όποιοι διοχετεύονται στήν οικονομία μΐέσω τών Ελεγχόμενων άγωγών. Μολονότι τό έλλειμμα τούτο οφείλεται έν μέρει σέ κυκλικούς λόγους, δηλαδή στήν έπίδραση που άσκεί στα δημόσια έσοδα ή έπιβράδυνση καί ή χρηματοδότησή του μέσω τού τραπεζικού συστήματος, κατά σημαντικό ποσοστό άπό τήν Τράπεζα τής Ελλάδος, άσκούν δυσμενείς έπιπτώσεις στίς νομισματικές συνθήκες τής χώρας. Αυτοί είναι οί λόγοι γιά τούς όποιους ή μείωση τού έλλείμματος τού δημόσιου τομέα καί ή κάλυψη ενός στα θεοά αυξανόμενου ποσοστού τούτου μέ άπευθείας ποοσφυγή οπήν άγο. οά χρήματος καί κεφαλαίου αποτελούν βασικές έπι διώξεις τής οίκονο μικής πολιτικής τής Κυβερνήσει ς ‘ Η νομισματική πολιτική άπό τόν περασμένο χρόνο έχει άρχίσει νά στηρίζεται σέ μεγαλύτερη έκτα ση στήν πολιτική έπιτοκίων. Ση. μαντικό βήμα πρός αυτή τήν κστεύ θυνση είναι ή άποφασισθείσα αύξηση τών έπιτοκίων τών τραπεζικών πιστώσεων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα τόν περασμένο * Ιούνιο καί, έν συνεχεία, τόσο τών έπιτοκίων τών πιστώσεων όσο καί τών καταθέσεων κατά 3— 4 ποσοστιαίες μο νάδες άπό τόν περασμένο Σεπτ&μ_ βοιο. 'Η αύξηση αυτή τών Επιτοκίων άσκησε άνασταλτικές έπιδοά- σπ ς στή ζήτηση πιστώσεων άπό τ íc Ιδιωτικές έπιχειοήσεις καί περί όοι σε, στους τελευταίους μήνες τού περασμένου έτους, τήν άπρκλι ση τής πιστωτικής έπεκτάσεως τών έμποοικών Τοσπεζών ποός τόν Ιδιωτικό τομέα τής οιι^ ^ μ ία ς άπό

τόν άντίστοιχο στόχο πού είχε τεθεί στό νομισματικό πρόγραμμα γιά τό 1979. Στήν έπιβράδυνση τού ρυθμού αυξήσεως τών πιστώσε ων τούς τελευταίους μήνες τού 1979 συνέβαλε έπίσης ή στενότητα ρευστότητος που αντιμετώπισαν οί Εμπορικές Τράπεζες, λόγω τόσο τού βραδύτερου ρυθμού αυξήσεως τών ιδιωτικών καταθέσεων δσο καί τού αυστηρότερου νομισματικού έ_ λέγχου πού άσκησαν οί νομισματικές άρχές, άφενός μέ τήν καθιέρωση υψηλών έπιτοκίων ποινής έπί τών υπεραναλήψεων τών Εμπορικών Τραπεζών άπό τήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος μέσω τών τρεχούμενων λογαριασμών τους καί άψετέρου μέ τήν αύξηση τών υποχρεωτικών τοποθετήσεων τών Τραπεζών σέ έντοκα γραμμάτια τού Δημοσίου. Τελικά δμως, ή συνολική αύξηση τών πιστώσεων πρός τόν ιδιωτικό τομέα τής οίκονομίας κατά τό 1979 έφτασε τό 19% καί ήταν 4 περίπου ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη άπό τήν αύξηση τού χρηματικού άκα θάριστου έθνικοΰ προϊόντος. 'Η απόκλιση άπό τό στόχο τού νομισματικού προγράμματος ήταν 2 πο σοστιαίες μονάδες, ένώ στά αμέσως προηγούμενα χρόνια οί αποκλίσεις ιμεταξύ τών στόχων καί τών αντίστοιχων πραγματοποιήσεων ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες. Έ ξάλ λου, ή κυκλοφορία τραπεζογραμμα τίων κινήθηκε περίπου μέσα στά δρια πού καθόριζε τό νομισματικό πρόγραμμα.Ά π ό  τό άλλο μέρος, όπως ήδη άναφέρθηκε, ή αύξηση τών έπιτοκίων τών καταθέσεων δέν άπο δείχτη κε Επαρκής γιά νά άποκαταστήσει υψηλό ρυθμό είσροής Ιδιωτικών αποταμιεύσεων στό τραπεζικό σύστη μα. 'Ο ρυθμός αυξήσεως τών ιδιωτικών καταθέσεων έμψάνισε περιορισμένη ανάκαμψη κατά τήν πρώτη περίοδο πού άκολούθησε τήν αύξηση τών έπιτοκίων τόν περασμένο Σεπτέμβριο, έν συνεχεία δμως ση μειώθηκε νέα έπιβράδυνση πού συνεχίστηκε καί έγινε Εντονότερη ατούς πρώτους μήνες τού τρέχοντος έτους, μέ αποτέλεσμα νά αντί) μετωπίζονται δυσχέρειες γιά τή στήριξη καί τής σημαντικά μικρότερης πιστωτικής έπεκτάσεως πού προβλέπει τό νομισματικό πρόγραμ μα γιά τό 1980, χωρίς υπέρβαση τών στόχων πού έχουν τεθεί γιά τήν αύξηση τής νομισματικής κυκλοφορίας καί τό έλλειμμα τού Ισοζυγίου πληρωμών. Πρέπει πάντως νά σημειωθεί δτι ή δυσμενής έξέλιξη τών τραπεζικών καταθέσεων στούς πρώτους μήνες τού τρέχοντος έτους φαίνεται δτι έχει έ- πηρεασθεϊ, σέ σημαντικό βαθμό, καί άπό τήν παρατεταμένη απεργία τού προσωπικού τών Τραπεζών.Πρόθεση τών νομισματικών άρ» χών είναι νά προχωρήσουν, όταν οί γενικότερες οικονομικές συνθήκες τό έπι τρέψουν, στήν άπελευθέ ρωση τών έπιτοκίων τών τραπεζικών χορηγήσεων, ώστε τό ύψος καί ή διάρθρωσή τους νά αντανακλά τίς συνθήκες τής άγοράς, ή δέ Επιλογή τών χρηματοδοτήσεων τών Τραπεζών νά γίνεται μέ βάση αυστηρά κριτήρια. Τά πλεονεκτήματα άπό τήν άπελευθέρωση τών έπιτοκίων τών χορηγήσεων θά είναι σημαντικά καί άναψέρονται κυρίως στήν ορθολογικότερη κατανομή τών πιστώσεων υπέρ τών περισ σότερο δυναμικών κλάδων καί τών άποδοτι κότερων έπι χει ρήσεων. Οί νομισματικές άρχές προσανατολίζονται έπίσης στή βαθμιαία άπελευθέρωση τών έπιτοκίων τών καταθέσεων καί στήν παροχή έλευθε ρίας στίς Τράπεζες νά έπι λέγουν τίς μορφές τών καταθέσεων πού θά δέχονται καί νά καθοοί£ουν τά σχε τικά έπιτόκια καί τή διάρθρωσή τους σύμφωνα μέ τίς απαιτήσεις καί τ ίς συνθήκες τής άγοράς, μέ άντικειμενικό σκοπό τήν ένίσχυση τής ροής ιδιωτικών άποταμιεύσεων στό τοαπεζικό σύστημα τής χώ- οσς. Τό πρώτο βήμα ποός τήν κα τεύθυνση αυτή ήταν ή απελευθέρωση τών έπιτοκίων τών καταθέσεων Ελλήνων ναυτικών σέ δολλάρισ Η. Π .Α. καί Καναδά καί σέ λίρες Α γ γλία ς, τά όποια άπό τόν περασμένο μήνα δ'σποαγμστεύονται έλεύ. θεοα οί Τράπεζες με τούς πελάτες τ ους.Συνισταμένη τών πιό πάνω μεταβολών πού προγραμματίζονται είναι ή αποκατάσταση τού ρόλου τού Επιτοκίου στήν κινητοποίηση

καί τήν κατανομή τών άποταμιευ- τικών πόρων τής χώρας καί ή έ. νίσχυση τού ρόλου τής άγοράς χρή ματος καί κεφαλαίου, ή ανάπτυξη τής όποιας παρακωλύεται σέ σημαντικό βαθ|μό άπό τή σημερινή διάρθρωση τών έπιτοκίων καί άπό τήν ευχέρεια εύθηνοΰ δανεισμού τοΰ Κράτους καί όρισμένων άλλων δημόσιων φορέων καί ειδικών πιστωτικών οργανισμών άπό τήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος. Σημειώνεται δτι ή διαμόρφωση τών έπιτοκίων μέ βάση τ ίς  συνθήκες τής άγοράς, εΤναι έπίσης προϋπόθεση καί γιά νά καταστεί δυνατή ή κατάργηση σωρείας έξειδικευμένων πιστωτικών κανόνων καί λεπτομερειακών ρυθμίσεων πού, ένώ ή άποτελεσματ u κότητά τους στήν έπι διωκόμενη κα τανομή τ<£ν πιστώσεων είναι περιορισμένη, στήν πράξη είναι πηγή σοβαρών διαταραχών στή λειτουρ γία τού χρηματοδοτικού μηχανισμού τής χώρας, έξασθενίζουν τόν άνταγώνισμά καί δημιουργούν σοβαρά έμπόδια στόν Εκσυγχρονισμό καί τήν ένίσχυση τής άνταγωνιστι- κότη,τας τού τραπεζικού συστήματος.Τέλος, ή Ελεύθερη διακύμανση τών έπιτοκίων, τόσο τών τραπεζικών χορηγήσεων δσο καί τών τρα πεζικών καταθέσεων σέ δραχμές καί συνάλλαγμα, ανάλογα μέ τίς μετά βολές τών οικονομικών συνθηκών στό έσωτερικό καί στό έξωτερικό, θά μπορεί νά άσκεί σταθεροποιητική έπίδραση στήν Εσωτερική οικονομία καί στό ισοζύγιο πληρωμών τής χώρας. 'Η άπελευθέρωση τών έπιτοκίων καί ή διασύνδεσή τους μέ τ ίς  άντίστοιχες έξελίξεις στίς διεθνείς χρηματαγορές είναι άνα. γκαία γιά τήν όμαλή λειτουργία τής άγοράς συναλλάγματος, άλλα καί γιά λόγους ισοζυγίου πληρωμών.Πρέπει πάντως νά διευκρινισθεί δτι ή παρούσα στιγμή, κατά τήν όποια οί προσπάθειες συγκεντρώνονται στήν άποκλιμάκωση τοΰ πληθωρισμού, δέν είναι ίσως ή πλέον κατάλληλη γιά  τήν άπελευ. θέρωση τών έπιτοκίων. Οί σημερινές συνθήκες έπιβάλλουν τή γενική ύψωση τών έπιτοκίων, τόσο τών πιστώσεων δσο καί τών καταθέσεων σέ τρόπο ώστε νά βελτιωθεί ή πραγματική άπόδοση τών τελευταί ων καί συγχρόνως νά έξασψαλιστεί ή ευθυγρά)μμιση τών έλληνικών έπιτοκίων μέ τά έπιτόκια που ισχύουν στίς ξένες χρηματαγορές. *Η άπελευθέρωση τών έπιτοκίων θά μπορέσει νά πραγματοποιηθεί, χωρίς νά προκληθοΰν οικονομικές διαταραχές, στό αμέσως Επόμενο στάδιο κατά τό όποιο θά έχουν άπο_ κατασταθεΐ σταθερότερες οικονομικές συνθήκες, θά έχει βελτιωθεί τό οικονομικό κλίμα καί θά έχουν άρχισε ι νά μειώνονται τά έπιτόκια.Παράλληλα μέ τά πιό πάνω μέτρα, είναι απαραίτητο νά συνεχιστούν καί νά ένταθοΰν οί προσπάθειες πού καταβάλλονται γιά τή συγκράτηση τών δημόσιων δαπανών — τακτικών καί έπενδύσεων—  καί τήν αύξηση τής άποδόσεώς τής φορολογίας, μίέ άντικειμενικό σκοπό νά περιοριστούν κατά τό δυνατό οί δανειακές άνάγκες καί οί πληθωριστικές έπιδράσεις τοΰ δημόσιου τομέα. Τονίζεται δτι, μετά τή σοβαρή άποδυνάμωση τών μέτρων γιά τόν άμεσο έπηρεσσμό τών εισάγω γών καί τήν περιορισμένη άποτελε σματικότητα τού έλέγχου τών τιμών, τό κύριο βάρος γιά  τήν άποκλιμάκωση τού πληθωρισμού καί τήν προστασία τού Ισοζυγίου πλη ρωμών πέφτει στή δημοσιονομική καί νομισματική πολιτική, ή οποία ποέπει νά έξακολουθήσει νά είναι αύστηοά πεοιοριστική στή διάρκεια τού 1980. Ή  έψαρμογή περιοριστι κής δημοσιονομικής καί νομισματικής πολιτικής είναι έπίσης ά$α. γκαία καί γ ιά  τήν άποτελεσματικότητα τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων πού έγει έξάγνείλει καί έφαομόζει ή Κυβέρνηση. *Η έμ πειοία έχει άποδείξει δτι είναι δυ- σχεοής ή συγκράτηση τοΰ ρυθμού αυξήσεως τών χρηματικών εισοδημάτων — κυρίως ή συμπίεση τών κεοδών πού ποοέοχονται άπό μεσολαβητικές καί άλλες κερδοσκοπικές δοαστηοιότητες—  σέ πεοίοδο εντο νων πληθωοιστικών πιέσεων καί πσοσδοκιών, δτσν ή αύδ^ση τής ποοσ<ηοοάς χΌόιυατος καί τών πιστώσεων διατηρείται σέ υψηλά έ. πίπ^δοτ.Στό σημεΐο αυτό πρέπει νά τονιστεί έφόσον ή άποτσμ ίευση

ως ποσοστό τοΰ άκαθάρισταυ έγ. χώριου προϊόντος μειώνεται ή Ιδιωτικές αποταμιεύσεις έκτρέπονται άπό τραπεζικές καταθέσεις σέ άλλες, Ιδίως κερδοσκοπικές μορφές τοποθετήσεων, άκόμη καί ή πιστή έψαρμογή τού νομισματικού προγράμματος πού έχει έγκρίνει ή Νομισματική ’Επιτροπή γιά τό 1980 είναι Ενδεχόμενο νά μήν έχει τελικά τό άντιπληθωριστικό άπο- τέλεσμα πού είχε άρχικά έκτιμη. θεΐ. Τούτο σημαίνει δτι, έφόσον ή συνολική δαπάνη τής οίκονομίας διατηρείται σέ έπίπεδο υψηλότερο άπό ¿κείνο πού θεωρείται έπιθυμη- τό κάτω άπό τίς σημερινές διεθνείς καί έσωτερικές συνθήκες, είτε έξαιτίας τής μειώσεως τού ποσοστού τής άποτσμιεύσεως είτε έξ αιτίας τής έκτροπης άποταμιεύσεων άπό τραπεζικές καταθέσεις σέ άπευθείας (χωρίς δηλαδή τή μεσολάβηση τού τραπεζικού συστή ματος) χρηματοδότηση Ιδιωτικών δαπανών, περιορίζονται άντίστοΐ- χα τά περιθώρια γιά τήν αύξηση τών πιστώσεων τού τραπεζικού συστήματος, χωρίς νά έκδηλωθουν άνεπιθύμητες έξελίξεις στό έσωτερικό έπίπεδο τών τιμών καί στό Ισοζύγιο πληρωμών. 'Υπό τίς ουν- θήκες αύτές, τό έλάχιστο πού πρέ πει νά έπιδιωχθεϊ είναι ή πιστή έψαρμογή του νομιαματικού προγράμματος τό όποιο έχει έγκριθεί άπό τή Νομισματική ’Επιτροπή. Παράλληλα όμως, άν τούτο σποδέ ι - χθεΐ αναγκαίο, ή Νομισματική ’ Επιτροπή πρέπει νά έπανεξετάσει τό νομισματικό πρόγραμμα υπό τό φώς τών νέων οικονομικών συνθηκών — διεθνών καί έσωτερικών—  μέ αντικειμενικό σκοπό τήν ένίσχυση τής άποτελεσματικότητας τής νομισματικής πολιτικής. Τό τελευταίο δμως τούτο θά απαιτήσει καί άνάλογες άναπροσαρμογές στή δημοσιονομική πολιτική, Ιδιαίτερα στήν πολιτική δημόσιων δαπανών.
3. Δημοσιονομική 

πολιτικήΟί συνολικές δανειακές άνάγκες τού δημόσιου τομέα (πού περιλαμβάνει τό γενικό κρατικό προϋπολογισμό, τούς έκτος τού προϋπολογισμού λογαριασμούς τού Δημοσίου, τούς δημόσιους όργανισμούς καί τ ίς δημόσιες Επιχειρήσεις) προ. βλέπεται νά αυξηθούν κατά τό τρέ χον έτσς σέ άπόλυτο ποσό. Α ν τ ίθετα, ώς ποσοστό του άκαθάριστου έθνικοΰ προϊόντος προβλέπεται νά μειωθούν. Σέ άπόλυτο ποσό έκτι. υάται δτι θά φτάσουν τά 93 δις δρχ. (έναντι 89 δις δρχ. τό 1979) καί ώς ποσοστό τοΰ άκαθάριστου έθνικοΰ προϊόντος τό 5,2% (έναν τι 6,1% τό 1979). Σημαντικά υψηλότερες (27 δις δοχ., έναντι 15, 8 δις δρχ. τό 1979) θά -είναι οί δανειακές άνάγκες τών δημόσιων έπιχειοήσεων, κυοίως έξαιτίας του αυξημένου προγοάμματος έπενδύσεων τής ΔΕΗ . Αντίθετα, τό συνολι κό ταμειακό έλλειμμα τής Κεντρικής Διοικήσεως (περιλσμβανομένης καί τής αυξήσεως τών χρεωστικών υπολοίπων τών λογαριασμών 6 1 αχεί ρίσεως άγροτικών προϊόντων καί λοιπών έφοδίων) έκτιμάται γιά  τό 1980 σέ 81 δις δρχ. (έναντι 91 δις δοχ. τό 1979) ή σέ 4,6% τού άκαθάριστου έθνικοΰ προϊόντος (έναντι 6,2% τό 1979).Μέ βάση τά ανωτέρω στοιχεία, διαπιστώνεται βελτίωση του κρατικού προϋπολογισμού, ή οποία εΤναι ουσιαστική, άν ληφθεΐ υπόψη δτι τό έλλειμμα τού 1980 Επηρεάζεται αυξητικά άπό κυκλικούς παράγοντες, δηλαδή άπό τήν Επιβράδυνση τού ανοδικού ρυθμού τής οΐ. κονομίας, ή οποία έχει άνάλογο άν τίικτυπο στά έσοδα άπό τή φορολογία. ’Εξάλλου, πρέπει νά ληφθεί υπόψη δτι βρισμένα άπό τά μέτρα πού έλήφθησαν γιά τή σταθεροποίηση τής οίκονομίας καί τήν προστασία τού Ισοζυγίου πληρωμών έπληξαν κατηγορίες δαπανών ή συναλλαγών πού ύπόκεινται σέ υψηλούς φορολογικούς συντελεστές (τέλη κυκλοφορίας καί εισφορές στά αυτοκίνητα, φορολογία μεταβι βάσεως άκινήτων κ.ο.κ .), Τό γεγονός οτι ή δημοσιονομική πολιτική εχει γίνει σέ σημαντικό βαθμό περιοριστική προκύπτει Επίσης άν άποπληθωριστοΰν τά ποσά τών δη-------------- ^



ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

------------- ^μόσιων δαπανών. Η αύξηση τών δαπανών τού τακτικού προϋπολογι σ-μοΰ του 1980' υπολείπεται κατα 2,5 ποσοστιαίες μονάδες τού άπο- πληθωριστή του Εθνικού εισοδήματος πού έκτιμάται γιά τό 1980, ένώ παράλληλα ή Κυβέρνηση προχώρησε σε νέα σημαντική περικο- ττή τών διαχειριστικών έλλειμμά- των καί τών έπιδοτήσεων του προϋπολογισμού. ’Εξάλλου, οι πληρωμές του προγράμματος δημόσιων έπενδύσεων σέ τρέχουσες τιμές έχουν καθοριστεί κατα 10% περίπου χαμηλότερες σέ σύγκριση μέ τό αν τίστοιχο ύψος τους στό 1979, ένώ ή μείωσή τους σέ σταθερές τιμές έκτιμάται σέ 25% περιττού.Πρέπει νά έξαρθοΰν οί προσπάθειες πού καταβάλλει ή Κυβέρνη. ση νά συγκρατήσει τό ρυθμό αυξή- σεως τών δημοσίων δαπανών, παρά τ ίς  ισχυρές κοινωνικές πιέσεις πού άντιμετωπίζει. Συγχρόνως, τό υπουργείο Οικονομικών παίρνει μέ τρα γιά τήν πληρέστερη σύλληψη τής φορολογητέας ϋλης καί τήν περιστολή τής φοροδιαφυγής, τά όποια έπίσης προκαλοΰν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις. Παρα τίς προσπάθειες όμως πού καταβάλλονται, τό Ελλειμμα τής Κεντρικής Διοικήσεως έξακολουθεΐ νά είναι υψηλό καί νά άσκεϊ σημαντι. κή πίεση στ ή νομισματική κυκλοφορία. Πρόσθετα προβλήματα δημιουργεί, όπως ήδη άναφέρθηκε, ό τρόπος καλύψεως του Ελλείμματος τής Κεντρικής Διοικήσεως, όπως καί τών δημόσιων Επιχειρήσεων, ά. πό τό τροπεζικό σύστημα καί σέ στη μαντικό βαθμό, άμεσα ή Εμμεσα, άπό τήν Τράπεζα τής Ε λλ ά δος.Τέλος, έπισημαίνεται ότι σοβαρά νομισματικά προβλήματα δη- μιουργοΰνται άπό τήν αύξηοη τών δανειακών αναγκών τών δημόσιων έπιχειρήσεων. Τά περιθώρια αυτοχρηματοδοτ ήσεως τών Επιχειρήσεων αυτών έχουν περιοριστεί σέ πο Χύ χαμηλά Επίπεδα, σέ σχέση μέ τά προγράμματα Επενδύσεων τους, μέ αποτέλεσμα τήν προσφυγή σέ μεγάλη καί αυξανόμενη έκταση στον τραπεζικό δανεισμό, Ενώ σέ αρκετές περιπτώσεις γίνεται καί προσφυγή σέ δανεισμό γιά τήν κά λυψη καί Ελλειμμάτων άπό τήν τρέχουσα διαχείριση. ’ Επιδίωξη στήν προκειμένη περίπτωση πρέπει νά είναι ή συγκράτηση του υψηλού αυξητικού ρυθμού τού κόστους λει τουργίας τών δημόσιων Επιχειρήσεων καί ή αναπροσαρμογή τών τι μών διαθέσεως τών προϊόντων ή τών υπηρεσιών πού προσφέρουν ώστε νά καλύπτουν τό κόστος λειτουργίας καί Επιπλέον νά άφήνουν ικανοποιητικά πλεονάσματα άπό τήν τρέχουσα διαχείριση γιά τή χρηματοδότηση σημαντικού μέρους τών Επενδύσεών τους. Τό τελευταίο ισχύει ιδιαίτερα γιά τίς δημόσιες Εκείνες Επιχειρήσεις πού έχουν υπό Εκτέλεση μεγάλα προγράμματα Επενδύσεων, όπως είναι π.χ. ή ΔΕΗ καί ό ΟΤΕ. ’Επίσης, είναι άναγ- καΐο οί δημόσιες αύτές Επιχειρήσεις νά στραφούν σέ δανεισμό ά- πευθείας άπό τήν άγορά, άντι νά στηρίζονται άποκλειστικά σέ τραπεζικό δανεισμό υπό ευνοϊκούς όρους.
4. Προβλήματα 

Ισοζυγίου πληρωμώνΤό Ισοζύγιο πληρωμών σημείωσε σημαντική Επιδείνωση στό 1979, ή οποία Εκδηλώθηκε στήν αύξηση τού Ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών άπό 1.250 έκατ. δολ. τό 1978 σέ 2.277 έκατ. δολ. τό 1979. Ή  διεύρυνση αυτή τού Ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών όφείλεται κατά 813 έκατ. δολ. ή κατά τά 79% στήν πρόσθετη Επιβάρυνση τού Ισοζυγίου πληρωμών γιά είσα γωγίές καυσίμων μετά τίς άνατί- μήσεις τού άργοΰ πετρελαίου κατά τή διάρκεια τού 1979. Μέ βάση τή μέχρι τέλους Μαρτίου τού 1980 Εξέλιξη τών τιμών του άργού πε. τρελαίου, Εκτιμάται ότι τό Ισοζύγιο πληρωμών θά Επιβαρυνθεί κατά τό τρέχον έτος μέ άλλα 700 περίπου έκατ. δολ. γιά είσαγωγές καυ σίμων. Οί είσαγωγές καυσίμων κά λυψαν ποσοστό 22,3% τής συνολικής δαπάνης γιά είσαγωγές άγα. θών στό 1979 καί προβλέπεται νά φτάσουν τά 25,7% στό 1980, Ε

ναντι 16,4% τό 1978 καί 10,3% τό 1973. Σέ άπόλυτα ποσά Εκτιμάται ότι ή δαπάνη γιά εισαγωγές καυ. σίμων γιά τίς άνάγκες τής Εσωτερικής αγοράς(2) αυξήθηκε άπό 974 έκατ. δολ. τό 1978 σέ 1.788 έκατ. δολ. τό 1979, γιά τό 1980 δέ Εκτιμάται ότι θά φτάσει τά 2.500 έκατ. δολλάρια.'Η άνοδος έπομένως τών τιμών τού άργοΰ πετρελαίου είναι ή κύρια αιτία τής έπιδεινώσεως τού Ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών στό 1979 καί θά Εξακολουθήσει νά τό Επιβαρύνει σημαντικά στό τρέχον έτος καί ίσως καί κατά τά άμέ- σως Επόμενα χρόνια. Παράλληλα όμως μέ τήν αύξηση τών τιμών τού άργοΰ πετρελαίου, ή χειροτέρευση τού Ισοζυγίου πληρωμών στό 1979 οφείλεται σέ σημαντικό βαθμό στήν Ενίσχυση τών πληθωριστικών πιέσεων καί προσδοκιών στό Εσωτερικό τής χώρας, ή οποία συνέβαλε στόν υψηλό ρυθμό αύξήσεως τής δαπάνης γιά είσαγωγές τών λοιπών, Εκτός τών καυσίμων, άγαθών. Ή  αύξηση τής δαπάνης σέ δολλάρια γιά είσαγωγές τών λοιπών αυτών άγαθών έφτασε τά 1.720 έκατ. δολ. στό 1979 ή σέ ποσοστό 28% σέ σύγκριση μέ τό 1978. Πρόκειται γιά πολύ υψηλό ρυθμό αύξήσε. ως σέ περίοδο κατά τήν όποια σημειώθηκε σημαντική Επιβράδυνση τού ρυθμού άνόδου τού άκαθάριστου Εγχώριου προϊόντος σέ σταθερές τιμές. ‘ Η μεγάλη αυτή αύξηση τής δαπάνης γιά είσαγωγές τών λοιπών, πλήν τών καυσίμων, άγαθών Εξηγείται Εν μέρει άπό τήν αύξηση τών διεθνών τιμών (ιδίως πρώτων υλών καί τροφίμων), οφείλεται όμως σέ σημαντικό βαθμό καί σέ είσαγωγές πού πραγματοποιήθηκαν κατά τή διάρκεια τού 1979 γιά άποθεματοποίηση ή καί γιά τήν ικανοποίηση τής αυξημένης ζη τήσεως όρισμένων διαρκών κυρίως καταναλωτικών άγαθών, γιά λόγους πού θά πρέπει νά άναζητηθοΰν στίς έντονες πληθωριστικές πιέσεις καί προσδοκίες πού Επικράτησαν στ ή διάρκεια τού 1979.’Από τό άλλο μέρος, οί συναλλαγματικές εισπράξεις άπό Εξάγω γές άγαθών καί άδηλους πόρους σημείωσαν υψηλούς ρυθμούς αύξήσεως κατά τό 1979 (31,1% καί 27,6% άντίστοιχα), παρά τό γεγονός ότι χαλαρώθηκε ό ρυθμός άνόδου τής οικονομικής δραστηριότητας στό Εξωτερικό. Οί Εξελίξεις στίς Εξαγωγές καί στούς άδηλους πόρους τής χώρας Επισημαίνουν τό δυναμισμό καί τήν όνταγωνιστική ικανότητα τής Ελληνικής οικονομίας. ,Τέλος, ή καθαρή ιδιωτική εισροή κεφαλαίων σημείωσε αύξηση στό 1979 (έφτασε τά 1.686 έκατ. δολ. έναντι 1.412 έκατ. δολ. τού 1978) καί κάλυψε τό 74% τού Ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. Ή  κά λυψη τοΰ Ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών τό περασμένο έτος δέν αντιμετώπισε δυσχέρειες. Ά ν  δέν ληφθοΰν υπόψη καί οί πληρωμές γιά χρεολύσια, ή αύξηση τοΰ Εξωτερικού δημόσιου χρέους δέν ξεπέ- ρασε κατά τό 1979 τά 200 έκατ. δολλάρια.'Η αύξηση τών τιμών τοΰ πετρε λαίου καί τών λοιπών είσαγόμε- νων προϊόντων άντανακλώνται στή χειροτέρευση τών όρων Εμπορίου κατά 5% μεταξύ τού ένδεκάμηνου Ίανουαρίου —  Νοεμβρίου τοΰ 1978 καί τής ίδιας περιόδου τοΰ 1979. Σημειώνεται ότι, Εφόσον βαθμιαία άτονίσουν οί έκτακτοι λόγοι πού όδήγησαν στή μεγάλη άνοδο τών εισαγωγών τό περασμένο έτος, άλ_ λά καί υπό τήν Επίδραση κυκλικών παραγόντων, άναμένεται Επιβράδυνση τού ρυθμού αύξήσεως τής συναλλαγματικής δαπάνης γιά είσαγωγές στή διάρκεια τού τρέχον τρς έτους.Εξάλλου, οί προοπτικές γιά τήν Εξέλιξη τών Εξαγωγών άγαθών καί υπηρεσιών Εξακολουθούν νά είναι σχετικά ευνοϊκές, παρά τήν οίκονο μικιή στασιμότητα πού διαγράφεται γιά τίς χώρες του 0 0 Σ Α  πρός τίς όποιες κατευθύνεται τό μεγαλύτερο μέρος τού Εξαγωγικοΰ μας Εμπορίου. Οί ευνοϊκές αυτές προοπτικές στηρίζονται στό γεγονός ότι ή άνταγωντστική θέση τών έ;λ ληνικών Εξαγωγών διατηρείται Ισχύ οή. Τούτο όφείλεται σέ σημαντικό βαθμό στήν Εφαρμογή εύκαμπτης πολιτικής όσο αφορά στή συναλλα, γματική Ισοτιμία τής δραχμής, ή όποια άποβλέπει στή διατήρηση τής άνταγωνιστ ι κ ό τ η τ ς  Ελλη

νικής οικονομίας, στήν Ενίσχυση τού Εξαγωγικοΰ της προσανατολισμού καί στήν πληρέστερη άξιοποί ηση τού διαθέσιμου παραγωγικού δυναμικού.Πρέπει όμως νά τονιστεί ότι ή χρησιμοποίηση τής συναλλαγματικής πολιτικής γιά τήν Ενίσχυση τής άνταγωνιστικότητας τών Εγχώριων προϊόντων, τόσο στήν Εσω τερική άγορά όσο καί στίς αγορές τού Εξωτερικού, καί γιά τή διασφά λιση τής ισορροπίας τοΰ ισοζυγίου πληρωιμών ύπόκειται σέ περιορι σμούς, κυρίως λόγω τών αυξητικών Επιδράσεων πού ασκεί στό Εσωτερικό Επίπεδο τών τιμών. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα γιά μιά μικρή οικονομία σάν τήν Ελληνική, πού έχει άνεπτυγμένες Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις. Είναι έπομένως άπαραίτητο νά γίνεται λελογισμένη προσφυγή στή συναλλαγματική πολιτική. Βασικά ή άντ αγωνιστική ικανότητα τής Ελληνικής οικονομίας πρέπει νά στηριχτεί στήν καταπολέμηση τού πληθωρισμού καί στήν Ενίσχυση τής παραγωγικότητας καί τοΰ Εξαγωγικοΰ της προσα νατολισμού, πού βασικά Εξαρτών. ται άπό τήν Επιτότχυνση τοΰ ρυθμού τής τεχνολο/ικής προόδου καί τήν προώθηση σημαντικών μεταβολών στήν οικονομική διάρθρωση τής χώρας, ιδιαίτερα τού βιο. μηχανικοΰ της τομέα. "Οπως είναι προφανές, ή πραγματοποίηση τών Επιδιώξεων αυτών άπαιτεΐ αύξηση τών παραγωγικών Επενδύσεων καί κυρίως βελτίωση τής διαρθρώσεώς τους. Τούτο είναι Ιδιαίτερα άνα_ γκαϊο σήμερα, γιατί μέ τήν έντα. ξη τής χώοας στήν ΕΟΚ θά περιορίζονται βαθμιαία καί οί δυνατότητες προστασίας τής Εγχώριας παραγωγής μέ δασμούς ή άλλα μέσα πολιτικής, όπως έπίσης θά περιορίζονται καί οί δυνατότητες στηρίξεως τών Εξαγωγών σέ Επιδοτήσεις ή άλλες Ενισχύσεις.Τονίζεται ότι τό έλλειψμα τρεχουσών συναλλαγών πού οφείλεται στήν άνατίμηση τού πετρελαίου έχει μονιμότερο χαοακτήρα. Τούτο Επιβάλλει νά ληφθοΰν μέτρα πού θά Εξασφαλίσουν τή βαθμιαία προσ αρμογή τοΰ ισοζυγίου πληρωμών τής χώρας στίς νέες αύτές συνθή κες, ή όποια μπορεί νά πραγματοποιηθεί μέ αύξηση τών συνάλλαγμα τικών εισπράξεων άπό Εξαγωγές ά. γαθών καί υπηρεσιών ή μέ υποκατάσταση είσαγωγών μέ Εγχώρια πα ραγωγή. Πρός τό σκοπό αύτό, ιδιαίτερη προσπάθεια χρειάζεται νά καταβληθεί γιά τή μείωση τής Ε- ξσοτήσεως τής χώαας άπό εισάγω γές καυσίμων, ή όποια μποοεΐ νά Εξασφαλιστεί τόσο μέ τήν άξιοποί. ηση Εγχώοιων Ενεργειακών πόρων, όσο καί μέ τή βσθιιιαία μείωση τής καταναλώσεως Ενέργειας κατά μονάδα αύξήσεως τής ένγώριας παραγωγής καί τού άκσθάοιστου Ευ . χώοιου ποοϊόντου. Στήν ποσγμστο ποίηση καί τών δύο σύτών Επιδιώ ξεων Μίποαεΐ νά υποβοηθήσει ή πολιτική καθοοισιιοΰ τιμών σέ όλες τίς μορφές Ενέργειας σέ Επίπεδα πού νά καλύπτουν τουλάνστο τό κόστος τους Πασάλληλα όμως, Ε π· βάλλεται νά Εκταθούν οί π^οσπά θε'ες γιά τήν αύξηση τών Εξάγω γών άγαθών καί υπηρεσιών. Τδιαί-
Α. Οικονομική 
δραστηριότητα

1. Παραγωγή καί ’Εθνικό 
ΕΙσόδημαΌ  Ανοδικός ρυθμός τής οίκονο. μίας σημείωσε ουσιώδη χαλάρωση τό 197’9 πού προήλθε άπό όλους σχεδόν τούς παραγωγικούς κλάδους. Ή  άγροτική παραγωγή μειώθηκε, κυρίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καί τό πραγματικό εισόδημα στούς λοιπούς κλά δους — μΐέ Εξαίρεση τίς κατασκευές—  σημείωσε χαμηλότερους ρυθμούς άνόδου λόγω έπι βραδύ νσεως τού ρυθμού αύξήσεως τής ζητήσε, ως — ή όποία συνδέεται μέ τή βοσδεία άνοδο τοΰ διαθέσιμου εισοδήματος καί τήν Εφαρμοζόμενη άντι πληθωριστική πολιτικήν—  καί μεγαλύτερων διαρροών τής δαπάνης τής οικονομίας ποός τό Εξω. τεοικό. Τό πραγματικό Άκαθάοι- στο Εγχώοιο προϊόν σέ τιμές συντελεστών τής παραγωγής αύξή

τέρα, ή γεωγραφική θέση τής χώρας τής παρέχει δυνατότητες νά έπωφεληθεϊ άπό τή νέα διεύρυνση τών αγορών στίς χώρες παραγωγής πετρελαίου, ή όποία έχει ήδη Εκδηλωθεί καί άναμένεται νά συνεχιστεί μετά τή νέα μεγάλη αύξηση τών συναλλαγματικών διαθεσίμων καί εισπράξεων τών χωρών αυτών πού πρσκαλεϊ ή άνατίμηση τοΰ άργοΰ πετρελαίου.Τέλος, Επιση μαίνεται ότι δυσμε νείς Επιδράσεις στό ισοζύγιο πληρωμών άσκεί ή άνοδος τών Επιτοκίων στίς ξένες χρηματαγορές, σέ πολλές περιπτώσεις σέ Επίπεδα υψηλότερα άπό τά άντίστοιχα Ελλη νικά Επιτόκια. Σχεδόν όλες οί χώρες, στήν προσπάθεια τους νά καταπολεμήσουν τόν πληθωρισμό, έχουν προσφύγει σέ διαδοχικές αυξήσεις τών Επιτοκίων. ‘ Η αύξηση αυτή τών Επιτοκίων πρσκαλεϊ πρόσ θετή άμεση Επιβάρυνση τού Ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών, σέ Ετή σια βάση, τής τάξεως τών 100 —  150 έκατ. δολ. γιά τήν πληρωμή τόκων στό εξωτερικό. ’Επιπλέον όμως, τά χαμηλά έλληνικά Επιτόκια, σέ σύγκριση μέ τά άντίστοι. χα Επιτόκια πού ισχύουν στίς ξένες χρηματαγορές, σέ συνδυασμό μέ τόν υψηλό πληθωρισμό καί τ ίς πληθωριστικές προσδοκίες πού έπι. κρατούν στό Εσωτερικό, είναι φυσικό νά έχουν δυσμενείς Επιπτώσεις σέ ορισμένες βασικές κατηγορίες συναλλαγματικών εισροών.Γιά τήν έξουδετέρωση τών Επιπτώσεων αυτών, είναι αναγκαία ή ύψωση τών Ελληνικών Επιτοκίων, τόσο τών καταθέσεων σέ δραχμές καί συνάλλαγμα όσο καί τών τρο£- πεζικών χορηγήσεων. Πρός τό σκοπό αυτό, ή Νομισματική ’ Επιτροπή άποφάσισε αυξήσεις τών έπι το κίων τών καταθέσεων σέ συνάλλαγμα 'Ελλήνων τοΰ Εξωτερικού καί Εξουσιοδότησε τήν ‘Υποεπιτροπή Πιστώσεων νά παρακολουθεί τήν κίνηση τών Επιτοκίων στό έξωτερι κο καί νά προβαίνει, χωρίς καθυστέρηση, σέ άνάλογες προσαρμογές τών Επιτοκίων τών καταθέσεων σέ συνάλλαγμα. Ειδικότερα, στήν περίπτωση τών καταθέσεων σέ δολλάρια ΗΠΑ καί Καναδά καί σέ λίρες ’Αγγλίας, τά Επιτόκια ε. παυσαν νά καθορίζονται άπό τίς νομισματικές άρχές καί αποτελούν αντικείμενο Ελεύθερης διαπραγμα- τευσεως τών Τραπεζών μέ τούς πελάτες τους, ήδη δ£ μελετάται ή άπελευθερωση τών Επιτοκίων καί τών λοιπών κατηγοριών καταθέσεων σέ δολλάρια ΗΠΑ καί Καναδά καί σέ λίρες Α γ γ λ ία ς . Τό μέτρο τούτο Εντάσσεται στή γενικότερη Επιδίωξη τών νομισματικών αρχών νά προχωρήσουν σέ πλήοη απελευθέρωση τών Επιτοκίων, άμέσως μετά τήν υποχώρηση τών πληθωριστι κών πιέσεων καί τήν Εξασθένιση τών πληθωριστικών προσδοκιών. ‘ Η άπελευθ'οωση αύτή θά Εξασφαλίσει τήν αυτόματη σύνδεση τών Ελληνικών Επιτοκίων πρός τά διεθνή Επιτόκια μέ βάση τίς οικονομικές, νο μισιιατικές καί συναλλαγματικές συνθήκες πού θά Επικρατούν στό Εσωτερικό καί τελικά θά άσκήσει σταθεροποιητική Επίδραση στό Ισοζύγιο πληρωιμών, άλλα καί στην όιισλή λειτουργία τής αγοράς συν αλλάγματος.
θηικε κατά 3,6%, ένώ τό άκαθάρι. στο Εθνικά προϊόν κατά 3,9%, σέ σύγκριση μέ άντίστυιχες αυξήσεις 5,9% τό 1978. Τό πραγματικό ά- γροτικό εΙσόδηιμα μειώθηκε κατά 5% σέ σύγκριση μέ αύξηση 7% τό 1978. Τό εισόδημα στό δευτερογενή τομίέα τής οικονομίας αύξήθη- κε κατά 5,6% (1978: 6,4%), είδι. κά δέ στή μεταποίηση κατά 5,2% (1978: 6,6%). Στόν τομέα τών υπηρεσιών ή αύξηση πού σημειώθη κε ήταν^ 4,6% (1978: 5,3%). ‘Ο ρυθμός άναπτύξεως τό 1979 ήταν καί πάλι υψηλότερος άπό τό μέσο όρο γιά τίς χώρες τής ΕΟ Κ  (3, 1%), άλλά ή μεταξύ τους διαφορά μειώθηκε σέ σύγκριση μέ Εκείνη τοΰ παρελθόντος.
2. Ή  δαπάνη  τής ο ίκονομίας‘ Η άκαθάο'στη δαπάνη τής οι- κο'’ηΐαίας τό 1979 αυξήθηκε κατά 4,3% έναντι 5,1% τό 1978. Ή  συΥ κράτηση τοΰ ρυθιιού ανόδου προηλ θε άπό 2 ^μικοότεοη αύξηση τής ίδιωτική^^Ρχταναλώσεως καί τών

δημόσιων Επενδύσεων. ‘Η δημόσια κατανάλωση καί οί ιδιωτικές Επεν δύσεις αυξήθηκαν μέ Ελαφρά ταχύτερο ρυθμό. Επειδή όμως, ή αύξη ση τής συνολικής δαπάνης ήταν μεγαλύτερη άπό Εκείνη τοΰ Α καθάριστου Εθνικού Προϊόντος, τό συνολικό Εξωτερικό Ελλειμμα τής οίκονομίας, όπως υπολογίζεται στούς ’ Εθνικούς Λογαριασμούς, δι ευρύνθηκε.Ή  συνολική κατανάλωση αύξήθη κε κατά 2,9% έναντι 5,1% τό 1978. Δεδομένου ότι ό ρυθμός άνόδου τού Εθνικού προϊόντος ήταν ταχύτερος (3,9%), ή σχέση κατα- ναλώσεως πρός Εθνικό προϊόν σημείωσε βελτίωση ένώ δέν φαίνεται νά ισχύει τό ίδιο καί γιά τή σχέση ιδιωτικής καταναλώσεως πρός τό διαθέσιμο ιδιωτικό εισόδημα. ‘ Η χαλάρωση τής καταναλωτικής δαπάνης προήλθε άπό τήν ιδιωτική κατανάλωση, τής οποίας ό ανοδικός ρυθμός επεσε στό μισό Εκείνου τού 1978 (1979: 2,5%, 1978: 5,4%), Ενώ ή δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 4,3%, έναντι 3,5% τό 1978. ‘Ο σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου ήταν συνολικά έλαψρά μεγαλύτερος τό· 1979 (4,9%, 1978: 4,7%), ώς συνέπεια τής ταχύτερης άνόδου τών ιδιωτικών Επενδύσεων (1979: 4,8%, 1978:4,1%), ή όποία προήλθε άπό τήν ανάκαμψη πού παρατηρήθηκε στίς Επενδύσεις στή μεταποίηση. Ενώ ό ρυθμός αυξήσε. ως τών Επενδύσεων σέ κατοικίες έκτιμάται ότι σημείωσε σημαντική Επιβράδυνση (1979: 8,1%, 1978: 13,8%). Οί δημόσιες Επενδύσεις αυξήθηκαν λιγότερο τό 1979 (5,3%, 1978: 6,3%) λόγω τής περιστολής τών Εν γένει δημόσιων δαπανών στό πλαίσιο τής άκολουθούμενης άντι- πληθωριστικής πολιτικής. Άξιοση μείωτη Εξαίρεση άποτέλεσε ή ου- σιωδώς μεγαλύτερη αύξηση τών Επενδύσεων στόν τομέα τής Ενεργεί ας (1979: 29,3%, 1978: 6,8%), γεγονός πού όφείλεται στίς Εντατικές προσπάθειες πού καταβάλλον ται γιά τήν ανάπτυξη τών Εγχώριων πηγών Ενέργειας.
3. Ή  γεωργική παραγωγήΜετά τή σημαντική αύξηση πού σημειώθηκε τό 1978 (6,2%), ή άκαθάρι στη αξία τής γεωργικής παραγωγής σέ σταθερές τιμές (μειώθηκε τό 1979 πάλι κατά 3,5% περίπου όπως τό 1977. ‘ Η Επανεμφάνιση τών Ετήσιων διακυμάνσεων τής αγροτικής παραγωγής πού άντ ανακλούν αντίστοιχες καιρικές με ταβολές δέν φαίνεται νά είναι ά. σχετη μέ τήν παρατηρούμενη στασιμότητα τών Επενδύσεων καί τή σχετική βραδύτητα στήν πραγματοποίηση τών αναγκαίων διαρθρω τικών μεταβολών καί οργανωτικών βελτιώσεων στόν τομέα αύτό. Οί παράγοντες αυτοί θά Εδιναν μεγαλύτερη άνθεκτικότητα στίς καλλι. έ-ργειες γιά τήν άντιμετώπιση τών Επιπτώσεων άπό τίς δυσμενείς και ρικές συνθήκες. ‘ Η φυτική παραγω γή μειώθηκε κατά 6,2%. Ή  μείωση προήλθε άπό τήν πτώση τής παραγωγής τόσο στίς Ετήσιες καλλιέργειες — κυρίως στά σιτηρά, με Εξαίρεση τόν άροΓβόσιτο—  όσο καί στίς δενδρώδεις καλλιέργειες καί οφείλεται κατά κύριο λόγο στήν μείωση τών στρεμματικών άποδό- σεων καί κατά δεύτερο λόγο στόν περιορισμό τών καλλιεργηθεισών Εκτάσεων. 'Η κτηνοτροψικη παραγωγή συνέχισε νά σημειώνει βραδεία άνοδο.Σημαντική πρόοδος πραγματοποιήθηκε τό 1979 πρός τήν κατεύθυνση τής προετοιμασίας τής έλ. ληνικής γεωργίας γιά τήν όμαλή Ενσωμάτωσή της στό Κοινοτικό πλαίσιο. Μεταξύ τών πιό σημαντι κών μέτρων ή Ενεργειών ήταν ή ψήφιση τού νέου νόμου γιά τούς ά. γροτικούς συνεταιρισμούς καί ή κα τάστρωση τών ειδικών προγραμμάτων περιφερειακής άναπτύξεως.

4. Ή  βιομηχανική παραγωγή‘ Η βιομηχανική παραγωγή συνέχισε όλάκληρο σχεδόν τό 1979 νά αυξάνεται μέ σταθερό ρυθμό. Τούς δύο τελευταίους μήνες όμως σημειώθηκε άπότομη χαλάρωση, ή ό. ποία χαρακτηρίζεται ώς Εκδήλωση καθυστερημένης προσαρμογής τής βιοιιηχανικής παραγωγής στην Επι βοάδυνση τής Εσωτερικής καί ¿εξωτερικής ζητήσεως.'Ο  Ετήσιος ρυθμός ανόδου τόσο τής συνολικής βιομηχανικής παρα-
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γωγής όσο καί τής παραγωγής τής ,μεταποιήσεως ήταν 6,1% τό 1979 έναντι 7,5% καί 7)6%  τό 1978 άντίστοιχα. Οί βιομηχανίες ύφαν_ τι κών ειδών σννέβαλαν κατά τό μεγαλύτερο μέρος στην αύξηση τής παραγωγής τής μεταιτοιήσεως. * Ακολούθησαν οί βιομηχανίες παραγώ γων πετρελαίου καί άνθρακα, μη μεταλλικών ορυκτών, ποτών, ειδών ένδύσεως καί ύποδησεως καί βασικών μετάλλων.*Η παραγωγή ηλεκτρισμού αύξή θηκε κατά 5,2% έναντι 11,8% τό 1978, καί ή έξορυκτική δραστηριότητα στά ορυχεία —  μεταλλεία κα τά 7,2%, έναντι μειώσεως 2,7% τό 1978. ‘ Η μικρότερη σέ σύγκριση μέ τό 1978 αύξηση τής παραγωγής ηλεκτρισμού άντανακλά κυρί. ως τίς μεταβολές στη σύνθεση τής βιομηχανικής καταναλώσεως ένέρ- γειας λόγω βραδύτερης αυξήσεως τής παραγωγής τών ήλεκτροβόρων κλάδων (αλουμίνιο, σιδηρονικέλιο). 'Η δραστηριότητα στά μεταλλεία καί όρυχεΐα σημείωσε άνάκαμψη πού οφείλεται οπήν αύξηση τής έξωτερικής ζητήσεως, κυρίως λευκολίθου καί βωξίτη.
5. Ή  άπασχόλησπΉ  απασχόληση στούς μη Αγροτικούς τομείς τής οικονομίας συνέχισε νά αυξάνεται τό 1979, δν καί·μέ χαμηλότερο ρυθμό σέ σύγκριση μέ τό 1978. Υπάρχουν Ακόμη ένδείξεις, δτι Από τά μέσα του 1979 τό έπίπεδο άπασχολήσεως ση μείωσε ουσιώδη έπιβράδυνση. Σύμφωνα, πάντως, μέ τά διαθέσιμα στοιχεία πού Αφορούν την περίοδο Ίανουαρίου —  Σεπτεμβρίου 1979, τό ποσοστό Ανεργίας παρέ,μεινε χα μηλάτερο τού 2%. Εξάλλου, σύμφωνα μέ στοιχεία τής τριμηνιαίας έρευνας τής Ε Σ Υ Ε , ή Απασχόληση στίς Αστικές καί ήμιαστικές περιοχές στην ϊ'δια έννεάμηνη περίοδο, αυξήθηκε κατά 1,5%, έναντι αντίστοιχων αυξήσεων 3,5% τό 1978 καί 3,8% τό 1977. ‘Ο Αριθμός τών ιμισθωτών, ειδικότερα, αύ ξήθηκε κατά 1,6% (1978: 2,2%, 1977: 4,8%). *Η έπιβράδυνση στον Ανοδικό ρυθμό τής Απασχολήσεως ήταν μικρότερης έκτάσεως στή με, ταποίηση, όπου σημειώθηκε έτήσια αύξηση 2,7% έναντι 3,1% τό 1978. Σέ άλλους τομείς τής οίκονρμιας, οί μεταβολές τής Απασχολήσεως κυμάνθηκαν μεταξύ χαλαρότητας, στούς τομείς κατασκευών και έμ. πορίου, ή Απόλυτης κάμψεως, στίς (μεταφορές, καί υψηλότερων έναντι τού 1978 ρυθμών Ανόδου, στούς τομείς «τών διαφόρων υπηρεσιών» τής Δημόσιας Αιοικήσεως καί του τομέα Τραπεζών καί Ασφαλειών.

Β. Μισθοί καί τιμές

1. Αμοιβή  έργασίαςΉ  μέση όναμαστιχή άμοιβή τών μισθωτών τού Αστικού τομέα τής οίκονομίας έκτιμάται δτι σημείωσε άνοδο τό 1979 κατά 18,7% σέ σύγκριση μέ 21,7% τό προηγούμενο έτος. ‘Ο περιορισμός τού ποσοστού αυξήσεως τής όνομαστικής Αμοιβής κατά τό 1979 συνέπεσε ιμέ ουσιώδη έπιτάχυνση τού ρυθμού Ανόδου τών τιμών καταναλωτή, ό όποιος σέ μέσα έπίπεδα έίφτασε τό 19% έναντι 12,5% τό 1978. ’Έ τσ ι, γιά πρώτη φορά Από τό 1974, ή όνο μαστική Αμοιβή αύξή. θηκε μέ τόν ίδιο περίπου ρυθμό με τόν όποιο αυξήθηκαν οί τιψές, μέ Αποτέλεσμα ή προτγματική Αγοραστική δύναμη τών Αποδοχών τών μισθωτών να μή σημειώσει αύξηση.'Η ^έπιβράδυνση τού αύξητικοΟ ρυθμού τής ιμέοης Αμοιβής τών μισθωτών κατά 3 έκατοστιαΐες μονά δες τό 1979 ήταν άποτέλεσμα τής έφαρμογής αύστηρότερης ττολιτι. κής̂  μισθών καί ήμερομισθίων, πού Απέβλεπε στήν καταπολέμηση τών πληθωριστικών πιέσεων ο! όποιες προέρχονται Από τήν ταχεία άνοδο τού έργατικού κόστους. Στά πλαίσια αύτά ή έθνική γενική συλ λογική σύμβαση έργασίσς πού ύπο γράφηκε στίς Αρχές τού έτους καθόρισε αύξηση 15% γιά τά κα. τώτοοτα δρια (μισθών καί ήμερο μισθίων, έναντι αύξήσεως 22% πού είχε δοθεί τό προηγούμενο έτος 1978. Γιά τίς λοιπές κατηγορίες έργαζομένων ή κυβερνητική πολιτική προέβλεπε χαμηλότερες αύξή-

σεις, δηλ. 10% μέ Ανώτατο ποσό αύξήσεως 1.4(Κ) δρχ. γιά τούς βα σικούς μισθούς καί 54 δρχ. γιά τά συμβατικά ήμερο μίσθια. Στίς περισσότερες δημόσιες έπιχει ρήσεις καί στίς Τράπεζες ή αύξηση περί ορίστηκε σέ 1.000— 1.100 δρα. χμές. Στούς δημόσιους υπαλλήλους δμως καί στό προσωπικό τής ΔΕΗ χορηγήθηκαν σημαντικά υψηλότερες αυξήσεις, στά πλαίσια τής έφαρ. μογής νέων μισθολογίων.Στή βιομηχανία οί συμβατικές αυξήσεις, σέ μέσα έτήσια έπίπεδα, έφτασαν τό 16,9% στήν κλωστοϋφαντουργία, τό 15,9% στή χηιμική βιομηχανία καί τό 13,6% στή σιδηροβιομηχανία. Οί πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές δμως αύξή θηκαν σημαντικά περισσότερο. Σύμ φωνα μέ στοιχεία τής Ε Σ Υ Ε  γιά τή μείζονα βιομηχανία, οί ωριαίες Αποδοχές τών έργατών αυξήθηκαν κατά 20,6%, οί έβδομαδιαΐες Αποδοχές κατά 20,4% (λόγω μειώσεως τού μέσου χρόνου έργασίας κατά 0,2%) καί οί μηνιαίες Αποδοχές τών υπαλλήλων κατά 18,7%. ’Από

τίς αποκλίσεις μεταξύ συμβατι*. κών καί πράγματι καταβαλλόμενων αμοιβών πού παρατηρήθηκαν καί στό έτος πού πέρασε προκύπτει δτι ή πίίση τής ζητήσεως στήν Αγορά έργασίας έξακολούθησε καί κατά τό 1979, ένώ παράλληλα συνεχίστηκε ή σημαντική άνοδος τού κόστους έργασίας μέ τή διεύρυνση τών διαφόρων παράπλευρων παροχών. Έ ν τούτοις, ή έπιβράδυνση τού ρυθμού αύξήσεως τής Αμοιβής έργασίας σέ συνδυασμό μέ τήν άνοδο τής παραγωγικότητας πού σημειώθηκε καί τό 1979 σέ αξιόλογη μείωση τού ρυθμού ανόδου τοΰ έργατικού κόστους κατά μονάδα προϊόντος. "Ε τσ ι, έκτιμάται δτι στον Αστικό τομέα τό κόστος έργασίας κατά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε κατά 15,4% έναντι 17,8% τό 1978. Στή μείζονα βιομηχανία, ειδικότερα, τό κόστος έργασίας κα τά μονάδα προϊόντος υπολογίζεται δτι αυξήθηκε κατά 16,6% (1978: 18,9%) δηλαδή μέ έλαφρά υψηλότερο ρυθμό σέ σχέση μέ τό σύνολο τού αστικού τομέα, λόγω τής ταχύτερης αυξήσεως τών Αμοιβών

τών έργατών βιομηχανίας πού δέν Αντισταθμίστηκε Από σημαντικά με γαλύτερη άνοδο τής παραγωγικότη τας στον τομέα αύτό (3,5%).
2. ’Εξελίξε ις στίς τιμέςΉ  έπιτάχυνση τοΰ ρυθμού τού πληθωρισμού Αποτέλεσε κύριο χαρακτηριστικό τών έξελίξεων τής έλ ληνικής οικονομίας τό 1979. ‘Η άνοδος τών τιμών καταναλωτή μέσα στό έτος, σύμφωνα μέ τό σχετικό δείκτη τής Ε Σ Υ Ε , έφτασε τό 24,8% έναντι αντίστοιχης Ανόδου 11,5% τό προηγούμενο έτος, ένώ τό μέσο έπίπεδο τών τιμών σημείωσε αύξηση 19% έναντι αύξήσεως 12,5% τό 1978 καί μέσης έτήσιας αύξήσεως 12,8% στήν τετραετία 1975 - 1978.'Η Αναζωπύρηση τού πληθωρισμού τό 1979 δέν ήταν, βέβαια, Α  πσκλειστικά έλληνίκό φαινόμενο. Σχετικά Αναφέρεται δτι ή μέση αύξηση τού έπιπέδου τών τιμών καταναλωτή στό σύνολο τών χωρών τού Ο Ο Σ Α  προσήγγισε τό

10%, έναντι Αντίστοιχης ανόδου 7,7% τό 1978, ένώ στίς χώρες τής ΕΟ'Κ ή άνοδος έφτασε τό 9%, έναντι 6,9% τό 1978.Στήν ‘Ελλάδα, ή έπιτάχυνση τού ρυθμού τού πληθωρισμού έκδηλώθηκε Από τούς πρώτους ήδη μήνες τοΰ έτους καί προήλθε Από έκτακτους παράγοντες. Οί παράγοντες αυτοί ήταν, πρώτο, ή πολιτική έ. ξυγιάνσεως τών τιμών στήν Αγορά πού έφαρμόστηκε μέ τή μετά, κύλιση έπιδοτήσεων στίς τιμές βρισμένων γεωργοκτηνοτροφι κών προ ιόντων καί μέ τήν προσπάθεια βαθ μιαίας έξαλείξεως τών έλλειμμά- των ορισμένων οργανισμών παροχής υπηρεσιών καί, δεύτερο, οί διαδοχικές ανατιμήσεις τών πετρελαιοειδών στή διεθνή Αγορά. Σύμφωνα μέ όρισμένες έκτιμήσεις, Από τίς 13,3 έκατοστιαΐες μονάδες τής διαφοράς ανόδου τού δείκτη τιμών καταναλωτή μεταξύ 1978 καί 1979, περίπου 4 έκατοστιαΐες υ^νάδεε όφείλονται στά μέτρα πού
------- ------ >
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--------------->Εφαρμόστηκαν γιά την Εξυγίανση της Εσωτερικής άγο ρά ς καί 5,3 Εκατοστιαίες μονάδες προήλθαν άπό τ ίς  άμεσες καί Εμμεσες Επιδράσεις τής άνατιμήσεως των πετρελαιοειδών τόν Α π ρίλιο  καί ‘ Ιούλιο. "Αν ατούς παράγοντες αυτούς προστεθεί καί ή απευθείας συμβολή τών υψηλότερων είσαγωγι κών τΐιμών πρώτων ύλών καί Ετοιμων προϊόντων, μπορεί νά Εξηγηθεί τό σύνολο σχεδόν τής έπιταχύν σεως τού ρυθμού τού πληθωρισμού πού Εμφανίστηκε τό 1979.Συμπληρωματικά παρατηρεΐται δτι Ισχυρή άνατιμητική έπί δράση άσκησε ή μεγάλη, σέ σύγκριση με τά προηγούμενα χρόνια, αύξηση τών τιμών τών γεωργικών προϊόντων. ‘ Η αύξηση αυτή, έπηρεασμέ νη καί órrró τή μεταφορά Επιδοτήσεων άπό τόν προϋπολογισμό στίς τιμές αλλά καί άπό τή μείωση κατά 5% τοΰ γεωργικού προϊόντος, άνήλθε σέ 19,3% έναντι 13,1% τό 1978 καί 13,5% τό 1977. ‘Αντίθετα, ή αυξητική Επίδραση τού Εργατικού κόστους κατά μονάδα προϊόντος σ τίς  τιιμές Εκτιμάται δτι ήταν (μειωμένη τό 1979, σέ σύγκρι ση μέ τά άμέσως προηγούμενα Ετη κατά τά όποια ή άνοδος τού Εργα τικού κόστους άποτέλεσε κύριο προσδιοριστικό παράγοντα τού ρυ θμού τού πληθωρισμού.
Γ. Νομισματικές 
καί πιστωτικές 

έξελίξεις

1. Μεταβολές στή ρευστότητα 
τής οικονομίαςΉ  νοιμιαματική Επέκταση παρουσίασε συγκράτηση στό 1979, σέ σύγκριση μέ τό προηγούμενο έτος. Οί ρυθμοί αύξήσεως τών βασικών νομισματικών μεγεθών (δηλαδή τής νομισματικής κυκλοφορίας καί τής προσφοράς χρήματος) διαμορφώθηκαν σέ έπίπεδα κατά 5 ώς 6 ποσοστιαίες ιμονάδες χαμηλότερα άπό Εκείνα τού 1978. Συγκεκριμένα, ό ρυθμός αυξήσεως τής προσφοράς χρήματος, ΜΙ —  ή όποια περιλαμβάνει τή νομισματική κυκλοφορία καί τ ίς καταθέσεις ό_ ψεως—  άπό 22,2% τό 1978 Επιβραδύνθηκε σέ 16,4% τό 1979. Ε πιβράδυνση σημειώθηκε καί οττά δύο συστατικά στοιχεία τής προσφοράς χρήμοττος, ήταν δμως μεγαλύτερη στίς καταθέσεις όψεως.Τό κύριο χαρακτηριστικό τών νο μισματικών Εξελίξεων στό 1979 ήταν ή κάμψη τού ρυθμού αύξήσε. ως τών τραπεζικών καταθέσεων. Στό πρώτο καί τό δεύτερο τρίμη. νο τού έτους οί Ιδιωτικές καταθέ- σεις μέ Ετήσιο ρυθμό, Εποχικά διορθωμένο, γύρω στό 20%, δηλαδή χαμηλότερο άπό αυτόν πού προέ- βλεπε τό Ετήσιο νομισματικό πρόγραμμα (22%). Παράλληλα δμως ή πιστωτική Επέκταση τών Εμπορικών Τραπεζών ήταν στά δύο πρώτα τρίμηνα τού έτους ιμεγαλύτερη κατά 1— 2 ποσοστιαίες μονάδες άπό τό στόχο τού νομισματικού προ γράμματος, μέ άποτέλεσμα Ενα τμήμα τής Επεκτάσεως αυτής νά χρηματοδοτηθεί άπό κεφάλαια τής Τραπέζης τής Ελλάδος μέ τή μορ. φή κυρίως υπεραναλήψεων άπό τούς τρεχούμενους λογαριασμούς τών Τραπεζών. Οί Εξελίξεις αύτές όδήγησαν σέ Επιτάχυνση τού Ετήσιου ρυθμού αυξήσεως τής νομισματικής κυκλοφορίας, στά δυο πρώτα τρίμηνα του Ετους.Στό τρίτο τρίμηνο, ή χαλάρωση στην αύξηση τών καταθέσεων Εγινε Εντονότερη. Παρά την Επιβράδυνση τής αυξήσεως τής ρεοστάτη τας τών Εμπορικών Τραπεζών άπό τό λόγο αύτό, ή πιστωτική Επέκταση πρός τόν Ιδιωτικό τομέα συνεχίστηκε μέ υψηλό ρυθμό. ΟΙ Εξελίξεις δμως αύτές δέν κατέλη- Εαν σέ Επιτάχυνση τού ουθμού αύ. ξήσεως τής νομισματικής κυκλοφο ρίας, λόνω κυρίως τής διευούνσε. ως τού ¿λλείτιυατος τού ϊσοΓι/νίου πληρωμών, τό όποιο άποροόφησε σημαντικά μεγαλύτερα ποσά δραχμών άπό την κυκλοφορία.

Στό τέταρτο τρίμηνο τού έτους, καί μετά τά μέτρα πού Ελαβαν οί νομισματικές άρχές (αύξηση Επιτοκίων καί υποχρεωτικών το ποθετήσεων σέ έντοκα γραμμάτια), άνακόπηκαν οί τάσεις πού είχαν Επικρατήσει στά προηγούμενα τρίμηνα. "Ε τσ ι, στό τελευταίο τρίμηνο παρατηρήθηκε σχετική συγκράτηση τής πιστωτικής Επεκτάσεως τών Εμπορικών Τραπεζών, Ενώ βελ τιώθηκε καί ό ρυθμός αυξήσεως τών καταθέσεων. 'Η νομισματική κυκλοφορία κινήθηκε. Επίσης, μέ χαμηλό Ετήσιο ρυθμό αυξήσεως, σέ αυτό δμως συνετέλεσε καί τό Ελλειμμα τού Ισοζυγίου πληρωμών, πού Εξακολούθησε νά διαμορφώνεται σέ υψηλά Επίπεδα.Σημαντική κάμψη παρουσίασε στό 1979 καί ό ρυθμός αυξήσεως τής υπό εύρεία Εννοια προσφοράς χρήματος, Μ3 (δηλαδή τής νομισματικής κυκλοφορίας καί τών πά σης φύσεως Ιδιωτικών καταθέσεων, πλήν τών δεσμευμένων). ‘ Ο ρυθμός αυξήσεως του συνόλου τών ρευστών διαθεσίμων ήταν στό 1979 χαμηλότερος άπό τό ρυθμό αύξή- σεως τού χρηματικού είσοδήματος, μέ άποτέλεσμα νά άνακοπεΐ ή άνο δική πορεία τής ρευστότητας τής οικονομίας γιά πρώτη φορά άπό τό 1974. *Η Εξέλιξη αυτή υποδηλώνει κάμψη τής ζητήσεως ρευστών διαθεσίμων άπό τό κοινό, πού θά πρέπει νά συνδέεται μέ την Επιτάχυνση τού πληθωρισμού καί την ουσιώδη Ενίσχυση τών πληθωριστικών προσδοκιών μέσα στό Επισκοπού με νο Ετος.Κύριος αυξητικός παράγοντας τής προσφοράς χρήματος ήταν καί τό 1979 τό χρηματοδοτικό Ελλειμ μα τού δημόσιου τομέα. Αυξητική δμως ήταν στό 1979 καί ή Επίδραση του Ιδιωτικού τομέα τής οίκονομίας, κυρίως Επειδή οί ίδιω τικές άποταμιεύσεις πού είσέρρευ σαν στό πιστωτικό σύστημα δέν ήταν άρκετές — Εξαιτίας τής κάμψεως πού παρατηρήθηκε στ ή ροπή πρός κατάθεση—  γιά νά καλύψου; τήν πιστωτική Επέκταση πρός τόν ίδιωτικό τομέα, παρά τήν Επιβράδυνση πού σημειώθηκε στήν τελευταία. Τέλος, ό Εξωτερικός τομέας Επέδρασε μειωτικά στήν προσφορά χρήματος.
2. Τραπεζική  

χρηματοδότηση*Η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση τής οίκονομ ίας αυξήθηκε τό 1979 κατά 135.862 έκατ. δρχ. ή 20,4%, Εναντι αυξήσεως κατά 130.665 έκατ. δρχ. ή 23,8% τό1978. Ή  συγκράτηση τής συνολικής πιστωτικής Επεκτάσεως όφεί. λεται άποκλειστικά στήν Επιβράδυνση τής άνόδου τών πιστώσεων πρός τόν ιδιωτικό τομέα, πού αυξήθηκε τό 1979 μέ ρυθμό 19,0%, Εναντι 24,4% τό προηγούμενο Ετος. ‘Αναλυτικότερα, ό ρυθμός αύ ξήσεως τών βραχυπρόθεσμων πιστώσεων περιορίστηκε σέ 15,5% τό1979, Εναντι 24,6% τό 1978, Ενώ τά μακροπρόθεσμα δάνεια γιά τή χρηματοδότηση τών Επενδύσεων αύ ξήθηκαν μέ τόν ίδιο περίπου ρυθμό (23,8%) τού προηγούμενου Ετους. ‘ Εξάλλου, ή χρηματοδότηση των δημόσιων Επιχειρήσεων καί τών δημόσιων όργανισμών άπό τό τραπεζικό σύστημα τής χώρας σημείωσε καί κατά τό 1979 πολύ μεγαλύτερη αύξηση σέ σύγκριση μέ τό προηγούμενο Ετος (1979: 30, 7%, 1978: 20,3%).
3. ΚαταθέοειςΤό σύνολο τών Ιδιωτικών καταθέσεων σέ δραχμές στά πιστωτικά Ιδρύματα τής χώρας Εφτασε στό τέλος τού 1979 τά 663.503 έκατ. δραχ., σημείωσε δηλαδή αύξηση κατά 110.151 έκατ. δρχ. ή 19,9%, Εναντι αύξήσεως κατά 27,4% καί 25,5% στά δύο άμέσως προηγούμενα Ετη.*Η κάμψη του ρυθμού αύξήσεως τών Ιδιωτικών καταθέσεων μέσα στό 1979 σημειώθηκε σέ δλες τίς κατηγορίες καταθέσεων. ‘ Από τίς άποτσυιευτικές καταθέσεις μεναλύ τεση Επιβράδυνοη Εμφάνισε ό ρυθμός αύξήσεως τών καταθέσεων τα μιευτηρίου (1979: 17,4%, 1978:

25,7%) καί σχετικά μικρότερη κάμ ψη ό ρυθμός αύξήσεως τών καταθέσεων προθεσμίας (1979: 28,0%, 1978: 35,6%). ‘Ανάλογη περίπου πρός τήν Εξέλιξη τών άποταμιευτι κών καταθέσεων ήταν καί ή Εξέλιξη τών καταθέσεων όψεως, ό ρυθμός αύξήσεως τών όποιων μειώθηκε άπό 28,1% τό 1978 σέ 22,9% τό 1979.Τό ύπόλοιπο τών καταθέσεων σέ συνάλλαγμα αύξήθηκε μέσα στό 1979 κατά 29.940 έκατ. δρχ. ή 26,8% σέ σύγκριση μέ αύξηση 26. 207 έκατ. δρχ. ή 30,6% στό 1978.'Η κάμψη τού ρυθμού αύξήσεως στό 1979 άφορα όλες σχεδόν τίς κατη γορίες καταθέσεων σέ συνάλλαγμα, μέ Εξαίρεση τίς καταθέσεις προθεσμίας μόνιμων κατοίκων άλλοδα πής καί ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, οί όποιες αυξήθηκαν ταχύτερα σέ σύγκριση μέ τό 1978.
Δ. Δημοσιονομικές 

έξελίξεις‘ Η τάση Επεκτάσεως πού χαρακτήριζε τή δραστηριότητα τού Δη μοσίου τά τελευταία χρόνια άνακό. πηκε κατά τό 1979. "Ε τσ ι, οί δαπάνες τού δημόσιου τομέα, ώς ποσοστό τού άκαθάριστου Εθνικού προ ιόντος, πιορίστηκαν σέ 33,7% σέ σύγκριση ιμέ 34,2% τό 1978. *Εν τούτοι ς , τό ενοποιημένο Ελλει μμα τού Δημοσίου, στή διαμόρφωση τού όποιου συμβάλλουν καί οί καθαρές μεταβιβάσεις κεφαλαίων πρός τόν ίδιωτικό τομέα, ή αύξηση τών άπο. θεμάτων καί τών καθαρών άπαιτή. σεων τών λογαριασμών διαχειρίσε. ως άγρστικών προϊόντων καί Εφοδίων καί τά χρεολύσια τού δημόσιου χρέους, σημείωσε περαιτέρω αύξηση καί Εφτασε τό 1979 τά 108.988 έκατ. δρχ. σέ σύγκριση ιμέ 78.780 έκατ. δρχ. τό 1978. *Ως ποσοστό τού άκαθάριστου Εθνικού προϊόντος τό Ελλειμμα Εφτασε τό 7,4% σέ σύγκριση μέ 6,6% τό 1978. 'Η αύξηση προήλθε άποκλει στικά άπό τό Ελλειμμα τών δημόσιων Επιχειρήσεων καί τό ταμειακό άνοιγμα πού άφησε ή διαχείριση τών πετρελαιοειδών, πού περιλαμβάνεται στούς λογαριασμούς διαχειρίσεως άγροτικών προϊόντων καί Εφοδίων. ‘Αντίθετα, αύξήθηκε τό πλεόνασμα τών ΝΠΔΔ Ενώ τό Ελ λειμμα τού κρατικού προϋπολογισμού ώς ποσοστό τού άκαθάριστου Εθνικού προϊόντος παρέμεινε στό Επίπεδο τού 1978.Οί δαπάνες του κρατικού προϋπο λογισμού διαμορφώθηκαν τελικά τό 1979 σέ 377.800 έκατ. δρχ. Εναντι 384.800 έκατ. δρχ. πού είχαν αρχικά προβλεφθεΐ καί 299.897 έκατ. δρχ. τού 1978, σημείωσαν δηλαδή αύξηση 26% σέ σύγκριση μέ 17,9% τό προηγούμενο Ετος. Ειδικότερα οί δαπάνες γιά μισθούς καί συντάξεις αυξήθηκαν κατά 25,1%, δηλαδή, μέ ρυθμό Ελαφρά χαμηλότερο άπό τό προηγούμενο Ετος (26, 6%). Στήν αύξηση αύτή συντέλεσε ή όλοκλήρωση τής Εφαρμογής τοΰ Ενιαίου μισθολογίου τών δημόσιω; υπαλλήλων. Σημαντική αύξηση σημείωσαν Επίσης οί δαπάνες γιά τήν Εξυπηρέτηση τού δημόσιου χρέ ους, ύστερα άπό τήν αύξηση τών Επιτοκίων καί οί δαπάνες γιά Επιδοτήσεις, Επειτα άπό τήν κάλυψη Ελλείμματος του λογαριασμού καταναλωτικών άγαθών ποσού 9.400 έκατ. δρχ. Οί δαπάνες, Εξάλλου, τού κρατικού προγράμματος δημό σιων Επενδύσεων Εφτασαν στά 64. 300 έκατ. δρχ., αυξήθηκαν, δηλαδή, κατά 24,5% σέ σύγκριση μέ 14,8% τό 1978.Τά Εσοδα τού κρατικού προϋπολογισμού Εφτασαν τό 1979 στά 316.400 έκατ. δρχ. σέ σύγκριση μέ 249.202 έκατ. δρχ. τό 1978, σημείωσαν, δηλαδή, αύξηση κατά 27%, Εναντι αύξήσεως 18,5% τό 1978. Είδικότερα, τά Εσοδα άπό τούς άμεσους φόρους αύζήθηκαν κατά 38,8% καί τά Εσοδα άπό έμμεσους φόρους κατά 22,7ο)ο. Τό σύνολο τών φορολογικών Εσόδων αύξήθηκε κατά 24.9% καί Ε. Φτάσε στό ποσό τών 287.000 έκατ. δογ. Τά λοιπά εσοδ™ τού τακτικού ποοϋπολογισμού αύΕήθηκαν κατά 8. 850 έκατ. δρχ. καί Εφτασαν στά 27.100 έκατ. δρχ.. Ενώ τά Εσοδα

Επενδύσεων Εφτασαν τά 2.100 έκατ. δρχ., άπό 928 έκατ. δρχ. τό 1978. Στήν άμεση φορολογία, τόν υψηλότερο ρυθμό άνόδου, 41,1%, σημείωσαν τά Εσοδα άπό τό φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σέ αύ τό συνέβαλαν τά πρόσθετα Εσοδα πού Εξασφαλίστηκαν μέ τήν Εφαρμογή τού συστήματος προσδιορισμού τού εισοδήματος βάσει τών τεκμηρίων δαπανών διαβιώσεως. ‘ Ικανοποιητική, Επίσης, ήταν καί ή αύξηση τών Εσόδων άπό τή φορολογία είσοδήματος νομικών προσώπων, Επειτα άπό τήν αύξηση τών κερδών καί τήν πληρέστερη σύλληψη τής φορολογητέας ύλης. ‘Από τούς Εμμεσους φόρους τ ίς  σημαντικότερες αύξήσεις παρουσίασαν τά Εσοδα άπό τούς δασμούς καί τ ίς  είσφαρές στά είσαγόμενα άγα- θά, άπό τόν ΦΚΈ καί άπό τά τέλη χαρτοσήμου. ’Αντίθετα, τά Εσοδα άπό τ ίς  φορολογίες αύτοκινή. των σημείωσαν μείωση κατά 2% περίπου Εναντι τού 1978 καί ήταν κατώτερα κατά 7.000 έκατ. δρχ. άπό τά Εσοδα πού είχαν προϋπολογιστεί. Μειωμένη ήταν συγκριτικά καί ή άπόδοση τής φορολογίας καυ σίμων (αύξηση 17,5% τό 1979 σέ σύγκριση μέ 31,7% πού είχε προϋπολογιστεί καί 28,4% πού είχε πραγματοποιηθεί τό 1978).Ό  τακτικός προϋπολογισμός κλείνει μέ περίσσευμα 800 έκατ. δρχ., Ενώ ό γενικός κρατικός προϋπολογισμός άφησε δημοσιονομικό Ελλειμμα 61.400 έκατ. δρχ. πού καλύφθηκε μέ Εκδοση Εντοκων γραμ ματ ίων 40.900 έκατ. δρχ. καί μέ δανεισμό άπό τό Εξωτερικό 20.500 έκατ. δρχ.Οί δαπάνες γιά τήν προμήθεια γεωργικών προϊόντων καί κρατικών Εφοδίων Εφτασαν στό ποσό τών 78.516 έκατ. δρχ. σέ σύγκριση μέ 63.228 έκατ. δρχ. τό 1978. Στήν άνοδο αύτή τών πληρωμών συντέ- λεσαν οί αυξημένες δαπάνες γιά τή συγκέντρωση δημητριακών, πού ήταν άποτέλεσμα τών υψηλότερων τιμών συγκεντρώσεως καί τής μεγαλύτερης ποσότητας του σνγκεν. τρωθέντος άραβοσίτου, ύστερα άπό τήν Εντυπωσιακή αύξηση τής παραγωγής του. Οί άντίστοιχες είσ. πράξεις Εφτασαν στά 47.100 έκατ. δρχ. Εναντι 42.544 έκατ. δρχ. τό 1978. Τό πραγματικό Ελλειμμα άπό τή διαχείριση τών γεωργικών προϊόντων καί Εφοδίων Εκτιμάται σέ20.250 έκατ. δρχ., άπό τά όποια 9.400 έκατ. δρχ. καλύφθηκαν άπό τόν τακτικό προϋπολογισμό. Τό πραγματικό Ελλειμμα τό 1978 Εφτασε τά 21.293 έκατ. δρχ.Ό Ι συνολικές δαπάνες τών δημό σιων Επιχειρήσεων (τρέχουσες καί Επενδύσεων) έκτιμούνται σέ 139. 979 έκατ. δρχ. τό 1979, Εναντι 106.628 έκατ. δρχ. τό 1978. ’ Εξάλλου, τά άντίστοιχα Εσοδα Εφτασαν στά 105.549 έκατ. δρχ. Εναντι 85.184 έκατ. δρχ. τό 1978. "Ετσι, τό Ελλειμμα τών δημόσι,ων Επιχειρήσεων ήταν 34.430 έκατ. δρχ. τό 1979, Εναντι 21.444 έκατ. δρχ. τό 1978, καί προήλθε άπό τίς δαπάνες Επενδύσεων (36.186 έκατ. δρχ. τό 1979 καί 23.131 έκατ. δρχ. τό 1978). Τό Ελλειμμα αύτό καλύφθηκε κατά τά δύο τρίτα περίπου άπό Εσωτερικό δανεισμό καί κατά τό υπόλοιπο άπό Εξωτερικά δανεισμό.
Ε. ’ Ισοζύγιο -πληρωμών

Τό Ελλειμμα τού Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Εφτασε τό 1979 τά 2.277 έκατ. δολ. Εναντι1.250,3 έκατ. δολ. τό 1978. *Η δυσμενής αύτή Εξέλιξη όφείλεται κυ ρίως στί μεγάλες αύξήσεις πού σημείωσαν οί τιμές του πετρελαίου καί πρώτων ύλών κατά τό 1979. Σημαντική δμως ήταν καί ή διόγκωση τών υπολοίπων είσαγωγών, ή όποια φαίνεται δτι ξεπέρασε τίς τρέχουσες άνάγκες τής σίκονομίας. *Ή χρηματοδότηση του αύξημένου Ελλείμματος τρεχουσών συναλλα. γών δέν συνάντησε Ιδιαίτερες δυσκολίες. *Η εΙσροή Ιδιωτικών κεφαλαίων αύδήθηκε μέ Ικανοποιητικό ουθμό καί κάλικίιε τά τοία τέ- ταοτα περίπου τού Ελλείμματος. Τό υπόλοιπο, μετά τήν αφαίρεση τών τσκχοποιητέων στοιχείων, κα

λύφθηκε άπό τόν καθαρό δανεισμό τού δημόσιου τομέα.
1. Τρέχουσες συναλλαγέςΉ  χειροτέρευση τού Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τό 1979 όφείλεται στή μεγάλη άνοδο τής συναλλαγματικής δαπάνης γιά εΙ- σαγωγές (1979: 37,8%, 1978: 14, 5%). "Οπως ήδη άναφέρθηκε, ή Εξέλιξη αύτή ήταν κυρίως άποτέλεσμα τής μεγάλης άνόδου τής τ ι.τού άργού πετερελαίου καί τών πρώτων ύλών στίς διεθνείς άγορές. Παράλληλα, δμως, οί πληθωριστικές πιέσεις πού ήταν Ιδιαίτερα Εντονες κατά τό 1970 είχαν ώς άποτέλεσμα νά διατηρηθεί ή ζήτηση γιά  είσαγωγές άγαθών σέ υψηλά Επίπεδα, παρά τήν Επιδρά δυνση τού ρυθμού τού Εθνικού εέ σοδήματος. Οί συναλλαγματικές είσπράξεις άπό Εξαγωγές άγαθών σημείωσαν Επίσης σημαντική Επιτάχυνση κατά τό Επισκοπούμενο Ε. τος (1979: 31,1%, 1978: 18,9%). ‘ Η ευνοϊκή αύτή Εξέλιξη όφείλεται τόσο στήν άνοδο τής Εξωτερικής ζητήσεως πού παρατηρήθηκε στίς κυριότερες χώρες στίς όποιες κα. τευθύνονται τά Ελληνικά προϊόντα, όσο καί στήν Ενίσχυση τής άντα- γωνιστικάτητας τών Ελληνικών προ ϊόντων στή διεθνή άγορά. Τελικό άποτέλεσμα τών Εξελίξεων αύτών ήταν ή διεύρυνση τού Ελλείμματος τού Εμπορικού Ισοζυγίου πού Εφτασε τά 6.117,8 έκατ. δολ. Εναντι 4. 339,2 Ισοζίυγίου πού Εφτασε τά 6. 117,8 έκατ. δολ. Εναντι 4.339,2 έκατ. δολ. τό 1978.Ευνοϊκή ήταν ή διαμόρφωση τού πλεονάσματος τού Ισοζυγίου άδηλων συναλλαγών τό όποιο πλησίασε τά 4 δις δολ. Οί άδηλες είσρο. ές αυξήθηκαν κατά 27,6%, Ενώ οί άδηλες πληρωμές κατά 31,7%. "Ολα τά Επι μέρους κονδύλια τών άδηλων εισπράξεων σημείωσαν υψηλούς ρυθμούς άνόδου. ’ Ιδιαίτερης σημασίας ήταν ή ταχεία άνοδος τοΰ ναυτιλιακού συναλλάγματος με τά τήν Επιβράδυνση πού είχε σημειώσει τό 1978.

2. Κίνηση κεφαλαίων‘ Η εΙσροή Ιδιωτικών κεφαλαίων αύξήθηκε τό 1979 μέ Ικανοποιητικό ρυθμό (18,3%) άλλά παρουσίασε χειροτέρευση στή σύνθεσή της. "Α. νοδο σημείωσε ό δανεισμός τών Τραπεζών καί τών Ιδιωτικών Επιχειρήσεων καθώς καί οί Εμπορικές πιστώσεις τού Εξωτερικού (1979: 747 έκατ. δολ., 1978: 401 έκατ. δολ.), δηλαδή, τών κεφαλαίων πού συνεπάγονται άντίστοιχη αύξηση μελλοντικών συναλλαγματικών ύπο χρεώσεων τής χώρας. Αντίθετα, τό σύνολο τών κεφαλαίων πού εϊτε δέν δημιουργούν μελλοντικές ύποχρεώ. σεις σέ συνάλλαγμα (κεφάλαια γιά άγορά άκινήτων, καταθέσεις <τέ δραχμές μετατρέψιμες) ή πού δημιουργούν περιορισμένες συναλλα. γματικές υποχρεώσεις (καταθέσεις σέ συνάλλαγμα ‘Ελλήνων τού Εξω. τερικού) σημείωσε Ελαφρά κάμψη (1979: 998 έκατ. δολ., 1978: 1. 074 έκατ. δολ.). *Η μείωση στήν καθαρή εΙσροή Ιδιωτικών κεφαλαίων τής τελευταίας κατηγορίας προήλ θε άπό τή σημαντική κάμψη πού παρατηρήθηκε στην εΙσροή καταθέσεων σέ συνάλλαγμα Ελλήνων τού Εξωτερικού.Ό  δανεισμός τού δημόσιου τομέα καί τής Τραπέζης τής Ε λλά δος Εφτασε τά 634,3 έκατ. δολ. Εναντι 525,3 έκατ. δολ. τό προηγούμενο Ετος. Αύξηση σημείωσαν καί οί πληρωμές γιά χρεολύσια τού Ιδιωτικού καί δημόσιου τομέα άλ. λά μέ βραδύτερο ρυθμό άπό αυτό πού σημείωσαν οί συναλλαγματικές είσπράξεις άπό Εξαγωγές άγαθών καί υπηρεσιών. ‘Αποτέλεσμα αύτών τών Εξελίξεων ήταν νά βελτιωθεί γιά τέταρτο κατά σειρά Ετος ή σχέση τών τοκοχρεολυσίων πρός τό σύνολο τών συναλλαγματικών εισπράξεων άπό άγαθά καί υπηρεσίες (1979: 8,4%, 1978: 8,6%).
1) Τό Ελλειμμα τοΰ γενικού κρατικού προϋπολογισμού προέρχεται άποκλειστικά άπό τό πρόγραμμα δηιιοσίων έπενδύσεων, ενώ ό τακτικός ποοϋπολογισμός εΐναι Ισοσκε λισμένος.2) Εισαγωγές καυσίμων Εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου. J 9


