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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρός

τη Βουλή των Ελλήνων

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έχω την τιμή να υποβάλω στην 
κρ'ιση και την έγκρισή σας το Γενικό Προϋπολογισμό του Κρότους για το οικονομικό έτος 1983.

Ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους του 1983 είναι ο δεύτερος που συντάσσει η 
- κυβέρνηση της Αλλαγής-και βασίζεται, όπως κι εκείνος του 1982, στην εκφρασμένη κυβερνητική - 
πολιτική για αυτοδύναμη ανάπτυξη, κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη και για συνετή διαχείρι
ση των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Ο απολογισμός της δημοσιονομικής διαχείρισης του 
χρόνου που τελειώνει μας επιτρέπει να ισχυριαθούμε ότι συνετή θα είναι η διαχείριση των 
χρημάτων του ελληνικού λαού και σ' ο χρόνο που έρχεται.

Ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους που καταθέτω σήμερα αναφέρεται σε μια περίοδο 
που οι εξελίξεις της διεθνούς οικονομίας δεν προβλέπονται ευνοϊκές. Η στασιμότητα στην 
οικονομική δραστηριότητα συνεχίζεται και η ανάκαμψη που συνεχώς αναμένεται δεν φαίνεται να 
είναι κοντά. Οι πληθωριστικές πιέσεις υποχώρησαν αλλά η ανεργία παίρνει εκρηκτικές διαστά
σεις. Το διεθνές εμπόριο βρίσκεται σε στασιμότητα και οι διεθνείς μεταφορές σε κρίση. Η 
διόγκωση του εξωτερικού χρέους του τρίτου κόσμου και η αδυναμία εξυπηρέτησής του περιέ
χουν σοβαρούς κινδύνους για το διεθνές νομισματικό σύστημα. Φυσικό είναι οι συνθήκες αυτές 
της διεθνούς οικονομίας να επηρεάζουν αρνητικά και την ανοικτή οικονομία της χώρας μας.

Για την ελληνική οικονομία το 1983 δεν πρόκειται να είναι εύκολος χρόνος. Το 1982 η 
Κυβέρνηση κατάφερε να σταματήσει την κατηφορική πορεία της οικονομίας, που άρχισε πριν από 
μερικά χρόνια. Τώρα, βρισκόμαστε στο σημείο εκκίνησης για μια καινούργια άνοδο της παραγω
γής, της παραγωγικότητας και της ευημερίας του ελληνικού λαού. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος 
και η προσπάθεια που χρειάζεται μεγάλη. Πιστεύουμε όμως στις δυνάμεις του έθνους και είμαστε 
βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε. Μέσα στα πλαίσια αυτά των προοπτικών για την διεθνή και 
ελληνική οικονομία και με το όραμα για ένα καλύτερο μέλλον, συντάχθηκε ο Προϋπολογισμός του 
1983.

Ο απολογισμός του 1982 για τη διαχείρηση του δημόσιου χρήματος που κάνουμε σ’ εσάς, 
τους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού, στη Βουλή των Ελλήνων, μας επιτρέπει να είμαστε 
υπερήφανοι. Ο Προϋπολογισμός του χρόνου που λήγει ετοιμάστηκε με επιμέλεια, παρουσιάστη
κε στη Βουλή με ειλικρίνεια και εκτελέστηκε με συνέπεια. Οι δαπάνες συγκρατήθηκαν κάτω από 
τις προβλέψεις, τα έσοδα παρουσιάζουν μικρή μόνο υστέρηση και το έλλειμμα είναι ελαφρά 
μεγαλύτερο από εκείνο που εγκρίνατε στην αρχή του χρόνου. Στο χρόνο που πέρασε, η κατανομή 
των φορολογικών βαρών έγινε δικαιότερη και η φοροδιαφυγή μειώθηκε. Ο αναδιανεμητικός 
στόχος του Προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε μέσα από τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 
δόθηκαν στα χαμηλά εισοδήματα και τις γενναίες αυξήσεις που πήραν οι χαμηλόμισθοι.



Ο Προϋπολογισμός του οποίου ζητάμε την έγκριση, είναι κι αυτός συνταγμένος με ειλικρί
νεια. Αποβλέπει στη μακρόχρονη. αυτοδύναμη ανάπτυξη και την εδραΐωση της οικονομικής και 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι βέβαια τέλειος μιας και οι δομές της οικονομίας και το 
φορολογικό σύστημα στο οποίο βασίζεται χρειάζονται ανάπλαση. Η ανάπλαση της οικονομίας θα 
πάρει καιρό, η αναμόρφωση όμως"του’φορολογικού συστήματος θα γίνει το 1983.

Ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους για το 1983 χαρακτηρίζεται απο λιτότητα στις 
τρέχουσες δαπάνες, οπό συνετή αύξηση των εσόδων και από συγκράτηση των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων. Είναι αναπτυξιακός προϋπολογισμός και εντάσσεται στα πλαίσια του πενταετούς 
Προγράμματος που ετοιμάζεται.

Πριν τελειώσω, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημόσιους λειτουργούς που συνέβαλαν 
στην έγκαιρη προετοιμασία και κατάθεση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες ανήκουν στους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Οικονομικών.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Ζητώντας την έγκρισή σας για το Γενικό Προϋπολογισμό του Κρότους 1983, θέλω να σας 
διαβεβαιώσω ότι όπως φέτος έτσι και στο χρόνο που έρχεται, θα διαχειρισθούμε τα δημόσια 
οικονομικά με συνέπεια, ειλικρίνεια και σύνεση.


