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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1987 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Προς
? τη Βουλή των Ελλήνων

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Έχω την τιμή να σας υποβάλω για ψήφιση τον Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους 
του οικονομικού έτους 1987, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

Ο Προϋπολογισμός του 1987 συμπίπτει με τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής του σταθερο
ποιητικού προγράμματος της Κυβέρνησης, που εξαγγέλθηκε τον Οκτώβρη του 1985 και που 
αποβλέπει στην όσο το δυνατό πιό γρήγορη μεταστροφή των οικονομικών εξελίξεων προς 
την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των προϋποθέσεων σταθερής ανάπτυξης της οικονο
μίας.

Η επιτυχία των στόχων που είχαν τεθεί για το 1986 με την κατάθεση του αντίστοιχου 
προϋπολογισμού, προδιαγράφει και την επιτυχία των στόχων του δεύτερου μέρους του 
σταθεροποιητικού προγράμματος που αναφέρονται στην εισήγηση του Προϋπολογι
σμού.

Οι στόχοι αυτοί προβλέπουν παραπέρα μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρω
μών, μείωση των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα κατά τέσσερες ακόμη μονάδες 
σαν ποσοστό στο ΑΕΠ, καθώς και μείωση του πληθωρισμού σε μέσα επίπεδα στο 12% - 
13%.

Παράλληλα βασικός στόχος του Προϋπολογισμού του 1987 είναι η επιτάχυνση των 
διαδικασιών και της προσπάθεισς για διαθρωτικές ολλαγές, που θα μεταβάλουν το συσχετι
σμό κόστους και σποδοτικότητας στην ελληνική οικονομία και θα της επιτρέψουν μια 
σταθερή και μόνιμη πορεία οικονομικής ανάπτυξης.

Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι κάτω από την πίεση της ανάγκης για ολοκλήρωση με 
συνέπεια του σταθεροποιητικού προγράμματος, που αποτελεί μονόδρομο και δεν αφήνει 
περιθώρια για άλλες επιλογές, η Κυβέρνηση καίμε τον Προϋπολογισμό του 1987, αξιοποιεί 
τα οποιαδήποτε οικονομικό περιθώρια που υπάρχουν, για να ενισχύσει, όσο είναι δυνατό, 
τα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα, έτσι ώστε να είναι δίκαιη η κατανομή των βαρών 
του σταθεροποιητικού προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τις ουσιαστικές φορο
λογικές ελαφρύνσεις, που θα γίνουν το 1987 υπέρ των μισθωτών και συνταξιούχων, όσο και 
με την παραπέρα μεγάλη αύξηση των πιστώσεων που θα διατεθούν κυρίως στην Υγεία - 
Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση για έκτη συνεχή χρονιά.



Τέλος, πρέπει να τονίσω ότι και ο νέος Προϋπολογισμός είναι σαφής, πλήρης και 
ειλικρινής. δεν μεταχειρίζεται τεχνάσματα ούτε στον τρόπο σύνταξης, ούτε στα στοιχεία 
που περιέχει και δεν αποκρύπτει την αλήθεια χάριν οποιοσδήποτε σκοπιμότητας. Αντίθετα 
προσπαθεί να δώσει όλα τα αναγκαία στοιχεία στη Βουλή και στον ελληνικό λαό, για να 
μπορέσει να γίνει εποικοδομητικός διάλογος.

Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου και δημόσιους λειτουργούς 
που συνέβαλαν στην προετοιμασία του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους 1987 και που 
δούλεψαν άοκνα για αρκετό χρονικό διάστημα.

Δημήτρης Τσοθόλας 
Υπουργός Οικονομικών
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η συνεχής υποτίμηση του δολλαρίου. η σημαντική μείωση της τιμής του πετρελαίου, η 
περαιτέρω αισθητή αποδυνάμωση των πληθωριστικών πιέσεων διεθνώς, η μείωση των 
επιτοκίων και η κατακόρυφη υποχώρηση των εξαγωγών των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ προς 
τις τρίτες χώρες αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά των εξελίξεων του 1986

Η πτώση της τιμής του δολλαρίου. που άρχισε από τα τέλη Φεβρουάριου του 1985 και 
επιταχύνθηκε μετά τη συμφωνία της ομάδας των ..Πέντε» στις 22 Σεπτεμβρίου του ίδιου 
χρόνου, συνεχίστηκε χωρίς σχεδόν διακοπή στη διάρκεια του 1986. Η σταθεροποίηση του 
δολλαρίου στα τέλη Οκτωβρίου σε χαμηλά επίπεδα απέναντι στο μάρκο και το γιέν. δεν 
είναι ακόμα βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αντιστροφή της πτωτικής αυτής τάσης. Τα ευνοϊκά 
όμως αποτελέσματα που αναμένονται από την πτώση αυτή δεν έχουν, τουλάχιστον ακόμη, 
εμψανισθεί. Τα πρόσφατα στοιχεία της οικονομίας των ΗΠΑ. και ιδίως αυτά για το εμπορικό 
ισοζύγιο, δεν έχουν ακόμα δώσει σαφείς ενδείξεις για τις θετικές επιπτώσεις στην οικονο
μία από την υποτίμηση του δολλαρίου

Οι συνθήκες υπερπροσφοράς αλλά και οι διαφωνίες στους κόλπους των χωρών - μελών 
του ΟΠΕΚ στα τέλη του περασμένου χρόνου προκάλεσε τη σημαντική μείωση της τιμής του 
πετρελαίου, που διαμορφώθηκαν στην ελεύθερη αγορά κάτω από τα 10 δολλάρια/θαρέλι 
στο μεγαλύτερο διάστημα του 1986. Εν τούτοις η προσπάθεια αποκατάστασης της συνο
χής του καρτέλ του ΟΠΕΚ. στα τέλη Αυγούστου. προκάλεσε ανάκαμψη στις τιμές του 
πετρελαίου. Δεν είναι όμως ακόμη σαφές αν η άνοδος αυτή των τιμών θα συνεχιστεί και 
μέχρι ποιού σημείου. Για το λόγο αυτό είναι αμφίβολο αν οι νέες ανατιμητικές τάσεις θα 
επηρεάσουν αρνητικά τις οικονομίες των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ και των άλλων αναπτυσ
σόμενων μη πετρελαιοπαραγωγών χωρών, δεδομένου ότι οι χαμηλές τιμές πετρελαίου 
στις αρχές του 1986 οδήγησαν σε σοβαρές αποθεματοποιήσεις.

Οι χαμηλές τιμές πετρελαίου, αλλα και ορισμένων βασικών πρώτων υλών, συνέθαλαν 
στην περαιτέρω επιβράδυνση της ανόδου του δείκτη τιμών καταναλωτή σε αρκετές χώρες. 
Σε άλλες όμως χώρες, όπου η μετακύληση της πτώσης των τιμών του πετρελαίου δεν ήταν 
πλήρης, είτε λόγω ψηλότερων περιθωρίων κέρδους είτε λόγω αύξησης των φόρων στις 
τιμές καυσίμων, ο ρυθμός ανόδου των τιμών καταναλωτή παρουσίασε πολύ μικρότερης 
έκτασης επιβράδυνση.

Η αποδυνάμωση των πληθωριστικών πιέσεων σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της 
παραγωγής οδήγησε σε αύξηση των πραγματικών διαθέσιμων εισοδημάτων και σε αύξηση 
της ιδιωτικής κατανάλωσης που αποτέλεσε τον βασικό προωθητικό παράγοντα της οικονο
μικής δραστηριότητας των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ. Εξάλλου, η υποχώρηση του ρυθμού 
πληθωρισμού διεθνώς συντέλεσε στη μείωση των ονομαστικών επιτοκίων δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα για επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης. Σ' αυτό συνέθαλε και το ότι η 
νομισματική πολιτική σε πολλές χώρες - μέλη της ΕΟΚ μεταστράφηκε σε επεκτακτική αν 
και στις περισσότερες χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ διατηρήθηκε αμετάβλητη. Παράλληλα, η 
δημοσιονομική πολιτική ήταν λιγότερο περιοριστική στις Ευρωπαϊκές χώρες του Οργανι
σμού και στην Ιαπωνία, ενώ οι προσηάθειες για περικοπή του δημοσιονομικού ελλείμματος
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στις ΗΠΑ δεν είχαν ακόμη αισθητά αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά πρέπει να σημειω
θεί ότι η μείωση της τιμής του πετρελαίου επηρέασε αρνητικά και σε σημαντική έκταση την 
εξαγωγική δραστηριότητα του ΟΟΣΑ προς τις χώρες του ΟΠΕΚ και σε άλλες αναπτυσσόυε- 
νες χώρες.

1.1. Οικονομική δραστηριότητα 1986— 1987

Παρά τη σημαντική αύξηση της εσωτερικής ζήτησης, η κατακόρυφη μείωση των εξαγω
γών προς τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ προκάλεσε την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του 
ΑΕΠ των χωρών του ΟΟΣΑ σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Εκτιμάται ότι η αύξηση στο 
α εξάμηνο του 1986 περιορίστηκε στο 2%. ενώ αρχικά προθλεπόταν ρυθμός γύρω στο 3% 
Πάντως η επιβράδυνση σημειώθηκε, κυρίως, στο ο' τρίμηνο του 1986. Στο 6' εξάμηνο του 
1986 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να επιταχυνθεί ελαψρά και να διαμορφωθεί 
γύρω στο 2.5 - 3%. δηλαδή δεν θα υστερήσει ουσιαστικά από τις αρχικές προβλέψεις, 
(πίνακας 1.1)

Πίνακας 1.1.

* Μεταβολή (%) του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (τιμές αγοράς) σε χώρες του ΟΟΣΑ

1985 1986
(Εκτιμήσεις)

Σύνολο ΟΟΣΑ 2J3 Μ

Σύνολο ΕΟΚ 22 2J5
Βέλγιο 1.1 1.8
Γ αλλία 1.2 2,5
Γερμανία Δ.* 2.4 3.5
Δανία 3.1 2.5
Ελλάδα 1.7 0
Ηνωμένο Βασίλειο 3.2 3.0
Ιρλανδία* -0.7 3.0
Ιταλία 2,3 2.8
Λουξεμβούργο 1.9 2.0
Ολλανδία 2.0 1.5

Άλλες Χώρες
ΗΠΑ* 2.2 3.0
Ιαπωνία* 4,6 3.3
Καναδάς* 4.5 3.8
Ισπανία 2.1 3,0
Πορτογαλία 2.8 3.8
Τουρκία’ 4.9 4,8

Ρυθμοί Μεταβολής (%) Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
Πηγή: O.E.C.D., ECONOMIC OUTLOOK. No. 39. MAY 1986. Πίνακες 10 και 11
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Όπως αναφέρθηκε, βασικός προωθητικός παράγοντας στις εξελίξεις της οικονομικής 
δραστηριότητας στο χώρο του ΟΟΣΑ το 19Β6, όπως και τον προηγούμενο χρόνο, ήταν η 
συνολική εσωτερική ζήτηση που αυξήθηκε κατά 3,5% (1985 : 2.9%). Στις χώρες της ΕΟΚ η 
συμβολή της συνιστώσας αυτής ήταν περίπου η ίδια, εκτός της Δ. Γερμανίας που ο ρυθμός 
ανόδου της ήταν αισθητά ψηλότερος (4,3%).

Για το 1987 προθλέπεται μιά μικρή επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του προϊόντος 
στις χώρες του ΟΟΣΑ (2,8% - 3,0%) χωρίς να προθλέπεται ουσιαστική διαφοροποίηση ως 
προς τη συμβολή των επιμέρους προωθητικών παραγόντων.

1.2. Απασχόληση και ανεργία

Στα τελευταία δύο χρόνια, αν και η απασχόληση παρουσίασε μικρή αύξηση σε μερικές 
ιδίως χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ, εν τούτοις το μέσο ποσοστό της ανεργίας διατηρήθηκε στα 
ίδια επίπεδα εξ αιτίας αντίστοιχης αύξησης του εργατικού δυναμικού, (πίνακας 1.2)

Παρά τη σταθεροποίηση αυτή της ανεργίας, σε ψηλά όμως επίπεδα (8,3%), παρατη
ρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επί μέρους χωρών. Τα ποσοστά της 
ανεργίας παρουσίασαν μείωση τα δύο τελευταία χρόνια στη Β. Αμερική, ενώ αντίθετα στις

Πίνακας 7.2.
Άνεργοι αε ποσοστό (%) του Εργατικού Δυναμικού*

1985 1986
(Εκτιμήσεις)

Σύνολο ΟΟΣΑ 8,3 8^3

Σύνολο ΕΟΚ 11,6 11.5
Βέλγιο 13.1 13,0
Γ αλλία 10.2 10,3
Γερμανία Δ. 8,3 8.0
Δανία 8.9 8,5
Ελλάδα 8,3 8.8
Ηνωμ. Βασίλειο 11.9 12.0
Ιρλανδία 16.8 17,3
Ιταλία 10.6 11,0
Λουξεμβούργο 1.6 1.5
Ολλανδία 14,4 14.0

Άλλες Χώρες
ΗΠΑ 7.2 7,0
Ιαπωνία 2,6 2,6
Καναδάς 10.5 9,5
Ισπανία 21,9 21,8
Πορτογαλία 10.2 10,3
Τουρκία 13,1 13,5

(') Σύμφωνο με εθνικούς ορισμούς
Πηγή O.E.C.D.. ECONOMIC OUTLOOK. No. 39. MAY 19Θ6. Πίνακες 17 κοι 18
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χώρες της ΕΟΚ διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα, με εξαίρεση τη Δ. Γερμανία, τη Δανία και 
την Ολλανδία όπου επιτεύχθηκε αισθητή μείωση των ποσοστών ανεργίας Αντίθετα σε 
μερικές χώρες της ΕΟΚ παρατηρήθηκε αισθητή άνοδος (Ιρλανδία, Ιταλία). Για το 1987 
προθλέπεται περαιτέρω ελαφρά μείωση του ποσοστού της ανεργίας στις ΗΠΑ, ενώ στις 
χώρες της ΕΟΚ θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με αυτά της προηγούμενης διετίας. Σημαν
τική διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών προθλέπεται και στο χρόνο αυτό. Έτσι, στη Δ. 
Γερμανία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να σημειωθεί 
υποχώρηση της ανεργίας, ενώ αντίθετα στις περισσότερες από τις άλλες χώρες τα ποσο
στά της ανεργίας είτε θα αυξηθούν είτε θα παραμείνουν στάσιμα. Στις ευρωπαϊκές, γενικό
τερα. χώρες του ΟΟΣΑ δεν αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση της ανεργίας από τα 
τρέχοντα επίπεδα, αν και το εργατικό δυναμικό εκτιμάται να αυξηθεί με ρυθμό χαμηλότερο 
από αυτόν της απασχόλησης.

1.3. Πληθωρισμός7

Ο ρυθμός πληθωρισμού στις χώρες του ΟΟΣΑ, ως σύνολο, με θάση τον αποπληθωριστή 
της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης, σημείωσε και νέα παραπέρα υποχώρηση στη διάρ
κεια του τρέχοντος έτους και εκτιμάται να διαμορφωθεί γύρω στο 3.0%. από 4.8% το 1985, 
ενώ στις επτά ισχυρότερες βιομηχανικές χώρες η αποδυνάμωση των πληθωριστικών πιέ
σεων αναμένεται περισσότερο εντυπωσιακή (2.5%). Στις χώρες - μέλη της ΕΟΚ ο ρυθμός 
πληθωρισμού από 5,8% το 1985 εκτιμάται να υποχωρήσει το 1986 στο 3,5%. (πίνακας 1.3)

Για το 1987 ο ρυθμός πληθωρισμού στις χώρες του Οργανισμού προθλέπεται να 
σταθεροποιηθεί γύρω στο 3%. Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, το γεγονός ότι σε μερικές 
χώρες (Πορτογαλία. Τουρκία, Ισλανδία και Νέα Ζηλανδία) οι ρυθμοί πληθωρισμού συνεχί
ζουν να διατηρούνται σε ψηλά επίπεδα και προθλέπεται να διατηρηθούν πάνω από 10% και 
στο 1987.

1.4. Διεθνές Εμπόριο - Ισοζύγιο Πληρωμών

Ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί το 1986 με τον ίδιο 
περίπου ρυθμό του 1985 (3,5%), ενώ ο όγκος του εμπορίου μεταξύ των χωρών - μελών του 
ΟΟΣΑ αναμένεται να σημειώσει αύξηση γύρω στο 6%. δηλαδή περίπου ίδια με τον περισυ- 
νό ρυθμό και θα αποτελέσει τον κυριότερο παράγοντα για την ανάπτυξη του παγκόσμιου 
εμπορίου. Πάντως, χαρακτηριστικό στοιχείο των εξελίξεων του 1986 αποτελεί η απότομη 
μείωση των εξαγωγών του ΟΟΣΑ προς τις λοιπές χώρες, που περιόρισε δραστικά το ρυθμό 
ανάπτυξης των χωρών του Οργανισμού. Σημειώνεται ότι ενώ στις αρχές του 1986 είχε 
εκτιμηθεί ότι η μείωση θα έφθανε στο 3%. σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία η μείωση 
εκτιμάται σήμερα στο 6% περίπου.

Η σημαντική αυτή υποχώρηση των εξαγωγών του ΟΟΣΑ προς τις εκτός του Οργανι
σμού χώρες οφείλεται, σχεδόν αποκλειστικά, στη μείωση των εισαγωγών των χωρών του 
ΟΠΕΚ. εξ αιτίας του περιορισμού των εσόδων τους από την απότομη πτώση της τιμής του 
πετρελαίου. Οι όροι εμπορίου των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ με τον υπόλοιπο κόσμο, μετά 
την ελαφρά μεταστροφή τους υπέρ των χωρών αυτών το 1985, εκτιμάται ότι παρουσίασαν 
ουσιαστική βελτίωση το 1986 (που ίσως φθάσει σύμφωνα με νεώτερες εκτιμήσεις στο 43%) 
Η βελτίωση αυτή ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των τιμών σε δολλάρια των 
εξαγωγών του ΟΟΣΑ και της μεγάλης μείωσης των τιμών σε δολλάρια των εισαγομένων 
προϊόντων από τις χώρες αυτές.

Η ευνοϊκή αυτή εξέλιξη στους όρους εμπορίου είχε σαν αποτέλεσμα, παρά την ταχύτε-
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Πίνακας 1.3.
Μεταβολές (%) Αττοπληθωριστή Ιδιωτικής Κατανάλωσης 

σε χώρες του ΟΟΣΑ

1985 1986
(Εκτιμήσεις)

Σύνολο ΟΟΣΑ 4.8 3Δ

Σύνολο ΕΟΚ 5_8 3J>
Βέλγιο 5.0 1.5
Γ αλλίο 5.5 2.8
Γ ερμανία Δ. 2.0 0
Δανία 4.7 3.3
Ελλάδα 18.9 20.5
Ηνωμ. Βασίλειο 5.4 4.0
Ιρλανδία 5,5 3.0
Ιταλία 9.4 5.5
Λουξεμβούργο 4.1 1.5
Ολλανδία 2.3 -0,3

Άλλες Χώρες
ΗΠΑ 3.2 2.8
Ιαπωνία 2.0 0.5
Καναδάς 4,0 3.5
Ισπανίο 8.3 8.0
Πορτογαλίο 19.8 13.5
Τουρκία 45.5 32.0

Πηγή Ο Ε C D . ECONOMIC OUTLOOK. No. 35. MAY 1986. Πίνακας 7

ρη αύξηση του όγκου των εισαγωγών, σε σχέση με τον όγκο των εξαγωγών, το εμπορικό 
ισοζύγιο των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ vg παρουσιάσει αισθητή βελτίωση.

Ειδικότερα, στις ΗΠΑ. παρά την μέχρι τώρο σημαντική υποτίμηση του δολλαρίου 
απέναντι στα άλλα βασικό νομίσματα, προβλέπεται ότι θα σημειωθεί παραπέρα διεύρυνση 
του εμπορικού ελλείμματος, ενώ αντίθετα στην Ιαπωνία και στη Δ. Γερμανία τα πλεονάσμα
τα του εμπορικού τους ισοζυγίου θα διευρυνθούν. Σημαντική τέλος αύξηση του συνολικού 
πλεονάσματος τους θα σημειώσουν και οι χώρες - μέλη της ΕΟΚ.

Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών είναι ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των 
χωρών - μελών του Οργανισμού, ως σύνολο, θα παρουσιάσει το 1986 σημαντική βελτίωση 
και το έλλειμμά του θα περιοριστεί στα 8,3 δισεκ. δολλάρια, από 59,2 εκατ. δολλ. το 1985. 
Αντίθετα, σημαντική εκτιμάται ότι θα είναι η παραπέρα επιδείνωση του ελλείμματος των 
χωρών - μελών του ΟΠΕΚ το 1986, ενώ το έλλειμμα στις αναπτυσσόμενες πετρελαιοπαρα
γωγούς χώρες φαίνεται ότι σταθεροποιείται στα ίδια, σχεδόν, επίπεδα με αυτά του 1985. 
(πίνακας 1.4)
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Πίνακας 1.4.
Ισοζύγια Τρεχουσών Συναλλαγών

(σε 6ιο. δολλ.)

1985 1986

(Εκτιμήσεις)

Η.Π.Α. -117.7 -132.0

Ιαπωνία 49.3 76.5

Γερμανία Δ. 13.1 28.5

Γ αλλία 0.3 7 5

Ηνωμένο Βασίλειο 3.8 4.0

Καναδάς -1.9 -5.3

Ιταλία -4.1 4.0

Σύνολο των επτά χωρών -57.1 -16.5

Υπόλοιπες χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ -2.1 8.5

Άλλες χώρες μέλη της ΕΟΚ
Βέλγιο - Λουξεμβούργο 0.1 3.3

Δανία -2.6 -2.5

Ελλάδα -3.3 -1.5

Ιρλανδία -0.6 -0.5

Ολλανδία 5.9 8.5

Ομάδες χωρών
ΕΟΚ 16.0 57.3

ΟΟΣΑ -59.2 -8.3

OPEC -13.0 -49.0

Αναπτυσσόμενες μη πετρελαιοπα
ραγωνοί χώρες -28 -25

Πηγή OECD. ECONOMIC OUTLOOK. No 39. MAY 1966. Πίνακες 2?5 30 KQ; θ2

1.5. Οικονομική και Δημοσιονομική Πολιτική

1.5.7. Χώρες ΟΟΣΑ

Κύριο χαρακτηριστικό των μεσοπρόθεσμων σταθεροποιητικών προγραμμάτων των 
χωρών μελών του Ο.Ο.Σ.Α. ήταν η άσκηση πολιτικής δημοσιονομικής πειθαρχίας για τη 
σταδιακή μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα.

Ο ψηλός βαθμός αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις διεθνείς εξελίξεις συνδέεται 
άμεσα με την πολιτική των Η.Π.Α. Αν το έλλειμμα του προϋπολογισμού στις Η.Π.Α. μειωνό
ταν σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, η συνολική δημοσιονομική πολιτική θα ήταν 
περισσότερο περιοριστική. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση των 
διεθνών εξελίξεων ήταν η πολιτική που ακολούθησαν ορισμένες χώρες που εκμεταλλεύτη
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καν το όφελος από την μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου για vc βελτιώσουν τη 
δημοσιονομική τους θέση.
Σε γενικές γραμμές η δημοσιονομική πολιτική των μεγαλύτερων χωρών του ΟΟΣΑ παραμέ
νει περιοριστική.

Το έλλειμμα του ομοσποδνιακού προϋπολογισμού των Η.Π.Α. κατά το δημοσιονομικό 
έτος 1986 διαμορφώθηκε στα 206 περίπου δισ. δολλ. ενώ γιο το 1987 προθλέπεται να 
μειωθεί στα 144 περίπου δισ. δολλ.

Περιοριστική επίσης εξακολουθεί να είναι η δημοσιονομική πολίτικη στην Ιαπωνία. Οι 
γενικές δαπάνες σε ονομαστικούς όρους συγκροτούνται το 1986 στο ίδιο επίπεδο με 
εκείνο του δημοσιονομικού έτους 1985. Επίσης η Κυβέρνηση ανήγγειλε μια σειρά νέων 
μέτρων για να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση στα οποία περιλαμβάνονται: κίνητρα στον 
ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή προγραμμάτων υποδομής, δάνεια στις δημόσιες επιχει
ρήσεις. ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων, μεταφορά των απροσδόκητων κερδών των 
εταιρειών ηλεκτρισμού στους καταναλωτές με τη μορφή χαμηλοτέρων τιμών των παρεχό
μενων υπηρεσιών.

Η εξαιρετικά περιοριστική δημοσιονομική πολιτική της Γερμανίας που εφαρμόστηκε 
το 1984 και 1985 συνεχίστηκε με λιγότερο έντονο ρυθμό το 1986. Έτσι το έλλειμμα 
εκτιμάται στα 23.7 δια. μάρκα το 1986 έναντι 22,4 δισ. μάρκα το 1985. Η μείωση θα συνεχισ- 
θεί και το 1987 με αποτέλεσμα το έλλειμμα να διαμορφωθεί κάτω από το 1 % του ΑΕΠ χάρη 
στην αύξηση των εσόδων από την κοινωνική ασφάλιςπη.

Η Κυβέρνηση που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές στη Γαλλία ανακοίνωσε τη 
πρόθεσή της να επιφέρει ορισμένες αλλαγές στον προϋπολογισμό του 1986. περιορίζον
τας κατά 10 δισ. φράγκα τις δαπάνες, ποσό το οποίο προθλέπεται να δοθεί με τη μορφή 
φορολογικών κινήτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την επέκταση της 
μειώσης του φόρου εταιρειών. Το έλλειμμα του δημόσιου τομέα αναμένεται να διαμορφω
θεί στο 2.6% του ΑΕΠ το 1986 και θα υπάρξει χειροτέρευση του ελλείμματος των οργανι
σμών κοινωνικής ασφάλισης η οποία θα αντισταθμιστεί από τη βελτίωση του ελλείμματος 
του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού.

Στο Ην. Βασίλειο οι ψηλότεροι φόροι εισοδήματος αντιστάθμισαν κάπως την μείωση 
των εσόδων από το πετρέλαιο Παρ' όλα αυτά οι στόχοι της περιοριστικής δημοσιονομικής 
πολιτικής θο παραμείνουν αμετάβλητοι, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος 
των δαπανών του δημοσίου τομέα.

Συμπληρωματικά μέτρο θα ληφθούν στην Ιταλία για να περιοριστεί το έλλειμμο του 
δημόσιου τομέο. Έμφαση δίνεται περισσότερο στο σκέλος των δαπανών οι οποίες προ
γραμματίζονται να μείνουν σταθερές σε πραγματικούς όρους με εξαίρεση τις δαπάνες του 
δημόσιου χρέους.

Ο προϋπολογισμός του Καναδά γιο το δημοσιονομικό έτος 1986 - 87 που δημοσιεύτηκε 
στο τέλος του Φεβρουάριου, περιλάμβανε αυξήσεις των άμεσων και έμμεσων φόρων και 
παραπέρα μείωση των δαπανών. Λόγω της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης το έλλειμμα του 
Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού για το έτος 1986/87 θα πέσει στα 9.5 δισ. δολλάρια 
Καναδά (6,0% στο ΑΕΠ) ενώ το 1985/86 ήταν 34.3 δισ. δολλάρια Καναδά.

Τέλος, οι μικρότερες χώρες - μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. εξακολουθούν να εφαρμόζουν περιο
ριστική δημοσιονομική πολιτική αν και τα αποτελέσματα δεν είναι πάντοτε αισιόδοξα.
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1.5.2. Σοσιαλιστικές Χώρες.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση της δεκαετίας 1970-1980 εκδηλώθηκε στις σοσιαλιστι
κές χώρες κυρίως με τη μορφή μεγάλου εξωτερικού χρέους και μείωσης των συναλλαγμα
τικών διαθεσίμων στις περισσότερες από τις χώρες αυτές. Το πρόθλημο του εξωτερικού 
χρέους των σοσιαλιστικών χωρών οξύνθηκε πολύ στις αρχές της δεκαετίας του 1980. αλλά 
από το 1985 άρχισε να βελτιώνεται η εξωτερική θέση στις περισσότερες από αυτές. Η 
Ε.Σ.Σ.Δ. αντίθετα δεν είχε να αντιμετωπίσει πρόβλημα χρέους αλλά πρόβλημα χειροτέρευ
σης του ισοζυγίου τρεχουοών συναλλαγών που οφείλεται στη μείωση των εσόδων απο τις 
εξαγωγές ενέργειας.

Με το τέλος του 1985 έληξε το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Ε.Σ.Σ.Δ. Στην περίοδο αυτή το συνολικό προϊόν παρουσίασε μέση ετήσια 
αύξηση της τάξης του 3%. Η επίδραση του σκληρού χειμώνα και της επίμονης ξηρασίας 
στις χώρες που στηρίζονται στη γεωργία, συντέλεσαν στην επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά το 1985. Ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης της εγχώριας παραγω
γής συνοδεύτηκε-από μια σημαντικά μικρότερη αύξηση του όγκου των εισαγωγών σε 
σχέση με το 1984. ενώ ο συνολικός ό,γκος των εξαγωγών ήταν στάσιμος μετά από δύο 
χρόνια έντονης ανάπτυξης. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι επί τεσσερα συνεχή χρόνια οι οροί 
εμπορίου χειροτέρευαν σταδιακά, ενώ το 1985 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι.. Η Ουγγα
ρία, η Ρουμανία καί η Βουλγαρία ήταν οι χώρες που αισθάνθηκαν περισσότερο την πίεση 
από τη χειροτέρευση των όρων εμπορίου.

Κάτω από την επίδραση των χαμηλότερων διεθνών επιτοκίων, το ισοζύγιο άδηλων 
συναλλαγών παρουσίασε βελτίωση, αλλά το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουοών συναλ
λαγών μειώθηκε κατά 2 εκατ. δολλ. περίπου. Το 1985 εξακολουθούν να έχουν πλεόνασμα η 
Τσεχοσλοβακία, η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Ρουμανία ενώ η Βουλγαρία και η 
Ουγγαρία έχουν έλλειμμα.

Το πενταετές πρόγραμμα 1986 - 90 θέτει στόχους πολύ προωθημένους σε σχέση με το 
προηγούμενο πεντεατές. Οι αρχές προωθούν μεθόδους ώστε οι στόχοι να πραγματοποιη
θούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση των εισροών, ιδιαίτερα αυτών που 
απαιτούν ενεργειακούς πόρους. Συγχρόνως επιδιώκουν μια μέτρια επέκταση του παραγω
γικού κεφαλαίου με έμφαση στην ανάγκη τεχνολογικής ανάπτυξης για την αύξηση της 
παραγωγικότητας του κεφαλαίου. Εξάλλου δίνονται κίνητρα στους μισθωτούς και τουα 
εργάτες για αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας

Με την υπόθεση ότι το προϊόν της γεωργίας θα ανακάμφει. προθλέπεται μια μέτρια 
επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Η ακαθάριστη βιομηχανική παραγωγή αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 4%. με την προϋπόθεση ότι δεν θα ενταθεί το πρόβλημα της ανεπάρκειας σε 
ενέργεια και πρώτες ύλες.

Το σύνολο των εισαγωγών και εξαγωγών παρουσίασε κατα το 1985 μείωση σε δολλάριο 
ενώ το 1986 προθλέπεται αύξηση κατά 10%. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουοών 
συναλλαγών προθλέπεται να αυξηθεί και να φτάσει τα 3 δισ. δολλ. έναντι 2 δισ. δολλ το
1985.

Τ ο δημόσιο χρέος το 1985 διαφοροποιήθηκε σημαντικά από χώρα σε χώρα. Η Ρουμανία 
και η Λαϊκή Δημοκρατία Γ ερμανίας μείωσαν το καθαρό εξωτερικό τους χρέος ενώ συγχρό
νως μέσα στο 1986 προθλέπεται να έχουν σημαντικά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχου- 
σών συναλλαγών. Η Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία και Ουγγαρία εξάλλου προθλέπεται να 
παρουσιάσουν ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουοών συναλλαγών Η Πολωνία, τέλος δεν θα
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Πίνακας 1.5

Εξωτερικό χρέος Ανατολικής Ευρώπης και ΕΓΓΛ 
(σε μετατρέψιμα νομίσματα)

(σε δισ δολλ ΗΠΑ)

Ακαθάριστο Ανεξόολητο 
Υπόλοιπο

1981 1982 1983 1984 1985

Ανατολική Ευρώπη 67.0 63.5 61.5 59.5 66.0
Πολωνία 25.5 26.5 26.5 27,0 29.5
ΕΣΣΔ 25.0 25.0 22.5 20.5 26.0
Σύνολο

Καθαρό Ανεξόφλητα 
Υπόλοιπο

92.0 88.5 84.0 79.5 92.0

Ανατολική Ευρώπη 61.0 58.0 53.0 48.5 53.5
Πολωνία 24.5 25.5 25.0 25.5 28.0
ΕΣΣΔ 16.5 15.0 11.5 9.0 14.5
Σύνολο 77,5 72.5 64,5 58,0 68.0

'Εκτιμήσεις
Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Oullook 19Θ6)

παρουσιάσει σημαντικές διαφοροποιήσεις ούτε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ούτε 
και στο χρέος, το οποίο έχει οξυνθεί τελευταία από τις ανάγκες εξυπηρέτησης παλαιών 
χρεών που εξοφλούνται μέσα στο 1986. (πίνακας 1.5).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι οικονομικές εξελίξεις κατά την διάρκεια του 1986 χαρακτηρίζονται από τη βαθμιαία 
προσαρμογή της οικονομίας στις αναγκαίες συνθήκες για την επίτευξη των στόχων του 
^σταθεροποιητικού προγράμματος. Η ανάγκη σταθεροποίησης της οικονομίας δεν έχει 
^αμφισβητηθεί από κανένα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση γιά ^ά'υπάρξέί, με κάποια χρονι
κή υστέρηση, υγιής και συνεχής οικονομική ανάπτυξη που αποτελεί και τον κεντρικό άξονα 
-της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Ένα χρόνο μετά την ανάληψη της προσπάθειας για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, 
τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν ότι η πορεία της οικονομίας είναι προς την 
■επιθυμητή κατεύθυνση. Παρά τις εγγενείς αδυναμίες και τα χρόνια διαρθρωτικά προβλή
ματα της Ελληνικής Οικονομίας οι στόχοι του προγράμματος φαίνεται πως θα πραγματο
ποιηθούν με ελάχιστες αποκλίσεις. Τόσο ο πληθωρισμός όσο και τα ελλείμματα έχουν 
-πάρει την καθοδική τους πορεία, που θα γίνει περισσότερο εμφανής μέσα στο 1987.

Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα επεδίωκε την αναδιάρθρωση της τελικής ζήτησης 
μεταξύ εγχώριας και εξωτερικής και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας με τις ελάχιστες δυνατές δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, στην παρα
γωγή και στο εισόδημα. Τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι κατά το 1986 το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν θα αυξηθεί κατά 0.4% - 0,6% σε σταθερές τιμές, ο πληθωρισμός μετρούμε- 
νος μεταξύ Δεκεμβρίου 1985 και Δεκεμβρίου 1986 δεν θα αποκλίνει σημαντικά από τον 
στόχο του 16%. το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα διαμορφωθεί μετα
ξύ 1.7 και 1,8 δισ. δολλάρια και οι χρηματοδοτικές ανάγκες του δημόσιου τομέα ως 
ποσοστό στο ΑΕΠ θα μειωθούν κατά 4 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Το σημαντικότερο 
ίσως επίτευγμα είναι το γεγονός ότι τα παραπάνω έγιναν χωρίς να έχουμε καμμιά αύξηση 
της ανεργίας. Αντίθετα τα στοιχεία της έρευνας της ΕΣΥΕ δείχνουν ότι έχουμε μία ελαφρά 
κάμψη. Το 1985 το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο του εργατικού δυναμικού ήταν 7,8% και 
το 1986 το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 7.5%.

Διάφοροι εξωγενείς παράγοντες, άλλοι ευνοϊκοί και άλλοι δυσμενείς, όπως η μείωση 
των τιμών του πετρελαίου, η υποτίμηση του αμερικανικού νομίσματος, το ατύχημα στο 
Τσέρνομπιλ. τα γεγονότα της Λιβύης, η μείωση του Αμερικανικής προέλευσης τουρισμού 
κλπ. επηρέασαν την εξέλιξη των παρά πάνω μεγεθών.

2.1. Η Δαπάνη της Οικονομίας

Με βάση τις εξελίξεις των επιμέρους κατηγοριών ζήτησης εκτιμάται ότι η αύξηση του 
εγχώριου προϊόντος κατά το τρέχον έτος, θα προέλθει από τη θετική επίδραση του 
εξωτερικού τομέα, ενώ αντίθετα η συμβολή της εγχώριας ζήτησης θα είναι αρνητική.

Η μείωση της εγχώριας ζήτησης οφείλεται στην κάμψη των επενδύσεων παγίου κεφα
λαίου μετά την περιορισμένη άνοδο που παρουσίασαν το 1985 (1986: -5.5%, 1985: 3,4%. 
1984: —6,3%). Ειδικότερα, μεγάλη μείωση εμφανίζουν οι δημόσιες επενδύσεις (-19,4%) 
που είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής περιορισμού των χαμηλής προτεραιότητας επενδυ-
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Πίνακας 2.1

Ακαθάριστη Δαπάνη της Οικονομίας

(σε j
<σε σταθερές τ„ 

%_Μεταθ0>
1983 1984 1985* 1986” 1984/83 1985/84

1. Εθνική Κατανάλωση 410.2 419.0 430.5 429,8 2,1 2,7
(ι) Ιδιωτική 332,8 338.6 348.3 347.6 1.7 2.9
(ιι) Δημόσια 77.4 80.4 82.2 82.2 3,9 2,3

2. Ακαθάριστες Επενδύσεις ■ 83.0 77.8 80.5 76.1 — 6,3 3.4
(ι) Ιδιωτικές 56,0 46,1 49,1 50.8 -14,2 2,1
(ιι) Δημόσιες 27.0 29.7 31.4 25.3 10.1 5.5

3. Αποθέματα
4. Στατιστικές διαφορές

3.4
7 Q

9.1
-1.9

6.7 ( 
10.0 \ 15.0

5. Συνολική ΕγχώριαΖήτηση 504.6 504.0 527J 520.9 -0.1 4,7
6. Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών 83.5 97.6 98.9 102,9 16,9 1,3
4ϋ7. Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών 115,1 115.3 130.2 125.5 0.2 12,8 -3^
8. Ισοζύγιο αγαθών και 

υπηρεσιών -31,6 -17,7 -31.3 -22.6
1J

-Λ

Προϊόν (σε αγοραίες τιμές) 473,0 486,3 496,4 498,3 2,8 2,1 0,4

'Προσωρινό στοιχεία 

'Εκτιμήσεις 

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΟ

τικών έργων. Αντίθετα, οι ιδιωτικές επενδύσεις παρουσιάζουν άνοδο (3,4%), κυρίως λόγω 
της ανόδου των επενδύσεων σε κατοικίες και λοιπά κτίρια. Οι λοιπές ιδιωτικές επενδύσεις 
χαρακτηρίζονται από σχετική στασιμότητα το 1986 (πίνακας 2.1).

Η συνολική κατανάλωση παρουσιάζει κατά το τρέχον έτος στασιμότητα (-0,2%) έναντι 
υψηλών σχετικά αυξητικών ρυθμών στη διετία που προηγήθηκε (1985: 2.7%, 1984: 2,1 %). Η 
στασιμότητα αυτή αντανακλά αντίστοιχη εξέλιξη τόσο της ιδιωτικής κατανάλωσης (1986: 
-0.2%, 1985: 2.9%, 1984: 1.7%), όσο και της δημόσιας (1986: 0,0%, 1985: 2,3%, 1984: 3.9%). 
Η στασιμότητα της δημόσιας κατανάλωσης οφείλεται στο σημαντικό περιορισμό όλων των 
ελαστικών δαπανών.

2.2. Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών

Από την πλευρά της προσφοράς,σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, η αύξηση του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 1986 προέρχεται από την άνοδο του αγροτικού 
εισοδήματος και του εισοδήματος που δημιουργείται στον τομέα των υπηρεσιών. Για το 
εισόδημα του δευτερογενή τομέα εκτιμάται στασιμότητα στο επίπεδο του προηγούμενου 
έτους. Αναλυτικότερα, η εξέλιξη του προϊόντος στους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι η ακόλουθη (πίνακας 2.2):
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Το αγροτικό προϊόν αυξήθηκε το 19Θ6 κατά 2% έναντι μείωσης 0,5% το 1985 και 
αύξησης 6,5% το 1984. Η αύξηση κατά το τρέχον έτος προήλθε κυρίως από άνοδο της 
φυτικής παραγωγής και σε μικρότερη έκταση από την κτηνοτροφική παραγωγή. Η αύξηση 
της φυτικής παραγωγής προέρχεται από τις αροτραίες καλλιέργειες και συγκεκριμένα, 
από τα χειμερινά σιτηρά ως αποτέλεσμα της επαναφοράς των στρεμματικών τους αποδό
σεων σε κανονικά επίπεδα, μετά τη μεγάλη πτώση που είχαν παρουσιάσει το 1985 εξαιτίας. 
αντίξοων καιρικών συνθηκών. Αύξηση της παραγωγής σημειώθηκε και στα βιομηχανικά 
φυτά (καπνός, βαμβάκι, ηλίανθος, ζαχαρότευτλα) ενώ αντίθετα η παραγωγή λαχανικών 
μειώθηκε. Η παραγωγή των υπόλοιπων αροτραίων καλλιεργειών κυμάνθηκε γενικά στα 
επίπεδα του προηγούμενου χρόνου.

Σε αντίθεση με τις αροτραίες. η συνολική παραγωγή των δενδρωδών καλλιεργειών 
ήταν το 1986 μειωμένη εξαιτίας της χαμηλότερης σε σύγκριση με το 1985 παραγωγής 
ελαιολάδου. ενώ η παραγωγή των άλλων δενδρωδών καλλιεργειών παρουσιάζεται 
αυξημένη.

Η ελαφρά αύξηση της κτηνοτροφικής παραγωγής αντανακλά κατά κύριο λόγο ανάλο
γες αυξήσεις της παραγωγής κρέατος αιγοπροβάτων, χοίρων και γάλακτος

Το εισόδημα του δευτερογενή τομέα εκτιμάται. όπως προαναφέρθηκε. ότι παρέμεινε 
στάσιμο το 1986 έναντι αυξήσεων 2,1% το 1985 και 1.4% το 1984. Ειδικότερα, εκτιμάται 
άνοδος κατά 1 % για το προϊόν της μεταποίησης. Για την περίοδο Ιανουάριου - Αυγούστου 
1986 η άνοδος της μεταποιητικής παραγωγής ήταν μεγαλύτερη (2,6%). Η αύξηση της 
παραγωγής στο οκτάμηνο αυτό προήλθε από την κατηγορία των καταναλωτικών αγαθών 
(3,8%) και διαρκών καταναλωτικών αγαθών (0,6%), ενώ η παραγωγή των κεφαλαιακών 
αγαθών μειώθηκε κατά 0,4%. Γ ια ολόκληρο το 1986 εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση για το 
προϊόν του ηλεκτρισμού κατά 1,0% ενώ θα επέλθει κάμψη στο προϊόν του κατασκευαστι
κού τομέα κατά 4.9% λόγω της μείωσης των δαπανών των δημόσιων επενδύσεων.

Τέλος, το εισόδημα από τις υπηρεσίες εκτιμάται ότι σημείωσε περαιτέρω άνοδο αλλε 
με ρυθμό χαμηλότερο των δύο προηγούμενων ετών (1986: 0.7%, 1985:2,9%, 1984:3,0%).

2.3. Απασχόληση - Ανεργία

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΥΕ που 
διεξάγεται το β' τρίμηνο κάθε έτους, η απασχόληση στις αστικές περιοχές της χώρας 
αυξήθηκε κατά 0,6% το 1986 έναντι αύξησης κατά 1.6% του 1985. Αντίθετα, στις αγροτικές 
περιοχές ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων μειώθηκε κατά 1% έναντι ελαφρός 
μείωσης του 1985 (-0.2%). Έτσι, η απασχόληση στο σύνολο της χώρας το 1986 παρέμεινε 
σχεδόν στάσιμη. Η κατά κλάδους εξέλιξη της απασχόλησης το 1986 διαμορφώθηκε ως 
εξής:

Στη βιομηχανία, η απασχόληση εμφανίζει άνοδο. Συγκεκριμμένα ο σχετικός δείκτης 
της ΕΣΥΕ αυξήθηκε κατά 0,7% το πρώτο επτάμηνο του 1986 έναντι μείωσης κατά 1,8% 
στην αντίστοιχη περίοδο του 1985.

Στον ευρύτερο χώρο του δημόσιου τομέα, η απασχόληση, σημείωσε άνοδο κατά 1.7% 
το 1986. Ειδικότερα, ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 1,2% (1985: 
+ 5,2%), καί οι απασχολούμενοι στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κατά 2,5% 
(1985: 5,7%).

Στις τράπεζες, η απασχόληση παρουσιάζει επίσης αύξηση, αλλά με σαφώς χαμηλότερο 
ρυθμό σε σχέση με το προηγούμενο έτος (1986: 2,6%, 1985:10%).
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Ως προς την εξέλιξη του επιπέδου ανεργίας αναφέρεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμ
μένων ανέργων στα γραφεία εύρεσης εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ. αυξήθη
κε σημαντικά στο πρώτο εννεάμηνο του 1986 και έφθασε. ως ποσοστό του αντίστοιχου 
εργατικού δυναμικού, σε 6%. έναντι 4,8% της αντίστοιχης περιόδου του 1985.

Αυτό όμως εξηγείται, πρώτο, από τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Προστασίας 
από την Ανεργία (ΕΣΠΑ) που αποτελεί βασικό κίνητρο για την εγγραφή των νέων στα 
γραφεία εύρεσης εργασίας του ΟΑΕΔ και δεύτερο, από τη καταγραφή ως ανέργων τόσο 
των υποψηφίων στο διαγωνισμό για προσλήψεις υπαλλήλων από την Εμπορική Τράπεζα 
όσο και των γονέων τους, δεδομένου ότι η Τράπεζα θεωρούσε αυτό ως θετικό στοιχείο για 
την πρόσληψη Περισσότερο αξιόπιστα θεωρούνται τα στοιχεία της ανεργίας που προέρ
χονται από τη δειγματοληπτική έρευνα της ΕΣΥΕ. Σύμφωνα με αυτά ο αριθμός των ανέρ
γων από 304.000 άτομα ή ποσοστό 7.8% του εργατικού δυναμικού το 1985, μειώθηκε σε 
289.500 περίπου άτομα ή ποσοστό 7.5% το 1986. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι κατά 
το 1986 δεν φαίνεται να σημειώθηκε ουσιώδης μεταβολή στο επίπεδο ανεργίας. Στο 
συμπέρασμα αυτό οδηγούν και τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τις νέες τοποθετήσεις ( + 2.9%). 
τον αριθμό των απολύσέΤον (-5,5%) και τον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας (+10%).

2.4. Οι εξελίξεις στις τιμές

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, που τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα ψηλός 
(από το 1973 διατηρείται σε διψήφιους ρυθμούς), ήταν από τους βασικούς στόχους των 
μέτρων σταθεροποίησης της οικονομίας με αποτέλεσμα μέχρι και τον Αύγουστο του 1986 ο 

.Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) να σημειώνει μια συνεχή επιβράδυνση. Η καθοδική 
αυτή τάση συνεχίσθηκε και κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αλλά με ρυθμό 
μικρότερο εκείνου που αναμένετο. Συγκεκριμένα οι αυξήσεις των τιμών κατά τους μήνες 
αυτούς δεν δικαιολογούνται, ούτε από την εξέλιξη των τιμών των εισαγομένων, ούτε από 
την εξέλιξη του κόστους εργασίας για την περίοδο Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου, οφείλονταν 

Τδε προφανώς στις κερδοσκοπικές τάσεις που παρατηρήθηκαν στην αγορά, λόγω της 
b-επικείμενης εφαρμογής του ΦΠΑ. Έτσι η πολιτεία, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
^.επιδράσεις από την εφαρμογή του ΦΠΑ στη χώρα μας από την 1/1/87, έλαβε ορισμένα 
μέτρα. Συγκεκριμένα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου απαγόρευσε την αύξηση των 
“Τιμών όλων των ειδών και υπηρεσιών, εκτός των οπωρολαχανικών και των αγαθών και 
-υπηρεσιών που είναι υπό καθεστώς διατίμησης, για το χρονικό διάστημα από 4.11.86 μέχρι 
'31.1.87. Τα μέτρα αποβλέπουν στην προστασία του καταναλωτή και τη στήριξη του εισοδή
ματος των εργαζομένων από τις αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών και τη διασφάλιση της 
ομαλής πορείας της παραγωγής και διακίνησης των αγαθών.

Στο δεκάμηνο Ιανουάριου - Οκτωβρίου 1986 ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) της 
-ΈΣΥΕ σημείωσε άνοδο 15,2%. ενώ στην ίδια περίοδο πέρυσι η αύξηση ήταν 18.0% (πίνακας 
2.3).

Η επιβράδυνση του αυξητικού ρυθμού των τιμών στο δεκάμηνο 1986 σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, οφείλεται κυρίως στις μικρότερες αυξήσεις των τιμών των ειδών 
διατροφής, στέγασης και μεταφορών — επικοινωνιών. Οι τρεις αυτές κατηγορίες αντιπρο
σωπεύουν τα τρία πέμπτα περίπου της συνολικής οικογενειακής δαπάνης και έχουν μεγα
λύτερη βαρύτητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των χαμηλοτέρων εισοδηματι
κών τάξεων.

Αντίθετα, μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν φέτος οι τιμές αγαθών των κατηγοριών 
ποτά - καπνός, ένδυσης - υπόδησης, διαρκών αγαθών κ.λ.π.
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Μεταβολές (%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(Ιανουάριος - Οκτώβριος)

Πίνακας 2.3

1984 1985 1986
Γενικός Δείκτης 
Ειδικοί Δείκτες

15,1 18,0 15.2

Διατροφή 13.9 17,3 12.5
Ποτά - Καπνός 16,4 11.8 15.3
Ένδυση - Υπόδηση 21,2 23,6 24,4
Στέγαση 17.4 15,5 12.2
Διαρκή αγαθά 16.1 17.1 20,4
Υγεία - Ατομική καθαριότητα 9,1 9.8 14.5
Εκπαίδευση-Μόρφωση-Αναψυχή 15,9 21,8 15.7
Μεταφορές - Επικοινωνίες 10.2 18.7 10.5
Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες 13,9 25.9 9.2

Σημαντικότερη επιβράδυνση του αυξητικού ρυθμού των τιμών αναμένεται να σημειω
θεί το τελευταίο δίμηνο (Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου) 1986. Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στο 
γεγονός ότι φέτος δεν υψίστανται οι παράγοντες εκείνοι που προκάλεσαν κατά το τελευ
ταίο δίμηνο του 1985 την σημαντική αυξητική επίδραση στο εσωτερικό επίπεδο των τιμών. 
(Υποτίμηση της δραχμής και τα υπόλοιπα έκτακτα μέτρα για τη σταθεροποίηση της Ελληνι
κής Οικονομίας).

Σε μέσα όμως επίπεδα δεκαμήνου (Ιανουάριου - Οκτωβρίου) ο ρυθμός αύξησης των 
τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε φέτος και έφθασε το 24.1% έναντι αντίστοιχων ρυθμών 
18.3% το 1985 και 18.5% το 1984. Με βάση τα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι σε μέσα ετήσΐϋ 
επίπεδα ο ΔΤΚ θα κυμανθεί φέτος γύρω στο 23% έναντι 19,3% το 1985.

Η επιτάχυνση αυτή του ΔΤΚ σε μέσα επίπεδα δεκαμήνου αντανακλά τον ψηλό πληθω
ρισμό των τελευταίων μηνών του 1985 ο οποίος είχε σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο ΔΤΚ 
κατσ το τρέχον έτος από βάση ανώτερη κατά 11.2 εκατοστιαίες μονάδες. Αυτό, αποκρύπτει 
την αισθητή επιβράδυνση του πληθωρισμού που αναμένεται να σημειωθεί μέσα στο 1986.

2.5. Αμοιβή εργασίας

Η κυβερνητική πολιτική μισθών για το 1966 καθορίστηκε με την Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου της 18.10.1985, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 1584/86. Σύμφωνα με την πράξη 
αυτή, το σύστημα της ΑΤΑ τροποποιήθηκε για την περίοδο 1986 - 87 ως εξής:

— οι ονομαστικές αποδοχές αναπροσαρμόζονται με βάση την προβλεπόμενη μεταβολή 
των τιμών καταναλωτή στο επόμενο τετράμηνο, από την οποία αφαιρείται η επίπτωση 
του εισαγόμενου πληθωρισμού.

— δεν χορηγείται η ΑΤΑ της 1.1.86 στους μισθωτούς των οποίων οι ακαθάριστες μηνιαίες 
αποδοχές ήταν την 31.12.85 μεγαλύτερες από 150.000 δρχ..

— απαγορεύεται η χορήγηση άλλων αυξήσεων πέραν της ΑΤΑ. με εξαίρεση τις αυξήσεις 
που ήδη προθλέπονται από διάφορες διατάξεις και συνδέονται με την οικογενειακή 
κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη των μισθωτών
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Η πολιτική αυτή συμπληρώθηκε από τα φορολογικά μέτρα για τους μισθωτούς που 
εξαγγέλθηκαν κατά την κατάθεση του περυσινού προϋπολογισμού και περιλαμβάνονται 
στον Ν. 1591/86 (αύξηση του ανωτάτου ορίου μείωσης του εισοδήματος από μισθωτές 
υπηρεσίες από 255.000 δρχ. σε 300.000 δρχ., αύξηση των μειώσεων του φόρου για τους 
πολύτεκνους και τους αναπήρους, κλπ.). Αποτέλεσμα των μέτρων αυτών ήταν η μερική 
αντιστάθμιση της «δημοσιονομικής απορρόφησης» για τους μισθωτούς.

Εξάλλου, μέσα στο 1986 ψηφίστηκαν οι νόμοι για τη βαθμολογική διάρθρωση των 
θέσεων του Δημοσίου (Ν. 1586/86) και για το μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών (Ν'. 
1587/86). ενώ εκδόθηκαν προεδρικά διατάγματα για την κοινωνικοποίηση των ΕΛΤΑ (Π.Δ 
295/86) και για την εφαρμογή του Ν. 1568/85 περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 
(Π.Δ. 21 (V86 για την ιατρική της εργασίας και Π.Δ. 307/86 για την προστασία των εργαζομέ
νων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους).

Τέλος, έχει εισαχθεί για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τα 
συμβούλια των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και την κύρωση της διεθνούς σύμβασης 
εργασίας 135.

Με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία υπολογίζεται ότι οι μέσες ετήσιες προ 
φορολογίας αποδοχές στον αστικό τομέα της οικονομίας θα αυξηθούν το 1986 κατά 14.6% 
έναντι 20,8% πέρυσι. Εξάλλου, το διαθέσιμο εισόδημα του μέσου μισθωτού θα αυξηθεί 
κατά 13.2% έναντι 21,7% πέρυσι.

Από τα στοιχεία των δειγματοληπτικών ερευνών της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι το α'εξάμηνο 
του 1986 σε σύγκριση με τη ν αντίστοιχη περίοδο του 1985.

α)στη μεγάλη βιομηχανία οι ωριαίες αποδοχές των εργατών αυξήθηκαν κατά 14,2%, οι 
εβδομαδιαίες αποδοχές των εργατών κατά 14,1% και οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων 
κατά 8,8%,

β) στο λιανικό εμπόριο οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων αυξήθηκαν κατά 13,6%,

γ) στα ορυχεία-μεταλλεία-λατομεία οι εβδομαδιαίες αποδοχές των εργατών αυξήθη
καν κατά 15,4% και οι μηνιαίες των υπαλλήλων κατά 16,1%.

.2.6. Νομισματικές εξελίξεις

Από τα διαθέσιμα στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο του εννεαμήνου Ιανουάριου - 
‘Σεπτεμβρίου 1986 προκύπτει ότι οι νομισματικές και πιστωτικές εξελίξεις εμφανίζουν 
μικρές μόνο αποκλίσεις από τους ενδιάμεσους μακροοικονομικούς στόχους που αναγγέλ- 
θη καν τον Οκτώβριο του 1985 για τα αντίστοιχα μεγέθη. Μεγαλύτερη απόκλιση σε σχέση 
με τις αρχικές προβλέψεις του Νομισματικού προγράμματος παρουσιάζει μόνο το ύψος 
της πιστωτικής επέκτασης προς το δημόσιο τομέα

Η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας αφού κινήθηκε στους 
πρώτους μήνες του έτους με ρυθμούς ταχύτερους από τον ετήσιο στόχο (15%). στη 
συνέχεια επιβραδύνθηκε και σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία για το εννεάμηνο ο ετήσιος 
ρυθμός μετά την εποχική διόρθωση έχει περιορισθεί γύρω στο 16%. Ειδικότερα, ο ρυθμός 
της πιστωτικής επέκτασης των εμπορικών τραπεζών, μετά τα διορθωτικά μέτρο του περα
σμένου Ιουνίου, δεν αποκλίνει από το στόχο του Προγράμματος (14%). ενώ η αύξηση των 
πιστώσεων των ειδικών πιστωτικών οργανισμών εξακολουθεί να είναι ψηλότερη από την 
αντίστοιχη πρόβλεψη. Η σχετική όμως απόκλιση μειώθηκε και σε αυτή την περίπτωση κατά 
τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του έτους. Σημειώνεται ότι η ταχύτερη, σε σύγκριση με 
Τον στόχο, πιστωτική επέκταση των ειδικών πιστωτικών οργανισμών οφείλεται αποκλειστι
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κά στις ψηλότερες πιστώσεις της Αγροτικής Τράπεζας, οι οποίες όμως ήταν πολύ χαμηλό
τερες, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η πιστωτική επέκταση προς το δημόσιο τομέα κινήθηκε, όπως προαναφέρθηκε. στην 
περίοδο του εννεαμήνου με ρυθμό που είναι ψηλότερος από την πρόβλεψη του νομισματι
κού προγράμματος. Αυτό οφείλεται κυρίως στις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες 
των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και στη χρηματοδότηση των οργανι
σμών παρέμβασης στις αγορές αγροτικών προϊόντων. Σχετικά με το τελευταίο παρατηρεί- 
ται ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν φέτος, η συγκέντρωση αγροτικών 
προϊόντων ήταν μεγαλύτερη και η διάθεσή τους μέχρι σήμερα έχει συναντήσει δυσχέ
ρειες.

Παρά τις υπερβάσεις αυτές, η προβλεπόμενη συγκράτηση της συνολικής εγχώριας 
πιστωτικής επέκτασης προς την οικονομία από 26% το 1985 σε 17.5% περίπου το 1986, 
είναι σημαντική και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ρευστότητας της οικονομίας με 
πολύ μικρότερο ρυθμό από ότι στα προηγούμενα χρόνια. Αναλυτικότερο, οι ιδιωτικές 
καταθέσεις αυξήθηκαν στο εννεάμηνο του 1986 με ρυθμό που. μετά από εποχική διόρθω
ση, αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό 21%, που είναι ψηλότερος κατά μία ποσοστιαία μονάδα 
έναντι της αρχικής πρόβλεψης.

Αντίθετα η νομισματική κυκλοφορία βρισκόταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 1986 σε επίπε
δο χαμηλότερο από αυτό του Δεκεμβρίου 1985 και εκτιμάται ότι η αύξησή της μέσα σε 
ολόκληρο το έτος θα είναι μικρότερη από την αρχική πρόβλεψη. Έτσι, η αύξηση του 
χρήματος με την ευρεία έννοια (M3), που περιλαμβάνει τη νομισματική κυκλοφορία και τις 
ιδιωτικές καταθέσεις, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί πολύ κοντά στην αρχική πρόβλεψη του 
προγράμματος (20%), έναντι αύξησης κατά 27,3% στο 1985.

Η διάθεση στο κοινό εντόκων γραμματίων του δημοσίου προθλέπεται να κινηθεί στα 
προβλεπόμενα επίπεδα. Επίσης, η διάθεση στους αποταμιευτές των μεσοπρόθεσμων ομο
λόγων με ρήτρα Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ECU) καθυστέρησε λόγω τεχνικών 
δυσχερειών και έτσι δεν ήταν δυνατό να αντληθεί ποσό ψηλότερο από τα τριάντα δισεκα
τομμύρια δραχμές που προγραμματίσθηκαν για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1986 
Αντίθετα, το ύψος των καταθέσεων για εισαγωγές διαμορφώθηκε σε επίπεδο ψηλότερο 
από την αρχική εκτίμηση, ενώ το ύψος του εξωτερικού εξισσοροπητικού δανεισμού δεν 
προβλέπεται να παρουσιάσει απόκλιση από την πρόβλεψη του Προγράμματος (1.7 δισεκ 
δολλάρια).

2.7. Χρηματοδότηση της οικονομίας.
Το υπόλοιπο της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 

οκτάμηνο Ιανουάριου - Αυγούστου 1986 κατά 163.5 δισ. ή 7.5% έναντι αύξησης κατά 203.3 
δισ. ή 11,2% στην ίδιο περίοδο του 1985. Όπως προαναφέρθηκε η αύξηση στο πρώτο 
οκτάμηνο του 1986, αν και σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη του 1985. αντιστοιχεί 
μετά από εποχική διόρθωση σε ετήσιο ρυθμό λίγο ψηλότερο από τον αρχικό στοχο του 
νομισματικού προγράμματος.

Από την κατανομή των πιστώσεων κατά κλάδους προκύπτει ότι η συγκρότηση των 
πιστώσεων μέσα στο 1986 είναι γενική και αφορά όλους σχεδόν τους κλάδους και δραστη
ριότητες του ιδιωτικού τομέα (Πίνακας 2.4.)

Σημαντική ήταν η επιβράδυνση στη χρηματοδότηση της γεωργίας και της βιομηχανίας 
που εντοπίζεται και στις δύο περιπτώσεις στην κατηγορία των βραχυπροθέσμων δανείων. 
Αντίθετα στα μακροπρόθεσμα δάνεια η συγκράτηση ήταν και για τους δύο κλάδους πολύ 
περιορισμένη.
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Πίνακας 2.4

Εξέλιξη Τραπεζικής Χρηματοδότησης κατά κλάδο 
Μεταβολές ΙανουαρΙου - Αυγούστου

(σε εκατ. δρχ )

Ποσό Ποσοστό %
1985 1986 1985 1986

|. Ιδιωτικός τομέας - 203.338 -163.531 - 11.2 *7,5
Μακροπρόθεσμα -80.979 -83.581 -9,6 -8.4
Βραχυπρόθεσμα -122.359 -79.950 -12,5 ' + 6.7

Γεωργία -66.273 + 53.449 -20.4 -13.0
Μακροπρόθεσμα -16.285 -17.408 -11.8 + 10.4
Βραχυπρόθεσμα -36.776 -27.524 + 25.0 + 13,9
Γεωργικό εψόδια -13.212 -8.517 + 32,7 + 18.4

Βιομηχανία & Μεταλλεία + 59.286 + 43.189 + 7.9 +4,8
Μακροπρόθεσμα -20.489 + 20.743 + 7,3 + 6,3
Βραχυπρόθεσμα + 38.797 + 22.446 + 8,2 + 4,0

Βιοτεχνία + 20.867 -14.376 + 12,1 + 6,7
Εμπόριο + 16.051 + 10.381 -11.2 + 6,1

Εσωτερικό +11.306 + 5.800 + 11,1 +4,9
Λοιποί κλάδοι +40.861 + 42.136 + 9.6 + 8,6

Μακροπρόθεσμα + 35.956 + 36.032 + 9,8 + 8,5
(Οικισμός) (+31.003) ( + 31.037) (+12.3) (+10,4)
(Τουρισμός) ( + 2.726) ( + 3.811) (-+3,8) ( + 5,0)
(Ναυτιλία) (+1.704) ( + 682) ( + 9.2) (+3,1)
Βραχυπρόθεσμα + 4.905 + 6.104 + 8.7 +9,0

II. Δημόσιες Επιχ/σεις & Οργαν. +49.025 -119.059 + 11,2 + 20,6

III. Συγκέντρωση αγροτ. προϊόντων -20.560 -14.437 -22,0 + 17,3

Σύνολο -231.803 -297.027 + 9,9 + 10,5

Η χρηματοδότηση της βιοτεχνίας εμφανίζει συγκράτηση που οφείλεται στη μείωση 
των δανείων από τα ίδια διαθέσιμα των τραπεζών, ενώ οι πιστώσεις από τα ειδικά κεφάλαια, 
που δίνονται με χαμηλότερο επιτόκιο, διαμορφώθηκαν στο ίδιο περίπου ύψος του αντίστοι
χου οκταμήνου του 1985. Εξάλλου τα αδιάθετα κεφάλαια αυτής της κατηγορίας που 
συγκεντρώνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος αυξήθηκαν στο οκτάμηνο Ιανουάριου — 
Αυγούστου 1986 κατά 6,1 δις έναντι αύξησης κατά 8.1 δισ. στο αντίστοιχο οκτάμηνο του
1985.

Με εξαίρεση τις πιστώσεις προς το εσωτερικό εμπόριο για τις οποίες η συγκράτηση 
μέσα στο 1986 είναι σημαντική, οι πιστώσεις προς τους υπόλοιπους κλάδους και δραστη
ριότητες εμφάνισαν στο σύνολό τους μικρή μόνο συγκράτηση σε σύγκριση με την αντίστοι
χη περίοδο του 1985.
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2.8. Ιδιωτικές καταθέσεις

Το συνολικό υπόλοιπο των ιδιωτικών καταθέσεων σε δραχμές στις εμπορικές τράπεζες 
και τους ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς έφτασε στο τέλος Σεπτεμβρίου 1986 τα 3.412 
δισ. αυξήθηκε δηλαδή μέσα στο εννεάμηνο Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου 1986 κατά 10,9%. σε 
σύγκριση με αύξηση κατά 16,9% στην αντίστοιχη περίοδο του 1985. (Πίνακας 2.5). Όπως 
προαναφέρθηκε η αύξηση του εννεαμήνου αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό γύρω στο 21 % που 
είναι λίγο ψηλότερος από την πρόβλεψη του νομισματικού προγράμματος.

Πίνακας 2.5

Εξέλιξη των Ιδιωτικών Καταθέσεων 
(Ιανουάριος - Σεπτέμβριος)

(oc εκατ δρχ )

Μεταβολή Υπολοίπων

Υπόλοιπο Ποσό Ποσοστό %

30.9.86 1984 1985 1986 1984 1985 1986

Σε δραχμές
Όψεως 164.023 821 -3.248 -4.262 0,8 -2,3 -2,5
Ταμιευτηρίου 2.172.608 178.895 230.114 198.622 15,3 14,9 10.1
Προθεσμίας 1.025.000 125.250 175.841 136.677 23.7 25,4 15,4
Δεσμευμένες 50.163 3.866 4.901 4.763 12.9 13.4 10.5
Σύνολο 3.411.794 308.832 407.608 335.800 16.9 16.9 10,9

Σε συνάλλαγμα 986.054 100.220 81.032 46.073 19.6 11.7 4,9

Η επιβράδυνση που σημειώθηκε στο φετεινό εννεάμηνο στο ρυθμό αύξησης των 
καταθέσεων είναι συνεπής με τη χαμηλότερη ονομαστική αύξηση της αμοιβής εργασίας 
και άλλων κατηγοριών εισοδημάτων που κατά κύριο λόγο τροφοδοτούν τις καταθέσεις. 
Μειωτική επίσης επίδραση στη διαμόρφωση των καταθέσεων είχε και η συγκράτηση της 
συνολικής πιστωτικής επέκτασης σε συνδυασμό και με την επιβολή του μέτρου των υπο
χρεωτικών καταθέσεων στις εισαγωγές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι προθεσμιακές κατα
θέσεις. στις οποίες συγκεντρώνονται τα πλεονάζοντα επιχειρηματικά κεφάλαια, εμφάνι
σαν φέτος μεγαλύτερη επιβράδυνση απότι οι άλλες κατηγορίες καταθέσεων.

Σχετικά με τη συμμετοχή των διαφόρων πιστωτικών φορέων στην αύξηση των καταθέ
σεων στο εννεάμηνο. παρατηρείται ότι αυξήθηκε σημαντικά η συμμετοχή των εμπορικών 
τραπεζών και σε μικρότερο βαθμό η συμμετοχή της ΑΤΕ. ενώ συνεχίσθηκε η πτωτική τάση 
στη συμμετοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (πίνακας 2.6)
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Πίνακας 2.6

Κατανομή της Αύξησης των Ιδιωτικών Καταθέσεων 
σε δραχμές κατά φορείς 

(Ιανουάριος - Σεπτέμβριος)

Σύνολο Ιδιωτικών Καταθέσεων Αποταμιευτικές Καταθέσεις
1984 1985 1986 1984 1985 1986

Εμπορικές Τράπεζες 74.8 75.1 79.1 74,2 75.2 79.8
Ειδικοί Πιστ. Οργ. 25.2 24.9 20.9 OC ρ Ο . Ο 24.8 20,2
(Τ-Τ) (7.0) (7.4)... (T7) (7.1) (7.4) (1.7)
(Α.Τ.Ε.) (16.0) (14.7) (16.3) (16.9) (15.5) (16.6)

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.9. Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 1.326 εκατ. 
δολ. το εννεάμηνο Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου 19Θ6 έναντι 2.446 εκατ. δολλ. κατά την 
αντίστοιχη περίοδο του 1985. δηλαδή παρουσίασε βελτίωση κατά 45.8%. Αν δεν ληφθούν 
υπόψη οι ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις από την συμπεριφορά των εισαγωγέων και 
καταναλωτών που σχετίζονται με την εφαρμογή του Φ.Π.Α. από 1.1.1987, εκτιμάται ότι το 
έλλειμμα για το σύνολο του έτους δεν θα παρουσιάσει σοβαρή υπέρβαση από τον στόχο 
του σταθεροποιητικού προγράμματος (1.700 εκατ. δολλ.).

Αν το έλλειμμα τελικά διαμορφωθεί στα 1.800 εκατ. δολλ., περίπου θα αντιστοιχεί στο 
4,5% του Α.Ε.Π.. έναντι 10% του ΑΕΠ που αντιπροσώπευε το έλλειμμα του 1985, δηλ. μία 
βελτίωση κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Από αυτή τη βελτίωση εκτιμάται ότι οι 
δυο μονάδες οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες. Ο κύριος εξωγενής παράγων που 
επηρέασε ευνοϊκά το ισοζύγιο ήταν η μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Υπήρχαν 
όμως και σημαντικοί παράγοντες που το επηρέασαν δυσμενώς, όπως η κάμψη των εξαγω
γών μας στις πετρελαιοεξαγωγικές χώρες, η μείωση των Αμερικανών τουριστών, οι επιπτώ
σεις του ατυχήματος Τσερνομπίλ κλπ. Η υπόλοιπη βελτίωση, κατά 3.5% του ΑΕΠ αποτελεί 
ευνοϊκότερη εξέλιξη σε σχέση με την κατά 3% αρχική πρόβλεψη για βελτίωση που είχε 
τεθεί στο σταθεροποιητικό πρόγραμμα.

Η παραδοσιακή πρακτική στην Ελλάδα να παρουσιάζεται το ισοζύγιο πληρωμών μόνο 
σε τρέχοντα δολλάρια δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις όταν η ισοτιμία του δολλα- 
ρίου υφίσταται μεγάλες αλλαγές, όπως τα τελευταία χρόνια. Τους πρώτους εννέα μήνες 
του 1986 οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα υπερέθησαν τις αντίστοιχες του 1985 κατά 12.0% σε 
τρέχοντα δολλάρια. αλλά σε δολλάρια σταθερής ισοτιμίας αυτό αντιπροσωπεύει σοβαρή 
μείωση, που θεωρείται ικανοποιητική. Αντίθετα οι εισπράξεις από εξαγωγές χωρίς καύσιμα 
σε τρέχονται δολλάρια αυξήθηκαν κατά 13.1 % έναντι του 1985 αλλά σε δολλάρια σταθερής 
ισοτιμίας μειώθηκαν και είναι φαινόμενο που συνοδεύει μία υποτίμηση. Το φαινόμενο αυτό 
συνίσταται στην άμεση μείωση των τιμών των εξαγωγών σε ξένα νομίσματα, σε συνδυασμό 
με την βραδεία αύξηση του όγκου των εξαγωγών (πίνακας 2,7).
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Στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών 
(Ιανουάριος - Σεπτέμβριος)

(σε εκατ δολλ. ι

Πίνακας 2.7

1985 1986’ Μεταβολή

Εισαγωγές 7.842 7.432 -5.2
Καύσιμα 2.378 1.310 -44.9
Χωρίς καύσιμα 5 464 6.122 12.0

Εξαγωγές 3.126 3.210 2.7
Καύσιμα 637 396 -37.6
Χωρίς καύσιμα 2.489 2.814 13.1

Εμπορικό Ισοζύγιο -4.716 -4.222 10.5

Άδηλοι Πόροι 3.887 4.770 22.7
Ταξιδιωτικό 1.150 1.461 27.0
Μεταφορές 758 741 -2.2
Μεταναστευτικά & εργατικά εμ6. 591 653 10.5
Τόκοι - Μερίσματα - Κέρδη 93 60 -35,5
Αναλήψεις από μετ/ψιμες καταθέσεις 307 439 43.0
Λοιποί 395 463 17.2
ΕΟΚ 593 953 60.7

Άδηλες Πληρωμές 1.617 1.874 15.9
Ταξιδιωτικό 257 350 36.2
Υπηρεσίες Δημοσίου 95 115 21.1
Τόκοι - Μερίσματα - Κέρδη 871 948 8.8
Μεταφορές 150 148 -1.3
Λοιπές 244 313 28.3

Ισοζύγιο αδήλων 2.270 2.896 27.6

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -2.446 -1.326 -45,8

Χρεολύσια -491 -558 13.6

Τρέχουσες συν/γές και χρεολύσια -2.937 -1.884 -35.8

Εισροή Ιδιωτικών Κεφαλαίων 874 695 -20.5
Επιχειρηματικά κεφάλαια 205 209 2.0
Για αγορά ακινήτων 330 330 —
Εμπορικές τράπεζες 194 -42 —
Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων 92 156 69.6
(Καταθέσεις ιδιωτών σε συν/μα) (77) (174) -

Εμπορικές Πιστώσεις 81 61 -24.7
Λοιπά -28 -19 -32.1

‘Προσωρινά στοιχείο

38



Μεταξύ των αδήλων, πόρων ιδιαίτερα ικανοποιητικά εξελίχθηκαν οι εισροές τουριστικού 
συναλλάγματος (αύξηση κατά 27.0% σε τρέχοντα δολλ.) παρά την μείωση του Αμερικανι
κού τουρισμού. Επίσης μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν και οι εισροές από ΕΟΚ (60,7%) η 
οποία εξηγείται κατά τα δύο τρίτα από την αλλαγή των ισοτιμιών· των νομισμάτων και το 
υπόλοιπο από τα Νομισματικά Εξισωτικά Ποσά.

Σε ότι αψορά την αύξηση των άδηλων πληρωμών σε τρέχοντα δολλάρια. αυτή προήλθε 
από όλες τις επιμέρους κατηγορίες με μοναδική εξαίρεση τις μεταφορές. Οι πληρωμές για 
τόκους, μερισματο και κέρδη αυξήθηκαν κατά 6.8% λόγω της μεγάλης αύξησης των 
δανειακών υποχρεώσεων της χωράς το 1985 που υπεραντιστάθμισε τις ευνοϊκές επιδρά
σεις από την πτώση των επιτοκίων διεθνώς.

Η ακαθάριστη εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων στο εννεάμηνο Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου 
1986 έφτασε τα 695 εκατ. δολλ. έναντι 874 εκατ. δολλ. της ίδιας περιόδου 1985 και κάλυψε 
το 52.4% του αντίστοιχου ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έναντι 
35,7% του εννεαμήνου 1985. Η μείωση της εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων κατά το τρέχον 
έτος προήλθε εξολοκλήρου από τη μείωση του δανεισμού των εμπορικών τραπεζών από το 
εξωτερικό και τη μικρότερη αύξηση των εμπορικών πιστώσεων εξωτερικού. Αντίθετα ση
μαντική αύξηση εμφάνισαν οι καταθέσεις σε συνάλλαγμα ενώ η εισροή επιχειρηματικών 
κεφαλαίων και κεφαλαίων για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε περίπου στα 
επίπεδα του εννεαμήνου 1985.

Αναλυτικότερα η εξέλιξη των επιμέρους κατηγοριών κεφαλαίων έχει ως εξής:

Η καθαρή μεταβολή (δηλαδή νέες καταθέσεις μείον αναλήψεις σε δραχμές και σε 
συνάλλαγμα) του συνόλου των καταθέσεων σε συνάλλαγμα αυξήθηκε από 92 εκατ. δολλ. 
του εννεαμήνου Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου 1985 σε 156 εκατ. δολλ. στην ίδια περίοδο του
1986. Η αύξηση αυτή οφείλεται εξολοκλήρου στην κατηγορία ‘«καταθέσεις ιδιωτών σε 
συνάλλαγμα· που προέρχονται κυρίως από Έλληνες του εξωτερικού. Συγκεκριμένα οι 

-καταθέσεις αυτί ς αυξήθηκαν από 77 εκατ. δολλ. του εννεαμήνου 1985 σε 174 εκατ. δολλ. 
. στο εννεάμηνο 1986. Σημειώνεται ότι η παραπάνω αύξηση των καταθέσεων σε συνάλλαγμα 
είναι εν μέρει αποτέλεσμα της υποτίμησης του δολλαρίου έναντι των λοιπών νομισμάτων.

Η εισροή επιχειρηματικών κεφαλαίων σημείωσε μικρή αύξηση σε τρέχοντα δολλάρια 
(2,0%). Είναι πιθανό να υπάρξει αξιόλογη βελτίωση σ' αυτό τον τομέα στους προσεχείς 
μήνες δεδομένου ότι κατά το τρέχον έτος εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες οι νέες 
εγκρίσεις που χορηγεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την εισαγωγή επιχειρηματι
κών κεφαλαίων.

Η εισροή κεφαλαίων για αγορά ακινήτων διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα (δηλαδή 330 
εκατ. δολλ.) όπως το εννεάμηνο του 1985.

Από τις υπόλοιπες κατηγορίες ιδιωτικών κεφαλαίων η καθαρή μεταβολή (νέες αποδο
χές μείον εξοφλήσεις) των εμπορικών πιστώσεων εξωτερικού έφτασε τα 61 εκατ. δολλ., 
έναντι 81 εκατ. δολλ. του αντίστοιχου εννεαμήνου 1985 ενώ η καθαρή κίνηση των εξωτερι
κών δανείων των εμπορικών τραπεζών (δηλαδή αναλήψεις νέων δανείων από το εξωτερικό 
μείον χορηγήσεις δανείων προς τράπεζες του εξωτερικού στα πλαίσια της συμμετοχής της 
δραχμής στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα) εμφάνισε μείωση κατά 42 εκατ. δολλ. στο 
εννεάμηνο 1986 έναντι αύξησης 194 εκατ. δολλ. της ίδιας περιόδου 1985.

Μεγαλύτερες συγκριτικά με το 1985 ήταν οι πληρωμές χρεολυσίων κατά το τρέχον 
έτος. Συγκεκριμένα το σύνολο των πληρωμών χρεολυσίων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα στο εννεάμηνο Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου 1986 έφτασε τα 558 εκατ. δολλ.. έναντι 491

39



εκατ. δολλ. της ίδιας περιόδου του 19Β5. Οι μεγαλύτερες πληρωμές για χρεολύσια του 1986 
οφείλονται σε ψηλότερο ύψος χρεολυσίων τόσο του ιδιωτικού τομέα (76 εκατ. δολλ. το 
εννεάμηνο 1986 έναντι 68 εκατ. δολλ. την αντίστοιχη περίοδο του 1985) όσο και του 
δημόσιου τομέα (482 εκατ. δολλ. το εννεάμηνο 1986 έναντι 423 την αντίστοιχη περίοδο του

1985).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1986





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1986

3.1. Δημοσιονομική διαχείριση

Οι βασικοί στόχοι της δημοσιονομικής αλλά και της γενικότερης οικονομικής πολιτι
κής του 1986 περιλαμβάνονταν στο σταθεροποιητικό πρόγραμμα που εφαρμόσθηκε από 
τον Οκτώβριο του 1985

Ο κύριος στόχος του προγράμματος ήταν και είναι η ταχύτερη προσαρμογή των 
οικονομικών παραμέτρων στα επίπεδα εκείνα που βελτιώνουν άμεσα την ανταγωνιστική 
θέση της οικονομίας μας και θέτουν τις βάσεις για σταθερή οικονομική ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα για το 1986 το πρόγραμμα επεδίωκε α) τη σημαντική μείωση του 
ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών, θ) τη μείωση του πληθωρισμού προς το τέλος του 
1986 στο 16% και γ) τη μείωση των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα σαν ποσοστό 
στο Α.Ε.Π. κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα το μέρος του προγράμματος που 
αφορά το δημόσιο τομέα θα επιτυγχάνετο με τη δραστική περικοπή των καταναλωτικών 
ελλειμμάτων τόσο του Κρατικού Προϋπολογισμού, όσο και των Προϋπολογισμών των 
ΔΕΚΟ.

Η επιλογή των πιο πάνω βραχυπρόθεσμων στόχων έγινε, όπως προαναφέρθηκε. με 
γνώμονα την ανάγκη να μπορέσει η Κυβέρνηση να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς επιδρά
σεις που ασκούνται από τον συνεχώς αυξανόμενο διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό και να 
^δημιουργήσει συνθήκες κατάλληλες για ταχύτερη προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. 
-Ή επιλογή αυτή για ταχύτερη προσαρμογή της οικονομίας σε μια σταθερή αναπτυξιακή 
πορεία, παρά το γεγονός ότι δημιούργησε άμεσα κάποιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, 
ίέγινε κατά τέτοιο τρόπο,ώστε να αποφευχθούν στο μέτρο του δυνατού τυχόν διαταραχές 
-και οικονομικές ανισορροπίες. Εξάλλου,είναι βέβαιο ότι το βραχυχρόνιο αυτό οικονομικό 
=και κοινωνικό κόστος θα αντισταθμισθεί πολύ σύντομο από σημαντικά οφέλη.τόσο για την 
^οικονομία στο σύνολό της. όσο και για τους εργαζόμενους ειδικότερα, οι οποίοι σήμερα 
..επωμίζονται ένα μέρος από το κόστος αυτό,λόγω κυρίως της εισοδηματικής πολιτικής.

Είναι γνωστό ότι ψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα,καθώς επίσης και μεγάλα ελλείμμα
τα στο ισοζύγιο πληρωμών ενισχύουν τον πληθωρισμό που φαλκιδεύει το εισόδημα των 
εργαζομένων. Κάθε αύξηση των ονομαστικών εισοδημάτων συμβάλλει,μαζί με άλλους 
παράγοντες,στην αύξηση των τιμών και αυτή οδηγεί σε νέα αύξηση των ονομαστικών 
.εισοδημάτων και έτσι αυτοτροφοδοτείται ο πληθωρισμός μέσα από την προσπάθεια εξι- 
σορρόπησης τιμών και ονομαστικών εισοδημάτων. Αυτό που επιτυγχάνει ο φαύλος αυτός 
κύκλος είναι η αύξηση των ονομαστικών εισοδημάτων, ενώ είναι βέβαιο ότι συρρικνώνει τα 
πραγματικά εισοδήματα και δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας διεθνώς, γεγονός που οξύνει περισσότερο το πρόβλημα της ανεργίας.

Αυτό το φαύλο κύκλο επιχειρεί να σταματήσει η Κυβέρνηση με το σταθεροποιητικό 
πρόγραμμα,γιατί πιστεύει ότι δρομολογώντας την οικονομία σε μια σταθερή πορεία θέτει 
έπς βάσεις για ουσιαστική αύξηση του προϊόντος,που είναι απαραίτητη προϋπόθεση ευημε
ρίας του λαού.
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Εξάλλου το πρόβλημα της δίκαιης διανομής του εισοδήματος είναι μέσα στις επιλογές 
που έχει κάνει η Κυβέρνηση, γεγονος άλλωστε που το εχει αποδείξει σε όλη τη θητεία της 
Το πρόβλημα της σταθερής κοινωνικής ευημερίας,όμως.δεν μπορεί vc αντιμετωπισθε; 
όταν η οικονομία υποφέρει απο ψηλές πληθωριστικές πιέσεις. Πρέπει πρώτα να μειωθεί ο 
πληθωρισμός, να αυξηθεί το προϊόν με αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστι
κότητας της οικονομίας και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές, γισ 
να μπορεί να βελτιώνεται σταθερά το βιοτικό επίπεδο του λαού με τη σωστή διανομή του 
εθνικού εισοδήματος.

Πρέπει να τονιστεί ότι το σταθεροποιητικό πρόγραμμα αντιμετωπίζει αποτελεσματικό 
και την παρακάτω σοβαρή παρενέργεια του ψηλού πληθωρισμού. Είναι γνωστό οτι η 

μεγάλη απόκλιση στους ρυθμους πληθωρισμού μεταξύ των συναλλασσόμενων κρατών 
λειτουργεί ευεργετικά για τις χώρες που έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό γιατί μεταφέρει 
σ' αυτές πόρους από τις χώρες με ψηλό πληθωρισμό. Θα ήταν λοιπόν άδικο να συνεχίσουν 
να επιδοτούν οι Έλληνες εργαζόμενοι τους συναδέλφους τους στην ΕΟΚ ή αλλού,από το 
δικό τους εισόδημα Γιαυτό,όσο γρηγορότερα μειωθεί ο πληθωρισμός, τόσο ταχύτερα θο 
έλθουν τα ευεργετικά αποτελέσματα για τους εργαζομένους. Παράλληλα όμως με τη 
μείωση του πληθωρισμού θα πρέπει, όπως προαναφέρθηκε,να αυξηθούν οι επενδύσεις και 
η παραγωγικότητα της εργασίας, έτσι ώστε το συνολικό ευεργετικό αποτέλεσμα να είναι 
διαρκές και σταθερό για το λαό.

Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του προγράμματος τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητι
κά. Οι στόχοι εκτιμάται ότι έχουν επιτευχθεί. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών,όπως

Π'ινακας 3.7

Διαμόρφωση Γ ενικού Προϋπολογισμού του Κράτους

(σε εκατ δρχ.)

1985

Πραγμ/σεις

ΕΣΟΔΑ 1.243.055
Τακτικός Προύπ/σμός 1.110.818
ΕΛΕΓΕΠ 120.782
Π.Δ.Ε. 11.455

ΔΑΠΑΝΕΣ 1.887.001
Τακτικός Προύπ/σμός 1.492.023
ΕΛΕΓΕΠ 120.782
Π.Δ.Ε. 274.196

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 643.946
Τακτικός Προύπ/σμός 381.205
ΕΛΕΓΕΠ —
Π.Δ.Ε. 262.741

Έλλειμμα Γ.Π.Κ.
% ως προς ΑΕΠ 14,3

1986
Εκτιμήσεις 

Προύπ/σμός ΠραΥμ^ων
Μεταβολή

Ο/.'Ο

1.642.500 1.675.506 34.8
1.489.500 1.475.000 32,8

112.000 165.000 36.6
41.000 35.506 210.0

2.212.000 2.310.300 22.4
1.782.000 1.835.000 23.0

112.000 165.000 36.6
318.000 310.300 13.1

569.500 634.794 -1.4
292.500 360.000 -5.6

— — —
277.000 274.794 4,6

10,4 11,7

ί

ϊ
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αναψέρεται στο κεφάλαιο 2,έχει μειωθεί περίπου στα επίπεδα που είχε προγραμματισθεί 
-και ο πληθωρισμός θα είναι κοντά στον αρχικό στόχο. Τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα 
έχουν συγκρατηθεί περίπου στα επίπεδα που είχαν προγραμματισθεί και έτσι οι δανειακές 
ανάγκες του δημόσιου τομέα σαν ποσοστό του Α.Ε.Π. δεν θα αποκλίνουν σημαντικά από 
τον στόχο.

Ειδικότερα, όσον αφορά το έλλειμμα του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους 
σημειώνεται ότι εμφανίζει μείωση σε σχέση με το 1985 κατά 1,4% που προήλθε από τη 
σημαντική μείωση του ελλείμματος του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 5.6%. Η μείωση 
αυτή αντικατοπτρίζει τη σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση για τον περιορι
σμό των καταναλωτικών ελλειμμάτων, στόχος που είχε συμπεριληφθεί στο σταθεροποιητι
κό πρόγραμμα (πίνακας 3.1).

Εξάλλου το έλλειμμα του Π.Δ Ε. κινήθηκε σε επίπεδα ελαφρά χαμηλότερα από τα 
προϋπολογισθέντα και παρουσίασε μικρή μόνο αύξηση σε σχέση με το 1985 (4,6%).

Πρέπει να σημειωθεί ότι στη μείωση του ελλείμματος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
-πρωτεύοντα ρόλο έπαιξε ή αύξηση των εσόδων που έφτασε το 34,8%,αλλά και η συγκράτη
ση του ρυθμού αύξησης των δαπανών στο 22,4% Η εξέλιξη αυτή είναι οπωσδήποτε 
αποτέλεσμα της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών στον 
τομέα της πάταξης της φοροδιαφυγής,με τα μέτρα που έλαβε και λαμβάνει προς αυτή την 
κατεύθυνση, αλλά και της συγκράτησης των δαπανών. Η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε 
οπωσδήποτε από τις ευνοϊκές εξελίξεις που παρουσιάσθηκαν στις τιμές των καυσίμων 
διεθνώς, αλλά και την εξέλιξη της τιμής του δολλαρίου.

3.2. Τακτικός Προϋπολογισμός

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης για μείωση των καταναλωτικών ελλειμμάτων, μέσα στα 
-τιλαίσια του σταθεροποιητικού προγράμματος είχε, όπως προαναφέρθηκε. σαν αποτέλε
σμα να μειωθεί το έλλειμμα του Τ.Π. σε τρέχουσες τιμές κατά 5.6% σε σχέση με το 1985. Σε 

^σταθερές τιμές όμως η μείωση είναι πολύ πιο σημαντική και φτάνει το 22,9%. Σαν ποσοστό 
ττου ΑΕΠ εκτιμάται ότι το έλλειμμα του Τ.Π. είναι 6,6% έναντι 8,5% που ήταν το 1985. 
τταρουσιάζει δηλαδή μείωση κατα 1.9 ποσοστιαίες μονάδες που είναι συνεπής με το στόχο 
-του σταθεροποιητικού προγράμματος γιο μείωση των δανειακών αναγκών του Δημο
σίου.

Το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1986 στο ύψος 
των 360 δισ. έναντι 381.2 δισ. που διαμορφώθηκε το 1985. Σε σχέση,όμως,με τον Προϋπολο
γισμό παρουσιάζεται μια υπέρβαση του ελλείμματος κατά 67.5 δισ. που είναι αποτέλεσμα 
της υστέρησης των εσόδων κατά 14,5 δισ και της υπέρβασης των δαπανών κατά 53 δισ. 
Έτσι, από τις αιτίες που διαμορφώνουν το έλλειμμα σε ψηλότερα από τα προϋπολογιζόμε- 
να επίπεδα πιο σημαντική είναι η υπέρβαση των δαπανών, ενώ η υστέρηση των εσόδων 
βρίσκεται μέσα στα ανεκτά όρια Η υπέρβαση των δαπανών οφείλεται σε ορισμένους 
παράγοντες που θα αναλυθούν παρακάτω. Ενδεικτικά όμως αναφέρονται εδώ οι αυξημέ
νες πληρωμές προς την ΕΟΚ λόγω αλλαγής του συστήματος υπολογισμού της συνεισφο
ράς μας με βάση τον Φ.Π.Α. που δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθεί ακριβώς κατά την κατάρτιση 
του Προϋπολογισμού. Αυξημένες επίσης σε σχέση με τις προβλέψεις είναι και οι δαπάνες 
που προέκυψαν από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου των Στρατιωτικών και Δικαστι
κών λειτουργών, καθώς και οι δαπάνες για την πληρωμή εξαγωγικών επιδοτήσεων, οι 
δαπάνες για επιδοτήσεις στη γεωργία και οι δαπάνες για την απόδοση εσόδων στους 
τρίτους.
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3.2.1. Έσοδα

Τα έσοδα του Τ.Π. εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 1.475 δια. και θα εμφανίσουν αύξηση σε 
σχέση με το 1985 κατά 32.8% (1985:1.110,8 δισ.). Σε σύγκριση όμως με τα προΟπολογισθέν
το έσοδα εμφανίζεται μια υστέρηση 14.5 δισ. (περίπου 1%) που δεν είναι σημαντική 
(πίνακας 3.6).

Οι παράγοντες που επηρέασαν αυξητικά τα έσοδα ήταν,μεταξύ άλλων,η αποτελεσματι
κότερη σύλληψη της φορολογητέας ύλης, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης (τεκμήρια 
βιωσιμότητας, κατάργηση ιδιαίτερων απαλλαγών) και η περιστολή της φοροδιαφυγής,μετά 
την καθιέρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου, των μοναδικών συντελεστών και της ποινι- 
κοποίησης της φοροδιαφυγής.

Οι ρυθμίσεις αυτές, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν θεσμικό χαρακτήρα και 
εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά από το οικονομικό έτος 1986, σε συνδυασμό με τις φορολο
γικές ελαφρύνσεις του 1985,οδήγησαν - παρά την αύξηση των συνολικών φορολογικών 
εσόδων - σε ουσιαστική ελάφρυνση του συνόλου των φορολογούμενων και παράλληλα σε 
δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους μεταξύ των φορολογουμένων που ανή
κουν σε διαφορετικά κλιμάκια εισοδήματος ή ομάδες επαγγελμάτων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των φορολογικών εξελίξεων ήταν:

α) Η σημαντική αύξηση του εισοδήματος - και του αντίστοιχου φόρου - που δηλώθηκε 
από τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό, είχε σαν αποτέ
λεσμα να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής των μισθωτών και συνταξιούχων στο συνολικό 
δηλωθέν εισόδημα και φόρο. Ειδικότερα, όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.2 το μέσο 
δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των φορολογουμένων της κατηγορίας έμποροι - βιομήχα- 
νοι - θιοτέχνες αυξήθηκε το 1986 κατά 41,3% σε σχέση με το 1985. ποσοστό αύξησης που 
είναι το μεγαλύτερο από το 1973 και μετά. Σημαντική επίσης υπήρξε και η αύξηση του 
εισοδήματος που δηλώθηκε από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ανάλογη, για τις πιο 
πάνω κατηγορίες φορολογουμένων ήταν και η εξέλιξη του αντίστοιχου μέσου φόρου που 
αυξήθηκε έναντι του 1985 κατά 31,5% και 19,9% αντίστοιχα. Το δηλωθέν οικογενειακό 
εισόδημα κατά πηγή εισοδήματος και κατηγορία επαγγέλματος καθώς και ο αντίστοιχος 
φόρος φαίνονται στους πίνακες 3.3 και 3.4.

β) Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για το σύνολο των φορολογουμένων από 
11,5% σε 10,3% (πίνακας 3.5).

Πίνακας 3.2

Ποσοστιαία αύξηση μέσου δηλωθέντος εισοδήματος και μέσου φόρου %
Οικον. έτος 1986

Αύξηση Μέσου Αύξηση Μέσου
Εισοδήματος Φόρου

Εισοδηματίες 20,4 6,7
Έμποροι, θιομήχανοι κλπ. 41,3 31,5
Γεωργοί κλπ. 25,3 3,7
Μισθωτοί 20,7 7,7
Ελεύθεροι Επαγγελματίες 28,3 19,9
Συνταξιούχοι 17,6 -0,23
Σύνολο 24,8 12,2
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Πίνακας 3.3 
Δηλωθέν εισόδημα κατά πηγή 

οικ. έτη 1985-1986

(σε χιλ δρχ.;

198 5 19 8 6 Αύξηση

Οικοδομές και εκμίσθωση γαιών 99.851.458 119.635.712 19.8
Κινητές αξίες 3.214.359 3.982 614 23.9
Εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις 209.006.192 322.895.756 54.5
Μισθωτές υπηρεσίες 1.007.090.184 1.291.492.056 28.2
Ελεύθερα επαγγέλματα 34.283.863 47.236.131 37.8
χύνολο 1.353.448.057 1.785.242.269 31.9

Πηγή: ΜΗ.Κ.Υ.Ο

Πίνακας 3.4

Δηλωθέν εισόδημα και φόρος κατά ομάδα επαγγέλματος

(σε εκατ δρχ )

1985 1986 Αύξηση %

Δηλωθέν
Εισόδημα Φόρος

Δηλωθέν
Εισόδημα Φόρος

Εισοδή
ματος Φόροι

Έισοδηματίες 54.476.7 6.919.1 69.885.2 7.865.9 28,3 13,7
Έμποροι, θιομήχανοι κλπ. 257.900.5 32.025.4 368.784.6 42.598.2 43.0 33.0
Γεωργοί κλπ. 4.912.2 336,6 6.929.3 393.0 41.1 16.8
Μισθωτοί 733.437,1 75.103.5 939.476.4 85.790,0 28.1 14.2
Ελεύθεροι Επαγγελματίες 84.554.0 13.785.9 112.222.3 17.103.5 32.7 24.1
Συνταξιούχοι 218.167,5 27.589.7 287.944.3 30.887,8 32.0 12.0
Σύνολο 1.353.448.0 155.760.2 1.785.242,3 184.638.4 31.9 18,5

Πηγή: ΜΗ Κ Υ Ο

Πίνακας 3.5
Μέση φορολογική επιβάρυνση 1985-1986

1985 1986 Μείωση Μείωση
Εισοδηματίες 12.7 11.3 1 .4 11.0
Έμποροι, θιομήχανοι κλπ 12.4 11.6 0.6 6.5

Γεωργοί κλπ. 6.9 5.7 1.2 17.4

Μισθωτοί 10.2 9.1 1.1 10.8
Ελεύθεροι Επαγγελματίες 16.3 15.2 1.1 6.7

Συνταξιούχοι 12.6 10.7 1.9 15.1

Σύνολο 11,5 10,3 1.2 10.4
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Πίνακας 3.6 

Έσοδο Τακτικού Προϋπολογισμού

(oc εκατ δρχ )

1985 1986

Πραγώσεις Προϋπ/σμός
Εκτιμήσεις

πραγμ/σεων
Διαφορά

Ο/C
Μεταβολή

Ο/Π

1. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 303.086 481.780 398.930 -17.2 31,6
1 Φόρος Ειοοδήυατος 237.866 326.650 297 850 -8.6 25.2

Φυσικών προσώπων 196.081 266.500 240.000 -9 9 22.4
Νομικών προσώπων 36.97- 54.300 52.Β50 . -2.7 42.9
Ειδικές κοτηγ φόρου εισοδήμ. 4.812 5.850 5 000 -14.5 3.9

2 Φοροι στην περιούσιο 14 136 15.400 18 300 16.6 29.5
3 Αμεσοι φόροι υπέρ τρίτων 8.874 10.400 10.580 1.7 19.2
4 Αμεσοι φόροι ΠΟΕ 31 136 90.000 38.500 -57.2 23.6
5 Έκτακτοι άμεσοι φόροι 2.766 26.000 21.800 -16.1 688.1
6 Λοιποί άμεσοι φόροι 8.306 13.330 11.900 - 10.7 43.3

II. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 722.232 890.010 969.860 9.0 34.3
1. Δασμοί και Ειδικές εισφορές 20.927 19 710 18.690 -5.2 -10.7

(Για την ΕΟΚ) (13.719) (17.240) (16.470) (-4.5) (20.0)
2. Φόροι κατανάλωσης εισαγομένων 94.901 104.000 116.150 11.7 22.4

ΦΚΕ στα εισαγόμενα 49.730 50.000 59.500 19.0 19.7
Αυτοκίνητο 44.245 54.000 56.000 3.7 26.6
Λοιποί φόροι εισαγομένων 926 — 650 — -29.8

3. Φόροι κατανάλωσης 303.939 379.330 458.170 20.8 50.7
Φ.Κ.Ε. εγχωρίων 85.716 120.000 109.500 -6.8 27.8
Φόροι καπνού 49.833 64.000 64.000 — 28.4
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 111.122 133.150 223.300 67.7 100.9
(Καύσιμα) (100.894) (120.000) (213.000) (77.5) (111.1)
(Λοιπά) (10.228) (13.150) (10.300) (-21.7) (0.7)
Φόροι οινοπνευματωδών 5.720 8.000 6.300 -21.3 10.1
Λοιποί κατανάλωσης 12 400 10.530 15.150 43 ο 22.2
Τέλη κυκλοφορίος 23 087 26.000 26 020 0.1 12.7
Ειδικά Τέλη και Εισφορές στα αυτ/τα 16.061 17.650 13.900 -21.3 -13.5

(συνεχίζεται)
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-^συνέχεια)

1985 1986

Πραγμ/σεις ΠροϋΓνΌμός Εκτιμήσεις
Διαφορά

%_
Μεταβολή

ΟX

4. Φόροι συναλλαγών 285' 565 355.700 355.650 _ 24.5
~~ Μεταβίβαση κεφαλαίων 17.557 20.000 25.400 27,0 44,7

Χαρτόσημό 184.026 241.500 233 400 -3.4 26.6
(ΓιατονΟΓΑ' (15.289) (13.400) (17.000) (26.9) (11.2)
Ενοποιημ ειδικοί φόροι 11.673 24.150 19.800 -18.0 69.6
Ρυθμιστικός φόρος 72.276 70 000 77.000 10.0 6.5
Λοιποί φόροι συναλλαγών 31 ' 50 50 — 61.3

5. Έμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων 3.824 4.350 3.650 -16.1 -4.5
6. Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ 9.606 21.000 12.600 -40,0 31.2
7. Λοιποί έμμεσοι φόροι "* 3.470 5.920 4.950 -16.4 42.6

III. ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.025.316 1.371.790 1.368.790 -0.2 33,5

1. Έσοδα από επιχ/κή δράση 52.082 62.260 52.110 -16.3 0.1
Μισθώματα 3.136 7.900 5.525 -30.1 76.2
Πώληση αγαθών 4.530 3.460 3.050 -11.9 -32.7
(ΟΔΔΥ) (1.700) (2.650) (2.300) (-13.2) (35.3)
(Λοιπά) (2.830) (810) (750) (-7.4) (-73.5)
Έσοδα από επιχ/σεις και οργανισμούς 21.486 31.370 30.060 -4.2 39.9
(Κρατικά Λαχεία) (8.570) (12.000) (12.900) (7.5) (50,5)
(ΠΡΟ-ΠΟ) (6.158) (9.500) (9.000) (-5.3) (46.2)
(Λοιπά! (6.758) (9.870) (8.160) (-17.3) (20.8)
Λοιπό οπό επιχ δράση 22.930 19.530 13.475 -31.0 -41.2

2. Λοιπά μη φορολογικό έσοδα 25.014 42.590 41.250 -3.2 64.9
Προσαυξήσεις, πρόστιμα κ.λπ. 8.472 15.340 11.900 -22.4 40,5
(Παράβολα) (1.996) (3.700) (2.500) (-32.4) (25.3)
ΠΟΕ Λοιπών μη φορολ. εσόδων 1.259 2.000 1.800 -10.0 43,0
Λοιπά τακτικά 13.302 15.820 21.200 34.0 59,4
Έκτακτα έσοδα 1.981 9.430 6.350 -32.7 220.6

3. Απολήψεις από ΕΟΚ 8.405 12.860 12.850 — 52,9

IV. ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 85.501 117.710 106.210 -9,8 24,2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.110.819 1.489.500 1.475.000 -ι,ο 32,8
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Σημαντική,εξάλλου,ήταν και η συμβολή των εσόδων από τη φορολογία καυσίμων που 
ήταν αποτέλεσμα της πτώσης των διεθνών τιμών τους Το πρόσθετο αυτό έσοδο αντιστάθ
μισε σε μεγάλο βαθμό το κόστος που υπέστη το Δημόσιό από την κάλυψη των ελλειμμάτων f 
του Λογαριασμού Πετρελαιοειδών κατά την περίοδο 1980-1985.

Αμεσοι φόροι

Τα έσοδα απο άμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 398,9 δισ. και θα παρου
σιάσουν υστέρηση σε σχέση με τις προβλέψεις κατά 17,2%,ενώ σε σύγκριση με τα έσοδα 
του 1985 θα αυξηθούν κατά 31.6%. Πιο αναλυτικά:

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα
297.9 δισ. και θα υστερήσουν έναντι των προβλέψεων κατά 8.8%,ενώ έναντι του 1985 θα 
είναι αυξημένα κατά 25,2%. Η υστέρηση που παρατηρείται στα έσοδα από το φόρο εισοδή
ματος φυσικών προσώπων οφείλεται στα μειωμένα έσοδα από την παρακράτηση του 
φόρου εισοδήματος λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της Α.Τ.Α. το 1986

Τα έσοδα απο τον φόρο εισοδήματος Νομικών Προσώπων εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα
52.9 δισ. και θα παρουσιάσουν μια μικρή υστέρηση έναντι των προβλέψεων, ενώ έναντι του 
1985 θα αυξηθούν κατά 42,9%. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην καλύτερη σύλληψη της 
φορολογητέας ύλης, όσο και στο σημαντικά αυξημένο εισόδημα που δηλώθηκε λόγω των 
θεσμικών μέτρων που λήφθηκαν το 1985 και 1986.

Τα έσοδα από τους φόρους στην περιουσία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 18.3 δισ. και 
θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 18,8% έναντι των προβλέψεων και κατά 29,5% σε σύγκριση 
με το 1985. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην εφαρμογή και επέκταση του συστήματος του 
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, που είχε σαν αποτέλεσμα τόσο την 
απλούστευση των διαδικασιών, όσο και την ταχεία περαίωση των φορολογικών υποθέσεων.

Τα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών εκτιμάται ότι θα 
φθάσουν στα 38,5 δισ. και θα αυξηθούν κατά 23,6% έναντι του 1985, ενώ θα υστερήσουν σε 
σχέση με τις προβλέψεις.

Τέλος, οι έκτακτοι άμεσοι φόροι θα ανέλθουν σε 21,8 δισ. και θα υστερήσουν έναντι 
των προβλέψεων κατά 16,1%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μία δόση πληρωμής της 
έκτακτης εισφοράς που αφορούσε το 1986 (περίπου 2,7 δισ.) βεβαιώθηκε σύμφωνα με το 
νόμο και εισπράχθηκε μέσα στο 1985. με αποτέλεσμα τα έσοδα αυτά να εμφανισθούν στον 
προϋπολογισμό του 1985. ενώ υπόλοιπο περίπου 1,5 δισ. αναμένεται να εισπραχθεί το
1987.

Εμμεσοι φόροι

Τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα αποδώσουν 969.9 δισ. ή ποσο
στό 9,0% περισσότερα από τις προβλέψεις, ενώ σε σύγκριση με το 1985 θα αυξηθούν κατά 
34.3%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από το φόρο καυσίμων.

Πιο αναλυτικά:

Τ α έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης εισαγομένων θα φθάσουν στα 116.2 δια. και 
θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 11.7% σε σχέση με τις προβλέψεις, ενώ σε σύγκριση με το 
1985 θα αυξηθούν κατά 22,4%. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή έχουν εμφανισθεί και 
έσοδα του φόρου κατανάλωσης εγχωρίως παραγομένων επιβατικών αυτοκινήτων,μετά την 
υπαγωγή των ελληνικών αυτοκινητοβιομηχανιών στον τελωνειακό έλεγχο.
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Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης εγχωρίων εκτιμάται ότι θα αποδώσουν 458,2 
3ησ. και θ' αυξηθούν κατά 20.8% έναντι των προβλέψεων, ενώ σε σύγκριση με το 1985 θα 
.αυξηθούν κατά 50,7%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη νέα πετρελαϊκή πολιτική της χώρας 
ΐπου απέδωσε περισσότερα έσοδα και στην αύξηση του φόρου κατανάλωσης καπνού.

Τα έσοδα από τους φόρους στις συναλλαγές προθλέπεται να φθάσουν στα 355,6 δισ. 
και θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με τα προϋπολογισθέντα, ενώ σε σύγκριση με το 1985 

-θα αυξηθούν κατά 24,5%.

Τέλος, τα έσοδα από δασμούς, ειδικές εισφορές, έμμεσους φόρους υπέρ τρίτων. 
φόρους παρελθόντων ετών και λοιπούς έμμεσους φόρους προθλέπεται να εμφανίσουν 
έναντι των προϋπολογισθέντων μικρή υστέρηση.

ϋτΜ Π φορολογικά έοοδα

Τα μη φορολογικά έσοδά εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 106,2 δια. και θα παρουσιάσουν 
^υστέρηση έναντι των προβλέψεων κατά 9,8%, ενώ σε σύγκριση με το 1985 θα αυξηθούν 

κατά 24,2%.

3.2.2. Δαπάνες

Οι δαπάνες του Τ.Π. προθλέπεται να υπερθούν τις προϋπολογισθείσες κατά 53 δια. και 
να φθάσουν τα 1.835 δισ. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται σε παράγοντες που εμφανίστηκαν 
μέσα στο τρέχοντα χρόνο και δεν ήταν δυνατό να προθλεφθούν κατά την κατάρτιση του 
Προϋπολογισμού. Έτσι, αυξητικά επέδρασαν οι πληρωμές για συντάξεις, οι επιδοτήσεις 
εξαγωγών και επιτοκίων, οι αυξημένες επιστροφές φόρων και οι πληρωμές προς την ΕΟΚ 
|(πίνακες 3.7 και 3.8).

Αναλυτικότερα:

I— Οι μισθοί και οι συντάξεις ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις κατά 12,7 δισ. καιέφθασαν 
£τα 672 δισ. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, στους 
ιοποίους συμπεριλαμθάνεται και σημαντικός αριθμός αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, 
στην αναπροσαρμογή των συντάξεων των στρατιωτικών και δικαστικών συνταξιούχων, 
καθώς επίσης και στις επιχορηγήσεις για αποδοχές που περιλαμβάνουν τη δαπάνη για τη 
μισθοδοσία των γιατρών του ΕΣΥ.

Σε σχέση με το 1985 οι δαπάνες αυτές παρουσιάζουν αύξηση 17,8% που οφείλεται στην 
εφαρμογή του νέου μισθολογίου στρατιωτικών και δικαστικών λειτουργών (από 1.7.1986), 
στη φυσιολογική εξέλιξη του προσωπικού, στην ΑΤΑ 1986 και στην πρόσληψη 7.000 εκπαι
δευτικών.

Το ποσοστό συμμετοχής των δαπανών για αποδοχές προσωπικού και συντάξεις στο 
σύνολο των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται σε 36,6% έναντι 38,2% 
κατά το 1985. Στους πίνακες 3.9 και 3.9α φαίνεται ο αριθμός των υπηρετούντων τακτικών 
και εκτάκτων υπαλλήλων του Δημοσίου, των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας και των 
συνταξιούχων κατά τα έτη 1983-1986.

— Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους προθλέπεται να φθάσουν τα 385 
δισ. και είναι αυξημένες σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις κατά 15,3 δισ. Η υπέρβαση 
:αυτή οφείλεται: στην ανατίμηση των ξένων νομισμάτων, εκτός δολλαρίου, στα οποία είναι 
εκφρασμένο περίπου το μισό από το εξωτερικό δημόσιο χρέος (YEN, DM, FS, κλπ). Πρέπει 
-να σημειωθεί ότι στην εξυπηρέτηση του Δημ. Χρέους 1986 δεν περιλαμβάνεται ποσό 24,9
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δισ. που αφορά εξόφληση εντόκων γραμματίων που βρίσκονται στην κατοχή των ιδιωτών 
επειδή η δαπάνη αυτή αποτελεί απλώς ανανέωση των εντόκων αυτών γραμματίων μέσα 
στον ίδιο χρόνο.

— Οι αποδόσεις των εσόδων υπέρ τρίτων παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το 1985 κατά
14,3 δισ. ή 18,9% η οποία οφείλεται στην αύξηση των εσόδων εκείνων που εισπράττονται 
και αποδίδονται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

— Οι δαπάνες για επιστροφές φόρων θα παρουσιάσουν υπέρβαση κατά 9,2 δισ. έναντι των 
αρχικών προβλέψεων. Η υπέρβαση οφείλεται στην επιστροφή από το ΜΗΚΥΟ μεγαλύτε-

Πi να κ α ς 3.7
Δαπάνες Τοκτικού Προϋπολογισμού κατά γενικές κατηγορίες

(οε εκατ δρχ i

1985 1986

Πραγμ/σεις ΓΊροϋπ/σμός
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων
Μεταθολ

. %

Μισθοί - Συντάξεις 570.329,2 659.307.5 672.000,0 17,8
(Υπηρετούντων) (341.196,8) (394.165,5) (393.300,0) (15,3)
(Συνταξιούχων) (132.575,6) (152.075,9) (161.000,0) (21,4)
(Επιχορηγήσεις για αποδοχές) (71.857,2) (85.496,3) (90.500,0) (25.9)
(Λοιπές παροχές - νοσήλεια) (24.699.6) (27.569,8) (27.200,0) (10.1)

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους 274.857,2 369.731,3 385.000,0 40,1
Απόδοση εσόδων τρίτων 75.712,6 81.974,1 90.000,0 18.9
Επιστροφές φόρων κ.λ.π. 37.124,6 36.970,0 46.200,0 24,5
Επιδοτ. εξαγωγών και
επιτοκίων 63.470.2 56.000,0 81.000,0 27.6
Επιδοτήσεις Γεωργίας 91.727,3 91.555,0 106.700,0 16,3
Επιχορηγήσεις 165.062,9 175.271,2 179.000,0 8,4

(Έλλειμμ. Συγκ/κών Φορέων
Αθήνας και Θεα/νΐκης) (12.733.0) (11.216.0) (11.235,0) (-11.8)

Αποδόσεις Ε.Ο.Κ. 39.659.5 74.600.0 91.450,0 130,6
Λοιπές δαπάνες 174.079,9 216.590,9 183.650,0 5,5

(Κεφαλαιακές δαπάνες) (2.256,9) (3.539,5) (2.350,0) (4.1)
(Κοινωνικές δαπάνες) — (17.700,0) — —
(Εξυπηρέτηση Χρέους
Ενόπλ. Δυνάμεων) (39.620,1) (48.038,8) (45.500,0) (14,8)

Αποθεματικό — 20.000,0 — —

Σύνολο 1.492.023,4* 1.782.000,0 1.835.000,0 ** 23,0

* Δεν περιλαμβάνεται ποσό 7.056 εκατ. που πληρώθηκε σε βάρος του δανείου των 250 δισ. και αφορούσε δαπάνες 

τακτικού προϋπολογισμού και εξυπηρέτηση δανείου των 70 διο. του 1976.
" Δεν περιλαμβάνονται:

α) ποσό 5.192 εκατ. που πληρώθηκε σε βάρος του δανείου των 250 δισ. και αφορά δαπάνες τακτικού προϋπολο
γισμού (20 εκατ.) και εξυπηρέτηση δανείου των 70 δισ. του 1978 (5.172 εκατ.) 
θ) ποσό 24.900 εκατ. που αφορά την εξόφληση εντόκων γραμματίων του ιδιωτικού τομέα.
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φων ποσών που προέρχονται από παρακράτηση φόρου εισοδήματος, λόγω των αυξημένων 
^φορολογικών ελαφρύνσεων που ίσχυσαν για τα εισοδήματα του 1985

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών και των επιτοκίων παρουσίασαν και φέτος σημαντική 
Υπέρβαση σε σχέση με τις προβλέψεις (25 δισ.) η οποία οφείλεται στην πληρωμή μέρους 
jjojv υποχρεώσεων του 1985 μέσα στο 1986. λόγω καθυστέρησης της δραχμοποίησης του 
-συναλλάγματος από εξαγωγές καθώς και στη σημαντική αύξηση των δαπανών επιδότησης 
^επιτοκίων για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε παραγωγικές δραστηριότητες και 
■ κυρίως στους αγρότες

__Οι επιδοτήσεις στη Γεωργία είναι φέτος αυξημένες έναντι του 1985 κατά 15.0 δια. Η

Πίνακας 3.8

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργεία

(Ποσά σε εκ. δρχ.)

1985 1986_____ Μεταβολή
Εκτιμήσεις %

Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Πραγ/σεων 1986/1985

ΙΠροεδρίας της Δημοκρατίας 198.4 255.0 223.0 12,4
ρΒουλή 2.341.4 2.997.0 2.890.0 23,4
ΐΠροεδρίας Κυβέρνησης 8.155,0 8.560,0 8.248.0 1,1
Εσωτερικών 41.348,1 48.734.3 46.411.0 12.2
Εξωτερικών 10.961,7 13.556,0 12.809.0 16.9
Εθνικής Άμυνας 212.880.6 240.737.0 232.000,0 9,0
Εθνικής Οικονομίας 4.268,5 5.417,0 5.006.0 17.3
"Υγείας - Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλ. 215.932,6 271.743,5 278.088.0 28.8
.Δικαιοσύνης 14.831.4 17.476.3 17.458.0 17.7
/Παιδείας 158.014.7 180.528.6 175.740.0 11,2
Τίολιτισμού 18.268,3 21.018.9 19.069.0 4,4
/Οικονομικών 589.847.9 735.085.1 804.859,0 36,5

(Γενικές Κρατικές Δαπάνες) (567.999,5) (711.270.1) (781.353,0) (37,6)
Βόρειας Ελλάδας 629,4 572.6 446,0 -29,1
-Αιγαίου — 185.5 141.0 —
Τεωργίας 114.311.9 115.477.7 126.183,0 10.4

(Επιδοτήσεις) (91.727.0) (91.555) (106.700,0) (16.3)
ΓΙΕ. ΧΩ. Δ.Ε. 11.415.8 10.474,9 16.408,0 43.7
Εργασίας 1.615,7 1.828,3 1.764,0 9,2
Βιομηχανίας - Ενεργ. - Τεχνολογ. 4.177,7 4.881,5 4.500,0 7,7
Εμπορίου 2.633,7 3.105,5 3.118,0 18.4
Μεταφορών - Επικοινωνιών 18.960,0 17.874,1 17.951,0 -5.3
Εμπορικής Ναυτιλίας 5.794,5 6.534,7 6.441,0 11.2
^Δημόσιας Τάξης 55.436,1 54.956,5 55.247,0 0,0
Αποθεματικό — 20.000,0 —
Εύνολο 1.492.023,4 1.782.000 1.835.000,0 23,0
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Πίνακας 3.9α
Αριθμός Συνταξιούχων κατά την 5ετία 1982-1986

Δεκέμβρης Νοέμβρης
1 982 1983 1 984 1 985 1 986

-Πολιτικοί 76.853 80.508 84.542 87.371 95.150
-Σιδηροδρομικοί 15.030 15.016 14.989 14.886 14.745
-Στρατιωτικοί 60.796 62.292 63.770 65.525 67.340
-Πολεμικοί 51.684 50.286 48.997 47.637 47.733
-Δημοτικοί - Κοινοτικοί — — — 15.182 16.080

Σύνολο ' 204.363 208.104 212.298 230.601 241.048

-αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις αυξημένες οικονομικές ενισχύσεις προς τους αγρότες. 
Τα ελλείμματα από τη διαχείριση λιπασμάτων και ζάχαρης απορρόφησαν επίσης επί πλέον 
πιστώσεις από εκείνες που αρχικά είχαν υπολογισθεί, λόγω αύξησης του κόστους παραγω- 

-γής τους, χωρίς ανάλογη αύξηση των τιμών διάθεσής τους.

— Οι επιχορηγήσεις παρουσίασαν αύξηση και κατά το τρέχον έτος, σε σχέση με τις αρχικές 
προβλέψεις που οφείλεται στην αυξημένη επιχορήγηση στα νοσηλευτικά ιδρύματα λόγω 
.εφαρμογής του ΕΣΥ και στα κρατικά θέατρα. Οφείλεται επίσης στην αυξημένη επιχορήγη
ση στα λοιπό Νομικό Πρόσωπα και Οργανισμούς, λόγω της μονιμοποίησης του προσωπικού 
τους με τον Ν. 1476/1984.

— Οι αποδόσεις στην ΕΟΚ το 1986 παρουσίασαν σημαντική υπέρβαση έναντι των αρχικών 
προβλέψεων που οφείλεται, στην αλλαγή του συστήματος πληρωμής της συνεισφοράς μας 
-στην Κοινότητα και στη μεταβολή της ισοτιμίας της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας 
(ECU) έναντι της δραχμής

— Τέλος οι λοιπές δαπάνες παρουσίασαν μικρή αύξηση (5,5%) λόγω της εφαρμογής 
περιοριστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε για τις καταναλωτικές δαπάνες.

Στον πίνακα 3.8 εμφανίζονται οι δαπάνες του Τ.Π. κατά Υπουργεία.

Παρά την εφαρμογή περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες το 1986 στα πλαίσια του 
σταθεροποιητικού προγράμματος, η Κυβέρνηση συνέχισε και στο έτος αυτό να δίνει 
προτεραιότητα στους τομείς της Υγείας. Πρόνοιας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι δαπάνες για τους τομείς αυτούς εμφανίζονται στον πίνακα 3.10.

Υγεία

Στον τομέα της Υγείας διατέθηκαν κατά το 1986 σημαντικές πιστώσεις. Πιο συγκεκρι
μένα οι δαπάνες για την Υγεία αυξήθηκαν κατά 29,0% και έφθασαν τα 123.6 δισ. από 95.8 
δισ. που ήταν το 1985 Από το σύνολο των δαπανών αυτών για την Υγεία ένα μέρος 
απορρόφησε η μισθοδοσία του ιατρικού προσωπικού που προσλήφθηκε από τα Νοσηλευτι
κά Ιδρύματα γιο την εφαρμογή του θεσμού του νοσοκομειακού γιατρού, καθώς και του 
λοιπού προσωπικού. Επίσης σημαντικά ποσά διατέθηκαν για τον εξοπλισμό των Νοσηλευτι
κών Ιδρυμάτων με σκοπό την καλύτερη λειτουργία τους και τη βελτίωση των παρεχομένων
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Πίνακας 3.1 Ο

Δαπάνες Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης

1985 1986 Μεταβολή

Υγεία 95.824,9 123.588.0 29.0
Πρόνοια 30.633.1 35.436,0 15.8
Κοιν Ασφάλιση 89.474.6 119.064,0 33.1
ΣΥΝΟΛΟ 215.932,6 278.088,0 28.8

απ' αυτά υπηρεσιών, για την υγειονομική περίθαλψη σημαντικού αριθμού υπαλλήλων που 
μονιμοποιήθηκαν με το Νόμο 1476/1984 και τέλος για τον εξοπλισμό των Κέντρων Υγείαε 
Αγροτικού Τύπου.

Π ρ ό ν ο ι ο

Στον τομέα της Πρόνοιας διατέθηκαν κατά το 1986 πιστώσεις από τον Τακτικό Προϋπο
λογισμό ύψους 35.4 δισ. έναντι 30,6 δισ. του 1985. Οι πιστώσεις αυτές που είναι αυξημένες 
κατά 15.8% έναντι του 1985. διατέθηκαν κυρίως για τη συνέχιση των προγραμμάτων που 
άρχισαν τα προηγούμενα χρόνια.

Σημαντικό ποσά διατέθηκαν επίσης για την αντιμετώπιση των δαπανών που δημιουρ- 
γήθηκαν από τη σύσταση νέων θεραπευτηρίων χρόνιων παθήσεων παιδιών, νέων κρατικών 
παιδικών σταθμών και νέων βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και για την επέκταση των 
οικονομικών επιδομάτων σε διάφορες κατηγορίες αναξιοπαθούντων ατόμων.

Κοινωνική Ασφάλιση:

Οι δαπάνες για την Κοινωνική Ασφάλιση αυξήθηκαν κατά το 1986 σε σχέση με τις 
αντίστοιχες του 1985 κατά 29.6 δισ. Η αύξηση των δαπανών αυτών οφείλεται κυρίως σε δύο 
λόγους. Πρώτο στην επιχορήγηση προς τον ΟΓΑ με 38 δισ. το 1986, έναντι 23,2 δισ. του 
1985. για την αντιμετώπιση των δαπανών πληρωμής των συντάξεων, της νοσοκομειακής και 
φαρμακευτικής περίθαλψης των αγροτών, της κάλυψης των ζημιών από δυσμενείς καιρι
κές συνθήκες και τέλος της προμήθειας εξοπλισμού για αντιπαγετική προστασία. Δεύτερο 
στις αυξημένες αποδόσεις των εσόδων που εισπράττονται για τους Ασφαλιστικούς Οργανι
σμούς.

Παιδεία:

Κατά το 1986 διατέθηκαν για την Παιδεία 175,7 δισ. ποσό που είναι αυξημένο κατά 17.7 
δισ. έναντι του 1985. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο διορισμό 7.000 περίπου εκπαιδευτικών, 
στην αύξηση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών και σπουδαστών και στην αύξηση των 
δαπανών για πανεπιστημιακά συγγράμματα.
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3.3. Επιδοτήσεις στη Γεωργία

^3.3.1 -Ενισχύσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

Η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και η ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής 
αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της γεωρ
γίας

Με σκοπό την υλοποίηση των στόχων αυτών, παρέχονται μέσω του Προϋπολογισμού 
διάφορες ενισχύσεις στη γεωργία, είτε με τη μορφή επιδοτήσεων, είτε με τη μορφή 
κάλυψης ελλειμμάτων που παρουσιάζει η διαχείριση ορισμένων αγροτικών προϊόντων και 
[γεωργικών εφοδίων.

Οι εισροές αυτές στη γεωργία προέρχονται και από εθνικούς και από κοινοτικούς 
πόρους. Οι εθνικές ενισχύσεις καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπου
ργείου Γεωργίας και οι κοινοτικές από το Τμήμα Εγγυήσεων του FEOGA. Για το 1986 το 
σύνολο των επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων κλπ. που θα δοθούν από εθνικούς 
πόρους, φτάνει το ποσό των 106.700 εκατ.. έναντι 91.555 εκατ. που προϋπολογίστηκε και 
91.272.5 εκατ. το 1985 (Πίνακας 3.11).

3,3.2. Επιδοτήσεις του Υπουργείου Γεωργίας

Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Γ εωργίας καταβάλλονται διάφορες 
επιδοτήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις προσανατολισμού - διαρ
θρώσεων, επιδοτήσεις προϊόντων και δραστηριοτήτων, οικονομικές ενισχύσεις εγγυή
σεων και επιδοτήσεις επιτοκίων για χαμηλότοκα μεσομακροπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια 
που δίνονται σε αγρότες.

Το 1986 το σύνολο των πιο πάνω επιδοτήσεων - ενισχύσεων θα φτάσει τα 55.350 εκατ. 
έναντι 49.855 εκατ. που προϋπολογίστηκαν και 55.364 εκατ. που δόθηκαν το 1985. Όπως 
συμβαίνει κάθε χρόνο, πέρα από τα ποσά που καταβλήθηκαν φέτος με βάση το ετήσιο 
πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας, έχουν αναληφθεί και υποχρεώσεις που θα πληρω
θούν μέσα στον επόμενο χρόνο. Ο ετεροχρονισμός που παρατηρείται μεταξύ του προ
γράμματος και μέρους των εκταμιεύσεων. οφείλεται κυρίως στη φύση της αγροτικής 
Παραγωγής που κατανέμεται μεταξύ δύο ημερολογιακών χρόνων (παραγωγή 86/87) καθώς 
και σε αντικειμενικές δυσκολίες έγκαιρης συγκέντρωσης και υποβολής των αναγκαίων 
δικαιολογητικών από τη μέρια των δικαιούχων.

Ειδικότερα οι εκταμιεύσεις που έγιναν με βάση το πρόγραμμα οικονομικών ενισχύ
σεων προσανατολισμού - διαρθρώσεων, θα απορροφήσουν σχεδόν ολόκληρο το ποσό που 
προϋπολογίστηκε και θα φτάσουν τα 21.845 εκατ. έναντι 17.674.1 εκατ. το 1985 και 13.005.9 
ιεκατ. το 1984. Από τη μεγάλη αύξηση που εμφανίζουν διαχρονικά οι πιο πάνω ενισχύσεις 
ί(68% έναντι του 1984 και 24% έναντι του 1985) φαίνεται η προσπάθεια που καταβάλλεται 
■και η σπουδαιότητα που δίνεται στις ενισχύσεις αυτής της μορφής.

Οι οικονομικές ενισχύσεις προσανατολισμού - διαρθρώσεων της γεωργίας περιλαμβά
νουν:

α) ενισχύσεις κοινοτικών διαρθρωτικών προγραμμάτων που παρέχονται στους δι
καιούχους σε εφαρμογή της διαρθρωτικής πολιτικής της Κοινότητας στα πλαίσια κανονι
σμών της ΕΟΚ. Στις ενισχύσεις αυτές συμμετέχει απολογιστικά και ο FEOGA, σε ποσοστά 
;που φτάνουν μέχρι το 50% της δαπάνης, ενώ ειδικότερα για τα Μεσογειακά Ολοκληρωμέ
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να Προγράμματα (ΜΟΠ) η Κοινοτική συμμετοχή φτάνει μέχρι το 70% της δαπάνης.

6) εθνικές ενισχύσεις προσανατολισμού οι οποίες δεν προβλέπονται από κοινοτικές 
πράξεις, ούτε ενισχύονται από την Κοινότητα αλλά που κρίνεται αναγκαίο να δοθούν, 
επιπλέον εκείνων που προσδιορίζονται από τις κοινοτικές οδηγίες και τους κανονι
σμούς.

Τα κυριότερα προγράμματα που ολοκληρώθηκαν ή ξεκίνησαν μέσα στο 1986 είναι τα 
εξής:

— Το πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, 
που εφαρμόστηκε στα πλαίσια του κανονισμού 797/85/ΕΟΚ, για τη βελτίωση της αποτελε- 
σματικότητας των γεωργικών διαρθρώσεων. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την καταβολή 
εξισωτικής αποζημίωσης στους γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για να 
αντιμετωπίσουν τις μόνιμες φυσικές αντιξοότητες που επικρατούν σ' αυτές. Επίσης προ-

ΠΙνακας3.11

Επιδοτήσεις, Οικονομικές Ενισχύσεις κλπ. στη Γεωργία 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

(σε εκατ δρχ.)

Υπουργείο Γεωργίας 
Οικονομικές ενισχύσεις 
προσανατολισμού - διαρθρώσεων 
Επιδότηση επιτοκίων στεγα- 
στικών δανείων
Οικονομικές ενισχύσεις εγγυήσεων 
παρελθόντων οικονομικών ετών 
Επιδοτήσεις γεωργικών προϊόντων 
και δραστηριοτήτων

Ειδικός Λογαρ. Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)

Επιδ/σεις από Εθνικούς Πόρους 
Έξοδα διαχείρισης

Λογαριασμοί Ειδικών Διαχειρίσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων 

Διαχείριση Λιπασμάτων 
Διαχείριση Σταφίδων 
Διαχείριση Καπνών

Διάφορες επιστροφές 
Επιστροφή στο FEOGA

Σύνολο

1 985 1986
Εκτιμήσεις

Προύπ/σμός Πραγμ/σεων
55.364.0 49.855.0 55.350.0

17.674.1 22.000.0 21.845,0

650.0 850.0 850.0

5.0 5.0 5,0

37.034.9 27.000.0 32.650.0

3.451.5 1.500.0 1.500.0
1.081.0 555.0 555.0
2.370.5 945.0 945.0

32.912.0 40.200.0 46.550.0
23.000.0 32.000.0 39.000.0

1.220.0 1.200.0 1.200.0
8.692.0 7.000.0 6.350,0

— — 3.300.0
— — 3.300,0

91.727,5 91.555.0 106.700*0
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βλέπει οικονομική ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς που 
αξιοποιούν καλλιεργούμενες εκτάσεις στις ορεινές περιοχές, ενώ παράλληλα ενισχύονται 
ot συλλογικές επενδύσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο την παραγωγή ζωοτροφών, που 
Επιδοτούνται μέχρι 65% της αξίας του κατάλληλου για το σκοπό αυτό μηχανικού εξοπλι
σμού κλπ.

— Το πρόγραμμα των 22 Νομών, που εφαρμόζεται στα πλαίσια του κανονισμού 197S' 
g5/E0K και το πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση των εσπεριδοειδών που εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό 1204/82/ΕΟΚ. που προβλέπει την παροχή κινήτρων για ανα
διάρθρωση εσπεριδοειδών και τη δημιουργία ή βελτίωση μεταποιητικών μονάδων με στόχο 
τη βελτίωση της παραγωγής, της ποιότητας και της εμπορίας των εσπεριδοειδών.

— Το πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων των ομάδων παραγωγών βαμβακιού και των 
Ενώσεων τους, όπου σύμφωνα με τον κανονισμό 389/82/ΕΟΚ προθλέπεται ενίσχυση για 
!την αγορά θαμθακοσυλλεκτικής μηχανής σε ποσοστό 50% της δαπάνης αγοράς κλπ.

— Το πρόγραμμα μέτρων - κινήτρων για την εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου 
της χώρας, καθώς και σειρά οικονομικών κινήτρων για ανάπτυξη - βελτίωση της κτηνοτρο
φίας.

— Το πρόγραμμα αποδεικτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων φυτικής 
παραγωγής του τομέα προσανατολισμού που αφορά δοκιμαστικά και άλλες παρεμφερείς 
δραστηριότητες που αποβλέπουν σε διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της παρα
γωγής, μείωσης του κόστους, αύξησης της παραγωγικότητας και γενικά στην επίλυση 
ισοβαρών προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας.

Για επιδότηση επιτοκίων χαμηλότοκων μεσομακροπρόθεσμων στεγαστικών δανείων 
που έχουν χορηγηθεί από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος σε αγρότες, θα καταβληθεί 
ρπό τον Προϋπολογισμό του 1986 ποσό 850 εκατ. έναντι 650 εκατ. το 1985.

Επίσης οι εξοφλήσεις για οικονομικές ενισχύσεις εγγυήσεων παρελθόντων οικονομι
κών ετών,που δεν μπόρεσαν να εκταμιευτούν έγκαιρα λόγω καθυστέρησης στην υποβολή 
3ων απαιτουμένών δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, θα φτάσουν τα 5 εκατ. έναντι 10 
?εκατ. το 1985.

Τέλος για επιδοτήσεις διαφόρων γεωργικών δραστηριοτήτων θα απορροφηθούν 
132.650 εκατ. έναντι 27.000 εκατ. που προϋπολογίστηκαν και 37.034,9 εκατ. που πληρώθη
καν το 1985. Η υπέρβαση έναντι του Προϋπολογισμού οφείλεται όπως και στο 1985, σε
κάλυψη ελλείματος από την διαχείρηση ζάχαρης, η οποία εξακολούθησε να παρουσιάζει$?.·
^σημαντικά ανοίγματα και κατά το 1986 παρά τις δύο αυξήσεις που έγιναν φέτος στην τιμή 
διάθεσής της από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

3.3.3. Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γ εωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), συστάθηκε με το 
Ν. 992/79, λειτουργεί με βάση κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και 
τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Μέσα από τον ΕΛΕΓΕΠ διατίθενται στην ελληνική γεωργία τα εθνικά και τα κοινοτικά 
κεφάλαια που έχουν σαν στόχο τη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών, μέσα στα 
τιλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Έτσι, στο λογαριασμό αυτό εμφανίζεται η διαχεί
ριση των διαφόρων εγγυήσεων - ενισχύσεων κλπ. για γεωργικά προϊόντα που χρηματοδο
τούνται από την Κοινότητα, καθώς και οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται από εθνικούς 
ττόρους σύμφωνα με κανονισμούς της ΕΟΚ.
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Οι εθνικές αυτές επιδοτήσεις καθώς και οι διαχειριστικές δαπάνες που δεν καλύπτον
ται από την Κοινότητα, αποτελούν το έλλειμμα του ΕΛΕΓΕΠ που καλύπτεται από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας. Το έλλειμμα για το 1986 εκτιμάται ότι 
θα κυμανθεί στα επίπεδα που προϋπολογίστηκε και θα φτάσει τα 1.500 εκατ. έναντι 3.451,5 
εκατ. το 1985. Η μείωση αυτή του ελλείμματος οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξόδων 
διαχείρισης καθώς και στη μείωση των επιδοτήσεων. Τα έξοδα διαχείρισης που δεν καλύ
πτονται από την Κοινότητα θα φτάσουν τα 945 εκατ. έναντι 2.370,5 εκατ το 1985 και θα 
καλύψουν τη διαφορά των τόκων χρηματοδότησης, πέρα από το ποσό που δικαιολογεί η 
Κοινότητα, αμοιβές για τους φορείς που κάνουν παρέμβαση και διάφορες εργολαβίες για 
λογαριασμό του ΕΛΕΓΕΠ (ΑΤΕ. ΚΥΔΕΠ. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΓΡΕΞ κλπ) καθώς και διάφορες 
άλλες δαπάνες.

Μετά τον μηδενισμό της πριμοδότησης του καπνού την 31.12.Β5, σύμφωνα με τον 
κοινοτικό κανονισμό Κ. 37/81. οι εθνικές επιδοτήσεις που καταβάλλονται μέσω του ΕΛΕ
ΓΕΠ. περιορίστηκαν κατά το 1986:

α) σε 420 εκατ για τη χορήγηση συμπληρωματικής οικονομικής ενίσχυσης γιο τη 
διατήρηση θηλαζουσών αγελάδων που οι εκτροφείς τους δεν διαθέτουν γάλα και γαλακτο
κομικά προϊόντα και

β) σε 135 εκατ. που προθλέπεται να δοθούν για επιδότηση κρασιών.

Όπως κάθε χρόνο, ο ΕΛΕΓΕΠ πραγματοποίησε και κατά το 1986 συγκέντρωση προϊόν
των Κοινοτικής Παρέμβασης με χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος που για 
φέτος έφτασε τα 13.950 εκατ. έναντι 24.300 εκατ. που προϋπολογίστηκε και 10.375 εκατ. το 
1985.

Η μείωση αυτή που παρατηρείται έναντι των προβλέψεων για το 1986 αποτελεί ένα 
θετικό αποτέλεσμα και πιστοποιεί ότι πολλά προϊόντα δεν κατέληξαν στην παρέμβαση, 
επειδή οι τιμές που πέτυχαν να διαθέσουν τα προϊόντα τους οι παραγωγοί ήταν ψηλότερες 
από τις τιμές παρέμβασης.

Η χρηματοδότηση της Τράπεζας της Ελλάδος εξοφλείται από τα έσοδα που πραγματο
ποιούνται από τις πωλήσεις των προϊόντων που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο καθώς και 
από τη ρευστοποίηση των υφισταμένων αποθεμάτων των προηγούμενων χρήσεων. Τα 
τυχόν ανοίγματα που προκύπτουν από τη διαχείριση των προϊόντων της παρέμβασης 
καλύπτονται από τον FEOGA και τον Τακτικό Προϋπολογισμό

Από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα από το Τμήμα Εγγυήσεων του 
FEOGA. εκτιμάται ότι θα αντληθεί μέχρι το τέλος του 1986 ποσό 165.000 εκατ. έναντι 
120.782 εκατ. το 1985. Η μεγάλη άνοδος (36.6%) που παρατηρείται έναντι του 1985 οφείλε
ται στις αυξημένες ενισχύσεις που δόθηκαν από την Κοινότητα για τον καπνό, τα υφαντικό 
και τα σιτηρά, καθώς και στην νέα ισοτιμία της πράσινης δραχμής έναντι του ECU που 
καθορίστηκε το 1986.

3.3.4. Λογαριασμοί Ειδικών Διαχειρίσεων

' Το 1986 εκτιμάται ότι θα διατεθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 46.550 εκατ. για 
κάλυψη ελλειμμάτων των λογαριασμών ειδικών διαχειρίσεων αγροτικών προϊόντων και 
εφοδίων, έναντι 40.200 εκατ. που προϋπολογίστηκαν και 32.912 εκατ. που διατέθηκαν το 
1985.

Η υπέρβαση έναντι του Προϋπολογισμού καθώς και η αύξηση έναντι του 1985 οφείλον
ται στη διαχείριση των λιπασμάτων. Το έλλειμμα από αυτή τη διαχείριση που καλύφθηκε
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Πίνακας3.12

Απολήψεις από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό το 1986
(σε εκατ δρχ !

Εκτιμήσεις
Προυπ/σμός Πραγμ/σεων

Οικον. ενισχύσεις κατά κατηγορίες
Επιδοτήσεις εξαγωγών 7.370 8.000
Επιδοτήσεις παραγωγής 30.579 27.530
Ενισχύσεις μεταποίησης 22.252 22.600
Διάφορες ενισχύσεις 48.808 105.470
Δημόσια αποθεματοποίηση 991 1.400
Σύνολο 110.000 165.000

Οικον. ενισχύσεις κατά προϊόν
Σιτηρά 4.835 7.000
Ζάχαρη 1.075 1.000
Ελαιόλαδο 19.821 20.000
Υφαντικά 17.968 41.000
Οπωροκηπευτικά 28.572 29.000
Κρασιά 2.948 2.000
Καπνός 28.040 35.000
Γ αλακτοκομικά 810 800
Βόειο κρέας 527 500
Λοιπά 5.404 3.700
ΕΠΕ-ΝΕΠ — 25.000

Σύνολο 110.000 165.000

το 1986. έφτασε τα 39.000 εκατ.. έναντι 32.000 εκατ. που προϋπολογίστηκε και 23.000 εκατ. 
ττου διατέθηκαν από τον Προϋπολογισμό του 1985. Το έλλειμμα που καλύφθηκε στο 1986, 
αφορά τη διαχείριση λιπασμάτων έτους 1985, γιατί όπως είναι γνωστό το έλλειμμα καλύ
πτεται από τον Προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, αφού πρώτα θα έχει οριστικοποιη- 
θεί. Η kctc 30% αύξηση των τιμών διάθεσης των λιπασμάτων που έγινε τον Σεπτέμβρη της 
περυσινής χρονιάς δεν κατόρθωσε νο μειώσει το άνοιγμα της διαχείρισης,που αντίθετα 
εξακολουθεί να διογκώνεται. αφού οι αυξήσεις των στοιχείων του κόστους είναι μεγαλύτε
ρες από τις κατά καιρούς αναπροσαρμογές των τιμών διάθεσης των λιπασμάτων στους 
αγρότες.

Σημειώνεται ότι πάνω από το 80% των πρώτων υλών των λιπασμάτων είναι εισαγόμενες 
και παράλληλα, ποσοστό 9% περίπου της ποσότητας των λιπασμάτων που καταναλώνονται 
κάθε χρόνο, εισάγεται από το εξωτερικό με την μορφή αυτούσιων προϊόντων.

Η διαχείριση καπνών εκτιμάται ότι θα απορροφήσει τελικά 6.350 εκατ. έναντι 7.000 
εκατ. που προθλέφτηκε και 8.692 εκατ. το 1985.

Τα παλαιά κρατικά αποθέματα του Ε.Ο. Καπνού εξακολουθούν να βαρύνουν τον Κρατι
κό Προϋπολογισμό με αυξημένες δαπάνες. Τα αποθέματα καπνών κυριότητας του Δημο
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σίου. εσοδειών 1980 και παλαιοτέρων,που την 31.12.1981 ήταν 110.000 τόννοι περίπου, 
προθλέπεται ότι στο τέλος του 1986 θα έχουν περιοριστεί στους 8.500 τόννους. Η ποιοτική 
όμως υποθάθμιση των καπνών καθώς και οι προβληματικές ποικιλίες που είχαν συγκεντρω
θεί σε συνδυασμό με την υποχρεωτική διάθεσή τους μόνο σε τρίτες μη κοινοτικές χώρες, 
έκαναν τη διάθεσή τους εξαιρετικά δύσκολη.

Τέλος, η διαχείριση σταφίδων εκτιμάται ότι θα αφήσει έλλειμμα 1.200 εκατ. δηλαδή 
όσο προϋπολογίσθηκε. έναντι 1.220 εκαχ. που καλύφθηκαν το 1985 Σημειώνεται ότι μετά 
την ένταξή μας στην ΕΟΚ, εκτός από τον ΑΣΟ και την ΚΣΟΣ συγκέντρωση και διαχείριση 
σταφίδας πραγματοποιούν και άλλοι γεωργικοί συνεταιρισμοί, ενώ μέρος των διαφόρων 
εξόδων και επιβαρύνσεων συγκέντρωσης και αποθεματοποίησης καλύπτονται από την 
Κοινότητα

3.3.5. Διάφορες επιστροφές

Στα πλαίσια της τακτοποίησης των προκαταβολών που παίρνει η χώρα μας από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, προέκυψε απαίτηση επι
στροφής στον FEOGA ποσού 3.300 εκατ. που αφορά τη χρήση 1982.

3.4. Χρηματικές δοσοληψίες με την Ε.Ο.Κ.

Οι καθαρές εισπράξεις της χώρας μας από τις δοσοληψίες με την ΕΟΚ το 1986 εκτιμά- 
ται ότι θα φτάσουν τα 151.5 δισ. και θα παρουσιάσουν, έναντι του 1985, αύξηση κατά 23.9% 
ενώ σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις θα παρουσιάσουν υπέρβαση κατά 46,8% (πίνακας 
3.13). Πιο αναλυτικά, οι συνολικές πληρωμές εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένες έναντι του 
1985 κατά 126.2%. Η μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του τρόπου 
υπολογισμού της συνεισφοράς μας στην ΕΟΚ, που υπολογίζεται πλέον στη βάση του Φ.Π.Α 
και όχι σαν ποσοστό του ΑΕΠ όπως γινόταν μέχρι το 1985. Στην αύξηση των πληρωμών 
συνέβαλε επίσης και η λήξη της πενταετούς μεταβατικής περιόδου,κατά την οποία επι- 
στρεφόταν ένα μέρος των συνεισφορών μας για διάφορα έξοδα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες 
πληρωμών δεν παρουσίασαν μεγάλες αποκλίσεις από τις αρχικές προβλέψεις.

Ειδικότερα οι συνεισφορές μας το 1986 έφτασαν τα 69 δισ. έναντι 24.7 δισ. το 1985 
(αύξηση 178.8%). Η αύξηση αυτή οφείλεται πέρα από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού 
της συνεισφοράς και στην αύξηση της τιμής του ECU που προήλθε οπό την υποτίμηση της 
δραχμής τον Οκτώβριο του 1985. Ένα μέρος των πληρωμών που προήλθε από την μεταβο
λή στις ισοτιμίες (περίπου 20 δισ.) εκτιμάται ότι θα επιστραφεί στη χώρα μας το 1987.

Οι συνολικές εισπράξεις, εξάλλου, εκτιμάται ότι θο φτάσουν το 1986 τα 243 δισ. 
περίπου και θα είναι αυξημένες σε σχέση με το 1985 κατά 49,3%. Έναντι των αρχικών 
προβλέψεων εκτιμάται μια υπέρβαση των εισπράξεων κατά 65.2 δισ. ή 36.6%.

Κυριότεροι παράγοντες αύξησης των εισπράξεων από την ΕΟΚ ήταν η αύξηση των 
επιδοτήσεων από το FEOGA - Τμήμα Εγγυήσεων,που επηρεάστηκαν θετικά από την αύξηση 
της «πράσινης» ισοτιμίας καθώς επίσης και από την αύξηση της επιδότησης του βαμβα
κιού. Αυξητικά επίσης επέδρασαν οι εισπράξεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της Κοινότητας 
(Κοινωνικό Ταμείο. Περιφερειακό Ταμείο, Τμήμα Προσανατολισμού του FEOGA) λόγω της 
εντονότερης δραστηριότητας στην εκτέλεση των σχετικών προγραμμάτων.
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Πίνακας 3.13 

Χρηματικές δοσοληψίες με την ΕΟΚ

(Σε εκατ. δρχ ;

1985 1986

Πραγ/σεις
Εκτιμήσεις 

Προβλέψεις Πραγμ/σεων
Μεταβολ

0/
/ο

^Αποδόσεις στην ΕΟΚ (Πληρωμές) 40.433,5 74.600 91.450 126,2
Ιδιοι Κοινοτικοί Πόροι 39.336.8 72.380 89.350 127.1

Δασμοί ΚΕΔ 10.279,9 13.000 12.000 16,7
Γεωργικές Εισφορές __ 2.089,8 2.640 2.300 10,1
Εισφορές Ζάχαρης 1.279,1 1.640 2.000 56,4
Συν/ρές θάση ΑΕΠ ή Πόροι ΦΠΑ 24.747,4 55.000 69.000 178.8
Επιστροφή συν/ρών -2.474,7 — — —

Λοιπές συνεισφορές 70,0 100 4.050 —

Διακυβερνητική Συμφωνία 3.345,2 — — —

ΐΣυν/ρές εκτός Κοιν. Προϋπολογισμού 1.096.7 2.220 2.100 91,5
Συμμετοχή στο 5ο ΕΤΑ 878,8 1.620 1.500 70,7
Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας 217.9 600 600 175.4

]1. Απολήψεις από ΕΟΚ (Εισπράξεις) 162.681,8 177.820 242.950 49,3
ιΓακτικός Προϋπολογισμός 8.405,3 12.820 12.850 52.9

Έξοδα είσπραξης ιδίων πόρων 1.295,9 1.720 1.650 27,3
Από Κοινωνικό Ταμείο 2.331,0 3.800 3.800 63,0
Από FEOGA - Τμήμα Προσανατολισμού 4.479,8 6.500 6.500 45,1
Διάφορες Απολήψεις 298,5 800 900 201,5

^Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 7.748.2 35.000 29.200 276.6
Από Περιφερειακό Ταμείο 7.072.6 19.000 19.000 168,6
Από FEOGA Προσανατολισμός — 1.000 7.000 —
Λοιπές Παρεμβάσεις 69.9 — 1.000 —
Μ.Ο.Π. 605.7 15.000 2.200 263,2

^Προϋπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ 120.782.4 112.000 165.000 36.6
Από FEOGA - Τμήμα Εγγυήσεων 120.519.9 112.000 165.000 36.9
Επισιτιστική βοήθεια 262.5 — — —

^Προϋπολογισμοί' Τρίτων 25.745.9 18.000 35.900 39,4

Από Κοινωνικό Ταμείο 1.691,5 5.000 9.000 432.1
Από Περιφερειακό Ταμείο 22.657,2 12.000 24.000 5.9
Από FEOGA - Τμήμα Προσανατολισμού 1.071,0 1.000 1.500 40,1
Λοιπές Παρεμβάσεις 20,2 — — —
Μ.Ο.Π. 306,0 — 1.400 357,5

III. Καθαρές Εισπράξεις 122.248,3 103.220 151.500 23,9
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3.5. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

3.5.1. Η Διαμόρφωση των συνολικών μεγεθών του Π.Δ.Ε. 1986.

Οι συνολικές πληρωμές του Π.Δ.Ε. 1986 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν τελικά στο 
ποσό των 310.3 δισ. και παρουσιάζουν μιο μικρή υστέρηση στην απορρόφηση των διαθέσι
μων πόρων που είχαν καθορισθεί αρχικά στο ύψος των 318 δισ. Η υστέρηση αυτή είναι 
αποτέλεσμα της συνειδητής προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του Κρατικού Προϋ
πολογισμού στα πλαίσια του σταθεροποιητικού προγράμματος για την μείωση των δημο
σιονομικών ελλειυμάτο,ιν. Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως ότι η εξέλιξη αυτή δεν είχε 
αρνητικές επιπτώσεις στην υλοποίηση των επενδυτικών έργων του δημόσιου τουεα. αφού 
οι συνολικές δαπανες του προγράμματος ουσιαστικά περιορίστηκαν μόνο κατα το ποσό 
που είχε προβλεψθει ως αποθεματικό για συμπληρωματική χρηματοδότηση των εκτελού- 
μενων έργων.

Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 1985 ο: πληρωμές του Π.Δ.Ε. 1986 
παρουσιάζουν αύξηση κατά 13,2% σε τρέχουσες τιμές. Η αύξηση αυτή είναι ελαφρά 
χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση των τιμών, που μπορεί να οδηγήσει κατ αρχή 
στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα εκτέλεσης έργων παρουσιάζει μείωση σε σταθερές 
τιμές Θα πρέπει να διευκρινισθεί. όμως, ότι το ποσοστό αύξησης των δαπανών του προ
γράμματος έχει επηρεασθεί σημαντικά από τη μείωση των διοικητικών δαπανών και την 
πληρωμή τοκοχρεωλυσίων. ενώ οι δαπάνες για την εκτέλεση έργων και μελετών έχουν 
διατηρηθεί τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο σε σταθερές τιμές με το 1985.

Συγκεκριμένα, η εξέλιξη των δαπανών του Π.Δ.Ε. 1986 με Βάση την παραπάνω διάκριση 
εμφανίζεται στον πίνακα 3.14.

Πίνακας 3.14

Συνολικά μεγέθη δαπανών Π-Δ.Ε. 1965—1986
(ποσά σε δισ.)

1985 1986 Μεταθολή

Ποσά Συμ/χή % Ποσά Συμ/χή % %
Δαπάνες έργων και μελετών 237,7 86.7 281.1 90,6 18,3
Διοικητικές Δαπάνες κ.λ.π. 36.5 13.3 29.2 9,4 -20.0
Σύνολο 274,2 100,0 310,3 100,0 13,2

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει σαφώς ότι ο ρυθμός αύξησης των συνολικών 
δαπανών του προγράμματος έχει επηρεασθεί κυρίως από τον αρνητικό ρυθμό μεταβολής 
των διοικητικών δαπανών που έχει σαν αποτέλεσματα και την μείωση του ποσοστού 
συμμετοχής στις συνολικές δαπάνες από 13,3% το 1985 σε 9.4% το 1986. Αντίθετα, οι 
δαπάνες για έργα και μελέτες παρουσιάζουν αύξηση κατά 18.3% με συνέπεια να αυξηθεί η 
ποσοστιαία συμμετοχή τους στο Π.Δ.Ε. από 86,7% το 1985, σε 90.6% το 1986.
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Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. εμφανίζονται στον πίνακα 3.15

Πίνακας 3.75 

Πηγές Χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.
(Ποοα σε δω δρχ

198 5 1986 Μεταβολή

Ποσά Συμ/'χή % Ποσά Συμ/χη Ο Ο/Ο ' Ο
3δια έσοδα 3.6 1 .3 4.8 1.6 33.3
Επιχορηγήσεις Ε.Ο.Κ 7.9 2.9 30.7 9.9 288.6
Πιστωτικά έσοδα 262.7 95.6 274.8 88.5 4.6
^Εντοκα γραμμοτια) (5.6) (34.5)
|Δάνεια εξωτερικού) (257.1) (240.3)
Σύνολο 274,2 100.0 310,3 100,0 13,2

Από τα στοιχεία του πίνακα 3 15 διαπιστώνεται μια σημαντική αύξηση των εισπράξεων 
από τα διαρθρωτικά ταμείο της Ε.Ο.Κ. για τη χρηματοδότηση έργων του Π.Δ.Ε. Η εξέλιξη 
(μυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια προώθησης των έργων που χρηματοδο
τούνται από διεθνείς οργανισμούς, καθώς επίσης και στην έναρξη της εφαρμογής των 
Ολοκληρωμένων Μεσογειακών Προγραμμάτων, για τα οποία έχει εξασφαλισθεί πρόσθετη 
χρηματοδότηση τόσο από την ειδική γραμμή 551 του Κοινοτικού Προϋπολογισμού όσο και 
ίμέσα από τους διαθέσιμους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ακόμη ότι στα παραπάνω έσοδα δεν έχει περιληφθεί η αναμενόμενη κοινοτική βοήθεια 
συνολικού υψους 2.2 δισ. για τη χρηματοδότηση του ειδικού προγράμματος που υποβλή
θηκε από τη χώρα μας στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την αποκατάσταση 
των ζημιών που προκλήθηκαν από τους πρόσφατους σεισμούς στην περιοχή της Καλαμά
τας.

Οι πιό πάνω εξελίξεις βελτίωσαν αισθητά τη χρηματοδοτική διάρθρωση του Π.Δ.Ε. 
“1986 και περιόρισαν τις δανειακές ανάγκες για την κάλυώη του ελλείμματος από 95.8% που 
;ήταν το 1985 σε 88.5% το 1966.

3.5.2. Ανάλυση δαπανών κατά τομέα και φορέα

Οι προθλεπόμενες πληρωμές του Π.Δ.Ε. 1986 κατά τομέα και φορέα εμφανίζονται 
στους πίνακες 3.16 και 3.17. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακο 3.16 οι ρυθμοί 
μεταβολής των πληρωμών είναι ικανοποιητικοί στους τομείς της Βιομηχανίας, της Έρευ
νας - Τεχνολογίας, της Εκπαίδευσης και της Υγείας - Πρόνοιας, με αποτέλεσμα να βελτιω
θεί αντίστοιχα η ποσοστιαία συμμετοχή τους στις συνολικές δαπάνες του προγράμμα
τος.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση των δαπανών στον τομέα της Βιομηχανίας 
(142,5%) που οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθμού εκταμιεύσεων για την παροχή επεν
δυτικών κινήτρων στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 1262/82, καθώς επίσης και στην
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Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων κατά Τομείς

Πίνακας 3.16

(σε εκατ δρχ

1 9 ££___ 1 S) 8 6

Πληρώ- Συμ/χή Εκτιμήσεις Συμ/χή Μετά-
μές % Πραγμ/σεων % θολή %

Ειδικά έργα 9.019.2 3.3 11.000 3.5 22.0
Γ εωργία 2.693.2 1.0 3.000 1.0 1 1.4
Δάση - Αλιεία 8.120.1 3.0 7.000 2,3 -13.8
Εγγειοβελτιωτικά έργα 12.865.4 4.7 ^ 14.500 4,7 12.7
Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 20.371.6 7.4 49.400 15.9 142.5
Συγκοινωνίες (εκτός σιδ/μων) 29.315,1 10,7 28.000 9.0 -4.4
Σιδηρόδρομοι 4.389,4 1.6 3.600 1.2 -18.0
Τουρισμός - Μουσείο - Μνημεία 6.094,9 2.2 5.100 1.6 -16.3
Εκπαίδευση 18.391.2 6.7 22.500 7.2 22,3
Οικισμός 3.908.5 1.4 3.800 1.2 -2.8
Υγεία - Πρόνοια 10.919.5 4,0 13.500 4.4 23.6
Ύδρευση - Αποχέτευση 8.236,2 3.0 9.000 2.9 9.3
Δημόσια Διοίκηση 3.808.6 1.4 3.650 1.2 -4.2
Έρευνα-Τεχνολογία-Τεχν. Συνεργ. 5.705.7 2.1 8.350 2,7 46.4
Νομαρχιακά και Παραμεθόρια Έργα 73.482.0 26,8 76.000 24.5 3.4
Διάφορα* 56.875.9 20.7 51.900 16,7 -6.6
Σύνολο 274.196,5 100,0 310.300 100,0 13,2

Περιλαμβάνονται και δαπάνες για χρεολύσια και τάκους αναπτυξιακών δανείων. 30.577 εκατ. γιο το 1985 και 
27.350 εκατ. για το 1986

εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης των προβληματικών επιχειρήσεων.

Σημαντική επίσης εμφανίζεται η αύξηση των πληρωμών στους τομείς της Έρευνας - 
Τεχνολογίας (46,4%) της Εκπαίδευσης (22,3%) και της Υγείας — Πρόνοιας (23,6%). Οι 
αυξήσεις αυτές είναι μεγαλύτερες από τον αναμενόμενο ρυθμό πληθωρισμού και υποδη
λώνουν σαφώς την αύξηση των εκτελούμενων έργων σε σταθερές τιμές. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ακόμη ότι στις δαπάνες της Υγείας — Πρόνοιας και της Εκπαίδευσης δεν 
περιλαμβάνονται τα ποσά που μεταφέρθηκαν στις Νομαρχίες για την επιτάχυνση του 
ρυθμού κατασκευής των έργων που έχουν αποκεντρωθεί σ' αυτούς τους τομείς.

Στον τομέα των Ειδικών Έργων οι προθλεπόμενες πληρωμές θα διαμορφωθούν στο 
ποσό των 11 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22%. Η ευνοϊκή αυτή εξέλιξη οφείλεται στη 
χρηματοδότηση του προγράμματος αποκατάστασης των ζημιών από τους σεισμούς της 
Καλαμάτας, που θα απορροφήσει 2 δισ. περίπου, πέρα από το ποσό των 2,2 δισ. που θα 
καλυφθεί απ’ ευθείας από τον Προϋπολογισμό της Ε.Ο.Κ.
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Πίνακας 3.17

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων κατά Υπουργεία

(σε εκατ. δρχ.)

1985 1986

Συμ/χή Εκτιμήσεις Συμ/χή Μεταβολή 
Πληρωμές % Πραγμ/σεων % %

ΐηροεδρίας της Κυβέρνησης 406.8 0,1 510 0.2 25,4
Εσωτερικών 7.372.5 2.7 6.820 2.2 -7,5
Εθνικής'Αμυνας 12.161,7 4.4 7.050 2.3 -42,0
Εθνικής Οικονομίας 90.611,5 33.0 97.110 31,3 7,2
Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσ. 11.777,7 4.3 14.330 4,6 21.7
Εθνικής Παιδείας 18.069.0 6.6 21.330 6,8 18,1
ΪΠολιτισμού 8.146,5 3,0 6.660 2,2 -18.3
ΙΟικονομικών* 30.897,3 11,3 27.890 9,0 -9,7
Βόρειας Ελλάδας 810.0 0,3 1.000 0,3 23,5
Αιγαίου — — 100 — —
Γεωργίας 17.617,2 6,4 17.910 5,8 1,7
(ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 53.622,8 19.6 54.430 17,5 1,5
Εργασίας 850,7 0,3 3.790 1,2 345,5
Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολ. 12.944,0 4.8 43.430 14,0 235,5
Εμπορίου 776,3 0,3 500 0.2 -35,6
Μεταφορών & Επικοινωνιών 7.206,3 2,6 6.210 2.0 -13,8
Εμπορικής Ναυτιλίας 271.3 0,1 260 0,1 -4.2
Δημόσιας Τάξης 654,9 0.2 970 0,3 48,1
-Σύνολο 274.196,5 100,0 310.300 100,0 13,2

.Περιλαμβάνονται και δαπανες για τοκους και χρεολυσία αναπτυξιακών δανείων 30.577.2 εκατ. το 1965 και 27.350 
εκατ. το 1986

Μικρότερες αυξήσεις (12,7%) εμφανίζονται στους τομείς της Γεωργίας (11.5%). των 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων και της Ύδρευσης - Αποχέτευσης (9,3%). Στον τομέα των 
Νομαρχιακών Προγραμμάτων οι πληρωμές εμφανίζουν αύξηση κατά 3,4%, φθάνοντας το 
συνολικό επίπεδο των 76 δια.,που δεν δημιουργεί προβλήματα στην απρόσκοπτη συνέχιση 
των εκτελούμενων έργων νομαρχιακού επιπέδου.

Σε όλους τους άλλους τομείς οι ρυθμοί μεταβολής εξελίχθηκαν,όπως αρχικά είχαν 
προθλεφθεί,στα πλαίσια της προσπάθειας συγκράτησης των συνολικών δαπανών του 
Προγράμματος. Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι και στις περιπτώσεις αυτές εξασφαλίσ
τηκε η απρόσκοπτη συνέχιση των εκτελούμενων έργων.

Ειδικά στον τομέα Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία, οι προθλεπόμενες συνολικές 
Τΐληρωμές θα διαμορφωθούν στο επίπεδο των 5,1 δισ., έναντι του ποσού των 4,5 δισ. που 
είχε αρχικά προγραμματισθεί.
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Στον τομέα Διάφορα επίσης οι πληρωμές διαμορφώνονται στο ύψος των 51,9 διο 
έναντι 55,6 δισ, που είχαν προβλεφθεί. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις διοικητικές 
δαπάνες που διαμορφώνονται τελικά στο ύψος των 1.7 δισ.. στη μείωση των πληρωμών yiQ 
τοκοχρεωλύσια κατά 400 εκατ. και στη συγκράτηση των δαπανών για επιχορηγήσεις διαφό_ 
ρων ιδρυμάτων κατά 1.2 δισ. περίπου.

3.6. Δημόσιο Χρέος

Το ύψος του δημόσιου χρέους στο τέλος του 1986 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 3.067,6 
δισ. έναντι 2.673.4 δισ. του 1985 (πίνακας 3.18). Από το συνολικό δημόσιο χρέος ποσό 
1.8737 δισ (61,1%) αποτελεί εσωτερικό χρέος και ποσό 1.193.9 (38.9%) αντιπροσωπεύει 
εξωτερικό χρέος

Το εσωτερικό χρέος συνίσταται σε δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 465.8 
δισ., σε έντοκα γραμμάτια ποσού 1.313.3 δισ. και σε λοιπά δάνεια ποσού 94,7 δια. Στα λοιπά 
δάνεια περιλαμβάνεται και η πρόσφατη έκδοση ομολογιακού δανείου του δημοσίου με 
ρήτρα ECU ύψους 30 δια. Η έκδοση του ομολογιακού δανείου με ρήτρα ECU αποφασίστηκε 
με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία των επενδυτών και ιδιαίτερα εκείνων που επενδύουν 
σε συνάλλαγμα, δεδομένου ότι το ECU παρουσιάζει σταθερότητα και μεγαλύτερη ασφά
λεια στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημειώνεται ότι το Κράτος στρέφεται συστηματικά στην 
ελεύθερη αγορά για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων, προσφέροντας στους επεν
δυτές μια εναλλακτική ευκαιρία επένδυσης, εξίσου αποδοτικής με τις άλλες μορφές 
επένδυσης, αλλά ταυτόχρονα με σημαντική κάλυψη των διαφόρων κινδύνων.

Έτσι, μετά την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των δημοσιονομικών ελλειμμά
των με έντοκα γραμμάτια από το 1983, αντί της κάλυψής τους με δανεισμό από την Τράπεζο 
της Ελλάδος (έκδοση πληθωριστικού χρήματος), το δημόσιο προσπαθεί να απομακρυνθεί

Πίνακας 3.18
Συνολικό Ύψος Δημόσιου Χρέους

(σε εκοτ δρ*

Εσωτερικό Εξωτερικό' Σύνολο

Τ ράπεζα Έντοκα Λοιπά
Ελλάδος Γ ραμμάτια Δάνεια

1981 181.450 300.000 27.091 163.331 671.872
1962 305.865 357.500 30.156 234.769 928.290
1983 309.871 541.500 30.747 387.243 1.269.361
1984 463.065 748.150 47.997 623.557 1.882.769
1985 465.684 1.120.229 59.743 1.027.751 2.673.407
1986*' 465.795 1.313.299 94.663 1.193.892 3.067.649

' Η μετατροπή του χρέους σε δραχμές έγινε με τις πραγματικές τιμές των ξένων νομισμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 

κάθε έτους.

" Προβλέψεις
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Σταδιακά από την εξάρτηση από το τραπεζικό σύστημα για την εξασφάλιση επενδυτικών 
Ιΐόρων, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια παραπάνω ευκαιρία για την ανάπτυξη της κεφα
λαιαγοράς.

Το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού από την Τράπεζα της Ελλάδος κάλυψε ελλείμμα
τα τόσο του Τακτικού Προϋπολογισμού, όσο και των διαχειρίσεων αγροτικών προϊόντων 
sjojv ετών 1981 και παλαιοτέρων

Το εξωτερικό δημόσιο χρέος εξάλλου καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης για την 
εισαγωγή κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, την εξυπηρέτηση των παλαιών δανείων σε συνάλ
λαγμα αλλά και ένα μέρος του αποτελεί εξισορροπητικό δανεισμό για το ισοζύγιο πληρω
μών. Η αύξηση του εξωτερικού χρέους εκφρασμένου σε δολλάρια, που κατά το 1986 
χκτιμάται ότι θα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση του 1985 (1986: 28.8%. 
η985:41.4%) επηρεάστηκε από την αύξηση της τιμής των άλλων νομισμάτων εκτός του 
ίδολλαρίου (YEN. D.M . F.S.).

Έτσι το εξωτερικό δημόσιο χρέος εκφρασμένο σε δολλάρια εκτιμάται ότι στο τέλος 
του 1986 θα είναι αυξημένο σε σχέση με το 1985 κατά 1.979,8 εκ. δολλ. (πίνακας 3.19).

Πίνακας 3.19

Εξέλιξη του Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους*

(ποσά σε εκατ )

Εξωτερικό 
Δημ. Χρέος 

σε δρχ.

Μέση τιμή 
FIXING S

Εξωτερικό 
Δημ. Χρέος 

σε S

Ποσοτική 
αύξηση 

σε S

Μεταβολή
°/0

σε S

1978 60.731 36.005 1.686.7
1979 78.459 38.283 2.049.4 362,7 21.5
1980 111.042 46.690 2.378.3 328.9 16.0
1981 163.331 57.630 2.834.1 455.8 19.2
1982 234.769 70.570 3.326.8 492.7 17.4
1983 3S7.243 98.670 3.924.6 597.6 18,0
1984 623.557 128.480 4.853.3 928.7 23.7
1985 1.027.751 149 725 6.863.6 2.010.5 41,4
1986·· 1.193.692 135.000 8.843.6 1.979.8 28.6

Το ποοο του εξωτερικού δημόοιου χρέους κοθώς και η μέση τιμή FIXING αναφερεται στο τέλος Δεκεμβρίου κάθε
έτους

Εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (πίνακας 3.20) κατά το 1985 στις περισσότερες 
χώρες της ΕΟΚ με εξαίρεση τη Δ. Γερμανία σημειώθηκε αύξηση του δημόσιου χρέους σαν 
ποσοστό στο ΑΕΠ. Παρόλα αυτά το αντίστοιχο ποσοστό της Ελλάδας συνεχίζει να βρίσκε
ται κοντά στο μέρο όρο των χωρών της Κοινότητας (61 %).
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Δημόοιο χρέος Π)σαν ποσοστό (%) του Ακ. Εγχώριου Προϊόντος 
στις χώρες της ΕΟΚ το 1985

Πίνακας 3.20

(3) (2) (3) (2) (2)0)
Βέλγιο Δανία Δ. Γερμανία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Ολλανδία Πορτογαλία (2) 

ΊΟΟ 7ι 6762 45 25 115 67

Πηγή Commitlee of tne governors of the Central Banks of me member states of tne EEC. July 19Θ6 

' 11 Δημόσιός Τομέας

(2i Χρέος μόνο της Κεντρικής κυβέρνησης

(3) Για τις χώρες αυτές χρησιμοποιήθηκε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους εκτιμάται ότι θα ψθάσουν το 1986 τα 417,5 
δισ. από 310 δισ. περίπου που ήταν το 1985 (πίνακας 3.21). Σημειώνεται ότι στην εξυπηρέτη
ση του χρέομς του 1986 δεν περιλαμβάνεται και η εξόφληση εντόκων γραμματίων του 
ιδιωτικού τομέα ύψους 24,9 δισ. Η αύξηση των δαπανών εξυπηρέτησης του δημόσιου 
χρέους οφείλεται στην πληρωμή τοκοχρεολυσίων στο εξωτερικό, ύψους 96.9 δισ. για 
δάνεια που είχαν συναφθεί πριν το 1981 και 78,2 δισ για δάνεια που συνάφθηκαν μετά το 
1981. Επίσης οφείλεται και στην ανατίμηση των ξένων νομισμάτων, εκτός του δολλαρίου. 
Αυξημένες είναι και οι πληρωμές των τόκων έντοκων γραμματίων (198 δισ. περίπου).

3.7. Λογαριασμός Πετρελαιοειδών

Η διαχείριση του Λογαριασμού Πετρελαιοειδών το 1986 κινήθηκε μέσα στα πλαίσια που 
προσδιορίζονται από το Ν. 1571/85 και τις κοινές αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργών 
Οικονομικών, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υπουργού Εμπορίου. Με 
τον πιο πάνω νόμο η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ) ορίστηκε σαν ο ενιαίος φορέας 
για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και την άσκηση πετρελαϊκής πολιτικής κάτω από 
την εποπτεία του Υπουργού Βιομηχανίας — Ενέργειας και Τεχνολογίας. Στον ενιαίο φορέα 
έχει ανατεθεί και η διαχείριση του Λογαριασμού Πετρελαιοειδών, με την εποπτεία του 
Υπουργού Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας, ο οποίος παραμένει ο μοναδικός 
διατάκτης για την καταβολή των σχετικών δαπανών προμήθειας αργού πετρελαίου (Π.Δ 
437/85 σε συνδυασμό με το αρ. 17 του Ν. MOS'eS και του Ν. 1571/85).

Η δημιουργία του ενιαίου φορέα κρίθηκε αναγκαία μέσα στα πλαίσια της υποχρέωσης 
της χώρας για σταδιακή διαρρύθμιση της αγοράς πετρελαιοειδών. Με βάση τη σωστή 
οργάνωση και εμπειρία που αποκτά ο φορέας, θα διαμορφωθούν οι αναγκαίες δομές και θα 
γίνουν οι κατάλληλες επιλογές που θα αποτρέπουν τους κλυδωνισμούς στην αγορά πετρε
λαίου, όταν θα ολοκληρωθεί η σχετική διαρρύθμιση. Παράλληλα, θα διευκολυνθεί η ουσια
στική άσκηση του εποπτικού και παρεμβατικού ρόλου του Κρότους, για τον ομαλό εφοδια
σμό της χώρας σε καύσιμα και την ελαχιστοποίηση του κόστους με την προγραμματισμένη 
άσκηση ενεργειακής πολιτικής.

Τα οικονομικά αποτελέσματα από τη διαχείριση των πετρελαιοειδών το 1986 εμφανί
ζονται στον Πίνακα 3.22. Τόσο τα έσοδα, όσο και οι δαπάνες του Λογαριασμού Πετρελαιοει
δών εμφανίζουν μεγάλη μείωση σε σχέση με το 1985 σαν αποτέλεσμα των εξελίξεων, που 
υπήρξαν στον τομέα της αγοράς πετρελαιοειδών το 1986. Πιο αναλυτικά το έσοδα του
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Πίνακας 3.22

Οικονομικά Αποτελέσματα Διαχείρισης Πετρελαιοειδών

ίσε δισ. δρχ

1985 1986

Απολογισμός Εκτιμήσεις

Έσοδα 306.2 175

Δαπάνες 323,9 190
Εισαγωγές 302.2 160

Διΰλιστρα - Υπηρεσίες 12.0 13

Κόστος Χρηματοδότησης 6.5 15

Διαφορά αποθεμάτων 3.2 2

Έλλειμμα 17,7 15

λογαριασμού θα φτάσουν το 1986 τα 175 δισ. και θα είναι μειωμένα σε σχέση με το 1985. 
Αυτό οφείλεται στην αλλαγή του προσδιορισμού της τιμής βάσης (παλιά ex factory) σε 
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1571/85 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, που 
εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα από τις αρχές του χρόνου εκδίδονται υπου
ργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις τιμές βάσης που ισχύουν για ένα τρίμηνο και οι 
οποίες παρακολουθούν την εξέλιξη των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων, 
έτσι ώστε να μην παρουσιάζεται απόκλιση μεταξύ του κόστους προμήθειας και εργοστα
σιακών τιμών.

Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου προσδιορισμού ήταν να μειωθούν οι τιμές βάσης που 
παρακολούθησαν, με κάποια μικρή χρονική υστέρηση, την πτωτική πορεία των διεθνών 
τιμών μέσα στο 1986. Η διαφορά των λιανικών τιμών από τις τιμές βάσης (συν τα διάφορα 
άλλα έξοδα και το κέρδος των εταιρειών) αποτέλεσε πρόσθετο έσοδο του Προϋπολογι
σμού που κάλυψε τα ελλείμματα που είχαν διαμορφωθεί μέχρι και το 1985, όταν οι λιανικές 
τιμές ήταν χαμηλότερες από τις εργοστασιακές τιμές.

Εξάλλου οι δαπάνες του λογαριασμού πετρελαιοειδών θα φτάσουν το 1986 τα 190 δισ. 
και θα είναι μειωμένες έναντι του 1985 κατά 41,3%. Η μείωση αυτή οφείλεται όπως, 
προαναφέρθηκε, στις πολύ χαμηλές τιμές αργού και προϊόντων που ίσχυσαν το 1986.

Το μικρό έλλειμμα που παρουσιάζει ο Λογαριασμός οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει 
μια μικρή υστέρηση στην προσαρμογή των τιμών βάσης (προσδιορισμός ανά τρίμηνο) και 
στην πολιτική να κρατηθούν οι τιμές για λόγους ανταγωνιστικότητας, σε επίπεδα ελαφρα 
χαμηλότερα από τις διεθνείς τιμές.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1987





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1987

4.1. Δημοσιονομική Πολιτική.

Με το τέλος του 1986 λήγει και το πρώτο μέρος εφαρμογής του σταθεροποιητικού 
προγράμματος. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τόσο από δημοσιονομικής, όσο και από 
πλευράς γενικότερης οικονομικής πολιτικής έδειξε ότι οι στόχοι στο σύνολό τους έχουν 
Επιτευχθεί και ότι η οικονομία κινείται πλέον σε σταθεροποιητική πορεία. Το ισοζύγιο 
πληρωμών βελτιώθηκε σημαντικά και το έλλειμμά του έφτασε πολύ κοντά στο στόχο που 
Είχε τεθεί αρχικά. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε οπωσδήποτε θετικά και από τις 
Ευνοϊκές εξελίξεις στις διεθνείς τιμές που επικράτησαν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 
3986. Εξάλλου, τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα συγκρατήθηκαν μέσα στα όρια των 
Στόχων που έθεσε το Πρόγραμμα, με ελάχιστες αποκλίσεις, σαν αποτέλεσμα της πολιτικής 
ίπεριορισμού των δαπανών που εφαρμόστηκε με συνέπεια. Αποτέλεσμα των πιό πάνω 
Εξελίξεων ήταν η πτωτική τάση του πληθωρισμού που εκτιμάται ότι προς το τέλος του 
ίχρόνου θα κινείται με ρυθμό κοντά στο στόχο που ήταν 16%. Οι εξελίξεις αυτές του 1986 
Προδιαγράφουν με μεγάλη πιθανότητα την επιτυχία του δεύτερου μέρους του προγράμμα- 
Ιτος, η εφαρμογή του οποίου συμπίπτει με το 1987.

Οι στόχοι της σταθεροποιητικής πολιτικής για το 1987 προβλέπουν περαιτέρω μείωση 
Sou ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών και μείωση των δανειακών αναγκών του δημόσιου 
ϊαμέα κατά 4 ακόμη ποσοστιαίες μονάδες σαν ποσοστό στο Α.Ε.Π., ενώ ο πληθωρισμός 
ρρος το τέλος του 1987 θα είναι 10% και σε μέσα ετήσια επίπεδα εκτιμάται ότι δεν θα 
^επεράσει το 12% — 13%.

Η προοπτική μιας γρηγορότερης μεταστροφής των οικονομικών εξελίξεων προς την 
κατεύθυνση ταχύτερης αναπτυξιακής πορείας, σαν αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του 
Σταθεροποιητικού προγράμματος, δίνουν την εικόνα του ρεαλισμού με τον οποίο η Κυβέρ
νηση προσδιόρισε τους βραχυχρόνιους στόχους του προγράμματος αυτού. Η οικονομική 
Σταθεροποίηση, όπως έχει τονισθεί, δεν είναι αυτοσκοπός αλλά βελτιώνει την αποδοτικό- 
τητα των επενδύσεων και δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για νέες επενδύσεις, που 
οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Παράλ
ληλα όμως, με τη σταθεροποίηση βελτιώνεται η αναδιάταξη των παραγωγικών δυνάμεων 
και προωθούνται τα προγράμματα εκείνα που στοχεύουν στην αξιοποίηση των τομέων και 
Γκλάδων της οικονομίας, στους οποίους διαθέτουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα μέσα στο 
'σημερινό διεθνές ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Έτσι, οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα αλλάξουν το συσχετισμό κόστους και αποδοτι- 
κότητας στην οικονομία επιταχύνονται. Αυτό, εξάλλου, προκύπτει και από τηνπολιτική που 
ακολουθείται στον τομέα των δημόσιων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια με τη μείωση των 
διοικητικών δαπανών που δεν αποτελούν δαπάνες για παραγωγικά έργα και την παράλληλη 
ποσοτική ενίσχυση και ποιοτική βελτίωση των έργων εκείνων που αυξάνουν την αναπτυξια
κή υποδομή της οικονομίας.
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Όλες οι πιό πάνω διαδικασίες στοχεύουν οπωσδήποτε και στην αύξηση της απασχόλη
σης και του εισοδήματος της εργασίας. Χωρίς αμφιβολία με την ολοκλήρωση του σταθερο
ποιητικού προγράμματος, όταν ο πληθωρισμός θα έχει πέσει στα χαμηλά επίπεδα που 
προγραμματίζεται και η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας θα έχουν 
αποκατασταθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, η οικονομία θα κινείται πλέον στην πορεία της 
σταθερής ανάπτυξης, που είναι στόχος πρωταρχικής σημασίας για την Κυβέρνηση.

Με την αύξηση της απασχόλησης και του εθνικού προϊόντος θα αυξηθούν τα πραγματι
κά εισοδήματα των εργαζομένων με τη δίκαιη διανομή του αυξημένου προϊόντος αλλά και 
την παραπέρα μείωση της φορολογίας εισοδήματος. Οι ονομαστικές αυξήσεις των εισοδη
μάτων θα αντανακλούν και πραγματικές αυξήσεις και η δημοσιονομική απορρόφηση 6α 
ελαχιστοποιηθεί, αφού ο πληθωρισμός θα κινείται σε χαμηλά επίπεδα

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 1987 εκτός από τη μείωση του ελλείμματος, που 
προβλέπει το πρόγραμμα σταθεροποίησης, αναλαμβάνει να βοηθήσει και το πρόγραμμα 
εξυγίανσης των ΔΕΚΟ. που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον χρόνο αυτό. Συγκεκριμένα, 
θα επιχορηγηθούν το ΙΚΑ και ορισμένοι άλλοι φορείς με πρόσθετες πιστώσεις για την 
άμεση αντιμετώπιση των ελλειμμάτων τους, γεγονός που αποτελεί την πρώτη φάση της 
εξυγιαντικής πολιτικής των ΔΕΚΟ. (Στο Κεφάλαιο 5 αναλύεται περισσότερο η πολιτική 
εξυγίανσης των ΔΕΚΟ).

Μετά τη φετεινή εμπειρία των σεισμών της Καλαμάτας, κρίθηκε απαραίτητο να σχε- 
διασθεί, όπως στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης 
που να προβλέπει την άμεση εξεύρεση πρόσθετων πόρων που θα καλύπτουν ανάλογες 
περιπτώσεις. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος μελετήθηκε η επιβολή έκτακτης εισ
φοράς στους φορολογούμενους - εκτός από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους - 
συνολικού ύψους 25 δισ. Η τελική όμως υλοποίηση και επιβολή αυτής της εισφοράς 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, θσ αποφασισθεί μέσα στον επόμενο χρόνο, αφού πρώτα 
ολοκληρωθεί η αποτίμηση του κόστους των ζημιών του σεισμού και συνεκτιμηθεί το τελικό 
ύψος που θα φτάσουν οι συνεισφορές από όλες τις πηγές, που δίνονται για τους σεισμοπα
θείς της Καλαμάτας.

Ύστερα από τα παραπάνω το έλλειμμα του Γ.Π.Κ. σε τρέχουσες τιμές προθλέπεται να 
αυξηθεί σε σχέση με το 1986 κατά 5.2% και να φτάσει τα 668 δισ. έναντι 634.8 δισ. το 1986 
Σε σταθερές, όμως, τιμές το έλλειμμα του Γ.Π.Κ. προθλέπεται να μειωθεί κατά 6%. Σαν 
ποσοστό στο Α.Ε.Π. το σχετικό έλλειμμα προθλέπεται να μειωθεί σε 11% από 11,7% που 
εκτιμάται ότι θα είναι το 1986.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι με τον προϋπολογισμό του 1987 βελτιώνεται ακόμα 
παραπέρα η σχέση μεταξύ καταναλωτικού και επενδυτικού ελλείμμματος υπέρ του επεν
δυτικού που η συμμετοχή του στο συνολικό έλλειμμα του Γ.Π.Κ. από 43,3% το 1986 φτάνει 
τα 47% το 1987.

Τα έσοδα, οι δαπάνες και το έλλειμμα του Γ.Π.Κ. για το 1987 εμφανίζονται στους 
Πίνακες 4.1,4.2 και 4.3.

4.2. Τακτικός Προϋπολογισμός

Το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού το 1987 προθλέπεται να μειωθεί σε τρέ
χουσες τιμές κατά 1,7% μέσα στα πλαίσια του σταθεροποιητικού προγράμματος. Η μείωση 
αυτή είναι μεγαλύτερη αν δεν ληφθεί υπόψη η πρόσθετη κάλυψη από τον Τακτικό Προϋπο
λογισμό ελλείμματος των ΔΕΚΟ με ποσό 55 δισ. (ΙΚΑ: 50 δισ., άλλοι φορείς: 5 δισ.) στα
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Πίνακας 4. 1

Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους

(σε εκστ δρχ ί

1986
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων

1 987

Προβλέψεις
Μεταβολή

Ο/
■ C

Έσοδα 1.675.506 2.072.000 23.7
Τακτ. Προϋπ/σμός 1.475.000 1.840.000 24.8
ΕΛΕΓΕΠ 165.000 182.000 10.3
Π.Δ.Ε. 35.506 50.000 40,8

Δαπάνες 2.310.300 2.740.000 18,6
Τακτ. Προϋπ'σμός 1.835.000 2.194.000 19.6
ΕΛΕΓΕΠ 165.000 182.000 10,3
Π.Δ.Ε. 310.300 364.000 17,3

Έλλειμμα 634.794 668.000 5,2
Τακτ. Προϋπ'σμός 360.000 354.000 -1,7
ΕΛΕΓΕΠ — — —

Π.Δ.Ε. 274.794 314.000 14,3
Έλλειμμα ΓΠΚ % 
ως προς ΑΕΠ 11,7 11,0

Πλαίσια της πολιτικής εξυγίανσής τους που θα εφαρμόσει η Κυβέρνηση. Σαν ποσοστό στο 
Α.Ε.Π. το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού προθλέπεται να μειωθεί το 1987 σε 5.8% 
από 6.6% που ήταν το 1986.

Για την ολοκλήρωση του στόχου του σταθεροποιητικού προγράμματος για μείωση του 
ελλείμματος, η προσπάθεια της Κυβέρνησης στρέφεται πάλι προς την κατεύθυνση 
συγκράτησης του ρυθμού αύξησης των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού σε χαμη
λά επίπεδα, με μείωση κυρίως των καταναλωτικών δαπανών. Έτσι, εκτός από τις δαπάνες 
για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους, του Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων και τις 
δαπάνες για επιχορηγήσεις (που περιλαμβάνουν την επιχορήγηση στο ΙΚΑ και τους συγκοι
νωνιακούς φορείς) οι άλλες δαπάνες αυξάνονται με ρυθμούς περίπου όσο και ο προθλεπό- 
μενος πληθωρισμός. Παρά την περιοριστική, όμως, πολιτική στον τομέα των δαπανών η 
Κυβέρνηση και κατά το 1987 ενισχύει ιδιαίτερα τους τομείς Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνι
κής Ασφάλισης, προκειμένου να συνεχισθεί η βελτίωση των παρεχομένων κοινωνικών 
υπηρεσιών στο λαό.

Εκτός από την συγκράτηση των δαπανών του Τ.Π. σε χαμηλά επίπεδα για να μειωθεί το 
"έλλειμμα, η προσπάθεια της Κυβέρνησης στρέφεται επίσης και προς την κατεύθυνση 
αύξησης των εσόδων, που θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Μέσα όμως στα 
περιορισμένα περιθώρια που παρέχει ο Προϋπολογισμός του 1987. η Κυβέρνηση αποφάσι
σε να προχωρήσει σε σημαντικές διαρρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος που στο-
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χεύουν στην ελάφρυνση των φορολογουμένων και ιδιαίτερα των μισθωτών και συνταξιού. 
χων. Οι διαρρυθμίσεις αυτές, που περιλαμβάνουν και την καθιέρωση χωριστής κλίμα*^ 
Φορολογίας εισοδήματος για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με μειωμένους συντελε
στές, αποψασίστηκαν με σκοπό να αντισταθμίσουν την απώλεια που υφίσταται το εισόδη^ 
των πιο πάνω κατηγοριών φορολογουμένων από την εισοδηματική πολιτική που είν^ 
ενσωματωμένη στο σταθεροποιητικό πρόγραμμα. 0 τρόπος αυτός αποκατάστασης του 
εισοδήματος των εργαζομένων, αντί της παροχής μεγαλύτερων ονομαστικών αυξήσεων 
αποφασίστηκε επειδή επηρεάζει λιγότερο το κόστος των αγαθών και επομένως την αντα- 
γωνιστικότητά τους.

Πίνακας 4.2

Δαπάνες Γ.Π.Κ. οε Γενικές Κατηγορίες

(σε εκατ δρχ j

1986 1987
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

Άμυνα 239.050 288.623 20,7
Τακτικός Πρ/σμός 232.000 278.823 20.2
Π.Δ.Ε. 7.050 9.800 39,0

Εκπαίδευση 198.240 225.208 13.6
Τακτικός Πρ/σμός 175.740 198.208 12.8
Π.Δ.Ε. 22.500 27.000 20,0

Υγεία-Πρόν.-Ασφάλ. 291.588 383.092 31,4
Τακτικός Πρ/σμός 278.088 367.092 32.0
Π.Δ.Ε. 13.500 16.000 18.5

Γ εωργϊα 144.093 159.023 10.4
Τακτικός Πρ/σμός 126.183 138.173 9.5
(Επιδοτήσεις) (106.700) (112.700) (5.6)
Π.Δ.Ε 17.910 20.850 16,4

Εξυπηρ. Δημ. Χρέους 412.350 525.470 27 A
Τακτικός Πρ/σμός 385.000 505.620 31.3
Π.Δ.Ε. 27.350 19.850 -27,4

Λοιπές Δαπάνες 859.979 976.584 13.6
Τακτικός Πρ/σμός 637.989 706.084 10.7
Π.Δ.Ε. 221.990 270.500 21.9

Σύνολο 2.145.300 2.558.000 19.2
Τακτικός Πρ/σμός 1.835.000 2.194.000 19,6
Π.Δ.Ε. 310.300 364.000 17.3
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Βασικές Πηγές Εσόδων του Γ.Π.Κ.

Πίνακας 4.3

(σε εκατ. δρχ.)

1 986 1 987
Εκτιμήσεις Μεταβολή
Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

1. Τακτικός Προϋπολογισμός 1.475.000 1.640.000 24,6
Άμεσοι Φόροι 398.930 492.400 23,4

Φόροι Εισοδήματος 297.850 356.430 19,7
Φόροι Περιουσίας 18.300 23.800 30,1
Λοιποί Άμεσοι Φόροι 82.780 112.170 35,5

Έμμεσοι Φόροι 969.860 1.215.700 25,4
Δασμοί & Ειδ. Εισφορές 18.690 20.970 12,2
Φόροι Καταν. Εισαγομένων 116.150 82.200 -29,2
Φόροι Καταν. Εγχωρίων 458.170 360.160 -21,4
Φόροι Συναλλαγών 355.650 725.220 103,9
Λοιποί Έμμεσοι Φόροι 21.200 27.150 28,1

Μη Φορολογικά Έσοδα 106.210 131.900 24,2

II. Πρ/σμός Δημόσ. Επενδύσεων 35.506 50.000 40,8

III. ΕΛΕΓΕΠ 165.000 182.000 10,3

Σύνολο 1.675.506 2.072.000 23,7

Η φορολογική πολιτική του 1987 χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικότατο βήμα προς 
ϊτην κατεύθυνση της αλλαγής του φορολογικού συστήματος, που είναι η εισαγωγή από 
Ί.1.1987 του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η εισαγωγή του Φ.Π.Α. θα απλοποιήσει 
*αι θα βελτιώσει ουσιαστικά το σύστημα της έμμεσης φορολογίας, θα συμβάλλει, μαζί με τα 
ϊμέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της φοροδια
φυγής, θα αποτελέσει ενισχυτικό παράγοντα για την αλλαγή και βελτίωση στην άμεση 
φορολογία και θα συμβάλλει τελικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος του ελέγχου των 
τιμών και του πληθωρισμού, Η επίπτωση του Φ.Γι.Α. στα έσοδα αναμένεται να έχει ουδέτερο 
αποτέλεσμα σε σχέση με τους φόρους που αντικαθιστά. Ορισμένες από τις υπόλοιπες 
διαρρυθμίσεις στους άμεσους και στους έμμεσους φόρους που έχουν αυξητική επίπτωση 
στα έσοδα αναλύονται στην παράγραφο των νέων φορολογικών μέτρων.

4.2.1. Έσοδα

Το συνολικό ύψος των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού προθλέπεται το 1987 να 
φθάσει τα 1.840 δισ. έναντι 1.475 δισ. το 1986, δηλ. θα αυξηθεί κατά 24.8% (πίνακας 4.4). 
Από το πιο πάνω ποσό εκτιμάται ότι 1.709 δισ. (αύξηση 15,9%) θα προέλθουν από τη 
φυσιολογική εξέλιξη των εσόδων και 20 δισ. περίπου από επιστροφές από την ΕΟΚ, για τις 
αχρεώστητες καταβολές πόρων Φ.Π.Α. στο 1986, ενώ τα υπόλοιπα 111 δισ. θα προκύψουν
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Πίνακας 4.4

Έσοδο Τακτικού Προϋπολογισμού

1986 1987
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων Προβλέψεις

1. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 398.930 492.400

Φόρος εισοδήματος 297.850 356.430
Φυσικών προσώπων 240.000 284.000
Νομικών προσώπων 52.850 66.800
Ειδικές κοτηγ. φόρου εισοδήμ. 5.000 5.630

Φόροι στην περιουσία 18.300 23.800

Άμεσοι φόροι υπέρ τρίτων 10.580 12.420

Άμεσοι φόροι ΠΟΕ 38.500 57.750

Έκτακτοι άμεσοι φόροι 21.800 26.500
Λοιποί άμεσοι φόροι 11.900 15.500

II. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 969.860 1.215.700

Δασμοί και Ειδ. Εισφορές. 18.690 20.970
(Για την Ε.Ο.Κ.) (16.470) (18.920)

Φόροι κατανάλωσης εισαγομένων. 116.150 82.200
ΦΚΕ στα εισαγόμενα 59.500 5.000
Αυτοκίνητα 56.000 58.750
Λοιποί φόροι εισαγομένων. 650 18.450

Φόροι κατανάλωσης 458.170 360.160
ΦΚΕ εγχωρίων. 109.500 30.900
Φόρος καπνού 64.000 . 51.000
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης. 223.300 222.150
(Καύσιμα) (213.000) (213.500)
(Λοιπά) (10.300) (8.650)
Φόροι οινοπνευματωδών 6.300 6.700
Λοιποί κατανάλωσης 15.150 5.950
Τέλη κυκλοφορίας 26.020 28.000
Ειδικά τέλη και εισφορές στα αυτ/τα 13.900 15.460

icc εκατ δρχ

Μεταβολή
Ο'/c

23,4

19.7
18.3
26.4
12.6
30.1
17.4

50,0

21,6
30.3

25.4

12.2
(14.9)

-29,2
-91,6

4.9

-21,4
-71,8
-20,3
-0.5
(0.2)

(-16.0)
6,4

-60,7
7.6

11,2

(συνεχίζεται)
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1 987
(σε εκατ.δρχ 'ι

(συνέχεια)

1986
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων Προβλέψεις
Μεταβολή

Φόροι συναλλαγών
Μεταβίβαση κεφαλαίων
Χαρτόσημο
(Για τον ΟΓΑ)
Ενοποιημ. ειδικοί φόροι 
Ρυθμιστικός φόρος 
Φ.Π.Α.
(στα εισαγόμενα) ■

• (στις θιομηχ. & θιοτ. επιχ.)
(στις εμπορικές επιχ.)
(λοιπά)
Λοιποί φόροι συναλλαγών 

Έμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων 

Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ 

Λοιποί έμμεσοι φόροι

III. ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα από Επιχειρ. Δράση 
Μισθώματα 
Πώληση αγαθών 
(ΟΔΔΥ)
(Λοιπά)
Επιχ/σεις - Οργανισμοί 
(Κρατικά Λαχεία)
(ΠΡΟΠΟ)
(Λοιπά)
Λοιπά από επιχ. δράση

Λοιπά Τακτικά Έσοδο 
Προσαυξήσεις, πρόστιμα κ.λ.π. 
(Παράβολα)
ΠΟΕ
Λοιπά τακτικά 
Έκτακτα έσοδα 

Απολήψεις από ΕΟΚ

IV. ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

355.650 725.220 103.9
25.400 42.550 67.5

233.400 114.000 -51,2
(17.000) (14.000) (-17,7)
19.800 28.000 41,4
77.000 62.000 -19.5

— 444.600 —
— (109.950) —
— (142.250) —
— (98.600) —
— (93.800) —
50 34.070 —

3.650 3.750 2,7

12.600 16.800 33.3

4.950 6.600 33.3

1.368.790 1.708.100 24,8

52.110 61.800 18.6
5.525 8.650 56.6
3.050 3.500 14,8

(2.300) (2.850) (23,9)
(750) (650) (-13.3)

30.060 35.270 17,3
(12.900) (13.400) (3,9)

(9.000) (10.800) (20,0)
(8.160) (11.070) (35.7)
13.475 14.380 6.6

41.250 35.100 -14,9
11.900 14.250 19,8
(2.500) (3.000) (20,0)
1.800 2.100 16,7

21.200 13.750 -35,1
6.350 5.000 -21.3

12.850 35.000 172.4

106.210 131.900 24,2

1.475.000 1.840.000 24,8
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από διάφορα μέτρα και ρυθμίσεις που θα ισχύσουν κατά το 1987

Ειδικότερα, αναμένεται να εισπραχθούν πρόσθετα έσοδα που προέρχονται από την 
πάταξη της φοροδιαφυγής 15 δια. και από το κλείσιμο των εκκρεμών φορολογικών υποθέ
σεων 16 δισ.. Επίσης, αναμένεται να εισπραχθούν 12 δισ. από την αύξηση της φορολογίας 
καπνού. 15 δισ. από την επέκταση του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού της 
αξίας των ακινήτων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Χώρας και την αναπροσαρμογή των 
προκαθορισμένων τιμών του συστήματος και 28 δισ. από άλλες φορολογικές διαρρυθμί
σεις. Τέλος, έχουν συμπεριληφθεί και 25 δισ. που αφορούν το έκτακτο πρόγραμμα για την 
αντιμετώπιση των δαπανών από τους σεισμούς της Καλαμάτας, που θα υλοποιηθεί μόνο 
εφόσον κριθεί απαραίτητο μέσα στο 1987 και θα επιβαρύνει όλους τους φορολογούμενους 
εκτός από τους μισθωτούς και συνταξιούχους

Πιο αναλυτικά.
Οι άμεσοι φόροι εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 23.4% και θα φθάσουν τα 492.4 δια. 

έναντι 398,9 δισ. που προβλέπεται να εισπραχθούν το 1986. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα 
επιπλέον έσοδα που θα προέλθουν από τη μείωση της φοροδιαφυγής, τη διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης και το κλείσιμο των παλαιών υποθέσεων.

Ειδικότερα:
Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων αναμένεται να αυξηθούν κατά 

18,3% και των Νομικών Προσώπων κατά 26.4%.

Τα έσοδα από τους φόρους στην περιουσία εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 30,1%. Η 
αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως από την επέκταση του συστήματος του αντικειμενικού 
προσδιορισμού και την αναπροσαρμογή των σημερινών προκαθορισμένων τιμών των 
ακινήτων.

Τα έσοδα από φόρους Παρελθόντων Οικονομικών Ετών αναμένεται να αυξηθούν κάτά
19,2 δισ. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα προέλθει από το κλείσιμο των εκκρεμών φορολογι
κών υποθέσεων, μετά από πρόσφατη υπουργική απόφαση και τον καλύτερο προσδιορισμό 
της φορολογητέας ύλης στις ανεκκαθάριστες μεγάλες φορολογικές υποθέσεις.

Τέλος, τα έσοδα από τους λοιπούς άμεσους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν κατά 
30,3% και από τους έκτακτους άμεσους φόρους κατά 21,6%.

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν κατά 25.4% και να φθά
σουν τα 1.215,7 δισ. έναντι των 969,9 δισ. το 1986. Στην αύξηση των έμμεσων φόρων θα 
συμβάλλει, πέρα από τη φυσιολογική τους εξέλιξη και η αύξηση της φορολογίας καπνού 
και η προαναφερθείσα επέκταση του συστήματος και η αναπροσαρμογή των προκαθορι
σμένων τιμών των ακινήτων.
Συγκεκριμένα:

Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης εισαγομένων και εγχωρίων εμφανίζουν 
μείωση κατά 29,2% και 21,4% αντίστοιχα, η οποία όμως δεν είναι πραγματική, γιατί μέρος 
από τα έσοδα αυτά έχουν συνυπολογισθεί στα έσοδα από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι μέρος των εσόδων από τις κατηγορίες του φόρου καπνού και 
καυσίμων έχουν αντικατασταθεί από τον ΦΠΑ με αποτέλεσμα τα έσοδα των κατηγοριών 
αυτών να εμφανίζονται μειωμένα.

Τα έσοδα από τους φόρους συναλλαγών εκτιμάται ότι θά αυξηθούν κατά 103,9%. Η 
αύξηση αυτή προέρχεται από την μεταφορά μέρους των εσόδων των φόρων κατανάλωσης 
στους φόρους συναλλαγών. Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα του Φ.Π.Α. είναι ισοδυνάμου 
αποτελέσματος με τους καταργούμενους ή μερικά απορροφούμενους φόρους κατανάλω
σης και συναλλαγών. Αύξηση κατά 67,5% προβλέπεται να παρουσιάσουν τα έσοδα από το
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g>6po μεταβίβασης κεφαλαίων, λόγω της επέκτασης του συστήματος των προκαθορισμέ
νων τιμών των ακινήτων και κατά 41,4% από τους ενοποιημένους ειδικούς φόρους. Αντίθε
τα τα έσοδα από τον ρυθμιστικό φόρο θα μειωθούν κατά 19,5% λόγω συνεχών μειώσεων 
ΐίων συντελεστών του φόρου αυτού. Οι λοιποί φόροι συναλλαγών περιλαμβάνουν κύρια τον 
^ιδικό φόρο στις τραπεζικές εργασίες που αντικαθιστά τον Φ.Κ.Ε. και το χαρτόσημο στις 
Εργασίες αυτές και που είνσι ισοδυνάμου αποτελέσματος με τους καταργούμενους φό
ρους.

Επίσης, τα έσοδα από έμμεσους φόρους παρελθόντων οίκον, ετών και λοιπούς έμμε- 
:σους φόρους προθλέπεται να αυξηθούν κατά 33,3%. Η αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως 
Ιαπό ΤΟ κλείσιμο των παλαιών φορολογικών υποθέσεων και τη μείωση της Φοροδιαφυγής.

Τέλος, τα μη φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 24,2%. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται κυρίως στην προθλεπόμενη επιστροφή εσόδων από την ΕΟΚ, λόγω της αχρεώ- 
στητης καταβολής πόρων πού έγινε το 1986.

'4.2.2 Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για το 1987, που συμπεριλαμβά
νουν και αποθεματικό 50 δισ., ανέρχονται σε 2.194 δισ. και είναι αυξημένες σε σχέση με το 
3986 κατά 359 δισ. (αύξηση 19,6%). Για τη διαμόρφωσή τους στο πιο πάνω ύψος έγινε 
ίδραστική περικοπή των ελαστικών κυρίως δαπανών με σκοπό να μειωθεί το έλλειμμα του 
Τακτικού Προϋπολογισμού στα όρια που θέτει το σταθεροποιητικό πρόγραμμα. Εξαίρεση 
αποτέλεσαν μόνο οι δαπάνες για την Υγεία - Πρόνοια - Κοινωνική Ασφάλιση που διατηρούν
ται και το 1987 σε ψηλά επίπεδα, με σκοπό να συνεχιστεί η βελτιωμένη προσφορά υπηρε
σιών πρόνοιας και περίθαλψης στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, στα πλαίσια της διοικητικής 
και οικονομικής αποκέντρωσης, έγινε μεταφορά πιστώσεων από τις Κεντρικές Υπηρεσίες 
στους Νομαρχιακούς Προϋπολογισμούς. Έτσι, το σύνολο των πιστώσεων που μεταφέρθη
κε στην περιφέρεια ανέρχεται στο ποσόν των 154,2 δισ. και αντιπροσωπεύει το 7% περίπου 
του συνόλου των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εμφανίζονται στον πίνακα 
4.5

Οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις προθλέπεται να αυξηθούν κατά 94 δισ. και να 
φθάσουν τα 766 δισ. έναντι 672 δισ. το 1986. Οι κατά 14% αύξησή τους, οφείλεται στην 
πρόβλεψη για την κάλυψη της δαπάνης από την εισοδηματική πολιτική του 1987, τη 
διαφορά που προκύπτει σε ετήσια βάση από την ΑΤΑ Μαίου και Σεπτεμβρίου 1986 και τη 
φυσιολογική εξέλιξη του προσωπικού. Επίσης, η αύξηση αυτή οφείλεται στην ολοκλήρωση 
του νέου μισθολογίου των στρατιωτικών και δικαστικών λειτουργών, στην αναπροσαρμογή 
των συντάξεων των στρατιωτικών και δικαστικών συνταξιούχων που δεν αναπροσαρμόστη
καν το 1986 και στην τμηματική επέκταση στους παλιούς πολιτικούς συνταξιούχους του 
ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Τέλος, οι αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ 
που διορίστηκαν μέσα στο 1986, υπολογιζόμενες σε ετήσια βάση, αυξάνουν τις συνολικές 
δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις. Το ποσοστό συμμετοχής των δαπανών για αποδοχές 
προσωπικού και συντάξεις στο σύνολο των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρ
χεται σε 34,9% έναντι 36,9% του 1986 και 38,2% το 1985.

Η αύξηση των δαπανών για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους οφείλεται στην 
έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου των 250 δισ. του 1981, στη πληρωμή των ληξιπρόθε
σμων τοκοχρεολυτικών δόσεων του δανείου των 70 δισ. που μέχρι το 1986 είχε εξυπηρετη
θεί από το δανείο των 250 δισ., στην αυξημένη πληρωμή χρεολυσίων δανείων του εξωτερι-
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Πίνακας 4.5

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά γενικές κατηγορίες

1986 1987
(οε εκατ. δρχ.)

Εκτιμήσεις Μεταβολή
Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

Μισθοί - Συντάξεις 672.000 765.987.0 14,0
(Υττηρετούντων) (393.300) (436.295.3) (10,9)
(Συνταξιούχων): (161.000) (184.149,1) (14,4)
(Επιχορηγήσεις για αποδοχές) (90.500) (113.240.7) (25,1)
(Λοιπές παροχές - Νοσήλεια) (27.200) (32.301,9) (18.8)

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους 
ΕΓυπηρέτηση Χρέους Ενόπλων

385.000 505.620,6 31,3

Δυνάμεων 45.500 75.446,0 65,8
Απόδοση εσόδων τρίτων 90.000 87.008,2 -3,3
Αποδόσεις στην Ε.Ο.Κ. 91.450 70.100,0 -23,3
Επιστροφές φόρων 46.200 39.000.0 -15,6
Επιδοτήσεις εξ/γών & επιτοκίων 81.000 55.000,0 -32,1
Επιδοτήσεις Γεωργίας 106.700 112.700,0 5,6
Επιχορηγήσεις 179.000 277.231,5 54,9

(Ο.Γ.Α.) (43.529) (70.800,0) (62,6)
(Ι.Κ.Α.) (6.000) (57.000,0) (850,0)
(Ο.Τ.Α.) (25 000) (27.000,0) (8,0)
(Συγκοινωνιακοί φορείς - ΟΣΕ) (21.235) (29.000,0) (36.6)
(Λοιπές επιχορηγήσεις) (83.236) (93.431,5) (12,2)

Λοιπές δαπάνες 138.150 155.906,7 12,8
(Κεφαλαιακές δαπάνες) (3.000) (3.568,0) (18.9)
(Δαπάνες μετακινήσεων) (6.700) (7.690,6) (14,8)
(Λειτουργικές δαπάνες) (33.700) (37.783,6) (12,1)
(Δαπάνες προμηθειών) (76.100) (85.401,8) (12.2)
(Κοινωνικές δαπάνες) — (1.000,0) —
(Διάφορες άλλες δαπάνες) (18.650) (20.462,7) (9.7)
Αποθεματικό — 50.000,0 —
Σύνολο 1.835.000* 2.194.000,0* 19,6

Γ· Δεν περιλαμβάνεται 24.900 εκατ. το 1986 και αντίστοιχο ποσό το 1987 που cmopouv την εξόφληση των έντοκων 

γραμματίων στον ιδιωτικό τομέα.
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Πίνακας 4.6

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργεία

(σε εκατ. δρχ!

19Β6 1987

Εκτιμήσεις
Πραγμ/σεων Προβλέψεις

Μεταβολή
%

Κροεδρία της Δημοκρατίας 223.0 282,0 26,4
δουλή των Ελλήνων 2.890,0 3.886,5 34,5
Βροεδρίας της Κυβέρνησης 8.248.0 9.466,0 14,8
||ιωτερικών 46.411.0 50.919,0 9,7
Ι^ωτερικών 12.809,0 15.074,0 17,7
Εθνικής Άμυνας 232.000,0 278.823,0 20,2
|(Ε.Υ.Π.) (2.100.0) (2.322,0) (10,6)
Εθνικής Οικονομίας 5.006,0 5.823,0 16,3
|(γείας - Πρόνοιας - Κοιν. Ασφαλίσεων 
Δικαιοσύνης

278.088,0 367.092,0 32,0
17.458,0 20.206,0 15,7

Παιδείας 175.740,0 198.208,0 12,8
Πολιτισμού 19.069,0 21.889,0 14,8
Οικονομικών 804.859,0 912.186,5 13,3

(Γενικές Κρατικές Δαπάνες) (781.353,0) (884.746,5) (13.2)
Βόρειας Ελλάδας 446,0 549,0 23,1
Αιγαίου 141,0 667,0 373,0
Γεωργίας 126.183,0 138.173,0 9,5

(Επιδοτήσεις) (106.700,0) (112.700,0) (5.6)
ΤΙ ΕΧΩΔΕ 16.408,0 17.601,0 7,3
Εργασίας 1.764,0 2.335,0 32,4
Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολ. 4.500,0 5.516,0 22,6
Εμπορίου 3.118,0 3.493,0 12,0
Μεταφορών - Επικοινωνιών 17.951,0 23.474,0 30,8

(Ελλείμματα Συγκ. Φορέων) (11.235,0) (15.500,0) (38,0)
Εμπορικής Ναυτιλίας 6.441,0 7.017,0 8,9
Δημόσιας Τάξης 55.247,0 61.320,0 11.0

Αποθεματικό — 50.000,0 —

Σύνολο 1.835.000,0* 2.194.000,0* 19,6

Γ) Δεν περιλαμβάνεται 2Ί.900 εκατ. το 1986 και αντίστοιχο ποοό το 1987 που αφορούν την εξόφληση των έντοκων 

γραμματίων στον ιδιωτικό τομέα
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κού και τέλος στην αύξηση του ποσού των τόκων εντόκων γραμματίων Σημειώνεται όη 
στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους 1987 δεν περιλαμβάνεται ποσό 24,9 δισ. που 
αφορά προθλεπόμενη εξόφληση εντόκων γραμματίων που κατέχουν οι ιδιώτες, επειδή η 
δαπάνη αυτή αποτελεί ανανέωση των εντόκων γραμματίων μέσα στον ίδιο χρόνο.

Η δαπάνη για την απόδοση των εσόδων που εισπράττονται για τρίτους προβλέπεται 
μειωμένη κατά 3,3%, και οφείλεται στο ότι από το 1987 αρχίζει στην χώρα μας η εφαρμογή 
του ΦΠΑ με αποτέλεσμα οι εισπράξεις από τέλη κυρίως χαρτοσήμου υπέρ των οργανισμών 
ΟΓΑ - ΤΕΒΕ - ΤΑΕ να υποκατασταθούν από ισόποσες επιχορηγήσεις από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, αφού το χαρτόσημο αντικαταστάθηκε από το ΦΠΑ.

Η μείωση των αποδόσεων στην ΕΟΚ κατά 23.3% οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το 
1986, κατά τον υπολογισμό της συνεισφοράς μας με βάση το ΦΠΑ δεν είχε ληφθεί υπόψη η 
αλλαγή της ισοτιμίας δραχμής/ECU μετά την υποτίμηση του 1985 και έτσι καταβλήθηκαν
20.3 δισ. περισσότερα και τα οποία θα μας επιστραφούν. Το 1987 όμως που οι υπολογισμοί 
έχουν γίνει με την νέα ισοτιμία η δαπάνη-είναι μειωμένη.

Οι δαπάνες για επιστροφές φόρων το 1987 θα μειωθούν και θα φθάσουν τα 39 δισ. 
έναντι 46,2 δισ. το 1986. Η μείωση αυτή οφείλεται στις φορολογικές ρυθμίσεις που ίσχυσαν 
για το εισόδημα του 1986 καθώς επίσης και στην κατάργηση των επιστροφών ΦΚΕ και 
χαρτοσήμου στις εξαγωγές, λόγω της εφαρμογής από 1.1.87 του ΦΠΑ. Οι επιστροφές μέσω 
του ΦΠΑ στις εξαγωγές θα υποκαταστήσουν επίσης ένα τμήμα των εξαγωγικών επιδοτή
σεων της Ν.Ε. 1574/70 και γι' αυτό το λόγο οι επιδοτήσεις εξαγωγών εμφανίζονται μειωμέ
νες σε σχέση με το 1986.

Οι επιδοτήσεις στη Γεωργία από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τις οποίες λεπτομε
ρέστερη ανάλυση γίνεται στην παράγραφο 4.4, προβλέπεται να αυξηθούν κατά 5,6%. Το 
χαμηλό ποσοστό αύξησης των δαπανών αυτών οφείλεται στη συγκράτηση των ελλειμμά
των των λογαριασμών ειδικών διαχειρίσεων σε χαμηλά επίπεδα, σαν αποτέλεσμα της 
πολιτικής σταδιακής μείωσης των ελλειμμάτων αυτών.

Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις θα αυξηθούν το 1987 κατά 54,9% και θα φθάσουν τα 
277,2 δισ., έναντι 179 δια το 1986. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιπλέον επιχορήγηση 
στον ΟΓΑ και στο ΙΚΑ. Η αύξηση της επιχορήγησης στον ΟΓΑ γίνεται λόγω της μείωσης των 
κοινωνικών πόρων του που εισπράττονταν μαζί με τα τέλη χαρτοσήμου και που καταργούν- 
ται με την εισαγωγή του ΦΠΑ. Έτσι, η μείωση αυτή των κοινωνικών πόρων θα καλύπτεται με 
άμεση επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Το ΙΚΑ επιχορηγείται το 1987 με 57 
δισ. έναντι 6 δισ. το 1986, για την κάλυψη μέρους του ελλείμματος του που δημιουργήθηκε 
από την άσκηση της μέχρι τώρα κοινωνικής πολιτικής (αύξηση συντάξεων, επιδομάτων 
κλπ.). Επίσης, η αύξηση των επιχορηγήσεων οφείλεται στις αυξημένες επιχορηγήσεις 
στους ΟΤΑ, τον ΟΣΕ. τους συγκοινωνιακούς φορείς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα 
νοσηλευτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα κοινωνικής προστασίας, τα ΑΕΙ κλπ.

Σημειώνεται ότι οι συνολικοί πόροι που θα δοθούν στους ΟΤΑ μέσω του Τακτικού 
Προϋπολογισμού το 1987 ανέρχονται σε 40,6 δισ. από τα οποία η τακτική επιχορήγηση θα 
είναι 27 δισ. (πίνακας 4,7).

Τέλος, οι λοιπές δαπάνες που περιλαμβάνουν τις κεφαλαιακές δαπάνες, τις λειτουργι
κές γενικά δαπάνες των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και τμήμα των κοινωνικών δαπανών 
προβλέπεται να αυξηθούν κατά 12.8%. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή των δαπανών 
περιλαμβάνονται σημαντικά ποσά ανελαστικών δαπανών, όπως η δαπάνη συντήρησης, 
επισκευής εξοπλισμού και προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα μισθώματα των κτιρίων 
των δημοσίων υπηρεσιών κλπ.
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Πίνακας 4.7

Επιχορήγηση Δήμων και Κοινοτήτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

(σε εκατ. δρχ.)

— Τακτική οικον. ενίσχυση Δήμων και Κοινοτή
των.

1985

23.003,0

1 986 

25.000.0

1987

27.000,0
— Οικον. ενίσχυση απόρων κοινοτήτων για μισ

θοδοσία των Γραμματέων. 201,4 212.0 212,0
— Επιχορ. Δήμων & Κοινοτήτων για αναπλήρωση 

του απωλεσ. εσόδου από τα εισιτήρια των 
λεωφορείων 220,0 250,0 250,0

-— Λοιπές επιχορηγήσεις και αποδόσ. σε Δήμους 
και Κοινότητες. 541,2 564,5 561,3

— Απόδοση σε Δήμους και Κοινότητες περιφέ
ρειας τ. Διοίκησης Πρωτεύουσας του 1/3 του 
εισπραττόμενου από το Δημόσιο Ειδικού τέ
λους για τα έργα Υλικής κλπ. 1.182.1 1.330,0 1.500,0

— Απόδοση στους Δήμους και τις Κοινότητες 
του ποσοσ. που τους αναλογεί από τους εισ- 
πραττόμενους φόρους κατά τη μεταβίβαση 
ακινήτων ή πλοίων λόγω επαχθούς αιτίας. 511,6 550,0 1.000,0

— Απόδοση στους Δήμους Μεσολογγίου και Αι- 
τωλικού και στην Κοινότητα Νεοχωρίου, 0,16 
λεπτά κατά χιλιόγ. στο αλάτι, που διατίθεται 
για τις ανάγκες του εσωτερικού. 5.0 10,0 10,0

— Απόδοση ειδικού τέλους 3% υπέρ των Δήμων 
και Κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου 
κλπ. 69,6 120,0 150,0

— Απόδοση φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ). 2.053,7 2.500,0 2.500,0
— Απόδοση ποσοσ. τελών κυκλοφ. αυτοκ. 3.991,4 5.000.0 5.600,0
— Απόδοση ειδ. τέλους 3% στο εισόδημ. από 

οικοδομ. στις επιχειρήσεις ύδρευσης και 
αποχέτευσης (Ν. 1069/80). 571.9 750,0 1.000,0

— Λοιπές αποδόσ. (Το 20% του Φ.Ε.Φ. και Νομι
κών Προσώπων που εισπράττεται στη Δωδε
κάνησο). 306,5 300,0 500,0

— Απόδοση ποσοσ. 3% στους Δήμους και Κοιν. 
του Φόρου Κληρον. - Δωρεών και Γονικ. παρο
χών (Ν. 1473/84). 49,8 110,0 300,0

— Επιχ. Δήμων - Κοινοτήτ. για τη δημιουργία και 
λειτουργία πνευματ. κέντ. 34,4 16,0 34,0

Σύνολο 32.741,6* 36.712,5* 40.617,3

(*) Δεν έχουν συμπεριληφθεί οι συντάξεις των Δημοτ. και Κοινοτ. υπαλλήλων καθώς και οι χορηγίες των Δημάρ
χων και Προέδρων Κοινοτήτων που ανέλαδε ο Τ.Π. από 1.1.1985 και που το 1987 θα ανέλθουν στα 7.350 εκατ. 
περίπου
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Πίνακας 4.8

Δαπάνες Περιφερειακών Υπηρεσιών κατά Υπουργεία

(σε εκατ δραχμές)

1986 1987

Υπουργεία
Εκτιμήσεις
Πραγ/σεων Προθλέψε

Εσωτερικών 780.0 836.0
Υγεϊας-Πρόνοιας-Κοιν. Ασφαλίσεων 98.338.0 115.248,0
Παιδείας 9.500,0 10.120,0
Οικονομικών 25.200.0 26.900.0
Γ εωργίας 500,0 485,0
ΠΕΧΩΔΕ 235.0 260.0
Εργασίας 34,0 38,0
Βιομηχαν. - Ενέργ. - Τεχνολογίας 192.0 181.0
Εμπορίου 43,0 50,0
Μεταφορών-Επικοινωνιών 61,0 69,0

Σύνολο 134.883,0 154.187,0

Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργεία και οι πιστώσεις των 
Νομαρχιακών Προϋπολογισμών που αντιστοιχούν σε κάθε υπουργείο εμφανίζονται στους 
πίνακες 4.6 και 4.8.

Οι δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας το 1987 θα αυξηθούν κατά 22,5 δισ. ή κατά 12,8%. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για αποδοχές σε ετήσια θάση των 7.000 
νέων εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν το 1986. Επίσης, οφείλεται στις αυξημένες δαπά
νες για την δωρεάν μεταφορά των μαθητών, την δωρεάν χορήγηση των σχολικών βιβλίων, 
την λειτουργία των φοιτητικών συσσιτίων και τέλος την αυξημένη επιχορήγηση των ΑΕΙ και 
ΤΕΙ για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους.

Οι δαπάνες του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας - Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέρχονται 
το 1987 σε 367,1 δισ. και είναι αυξημένες έναντι του 1986 κατά 32%. Έτσι, κατά το 1987 
παρά την περιοριστική πολιτική στις δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση 
συνεχίζει για έκτο κατά σειρά χρόνο να δίνει προτεραιότητα στους τομείς Υγείας — 
Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σημειώνεται ότι με τις δαπάνες αυτές διασφαλίζεται 
και η ακώλυτη συνέχιση της υλοποίησης του θεσμού του ΕΣΥ.

4.3. Τα νέα μέτρα

4.3.1. Οι κυριότερες φορολογικές ρυθμίσεις

Η Κυβέρνηση στην προσπάθειά της να στηρίξει και να ενισχύσει το εισόδημα των 
μισθωτών και συνταξιούχων, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια του σταθεροποιητικού προγράμ
ματος το βάρος που προκύπτει από την εφαρμογή του να μοιραστεί δίκαια σε όλες τις 
κοινωνικές ομάδες, για έκτη συνεχή χρονιά παίρνει ουσιαστικά μέτρα φορολογικής ελά-
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“ψρυνσης των εισοδημάτων των πιο πάνω κατηγοριών. Οι φορολογικές αυτές ελαφρύνσεις 
.δείχνουν ότι η Κυβέρνηση μέσα στα στενά περιθώρια που αφήνει η εφαρμογή του σταθε
ροποιητικού προγράμματος, προσπαθεί να ασκήσει μία δίκαιη οικονομική και φορολογική 
πολιτική, έτσι ώστε να αξιοποιούνται τα περιθώρια αυτά προς όφελος των ασθενέστερων 
εισοδηματικών στρωμάτων.

Η επιλογή της στήριξης και ενίσχυσης του εισοδήματος των μισθωτών και συνταξιού
χων με φορολογικές ελαφρύνσεις, αντί της παραπέρα αύξησης των ονομαστικών εισοδη
μάτων, έγινε με σκοπό να μην επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων 
και της οικονομίας γενικότερα και να υπάρξει έτσι συνέχεια της προσπάθειας ολοκλήρω
σης των στόχων του προγράμματος που θα βοηθήσει στη σταθερή πορεία ανάπτυξης της 
χώρας.

Ειδικότερα το 1987 γίνονται οι πιο κάτω φορολογικές ρυθμίσεις:

1) Αυξάνεται η μείωση του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και κάθε είδους συντά
ξεις από 300.000 δρχ. σε 340.000 δρχ.. (αύξηση κατά 13,3%) και υπολογίζεται σε ποσοστό 
50% μέχρι το ποσό καθαρού εισοδήματος 680.000 δρχ. Η αύξηση αυτή υπερκαλύπτει τη 
μέση αύξηση του αναμενόμενου πληθωρισμού το 1987.

2) Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και 
συντάξεις (ΣΤ' πηγή):

Πίνακας 4.9

Κλίμακα Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
για μισθωτούς και συνταξιούχους

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος
Εισοδήματος Συντελεστής Κλιμακίου Εισοδήματος

Σύνολο
Φόρου

104.000
47.000
52.000
58.000
64.000
70.000
90.000

112.000 
112.000 
112.000 
134.000
134.000
140.000
160.000 
200.000
300.000
700.000 

1.500.000

0
6
8

10
12
15
18
21
24
27
31
35
39
43
47
51
55
59
63

153.000
385.000
885.000

2.820
4.160
5.800
7.680

10.500
16.200
23.520
26.880
30.240
41.540
46.900
54.600
68.800
94.000

0 104.000
151.000
203.000
261.000
325.000
395.000
485.000
597.000
709.000
821.000 
955.000

1.089.000
1.229.000
1.389.000
1.589.000
1.889.000
2.589.000
4.089.000 1.856.640

2.820
6.980

12.780
20.460
30.960
47.160
70.680
97.560

127.800
169.340
216.240
270.840
339.640
433.640
586.640
971.640

0

Υπερθάλον
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α) κατά τέσσερες (4) ποσοστιαίες μονάδες για δηλούμενο εισόδημα μέχρι 325.000 δρχ 
(ή 665.000 δρχ. αν προστεθεί και η μείωση του εισοδήματος των 340.000 δρχ.). Μέχρ[ 
το εισοδηματικό αυτό κλιμάκιο υπάγεται το 40% περίπου των φορολογούμενων 
μισθωτών και συνταξιούχων

β) κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες για δηλούμενο εισόδημα από 325.001 δρχ. μέχρ(
395.000 δρχ. (ή από 665.001 δρχ. μέχρι 735.000 δρχ. μαζί με τη μείωση των 340.000 
δρχ.) και

γ) κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες για δηλούμενο εισόδημα από 395.001 δρχ. και 

πάνω (ή από 735.001 δρχ. και πάνω μαζί με τη μείωση των 340.000 δρχ.).

Επίσης γίνονται αναπροσαρμογές στα εισοδηματικά κλιμάκια. Η νέα φορολογική κλί
μακα για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και κάθε είδους συντάξεις που θα ισχύσει 
από το οικονομικό έτος 1987 δίνεται στον πίνακα 4.9.

Η καθιέρωση μειωμένων συντελεστών για τη φορολογία εισοδήματος των μισθωτών 
και συνταξιούχων αποτελεί την αρχή μιας νέας φορολογικής πολιτικής για σταδιακή μείω
ση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος σε όλους τους φορολογούμενους, ανάλογα 
με τις κάθε φορά υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήμα
τος των μισθωτών και συνταξιούχων και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου επτακο
σίων χιλιάδων δραχμών (1.700.000) , με ρυθμό που κυμαίνεται στα επίπεδα του πληθωρι
σμού. (Πίνακες 4.10 και 4.11).

Όσον αφορά τις επιπτώσεις των ρυθμίσεων αυτών στη φορολογική επιβάρυνση των 
άγαμων μισθωτών, καθαρό εισόδημα 1.000.000 δρχ. το 1987 θα έχει μειωμένη επιβάρυνση 
κατά 12% σε σχέση με το 1986. Η μείωση αυτή στη φορολογική επιβάρυνση φτάνει μέχρι 
και 27,5% για καθαρό εισόδημα 555.000 δρχ. (ή 645.000 δρχ. ακαθάριστων αποδοχών). 
(Πίνακας 4.12).

Πίνακας 4.7 0

Σύγκριση διαθέσιμου εισοδήματος για τα έτη 1986-1987 
Για τον Αγαμο

Δηλωθέν Διαθέσιμο Δηλωθέν Διαθέσιμο Αύξηση διαθέσι-
εισόδημα εισόδημα εισόδημα εισόδημα μου εισοδήματος

1986 1986 1987 1987 %

500.000 485.480 555.000 543.240 11.90
700.000 660.100 777.000 741.480 12.33
900.000 816.640 999.000 916.440 12,22

1.000.000 890.860 1.110.000 998.970 12,14
1.200.000 1.030.900 1.332.000 1.152.710 11,82
1.400.000 1.159.900 1.554.000 1.292.010 11,40
1.600.000 1.276.580 1.776.000 1.417.270 11,02
2.000.000 1.484.020 2.220.000 1.640.950 10,57
2.500.000 1.715.940 2.775.000 1.891.060 10,21
3.000.000 1.930.940 3.330.000 2.124.770 10.04
5.000.000 2.724.520 5.550.000 2.987.130 9,64
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Πίνακας 4.11

Σύγκριση διαθέσιμου εισοδήματος για τα έτη 1986-1987 
Παντρεμένος με σύζυγο και 2 παιδιά

Δηλωθέν Διαθέσιμο Δηλωθέν Διαθέσιμο Αύξηση δια
εισόδημα εισόδημα εισόδημα εισόδημα μου εισοδήι

1986 1986 1987 1987 %

500.000 500.000 555.000 555.000 11,00
700.000 700.000 777.000 . 777.000 11.00
900.000 860.640 999.000 960.440 11.60

1.000.000 934.860 1.110.000 1.042.970 11.56
1.200.000 1.074.900 1.332.000 1.196.710 11.33
1.400.000 1.203.900 1.554.000 1.336.010 10.97
1.600.000 1.320.580 1.776.000 1.461.270 10,65
2.000.000 1.528.020 2.220.000 1.684.950 10.27
2.500.000 1.759.940 2.775.000 1.935.060 9,95
3.000.000 1.974.940 3.330.000 2.168.770 9,81
5.000.000 2.768.520 5.550.000 3.031.130 9,50

Πίνακας 4. 12

Σύγκριση μέσης φορολογικής επιβάρυνσης 1986-1987 
Για τον Αγαμο

Δηλωθέν Δηλωθέν Μέση φορολο- Μέση φορολο- Μεταβολή μέσης
εισόδημο εισόδημο γική επιβάρυνση γική επιβάρυνση φορολογικής

1986 1987 1986 1987 επιβάρυνσης %

500.000 555.000 2.9 2.1 -27.6
700.000 777.000 5.7 4.6 -19.3
900.000 999.000 9.3 8.2 -11.8

1.000.000 1.110.000 10,9 10,0 -8,3
1.200.000 1.332.000 14,1 13,4 -5,0
1.400.000 1.554.000 17.1 16.8 -1.8
1.600.000 1.776.000 20,2 20.2 0
2.000.000 2.220.000 25,8 26.0 0.8
2.500.000 2.775.000 31,4 31,8 1.3
3.000.000 3.300.000 35,6 36.2 1.7
5.000.000 5.500.000 45,5 46.2 1.6
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Επίσης με τις πιο πάνω ρυθμίσεις του 1987, το αφορολόγητο όριο καθαρού εισοδήμο. 
τος μισθωτού παντρεμένου με σύζυγο που δεν εργάζεται και δύο παιδιά θα ανέλθει στο 
ποσό των 829.000 δρχ. έναντι 725.500 δρχ. το 1986 και του ακαθάριστου εισοδήματος οτο 
ποσό των 964.000 δρχ. περίπου (1986: 843.600 δρχ.), δηλ. θα αυξηθεί κατά 14,3%. Η αύξηση 
αυτή υπερκαλύπτει τον προβλεπόμενο πληθωρισμό. Αντίστοιχα για τον άγαμο μισθωτό to 
αφορολόγητο όριο καθαρού εισοδήματος θα ανέλθει στο ποσό των 341.000 δρχ. περίπου 
έναντι 288.000 δρχ. το 1986 και του ακαθάριστου εισοδήματος στο ποσό των 369.900 δρχ, 
(1986: 334.800 δρχ. περίπου), δηλαδή θα αυξηθεί κατά 18,5% (Πίνακας 4.13).

Πίνακας 4.13 

Αφορολόγητα όρια*
Αύξηση

Αποδοχές 1986 Αποδοχές 1987 Καθαρών
Καθαρές Ακαθάριστες Καθαρές Ακαθάριστες Αποδοχών %

Άγαμος
Παντρεμένος με σύζυγο

288.000 334.884 341.334 369.900 18,5

και 2 παιδιά 725.500 843.605 829.000 963.953 14,3

’ Χωρίς δαπάνες ενοικίου, βρεφονηπιακών σταθμών, κλ.π

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω αφορολόγητα όρια δεν περιλαμβάνονται οι εκπτώσεις 
δαπανών ενοικίου, βρεφονηπιακών σταθμών, νοσηλειών κλπ. που ισχύουν μέχρι σήμερα, οι 
οποίες αν προστεθούν αυξάνουν κατά πολύ το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος.

4) Αυξάνεται για τους μισθωτούς και συνταξιούχους το ποσοστό έκπτωσης ενοικίου από το 
εισόδημα.

5) Αυξάνονται κατά 15% περίπου οι μειώσεις του φόρου (Tax Credits) των αναπήρων και 
πολυτέκνων. Έτσι οι μειώσεις από το φόρο διαμορφώνονται ως εξής:
Για το τέταρτο παιδί από 60.000 σε 70.000 δρχ.
Για το πέμπτο και πάνω παιδί από 72.000 σε 83.000 δρχ.
Για τον ανάπηρο φορολογούμενο από 43.000 σε 49.000 δρχ.
Γ ια ανάπηρα μέλη, επιπλέον, από 40.000 σε 46.000 δρχ.

6) Αυξάνεται το απαλλασσόμενο όριο των μερισμάτων και βοηθημάτων που παίρνουν οι 
συνταξιούχοι από Μετοχικά Ταμεία και Ταμεία Αρωγής από 6.000 δρχ. σε 7.000 δρχ. το 
μήνα (αύξηση 16,7%).

7) Αναπροσαρμόζονται τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης στα πραγματικά σημερινά επίπεδα, 
για τα σκάφη αναψυχής και τα αεροσκάφη, καθώς επίσης και τα τεκμήρια βιωσιμότητας. 
Επίσης, επεκτείνονται και στους αγρότες τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, με βάση το 
Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο πάνω από 10 φορολογήσιμους ίππους, τα σκάφη αναψυχής 
καθώς και τα άλλα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης

8) Επεκτείνεται σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της χώρας το σύστημα του αντικειμενι
κού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης 
ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και αναπροσαρμόζονται οι ισχύουσες τιμές.

9) Εφαρμόζεται από 1.1.1987 νέος Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων που είναι προϊόν διαλό
γου με τις παραγωγικές τάξεις και θα συμβάλλει στην απλοποίηση των φορολογικών
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διαδικασιών, στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων και στη μείωση 
του λειτουργικού τους κόστους. Η εφαρμογή του νέου Κ.Φ.Σ. θα συμβάλλει επίσης στην 
αποτελεσματικότερη σύλληψη της φορολογητέας ύλης, σε συνδυασμό με την εφαρμο
γή του Φ.Π.Α., την ενίσχυση του εξοπλισμού του ΜΗΚΥΟ και την ενίσχυση με έμπειρο 
προσωπικό των υπηρεσιών της ΥΠΕΔΑ. Εξάλλου, στην αποτελεσματικότερη πάταξη της 
φοροδιαφυγής θα συμβάλλει ο δειγματοληπτικός έλεγχος των δηλώσεων φόρου εισοδή
ματος. που άρχισε να εφαρμόζεται από το 1986. καθώς και η πρόσληψη νέου προσωπικού 
για την αποδοτικότερη λειτουργία των Εφοριών και των άλλων υπηρεσιών του Υπου
ργείου Οικονομικών.

4.3.2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Όπως είναι γνωστό από την 1.1.1987 θα εφαρμοστεί στην χώρα μας ο Φόρος Προστιθέ
μενης Αξίας Η εισαγωγή αυτού του νέου συστήματος της έμμεσης φορολογίας πρόκειται 
να μεταβάλλει ριζικά την όλη δομή των έμμεσων φόρων και για το λόγο αυτό δίκαια 
χαρακτηρίζεται σαν η ουσιαστικότερη θεσμική αλλαγή στη φορολογία μας στην μεταπολε
μική περίοδο. Η Κυβέρνηση με την καθιέρωση αυτού του νέου συστήματος στοχεύει στο:

— να εκσυγχρονίσει το ήδη υπάρχον σύστημα των έμμεσων φόρων,

— να απαλλάξει τις συναλλαγές από το μειονέκτημα της σωρευτικότητας που παρουσιάζει 
κυρίως το χαρτόσημο και μερικά ο Φ.Κ.Ε..

— να καταστήσει το φορολογικό μας σύστημα περισσότερο δίκαιο και κοινωνικά αποδεκτό 
μέσα από την διαμόρφωση των πινάκων και την καθιέρωση τριών συντελεστών ανάλογα με 
τον βαθμό πολυτέλειας των αγαθών και υπηρεσιών και που έχουν προσδιοριστεί σε 6%. 
18% και 36%.

— να υποβοηθήσει τις επενδύσεις μέσω της δυνατότητας πλήρους έκπτωσης του φόρου 
που τις επιβαρύνει,

— να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους των εξαγωγών με την πλήρη και άμεση 
επιστροφή των φόρων που τις επιβαρύνουν,

— να συμπιέσει το κόστος των επιχειρήσεων με την δυνατότητα έκπτωσης πέρα των φόρων 
των αγορών και των φόρων που επιβαρύνουν τις λειτουργικές τους δαπάνες,

— να απλοποιήσει την έμμεση φορολογία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το Δημόσιο.

— vc καταστήσει διαφανείς τις συναλλαγές και παράλληλα να τις απαλλάξει από την 
δυσλειτουργία και την γραφειοκρατία και τέλος

— να καταστήσει την έμμεση φορολογία εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνικά 
κριτήρια.

Η Κυβέρνηση εισάγοντας τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας σε αντικατάσταση είκοσι 
πέντε περίπου άλλων έμμεσων φόρων, δεν σκοπεύει στην αύξηση των φορολογικών εσό
δων αλλά στην ισόποση αντικατάστασή τους από τον ΦΠΑ. Από την άποψη αυτή οι επιπτώ
σεις από την εφαρμογή του εκτιμώνται ως εξής:

— αναμένεται μια μικρή αλλά σταθερή αύξηση των επενδύσεων από την 1.1.1987,

— προσδοκάται μια αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών λόγω των ευνοϊκών επιπτώσεων του 
φόρου στις τιμές των εξαγωμένων προϊόντων,

— οι επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωμών θα είναι ευνοϊκές δεδομένων των συγκριτικών
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πλεονεκτημάτων που αποκτά η ελληνική παραγωγή και τέλος

— οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό εκτιμάται ότι θα είναι 2 περίπου εκατοστιαίες μονάδες.

4.4. Επιδοτήσεις στη Γεωργία

Το σύνολο των εισροών προς την γεωργία από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 
προβλέπεται ότι το 1987, να φτάσει στο ύψος των 294.700 εκατ.

Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας προβλέπεται να δοθούν 
112.700 εκατ., ενώ από το Τμήμα Εγγυήσεων του FEOGA προβλέπεται να αντληθούν
182.000 εκατ. Το ποσό που προβλέπεται να δοθεί μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Γεωργίας περιλαμβάνει, 59.002 εκατ. για οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις 
κλ.π., 49.698 εκατ. για κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ και των λογαριασμών ειδικών 
διαχειρίσεων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, καθώς και 4.000 εκατ. για ενδεχόμενες 
επιστροφές στο FEOGA (πίνακας 4.14).

Οι εκταμιεύσεις από το πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων προσανατολισμού - διαρ
θρώσεων του 1987, προβλέπεται να φτάσουν τα 30.000 εκατ.. ποσό που είναι αυξημένο 
κατά 37,3% έναντι του αντίστοιχου που εκτιμάται ότι θα διατεθεί το 1986. Η μεγάλη αύξηση 
αυτή, είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης των προγραμμάτων που μπαίνουν πια σε 
φάση πλήρους εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών κανονισμών. Παράλληλα, γίνεται 
προσπάθεια απορρόφησης όσο το δυνατό μεγαλύτερων ποσών από αυτό που προθλέπον- 
ται λόγω της κοινοτικής συμμετοχής. Κατά το 1987 θα συνεχιστεί η εφαρμογή του κανονι
σμού 797/85/ΕΟΚ για επενδύσεις στη γεωργική εκμετάλλευση, εξισωτική αποζημίωση, 
βελτίωση βοσκοτόπων κλπ., του κανονισμού 1204/82/ΕΟΚ για αναδιάρθρωση των εσπερι
δοειδών κλπ. Επίσης θα εφαρμοστεί και το ΜΟΠ για τη Βόρεια Ελλάδα που προβλέπει 
δραστηριότητες αναδιάρθρωσης καλλιεργειών για ροδάκινα και μήλα, καθώς και ενίσχυση 
της κτηνοτροφίας, σε μια προσπάθεια να τη καταστήσει ανταγωνιστική ώστε σε συνδυασμό 
με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, να έχουμε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη του 
Γεωργικού Τομέα της περιοχής. Αντίστοιχο θα είναι και το ΜΟΠ Κρήτης το οποίο άρχισε το 
1986, θα συνεχιστεί στο 1987 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 1992. Το πρόγραμμα αυτό 
προβλέπει αναδιάρθρωση της καλλιέργειας της ελιάς, επέκταση άλλων καλλιεργειών, 
ενίσχυση της αιγοπροθατοτροφείας κλπ. Σημειώνεται ότι η κοινοτική συμμετοχή στα ΜΟΠ 
είναι 70% στη συνολική δαπάνη.

Παράλληλα θα συνεχιστούν και οι αποκλειστικά εθνικές ενισχύσεις προσανατολισμού 
που δεν προβλέπονται από κοινοτικές οδηγίες ή κανονισμούς, για επενδύσεις στη γεωργι
κή εκμετάλλευση, στην κτηνοτροφική έρευνα, στην ενίσχυση της αλιείας, της φυτικής 
παραγωγής κλπ.

Για επιδότηση επιτοκίων μεσομακροπρόθεσμων στεγαστικών δανείων αγροτών, προ- 
βλέπεται ότι θα απορροφηθούν πιστώσεις ύψους 1.000 εκατ. έναντι 850 εκατ. που θα 
διατεθούν το 1986. Ακόμα έχει προβλεφθεί ποσό 2 εκατ. για την περίπτωση που θα εμφανι
στούν δικαιούχοι για την εξόφληση οικονομικών ενισχύσεων για εγγυήσεις παρελθόντων 
ετών.

Τέλος, 26.000 εκατ. θα δοθούν για επιδοτήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων του γεωργι
κού τομέα.

Το έλλειμμα του ΕΛΕΓΕΠ που θα καλυφθεί από τονΤακτικό Προϋπολογισμό προθλέπε- 
ται ότι θα φτάσει τα 1.198 εκατ. Από αυτά. 763 εκατ. θα δοθούν για διαχειριστικές δαπάνες 
πέρα από αυτές που καλύπτονται από την Κοινότητα και 435 εκατ. θα δοθούν για τη
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Πίνακας 4.14

Επιδοτήσεις, Οικονομικές Ενισχύσεις κλπ. στη Γεωργΐα 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

1986

(σε εκατ. δρχ.) 

1987

Προϋπ/σμός
Εκτιμήσεις
Πραγ/σεων Προβλέψεις

Υπουργείο Γεωργίας 49.855 55.350 59.002

Οικονομικές ενισχύσεις 
προσανατολισμού - δίάρθρώσεων 22.000 21.845 30.000

Επιδότηση επιτοκίων στεγαστικών 
δανείων ν 850 850 1.000

Οικονομικές ενισχύσεις εγγυήσεων 
παρελθόντων οικονομικών ετών 5 5 2
Επιδοτήσεις γεωργικών προϊόντων και 
δραστηριοτήτων 27.000 32.650 28.000

Ειδικός Λογαρ. Εγγυήσεων Γεωργικών 
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) 1.500 1.500 1.198

Επιδ/σεις από Εθνικούς Πόρους 555 555 435

Έξοδα διαχείρισης 945 945 763

Λογαριασμός Ειδικών Διαχειρίσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων 40.200 46.550 48.500

Διαχείριση Λιπασμάτων 32.000 39.000 42.000

Διαχείριση Σταφίδων 1.200 1.200 1.500

Διαχείριση Καπνών 7.000 6.350 5.000

Διάφορες επιστροφές — 3.300 4.000

Επιστροφή στο FEOGA — 3.300 4.000

Σύνολο 91.555 106.700 112.700

χορήγηση συμπληρωματικής οικονομικής ενίσχυσης, γιο την διατήρηση θηλαζουσών αγε
λάδων που οι εκτροφείς τους δεν διαθέτουν γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα από το Τμήμα Εγγυήσεων του 
FEOGA, προθλέπεται vc αντληθούν 182.000 εκατ. έναντι 165.000 εκατ. το 1986. Η αύξηση 
των Κοινοτικών εισροών οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής ορισμένων προϊόντων, 
καθώς και στην αναπροσαρμογή της ισοτιμίας της πράσινης δραχμής, που έγινε μεν το 
1986, αλλά οι οικονομικές επιπτώσεις της γίνονται πιο εμφανείς στο 1987.

Ειδικότερα, αυξημένα προθλέπεται να είναι τα ποσά που θα αντληθούν για καπνό, για 
ελαιόλαδο, για κρασιά, για σιτηρά και για θόειο κρέας. Τα ποσά που θα αντληθούν για τα 
υπόλοιπα προϊόντα, προθλέπεται να είναι ελαφρώς αυξημένα έναντι των αντίστοιχων του
1986.
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Για να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση προϊόντων κοινοτικής παρέμβασης που διε- 
νεργείται κάθε χρόνο, προθλέπεται ότι ο ΕΛΕΓΕΠ θα χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα της 
Ελλάδος με το ποσόντων 23.350 εκατ. Το 1987 προθλέπεται να γίνει συγκέντρωση σκληρού 
σιταριού, ηλίανθου, ελαιόλαδου, καπνών, θόειου κρέατος και οινοπνεύματος

Τα έσοδα που προθλέπεται να πραγματοποιηθούν από την πώληση προϊόντων της 
κοινοτικής παρέμβασης, θα φτάσουν τα 14.200 εκατ.

Γ ια κάλυψη ελλειμμάτων των λογαριασμών ειδικών διαχειρίσεων αγροτικών προϊόντων 
και εφοδίων, προθλέπεται να δοθούν 48.500 εκατ. από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Γεωργίας.

Ειδικότερα, για την κάλυψη του ελλείμματος από την διαχείριση λιπασμάτων της 
χρήσεως του έτους 1986, που θα'καλυφθεί στο 1987. θα διατεθούν 42.000 εκατ. Η πτώση, 
της τιμής του δολλαρίου, σε συνδυασμό με τη μείωση διεθνώς των τιμών των πρώτων υλών 
που παρατηρήθηκαν το 1986. είχαν σαν αποτέλεσμα τη συγκράτηση του ελλείμματος από 
τη διαχείριση των λιπασμάτων.

Για κάλυψη ελλείμματος από την διαχείριση σταφίδων, προθλέπεται να διατεθούν 
1.500 εκατ ενώ για την διαχείριση καπνών παλαιών εσοδειών προθλέπεται, μετά την 
περαιτέρω μείωση των σχετικών αποθεμάτων, να διατεθούν 5.000 εκατ

Τέλος, έχει προθλεφθεί πίστωση 4.000 εκατ. για ενδεχόμενη επιστροφή στο FEOGA. 
στα πλαίσια της τακτοποίησης των προκαταβολών που έχει πάρει η χώρα μας από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων για τη χρήση 1983.

4.5. Χρηματικές δοσοληψίες με την ΕΟΚ

Οι χρηματικές δοσοληψίες με την ΕΟΚ το 1987 προθλέπεται να αφήσουν καθαρό 
πλεόνασμα (καθαρές εισπράξεις) 255,9 δισ. έναντι 151,6 δισ. το 1986, θα παρουσιάσουν 
δηλ. αύξηση 68.9% (πίνακας 4.15). Η αύξηση αυτή των καθαρών εισπράξεων σε σχέση με το 
1986 είναι το αποτέλεσμα τοάο των μειωμένων πληρωμών όσο και των αυξημένων 
εισπράξεων.

Ειδικότερα, οι συνολικές πληρωμές στην ΕΟΚ θα είναι μειωμένες έναντι του 1986 κατά 
23.3%. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μειωμένη απόδοση των ίδιων πόρων που προέρχονται 
από τον υπολογισμό στη βάση του Φ.Π.Α. και που το 1986 είχαν υπερεκτιμηθεί. Αντίθετα, οι 
υπόλοιπες κατηγορίες πληρωμών προθλέπεται ότι θα παρουσιάσουν μια φυσιολογική 
αύξηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την πληρωμή των συνεισφορών μας με θάση το 
Φ.Π.Α., το 1986 δεν είχε ληφθεί υπόψη οπό την Κοινότητα η επίπτωση από την υποτίμηση 
της δραχμής έναντι του ECU, ενώ αντίθετα στον Προϋπολογισμό του 1987 οι υπολογισμοί 
στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό έχουν γίνει με θάση την κανονική ισοτιμία.

Οι απολήψεις από την Κοινότητα το 1987 προθλέπεται να αυξηθούν έναντι του 1986 
κατά 34.2%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αναμενόμενη είσπραξη από την ΕΟΚ των 20,3 
δισ. που καταβλήθηκαν αχρεώστητα σ' αυτή το 1986. Σημαντικά αυξημένες κατά 42,4 δισ. 
προθλέπεται να είναι οι εισπράξεις από τα κοινοτικά ταμεία λόγω της υλοποίησης των 
Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, αλλά και της υποβολής για χρηματοδότη
ση νέων προγραμμάτων. Επίσης αυξημένες προθλέπονται και οι εισπράξεις από το FEOGA 
- Τμήμα Εγγυήσεων κυρίως λόγω των αυξημένων επιδοτήσεων στα γεωργικά προϊόντα.
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Πίνακας 4. IS.

Χρηματικές ΔοσοΑηψιές με την ΕΟΚ

■ |. Αποδόσεις στην ΕΟΚ (Πληρωμές)
Ίδιοι Κοινοτικοί Πόροι 

Δασμοί ΚΕΔ 
Γεωργικές Εισφορές 
Εισφορές Ζάχαρης 
Συνεισφορά με βάση τον ΦΠΑ 
Λοιπές συνεισφορές

Συνεισφορές εκτός Κοινοτικού Πρ/μού 
Συμμετοχή στο 5ο ΕΤΑ 
Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας.

II. Απολήψεις από ΕΟΚ (Εισπράξεις)
Τακτικός Προϋπολογισμός 

Έξοδα είσπραξης ίδιων πόρων 
Από Κοινωνικό Ταμείο 
Από FEOGA - Τμήμα Προσανατολισμού 
Λοιπές Απολήψεις
Επιστροφές αχρεωστήτων συνεισφορών 1

Προϋπολογισμός Δημ. Επενδύσεων 
Από Περιφερειακό Ταμείο 
Από FEOGA - Τμ. Προσανατολισμού 
Λοιπές Παρεμβάσεις 
Μ.Ο.Π.

Προϋπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ 
Από FEOGA - Τμήμα Εγγυήσεων 
Επισιτιστική βοήθεια

Προϋπολογισμοί Τρίτων 
Από Κοινωτικό Ταμείο 
Από Περιφερειακό Ταμείο 
Λοιπές Παρεμβάσεις 
Μ.Ο.Π.

II. Καθαρές Εισπράξεις

(σε εκατ. δρχ.)

1 9Θ6 1987
Εκτιμήσεις Μεταθολή

Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

91.450 70.100 -23,3
89.350 66.900 -25,1
12.000 13.500 12,5
2.300 2.800 21,7
2.000 2.500 25,0

69.000 48.000 -30,4
4.050 100 -97,5
2.100 3.200 52,4
1.500 2.500 66,7

600 700 16,7

242.950 326.000 34,2
12.850 35.000 172,4

1.650 1.900 15,2
3.800 4.000 5.3
6.500 8.000 23,1

900 800 — 11,1
20.300 —

29.200 44.000 50,7
19.000 18.000 -5.3
7.000 6.000 -14,3
1.000 2.000 100,0
2.200 18.000 718,2

165.000 182.000 10,3
165.000 182.000 10,3

35.900 65.000 81,1
9.000 9.000 —

24.000 26.000 8,3
1.500 2.000 33,3
1.400 28.000 —

151.500 255.900 68,9
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4.6 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

4.6.7. Γενικές κατευθύνσεις και στόχοι

Όπως και τον προηγούμενο χρόνο, η πολιτική που θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση στον 
τομέα των δημοσίων επενδύσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και εντάσσεται με συνέ
πεια στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικο
νομίας. Με αυτή την προοπτική, η εξειδίκευση των στόχων και η διαμόρφωση των συνολι
κών μεγεθών του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 1987 έγινε με τρόπο ώστε 
να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμβολή του στην αποκατάσταση συνθηκών μα

κροοικονομικής ισορροπίας στην απασχόληση, τον πληθωρισμό, και το ισοζύγιο πληρώ- 
μών.

Παράλληλα με τους στόχους αυτούς και μέσα στα όρια των διαθέσιμων χρηματοδοτι
κών πόρων, το επενδυτικό πρόγραμμα του δημόσιου τομέα επιδιώκει να συμβάλλει καθορι
στικά στην παραπέρα προώθηση των αναπτυξιακών επιλογών και την υλοποίηση της κοινω
νικής πολιτικής που έχει χαράξει η Κυβέρνηση από τα προηγούμενα χρόνια. Η προσπάθεια 
αυτή εκφράζεται κυρίως με τον τρόπο που κατανέμονται τα κονδύλια ανάμεσα στους 
επιμέρους τομείς και την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στην εκτέλεση επιλεγμένων επεν
δυτικών σχεδίων σε στρατηγικούς τομείς της παραγωγής και των έργων υποδομής.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1987 δίνει ιδιαίτερο βάρος στην 
εκτέλεση των έργων κοινωνικής υποδομής, στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Υγείας 
— Πρόνοιας. Παράλληλα προβλέπεται η σημαντική ενίσχυση των άμεσα παραγωγικών 
επενδύσεων στον τομέα της Βιομηχανίας και η επιλεκτική προώθηση των απαραίτητων 
έργων υποδομής στους τομείς του Τουρισμού, των Συγκοινωνιών και των Εγγειοβελτιωτι
κών Έργων.

Θα πρέπει να αναφερθεί τέλος, ότι το Π.Δ.Ε. 1987 διακρίνεται για την ιδιαίτερη σημα
σία που δίνει στην προώθηση έργων που εντάσσονται σε ολοκληρωμένα αναπτυξιακά 
προγράμματα περιφερειακού ή και τομεακού χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα Ολο
κληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα που ήδη άρχισαν να εφαρμόζονται από το 1986 
καθώς και τα προγράμματα ανάπτυξης του Αμβρακικού, εκτροπής Αχελώου κ.λ.π.

4.6.2. Ανάλυση Συνολικών Μεγεθών

Το όριο πληρωμών του Π.Δ.Ε 1987 καθορίστηκε στο ποσό των 364 δια. παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 46 δισ. από το αντίστοιχο ποσό του 1986 και κατά 53,7 δισ. από τις πληρωμές 
που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν τελικά. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι 
συνεισφορές που θα καταβληθούν από τους άμεσα ενδιαφερομένους φορείς σαν συμμε
τοχή τους στο κόστος κατασκευής ορισμένων έργων (π.χ. έργα Ύδρευσης — Αποχέτευ
σης. Δημοτικών Επιχειρήσεων).

Σε σύγκριση με τις συνολικές πληρωμές του προηγούμενου χρόνου η αύξηση του 
Π.Δ.Ε. 1987 ανέρχεται σε 17,3% σε τρέχουσες τιμές. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι 
δαπάνες για έργα και μελέτες θα αυξηθούν κατά 21,8%, ενώ αντίθετα οι πληρωμές τοκο
χρεολυσίων και διοικητικών δαπανών θα μειωθούν κατά 25,7%, έναντι των αντίστοιχων 
πληρωμών του 1986. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται αναλυτικά στο πίνακα 4.16.

Από τα στοιχεία του πίνακα 4.16 προκύπτει ότι η συμμετοχή των δαπανών για έργα και 
μελέτες αυξάνεται από 90,6% το 1986 σε 94,0% το 1987, ενώ η συμμετοχή των διοικητικών 
δαπανών μειώνεται από 9,4% σε 6,0% αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα αυτό εκφράζει ακριβώς
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Πίνακας 4.1 6

Συνολικά Μεγέθη Π.Δ.Ε. 1987

Σε εκατ. δρχ.

1986 1 987
Συμμε- Συμμε- Μεταβολή

Ποσό τοχή % Ποσό 12221% %

Δαπάνες για έργα και μελέτες 281,1 90.6 342.3 94,0 21,8
Διοικητικές δαπάνες, κλπ. 29.2 9,4 21,7 6,0 -25,7

Σύνολο Δαπανών 310,3 100,0 364,0 100,0 17.3

την προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για την απαλλαγή του Προγράμμα
τος από τις λειτουργικές και μη άμεσα επενδυτικές δαπάνες, με τη σταδιακή μεταφορά 
τους στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Η σημασία των στοιχείων που περιγράφηκαν πιο πάνω θά πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση 
με τους βασικούς μακροοικονομικούς στόχους, που έχουν τεθεί για το Π.Δ.Ε. στα πλαίσια 
του Προγράμματος Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας. Κάτω από αυτή τη σκοπιά 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέση ετήσια αύξηση των συνολικών δαπανών του Π.Δ.Ε. στη 
διάρκεια της διετίας 1986-1987 διαμορφώνεται γύρω στο 15% σε τρέχουσες τιμές, ενώ 
κατά την ίδια περίοδο η αύξηση των τιμών σε μέσα επίπεδα (Δεκ. 1986) προθλέπεται να 
παρουσιάσει ελαφρά ταχύτερο ρυθμό. Η εξέλιξη αυτή ανταποκρίνεται επαρκώς στην 
προσπάθεια περιορισμού των συνολικών δαπανών του Προγράμματος στο ίδιο πραγματικό 
επίπεδο με τις δαπάνες του 1985.
Στον πίνακα 4.17 εμφανίζονται οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε.

Πίνακας 4.17 

Πηγές Χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. 1987

Σε εκοτ. δρχ.

1 986 1 987
Συμμε- Συμμε- Μεταβολή

Ποσό τοχή % Ποσό τ°χή% %

Ίδια έσοδα 4,8 1.6 6,0 1,7 25,0
Επιχορηγήσεις ΕΟΚ 30,7 9.9 44.0 12,1 43.3
Πιστωτικά 274,8 88,5 314.0 86,2 14,3
(Έντοκα γραμμάτια) (34,5) (100,0)
(Δάνεια Εξωτερικού) (240,3) (214,0)

Σύνολο Δαπανών 310,3 100,0 364,0 100,0 17,3
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Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 4.17 εκτιμάται ότι οι εισπράξεις από τα διαρθρωτικό 
ταμεία της ΕΟΚ θα αυξηθούν με ρυθμό 43.3% που οφείλεται στη ταχύτερη άντληση πόρων 
για την ολοκλήρωση των Μ.Ο.Π.

4.6.3. Κατανομή πιστώσεων κατά Τομέα και κατά Φορέα

Η κατανομή του συνολικού ορίου πληρωμών στους επιμέρους τομείς και φορείς του Π.Δ.Ε 
1987 καθορίστηκε με θάση τους στόχους και τις προτεραιότητες της πολιτικής που ανα
φέρθηκαν πιο πάνω. Επιπρόσθετα, κατα τη διαμόρφωση των κονδυλίων ελήφθησαν υπόψη 
οι ανάγκες για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων έργων και η εξασφάλι
ση του αναγκαίου ρυθμού εκτέλεσης των έργων, που χρηματοδοτούνται από διεθνείς 
οργανισμούς, ώστε να απορροφηθούν οι αντίστοιχοι συναλλαγματικοί πόροι. Τα αναλυτικό 
στοιχεία εμφανίζονται στους πίνακες 4.18 και 4.19.

Απο τον πίνακα 4.18 διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημειώνεται 
στον τομέα των Συγκοινωνιακών Έργων (29,1%). Αυτό οφείλεται στην ειδική μέριμνα που 
έχει ληφθεί για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του επενδυτικού προ
γράμματος των Σ'δηροδρόμων. Συγκεκριμένα, από το συνολικό ποσό των 40,8 δισ. που θο 
διατεθεί συνολικά για συγκοινωνιακά έργα, οι σιδηρόδρομοι θα απορροφήσουν 11,9 δισ., 
έναντι των 3,6 δισ. που διατέθηκαν το 1986, ενώ το ποσό που θα διατεθεί για δρόμους, 
λιμάνια και αεροδρόμια εθνικής σημασίας θα παραμείνει στο επίπεδο των 28 δισ.

Στον τομέα της Βιομηχανίας θα διατεθούν συνολικά 63.1 δισ. έναντι 49.4 δισ. που 
προβλέπεται να απορροφηθούν μέχρι το τέλος του 1986, σημειώνοντας αύξηση 27,7%. Θο 
πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 29 δισ για τη χρηματοδό
τηση του προγράμματος εξυγίανσης των προβληματικών επιχειρήσεων, που έχει αρχίσει 
να εφαρμόζεται από τον προηγούμενο χρόνο με την διάθεση αντίστοιχου ποσού. Επομέ
νως, αν δεν ληφθούν υπόψη οι δαπάνες για το ειδικό αυτό πρόγραμμα, το ποσό που θα 
διατεθεί για τις άλλες δραστηριότητες του τομέα της Βιομηχανίας θα ανέλθει σε 34,1 
δισ.και θα είναι αυξημένο έναντι του 1986 κατά 48,9%. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την 
προσπάθεια ενίσχυσης των άμεσα παραγωγικών επενδύσεων, που αποτελεί βασική επιλο
γή του νέου προγράμματος και προκύπτει κυρίως από τη διαπιστούμενη επιτάχυνση του 
ρυθμού των εκταμιεύσεων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων, στα πλαίσια της 
εφαρμογής του αναπτυξιακού Ν.1262/82. καθώς επίσης και από την προθλεπόμενη πορεία 
υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων, που θα ενταχθούν στα Ολοκληρωμένα Μεσογεια
κά Προγράμματα.

Οι δαπάνες που προβλέπεται να διατεθούν στον τομέα της Εκπαίδευσης ανέρχονται 
στα 27 δισ. έναντι 22,5 δισ. το 1986. δηλαδή θα παρουσιάσουν αύξηση 20,0%. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ακόμη ότι το ποσό αυτό προορίζεται για την χρηματοδότηση έργων εθνικής 
σημασίας (κατασκευή πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, ΤΕΙ κλπ.), καθώς και των σχολικών 
κτιρίων στην περιοχή της πρωτεύουσας. 'Οπως είναι γνωστό, η κάλυψη των αναγκών σε 
σχολικά κτίρια μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης για την υπόλοιπη χώρα προγραμματί
ζεται και υλοποιείται μέσα από τα Νομαρχιακά Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, τα 
οποία προβλέπεται να διαθέσουν πάνω από 10 δισ. κατά το 1986 και αντίστοιχο ποσό κατά 
το 1987.

Στον τομέα της Υγείας — Πρόνοιας θα διατεθούν 16 δισ. έναντι 13,5 δισ. το 1986, 
(αύξηση 18,5%.). Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, όμως, θα πρέπει να διευκρινισ- 
θεί ότι τα ποσά αυτά προορίζονται για τη χρηματοδότηση έργων εθνικής σημασίας στα 
πλαίσια του ΕΣΥ, ενώ η κατασκευή των Κέντρων Υγείας χρηματοδοτείται μέσα από τα
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Πίνακας 4.18

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημόσιων Επενδύσεων κατά Τομείς

(σε εκατ. δρχ.)

1986 1987

Εκτιμήσεις
Πραγμ/σεων

Συμ/χή
% Προβλέψεις

Συμ/χή
%

Μεταβολή
%

Ειδικά έργα 11.000 3.5 12.600 3.5 14,6
Γ εωργΐα 3.000 1.0 3.600 1.0 20.0
Δάση - Αλιεία 7.000 2.3 7.600 2.1 8,6
Εγγειοβελτιωτικά Έργα 14.500 4.7 16.200 4.5 11,7
Βιομηχ. Ενέργεια - Βιοτεχνία 49.400 15,9 63.100 17.3 27.7
Συγκοινωνιακά 36.100 10.2 40.800 11.2 29,1
Τουρισμός - Μουσεία 5.100 1,6 5.900 1.6 15.7
Εκπαίδευση 22.500 7,2 27.000 7.4 20.0
Οικισμός 3.800 1,2 4.000 1.1 5,3
Υγεία - Πρόνοια 13.500 4,4 16.000 4.4 18,5
Ύδρευση - Αποχέτευση 9.000 2,9 11.100 3,1 23,3
Δημόσια Διοίκηση 
Έρευνα - Τεχνολογία - Τεχν.

3.650 1,2 3.700 1,0 1,4

Συνεργ. 8.350 2.7 8.700 2,4 4,2
Νομαρχιακά και Παραμεθ. έργα 76.000 24,5 70.000 19,2 -7,9
Διάφορα 51.900 16.7 61.200 16,8 17,9
Αποθεματικό — — 12.500 3,4 —
Σύνολο 310.300 100,0 364.000 100,0 17,3

Νομαρχιακά Προγράμματα, τα οποία διέθεσαν για το σκοπό αυτό 3,9 δισ. κατά το 1986 και 
προβλέπεται να διαθέσουν αντίστοιχο ποσό κατά το 1987

Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (23.3%) εμφανίζεται επίσης στον Τομέα της Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης, στον οποίο θα διατεθούν 11,1 δισ. το 1987, έναντι 9 δισ. που προβλέπεται να 
απορροφηθούν κατά το 1986. Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται για τη χρηματοδότηση 
μεγάλων έργων που εκτελούνται από κεντρικούς φορείς (ΕΥΔΑΠ κλπ.), ενώ παράλληλα 
προγραμματίζεται η συνέχιση των αποκεντρωμένων έργων μέσα από τα Νομαρχιακά Προ
γράμματα, τα οποία θα διαθέσουν πάνω από 10 δισ. κατά το 1986 και ανάλογο ποσό κατά το
1987.

Στον τομέα της Γεωργίας η προβλεπόμενη αύξηση είναι 20%, που σημαίνει ότι οι 
δαπάνες για τα Γεωργικά Προγράμματα που προωθούνται από το Υπ. Γεωργίας για το 1987 
θα διαμορφωθούν στο ύψος των 3,6 δισ. έναντι 3 δισ. του 1986. Παράλληλα, από την πλευρά 
των Νομαρχιακών Προγραμμάτων προβλέπεται να διατεθούν στον ίδιο τομέα τουλάχιστον 
4 δισ. το 1987.

Οι δαπάνες στον τομέα Δάση — Αλιεία θα φθάσουν τα 7,6 δισ. το 1987, έναντι 7 δισ., 
που προλθέπεται να απορροφηθούν το 1986. Η σχετικά μικρή αύξηση (8,6%) δικαιολογείται 
από το γεγονός ότι το συνολικό επίπεδο δαπανών σ’ αυτόν τον τομέα έχει φθάσει σε 
ικανοποιητικά επίπεδα, σε σχέση με τις ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπισθούν, με 
αποτέλεσμα να εντοπίζεται η προσπάθεια στην βελτίωση του προγραμματισμού και της
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Πίνα κα ς 4.1 9

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημόσιων Επενδύσεων κατά Υπουργείο

(σε εκατ. δρχ.)

1986 1987

Εκτιμήσεις
Πραγμ/σεων

Συμ/χή
% Προβλέψεις

Συμ/χή
%

Μεταβολή
%

Προεδρίας 510 0.2 500 0,1 -1.2
Εσωτερικών 6.820 2,2 7.150 2.0 4,8
Εθνικής Άμυνας 7.050 2,3 9.800 2,7 39,0
Εθνικής Οικονομίας 97.110 31,3 105.900 29,1 9,1
Υγείας Πρόνοιας και Κοιν.
Ασφαλ. 14.330 4,6 16.900 4.6 17.9
Εθνικής Παιδείας 21.330 6.8 25.600 7,0 20,0
Πολιτισμού 6.660 2,2 10.200 2,8 53,2
Οικονομικών* 27.890 9,0 20.300 5,6 -27,2
Βόρειας Ελλάδας 1.000 0,3 1.000 0,3 —
Αιγαίου 100 — 200 — 100,0
Γ εωργίας 17.910 5,8 20.850 5.7 16,4
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 54.430 17,5 63.950 17.6 17,5
Εργασίας 3.790 1.2 3.900 1.1 2.9
Βιομηχανίας - Ενέργειας & Τεχνολ. 43.430 14,0 47.350 13,0 9,0
Εμπορίου 500 0.2 400 0,1 -20,0
Μεταφορών & Επικοινωνιών 6.210 2,0 16.280 4.5 162,2
Εμπορικής Ναυτιλίας 260 0,1 320 0,1 23,1
Δημόσιας Τάξης 970 0.3 900 0,3 -7.2
Αποθεματικό 12.500 3,4 —

Σύνολο 310.300 100,0 364.000 100,0 17,3

' Περιλαμβάνονται και δαπανες για τόκους και χρεολύσιο αναπτυξιακών δανείων. 27.350 εκατ το 1986 και 19.850 εκατ 
το 1967.

απόδοσης των διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον θα πρέπει να τονισθεί ότι. όπως συμβαίνει 
κάθε χρονιά, η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την ενίσχυση του προγράμματος 
αντιπυρικής προστασίας εξασφαλίζεται με τη διάθεση πρόσθετων κονδυλίων από το 
αποθεματικό.

Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και για τον τομέα των εγγειοβελτιωτικών έργων που 
παρουσιάζει αύξηση κατά 11.7% σε σχέση με τις δαπάνες του προηγούμενου χρόνου. Στις 
δαπάνες αυτές θα πρέπει να συνυπολογισθούν, επίσης, 3 περίπου δισ. που θα διαθέσουν τα 
Νομαρχιακά Προγράμματα για την εκτέλεση μικρών αρδευτικών έργων, όπως και κατά το 
1986.

Στον τομέα Τουρισμός - Μουσεία — Μνημεία θα διατεθούν 5.9 δισ. έναντι 5,1 δισ. το 
1986, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 15, 7%. Το ποσό αυτό κατανέμεται οε έργα τουριστι-
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κής υποδομής μέσω EOT (2.9 δισ.) και σε κατασκευές μουσείων και μνημείων, ανασκαφές 
και άλλες αρχαιολογικές δραστηριότητες του Υπουργείου Πολιτισμού (3 δισ.).

Η χρηματοδότηση των Νομαρχιακών Προγραμμάτων καθορίστηκε στο αρχικό επίπεδο 
των 70 δια. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί σημαντικά κατά την 
διάρκεια του χρόνου, τόσο από τη διάθεση πρόσθετων πιστώσεων από το αποθεματικό, 
όσο και με την αποκέντρωση πόρων από τους κεντρικούς φορείς του προγράμματος για 
την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων (ΚΤΕΟ, Κέντρα Υγείας κλπ.), όπως ακριβώς και τα 
προηγούμενα χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1986 διατέθηκαν στις Νομαρχίες με αυτόν 
τον τρόπο 5 δισ. πέρα από το αρχικό όριο πληρωμών.

Στον τομέα Διάφορα,-το όριο πληρωμών αυξάνεται κατά 17.9% και διαμορφώνεται στο 
ύψος των 61.2 δισ., έναντι 51,9 δισ. το 1986. Όπως είναι γνωστό, στον τομέα αυτό περιλαμ
βάνονται έργα και δραστηριότητες που προωθούνται από διάφορους κεντρικούς φορείς, 
που παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 4.20.

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τη 
διαχρονική εξέλιξη των κονδυλίων στους επιμέρους τομείς. Συγκεκριμένα, οι διοικητικές 
δαπάνες παραμένουν σταθερές στο ίδιο ονομαστικό επίπεδο του προηγούμενου χρόνου, 
που υπολογίζεται να διαμορφωθεί γύρω στα 1,7 δισ., ενώ οι δαπάνες για τοκοχρεολύσια 
μειώνονται από 27,4 δισ. το 1986 σε 19,9 δισ. το 1987.

Πίνακας 4.20

Ανάλυση Δαπανών του Τομέα «Διάφορα»

(σε εκατ δρχ.)

1986 1987

Διοικητικές Δαπάνες 1.700 1.700
Στρατιωτικά έργα (ΣΥΚΕΑ κλπ) 7.050 9.800
Χρεολύσια αναπτυξιακών δανείων | 
Τόκοι αναπτυξιακών δανείων (

27.350 19.850

Υποχρεώσεις παρελθόντων οικον. ετών 150 150
Επιχορηγήσεις Επιστημονικών Ιδρυμάτων 2.250 4.500
Τεχνοοικονομικές μελέτες 60 100
Προώθηση εξαγωγών 475 380
Δαπάνες Τηλεόρασης 400 400
Αθλητικά στάδια 3.000 2.500
Προγράμματα Ανεργίας. 5.440 5.600
Άγιο Όρος 200 200
ΕΣΠΑ 3.000 3.000
Αχελώος. 800 3.000
Πρόγραμμα πληροφορικής Ν. Γενιάς — 3.500
Ε.Υ.Δ.Α.Π. — 6.500
Διάφορα 25 20

Σύνολο 51.900 61.200
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Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι δαπάνες για τα έργα που άρχισαν να εκτελούνται στα 
πλαίσια του προγράμματος εκτροπής του Αχελώου αυξάνονται από 800 εκατ. σε 3 δισ. και 
οι δαπάνες για το Ειδικό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Ανεργίας παρουσιάζουν μικρή 
αύξηση από 5,4 δισ. το 1986 σε 5.6 δια. το 1987.

Οι δαπάνες για την επιχορήγηση διαφόρων ιδρυμάτων αυξάνονται από 2.2 δισ. σε 4,5 
δισ. Στο ποσό αυτό έχουν περιληφθεί 2 δισ. για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του 
Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών. Επίσης, στον τομέα αυτό έχουν περιληφθεί ειδικά κονδύ
λια 3.5 δισ. για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πληροφορικής και 6.5 δισ. για τη συμπλή
ρωση της χρηματοδότησης έργων που εκτελούνται από την ΕΥΔΑΠ.

Στον τομέα των Ειδικών Έργων προθλέπεται η διάθεση ποσού 12.6 δισ. έναντι 11 δισ. 
που θα απορροφηθούν κατά το 1986. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί κυρίως γιο την 
εκτέλεση έργων στην Αθήνα (οδικές αρτηρίες, κόμβοι κλπ.), καθώς και για τη χρηματοδό
τηση των ενεργειών που έχουν αναληφθεί από πλευράς ΥΠΕΧΩΔΕ για την αποκατάσταση 
των ζημιών από τους πρόσφατους σεισμούς της Καλαμάτας.

Τέλος, στο ΠΔΕ 1987 προθλέπεται ποσό 12,5 δισ. σαν αποθεματικό, για την αντιμετώπι
ση έκτακτων αναγκών και για τη χρηματοδότηση ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων 
που θα υποβληθούν στο ΥΠΕΘΟ από κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς κατά τη 
διάρκεια του 1987.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΔΕΚΟ)





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΔΕΚΟ)

5.1. Γενικά

Τα ελλείμματα ίων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) σε συνδυασμό με 
τη μη ικανοποιητική ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών επιβάλουν την ταχεία αντι
μετώπιση του προβλήματος'.της εξυγίανσής τους.

Τα κύρια αίτια των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί κατά την τελευταία δεκαετία 
στις ΔΕΚΟ είναι, περιληπτικά, τα εξής:

α) Η άσκηση από το Κράτος, μέσω των ΔΕΚΟ, κοινωνικής, αντιπληθωριστικής και 
γενικότερης αναπτυξιακής-πολιτικής - μειωμένα τιμολόγια, επενδύσεις και άλλες δαπάνες 
κοινωνικού χαρακτήρα - χωρίς την αντίστοιχη κάλυψη του συνεπαγόμενου κόστους από 
τον κρατικό προϋπολογισμό.

6) Οι αδυναμίες κατάρτισης ορθολογικών αναπτυξιακών προγραμμάτων με βάση την 
προβλεπόμενη εξέλιξη της ζήτησης του προϊόντος των ΔΕΚΟ και κριτήρια αποδοτικότητας, 
με αποτέλεσμα τον ανορθόδοξο σχεδίασμά των επενδύσεων.

γ) Η αναποτελεσματική οργάνωση του διοικητικού συστήματος και των λειτουργιών 
των ΔΕΚΟ που συνεπάγεται χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, ανεπαρκή αξιοποίηση 
του παραγωγικού δυναμικού και χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης η Κυβέρνηση επεξεργάστηκε ένα συνολι
κό πρόγραμμα εξυγίανσης των οκτώ μεγάλων ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΑΒ. ΕΥΔΑΠ, ΙΚΑ, ΟΑ, ΟΑΣ. ΟΣΕ, 
ΟΤΕ) που δημιουργούν το 95% των δανειακών αναγκών του τομέα.

Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα πλέγμα παρεμβάσεων που αφορούν (α) 
την οργάνωση, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των προσφερομένων υπηρε
σιών. (β) την τιμολογιακή πολιτική, (γ) τον επενδυτικό προγραμματισμό και (δ) τη χρημα
τοοικονομική εξυγίανση.

Συγκεκριμένα:

(α) Οργάνωση - αποτελεσματικότητα - ποιότητα υπηρεσιών

Τα μέτρο αποβλέπουν στη βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των οργανωτικών 
σχημάτων (π.χ. δημιουργία κέντρων κόστους, προώθηση επιχειρησιακού προγραμματι
σμού. απλούστευση διοικητικών διαδικασιών), στην καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού 
δυναμικού (π.χ. αναδιάταξη, νέοι κανονισμοί εργασίας) και του επενδεδυμένου κεφαλαίου 
(π.χ. αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ) καθώς και στην 
αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών (π.χ. αναδιάρθρωση δρομολογίων ΟΑΣ, εισα
γωγή ψηφιακής τεχνολογίας στον ΟΤΕ).
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(6) Τ ιμολογ ιακή πολιτική

Χαράσσονται κατευθύνσεις για την ορθολογικοποίηση των τιμολογίων (π.χ. με αναφο
ρά στη δομή του κόστους και σε παράγοντες εμπορικής πολιτικής), και καθορίζονται 
κριτήρια για την άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής (π.χ. ανάγκη κάλυψης λειτουργικών 
δαπανών και χρεωλυσίων και αυτοχρηματοδότησης μέρους των επενδύσεων).

(γ) Επενδυτικός προγραμματισμός.

Επανεξετάστηκαν τα επενδυτικά προγράμματα με θάση κατευθύνσεις τομεακής ανα
πτυξιακής πολιτικής (ενέργεια, βιομηχανία, μεταφορές, επικοινωνίες), την αποδοτικότητα 
των επενδύσεων και τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς του προγράμματος σταθε
ροποίησης της οικονομίας.

(δ) Χρηματοοικονομική εξυγίανση

Περιλαμβάνονται μέτρα που αποβλέπουν στην κάλυψη του κόστους που προκύπτει 
από την άσκηση, μέσω των ΔΕΚΟ. κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής (π.χ. επιχορήγη
ση του ΙΚΑ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, κάλυψη από τον προϋπολογισμό των Υπουρ
γείων του κόστους ειδικών τιμολογίων, αυξημένη συμβολή του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων)

Το πρόγραμμα εξυγίανσης έχει τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να δευσμεύ- 
σει τις Διοικήσεις των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών να εφαρμόσουν συγκεκρι
μένα μέτρα για την μείωση του κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση των προσφερομένων 
υπηρεσιών. Οι μηχανισμοί παρακολούθησης της πορείας εξυγίανσης που καθιερώνει το 
πρόγραμμα εξυγίανσης αποβλέπουν, κυρίως, στην εξασφάλιση της πιστής εφαρμογής 
αυτών των μέτρων. Ο δεύτερος στόχος είναι η βελτίωση του προγραμματισμού των ΔΕΚΟ, 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τιμολογιακή και την επενδυτική πολιτική, σε μεσοπρόθεσμη 
βάση. Οι κανόνες και τα κριτήρια που καθιερώνει το πρόγραμμα θα διευκολύνουν τόσο την 
Κυβέρνηση, όσο και τα όργανα κοινωνικού ελέγχου στις κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις 
και οργανισμούς, στη χάραξη των κατευθύνσεων πολιτικής και στον έλεγχο των αποτελε
σμάτων.Ο τρίτος βασικός στόχος είναι η χρηματοοικονομική εξυγίανση με την εξασφάλιση 
επαρκούς χρηματοδότησης από το Δημόσιο για την κάλυψη μέρους του κόστους που 
συνδέεται με την άσκηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Εκτός από τις οκτώ προαναφερθείσες ΔΕΚΟ για τις οποίες τα προγράμματα εξυγίαν
σης έχουν ολοκληρωθεί, έχει αρχίσει η διαδικασία κατάρτισης προγραμμάτων για άλλες 
δεκατέσσερεις (14) ΔΕΚΟ οι οποίες καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητας 
του Δημόσιου Τομέα.

Πέρα από τα προγράμματα εξυγίανσης, τα οποία αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα 
προβλήματα των ΔΕΚΟ, η Γ ενική Γ ραμματεία ΔΕΚΟ προωθεί μια σειρά θεμάτων γενικότε
ρου χαρακτήρα που αφορούν ουσιαστικά όλες τις Δημόσιες Επιχειρήσεις. Σε συνεργασία 
με ορισμένες ΔΕΚΟ εξετάζονται τα εξής θέματα:

α) Επιχειρησιακός σχεδιασμός. Στόχος είναι η εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διοί
κησης. προγραμματισμού και ελέγχου των αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστη
ριότητας.

6) Κοινωνικός ισολογισμός. Στόχος είναι η συμβολή στην ορθολογικοποίηση των σχέ
σεων ΔΕΚΟ και κράτους, με σαφή διαχωρισμό της άσκησης κοινωνικής πολιτικής (μέσω των
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ΔΕΚΟ) από τις κύριες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και αποτίμηση του σχετικού 
κόστους.

γ) Σύνδεση αμοιβής με παραγωγικότητα. Στόχος είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση 
της χαμηλής παραγωγικότητας μέσα από την δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων όπου 
θα υπάρχει σύνδεση της αμοιβής με το παραγόμενο έργο.

Παράλληλα με τα παραπάνω παρακολουθείται η πορεία του θεσμού της κοινωνικο
ποίησης και εξετάζονται οι προοπτικές ανάπτυξής του

Τέλος, με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, θα καταρτισθεί Νόμος Πλαίσιο ο 
οποίος θα οριοθετεί την επιχειρηματική δραστηριότητα του κράτους, θα ορίζει βασικές 
αρχές λειτουργίας των ΔΕΚΟ και θα ρυθμίζει τις σχέσεις τους με το κράτος, τον πολίτη και 
τον ιδιωτικό τομέα.

5.2. Οικονομική λειτουργία των ΔΕΚΟ 1983-1987

Ένας από τους βασικούς στόχους της Γ ενικής Γ ραμματείας ΔΕΚΟ είναι η ορθολογικο- 
ποίηση της εποπτείας και του ελέγχου τους από το κράτος. Σε αντικατάσταση του σημερι
νού αναποτελεσματικού και αντιπαραγωγικού πλέγματος κρατικών παρεμβάσεων, επιδιώ
κεται να εγκαθιδρυθεί ένα σύστημα εποπτείας μέσα από τον έλεγχο βασικών οικονομικών 
μεγεθών.
Ήδη λειτουργεί σύστημα αξιολόγησης των προϋπολογισμών όπου καθορίζονται στόχοι 
στα έσοδα και στα έξοδα με επιδίωξη τη βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος, ενώ 
ταυτόχρονα ελέγχονται ο δανεισμός και οι επενδύσεις ώστε να είναι σύμφωνα με την 
κυβερνητική χρηματοπιστωτική και αναπτυξιακή οικονομική πολιτική.

5.2.1. Ανασκόπηση της περιόδου 1983 - 1986

Κατά την περίοδο 1983-1985 τα διαχειριστικά ελλείμματα των ΔΕΚΟ σημείωσαν σημαν
τική αύξηση τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές, ενώ το 1986 προθλέπεται να 
μειωθούν κατά 15,6% σε σταθερές τιμές (έτος βάσης 1983).
Η αύξηση των ελλειμμάτων της περιόδου 1983-1985 είναι αποτέλεσμα επιλογών Κοινωνι
κής Πολιτικής ιδιαίτερα με την αύξηση των συντάξεων και τη μικρή αναπροσαρμογή των 
τιμολογίων των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχουν οι ΔΕΚΟ. Η απόκλιση των εφαρμοζο- 
μένων τιμολογίων από το κόστος είναι μία από τις αιτίες των μεγάλων ελλειμμάτων και 
δανειακών αναγκών των ΔΕΚΟ. Άλλες αιτίες της αύξησης των διαχειριστικών ελλειμμάτων 
είναι η χαμηλή παραγωγικότητα και η κακή οργάνωση που διογκώνει το κόστος παραγω
γής

Οι επενδύσεις των ΔΕΚΟ αυξήθηκαν κατά την περίοδο 1983-1985 τόσο σε σταθερές 
τιμές όσο και σαν ποσοστό του συνόλου των επενδύσεων της χώρας, ενώ το 1986 το 
ποσοστό αυτό σημείωσε μικρή κάμψη.

Διαχειριστικό Ελλείμματα

Στον πίνακα (5.1) παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των διαχειριστικών ελλειμμάτων 
των ΔΕΚΟ. Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι τα διαχειριστικά ελλείμματα των ΔΕΚΟ σε 
σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκαν κατά την περίοδο 1983-1985. Έτσι 
ενώ το 1983 τα διαχειριστικά ελλείμματα των ΔΕΚΟ (1-50) αντιπροσώπευαν το 2% του ΑΕΠ, 
το 1985 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 3,3%. Το 1986 το ποσοστό αυτό θα μειωθεί σε
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Πίνακας 5.3

Χρηματοδότηοη διαχειριστικών Ελλειμμάτων και Επενδυτικών δαπανών ΔΕΚΟ

Σε εκατ. δρχ.

Απολογιστικά Εκτιμήσεις Στόχοι
1 983 1984 1 985 1986 1 987

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ

ΔΕΚΟ (1-20) 68.389 100.461 161.163 167.735 140.913
ΔΕΚΟ (1-41) 61.859 93.324 153.835 160.544 128.773
ΔΕΚΟ (1-50) 61.670 90.307 150.299 154.953 120.424

ΠΡΟΓΡ/ΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔ.

ΔΕΚΟ (1-20) 108.247 131.242 169.466 163.661 171.304
ΔΕΚΟ (1-41) 113.090 137.945 179.992 177.837 187.419
ΔΕΚΟ (1-50) 132.473 166.275 219.883 225.229 240.315

ΜΕΙΟΝ:
ΕΠΙΧΟΡ. ΤΑΚΤ. ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΔΕΚΟ (1-20) 49.197 56.538 62.264 77.902 122.676
ΔΕΚΟ (1-41) 47.254 53.545 .55.942 70.638 115.774
ΔΕΚΟ (1-50) 48.740 55.446 59.121 74.308 119.244

ΕΠΙΧΟΡ. Π.Δ.Ε. & ΕΤΠΑ

ΔΕΚΟ (1-20) 20.869 35.794 41.872 68.279 84.005
ΔΕΚΟ (1-41) 23.116 38.256 46.307 72.730 91.076
ΔΕΚΟ (1-50) 42.789 65.553 82.226 114.600 136.396

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΕΚΟ (1-20) 34.873 38.465 47.369 49.788 59.023
ΔΕΚΟ (1-41) 36.505 40.853 49.608 53.451 63.252
ΔΕΚΟ (1-50) 36.570 41.047 51.594 54.892 64.724

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ*

ΔΕΚΟ (1-20) 71.697 100.906 179.124 135.427 46.513
ΔΕΚΟ (1-41) 68.074 98.615 181.970 141.562 ^6.090
ΔΕΚΟ (1-50) 66.044 94.536 177.241 136.382 40.375

'Σημειώνεται ότι ο όρος δανειακές ανάγκες όπως χρησιμοποιείται εδώ δεν περιλαμβάνει τις ανάγκες για εξόφλη

ση χρεολυσίων. Επίσης δεν περιλαμβάνει τις δανειακές ανάγκες για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ). που 

υπολογίζονται για το 1986 σε 21.1 δισ. δρχ. και για το 1987 σε 32,0 δισ. δρχ.

Σημειώνεται ότι το ΝΑΤ πρόκειται να ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και εποπτείας της Γενικής Γραμματείας 

ΔΕΚΟ/ΥΠΕΘΟ.
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Πίνακας 5.3α

Δανειακές ανάγκες ΔΕΚΟ κατά τομέα παραγωγικής Δραστηριότητας
Σε εκατ δρχ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

01 02
[__ 10s5 04 05 06

Ανάλυση του 06

Βιομηχαν.
Βιοτεχν

Ηλεκτρ.
Φωταερ.
Ύδρευσ.

Οικοδοσ. !
ΙΕμποριοΚαι
! κλπ. 

Δημ. Ερνα !

Μεταφ.
Αποθηκ.
Επικοιν

Λοιπές
Υπηρεσ.

Υνεία
Πρόνοια
Αοφολια

Τουρισμ.
Αναψυ

χή
Λοιπά Μ ·< ζ ο > ο

1. Έλλειμμα 
Εκμεταλ/σης

1983 4 496 3.443 (8.577) (1.878) 23.612 40.574
• .

45.672 616 (5.914) 61.670
1984 3.226 1.464 (10.560) (2.375) 39.265 59.285 64.978 Β64 (6.557) 90.307
1985 6.716 3.965 (13.3101 (1.749) 65.739 86.938 95.941 1.470 (8.473) 150.299
1986 8.425 (15.057) (20.7431 (1.471) 59.048 124.751 133 316 807 (9.372) 154.953
1987 13.001 (46.931) (29.002) (3.372) 38 482 150.246 159.386 1168 (10.308) 120.424

II. Επενδύσεις 

1983 8.178 69.942 22.966 219 28.718 2.430 1.397 1.001 32 132.473
1984 11.080 77.386 31.271 1.086 39.510 5.942 3.883 1.670 389 166.275
1965 19.864 101.201 46.335 742 45.063 6 678 3 162 3.016 498 219.883
1986 40.859 69.344 53.967 1.313 53.182 6.564 3 852 2.422 290 225.229
1987 37.860 74.336 56.071 1.044 56.650 12.354 5 450 5.047 1.857 240.315

Μείον:
ΙΙΙΈπιχορηγήσεις 

Τακτ. Προϋπολ.
1983 3.122 484 423 (813) 19.471 26.053 29.188 1.030 (4.165) 48.740
1984 3.990 890 624 (1.513) 21.720 29.735 35410 805 (6.480) 55.446
1985 3.501 647 842 (2.054) 25.256 30.929 36 407 926 (8 404) 59.121
1986 3.686 362 1.200 (2.384) 25.394 46.050 53.579 950 (8.479) 74.308
1987 3.690 761 1.255 (3.269) 31.900 84.907 91 846 1000 (7.939) 119.244

IV. Επιχορ.
ΠΔΕ & ΕΤΠΑ

1983 4.953 6.756 19 723 3 6.810 4.544 2 458 1.629 457 42.789
1964 7.380 16 174 26.275 202 9.874 3.648 1.765 1.733 150 65.553
1985 9.002 11.973 37.089 569 18.514 5.079 2.920 1.863 296 82.226
1986 10.774 22.796 43 693 599 24.645 12.093 9 483 2.420 190 114.600
198' 20.249 23 625 4? 419 556 27.760 16.787 11.369 5.205 213 136.396

V. Ειδικοί 
Πόροι

1983 2.540 22.227 124 11.204 472 440 32 36.570

1964 3.271 18.831 333 216 17.844 550 311 — 239 41.047

1985 6.046 18.180 1.819 212 22.863 2.472 1.777 500 . 195 51.594

1986 4.563 27.713 1913 555 19 423 725 715 1 ο 54.892
1987 8.492 35.072 521 337 20.668 366 260 86 20 64.724

Ίσον:
VI. Ανάγκες σε 

Κεφάλαια’
1983 2.059 43.918 (5.7401 (973) 14.845 11.935 15.183 (1.042) (2.206) 66.044

1984 (333) 42.955 (8.521) (196) 29.337 31.294 31.375 (4) (77) 94.536

1985 8.029 74.366 (6.636) 266 44.080 57.136 56.000 1.199 (63) 177.241

1986 30.261 3 416 (13.582) 1.072 42.768 72.447 73.391 (142) (811) 136.382
1987 18.430 (34.053) (20.126) 48 15.536 60.540 61.361 10 (831) 40.375

* Χωρίς χρεολύσια.
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Πίνακας S.36

Χρηματοδότηση διαχειριστικών Ελλειμμάτων και Επενδυτικών δαπανών ΔΕΚΟ

Σε εκατ δρχ

1983 1984 1 985 1986 1987

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 61.670 90.307 150.299 154.953 120.424

α. Δημόσιες Επιχ/σειςΠ) 25.808 33.980 66.842 41.336 (14.535)
6. Δημόσιοι Οργανισμοί!* 1 2) 35.862 56.327 83.457 113.617 134.959

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 132.473 166.275 219.883 225*229 240.315

σ. Δημόσιες Επιχ/σεις'1! 127.785 159.715 211.075 215.353 229.115
θ. Δημόσιοι Οργανισμοί!2) 4.688 6.560 8.803 9.876 11.200

III. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ (Ι + ΙΙ) 194.143 256.582 370.182 380.182 360.739

α. Δημόσιες Επιχ/σειςΠ) 153.593 193.695 277.922 256.689 214.580
6. Δημόσιοι Οργανισμοί2) 40.550 62.687 92.260 123.493 146.159

ΜΕΙΟΝ:

IV. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

1. ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. 48.740 55.446 59.121 74.308 119.244

α. Δημόσιες Επιχ/σεις!1) 22.460 22.261 ‘ 23.916 23.679 30.598
θ. Δημόσιοι Οργανισμοί!2) 26.280 33.185 35.205 50.629 88.646

2. Π.Δ.Ε. + Ε.Τ.Π.Α. 42.789 65.553 82.226 114.600 136.396

α. Δημόσιες Επιχ/σειςΠ) 40.541 63.788 79.306 105.117 125.027
6. Δημόσιοι Οργανισμοί!2) 2.248 1.765 2.920 9.483 11.369

V. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 36.570 41.047 51.594 54.892 64.724

α. Δημόσιες Επιχ/σεις!1' 36.137 40.456 49.737 54.227 64.414
6. Δημόσιοι Οργανισμοί!2-1 433 591 1.857 • 665 310

VI. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ' (III-IV-V) 66.044 94.536 177.241 136.382 40.375

α. Δημόσιες Επιχ/σεις1' 54.455 67.190 124.963 73.666 (5.559)
6. Δημόσιοι Οργανισμοί)2' 11.589 27.346 52.278 62.716 45.934

C) Δεν περιλαμβάνει τις ανάγκες για εξόφληση χρεωλυαίων

(1) Ανάλυση κατά Δημοσ. Επιχείρηση παρουσιάζεται στους πίνακες: 5.6. 5.7 και 5.8

(2) Ανάλυση κατά Δημόσιο Οργανισμό (ΙΚΑ. ΟΓΑ, ΟΕΚ, ΟΑΕΔ. ΕΡΓ. ΕΣΤΙΑ) παρουσιάζεται στους πίνακες 5.6. 5.7. 

5.8.

114



σχέση με το 1985 στο 2.8%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν αφαιρεθούν τα ελλείμματα των 
φορέων της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ+ΟΓΑ), τα διαχειριστικά ελλείμματα για τα έτη 
1983. 1984. 1985 και 1986 αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα 0.5%. 0,6%. 1,3% και 0.5% του ΑΕΠ 
(πίνακας 5.2). γεγονός που επισημαίνει ότι η αύξηση των συντάξεων τόσο του ΙΚΑ όσο και 
του ΟΓΑ ήταν σημαντικοί παράγοντες της αύξησης των διαχειριστικών ελλειμμάτων κατά 
την περίοδο 1983-1985.

Η μείωση, σε σταθερές τιμές, των διαχειριστικών ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ κατά το 1986 
οφείλεται στον αυστηρό περιορισμό των προσλήψεων, στην τήρηση της Εισοδηματικής 
Πολιτικής, στη συμπίεση των λοιπών λειτουργικών δαπανών καθώς και σε συγκεκριμένα 
μέτρα αύξησης της παραγωγικότητας του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου των ΔΕΚΟ 
τα οποία προθλέπεται να αποδώσουν πολύ περισσότερο μεσοπρόθεσμα στα πλαίσια της 
εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης.

Επενδυτική δραστηριότητα

Κατά την περίοδο 1983-1985 η επενδυτική δραστηριότητα των ΔΕΚΟ (πίνακες 5.3.5.3α, 
5.36, 5.4, 5.4α και 5.5). παρουσίασε σημαντική αύξηση. Συγκεκριμένα το ποσοστό συμμετο
χής των Ακαθαρίστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου των ΔΕΚΟ στο σύνολο των Ακαθαρί
στων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου της χώρας αυξήθηκε από 21.3% το 1983 σε 25.6% το 
1985. Κατά το 1986 οι επενδύσεις των ΔΕΚΟ θα αυξηθούν κατά 2,4% σε τρέχουσες τιμές 
έναντι του 1985.

Χρηματοδότηση Διαχειριστικών Ελλειμμάτων και Επενδύσεων

Στους πίνακες 5.3, 5.3α, 5.36, 5.6. 5.7 και 5.8 απεικονίζονται οι συνολικές και κατά ΔΕΚΟ 
δανειακές ανάγκες σε δημοσιονομική θάση (χωρίς αποπληρωμή χρεωλυσίων). Από τους 
πίνακες αυτούς φαίνεται ότι κατά την περίοδο 1983-1985 οι συνολικές δανειακές ανάγκες 
αυξήθηκαν σημαντικά, λόγω κυρίως των αυξημένων αναγκών για κάλυψη διαχειριστικών 
ελλειμμάτων των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης. Αντίθετα, το 1986 οι συνολικές 
δανειακές ανάγκες μειώθηκαν κατά 23,1%.

5.2.2. Προοπτικές γιο το 1987

α) Η εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος της Κυβέρνησης το 1987 απαιτεί 
τον περιορισμό των ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ. Έτσι προθλέπεται (πίνακας 5.1) ότι το σύνολο 
των διαχειριστικών ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ θα μειωθεί έναντι του 1986 κατά 22,3% σε 
τρέχουσες τιμές και κατά 30,7% σε σταθερές τιμές (έτος βάσης 1983), παρά το γεγονός ότι 
τα διαχειριστικά ελλείμματα της κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ + ΟΓΑ) παρουσιάζουν αύξηση 
18,1 % σε τρέχουσες τιμές και 5,5% σε σταθερές τιμές (πίνακας 5.2.).

Ο περιορισμός των διαχειριστικών ελλειμμάτων θα επιτευχθεί πρωταρχικά μέσα από 
τη συμπίεση των δαπανών και δευτερεύοντως με αύξηση των εσόδων. Σε αυτό θα συμθάλει 
η εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης των κυριοτέρων ΔΕΚΟ, που θα έχει σαν 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της οργάνωσης, την αύξηση της παραγωγικότητας και, κατά 
συνέπεια, τη μείωση του κόστους παραγωγής.

6) Η επενδυτική δραστηριότητα των ΔΕΚΟ για το 1987 θα παρουσιάσει αύξηση 6,7% 
έναντι του 1986. Η αύξηση αυτή είναι συνεπής με τα προγράμματα εξυγίανσης, τα οποία 
προσδιορίζουν τα επενδυτικά προγράμματα στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα 
επόμενα χρόνια.
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γ) Τέλος, οι συνολικές δανειακές ανάγκες (εκτός χρεωλυσίων) των ΔΕΚΟ για το 1987 
προθλέπεται να μειωθούν κατά 70% έναντι του 1986. Η μείωση αυτή αντανακλά τόσο τη 
μείωση των διαχειριστικών ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ. όσο και την αύξηση των επιχορηγή
σεων από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη του κόστους της κοινωνικής και 
ευρύτερης αναπτυξιακής πολιτικής που ασκείται μέσω των ΔΕΚΟ.
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Πίνακας 5.4

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης και Επενδύσεις κατά Δ.Ε.Κ.Ο. Σε εκοτ δρχ
1----------------------------------, i ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΔΕΚΟ ! 1985 1986 1987 1985 1986 1987
(Απολογ.) (Εκτιμήσ.) (Στόχοι) (Απολογ.) (Εκτιμήσ.) (Στόχοι)

ΔΕΗ | -27 18.400 49.800 94.631 63.000 68.000
ΕΛ-ΔΑ 3.838 3.046 802 9.096 26.000 15.000
ΔΕΠ ! 229 769 996 2.696 3.815 4.659
ΙΓΜΕ -484 -545 -600 1.959 2.064 2.500
ΕΟΜΜΕΧ ! -23 -418 -3Β2 2.388 4.410 6.000
ΟΤΕ 3.124 17.000 33.700 22.436 24.000 26.000
ΟΣΕ -15.921 -18.550 -17.200 6.020 11.000 16.300
Ο.Α- -17.87-0 -16.000 -12.000 8.500 6.600 4.000
ΕΛ-ΤΑ -7.173 -6.611 -4.900 748 729 ■ 1.000
ΟΑΣ (Σύνολο) -30.934 -38.126 -44.020 2.295 1.700 2.400
ΕΡΤ 1.142 1.771 2.806 478 1.847 1.800
EOT - 1.471 -808 -1.170 3.018 2.420 ' 5.047
ΟΕΚ 13.462 20.541 27.427 6.661 7.100 7.800
ΙΚΑ -55.871 -81.293 - 123 463 1.105 500 1.000
ΕΡΓ. ΕΣΤΙΑ 51 1.942 2.312 442 300 400
ΟΑΕΔ -3.136 -5.834 -10.815 349 1.500 1.500
ΟΓΑ -37.961 -48.973 -30.420 246 476 500
ΟΛΠ -1.636 1.360 2.196 592 1.000 1.700
ΕΥΔΑΠ -3.343 -2.490 -200 5.563 4.800 4.698
ΕΑΒ -10.429 -12.916 -15.784 243 400 1.000

ΣΥΝΟΛΟ A -161.163 -167.735 -140.913 169.466 163.661 171.304

ΕΒΟ 304 357 750 2.755 1.650 4.978
Α. ΑΘΗΝΩΝ -214 -220 -240 5 42 50
ΔΕΦΑ -631 -896 -753 238 325 285
ΟΠΕ -276 -251 -142 381 471 522
ΟΥΘ -370 -601 -398 349 537 603
ΟΛΘ 573 471 1.196 764 888 1.700
ΟΑΘ 606 644 482 420 682 750
ΔΕΘ -217 -242 -52 446 190 337

ΔΕΠΟΣ 67 90 425 597 680 2.013
ΟΔΔΥ 1.760 1.700 2.125 •7

I 118 75
ΚΕΔ 182 82 191 920 2.364 1.108
ΟΡΓ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ -514 -639 -620 20 - 42 ϊ
Ε.Ο. ΚΑΠΝΟΥ 23 -3 -290 127 350 200 !
ΚΛΑ -16 12 61 Ο 12 41 ;

ΟΔΙΕ 979 1.403 1.729 45 9 20
ΕΛΟΤ -52 -67 -81 36 272 188
Κ.Α. ΕΙΔΩΝ 1.300 1.666 2.925 144 185 103
ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ 90 50 190 3.182 5.093 1.500

Ο.Α. CATERING -543 -988 -689 60 167 50
ΕΟΠ -3.233 -3.588 -3.300 20 50 50
ΟΠΑΠ 7.712 8.211 8.631 7 91 1.500

ΣΥΝΟΛΟ Β 7.328 7.191 12.140 10.526 14.176 16.115

ΣΥΝΟΛΟ(Α'τΒ') -153.835 -160.544 -128.773 179.992 177.837 187.419
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Πίνακας 5.4 (συνέχεια) 

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης και Επενδύσεις κατά Δ.Ε.Κ.Ο.

ΔΕΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1985
(Απολογ.)

1986
(Εκτιμήσ.)

1987
(Στόχοι)

1985
(Απολογ.)-----

1986
(Εκτιμήσ.)

1987
(Στόχοι)

ΚΛΘ 17 -26 2 10 11
ΟΛ. ΤΟΥΡΙΓΤ. 1 1 2 — 2 —
ΑΕΔΙΚ -192 -193 -212 43 283 200
ΟΣΚ -874 -586 -590 8.917 8.900 10.200
ΟΕΔΒ -2.560 -2.452 -2.500 — — —
ΕΤΜΟΑ -85 -492 -453 1.618 1.209 1.250
ΤΕΟ 558 1.108 2.002 27.622 33.714 35.700
ΕΟΦ 4.210 4.430 6.300 1.000 1.026 2.000
ΕΛΕΠΕΧ' 2.461 3.801 3.798 691 2.248 3.535

ΣΥΝΟΛΟ Γ 3.536 5.591 8.349 39.871 47.392 52.896

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
(Α + Β + Γ) -150.299 -154.953 -120.424 219.883 225.229 240.315

"Θυγατρικές της ΕΛΕΠΕΧ είναι: 
α)ΔΙΥΛ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
θ) ΕΚΟ - ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε 
γ) ΕΚΟ-ΑΘΕΕ
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