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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1988 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς
Τη Βουλή των Ελλήνων

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Έχω την τιμή να σας υποβάλλω για ψήφιση το Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους του οικονομι

κού έτους 1988, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.
Μετά τη λήξη του διετούς σταθεροποιητικού προγράμματος 1986-1987, και την επιτυχία των 

στόχων του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ο προϋπολογισμός του 1988 έχει σαν κύριους στόχους 
τη διατήρηση της σταθερότητας της οικονομίας μας και την προώθηση, με ταχύτερο ρυθμό, της 
ανάπτυξης της χώρας.

Παράλληλα ένας άλλος βασικός στόχος του προϋπολογισμού του 1988 είναι η προώθηση της 
κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και η διασφάλιση στους εργαζόμενους και τους αγρότες 
πραγματικής αύξησης του πραγματικού τους εισοδήματος, τόσο μέσα από την ονομαστική αύξηση 
των μισθών και ημερομισθίων, όσο και μέσα από τις ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις που 
θεσπίζονται γι' αυτούς.

Επίσης στόχος του προϋπολογισμού του 1988 είναι και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για 
τη διενέργεια επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Ένα βασικό μέσο για την επιτυχία των στόχων αυτών είναι η ριζική αναμόρφωση της φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που θα ισχύσει από το 1988. Η αναμόρφωση αυτή 
θα ολοκληρώσει την αλλαγή του όλου φορολογικού συστήματος, μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ στη 
χώρα μας το 1987 και τη λήψη άλλων θεσμικών φορολογικών μέτρων (αντικειμενικός προσδιορι
σμός της αξίας των ακινήτων, μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους, δειγματοληπτικός έλεγ
χος, ποινικοποίση φοροδιαφυγής κλπ.) κατά την τελευταία εξαετία. Με την αναμόρφωση της φορο
λογίας εισοδήματος επέρχονται σημαντικές αυξήσεις του διαθέσιμου εισοδήματος σε όλους τους 
φορολογούμενους, γίνεται το φορολογικό σύστημα απλό και κατανοητό, εξυπηρετείται η αρχή της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και δημιουργούνται ευνοϊκοί όροι για την ανάπτυξη της χώρας.

Επίσης με τον προϋπολογισμό του 1988 διατίθενται σημαντικές πιστώσεις για την Υγεία, Πρόνοια 
Κοινωνική Ασφάλιση, την Παιδεία και την Εθνική Αμυνα, για να συνεχισθεί η κοινωνική πολιτική 
της Κυβέρνησης, αλλά και να ενισχυθεί η ετοιμότητα και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, λόγω 
των ορατών κινδύνων για τη χώρα.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου και δημόσιους λειτουργούς που συνέ
βαλαν στην προετοιμασία του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους 1988 και που δούλεψαν 
σκληρά και άοκνα για αρκετό χρονικό διάστημα.

Δημήτρης Τσοβόλας 
Υπουργός Οικονομικών





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε το πρώτο εξάμηνο του 1987 με ρυθμούς λίγο χαμη
λότερους από εκείνους του προηγούμενου έτους. Στις χώρες-μέλη της ΕΟΚ η ανάπτυξη στην 
περίοδο αυτή ήταν αισθητά χαμηλότερη από εκείνη του προηγούμενου έτους, αλλά και από το 
μέσο όρο των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Οι εξελίξεις αυτές ήταν αποτέλεσμα των συνεχιζόμε
νων μεγάλων ανισορροπιών στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, που παρατηρήθηκαν παρά 
τις αναπροσαρμογές των τιμών συναλλάγματος, με συνέπεια την αυξανόμενη ένταση στις διε
θνείς εμπορικές σχέσεις. Παράλληλα η ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων από χώρες του ΟΠΕΚ 
παρέμεινε χαλαρή.

Στη συνέχεια του έτους 1987 όμως οι σχετικές αναπροσαρμογές της οικονομικής πολιτι
κής στις κυριότερες βιομηχανικές χώρες και η ουσιαστική βελτίωση των όρων εμπορίου του 
προηγούμενου έτους επέφεραν, μετά από χρονική υστέρηση, μια τόνωση της εσωτερικής 
ζήτησης στις βιομηχανικές χώρες, που συνετέλεσε στην επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου της 
συνολικής παραγωγής.

Ο πληθωρισμός στις χώρες του ΟΟΣΑ το 1987 διαμορφώθηκε σε ψηλότερα επίπεδα, 
κυρίως σαν συνέπεια της παρατηρούμενης ανάκαμψης των τιμών των πρώτων υλών και του 
πετρελαίου διεθνώς. Παρά ταύτα, πτωτική επίδραση άσκησε η σοβαρή μείωση των τιμών των 
εισαγομένων του προηγούμενου έτους και το γεγονός ότι η αγορά εργασίας γενικά παραμένει 
σχετικά χαλαρή. Οι ονομαστικές αυξήσεις στις αμοιβές ήταν χαμηλές και η επιτάχυνση στο 
ρυθμό παραγωγής είχε ανεπαίσθητη επίδραση στην ανεργία.

Η πτωτική τάση του δολλαρίου διακόπηκε προσωρινά στις αρχές του έτους. Μετά τη 
συμφωνία των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών της Δύσης το Φεβρουάριο 1987 (Συμφωνία 
του Λούβρου) η τιμή του δολλαρίου διατηρήθηκε σε ένα σταθερό επίπεδο μέχρι τον Οκτώβριο 
του ίδιου έτους. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύθηκε άπό άνοδο των επιτοκίων βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού και του προεξοφλητικού επιτοκίου των ΗΠΑ. Η θέση του δολλαρίου όμως συνέχισε 
να είναι ευάλωτη, καθώς το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ παρέμεινε σε ψηλά σχετικά 
επίπεδα και οι δύο άλλοι βασικοί εταίροι (Δ. Γερμανία, Ιαπωνία) δεν προχώρησαν αρκετά σε 
μέτρα επέκτασης των οικονομιών τους.

Η Δ. Γερμανία και η Ιαπωνία, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την παραπέρα ανατίμη
ση των νομισμάτων τους προχώρησαν το πρώτο τρίμηνο του 1987 σε μείωση των προεξοφλητι
κών επιτοκίων τους. Μείωση παρατηρήθηκε επίσης στα βραχυχρόνια επιτόκια στο Ην. Βασίλειο 
(λόγω της ενίσχυσης της στερλίνας), όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα μακροπρόθε
σμα επιτόκια παρουσίασαν επίσης υποχώρηση. Αντίθετα ανοδική τάση παρατηρήθηκε στα 
βραχυχρόνια ιδίως επιτόκια στις ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις αυτές είναι ενδεχόμενο να επηρεασθούν μετά την πρόσφατη αναταραχή στα 
διεθνή χρηματιστήρια που εδηλώθηκε με την απότομη πτώση του δείκτη DOW JONES στις 19 
Οκτωβρίου 1987. Ο αντίκτυπος δεν αποκλείεται να είναι σοβαρός για τη διεθνή οικονομία, με 
συνέπεια να αναμένονται αφενός ορισμένες αναθεωρήσεις των προοπτικών για τα βασικά 
μεγέθη της οικονομίας και ιδίως του ρυθμού ανόδου του εθνικού προϊόντος, και αφετέρου 
κάποια επίσπευση στη συνεργασία των νομισματικών αρχών διαφόρων χωρών προς την κατεύ
θυνση τήρησης των συμφωνιών για στενότερη διεθνή συνεργασία και για τον προσδιορισμό 
κοινής πολιτικής διασφάλισης της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και των
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εθνικών τραπεζικών ανορων. Η διεθνής τιμή του δολλαρίου υποχώρησε, οαν συνέπεια της 
χρηματιστηριακής κρίσης και της ευρυτερης αβεβαιότητας που τη συνόδεψε, στα χαμηλότερα 
μεταπολεμικά της επίπεδα. Στις αρχές Νοεμβρίου τα βραχυχρόνια επιτόκια στις ΗΠΑ σημείω
σαν μικρή υποχώρηση, μετά τη διαμόρφωση της τιμής του δολλαρίου σε χαμηλά επίπεδα.

1.1. Οικονομική Δραστηριότητα 1987-1988

Με σχετικά χαλαρότερους από τους αναμενόμενους ρυθμούς εξελίχθηκε η οικονομική 
δραστηριότητα στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ κατά το 1987. Αισθητά χαμηλότερη ήταν η ανάπτυ
ξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρά την κάποια επιτάχυνση κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 1987 (Πίνακας 1.1).

Οι εξελίξεις αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι η βελτίωση των όρων εμπορίου του περα
σμένου έτους που συνετέλεσε στην επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρ
κεια του έτους 1987, δεν επέφερε αποτέλεσμα από την αρχή του έτους, αλλά ιδίως από το 
τέλος του δεύτερου τριμήνου. Τα ωφέλη όμως αυτά εξαντλήθηκαν σχετικά σύντομα και η

Πίνακας 1.1.

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

1986 1987
(Εκτιμήσεις)

Σύνολο ΟΟΣΑ 2, δ 2,25

Σύνολο ΕΟΚ 2,4 2,0
Βέλγιο 2,3 1,25
Γ αλλία 2,0 1.25
Γερμανία Δ.* 2,5 1,5
Δανία 3,4 -0,25
Ελλάδα 1,3 -1,0
Ηνωμένο Βασίλειο 2,7 3,25
Ιρλανδία* -0,5 0,75
Ισπανία 3,0 3,0
Ιταλία 2,7 3,0
Λουξεμβούργο 2,0 2,5
Ολλανδία 1.9 1.5
Πορτογαλία 4,8 3,5

Αλλες Χώρες
ΗΠΑ* 2.5 2.5
Ιαπωνία* 2,5 2,0
Καναδάς* 3,1 2,5
Αυστραλία 1,4 2,5
Τουρκία* 8,0 6,5

* Ρυθμοί Μεταβολής (%) Ακαθόριστου Εθνικού Προϊόντος 

Πηγή: O.E.C.D.. ECONOMIC OUTLOOK No 41. JUNE 1987. Πίνακες 1 και 2
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επίδραση στο σύνολο έτους 1987 ήταν οχετικά περιορισμένη. Η προσαρμογή έξαλλου των 
οικονομιών των πετρελαιοεξαγωγικών χωρων είχε στο μεγαλύτερο μέρος της ολοκληρωθεί, με 
συνέπεια την επιβράδυνση του ρυθμου ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου. Η προβλεπόμενη 
σταθερή ανάπτυξη που θα βασιζόταν στην εσωτερική ζήτηση, ιδιαίτερα στις χώρες με νομίσμα
τα που ανατιμήθηκαν έναντι του δολλαρίου, δεν πραγματοποιήθηκε. Η διάβρωση της ανταγωνι
στικότητας των χωρών αυτών, όπως και η εκτίμηση ότι η ανατίμηση των νομισμάτων τους θα 
συνεχισθεί, προκάλεσαν επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος και χαλάρωση της επενδυ
τικής δραστηριότητας (Πίνακας 1.2).

Για το 1988 οι ρυθμοί ανάπτυξης προβλεπόταν πριν από την αναταραχή στα διεθνή χρημα
τιστήρια τον Οκτώβριο ότι θα διαμορφωνόταν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ενώ τώρα 
υπάρχει αβεβαιότητα, που ιδιαίτερα σχετίζεται με τις εξελίξεις στην οικονομία των ΗΠΑ.

1.2. Απασχόληση και Ανεργία

Η αύξηση που παρατηρείται στο εργατικό δυναμικό στις χώρες-μέλη του Οργανισμού είχε 
ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του μέσου ποσοστού της ανεργίας το 1987 σε ψηλά επίπεδα, 
παρά τη σημειωθείσα άνοδο της απασχόλησης.

Πίνακας 1.2.

Ανεργοι σε ποοοστό (%) του Εργατικού Δυναμικού*

1986 1987
(Εκτιμήσεις)

Σύνολο ΟΟΣΑ 8J3 8,25

Σύνολο ΕΟΚ 1 1.4 11,5
Βέλγιο 1 1.4 11,75
Γ αλλία 10,5 11,25
Γερμανία Δ. 8.0 8,0
Δανία 7.8 8,5
Ελλάδα 8.1 8,75
Ηνωμένο Βασίλειο 11.8 11,25
Ιρλανδία 17,9 18,75
Ισπανία 21,5 21,0
Ιταλία 10,9 11,5
Λουξεμβούργο 1.5 1,25
Ολλανδία 13,3 12.75
Πορτογαλία 8.7 8,75

Αλλες Χώρες
ΗΠΑ 7.0 6,75
Ιαπωνία 2.8 3,0
Καναδάς 9.6 9.25
Αυστραλία 8.0 8,0
Τουρκία 15.1 14,75

' Συμιρωνα με εθνικούς ορισμούς

Π η γη O.E.C.D.. ECONOMIC OUTLOOK. No 41. JUNE 1987. Πίνακες 19 και 20
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To 1986 στις χώρες-μέλη της ΕΟΚ το ποοοοτο της ανεργίας εφταοε στο 11.4%, ενω για 
το 1987 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί οτα ίδια επίπεδα 11 1.5%). Πάντως σημαντικές διαφορο
ποιήσεις στα ποσοστά της ανεργίας μεταξύ των επιμερους χωρων ουνεχίζουν να υφίστανται. 
Οι προβλέψεις για τα ποσοοτά ανεργίας στις επιμερους χώρες της Κοινότητας είναι ότι οτο 
Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Ιταλία τα ποοοστά της ανεργίας 
θα αυξηθούν, στη Δ. Γερμανία και την Πορτογαλία θα παραμείνουν στάσιμα, ενώ σχετική 
μείωση θα παρατηρηθεί στο Ηνωμ. Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και την Ισπανία. 
Μείωση της ανεργίας προβλέπεται επίσης στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ στην Ιαπωνία η 
ανεργία εκτιμάται ότι θα σημειώσει παραπέρα αύξηση.

1.3. Πληθωρισμός

Ελαφρά αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων παρατηρήθηκε στη διάρκεια του τρέ
χοντος έτους. Λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και ορισμένων άλλων πρώτων 
υλών, ο αποπληθωριστής της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ

Πίνακας 1.3.

Μεταβολές (%) Αποπληθωριστή Ιδιωτικής 
Κατανάλωσης σε χώρες του ΟΟΣΑ

1986 1987
(Εκτιμήοεις)

Σύνολο ΟΟΣΑ 2^8 3.5

Σύνολο ΕΟΚ 3,1 3,0
Βέλγιο 1,4 1.5
Γ αλλία 2,2 3,25
Γ ερμανία Δ. -0,4 0,75
Δανία 3,6 4,0
Ελλάδα 22,3 14,75
Ηνωμένο Βασίλειο 3.7 4,0
Ιρλανδία 3,7 3,25
Ισπανία 8,9 5,75
Ιταλία 6,1 4,75
Λουξεμβούργο 0 1,0
Ολλανδία 0 -0.5
Πορτογαλία 11,7 9,75

Αλλες Χώρες
ΗΠΑ 2,1 4,0
Ιαπωνία 0,6 °\
Καναδάς 4.1 3,?5
Αυστραλία 9.5 8,25
Τουρκία 34,0 30,0

Πηγή: O.E.C.D., ECONOMIC OUTLOOK No 41. JUNE 1987. Πίνακας 26
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εκτιμάται οτι θα διαμορφωθεί αρκετά ψηλότερα το 1987. Ειδικότερα όμως στις χώρες-μέλη 
της ΕΟΚ θα υπάρξει σχετική οταθερότητα. Επιοημαίνεται, πάντως, ότι η σταθερότητα αυτή 
τιμών το 1987 προέρχεται από μεγάλη υποχώρηση των ρυθμών πληθωρισμού στις χώρες του 
νότου της ΕΟΚ (Ελλαδα, Ιταλία, Ιοπανία, Πορτογαλία) που αντιστάθμισαν μικρές αυξήσεις στις 
λοιπές χώρες (πλην Ολλανδίας και Ιρλανδίας). Επιοημαίνεται επιτάχυνση του πληθωρισμού στις 
ΗΠΑ, που αναμένεται να συνεχισθει και κατά το 1988 (Πίνακας 1.3).

1.4. Διεθνές Εμπόριο - Ιοοζύγιο Πληρωμών

Ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου αυξήθηκε το 1987 με χαμηλότερο ρυθμό από εκείνο 
του 1986, και η μεταβολή προήλθε κυρίως από επιβράδυνσή του κατά το ά εξάμηνο. Επιβρά
δυνση σημείωσε και ο ρυθμός αύξησης του όγκου του εμπορίου μεταξύ των χωρών - μελών 
του ΟΟΣΑ το 1987. Η δραστική επιβράδυνση στις εισαγωγές του ΟΟΣΑ από τις λοιπές χώρες 
και κυρίως στις εισαγωγές πετρελαίου, παρά την άνοδο που σημείωσε ο όγκος των εξαγωγών,

Πίνακας 1.4.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
(δισεκ. S)

1986 1987
(Εκτιμήσεις)

Η.Π.A. -140,6 -147,0
Ιαπωνία 86,0 95,0
Γερμανία Δ. 35,8 37,0
Γ αλλία 3.5 2,0
Ηνωμένο Βασίλειο -1,6 -3,0
Καναδάς -6,3 -4,0
Ιταλία 5,1 3,0
Σύνολο των επτά χωρών -18,2 -17,0
Υπόλοιπες χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ -1.5 -6,0

Αλλες χώρες - μέλη της ΕΟΚ
Βέλγιο - Λουξεμβούργο" 3,8 4.5
Δανία -4,3 -3,25
Ελλάδα -1,7 -1,5
Ιρλανδία -0,4 -0,5
Ισπανία 4,2 2,25
Ολλανδία 4,8 2.75
Πορτογαλία 1.3 0.5

Ομάδες χωρών
ΕΟΚ 50,4 45,0
ΟΟΣΑ -19,7 -23,0
OPEC
Αναπτυσσόμενες μη πετρέλαιο-

-32,0 -17,0

παραγωγοί χώρες -11,0 -9.0

Πηγή OECD. ECONOMIC OUTLOOK. No 41, JUNE 1987, Πίνακες 30 και 31.
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αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για την υποχώρηοη που εκτιμαται οτι σημειώθηκε στο 
ρυθμό ανόδου του παγκόσμιου εμπορίου.

Σημαντική βελτίωση των όρων εμπορίου των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ με τον υπόλοιπο 
κόσμο είχε σημειωθεί στη διάρκεια του 1986 (35%) σαν αποτέλεσμά της αισθητά μεγαλύτερης 
αύξησης των τιμών σε δολλάρια των εξαγωγών του ΟΟΣΑ προς τις τρίτες χώρες, σε σύγκριση 
με τις τιμές σε δολλάρια των εισαγόμενων προϊόντων από τις χώρες αυτές. Το 1987 όμως οι 
όροι εμπορίου των χωρών του Οργανισμού έμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι, κυρίως λόγω του 
τριπλασιασμού σχεδόν των τιμών σε δολλάρια των εισαγόμενων προϊόντων του ΟΟΣΑ από τις 
τρίτες χώρες και της υποχώρησης των τιμών σε δολάρια των εξαγόμενων ιδίως βιομηχανικών 
προϊόντων προς τις χώρες αυτές. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι το 1987 οι τιμές σε δολλάρια 
των εισαγωγών πετρελαίου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν, αλλά με ρυθμό σημαντικά χαμηλότερο 
του αρχικά προβλεπόμενου (16,5%), ενώ το 1986 οι τιμές πετρελαίου είχαν παρουσιάσει μείω
ση 37%.

Το εμπορικό ισοζύγιο των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ αναμένεται να εμφανίσει το 1987 
ελαφρά επιδείνωση, παρά την ταχύτερη αύξηση του όγκου των εξαγωγών σε σχέση με εκείνο 
των εισαγωγών. Στις ΗΠΑ, ειδικότερα, παρά τη μέχρι τώρα σημαντική υποτίμηση του δολλαρίου 
έναντι των άλλων βασικών νομισμάτων, εκτιμάται ότι σημειώθηκε παραπέρα διεύρυνση του 
εμπορικού ελλείμματος, ενώ αντίθετα στη Δυτική Γερμανία και την Ιαπωνία τα πλεονάσματα 
του εμπορικού ισοζυγίου εκτιμάται ότι διευρύνθηκαν. Ελαφρά, τέλος, μείωση του συνολικού 
πλεονάσματος σημειώθηκε το 1.987 στις χώρες - μέλη της ΕΟΚ.

Καθαρό αποτέλεσμα των εξελίξεων είναι ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των χω
ρών - μελών του Οργανισμού ως σύνολο, θα παρουσιάσει το 1987 επιδείνωση και το έλλειμμά 
τους θα διαμορφωθεί σε αισθητά ψηλότερα επίπεδα από εκείνα των αρχικών προβλέψεων. 
Αντίθετα, σημαντικός εκτιμάται ότι θα είναι ο περιορισμός του ελλείμματος των χωρών - μελών 
του ΟΠΕΚ το 1987, ενώ οι αναπτυσσόμενες μη πετρελαιοπαραγωγοί χώρες εκτιμάται ότι τελι
κά θα επιτύχουν μια εξισορρόπηση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους.

1.5. Οικονομική και Δημοσιονομική Πολιτική

Κύριο χαρακτηριστικό της οικονομικής πολιτικής οτο χώρο του ΟΟΣΑ τον τελευταίο χρόνο 
ήταν ο περαιτέρω συντονισμός των κυβερνήσεων των ισχυροτέρων χωρών - μελών του και οι 
προσπάθειες για στενότερη διεθνή συνεργασία, με σκοπό την διασφάλιση της νομισματικής 
σταθερότητας και της ισορροπίας το ισοζύγιο πληρωμών τους, χωρίς να περιέλθει η διεθνής 
οικονομία σε ύφεση.

Στο επίκεντρο των διεργασιών αυτών συνέχισε να βρίσκεται το πρόβλημα της δημοσιονο
μικής πολιτικής των ΗΠΑ και ειδικότερα κατά πόσο το έλλειμμα του προϋπολογισμού της 
χώρας αυτής μπορεί να περιορισθεί στην απαιτούμενη έκταση για διασφάλιση συνθηκών μόνι
μης ομαλής λειτουργίας της διεθνούς οικονομίας και σταθερής οικονομικής προόδου. Συνέ
πεια των φόβων αυτών ήταν η διατήρηση των πιέσεων στο δολλάριο, των αυξητικών μέχρι το 
Νοέμβριο τάσεων στα επιτόκια των ΗΠΑ και της πρόσφατης αναταραχής στα μεγάλα χρηματι
στήρια και τις αγορές συναλλάγματος, παρά τη σχετική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα 
της διεθνούς συνεργασίας.

Με σκοπό την πρόληψη σοβαρών διαταραχών στη διεθνή οικονομία, συνόφθηκε το Φε
βρουάριο 1987 από τις έξι βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ συμφωνία για 
στενότερη διεθνή συνεργασία. Με αυτήν προβλεπόταν η διατήρηση των συναλλαγματικών ισο
τιμιών, με την προϋπόθεση ότι οι επιμέρους χώρες θα επιδείκνυαν τον απαιτούμενο σεβασμό 
στη δημοσιονομική πειθαρχία και θα γινόταν αναπροσαρμογή της γενικής οικονομικής πολιτι
κής κάθε μιας, ανάλογα με τις κατ' ιδίαν συνθήκες της οικονομίας τους. Ειδικότερα, η κυβέρ
νηση των ΗΠΑ ανέλαβε δέσμευση για δραστικό περιορισμό του ελλείμματος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ενώ οι κυβερνήσεις της Δυτικής Γερμανίας και της Ιαπωνίας για αντίρροπη
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στροφή οε επεκτατική πολίτικη, μεσω ενίσχυσης της εσωτερικής ζήτησης και μείωσης των 
πλεονασμάτων των ισοζυγίων εξωτερικών συναλλαγών τους, προς αποσόβηση ύφεσης στη 
διεθνή οικονομία.

Η νομισματική πολιτική συνεχίστηκε λιγότερο περιοριστική και οι νομισματικές συνθήκες 
διατηρήθηκαν σχετικά χαλαρές στο μεγαλύτερο τμήμα του ΟΟΣΑ, αν και με αρκετές διαφορο
ποιήσεις, ανάλογα ιδίως με την εξέλιξη του πληθωρισμού, τη δημοσιονομική κατάσταση και την 
τιμή του συναλλάγματος. Παρατηρήθηκε επίσης κατά το πρώτο θμηνο του 1987 μια μεγάλη 
αύξηση στις συνολικές νέες χορηγήσεις του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 1986.

Αντίθετα, η δημοσιονομική πολιτική συνεχίζει συνολικά να έχει γενικά περιοριστικό χαρα
κτήρα. Εμφαση αποδίδεται ιδίως σε μεταρρυθμίσεις του συστήματος φορολογίας, με κατεύ
θυνση τη μείωση του φορολογικού βάρους, τον περιορισμό των στρεβλώσεων της οικονομικής 
συμπεριφοράς και την απλοποίηση των φορολογικών συστημάτων. Σε υλοποίηση της συμφω
νίας για στενότερη διεθνή συνεργασία, έγιναν ορισμένες αναπροσαρμογές σε πιο περιοριστική 
κατεύθυνση στις χώρες με μεγάλα ελλείμματα στον κρατικό προϋπολογισμό (ιδίως ΗΠΑ, Γαλ
λία, Ιταλία, Καναδά) και προς ελαφρά χαλάρωση σε χώρες με σχετικά καλύτερη οικονομική 
κατασταση (Ιαπωνία, Δ. Γερμανία, Ην. Βασίλειο).

Το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού των ΗΠΑ κατά το δημοσιονομικό έτος 
1988 αναμένεται ότι δεν θα υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά 
την αισιοδοξία των επισήμων προβλέψεων και τους στόχους των επί του θέματος αποδεκτών 
προτάσεων. Αυτές προβλέπουν δραστική μείωση του ελλείμματος με σημαντικές περικοπές 
δαπανών, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και ελαφρές αυξήσεις της φορολογίας.

Σχετικά περιοριστική επίσης διαμορφώθηκε για το 1987 η δημοσιονομική πολιτική στην 
Ιαπωνία. Οι γενικές δαπάνες δεν απέκλιναν σημαντικά από το επίπεδο των προηγούμενων δύο 
δημοσιονομικών ετών. Εντούτοις η κυβέρνηση ανήγγειλε το καλοκαίρι συμπληρωματικό προϋ
πολογισμό που απέβλεπε οε ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, ενώ ενισχύθηκαν οι προβλέψεις 
του αρχικού για αύξηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων και τών επενδύσεων σε κατοικίες 
και για μεταρρυθμίσεις του συστήματος φορολογίας με ουδέτερη επίδραση στα δημόσια έσο
δα: μειώσεις των συντελεστών φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, διεύρυν
ση της φορολογικής βάσης (φορολογητέας ύλης) με κατάργηση των απαλλαγών και εφαρμογή 
ενός γενικού φόρου στις πωλήσεις.

Η εξαιρετικά περιοριστική δημοσιονομική πολιτική της Δ. Γερμανίας που εφαρμόσθηκε 
την τελευταία τριετία, παρουσιάζει ελαφρά αναστροφή, κυρίως από πλευράς φορολογικών 
ελαφρύνσεων, οι οποίες θα αρχίσουν το 1988 και από πλευράς ενός σχεδίου μείζονος φορο
λογικής μεταρρύθμισης, που προγραμματίζεται να εφαρμοστεί το 1990.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου τομέα το δημοσιονομικό έτος 
1986/87 υπελήφθηκαν σημαντικά του προβλεπόμενου στόχου (από 7 δισ. σε 3,3 δισ. λίρες ή 
1,75% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος), κυρίως λόγω μεγαλύτερης απόδοσης των εσό
δων της φορολογίας εταιρειών. Το τρέχον δημοσιονομικό έτος τα έσοδα από τις συνεχιζόμενες 
πωλήσεις δημοσίων επιχειρήσεων πρόκειται να διατεθούν για παραπέρα μείωση των δανειακών 
αναγκών του Δημοσίου και των ήδη χαμηλών συντελεστών φορολογίας εισοδήματος.

Η δημοσιονομική πολιτική στη Γαλλία, συνέχισε για δεύτερο χρόνο τις προσπάθειες για 
βελτίωση του τακτικού προϋπολογισμού, με προοπτική το 1988 να έχει πετύχει μείωση του 
ελλείμματος του κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από το 2,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
το 1986. Η γαλλική κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευθεί να προβεί σε παραπέρα μειώσεις συντε
λεστών της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και για αύξηση των εσό
δων του ασφαλιστικού συστήματος. Επίσης υπάρχει δέσμευση να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα 
από την πώληση δημοσίων επιχειρήσεων στη βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης των υπολοίπων 
επιχειρήσεων και στη μείωση του δημοσίου χρέους.
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Στην Ιταλία το 1987 το έλλειμμα του προϋπολογισμού του κράτους φαίνεται οτι τελικά θα 
διαμορφωθεί σε επίπεδο σχετικά χαμηλότερο από τον προηγούμενο χρόνο, με την προϋπόθε
ση ότι θα επιτευχθούν οι προγραμματισμένες περικοπές δαπανών και αύξηση εσόδων.

Ο προϋπολογισμός του Καναδά εκτιμόται ότι θα σημειώσει μείωση του ελλείμματος το 
δημοσιονομικό έτος 1987/88. Στο αποτέλεσμα αυτό πρόκειται να συμβάλλει η συγκράτηση 
των δημοσίων δαπανών, παρά την αύξηση των επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα, η αύξηση 
των ειδικών φόρων κατανάλωσης και η απλοποίηση του συστήματος εισπράξεων της φορολο
γίας.

Στην Αυστραλία αναγγέλθηκε σειρά πρόσθετων μέτρων λιτότητας για το δημοσιονομικό 
έτος 1987/88, που περιλαμβάνουν μείωση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού και 
πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, με διάθεση των εσόδων στην ελάφρυνση του δημοσίου 
χρέους.

Στις περισσότερες από τις μικρότερες χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ, με σκοπό την αντιμετώπι
ση πιεστικών προβλημάτων στα ισοζύγια πληρωμών και τον έλεγχο του πληθωρισμού, t ημειώ- 
θηκε περιορισμός των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω περικοπών δαπανών 
και αύξησης της φορολογίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 1987 είναι το δεύτερο έτος εφαρμογής του σταθεροποιητικού προγράμματος της διε
τίας 1986-1987, οι δε εξελίξεις που σημειώθηκαν, δείχνουν ότι έχουν ήδη αρχίσει σε σημαντι
κό βαθμό να γίνονται εμφανή τα αποτελέσματα που αναμένονταν από την εφαρμογή του προ- 
γραμμάτος αυτού, κυρίως οτο ρυθμό πληθωρισμού, στη διάρθρωση της δαπάνης της 
οικονομίας, οτο έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας, 
καθώς και στο δημοσιονομικό έλλειμμα. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανόδου του δείκτη τιμών 
καταναλωτή μεταξύ αρχής και τέλους έτους εκτιμάται ότι θα συγκροτηθεί κοντά στο 16% παρά 
την εφαρμογή, το 1987, του Φ.Π.Α. που επέφερε μια αύξηση εφάπαξ κατά 3 εκατοστιαίες 
μονάδες περίπου (1986:16,9%, 1985:25%) και σε μέσα επίπεδα στο 16,5% (1986:23%, 
1985:19,3%). Το έλλειμμα των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας, σε εθνικολογιστική βάση, 
προβλέπεται ότι θα μειωθεί στο 4,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε τιμές 1970, 
(1986:4,3%, 1985:6,2%) γεγονός που αντανακλά την πραγματοποίηση του οτόχου που είχε 
τεθεί για περιορισμό του ελλείμματος, σε συναλλαγματική βάση, στα 1.250 εκατ. δολλ. Εξάλ
λου η συνολική κατανάλωση, σε σταθερές τιμές, ως ποσοστό του ΑΕΠ συγκρατήθηκε κοντά 
στο ποσοστό των προηγούμενων δύο ετών, εξέλιξη που προοιωνίζεται για τα προσεχή χρόνια 
άνοδο του ποσοστού εγχώριων αποταμιεύσεων ικανή να συμβάλλει στη στήριξη περισσοτέρων 
παραγωγικών επενδύσεων και στην ανάκαμψη της οικονομίας σε μονιμότερη βάση.

Σχετικά με την προοπτική αυτή, είναι αξιοσημείωτο ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις εμφάνισαν 
το 1987 αύξηση (6,7%) όπως και το 1986 (5,0%), που όμως το τρέχον έτος συνδυάσθηκε με 
αύξηση 8,4% των επενδύσεων σε εξοπλισμό (1986:1,1%) και μικρότερη αύξηση των επενδύ
σεων σε κατοικίες (1987:5,8%, 1986:17,5%). Η έναρξη μεταστροφής στον προσανατολισμό 
των επενδύσεων, που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα δύο τελευταία 
χρόνια, αναμένεται να επιφέρει τις επιθυμητές διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγή, με μεί
ωση της σχετικής σημασίας του προϊόντος των υπηρεσιών στο ΑΕΠ (56-57%) που ήταν αυξη
μένο τα τελευταία χρόνια. Οι εξελίξεις αυτές, σημαίνουν ότι η ελληνική οικονομία που λειτουρ
γούσε κάτω από συνθήκες προστατευτισμού, προσαρμόζεται σταδιακά στις συνθήκες του 
διεθνούς ανταγωνισμού. Στη μεταβατική αυτή περίοδο προσαρμογής σημειώνεται διακοπή 
αναποτελεσματικών δραστηριοτήτων, που πρέπει να αντισταθμισθεί γρήγορα από την τεχνολο
γική αναβάθμιση παλαιών και τη δημιουργία νέων αποτελεσματικών κλάδων παραγωγής.

Στη διαδικασία της προσαρμογής αυτής, μείωση του ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, κατά 0,5%, 
όπως εκτιμάται για το 1987 (1986:+1,4%, 1985:+3,2%) δεν αποτελεί απροσδόκητη και δυ
σμενή εξέλιξη εφόσον συνοδεύεται με ικανού μεγέθους διαρθρωτικές αλλαγές στη δαπάνη 
υπέρ των παραγωγικών επενδύσεων, στις οποίες επίμονα πρέπει να επικεντρωθούν οι επιδιώ
ξεις της χώρας στο στάδιο αυτό. Επομένως οι εξελίξεις τόσο στο ΑΕΠ όσο και στην ανεργία 
θα πρέπει να εξεταστούν σε συνδυασμό με την προσπάθεια για διαρθρωτική αλλαγή στην οικο
νομία.

2.1. Η Δαπάνη της Οικονομίας

Από εξέταση των μεταβολών των συστατικών μερών της δαπάνης προκύπτει ότι κύριος 
παράγοντας της μικρής μείωσης του ΑΕΠ το 1987 είναι η ισόποση περίπου ελάττωση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης σε σταθερές τιμές, ενώ η δημόσια κατανάλωση εκτιμάται ότι σημείωσε 
μικρή άνοδο.
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Πίνακας 2. 1

Ακαθάριστη Δαπάνη της Οικονομίας

Συμβολή
Ετήοιες ποσοστιαίες μεταβολές (%) στην αύξηση του ακαθ. εγχ. προϊόντος

1984 1985 ' 1986 ·

Κατανάλωοη 1,7 3,6 0,6
(Ιδιωτική) (1.4) (3,8) (0,8)
(Δημόσια) (3,0) (2,8) (0,0)

Ακαθ. επενδύσεις -5,7 5,1 -4,8
(Ιδιωτικές) (-13,3) (2,1) (5,0)
(Δημόσιες) (10,1) (10,0) (-19,9)

Μεταβολή αποθεμ.'31 1,8 1,8 2,4 |
Στατιστικές διαφορές'3’ 1,0 2,7 1.8 I
Ισοζύγιο αγαθών
και υπηρεσιών'31 -3.7 -6,4 -4,4

(Ειοαγ. αγαθών
υπηρεσιών) (0,2) (12,8) (3,6)
(Εξαγωγές αγαθών
υπηρεσιών) (16.9) (1.3) (14,1)

Ακ. Εγχ. Προϊόν
σε αγοραίες τιμές 2,8 3,0 1.3

1987 ■' 1984 1985 ' 1986 ■' 1987·'

-0.3 1.5 3,1 0.5 -0,3
(-0.9) (1.0) (2,6) (0,5) (-0,6)
(2.0) (0.5) (0,5) (0.0) (0,3)
1.4 -1,0 0,8 -0.8 0,2

(6.7) (-1,6) (0,2) (0.5) (0,7)
(-9,2) (0,6) (0.6) (-1,3) (-0,5)

1.1 0,1 0.6 |
3.5 -1.7 1,7 -0,8 ( -0,6

-4,1 2,9 -2,7 1,8 0,2

(1.3) (-0.1) (-3,0) (-0,9) (-0,4)

(2.5) (3.0) (0,3) (2.8) (0,6)

-0,5 2,8 3,0 1,3 -0,5

(1) Προσωρινά στοιχείο
(2) Εκτιμήσεις
(3) Ως ποσοστό του Ακοθ Εγχώριου Προϊόντος του προηγουμένου έτους στις στήλες των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών 
Πηγή Υπουργείο Εθνικής Οικονομιος

Μειωτικές επιδράσεις στο ΑΕΠ σημειώθηκαν από τις δημόσιες επενδύσεις, ως αποτέλε
σμα του περιορισμού των χαμηλής προτεραιότητας δημόσιων επενδυτικών δαπανών. Εξισορ- 
ροπητικές επιδράσεις ασκήθηκαν από τις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες όπως προαναφέρθη- 
κε περιέχουν σημαντικότερο, από ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια, τμήμα παραγωγικών 
επενδύσεων σε εξοπλισμό, θετικό ήταν και το αποτέλεσμα του εξωτερικού τομέα της οικονο
μίας, αν και χαμηλότερο από ότι το αντίστοιχο του 1986 (Πίνακας 2.1).

2.2. Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών

Το 1987 το επίπεδο προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών σημείωσε ελαφρά υποχώρηση 
που εκτιμάται σε 0,5%. Η μείωση του ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, προέρχεται από τον τομέα της 
δευτερογενούς παραγωγής (1987:-0,9%, 1986: 0,2%, 1985: 3,8%), και ειδικότερα από την 
μεταποίηση, που εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε επίπεδο 2% χαμηλότερο του 1986 (1986: 
+0,5%, 1985: +3,6%) και από τον τομέα της Πρωτογενούς παραγωγής (1987:-4,0%, 1986: 
3,5%, 1985: 1,2%) λόγω της μείωσης της φυτικής παραγωγής (1987: -5,9%, 1986: 2,4%, 
1985: 0,6%). Αντίθετα ο όγκος των παρεχόμενων υπηρεσιών εκτιμάται ότι σημείωσε μικρή 
αύξηση έναντι του προηγούμενου έτους (1987:0,6%, 1986: 1,5%, 1985:3,4%). Η επιβραδυ
ντική αυτή όμως εξέλιξη είναι ενδεικτική του ότι ο τομέας παροχής υπηρεσιών δεν αναπτύσσε
ται αυτόνομα, αλλά επηρεάζεται αρκετά από την πορεία της λοιπής οικονομίας (Πίνακας 2.2).

Οι εξελίξεις στη μεταποιητική παραγωγή επηρεάσθηκαν από την πτωτική εξέλιξη της εγ
χώριας ζήτησης καθώς και από την επιβραδυνόμενη άνοδο της διεθνούς ζήτησης για εγχώρια 
μεταποιητικά προϊόντα. Το επίπεδο της εγχώριας ζήτησης βιομηχανικών προϊόντων προφανώς 
έχει επηρεασθεί από τη σχετική μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και 
από την εντονότερη παρουσία ανταγωνιστικών εισαγόμενων προϊόντων. Οι επιδράσεις αυτές,
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Πίνακας 2.2

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Συμβολή
Ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές (%) στην αύξηση του οκαθ. εγχ. προϊόντος

Τομέας 1984 1985 1986 ?ι 1987 '?ι 1984 1985 ” 1986 ι!· 1 987 2'

Πρωτογενής 7,0 1,2 3,5 -4,0 0,9 0,2 0,5 -0,5
Δευτερογενής 1,3 3,8 0,2 -0,9 0,4 1,1 0,1 -0,3
(Ορυχεία) (12,1) 0,9) (0,3) (-0,6) (0,2) (0,0) (0,0) ( - )
(Μεταποίηση) 0,2) (3,6) (0,5) (-2,0) (0,3) (0,7) (0,1) (-0,4)
(Επιχ. Ηλεκτ. Υδ.) (5,8) (6,4) (2,4) (3,7) (0,2) (0,2) (0,1) (0,1)
(Κατασκευές) (-4,9) (3,5) (-2,4) (0,0) (-0,3) (0,2) (-0,1) ( - )
Υπηρεσίες 2,9 04 05 06 06 09 0,8 03

Ακ. Εγχ. Προϊόν 2,9 3,2 1,4 -0,5 2,9 3,2 1,4 -0,5

(1) Προοωρινά φτοιχεία

(2) Εκτιμήσεις

Πηγή Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

με στοιχεία Ιανουάριου - Αυγούστου, εντοπίζονται στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών 
(1987: -2,9%, 1986: 3,5%) αλλά και ειδών διαρκούς κατανάλωσης (1987: -9,4%, 1986: 3,5%). 
Η μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής κεφαλαιακών αγαθών (1987: -4,3%, 1986: -1,3%) συν
δέεται με την ανεπαρκή ακόμη ανάκαμψη των επενδύσεων. Δεδομένου ότι οι συνθήκες προ
σφοράς ήταν σχετικά ευνοϊκές για τον μεταποιητικό τομέα, η πτώση της παραγωγής του τομέα 
θα πρέπει να αποδοθεί σε ποιοτικούς - διαρθρωτικούς παράγοντες, συνδεόμενους με την 
ελλιπή τεχνολογική αναβάθμιση των μεθόδων παραγωγής και την καθυστέρηση του εμπλουτι
σμού της παραγωγής με νέα προϊόντα. Πτώοη σημείωσε και το προϊόν μεταλλείων - ορυχείων 
(1987: -0,6%, 1986: 0,3%) ενώ το προϊόν ηλεκτρισμού - φωταερίου αυξήθηκε (1987: 3,7%, 
1986: 2,4%) λόγω ανόδου της κατανάλωσης ενέργειας για οικιακή χρήση.

Το προϊόν του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, δάση και αλιεία, κτηνοτροφία) μειώθηκε το 
1987 κατά 4% (1986: +3,5%), λόγω πτώσης του επιπέδου της παραγωγής των αροτραίων 
καλλιεργειών κατά 3, 9% (1986: +1 1,3%, 1985: -5,5%) και των δενδρωδών καλλιεργειών κατά 
10,3% (1986: -12,7%, 1985: 13,2%). Αντίθετα η κτηνοτροφική παραγωγή εμφανίζεται αυξη
μένη κατά 4,8% (1986: -2,7%, 1985: 0,4%) αντανακλώντας αύξηση του ζωικού κεφαλαίου 
ουνεπεία της αποθάρρυνσης σφαγής ζώων μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ.

Η μείωση της φυτικής παραγωγής, προέρχεται από ελάττωση παραγωγής σιταριού (τόσο 
μαλακού όσο και σκληρού) που οφειλόταν κυρίως στην επαναφορά των στρεμματικών αποδό
σεων στα μέσα επίπεδα της περασμένης τριετίας και εν μέρει στον περιορισμό των εκτάσεων 
(10%) για μαλακό σιτάρι. Μειωμένη ήταν επίσης η παραγωγή βαμβακιού (1987: 520 χ. τον., 
1986:634 χ.τον.), λόγω πτώσης των στρεμματικών αποδόσεων. Σημαντικά μειωμένη (1760 χ. 
τον. έναντι 2562 χ.τον. του 1986) ήταν η παραγωγή τεύτλων λόγω περιορισμού της καλλιέρ
γειας μετά την κακοκαιρία του Μαρτίου. Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν επίσης δυσμενώς 
την παραγωγή ξηρών καρπών, των εληών για επιτραπέζια χρήση και των εσπεριδοειδών. Αντί
θετα η παραγωγή ελαιολάδου εκτιμάται αυξημένη στους 248 χ. τον. (1986: 230 χ.τον.), γιατί 
ευνοήθηκε από τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην κρίσιμη περίοδο καρποφορίας 
των ελαιοδένδρων.

Το εισόδημα από τους κλάδους παροχής υπηρεσιών εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 0,6% 
έναντι 1,5% το 1986 και 3,4% το 1985. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα μειώσης της εσωτε
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ρικής κυρίως τουριοτικής κίνησης και του εμπορίου, λόγω ελαττωμένης παραγωγής βιομηχανι 
κών και γεωργικών προϊόντων και στάσιμου σχεδόν όγκου εισαγωγών εμπορευμάτων, που αντι
σταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και τω\ 
υπηρεσιών στέγασης.

2.3. Απασχόληση - Ανεργία

Η συνολική απασχόληση, που σημείωσε περιορισμένη αύξηση (0,4%) το 1986, υπολογίζε
ται ότι μειώθηκε κατά 0,8% το 1987, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της δειγματοληπτική(
' Ερευνας Απασχόλησης της ΕΣΥΕ. Η εκτίμηση αυτή είναι αποτέλεσμα αύξησης της απασχόλη
σης στις αστικές και ημιαστικές περιοχές κατά 1% περίπου και μείωσης της αγροτικής απα
σχόλησης κατά 5%.

Μείωση απασχόλησης κατέγραψε ειδικότερα και ο σχετικός δείκτης της ΕΣΥΕ για τη 
βιομηχανία το πρώτο εξάμηνο (1987:-2,3%, 1986:+0,8), ενώ παρατηρήθηκε αύξηση στις μέ
σες ώρες εργασίας στον ίδιο τομέα (1987: +0,7%, 1986: -0,1%) και αναμένεται πτώση της 
μεταποιητικής παραγωγής για ολόκληρο το 1987, γύρω στο 2%. Η μείωση αυτή στη βιομηχανι
κή απασχόληση δεν οδηγεί σε μείωση της συνολικής αστικής απασχόλησης, επειδή αντισταθ
μίζεται από την αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων, στο δημόσιο τομέα (ά εξάμηνο 
1987: +0,6%, 1986: +2,5%) και στις τράπεζες.

Παρά τη μείωση της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας, δε φαίνεται να υπάρχει 
διόγκωση της ανεργίας (ΕΣΥΕ: 7,4% το 1987, όσο και το 1986), αφού παρατηρείται ανάλογη 
μείωση του συνολικού εργατικού δυναμικού (-0,8%).

2.4. Οι εξελίξεις στις τιμές

Βασική επιδίωξη των μέτρων του Οκτωβρίου 1985 για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, 
αποτέλεσε η επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των τιμών και η αναχαίτηση των πληθωριστικών 
προσδοκιών. Μέσα στο 1986, επιτεύχθηκε σημαντική προσέγγιση του αρχικού στόχου που 
προέβλεπε μείωση του πληθωρισμού κατά 9 εκατ. μονάδες. Έτσι, ο ρυθμός ανόδου του δείκτη 
τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ο οποίος μέσα στο 1985 είχε φτάσει το 25%, περιορίστηκε κατά το 
1986 στο 16,9%, ενώ κατά το τρέχον έτος αναμένεται μικρή περαιτέρω επιβράδυνσή του.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού που αναμένεται να σημειωθεί για δεύτερη συνεχή 
χρονιά πραγματοποιείται παρότι η οικονομία υπέστη το 1987 την εφάπαξ πληθωριστική επί
δραση από την εφαρμογή του Φ.Π.Α. και την επίδραση των δυσμενών καιρικών συνθηκών στις 
αρχές της άνοιξης. Οι προηγούμενοι βασικά παράγοντες εκτιμάται ότι θα συντελέσουν στην 
υπέρβαση του αρχικού στόχου που είχε τεθεί στο πρόγραμμα.

Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα οριστικά στοιχεία προκύπτει ότι στο δεκάμηνο Ιανουάριου - 
Οκτωβρίου 1987 ο ΔΤΚ της ΕΣΥΕ σημείωσε άνοδο 13,6% έναντι αύξησης 15,2% την ίδια 
περίοδο του 1986 (Πίνακας 2.3).

Η επιβράδυνση του αυξητικού ρυθμού των τιμών στο δεκάμηνο 1987 σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, οφείλεται κυρίως στις μικρότερες αυξήσεις των τιμών των ειδών διατρο
φής, ένδυσης - υπόδησης και διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

Αντίθετα μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν εφέτος οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών 
των κατηγοριών υγείας - ατομικής καθαριότητας, εκπαίδευσης - μόρφωσης - αναψυχής και 
λοιπών αγαθών και υπηρεσιών.

Σε μέσα επίπεδα δεκαμήνου (Ιανουάριου - Οκτωβρίου) ο ρυθμός αύξησης τ τιμών κατα
ναλωτή επιβραδύνθηκε φέτος σημαντικά και έφθασε το 16,6% έναντι αντίστοιχων ρυθμών 
24,1% το 1986 και 18,3% το 1985.

Με βάση τα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι το 1987 θα σημειωθεί σημαντική αποκλιμάκωση

28



Πίνακας 2.3

Μεταβολές (%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(αρχή-τέλος περιόδου Ιανουάριου - Οκτωβρίου)

Γενικός Δείκτης 
Ειδικοί Δείκτες:

Διατροφή 
Ποτά - Καπνός 
’Ενδυση - Υπόδηση 
Στέγαση 
Διαρκή αγαθά
Υγεία - Ατομική καθαριότητα 
Εκπαίδευση - Μόρφωση - Αναψυχή 
Μεταφορές - Επικοινωνίες 
Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες

1985 1986 1987
18,0 15,2 13,6

17,3 12,5 7,2
11,8 15,3 14,5
23,6 24,4 19,6
15,5 12,2 13,5
17,1 20,4 15,0
9,8 14,5 20,8

21,8 15,7 22,1
18,7 10,5 9,4
25,9 9,2 17,2

του πληθωρισμού οε μέσα ετήσια επίπεδα. Συγκεκριμένα, αναμένεται περιορισμός της ανόδου 
του ΔΤΚ γύρω στο 16,5% κατά το 1987, ενώ το 1986 είχε φτάσει στο 23%.

Η μείωση του ρυθμού του πληθωρισμού σε μέσα επίπεδα θα προέλθει φέτος από τις 
ευνοϊκές επιδράσεις που ασκούνται από τη συγκράτηση της αύξησης των αγροτικών τιμών και 
του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα και τη μικρότε
ρη επίπτωση των καθαρών έμμεσων φόρων παρά τη μείωση των επιδοτήσεων, κυρίως των 
εξαγωγών. Σημαντική εξάλλου επίπτωση στη μείωση του πληθωρισμού είχε και η επιβράδυνση 
του ρυθμού αύξησης των τιμών των εισαγομένων εξαιτίας της πτώσης του δολλαρίου.

2.5 Αμοιβή εργασίας

Το 1987 συνεχίστηκε η εφαρμογή της πολιτικής μιοθών που προβλεπόταν στη Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.10.85 (Ν. 1584/86), με μοναδική τροποποίηση την ανα
προσαρμογή του πρώτου κλιμακίου της ΑΤΑ από 50.000 σε 60.000 δρχ.

Η πολιτική αυτή συμπληρώθηκε από τα φορολογικά μέτρα για τους μισθωτούς και συντα
ξιούχους, που περιλαμβάνονται στο Ν.1731/87: καθιέρωση νέας φορολογικής κλίμακας για 
όσους έχουν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, αναπροσαρμο
γή της -ειδικής μείωσης» του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες από 300.000 οε 340.000 
δρχ., και θεσμοθέτηση της επιδότησης ενοικίου για τους μισθωτούς και συνταξιούχους που 
δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία.

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του 1987 τέθηκαν σε ισχύ οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 149 
(όροι εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού), 71 (συντάξεις των ναυτικών) και 92 (ενδιαίτηση 
πληρωμάτων πλοίων) που είχαν κυρωθεί το προηγούμενο έτος. Επίσης ψηφίστηκαν ο 
Ν. 1682/87 (που, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης μετοχών των επιχειρήσε
ων στο προσωπικό τους), ο Ν. 1694/87 (επέκταση των διατάξεων για το ενιαίο μισθολόγιο 
στους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου), ο Ν.1711/87 (τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων για το ΝΑΤ), και ο Ν. 1735/87 (προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο τομέα). Επί
σης εκδόθηκαν προεδρικά διατάγματα για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στο 
μόλυβδο (Π.Δ. 94/87) και για τη σύσταση επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 
στα εργοτάξια (Π.Δ. 315/87). Τέλος, πρόσφατα εξαγγέλθηκαν (α) η κατάργηση του άρθρου 4 
του Ν. 1365/83 για τις κοινωνικοποιήσεις, (β) η τροποποίηση του Ν.3239/55 για τις συλλογικές
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διαπραγματεύσεις. <\·ι Π κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης 135 για τα συμβούλια των εργαζομέΙ 
νων. ·δι η επέκταση ίου Ν. 1568/85 γ;α την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζόμενων και ιει 
η ίδρυση Ινστιτούτού Εργασίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, οι μέσες ετήσιες προ φορολογίας απο
δοχές στον αστικό τομέα της οικονομίας θα αυξηθούν το 1987 κατά 11,5% έναντι 12,5% 
πέρυσι. Εξάλλου, το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών θα αυξηθεί κατά 12,6% έναντι 
11,5% πέρυσι.

Επίσης, από τα στοιχεία των δειγματοληπτικών ερευνών της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι το ά- 
εξάμηνο του 1987 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 1986:

α) Στη μεγάλη βιομηχανία οι ωριαίες αποδοχές των εργατών αυξήθηκαν κατά 10,4%, οι 
εβδομαδιαίες αποδοχές των εργατών επίσης κατά 10,4% και οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλ
λήλων κατά 9,6%,

β) Στο λιανικό εμπόριο οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων αυξήθηκαν κατά 8,6%,

γ) Στα ορυχεία - μεταλλεία - λατομεία, οι εβδομαδιαίες αποδοχές των εργατοτεχνιτών 
αυξήθηκαν κατά 10,5% και οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων κατά 10,8%.

Τέλος, σύμφωνα με άλλες έρευνες της ΕΣΥΕ, τον Απρίλιο του 1987 σε σύγκριση με τον 
ίδιο μήνα του 1986 οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων Τραπεζών ήταν αυξημένες κατά 
8,1%, ενώ οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων ασφαλειών ήταν αυξημένες κατά 8,3%.

2.6. Νομισματικές και πιστωτικές εξελίξεις

Από τα διαθέσιμα στοιχεία της περιόδου Ιανουάριου - Αυγούστου διαπιστώνεται σημαντική 
συγκράτηση του ρυθμού της πιστωτικής επέκτασης προς την οικονομία κατά το τρέχον έτος, 
ενώ αντίθετα η μεγάλη αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων έχει επιταχύνει το ρυθμό ανόδου 
της προσφοράς χρήματος με την ευρεία έννοια (M3).

Πιο αναλυτικά, η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας επιβραδύν
θηκε οημαντικά στην περίοδο Ιανουάριου - Αυγούστου 1987 σε σχέση με την αντίστοιχη περι- 
συνή περίοδο (2,5% έναντι 7,5% στο οκτάμηνο του 1986). Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις 
εκτιμάται ότι η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα για ολόκληρο το έτος θα είναι 
χαμηλότερη κατά 2 τουλάχιστον ποσοστιαίες μονάδες από τον ετήσιο αρχικό στόχο (11%). Η 
συγκράτηση είναι περισσότερο αισθητή στις πιστώσεις των εμπορικών τραπεζών οι οποίες 
κινούνται από τους πρώτους μήνες του έτους με χαμηλούς ρυθμούς, ενώ οι πιστώσεις των 
ειδικών πιστωτικών οργανισμών, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν και αυτές επιβράδυνση 
στην εξεταζόμενη περίοδο, εκτιμάται ότι τελικά δεν θα υστερήσουν αισθητά από το στόχο του 
Νομισματικού Προγράμματος για το 1987 (ρυθμός αύξησης 12%).

Η πιστωτική επέκταση προς το δημόσιο τομέα εμφανίζει και αυτή στην περίοδο Ιανουά
ριου - Αυγούστου 1987 συγκράτηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 1986 αλλά 
εξακολουθεί όμως να είναι ψηλή σε σχέση με τη μεγάλη επιβράδυνση που προέβλεπε-το 
νομισματικό πρόγραμμα για το τρέχον έτος. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Κεντρικής Διοίκη
σης ειδικότερα παρουσιάστηκαν αυξημένες στην εξεταζόμενη περίοδο (οκτάμηνο) λόγω της 
επίσπευσης στην καταβολή ορισμένων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων (ΙΚΑ, λιπάσματα), 
αλλά επιπλέον και ο βαθμός χρηματοδότησης του ελλείμματος από την αγορά υστέρησε κατά 
το πρώτο εξάμηνο του έτους έναντι των εκτιμήσεων του προγράμματος.

Από τον Ιούνιο όμως και μετά η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά λόγω της ικανοποιη
τικής διάθεσης τίτλων του Δημοσίου στο ευρύ αποταμιευτικό κοινό, που έχει σαν συνέπεια 
αντίστοιχα μειωμένη προσφυγή στο τραπεζικό σύστημα της χώρας και τον εξωτερικό δανεισμό. 
Η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης προς το δημόσιο τομέα στην περίοδο του οκτάμη
νου Ιαν.-Αυγούστου 1987 οφείλεται στις χαμηλότερες καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες των 
ΔΕΚΟ, που προσδιορίζονται από το ύψος της καθαρής χρηματοδότησης των ελλειμματικών
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επιχειρήσεων και οργανισμών μειωμένο kgto την αύξηση των τοποθετήσεων άλλων ασφαλιστι
κών κυρίως ορ\ανισμων σε καταθέσεις και χρεόγραφα του δημοσίου. Από την εξέλιξη των 
μεγεθών αυτών προκύπτει ότι ενώ για το σύνολο των ελλειμματικών ΔΕΚΟ θα υπάρξει σε 
ολόκληρο το έτος υπέρβαση οε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, ένα μέρος της θα αντισταθμι
στεί από ψηλότερη αύξηση των διαθεσίμων άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η συνολική πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό και δημό
σιο τομέα της οικονομίας προβλέπεται να σημειώσει το 1987 για δεύτερο στη σειρά έτος 
σημαντική επιβράδυνση και να διαμορφωθεί σε επίπεδο που θα υπερβαίνει ελαφρά μόνο το 
στόχο που τέθηκε στο Νομισματικό Πρόγραμμα του 1987 (11%). Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι 
αντίθετα με τη συγκράτηση της συνολικής πιστωτικής επέκτασης, μέσα στο 1987 παρατηρή
θηκε σημαντική διεύρυνση των εγχωρίων πόρων. Το με ευρεία έννοια χρήμα αυξήθηκε στη 
δωδεκάμηνη περίοδο Αυγούστου 1986 - Αυγούστου 1987 κατά 23% έναντι αύξησης κατά 
19,1% στο 1986. Η επιτάχυνση οφείλεται αποκλειστικά στη ψηλή συγκέντρωση καταθέσεων 
στο τραπεζικό σύστημα που αυξήθηκαν κατά 24,7% στην ίδια δωδεκάμηνη περίοδο, ενώ ο 
ρυθμός αύξησης της νομισματικής κυκλοφορίας κινήθηκε με ρυθμό γύρω στο 12%. Πρέπει 
επίσης να προστεθεί ότι η ψηλή αύξηση των καταθέσεων συνεχίστηκε και στους επόμενους 
μήνες παρά τη μεγάλη διάθεση εντόκων γραμματίων σε αυτή την περίοδο, καθώς επίσης και 
ότι, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν, η αύξηση των συνολικών εσωτερικών πηγών 
κεφαλαίων στην περίοδο του οκταμήνου του 1987 υπερκάλυψε τις χρηματοδοτικές ανάγκες 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η εξέλιξη αυτή αντανακλάται στην αντίστοιχη ευνοϊκή δια
μόρφωση του βασικού ισοζυγίου πληρωμών στην περίοδο του οκταμήνου, από την οποία προ
κύπτει ότι ο καθαρός εξωτερικός δανεισμός ήταν μικρότερος από την αύξηση των συναλλαγ
ματικών διαθεσίμων.

2.7. Χρηματοδότηση του Ιδιωτικού Τομέα

Το υπόλοιπο της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο οκτάμη
νο Ιαν.-Αυγούστου 1987 κατά 64,0 δισ. ή 2,5% έναντι αύξησης κατά 163,5 δισ. ή 7,5% στην 
ίδια περίοδο του 1986. Η συγκράτηση ήταν ιδιαίτερα έντονη στα βραχυπρόθεσμα δάνεια και 
λιγότερο στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Η επιβράδυνση των βραχυπρόθεσμων πιστώσε
ων για κεφάλαιο κίνησης αντανακλά κυρίως την εξέλιξη των πιστώσεων προς τη βιομηχανία, 
το εξαγωγικό εμπόριο και το καπνεμπόριο, ενώ η συγκράτηση των πιστώσεων προς το εσωτε
ρικό και εισαγωγικό εμπόριο ήταν πολύ περιορισμένη, (πίνακας 2.4)

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους η ζήτηση πιστώσεων από το μεταποιητικό τομέα 
ήταν μειωμένη εξαιτίας κυρίως της βελτίωσης των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων καθώς 
και της κατάργησης των χρηματικών προκαταβολών για εισαγωγές που οδήγησε σε σταδιακή 
αποδέσμευση των καταθέσεων. Εξάλλου, η χαμηλότερη χρηματοδότηση του καπνεμπάριου 
συνδέεται με την απροθυμία που έδειξε το ιδιωτικό εμπόριο για απορρόφηση των καπνών 
εσοδείας 1986 και την αντίστοιχα αυξημένη παρέμβαση των κρατικών φορέων.

2.8. Ιδιωτικές καταθέσεις

Οι ιδιωτικές καταθέσεις σε δραχμές στις εμπορικές τράπεζες και τους ειδικούς πιστωτι
κούς οργανισμούς έφθασαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 1987 τα 4.260 δισ. αυξήθηκαν δηλαδή 
στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου κατά 529 δισ. ή 14.2% έναντι 10,9% στην αντίστοιχη 
περίοδο του 1986 (Πίνακας 2.5). Στην περίοδο του εννεαμήνου 1987 η αύξηση των καταθέσε
ων ταμιευτηρίου ήταν ελαφρά ψηλότερη από την αντίστοιχη του 1986 (11,6% έναντι 10,1% 
το 1986) ενώ η επιτάχυνση στις καταθέσεις προθεσμίας ήταν σημαντική (23,3% έναντι 15,4% 
το 1986).
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Πίνακας 2.4

Εξέλιξη Τραπεζικής Χρηματοδότησης κατά κλάδο 
Μεταβολές Ιανουάριου - Αυγούστου

>οε εκατ. δρχ.)

Ποσό Ποσοστό %
1986 1987 1986 1987

1. Ιδιωτικός τομέας + 163.531 +64.014'1’ +7,5 +2,5"'
Μακροπρόθεσμα + 83.581 +61.306 + 8,4 +5,3
Βραχυπρόθεσμα +79.950 + 2.708 +6,7 +0,2

Γ εωργία +53.449 +30.747 + 13,0 +6,3
Μακροπρόθεσμα + 17.408 -1.748 + 10,4 -0,9
Βραχυπρόθεσμα +27.524 +27.981 + 13,9 + 11,7
Γεωργικά εφόδια +8.517 +4.514 + 18,4 +9,3

Βιομηχανία & Μεταλλεία +43.189 +3.921 +4,8 +0,4
Μακροπρόθεσμα +20.743 + 26.859 +6,3 +7.0
Βραχυπρόθεσμα +22.446 -22.938 +4,0 -3,6

Βιοτεχνία + 14.376 +5.456 +6,7 +2,2
Εμπόριο + 10.381 -12.728 +6,1 -6,6

Εσωτερικό +5.800 +4.833 +4,9 +3,8
Λοιποί κλάδοι +42.136 +36.618 +8,6 +6,4

Μακροπρόθεσμα +36.032 +33.912 +8,5 +6,9
(Οικισμός) (+31.037) (+23.544) (+10,4) ( +6,7)
(Τουρισμός) (+3.811) (+5.998) (+5,0) (+6,9)
(Ναυτιλία) ( +682) (+3.684) (+3.1) (+16,3)
Βραχυπρόθεσμα +6.104 + 2.706 +9,0 +3,2

II. Δημόσιες Επιχ/σεις & Οργαν. + 119.059 +89.285 +20,6 + 10,9

III. Συγκέντρωση αγροτ. προϊόντων + 14.437 +37.576 + 17,3 +35,2

Σύνολο +297.027 + 190.875 + 10,5 +5,5

(1) Δεν ελήφθη υπόψη η μείωση στα υπόλοιπα από τη μετοχοποίηση δανείων.

Σχετικά με την εξέλιξη των καταθέσεων κατά το τρέχον έτος παρατηρεϊται ότι η επιτάχυν
ση που σημειώθηκε συνδέεται με τη σταδιακή αποδέσμευση των καταθέσεων για εισαγωγές 
(μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αποδεσμεύτηκαν 77 δισ.), τη βαθμιαία διαμόρφωση θετικών 
πραγματικών επιτοκίων και τη βελτίωση των προσδοκιών για την αποκλιμάκωση του πληθωρι
σμού καθώς και με τις ευνοϊκότερες εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών.

Ως προς τη συμμετοχή των διαφόρων πιστωτικών φορέων στην αύξηση των καταθέσεων 
στο εννεάμηνο, παρατηρεϊται ότι οι διαφορές ως προς το 1986 ήταν οριακές με περιορισμένη 
μείωση της συμμετοχής των εμπορικών τραπεζών (0,5%) και αντίστοιχη αύξηση της συμμετο
χής των ειδικών πιστωτικών οργανισμών, (πίνακας 2.6)
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Πίνακας 2.5
Εξέλιξη των Ιδιωτικών Καταθέσεων 

(Ιανουάριος - Σεπτέμβριος)

ιοε εκατ. δρχ )

Μεταβολή Υπολοίπων

Υπόλοιπο Ποσό Ποσοστό %

30.9.87* 1985 1986 1987* 1985 1986 1987*
Σε δραχμές 
Όψεως 195.713 -3.248 -4.262 5 -2,3 -2,5
Ταμιευτηρίου 2.680.520 230.114 198.622 279.116 14,9 10,1 11,6
Προθεσμίας 1.323.842 175.841 136.677 250.598 25,4 15,4 23,3
Δεσμευμένες 59.481 4.901 4.763 -1.012 13,4 10,5 -1,7
Σύνολο 4.259.556 407.608 335.800 528.707 16,9 10,9 14,2

Σε συνάλλαγμα 1.167.152* 81.032 46.073 103.418* 11,7 4,9 9,7*

* Προοωρ'.να ατοιχεϊα.

Πίνακας 2. 6

Κατανομή της Αύξησης των Ιδιωτικών Καταθέσεων 
σε δραχμές κατά φορείς 

(Ιανουάριος - Σεπτέμβριος)

Σύνολο Ιδιωτικών Καταθέσεων Αποταμιευτικές Καταθέσεις

1985 1986 1987* 1985 1986 1987*
Εμπορικές Τράπεζες 75.1 79,1 78,6 75,2 79,8 79,3
Ειδικοί Πιστ. Οργ. 24,9 20,9 21,4 24,8 20.2 20,7
(Τ.Τ.) (7.4) (1,7) (1.7) (7.4) (1.7) (1.7)
(Α.Τ.Ε.) (14.7) (16-3) (17,0) (1 5,5) (16,6) (16,5)
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

’ Προσωρινό Στοιχείο.

2.9. Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών

Στο εννεάμηνο Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου 1987 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών μειώθηκε κατά 43,6% και έφταοε τα 770 εκατ. δολλ. έναντι 1.365 εκατ. δολλ. 
το αντίστοιχο εννεάμηνο του 1986. Το έλλειμμα αυτό υπερκαλύφτηκε από την ακαθάριστη 
εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων η οποία έφτασε τα 1.003 εκατ. δολλ. (1986: 691 εκατ. δολλ.).

Η σημαντική μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν αποτέ
λεσμα της αύξησης του πλεονάσματος του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών με ρυθμό υπερ-
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διπλάσιο οπό το ρυθμό ονόδου του εμπορικού ελλείμμο.ος '51.8 έναντι 21./Vo). Ετοι, το, 
πλεόνοομο των άδηλων συναλλαγών κάλυψε το 85% του εμπορικού ελλείμματος ενώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 1986 είχε καλύψει μόνο το 68%.

Σημαντικό μέρος (24% περίπου) της αύξησης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου 
προήλθε από τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου των καυσίμων που οφείλεται κυρίως 
στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Εξάλλου, το εμπορικό έλλειμ
μα χωρίς τα καύσιμα αυξήθηκε κατά 18,3% ως αποτέλεσμα της αύξησης της συναλλαγματικής 
δαπάνης για εισαγωγές κατά 20,1% και των συναλλαγματικών εισπράξεων από εξαγωγές κατά
22,1 %.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της συναλλαγματικής στατιστικής, που καλύπτουν το οκτάμηνο 
Ιανουάριου - Αυγούστου 1987, προκύπτει ότι στην αύξηση της συναλλαγματικής δαπάνης συ
νέβαλλαν όλες οι επιμέρους κατηγορίες εισαγωγών με μοναδική εξαίρεση τις πρώτες ύλες. 
Από τις διάφορες κατηγορίες εισαγωγών τον μεγαλύτερο ρυθμό ανόδου (36,5%) παρουσίασε 
η συναλλαγματική δαπάνη για εισαγωγές τροφίμων. Σχετικά με τις εξελίξεις στις επιμέρους 
κατηγορίες των εξαγωγών αγαθών σημειώνεται η εξαιρετικά μεγάλη αύξηση των συναλλαγμα
τικών εισπράξεων από εξαγωγές καπνού (108,4%) και πρώτων υλών και ημικατεργασμένων 
προϊόντων (62,9%). Σημαντικότερη πάντως, από πλευράς συμβολής στη συνολική αύξηση, 
ήταν η άνοδος κατά 23,6% των εισπράξεων από εξαγωγές βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
προϊόντων. Τέλος, η μοναδική κατηγορία προϊόντων που παρουσίασε μειωμένες εισπράξεις 
ήταν τα ορυκτά και μεταλλεύματα και τα πετρελαιοειδή.

Η μεγάλη αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών ήταν αποτέ
λεσμα της αύξησης των άδηλων εισπράξεων κατά 33,9% και της μικρής αύξησης (5,9%) των 
αντιστοίχων πληρωμών. Ευνοϊκή επίδραση στις εξελίξεις των άδηλων εισπράξεων είχε η απο
κατάσταση της εμπιστοσύνης στη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής με συνέπεια τον πε
ριορισμό των διαρροών συναλλάγματος από το τραπεζικό σύστημα. Έτσι όλα τα βασικά κονδύ
λια των άδηλων εισπράξεων σημείωσαν ψηλούς ρυθμούς ανόδου. Επισημαίνεται ιδιαίτερα, η 
για πρώτη φορά κατά τα τελευταία χρόνια, αύξηση του ναυτιλιακού συναλλάγματος.

Η στασιμότητα των άδηλων πληρωμών οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη συγκράτηση των 
πληρωμών τόκων που ήταν συνέπεια τόσο της περιορισμένης αύξησης του εξωτερικού χρέους 
το 1986, όσο και της ευνοϊκής εξέλιξης των επιτοκίων στις διεθνείς αγορές χρήματος. Από τα 
υπόλοιπα κονδύλια των άδηλων πληρωμών αρνητικούς ρυθμούς παρουσίασαν το ταξιδιωτικό 
συνάλλαγμα και οι «λοιπές» πληρωμές.

Η ακαθάριστη εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων στο εννεάμηνο Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου 198ϊ 
αυξήθηκε κατά 45,1% και έφτασε τα 1.003 εκατ. δολλ. έναντι 691 εκατ. δολλ. της ίδιαο 
περιόδου 1986.

Στην αύξηση του τρέχοντος έτους συνέβαλαν και οι τρεις βασικές κατηγορίες ιδιωτικών 
κεφαλαίων δηλαδή τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα κεφάλαια για αγορά ακινήτων και οι κατα
θέσεις σε συνάλλαγμα.

Αναλυτικότερα παρατηρούνται τα εξής:

Συνεχίστηκε και κατά το τρέχον έτος με ψηλούς ρυθμούς η αύξηση της εισροής κεφαλαί
ων για αγορά ακινήτων η οποία άρχισε να εκδηλώνεται τον Ιούνιο 1986, αμέσως δηλαδή μετά 
τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 170/19-5-1986 με το οποίο θεσπίστηκαν τα 
μέτρα απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων για κατοίκους χωρών της ΕΟΚ. Στο εννεάμηνο 
Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου 1987 η εισροή κεφαλαίων της κατηγορίας αυτής έφτασε τα 483 
εκατ. δολλ. έναντι 338 εκατ. δολλ. της ίδιας περιόδου 1986. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση 
42,9% έναντι σχεδόν στασιμότητας (2,4%) του 1986.

Η εισροή επιχειρηματικών κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 12,1% στο εξεταζόμενο εννεάμηνο 
1987 και έφτασε τα 245 εκατ. δολλ. έναντι 218 εκατ. δολλ. του 1986. θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι κατά το τρέχον έτος έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής
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Πίνακας 2. 7 
Στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών 
(Ιανουάριος - Σεπτέμβριος)

Εισαγωγές

1986

7.548,6

1987*

9.093,0

ισε εκατ. δολλ.)

Μεταβολή % 

20,5
Καύσιμα 1.346,4 1.647,0 22,3
Χωρίς καύσιμα 6.202,2 7.446,0 20,1

Εξαγωγές 3.215,7 3.818,0 18,7
Καύσιμα 395,8 374,0 -5,5
Χωρίς καύσιμα 2.819,9 3.444,0 22,1

Εμπορικό Ισοζύγιο -4.332,9 -5.275,0 21,7

Αδηλοι Πόροι 4.856,7 6.505,0 33,9
Ταξιδιωτικό 1.460,3 1.741,0 19,2
Μεταφορές 745,1 854,0 14,6
Μεταναστευτικά & εργατικά εμβ. 703,8 977,0 38,8
Τόκο' - Μερίσματα - Κέρδη 60,1 74,0 23,1
Αναλήψεις από μετ/ψιμες καταθέσεις 463,3 807,0 74,2
Λοιποί 471,0 595,0 26,3
ΕΟΚ 953,1 1.457,0 52,9

Άδηλες Πληρωμές 1.888,8 2.000,0 5,9
Ταξιδιωτικό 357,9 350,0 -2,2
Υπηρεσίες Δημοσίου 115,7 127,0 9,8
Τόκοι - Μερίσματα - Κέρδη 948,9 1.069,0 12,7
Μεταφορές 148,8 168,0 12,9
Λοιπές 317,5 286,0 -9,9

Ισοζύγιο αδήλων 2.967,9 4.505,0 51,8

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -1.365,0 -770,0 -43,6

Χρεολύσια -557,3 -1.276,0 -

Τρέχουσες συν/γές και χρεολύσια -1.922,3 -2.046,0 6,5

Εισροή Ιδιωτικών Κεφαλαίων 691,2 1.003,0 45,1
Επιχειρηματικά κεφάλαια 218,5 245,0 12.1
Για αγορά ακινήτων 337,9 483,0 42,9
Εμπορικές τράπεζες -41,9 -71,0 69,5
Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων 112,6 220,0 95,4
(Καταθέσεις ιδιωτών σε συν/μα) 214,9 224,0 4,2
Εμπορικές Πιστώσεις 82,9 142,0 71.3
Λοιπά -18,8 -16,0 -14,9

Προσωρινά Στοιχείο
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Οικονομίας και της Τράπεζας της Ελλάδος σημαντικά αυξημένες, συγκριτικά με το 1986. 
εγκρίσεις για εισαγωγή επιχειρηματικών κεφαλαίων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ευοίωνες 
προοπτικές για την εξέλιξη της εισροής κεφαλαίων της κατηγορίας αυτής.

Σε ψηλά επίπεδα διατηρήθηκε και κατά το τρέχον έτος η εισροή καταθέσεων σε συνάλ
λαγμα. Συγκεκριμένα η καθαρή μεταβολή (νέες καταθέσεις μείον αναλήψεις σε δραχμές και 
οε συνάλλαγμα) του συνόλου των καταθέσεων σε συνάλλαγμα αυξήθηκε από 112,6 εκατ. 
δολλ. του εννεάμηνου 1986 οε 220 εκατ. δολλ. στο οκτάμηνο 1987 (αύξηση 95,4%). Η αύξη
ση αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις καταθέσεις ιδιωτών σε συνάλλαγμα, οι οποίες 
προέρχονται κυρίως από ομογενείς και έλληνες εργαζόμενους στο εξωτερικό (9μηνο 1987: 
224 εκατ. δολλ., 9μηνο 1986: 215 εκατ. δολλ.).

Από τις υπόλοιπες κατηγορίες των ιδιωτικών κεφαλαίων, οι καθαρές δανειακές συναλλα
γές των εμπορικών τραπεζών με το εξωτερικό (αναλήψεις νέων δανείων από το εξωτερικό 
μείον χορηγήσεις δανείων προς τράπεζες του εξωτερικού στα πλαίσια της συμμετοχής της 
δραχμής στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα) παρουσίασαν εκροή 71 εκατ. δολλ. έναντι 42 
εκατ. δολλ. στην ίδια περίοδο του 1986.

Η καθαρή μεταβολή των εμπορικών πιστώσεων εξωτερικού (νέες αποδοχές μείον εξοφλή
σεις) αυξήθηκε στην περίοδο κατά 71,3%, από 83 εκατ. δολλ. το 1986 σε 142 εκατ. δολλ. το 
1987.

Τέλος, οι πληρωμές χρεολυσίων έφτασαν τα 1.276 εκατ. δολλ. έναντι 557 κατ. δολλ. την 
αντίστοιχη περίοδο του 1986. Η μεγάλη αυτή αύξηση προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον δημό
σιο τομέα, και κατά ένα μέρος της οφείλεται σε προπληρωμές δανείων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1987





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1987

3.1 Αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης

Με τη λήξη του 1987 ολοκληρώνεται η περίοδος εφαρμογής του σταθεροποιητικού προ
γράμματος της διετίας 1986-1987 που αποτέλεσε το απαραίτητο πλαίσιο οικονομικής πολιτι
κής για τη διόρθωοη των αποκλίσεων που παρουοίαζαν τα μακροοικονομικά μεγέθη κατά το 
1985.

Είναι βέβαιο ότι παρά το σχετικό οικονομικό κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν περισσό
τερο οι εργαζόμενοι από την εισοδηματική πολιτική κατά την περίοδο εφαρμογής του σταθε
ροποιητικού προγράμματος, λόγω της πιστής εφαρμογής του, το πρόγραμμα πέτυχε τόσο στο 
να διορθώσει τις αποκλίσεις όσο και στο να βάλει την οικονομία στην πορεία της αναπτυξιακής 
διαδικασίας. Κρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους πού είχαν τεθεί, μπορεί 
κανείς βάσιμα πλέον να υποστηρίξει ότι τα θετικά αποτελέσματα δικαιώνουν την απόφαση για 
την εφαρμογή αυτού του προγράμματος.

Έτσι, το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών που ήταν ο κυριώτερος ανασταλτικός παράγο
ντας στην προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας, μειώθηκε από 3 δισ. δολλάρια 
περίπου,που ήταν το 1985, στα 1,25 δισ. δολλάρια περίπου στο τέλος του 1987, όσο δηλαδή 
ήταν και το ύψος που είχε τεθεί σαν στόχος στο πρόγραμμα.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών θα έχει, εκτός των άλλων και ευνοϊκή 
επίπτωση για τη σημαντική μείωση των δανειακών αναγκών σε συνάλλαγμα για την κάλυψη 
αυτού του ελλείμματος, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση πόρων για επενδύσεις. Επίσης η 
μείωση στο έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών αυξάνει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας 
στο εξωτερικό, καθώς επίσης και την εμπιστοσύνη των επενδυτών για την εισαγωγή ιδιωτικών 
κεφαλαίων για επενδύσεις.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, παρά τη σχετική απόκλιση που παρουσιάζει το 1987 σε 
σχέση με τον αρχικό στόχο, λόγω κυρίως της επίπτωσης από την εφαρμογή του Φ.Π.Α., και 
των δυσμενών καιρικών συνθηκών του Μαρτίου, παρουσίασε στη διετία 1986-1987 μείωση 
και από 19.3% σε μέσα επίπεδα που ήταν το 1985 εκτιμάται ότι το 1987 θα κυμανθεί γύρω 
στο 16%.

Εξάλλου οι δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα σαν ποσοστό στο ΑΕΠ παρουσιάζουν 
σημαντική μείωση στη διετία 1986-1987, αφού από 18% που ήταν το 1985, μειώθηκε στο 13% 
περίπου το 1987.

Παρά τα ομολογουμένως θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με την εφαρμογή του 
σταθεροποιητικού προγράμματος και τα οποία αναγνωρίζονται και από τους διεθνείς Οργανι
σμούς, τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας υπάρχουν ακόμη και η λύση τους 
χρειάζεται επιμονή και συνεχή/ιροσπάθεια. Βεβαίως μέσα στη διετία που πέρασε αυξήθηκε 
σημαντικά η ανταγωνιστικότητα και η αποδοτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Όμως τα 
κέρδη που δημιουργήθηκαν είναι απόρροια τόσο της εισοδηματικής πολιτικής, που συγκρότη
σε αισθητό το κόστος της εργασίας στην παραγωγή, όσο και της συναλλαγματικής πολιτικής 
που διατήρησε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. 
Δεν είναι όμως βέβαιο ότι την τάση αυτή ακολούθησε και η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων 
για το λόγο ότι ενώ οι παραγωγικές ιδιωτικές επενδύσεις δείχνουν μια θετική κίνηση σαν 
αποτέλεσμα της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των επενδυτών, δεν έχουν φτάσει ακόμη 
σε σημείο τέτοιο που να μιλάμε για παραγωγική αναδιάρθρωση και επομένως για ουσιαστική 
αύξηση της παραγωγικότητας.
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Ετσι, φτάσαμε στο σημείο όπου οι επιχειρηματίες πρεπει να αναλάβουν πιο αποφασιστι
κές πρωτοβουλίες και να κινηθούν με ταχύτερα βήματα για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγι
κού τους δυναμικού, πολύ περισσότερο μάλιστα, αφού το έτος 1992, κατά το οποίο θα ολο
κληρωθεί η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς δεν είναι μακριά. Αν η είσοδος της χωράς μας 
στην ΕΟΚ το 1981 τη βρήκε απροετοίμαστη και με σημαντικές παραλείψεις, αυτό το λάθος 
δεν θα πρέπει να επαναληφθεί και το 1992, γιατί θα είναι καθοριστικό για την περαιτέρω 
πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από τον επιχειρηματικό 
κόσμο της χώρας είναι ότι δεν θα πρέπει να ουνεχίσουν να επαναπαύονται και να αναμένουν 
λύσεις οαν αυτή της διατήρησης των επιδοτήσεων, που άλλωστε δεν συμβιβάζονται με το 
Κοινοτικό καθεστώς, ούτε της αύξησης της αποδοτικότητας και των κερδών μέσα από μια 
μειωμένη εισοδηματική πολιτική που σίγουρα δεν οδηγεί οε μακροχρόνια λύση του προβλήμα
τος της παραγωγικότητας. Αυτό που επιβάλλεται να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να εκμεταλ- 
λευθούν έγκαιρα το μεσοδιάστημα μέχρι το 1992 και να ολοκληρώσουν την παραγωγική τους 
αναδιάταξη έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να αντέξουν τον 
ανταγωνισμό μετά το 1992.

Από την άλλη πλευρά αυτό που πρέπει να κάνει το κράτος και η κυβέρνηση και το κάνει 
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, είναι το να εξασφαλίσει στον επιχειρηματικό κόσμο ένα θεσμι
κό πλαίσιο ξεκάθαρο και απαλλαγμένο από τις αντινομίες του παρελθόντος για να μπορέσουν 
να κινηθούν προς την κατεύθυνση της παραγωγικής αναδιάρθρωσης χωρίς τριβές και καθυστε
ρήσεις.

Ειδικά στον τομέα αυτό έχουν γίνει μέχρι σήμερα σημαντικά βήματα και η ολοκλήρωση του 
θεσμικού πλαισίου δεν θα βραδύνει πολύ. Δεν θα ήταν περιττό να αναφερθεί κανείς στο 
φορολογικά καθεστώς που έχει υποστεί σημαντική αναμόρφωση, ειδικότερα με την εισαγωγή 
του Φ.Π.Α. και που θα ολοκληρωθεί με την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος που θα 
ισχύσει από το 1988, όπως θα αναλυθεί στο επόμενο Κεφάλαιο. Έτσι, με τα μέτρα που έλαβε 
και λαμβάνει η Κυβέρνηση, το φορολογικό σύστημα έγινε αντικειμενικό, πιο δίκαιο και βέβαια 
πιο αποδοτικό. Μειώνει τις τριβές μεταξύ κράτους και φορολογουμένων, μειώνει σημαντικά τα 
φορολογικά βάρη και οπωσδήποτε αντιμετωπίζει πλέον πιο αποφασιστικά το μεγάλο πρόβλημα 
της φοροδιαφυγής.

Το αναμορφωμένο φορολογικό πλαίσιο μαζί με τα άλλα αναπτυξιακά θεσμικά μέτρα που 
έχει λάβει η κυβέρνηση και τα οποία βελτιώνονται συνεχώς, προσδιορίζουν πλέον με μεγάλη 
σαφήνεια τους κανόνες του επιχειρηματικού παιχνιδιού και δίνουν το στίγμα της αναπτυξιακής 
πολιτικής της Κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 1992. Η πολιτική αυτή θα περιγρά
φει πιο λεπτομερειακά στο υπό κατάρτιση νέο πενταετές πρόγραμμα.

Στο σημείο αυτό είναι επιβεβλημένο να αναφερθεί ότι η επιτυχία του σταθεροποιητικού 
προγράμματος πραγματοποιήθηκε χωρίς να αυξηθεί η ανεργία κατά την περίοδο της εφαρμο
γής του, οε αντίθεση με ότι συνέβη οε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ όταν εφάρμοσαν 
ανάλογο σταθεροποιητικό πρόγραμμα. Πρέπει επίοης να σημειωθεί ότι έγινε προσπάθεια στη 
διάρκεια ισχύος του σταθεροποιητικού προγράμματος να μετριαστεί το βάρος από την εισοδη
ματική πολιτική για τρυς εργαζόμενους με φορολογικές ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδή
ματος, που έγιναν τά 1987 αποκλειστικά γιαυτούς, έτσι ώστε να γίνει στο μέτρο του δυνατού 
δικαιότερη η κατανομή των βαρών του σταθεροποιητικού προγράμματος.

Η συνολική εκτίμηση, επομένως, από την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος 
είναι ότι επιτεύχθηκαν οτο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι στόχοι και ότι οι προοπτικές είναι 
πλέον ευνοϊκές για την προώθηση με εντονότερο και ταχύτερο ρυθμό της αναπτυξιακής διαδι
κασίας, μέσα από την οποία θα προκύψουν οφέλη για την οικονομία οτο σύνολό της και τους 
εργαζόμενους ειδικότερα. Ετσι το μερίδιο της εργασίας στο προϊόν αναμένεται να αυξηθεί, 
αφού πρόθεση της Κυβέρνησης είναι όπως το αυξημένο πλέον προϊόν, διανέμεται δίκαια μετα
ξύ όλων των συντελεστών της παραγωγής.
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3.2. Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός

Ενας από τους βαοικους οτοχους του σταθεροποιητικού προγράμματος της Κυβέρνησης, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, ήταν η μείωση των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση των πληθωριστικών επιπτώσεων που ασκεί η χρηματοδότηση των 
ελλειμμάτων του δημοσίου. Ο κρατικός προϋπολογισμός, που περιλαμβάνει τον Τακτικό Προϋ
πολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανέλαβε να υλοποιήσει το μεγαλύτερο 
μέρος του στόχου αυτου με δυο τρόπους: α) μειώνοντας τις καταναλωτικές δαπάνες και περι
κόπτοντας μέρος από τις μη άμεοα παραγωγικές επενδυτικές δαπάνες και β) καλύπτοντας 
μέρος των ελλειμμάτων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών για να στηρίξει το πρό
γραμμα εξυγίανσής τους κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του.

Έτσι, το ακαθάριστο έλλειμμα του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους σαν ποοοστό 
στο ΑΕΠ μειώθηκε από 14% το 1985 σε 12,1% το 1987 και οι δανειακές ανάγκες μειώθηκαν 
επίσης, από 12,6% το 1985 σε 8,1%, το 1987 (πίνακας 3.1). Χωρίς την πρόσθετη κάλυψη 
μέρους του ελλείμματος των ΔΕΚΟ (κυρίως του ΙΚΑ), οι καθαρές δανειακές ανάγκες του 
Κρατικού Προϋπολογισμού σαν ποσοστό στο ΑΕΠ θα περιορίζονταν οτο 7,3%. Επομένως είναι 
φανερό ότι υλοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό ο οτόχος που είχε αρχικά τεθεί οτο σταθεροποι
ητικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα, ο στόχος (8,1% σαν ποσοστό στο ΑΕΠ) που είχε τεθεί για τις καθαρές δα
νειακές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού το 1987 επιτεύχθηκε, παρά το γεγονός ότι το 
ακαθάριστο έλλειμμα εμφανίζει, ως προς το στόχο απόκλιση 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η 
απόκλιση αυτή οφείλεται στην πρόσθετη εξόφληση χρεολυσίων ύψους 107,8 δισ. που αφο
ρούν προεξόφληση χρεολυσίων δανείων εξωτερικού των ετών 1988 - 1990 και εξόφληση 
εντόκων γραμματίων του δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, όπως θα εξηγηθεί στην επόμενη παρά
γραφο.

3.3. Τακτικός Προϋπολογισμός

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση των στόχων του 
σταθεροποιητικού προγράμματος επιτυγχάνοντας μείωση των δανειακών αναγκών του από 
7,4% το 1985 σε 4,0% το 1987, παρά την πρόοθετη ενίσχυση προς το ΙΚΑ και τους συγκοινω
νιακούς φορείς (56 δισ). (πίνακας 3.2). Από αυτό προκύπτει η συνέπεια με την οποία η Κυβέρ
νηση υλοποίησε την απόφαση που είχε πάρει για περιστολή των καταναλωτικών δαπανών. Σε 
απόλυτα μεγέθη η μείωση των καθαρών δανειακών αναγκών είναι πιο εμφανής δεδομένου ότι 
αυτές μειώθηκαν από 340,8 δια. περίπου το 1985 οε 268,8 δισ. το 1986 και οε 256,9 δισ. το 
1987, παρά την προαναφερόμενη επιβάρυνση του Τ.Π. με 56 δισ. επιπλέον για την κάλυψη 
του ελλείμματος του ΙΚΑ και των συγκοινωνιακών φορέων.

Σε οχέοη με τις αρχικές προβλέψεις το ακαθάριστο έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογι
σμού παρουσίασε το 1987 υπέρβαση κατά 142,2 δισ. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται κατά 107,2 
δια. οε αύξηση τω^ δαπανών και κατά 35 δισ. στην υστέρηση των εσόδων. Η υπέρβαση των 
δαπανών οφείλεται" αποκλειστικά στην προεξόφληση 42 δισ. χρεολυσίων δανείων εξωτερικού 
των ετών 1988-90 και στην εξόφληση από το δημόσιο εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας 
ποσού 65,8 δισ., που είχαν τοποθετηθεί για το κλείσιμο του λογαριασμού Εισπράξεων- 
Πληρωμών του δημοσίου στο τέλος του 1986 και δεν αποτελούν τακτικές δαπάνες του 1987, 
αλλά λογιστική τακτοποίηση του έτους 1986. Σημειώνεται επίσης ότι το ποσό των 65,8 δισ. 
αποτελεί δαπάνη του 1986, που έχει συμπεριληφθεί στο έλλειμμα του έτους αυτού. Αντίθετα, 
οι τακτικές δαπάνες του 1987 υπολείφθηκαν ελαφρά των αντίστοιχων δαπανών που είχαν 
προϋπολογιστεί. Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται κυρίως οτο γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε 
μέσα στο 1987 η απόφαση για αύξηση των εσόδων από την επιβολή έκτακτης εισφοράς για 
την αντιμετώπιση δαπανών από τις ζημιές της Καλαμάτας.

Αντίθετα με το ακαθάριστο έλλειμμα, οι δανειακές ανάγκες του Τακτικού Προϋπολογι-
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Πίνακας 3.2 
Τακτικός Προϋπολογισμός

1985 1986 1987 Μεταβολή %

Πραγμ/οεις Πραγμ/οεις Προυπ/ομός
Εκτιμήσεις

Πραγμ/οεων
1986
1985

1987
1986

'Εσοδα 1.110.818 1.457.901 1.840.000 1.805.000 31,3 23,8
Δαπάνες 1 492.023 1.818.1 27 ’ 2.194.000 2.301.162 " 21,9 26,6
' Ελλειμμα 381.205 360.226 354.000 496.162 -5,5 37,7
' Ελλειμμα % προς ΑΕΠ 8,3 6.5 5,6 7,8 - -

Χρεολύσια 40.376 91.468 ' 132.287 239.288-1 126,5 161,6
Δανειακές ανάγκες 340.829 268.758 221.713 256.874 -21,1 -4,4
Δ Α. % προς ΑΕΠ 7,4 4,8 3,5 4,0 - -

(1) Δεν περιλαμβάνονται εξοφλήσεις έντοκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα 26.880 εκατ.
(2) Δεν περιλαμβάνονται εξοφλήσεις εντόκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα 56.900 εκατ Περιλαμβάνονται εξοφλήσεις 

εντόκων γραμματίων δημοσίου τομέα 65.793 εκατ. και προεξοφλήσεις δανείων εξωτερικού 42 000 εκατ.

σμού σαν ποσοστό στο ΑΕΠ αυξήθηκαν μόνο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την 
αρχική πρόβλεψη λόγω της υστέρησης των εσόδων.

Στην συνέχεια αναλύονται οι βασικότεροι παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωση 
τόσο των εσόδων, όσο και των δαπανών.

3.3.1. Έσοδα

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για το 1987 είχαν αρχικά προβλεφθεί στα 1.840 
δισ. και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τελικά τα 1.805 δισ., θα υπολειφθούν δηλαδή έναντι των 
αρχικών προβλέψεων κατά 35 δισ. ή 1,9%. Σε σχέση με το 1986 τα έσοδα του Τακτικού 
Προϋπολογισμού θα παρουσιάσουν αύξηση 23,8% (πίνακας 3.3). Η μικρή σχετικά υστέρηση 
των εσόδων έναντι των αρχικών προβλέψεων, οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε, κυρίως στο 
γεγονός της μη επιβολής έκτακτης εισφοράς για την αντιμετώπιση των δαπανών από τους 
σεισμούς της Καλαμάτας που θα απέφεραν έσοδα της τάξης των 25 δισ.

Η διαμόρφωση των εσόδων στο επίπεδο των 1.805 δισ. επηρεάστηκε θετικά από την 
αποτελεσματικότερη σύλληψη της φορολογητέας ύλης, την περιστολή της φοροδιαφυγής 
μετά την καθιέρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου και την ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής, 
καθώς επίσης και από τα τεκμήρια βιωσιμότητας που είχαν σαν αποτέλεσμα την παραπέρα 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Επιπλέον θετικά επέδρασε και η αύξηση των επιχειρηματι
κών κερδών το 1986, η επέκταση του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, 
καθώς και η αύξηση των συντελεστών του φόρου κατανάλωσης καπνού. Τέλος, το σημαντικό
τερο ρόλο στη διαμόρφωση των εσόδων του 1987 έπαιξε η εφαρμογή του Φ.Π.Α. που άλλαξε 
ουσιαστικά τη δομή της έμμεσης φορολογίας και που καλύπτει το σημαντικότερο μέρος της 
αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος.

Μειωτικά επέδρασαν στα έσοδα οι σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μισθω
τούς και τους συνταξιούχους, που αντιστάθμισαν σε σημαντικό βαθμό την απώλεια του εισοδή
ματος τους από την εισοδηματική πολιτική του 1987.

Άμεσοι Φόροι

Τα έσοδα από άμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 479,3 δισ. και θα παρου
σιάσουν μικρή υστέρηση σε σχέση με τις προβλέψεις (-2,7%), ενώ σε σχέση με το 1986 θα
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Πίνακας 3.3
Εσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού

1 986 1 987

Εκτιμήσεις Διαφορά Μεταβολή

Πραγμ/σεις Προυπ/σμος πραγμ/οεων % %

1. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 386.691 492.400 479.290 -2,7 24,0

Φόρος Εισοδήματος 290.692 356.430 388.430 9.0 33.6

Φυσικών προσώπων 225.129 284.000 277.500 -2.3 23.3

Νομικών προσώπων 60.185 66.800 105.380 57,8 75,1

Ειδικές κατηγ. φόρου ειοοδήμ. 5.378 5.630 5.550 -1,4 3.2

Φόροι στην περιουσία 18.430 23.800 23.920 0.5 29,8

Αμεσοι φόροι υπέρ τρίτων 11.022 12 420 12.460 0.3 13,0

Αμεσοι φόροι ΠΟΕ 31.098 57.750 38.000 -34,2 22,2

Εκτακτοι άμεσοι φόροι 22.923 26.500 1.900 - -

Λοιποί άμεσοι φόροι 12.526 15.500 14.580 -5,9 16,4

II. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 971.785 1.215.700 1.195.710 -1,6 23,0

Δασμοί και Ειδικές εισφορές 20.140 20.970 21.490 2.5 6,7

(Για την Ε Ο.Κ) (17.732) (18.920) (19.250) ( 1.7) (8.6)

Φόροι κατανάλωσης Εισαγομένων 118.358 82.200 44.910 -45,4 -62.1

ΦΚΕ στα εισαγάμενα 61.158 5.000 2.000 -60.0 -96.7

Αυτοκίνητα 56.048 58.750 42.000 -28.5 -25.1

Λοιποί φόροι εισαγομένων 1.152 18.450 910 - -21.0

Φόροι κατανάλωσης εγχωρίων 461 878 360.160 336.500 -6.6 -27.2

Φ Κ Ε. Εγχωρίων 109 716 30.900 32.150 4.1 -70.7

Φόρος καπνού 62.331 51.000 51.000 - -18.2

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 230.335 222 150 199.350 -10.3 -13,5

(Καύσιμα) (223.107) 1213.500) (189.000) (-1 1.5) (-15.3)

(Λοιπά) (7.228) (8.650) (10.350) (19.7) (43.2)

Φόροι οινοπνευματωδών 6 452 6.700 6.450 -3,7 -

Λοιποί κατανάλωσης 14.143 5 950 5.750 -3.4 -59.3

Τέλη κυκλοφορίας 24.875 28.000 28.000 - 12.6

Ειδικά τέλη και ειοφ. οτα αυτ/τα 14.026 15.460 13.800 -10.7 -1.6

(συνεχίζεται)



(συνέχεια)

1 986 1 987

Εκτιμήσεις Διαφορά Μεταβολή

Πραγμ/οεις Προυπ/ομός πραγμ/οεων % %

Φόροι συναλλαγών 352.354 725.220 768.450 6,0 118,1

Μεταβίβαση κεφαλαίων 24 843 42.550 28.800 -32,3 15,9

Χαρτόσημο 229. 714 114.000 111.600 -2,1 -51,4

(Για τον ΟΓΑ) (17.613) (14.000) (14.000) - (-20,5)

Ενοποιημένοι ειδ. φόροι 20.070 28.000 25.000 -10,7 24,6

Ρυθμιστικός φόρος 77.686 62.000 63.000 1,6 -18,9

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - 444.600 505.000 13,6 -

(στα ειοαγόμενα) - (109.950) (173.000) (57,3) -

ιστις βιομ & βιοτεχ. επιχ ) - (142.250) (126 000) (-11.4) -

(στις εμπορικές επιχειρ.) - (98.600) (87.100) (-11.7) -

(στα πετρελαιοειδή) - (26.900) (60.000) (123.0) -

(λοιπά) - (66.900) (58.900) (-12.0) -

Ειδικός φόρος τροπ. εργασιών - 34 000 35.000 2.9 -

Λοιποί φόροι συναλλαγών 41 70 50 -28,6 22,0

Εμμεσοι φόροι υπέρ Τρίτων 3.555 3.750 3.610 -3.7 1.5

Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ 10.572 16.800 14.400 -14.3 36.2

Λοιποί έμμεοοι φόροι 4 928 6.600 6.350 -3.8 28.9

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ. ΕΣΟΔΩΝ (1 + 11) 1.358.476 1.708.100 1.675.000 -1,9 23,3

Εσοδα απο επιχειρ δραοη 48.526 61.800 58.450 -5,4 20,5

Μισθώματα 5 093 8 650 9 420 8.9 85,0

Πωληπη αγαθών 3.181 3.500 4 020 14.9 26,4

ΌΔΔΥ ι (2 498) (2.8501 (2.500) (-12.3) (0.1)

'Λοιποί (683) (650) (1.520ι (133.9) (122.5)

Επιχ/οεις - Οργανισμοί 26 216 35 270 31.130 -11.7 18.7

Κρατικα Λαχειαι (12.628) (13 400ι 114.150) (5.6) (12.11

ιΠΡΟ-ΠΟ) (6.121) (10.800) (7.000) (-35.2) (14.4)

■ Λοιποί (7 467) (1 1 070) (9.980) (-9.9) (33.7)

Λοιπά απο επιχ. δραοη 14.036 14.380 13.880 -3.5 -1.1

Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 36.911 35.100 36.200 3,1 -1.9

Επιστροφές χρημάτων 15.41 1 10.650 14.000 31.5 -9.2

Εσοδα ΠΟΕ 1.640 2.100 1.950 -7.1 18,9

Προσαυξήσεις, παραβολα κ.λ.π. 1 1.991 14.250 14.450 1.4 20.5

(Παράβολο) / (2.640) (3.000) (3.200) (6,7) (21.2)

Λοιπά τακτικά έσοδα 2.606 3.100 3.430 10,7 31,6

Εκτακτα έσοδο 5.263 5.000 2.370 -52,6 -55.0

Αποληψεις από Ε 0 Κ 13 988 35.000 35.350 1.0 152.7

III ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 99.425 131.900 130.000 -1,4 30,8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ(Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 1.457.901 1.840.000 1.805.000 -1,9 23,8
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αυξηθούν κατα 24%. Πιο αναλυΐ^α Τα έσοδα οπο φόρο εισοδήματος εκτιμάται ότι 6α φτά
σουν τα 3S8.4 διο. και θα είναι αυξημένα έναντι των προβλέψεων κατά 9%. ενώ έναντι του 
19S6 θα είναι αυξημένα κατα 33.6%. Αυτό οφείλεται, όπως αναφερθηκε πιο πάνω στα αυξη
μένα επιχειρηματικά κέρδη που προήλθαν από τα μέτρα που λήφθηκαν για την ανακοπή της 
πτωτικής τάσης της οικονομίας, αλλά και από τα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής που 
είχαν οαν αποτέλεσμα την καλύτερη σύλληψη της φορολογητέας ύλης.

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσιάζει μικρή υστέρηση (6,5 δισ.) που 
οφείλεται αποκλειστικά στην υστέρηση της παρακράτησης φόρου, ενώ ο κύριος φόρος είχε 
υπέρβαση από τα προυπολογισθέντα. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, στο ότι δεν γίνεται 
σωστή παρακράτηση φόρου από ορισμένους φορείς και επιχειρήσεις και έχει σαν αποτέλεσμα 
να εμφανίζονται αυξημένα ποσά κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος 
τον επόμενο χρόνο.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα
105,4 δισ. και θα είναι αυξημένα έναντι των προβλέψεων κατά 57,8%. Η αύξηση αυτή οφείλε
ται τόσο στην καλύτερη σύλληψη της φορολογητέας ύλης όσο και στα αυξημένα κέρδη των 
επιχειρήσεων κυρίως λόγω της αυξημένης δραστηριότητας κατά το 1986.

Τα έσοδα από τους φόρους στην περιουσία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 23,9 δισ. και 
θα κυμανθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα προϋπολογισθέντα, ενώ σε σύγκριση με το 
1986 θα εμφανίσουν αύξηση κατά 29,8%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επέκταση του συ
στήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και σ’ άλλες περιοχές της 
χωράς καθώς επίσης και στην αύξηση των προκαθορισμένων τιμών της αξίας των ακινήτων.

Τα έσοδα από άμεσους φάρους Περελθόντων Οικονομικών Ετών, εκτιμάται ότι θα αποδώ
σουν 38 δισ. και θα υατερήσουν έναντι των αρχικών προβλέψεων κατά 20 δισ. περίπου. Η 
υστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι, λόγω της εφαρμογής του Φ.Π.Α. στη χώρα μας και 
της αύξησης από το λόγο αυτό του όγκου της εργασίας των εφοριακών υπαλλήλων, δεν έγιναν 
έγκαιρα όλοι οι προβλεπόμενοι φορολογικοί έλεγχοι, με αποτέλεσμα ο φόρος που αντιστοιχεί 
στη βεβαιωθείσα φορολογητέα ύλη να μην είναι δυνατό να εισπραχθεί μέσα στο τρέχον οικο
νομικό έτος.

Τέλος τα έσοδα από έκτακτους άμεσους φόρους, που θα προήρχοντο από επιβολή εισφο
ράς, για την αντιμετώπιση των δαπανών από τους σεισμούς της Καλαμάτας, δεν υλοποιήθηκε 
με επακόλουθο την μη πραγματοποίηση εσόδων ύψους 25 δισ. περίπου.

Εμμεσοι Φόροι

Οι έμμεσοι φόροι εκτιμάται οτι δεν θα παρουσιαοουν σημαντική υστέρηση έναντι των 
προβλέψεων (-1,6%) και θα αυξηθούν έναντι του 1986 κατά 23%. Πιο συγκεκριμένα:

Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης εισαγομένων εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 44,9 δισ. 
και θα παρουσιάσουν υστέρηση έναντι των αρχικών προβλέψεων κατά 37 δισ. περίπου. Η 
υστέρηση αυτή προέρχεται κυρίως από τη μειωμένη απόδοση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
αυτοκινήτων.

Τα έσοδα από-τους φόρους κατανάλωσης εγχωρίων θα αποδώσουν 336,5 δισ. έναντι 
προβλέψεων 360,2 δισ. Η υστέρηση αυτή προέρχεται κυρίως από τα έσοδα του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης καυσίμων, που στην πραγματικότητα πρόκειται για πλασματική υστέρηση, αφού 
η επί έλαττον διαφορά εμφανίζεται σαν υπεραπόδοση στα έσοδα του Φ.Π.Α. πετρελαιοει
δών.

Τα έσοδα από τους φόρους στις συναλλαγές εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 768,5 δισ. και 
θα είναι αυξημένα έναντι των προβλέψεων κατά 6%, ενώ σε σύγκριση με τα αντίστοιχα έσοδα 
του 1986 θα αυξηθούν κατά 118,1%. Η αύξηση αυτή, όπως είναι ήδη γνωστό, προέρχεται από 
τη μεταφορά μερικών εσόδων από τους φόρους κατανάλωσης στους φόρους συναλλαγών. Πιο 
αναλυτικά:
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Τα εοοδα cno τη μεταβίβαση κεφαλαίων εκτίμαται ότι θα προυσιάσουν υστέρηση ".'ατό 
32.3% που προέρχεται κυρία από την κάμψη στις πωλήσεις ακινήτων. Μικρή υστέρηση θα 
παρουσιάσουν οι ενοποιημένοι φόροι κατανάλωσης, ενώ ο ρυθμιστικός φόρος, που σταδιακά 
μειώνεται μέχρι πλήρους εξάλειψής του την 1.1.1989, θα κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα 
με τα προϋπολογισθέντα. Τα έσοδα από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας προβλέπεται να ανέλ- 
θουν σε 505 δισ. και θα είναι αυξημένα έναντι των προυπολογισθέντων κατά 13,6%. Η αύξηση 
αυτή αποδίδεται βασικά στην υπεραπόδοση εσόδων από τα εισαγόμενα είδη και από τα πετρε
λαιοειδή στα οποία μεταφέρθηκε ποσό 33 δισ. από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοει
δών με αντίστοιχη μείωση του φόρου αυτού όπως προαναφέρθηκε.

Τέλος, από τις υπόλοιπες κατηγορίες εμμέσων φόρων σχετική υστέρηση έναντι των 
προύπολογισθέντων εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν τα έσοδα από τους φόρους Π.Ο.Ε., ενώ 
οε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά έσοδα θα εμφανίσουν σημαντική αύξηση. Ακόμη, την 
ίδια εικόνα με τους φόρους Π.Ο.Ε. θα παρουσιάσουν και οι λοιποί έμμεσοι φόροι, ενώ οι 
έμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων δεν θα εμφανίσουν σοβαρή απόκλιση έναντι των προύπολογισθέ- 
ντων.

Μη φορολογικά έσοδα

Τα έσοδα αυτά εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 130 δισ. και θα κυμανθούν στα ίδια περίπου 
επίπεδα με τα προϋπολογισθέντα, ενώ σε σύγκριση με τα αντίστοιχα έσοδα του 1986 θα 
αυξηθούν κατά 30,8%.

3.3.2. Δαπάνες

Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 2.301 δισ. περί
που έναντι 2.194 δισ. που είχαν αρχικά προβλεφθεί, δηλαδή θα παρουσιάσουν υπέρβαση κατά 
107 δισ. Η υπέρβαση αυτή όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως αφορά προεξόφληση χρεο
λυσίων δανείων εξωτερικού (42 δισ.) των ετών 1988-1990, καθώς και εξαγορά από το δημόσιο 
εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας (65,8 δίσ) που τοποθετήθηκαν στο τέλος του 1986 
για το κλείσιμο του λογαριασμού Εισπράξεων - Πληρωμών του Δημοσίου και δεν αποτελεί 
υπέρβαση των τακτικών δαπανών, αλλά λογιστική τακτοποίηση του έτους αυτού. Αν δεν λη- 
φθεί υπόψη η εξόφληση των χρεολυσίων αυτών, τότε το ύψος των τακτικών δαπανών περιορί
ζεται σε 2.193 δισ. περίπου, που σημαίνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών του 
1987 κινήθηκε μέσα στα πλαίσια που είχαν προβλεφθεί.

Οι υπερβάσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών όπως συντάξεις, εξυπηρέτησης δημό
σιου χρέους, επιδοτήσεις εξαγωγών και επιτοκίων και επιχορηγήσεις καλύφθηκαν με συγκρά
τηση άλλων καταναλωτικών δαπανών και με το αποθεματικό.
Η ανάλυση των δαπανών κατά κατηγορίες και κατά Υπουργεία παρουσιάζεται στους πίνακες
3.4 και 3.5

Αναλυτικότερα:

-Οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις κατά 9,2 δισ. 
και έφθασαν τα 775,2 δισ. arjo 766,0 που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Η υπέρβαση αυτή οφείλε
ται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες για συντάξεις λόγω της αύξησης του αριθμού των συντα
ξιούχων και στην αναπροσαρμογή των συντάξεων των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιού
χων. Επίσης οφείλεται και στην επιπρόσθετη επιχορήγηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για 
την αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού του Ε.Σ.Υ.

Σε σχέση με το 1986, ο ρυθμός αύξησης των δαπανών για μισθούς και συντάξεις έφτασε 
το 15,9% και οφείλεται στην ολοκλήρωση του νέου μισθολογίου των στρατιωτικών και δικαστι
κών λειτουργών, στη φυσιολογική εξέλιξη του προσωπικού, στην ΑΤΑ που χορηγήθηκε το 
1987, στην αναπροσαρμογή των συντάξεων των στρατιωτικών και δικαστικών λειτουργών, στη
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Πίνακας 3.4

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά γενικές κατηγορίες

ιοε εκατ δραχμ.)

1986 __________1987_________  11
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Πραγμ/οεις Προϋπ/σμός Πραγμ/οεων %

Μισθοί - Συντάξεις 668.702,3 765.987,0 775.228,0 15,9
(Υπηρετούντων) (385.228,2) (436.295,3) (431.346,0) (12,0)
(Συνταξιούχων) (160.675,2) (184.149,1) (194.657,0) (21,2)
(Επιχορηγήσεις για αποδοχές) (93.661,2) (113.240,7) (116.337,0) (24,2)
(Λοιπές παροχές και νοσήλεια) (29.137,7) (32.301,9) (32.888,0) (12,9)

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους 388.555,4 505.620,6 617.436,0 58,9
Εξυπηρέτηση Χρέους Εν. Δυνάμ. 49.238,3 75.446,0 70.090,0 42,3
Αποδόσεις εσόδων τρίτων 83.635,0 87.008,2 79.840,0 -4,5
Αποδόσεις στην Ε.Ο.Κ. 91.405,4 70.100,0 75.400,0 -17,5
Επιστροφές φόρων 45.828,2 39.000,0 42.000,0 -8,4
Επιδοτ. εξαγωγών και επιτοκίων 78.899,8 55.000,0 77.200,0 -2,1
Επιδοτήσεις Γεωργίας 93.268,3 112.700,0 107.316,0 15,1
Επιχορηγήσεις 184.534,1 277.231,5 288.000,0 56,1

(Ο.Γ.Α.) (43.528,8) (70.800,0) (77.750,0) (78,6)
(Ι.Κ.Α.) (6.000,0) (57.000,0) (57.000,0) (850,0)
(Ο.ΤΑ.) (25.000,0) (27.000,0) (29.000,0) (16,0)
(Συγκοινωνιακοί φορείς-Ο.Σ.Ε) (21.681,0) (29.000,0) (30.000) (38,4)
(Λοιπές επιχορηγήσεις) (88.324,3) (93.431,5) (94.250,0) (6,7)

Λοιπές δαπάνες 134.060,5 155.906,7 168.652,0 25,8
(Δαπάνες μετακινήσεων) (6.121,8) (7.690,6) (7.800,0) (27.4)
(Λειτουργικές δαπάνες) (29.175,2) (37.783,6) (34.000.0) (16,5)
(Δαπάνες προμηθειών) (79.210,4) (85.401,8) (87.000,0) (9,8)
(Εγγυήσεις - συναλ/τικές δια-
φορές) (3.954,0) (1.579,0) (27.000,0) (582,9)

(Διάφορες άλλες δαπάνες) (15.599,1) (23.451,7) (12.852,0) (-17,6)
Αποθεματικό - 50.000.0 - -
Σύνολο 1.818.127,3"' 2.194.000,0Ι?Ι 2.301.162,0'31 26,6

11) Δεν περιλαμβάνονται 26 880 εκατ που αφορούν εξόφληση εντόκων γραμματίων του Ιδιωτικού Τομέα.
(2) Δεν περιλαμβάνονται 24.900 εκατ. που αφορούν εξόφληση εντόκων γραμματίων Ιδιωτικού τομέα. 
ι3ι Δεν περιλαμβάνονται 56.900 εκατ. που αφορούν εξόφληση εντόκων γραμματίων Ιδιωτικού Τομέα. Περιλαμβάνονται 
65 793 εκατ. που αφορούν εξόφληση εντόκων γραμματίων δημόσιου τομέα και 42.000 εκατ. που αφορούν χρεολύσια από 
προεξοφλήσεις δάνειων εξωτερικού.
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αναπροσαρμογή των συντάξεων των πολιτικών συνταξιούχων (επέκταση των διατάξεων του 
ενιαίου μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων) και στους διορισμούς υπαλλήλων που έγιναν 
το 1 987. Σημειώνεται ότι κατά το έτος 1 987, διορίστηκαν 8.339 εκπαιδευτικοί, 2.788 υπάλλη
λοι των λοιπών κλάδων, 1.650 αστυφύλακες και πυροσβέστες, ενώ μετατράπηκε η σχέση 
εργασίας 1.540 υπαλλήλων απο ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Το ποσοστό συμμετοχής των δαπανών για αποδοχές προσωπικού και συντάξεις στο σύνο
λο των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού μειώθηκε το 1986 στο 36,8% από 38,2% που 
ήταν το 1985, ενώ για το 1987 το ποσοστό αυτό προβλέπεται να μειωθεί στο 33,6%.

Στους πίνακες 3.6 και 3.6α φαίνεται ο αριθμός των υπηρετούντων τακτικών και εκτάκτων 
υπαλλήλων του Δημοσίου, του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των συνταξιούχων 
στους οποίους καταβάλλονται τα προαναφερθέντα ποοά των αποδοχών και συντάξεων.

Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους το 1987 εκτιμάται ότι θα φτάσουν 
τα 617,4 δια. περίπου έναντι αρχικών προβλέψεων 505,6 δισ. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται 
στην εξόφληση πρόσθετων χρεολυσίων ύψους 107,8 δισ. τα οποία πληρώθηκαν αλλά δεν 
αφορούν το έτος αυτό όπως προαναφέρθηκε. Πρέπει να σημειωθεί ότι ευνοϊκή επίπτωση στη 
διαμόρφωση αυτή του ύψους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους είχε η μειωτική κίνηση της 
ισοτιμίας του δολλαρίου, που όμως αντισταθμίστηκε από την αύξηση της ισοτιμίας των άλλων 
ξένων νομισμάτων (κυρίως Μάρκου και Γιέν). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι δαπάνες 
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους δεν ξεπέρασαν σημαντικά τις αρχικές προβλέψεις (χωρίς 
να ληφθεί υπόψη η πληρωμή χρεολυσίων που δεν αφορούν το 1987) παρότι επιβαρύνθηκαν 
με ποσό 14 δισ. από την αύξηση του επιτοκίου εντόκων γραμματίων κατά 1 ποσοσιταία μονάδα 
που έγινε από 30 Ιουνίου 1987.

-Οι αποδόσεις στην ΕΟΚ εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν υπέρβαση έναντι των αρχικών 
προβλέψεων κατά 5,3 δισ. η οποία οφείλεται στη μεταβολή της τιμής (αύξηση) της Ευρωπαϊ
κής Νομισματικής Μονάδας (ECU).

-Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών και επιτοκίων εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν υπέρβαση 
(22,2 δισ) έναντι των προυπολογιοθέντων ποσών, η οποία οφείλεται τόσο στη εξόφληση υπο
χρεώσεων του 1986 λόγω μη έγκαιρης υποβολής δικαιολογητικών όσο και στην αύξηση των 
εξαγωγών κατά το 1987.

-Οι επιδοτήσεις στη Γεωργία εκτιμαται ότι θα παρουσιάσουν μείωση έναντι των προβλέ
ψεων κατά 5,4 δια. η οποία οφείλεται στη συγκράτηση των ελλειμμάτων των λογαριασμών 
διαχείρισης αγροτικών προϊόντων και εφοδίων καθώς και στη μη επιστροφή στο FEOGA ποσού 
2.000 εκατ., επειδή το Ευρωπαϊκό δικαστήριο δεν έχει οριστικοποιήσει το συνολικό ποσό επι
στροφής.

-Οι επιχορηγήσεις θα υπερβούν τις προϋπολογισθείσες κατά 10,8 δισ. Η υπέρβαση αυτή 
οφείλεται στην αύξηση της επιχορήγησης του ΟΓΑ για την αντιμετώπιση των ζημιών που προ- 
κλήθηκαν από τις θεομηνίες του Μαρτίου, στην αύξηση της επιχορήγησης προς τους ΟΤΑ, 
στην αύξηση της επιχορήγησης προς τους συγκοινωνιακούς φορείς και στην αύξηση επιχορή
γησης Εθνικού θεάτρου (αγορά του κινηματοθεάτρου REX). Η σημαντική αύξηση των επιχορη
γήσεων (56,1%) ως προς το 1986 οφείλεται κυρίως στην επιπλέον επιχορήγηση, του ΙΚΑ και
των συγκοινωνιακών φορέων με 56 δισ. το 1987.

/
Οι λοιπές δαπάνες εκτιμάται ότι θα υπερβούν τις προϋπολογισθείσες κατά 12,7 δισ. Η 

υπέρβαση αυτή οφείλεται στην πληρωμή σημαντικού μέρους του προγράμματος κρατικών προ
μηθειών του 1986 στο 1987 με πιστώσεις από το αποθεματικό. Επίσης, η υπέρβαση οφείλεται 
και στο γεγονός ότι οι δαπάνες για εγγυήσεις και συναλλαγματικές διαφορές θα αυξηθούν 
φέτος, τόσο έναντι αυτών που προϋπολογίστηκαν, όσο και αυτών που καταβλήθηκαν κατά τα 
προηγούμενα χρόνια. Οι λοιπές δαπάνες της κατηγορίας αυτής θα παρουσιάσουν μείωση λόγω 
εφαρμογής περιοριστικής πολιτικής (έγκριση ποοοστού διάθεσης κατώτερου του 100%), που 
ακολουθήθηκε για τις δαπάνες αυτές.
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Στον πίνακα 3.5 παρουοιαζονται οι δαηανες του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουρ
γεία. Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτό, μεγαλύτερες αυξήσεις έναντι του 1986 παρουσία
σαν, εκτός από τις δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
Γενικές Κρατικές Δαπάνες, οι δαπάνες των Υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής Αμυνας. 
Υγείας - Πρόνοιας - Κοιν. Ασφαλίσεων, Εργασίας και Μεταφορών-Επικοινωνιών.

Οι δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών παρουσίασαν σε σχέση με το 1986 αύξηση 
25,6% που οφείλεται στην επιπρόσθετη ενίσχυση των πιστώσεων για την τακτική οικονομική 
ενίσχυση των ΟΤΑ, την επιχορήγηση των Νομαρχιακών Ταμείων και των ΟΤΑ για την αναπλή- 
ρωση εσόδων που δεν εισέπραξαν από την αύξηση στα εισιτήρια των λεωφορείων,καθώς και 
για την προμήθεια Η/Υ. Οι δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας αυξήθηκαν έναντι το
1986 κατά 20,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην προσπάθεια εξοπλισμού και εκσυγχρονισμού 
των Ενόπλων Δυνάμεων για την διατήρηση της ετοιμότητάς τους.

Η αύξηση των δαπανών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών το 1987 σε σχέση 
με το 1986 οφείλεται στην αύξηση της επιχορήγησης των συγκοινωνιακών φορέων της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης για την κάλυψη των ελλειμμάτων τους, λόγω της κοινωνικής πολιτικής 
που ασκεί η Κυβέρνηση μέσω των φορέων αυτών (μειωμένο εισιτήριο, μη καταβολή εισιτηρίου 
κατά τις ώρες 5-8π.μ. κ.λ.π.).

-Υγεία-Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση. Παρά την αύξηση των ανελαστικών δαπανών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού οι οποίες όπως είναι γνωστό δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για την 
προώθηση όλων των κοινωνικών προγραμμάτων της Κυβέρνησης, και παρά το γεγονός ότι το
1987 ήταν το δεύτερο έτος του σταθεροποιητικού προγράμματος και ως εκ τούτου η εφαρμο- 
σθείσα πολιτική ήταν περιοριστική στις δαπάνες, η Κυβέρνηση συνέχισε και κατά το 1987 να 
δίνει προτεραιότητα στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, 
αφού η πολιτική στους τομείς αυτούς είναι πρώτης προτεραιότητας και έχει άμεσο αντίκτυπο 
στην ευημερία του λαού. Συγκεκριμένα οι συνολικές δαπάνες το 1987 για την Υγεία, Πρόνοια 
και Κοινών. Ασφάλιση εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 373,3 δισ. έναντι 265,7 δια. 
το 1986 και θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 40,5%.

Υγεία

Στον τομέα αυτό διατέθηκαν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σημαντικές πιστώσεις. 
Έτσι, οι δαπάνες για την Υγεία αυξήθηκαν κατά 16,4% και έφθασαν τα 143,7 δισ. έναντι
123,4 δισ.του 1986. Από το σύνολο των δαπανών της Υγείας σημαντικά ποσά διατέθηκαν για 
τη μισθοδοσία του προσωπικού που προσλήφθηκε από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα για την εφαρ
μογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επίσης σημαντικά ποσά διατέθηκαν για τη συμπλήρωση 
του εξοπλισμού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών 
αναγκών τους.

Πρόνοια

Για την Πρόνοια διατέθηκαν 37,2 δισ. το 1987 έναντι 34,4 δισ. το 1986. Από τις πιστώσεις 
αυτές μεγάλα ποσά απορρόφησαν τα συνεχιζόμενα προγράμματα του 1986.

Κοινωνική Ασφάλιση

Οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση αυξήθηκαν σε σχέση με το 1986, κατά 84,5 δισ. 
ή 78,2%. Ο ΟΓΑ και το ΙΚΑ απορρόφησαν το μεγαλύτερο ποσοστό από τις δαπάνες της 
κατηγορίας αυτής. Συγκεκριμένα ο ΟΓΑ επιχορηγήθηκε με το ποσό των 77,8 δισ. για την 
πληρωμή των αγροτικών συντάξεων, τη νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη των αγρο
τών και την προστασία της γεωργικής παραγωγής από θεομηνίες γενικά. Το ΙΚΑ εξάλλου 
επιχορηγήθηκε για πρώτη φορά με επιπλέον ποσό 50 δισ. για να καλύψει τις επιπρόσθετες 
ανάγκες του από την αύξηση των συντάξεων που έγινε στην περίοδο 1982-1985 στα πλαίσια
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Πίνακας 3.5

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργεία

ισε εκατ δραχμ.)

1986 ___________1987__________
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Πραγμ/σεων %

Προεδρία Δημοκρατίας 181,2 282,0 282,0 55,6
Βουλή 2.621.5 3.886,5 3.746,0 42,9
Προεδρίας Κυβέρνησης 8.311,4 9.466,0 8.368,0 0,7
Εσωτερικών 42.814,5 50.919,0 53.772,0 25,6
Εξωτερικών 12.063,8 15.074,0 14.356,0 19,0
Εθνικής ' Αμυνας 230.660,8 278.823,0 277.994,0 20,5

(ΕΥΠ) (2.079,8) (2.322,0) (2.250,0) (8,2)
Εθνικής Οικονομίας 5.415,7 5.823,0 5.980,0 10,4
Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλ. 265.693,8 367.092,0 373.336,0 40,5
Δικαιοσύνης 16.906,0 20.206,0 19.718,0 16,6
Παιδείας 176.497,1 198.208,0 196.430,0 11,3
Πολιτισμού 19.102,1 21.889,0 22.254,0 16,5
Οικονομικών 809.461.8 912.186,5 1.063.108,0 31,3

(Γενικές κρατικές δαπάνες) (786.504,1) (884.746,5) (1.035.939,0) (31,7)
Βόρειας Ελλάδας 488,1 549,0 378,0 -22,5
Αιγαίου 90,1 667,0 548,0 508,2
Γ εωργίας 1 17.485,8 138.173,0 134.495,0 14,5

(Επιδοτήσεις) (93.268,3) (1 12.700,0) (107.316,0) (15,1)
ΥΠΕΧΩΔΕ 17.504,2 17.601,0 20.060,0 14,6
Εργασίας 1.686,3 2.335,0 2.318,0 37,5
Βιομηχανίας 4.842,2 5.516,0 5.522,0 14,0
Εμπορίου 3.072,8 3.493,0 3.440,0 11,9
Μεταφορών και Επικοινωνιών 18.298,3 23.474,0 24.505,0 33,9

(Ελλειμ. Συγκ. Φορέων) (11.663,0) (1 5.500,0) (16.500,0) (41,5)
Ναυτιλίας 6.542,6 7.017.0 7.352,0 12,4
Δημόσιας Τάξης 58.387.2 61.320,0 63.200,0 8,2
Αποθεματικό 50.000,0

Σύνολο 1.818.127,31" 2.194.000,0<:!> 2.301.162,01 2 (3) 26,6

1. Δεν περιλαμβάνονται 26.880 εκατ. που αφορούν εξόφληση εντόκων γραμματίων του ιδιωτικού τομέα
2. Δεν περιλαμβάνονται 24.900 εκατ. που αφορούν εξόφληση εντόκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα.
3. Δεν περιλαμβάνονται 56.900 εκατ. που αφορούν εξόφληση εντόκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβάνονται 

65.793 εκατ. που αφορούν ε^φληοη εντόκων γραμματίων δημοσίου τομέα και 42.000 εκατ. που αφορούν χρεολύσια 
από προεξοφλήσεις δανείων εξωτερικού.
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Πίνακας 3.6α
Αριθμός Συνταξιούχων κατά την 4ετϊα 1984 - 1987

-Πολιτικοί

1984
(Δεκέμβριος)

84.542

1985
(Δεκέμβριος)

87.371

1986
(Νοέμβριος)

95.150

1987
(Νοέμβριος)

103.825
-Σιδηροδρομικοί 14.989 14.886 14.745 14.589
-Στρατιωτικοί 63.770 65.525 67.340 70.171
-Πολεμικοί 48.997 47.637 47.733 48.338
-Δημοτικοί - Κοινοτικοί - 15.182 16.080 17.839
Σύνολο 212.298 230.601 241.048 254.762

της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους ασφα
λισμένους του.

Παιδεία

Οι δαπάνες για την Παιδεία που απορροφούν σημαντικό μέρος του συνόλου των δαπανών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού, εκτιμάται ότι τελικά θα φθάσουν τα 196,4 δισ. Το μεγαλύτερο 
μέρος από την αύξηση των δαπανών αυτών απορρόφησε η μισθοδοσία του προσωπικού, αφού 
όπως είναι γνωστό οι δαπάνες για αποδοχές του προσωπικού αντιπροσωπεύει στο σύνολο των 
δαπανών για την Παιδεία, ποοοστό 80% περίπου, καθώς και οι νέοι διορισμοί στη στοιχειώδη, 
μέση και επαγγελματική εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι κατά το τρέχον έτος το προσωπικό που 
διορίστηκε στο Υπουργείο Παιδείας ανέρχεται σε 8.339 εκπαιδευτικούς. Στις δαπάνες του 
Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την Εκκλησία. Στις δαπάνες αυτές, 
περιλαμβάνονται οι αποδοχές των Αρχιερέων, η μισθοδοσία του Εφημεριακού Κλήρου, η ει
σφορά του Δημοσίου στο ΤΑΚΕ και οι διάφορες επιχορηγήσεις. Η σημαντική αύξηση των 
δαπανών για την Εκκλησία οφείλεται στην επέκταση του Ενιαίου μισθολογίου στον Κλήρο 
γενικά καθώς και στην αύξηση του αριθμού των Εφημερίων και Ιεροδιακόνων των οποίων η 
δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει το Δημόσιο.

3.4. Επιδοτήσεις στη Γεωργία

3.4.1. Ενισχύσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας είναι ένα από τα μέσα που χρησι
μοποιούνται για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της γεωργίας. Κύριοι 
στόχοι της εφαρμοζόμενης αγροτικής πολιτικής είναι η στήριξη του εισοδήματος των παραγω
γών και η ανάπτυξη τη£ ελληνικής γεωργικής παραγωγής.

Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων δίνονται μέσω του Προϋπολογισμού διάφορες 
ενισχύσεις που εμφανίζονται είτε με τη μορφή επιδοτήσεων, είτε με την κάλυψη των ελλειμ
μάτων που παρουσιάζουν οι διαχειρίσεις ορισμένων αγροτικών προϊόντων.

Μετά την ένταξη της χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, εισρέουν για την ενίσχυση 
της γεωργίας πόροι που προέρχονται και από εθνικές και από κοινοτικές πηγές.

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας καλύπτει τις εθνικές ενισχύσεις, 
ενώ το Τμήμα Εγγυήσεων του FEOGA καλύπτει τις κοινοτικές.
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Το σύνολο των εισροών που θα δοθούν απο εθνικούς πορους το 1 987 μέσω του Τακτικού 
Προϋπολογισμού για το σκοπό αυτό εκτιμόται ότι 6α φτόοει τα 107.316 εκατ έναντι 1 1 2.700 
εκατ. που προϋπολογίστηκαν και 93.268,5 εκατ. το 1986 (Πίνακας 3.7).

Η υστέρηση που εμφανίστηκε έναντι του προυπολογιοθέντος ποοού οφείλεται στον πε- 
ριοριομό του ελλείμματος από τη διαχείριση των λιπασμάτων.

3.4.2. Επιδοτήσεις του Υπουργείου Γεωργίας

Οι επιδοτήσεις που δίνονται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωρ
γίας είναι οικονομικές ενισχύσεις προσανατολισμού-διαρθρώσεων, επιδοτήσεις διαφόρων δρα
στηριοτήτων και παραγωγής αγροτικών προϊόντων, οικονομικές ενισχύσεις εγγυήσεων καθώς 
και επιδοτήσεις επιτοκίων για χαμηλότοκα μεσομακροπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια που χορη
γούνται από την ΑΤΕ σε αγρότες. Το σύνολο των πιο πάνω επιδοτήσεων-ενισχύσεων θα φτά
σει το 1987 τα 59.618 εκατ. έναντι 59.002 εκατ. που προϋπολογίστηκαν και 47.229,5 εκατ. 
που καταβλήθηκαν το 1986.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της πολιτικής του, το Υπουργείο Γεωργίας καταρτίζει κάθε

Πίνακας 3. 7

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

(σε εκατ. δρχ.)

Υπουργείο Γεωργίας
— Οικονομικές ενισχύσεις 

προσανατολισμού - διαρθρώσεων
— Επιδότηση επιτοκίων στεγαστικών 

δανείων
— Οικονομικές ενισχύσεις εγγυήσεων 

παρελθόντων οικονομικών ετών
— Επιδοτήσεις γεωργικών προϊόντων 

και δραστηριοτήτων

Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών 
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)
— Επιδ/σεις από Εθνικούς Πόρους
— Εξοδα διαχείρισης 

Λογαριασμοί Ειδικών Διαχειρίσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων
— Διαχείριση Λιπασμάτων
— Διαχείριση Σταφίδων
— Διαχείριση Καπνών

Διάφορες επιστροφές
— Επιστροφή στο FEOGA

Σύνολο

1986 1987

Πραγμ/οεις Προϋπ/σμός
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων

47.229,5 59.002,0 59.618,0

19.541,1 30.000,0 29.616,0

697,0 1.000,0 1.000,0

- 2,0 2,0

26.991,4 28.000,0 29.000,0

1.275,0 1.198,0 1.198,0
555,0 435,0 435,0
720,0 763,0 763,0

44.764,0 48.500,0 44.500,0
37.000,0 42.000,0 38.000,0

1.634,0 1.500,0 1.500,0
6.130,0 5.000,0 5.000,0

- 4.000,0 2.000,0
- 4.000,0 2.000,0

93.268,5 112.700,0 107.316,0
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χρόνο πρόγραμμα ενισχύσεων κατά δραστηριότητα. Κατα την εκτέλεση όμως του προγράμμα
τος παρατηρειται ετεροχρονισμός μεταξύ εγκρίσεων και μέρους των πληρωμών που οφείλεται 
αφενός στην φύση της αγροτικής παραγωγής που κατανέμεται μεταξύ δύο ημερολογιακών 
χρόνων (παραγωγή 87/88) και αφετέρου σε αντικειμενικές δυσκολίες που παρουσιάζονται 
κατά τη συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τη μεριά των δι
καιούχων. Έτσι, στο πρόγραμμα κάθε χρόνου γίνεται μια κατ' εκτίμηση κατανομή πληρωμών 
στον ίδιο και στον επόμενο χρόνο, ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις παρελ
θόντος που λόγω των πιο πάνω ιδιαιτεροτήτων δεν έχουν ακόμη πληρωθεί.

Για το 1987, οι εκταμιεύσεις που προβλέπεται να ολοκληρωθούν από το πρόγραμμα των 
οικονομικών ενισχύσεων προσανατολισμού-διαρθρώσεων εκτιμάται ότι θα είναι 29.616 εκατ., 
ποσό που υπολείπεται ελάχιστα από τα 30.000 εκατ. που προϋπολογίστηκαν, ενώ το 1986 
πληρώθηκαν 19.541,1 εκατ.

Οι οικονομικές ενισχύσεις προσανατολισμού-διαρθρώσεων περιλαμβάνουν:
- Ενισχύσεις προσανατολισμού από εθνικούς πόρους που δίνονται στη Φυτική Παραγωγή, στη 

Ζωική Παραγωγή, στην Κτηνιατρική, στην Αλιεία καθώς και αποζημιώσεις για καταστροφές 
από θεομηνίες. Οι ενισχύσεις αυτές παρέχονται στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής και είτε 
δεν προβλέπονται από Κοινοτικές Οδηγίες ή Κανονισμούς είτε δίνονται επιπλέον εκείνων 
που ορίζονται από τους κανονισμούς της ΕΟΚ.

- Ενισχύσεις κοινοτικών διαρθρωτικών προγραμμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της 
διαρθρωτικής πολιτικής της Κοινότητας. Στις ενισχύσεις αυτές,που δίνονται στα πλαίσια των 
Οδηγιών και των Κανονισμών της ΕΟΚ, συμμετέχει και η Κοινότητα απολογιστικά μέσω του 
FEOGA σε ποσοστά που κατά περίπτωση φτάνουν μέχρι το 50% της δαπάνης. Ειδικότερα 
για τα Μεσογιακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) προβλέπεται κοινοτική συμμετοχή 
μέχρι 70%.

Τα κυριότερα προγράμματα που συνεχίστηκαν ή ξεκίνησαν μέσα στο 1987 είναι τα εξής:
- Πρόγραμμα αποδεικτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων φυτικής παραγωγής 

τομέα προσανατολισμού έτους 1987. Πρόκειται για το ετήσιο εθνικό πρόγραμμα του Υπουρ
γείου Γεωργίας που προβλέπει πειραματικές και ενδεικτικές καλλιέργειες, εμβολιασμούς, 
προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού για βελτίωση της παραγωγής και συγκομιδής, παραγωγή 
πολλαπλασιαστικού υλικού, έργα υποδομής και γεωργική έρευνα.

- Ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμά επαγγελματικής κατάρτισης των γεωργών που εφαρμόζε
ται στα πλαίσια του Κοινοτικού Κανονισμού 797/85 για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των γεωργικών διαρθρώσεων.

- Πρόγραμμα μέτρων - κινήτρων για την εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας 
έτους 1987. Το πρόγραμμα αυτό που είναι από τα πιο βασικό του Υπουργείου Γεωργίας αφορά 
την προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας και περιλαμβάνει ενισχύσεις σε προ
γράμματα κτηνιατρικής όπως στην εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου από διάφορες 
μεταδοτικές αρρώστιες, στην προστασία της δημόσιας υγείας από μολύνσεις, στη βελτίωση 
των εγκαταστάσεων των σφαγείων και στην προώθηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων. 
Ορισμένες από τις δραστηριότητες του προγράμματος καλύπτονται και από κοινοτικούς πό
ρους (FEOGA ή ΜΟΠ). /

- Πρόγραμμα εθνικών ενισχύσεων κτηνοτροφίας 1987 που περιλαμβάνει εκτός από τις μέχρι 
σήμερα γνωστές ενέργειες, όπως έργα υποδομής, έλεγχο ποιότητας κρέατος, γάλακτος κλπ. 
και ορισμένες νέες δραστηριότητες όπως, ατομικό και απογονικό έλεγχο των βοοειδών, εκμε
τάλλευση των λυμάτων για παραγωγή βιοαερίου, έλεγχο απόδοσης χοίρων, δημιουργία κέντρου 
κτηνοτροφίας, βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης της κτηνοτροφίας κλπ.

- Προγράμματα για αναδιαρθρώσεις διαφόρων καλλιεργειών, τα οποία προβλέπουν την πα
ροχή οικονομικών ενισχύσεων για την εφαρμογή μακροπρόθεσμων προγραμμάτων, όπως είναι 
η αναδιάρθρωση των αμπελώνων Κρήτης, η αναδιάρθρωση των εσπεριδοειδών, η αναδιάρθρω-
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c; της βυσσινιάς κ.α.

- Πρόγραμμα για την ενίσχυση τπς συγκέντρωσης και διάθεσης γεωργικών προϊόντων απο 
ομάδες και ενώσεις παραγωγών σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 1360/78, καθώς και το 
πρόγραμμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών ελεγχου της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων 
στην Ελλάδα, σε εφαρμογή του Κανονισμού ι,ΕΟΚ) 765/85.

- Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του βακτηριακού καψίματος των μηλοειδών κλπ. Επίσης 
προβλέπεται και η αποκατάσταση των ζημιών που έγιναν σε γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστά
σεις και θερμοκήπια που επλήγησαν από τις θεομηνίες του 1987.

Για επιδότηση επιτοκίων χαμηλότοκων μεσομακροπρόθεσμων στεγαστικών δανείων που 
έχουν χορηγηθεί από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος σε αγρότες, εκτιμάται ότι θα κατα
βληθούν 1.000 εκατ. το 1987 δηλαδή όσα προϋπολογίστηκαν, έναντι 697 εκατ. που καταβλή
θηκαν το 1 986.

Επίσης εκτιμάται ότι θα δοθούν τα 2 εκατ. που προϋπολογίστηκαν για οικονομικές ενισχύ
σεις εγγυήσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που δεν εκταμιεύτηκαν έγκαιρα λόγω καθυ
στέρησης υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τη πλευρά των δικαιούχων.

Τέλος, για επιδοτήσεις διαφόρων γεωργικών δραστηριοτήτων εκτιμάται ότι θα απορροφη- 
θούν 29.000 εκατ. έναντι 28.000 εκατ. που προϋπολογίστηκαν και 26.991,4 εκατ. που δόθη
καν το 1986. Η μικρή υπέρβαση που παρατηρείται έναντι του Προϋπολογισμού οφείλεται όπως 
και κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια σε μερική κάλυψη του ελλείμματος από τη διαχείριση 
ζάχαρης, η οποία εξακολουθεί να παρουσιάζει ανοίγματα παρά τις κατά καιρούς αυξήσεις που 
έχουν γίνει στην τιμή διάθεσής της από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

3.4.3. Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) συστάθηκε με το Ν. 
992/79 και λειτουργεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

Ο ΕΛΕΓΕΠ τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και έχει αυτοτελή Προϋπολογι
σμό που συνδημοσιεύεται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Από τον ΕΛΕΓΕΠ εισρέουν στην ελληνική γεωργία τα εθνικά και κοινοτικά κεφάλαια που 
στοχεύουν στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών, μέσα στα πλαίσια της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Ετσι, εμφανίζεται στο λογαριασμό αυτό η διαχείριση των διαφό
ρων εγγυησεων-ενισχυσεων κλπ. για γεωργικά προϊόντα που χρηματοδοτούνται από την Κοινό
τητα. καθώς και οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται από εθνικούς πόρους σύμφωνα με κανονι
σμούς της ΕΟΚ. Αυτές οι εθνικές επιδοτήσεις, μαζί με το τμήμα των δαπανών διαχείρισης που 
δεν καλύπτεται από την Κοινότητα, δημιουργούν το έλλειμμα του ΕΛΕΓΕΠ που καλύπτει ο 
Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας. Για το 1987 εκτιμάται ότι θα απορροφη- 
θούν τα 1.198 εκατ. που προϋπολογίστηκαν, ενώ κατά το 1986 το αντίστοιχο έλλειμμα του 
ΕΛΕΓΕΠ που κάλυψε ο Προϋπολογισμός ήταν 1.275 εκατ.

Τα έξοδα διαχείρισης που δεν καλύπτονται από την Κοινότητα θα φτάσουν τα 763 εκατ. 
και αφορούν τη διαφορά του επιτοκίου χρηματοδότησης πέρα από το ποσοστό που δικαιολογεί 
η Κοινότητα, τις'αμοιβές για τους φορείς που κάνουν παρέμβαση ή αναλαμβάνουν διάφορες 
εργολαβίες για λογαριασμό του ΕΛΕΓΕΠ, καθώς και διάφορες άλλες δαπάνες.

Οι εθνικές επιδοτήσεις που θα καταβληθούν μέσω του ΕΛΕΓΕΠ προβλέπεται ότι θα φτά
σουν τα 435 εκατ. και θα δοθούν όπως και πέρυσι σαν συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση 
για τη διατήρηση θηλαζουσών αγελάδων που οι εκτροφείς τους δεν διαθέτουν γάλα για γαλα
κτοκομικά προϊόντα.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του, σαν φορέας της Κοινοτικής παρέμβασης, ο ΕΛΕΓΕΠ
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πραγματοποίησε και κατα το 13δΓ συγκέντρωση προϊόντων για λογαριασμό της Κοινότητας. 
Για το σκοπό αυτό εκτ.μαται. οτ; απο το δανειακό κεφάλαιο που παρέχει η Αγροτική Τράπεζα 
της Ελλάδος στον ΕΛΕΓΕΠ θα χρησιμοποιηθούν περίπου 19.400 εκατ. για τη συγκέντρωση 
καπνού και άκληρου σίτου.

Η εξόφληση της χρηματοδότησης γίνεται από τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται από 
τη διάθεση των προϊόντων. Τα ενδεχόμενα ανοίγματα από τη διαχείριση των προϊόντων της 
παρέμβασης καλύπτονται από το FEOGA και τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα από το τμήμα εγγυήσεων του FEOGA, 
εισρέουν διάφορα κεφάλαια για την ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας. Σύμφωνα με τον Κοινο
τικό κανονισμό 729/70, η ΕΟΚ μέσω του FEOGA χρηματοδοτεί τα κράτη-μέλη, προκειμένου 
να πληρωθούν οι δαπάνες στο γεωργικό τομέα (ενισχύσεις στην παραγωγή, στη μεταποίηση, 
στις εξαγωγές κλπ. διαφόρων προϊόντων). Η χρηματοδότηση αυτή από το FEOGA γινόταν με 
ένα σύστημα προκαταβολών. Συγκεκριμένα, έπειτα από μία διαδικασία προβλέψεων, το FEO
GA έστελνε προκαταβολικά τα προβλεπόμενα να δαπανηθούν ποσά, με τα οποία και πραγμα
τοποιούνταν οι ανάλογες πληρωμές του γεωργικού τομέα.

Όμως, το παραπάνω σύστημα των προκαταβολών άλλαξε με ένα σύστημα επιστροφών 
μετά την απόφαση που πήρε κατά πλειοψηφία το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Κοινότη
τας οτη φετεινή σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα 
με το νέο σύστημα, που άρχισε να εφαρμόζεται από φέτος τον Νοέμβριο, οι πληρωμές θα 
πρέπει να γίνονται με εθνική χρηματοδότηση και το FEOGA θα επιστρέφει απολογιστικά τα 
δαπανηθέντα ποσά. Η επιστροφή των ποσών θα γίνεται την 3η ημέρα του δεύτερου μήνα μετά 
από εκείνον που πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές.

Για να αντιμετωπισθεί η νέα κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε μετά την πιο πάνω τροπο
ποίηση του υφισταμένου συστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την αριθμ. 1145/22.9. 
1987 Πράξη του Διοικητή της, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στην ΑΤΕ και στις Εμπορι
κές Τράπεζες να χρηματοδοτούν τον ΕΛΕΓΕΠ προκειμένου να πληρωθούν οι υποχρεώσεις που 
καλύπτονται απο το FEOGA.

Από την αρχή του χρόνου μέχρι και τον Οκτώβριο που ίσχυσε το παλαιό σύστημα, οι 
εισπράξεις από το FEOGA έφτασαν τα 204.765 εκατ. και ετοι μέχρι το τέλος του χρόνου 
εκτιμάται οτι οι εισροές στη γεωργία για το 1987, μαζί με τα ποσά που θα δαπανηθούν κατά 
το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη από την Ελληνική προχρηματοδότηση μετά την αλλαγή του συ
στήματος. θα φτάσουν τα 240.000 εκατ. έναντι 182.000 εκατ. που προϋπολογίστηκαν και 
187 871 εκατ. που εισπράχθηκαν το 1986 (Πίνακας 3.8».

Η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται έναντι του 1986 οφείλεται βασικά στην έντονη και 
ορθολογική δραοτηριοποίηση όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία χρηματοδό
τησης. ελέγχου και πληρωμών, καθώς και στην κατά 9% αύξηση, κατά μέσο όρο, της ισοτιμίας 
της πράσινης δραχμής έναντι του ECU.

3.4.4. Λογαριασμοί Ειδικών Διαχειρίσεων

Τα ελλείμματα των λογαριασμών ειδικών διαχειρίσεων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων 
που θα καλύψει ο Τακτικός Προϋπολογισμός του 1987, εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 44.500 
εκατ. έναντι 48.500 εκατ. που προϋπολογίστηκαν και 44.764 εκατ. που κάλυψε ο Προϋπολο
γισμός του 1986.

Η μείωση έναντι των προυπολογισθέντων και η διατήρηση της κάλυψης στο ίδιο επίπεδο 
του 1986, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι φέτος θα διατεθούν 38.000 εκατ. για κάλυψη του 
ελλείμματος από τη διαχείριση λιπασμάτων, έναντι 42.000 εκατ. που προϋπολογίσθηκαν και 
37.000 εκατ. που διατέθηκαν το 1986. Η συγκράτηση αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης της
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Πΐ νακας 3.8

Απολήψεις από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό του 1987

Προϋπ/σμός

(σε εκατ. δρχ.)

Εκτιμήσεις
Πραγμ/σεων

Οίκον, ενισχύσεις κατά κατηγορίες
Επιδοτήσεις εξαγωγών 14.055 10.923

Επιδοτήσεις παραγωγής 36.050 48.353
Ενισχύσεις μεταποίησης 17.300 25.614

Διάφορες ενισχύσεις 111.480 117.081

Δημόσια αποθεματοποίηση 3.115 2.794

Σύνολο 182.000 204.765

Οικον. ενισχύσεις κατά προϊόν
Σιτηρά 9.000 9.236
Ζάχαρη 1.600 1.152
Ελαιόλαδο 25.000 31.153
Υφαντικά 44.000 38.748

Οπωροκηπευτικά 30.000 40.794
Κρασιά 3.000 1.964

Καπνός 40.000 39.410

Γ αλακτοκομικά 550 -261
Βόειο κρέας 770 632

Λοιπά 4.080 16.217
ΕΠΕ-ΝΕΠ 24.000 25.720

Σύνολο 182.000 204.765

Αφορούν το διάστημα ΙανουαρΙου - Οκτωβρίου 1987

επιβάρυνσης από τόκους, μετά τον προγραμματισμό που ακολουθήθηκε στην τμηματική εξό
φληση των σχετικών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι αυξήσεις που έγιναν εφέτος τον Αύγουστο στις τιμές διάθεσης των λιπασμάτων δεν έχουν 
άμεσο αποτέλεσμα στο έλλειμμα που καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του 1987, γιατί 
όπως είναι γνωστό ο Προϋπολογισμός κάθε χρόνου καλύπτει το έλλειμμα της διαχείρισης της 
προηγούμενης χρήσης αφού αυτό θα έχει πια σχεδόν οριστικοποιηθεί. Έτσι, οι πιο πάνω αυξή
σεις που είναι 30% για τα εγχωρίως παραγόμενα και 50% για τα εισαγόμενα λιπάσματα, θα 
έχουν τελικά επίπτωση στη διαμόρφωση του ελλείμματος της φετινής χρονιάς, που θα καλύψει 
ο Προϋπολογισμός του 1988.

Για κάλυψη του ελλείμματος από τη διαχείριση καπνών εκτιμάται ότι θα διατεθούν από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό του 1987 και τα 5.000 εκατ. που προϋπολογίστηκαν, έναντι 6.130 
εκατ. που δόθηκαν το 1986.

Τέλος και για κάλυψη της διαχείρισης σταφίδων εκτιμάται ότι θα διατεθούν τα 1.500 εκατ. 
που προβλέφθηκαν έναντι 1.634 εκατ. που δόθηκαν το 1986.
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3.4.5. Διάφορες επιστροφές.

Στα πλαιοια της τακτοποίησης των προκαταβολών που παίρνει η χώρα μας από το Ευρω
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (FEOGA) προέκυψε απαίτηση επι
στροφής στο πιο πάνω Ταμείο ποσού 2.000 εκατ. περίπου που αφορά τη χρήση του 1985. 
θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η απαίτηση αυτή του FEOGA αμφισβητείται απο την ελληνι
κή πλευρά και το ποσό αυτό διεκδικείται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

3.5 Χρηματικές Δοσοληψίες με την Ε.Ο.Κ.

Οι καθαρές εισπράξεις της χώρας μας από τις δοσοληψίες με την Ε.Ο.Κ. εκτιμάται ότι θα 
φθάσουν το 1987 το ύψος των 247,3 δισ. και θα παρουσιάσουν έναντι του 1986 αύξηση κατά 
36%, ενώ σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν μικρή μείωση 
κατά 3,3% (πίνακας 3.9). Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι από το 1987, η Κοινότητα 
αντιμετωπίζει προβλήματα χρηματοδότησης, πράγμα που την ανάγκασε να λάβει μέτρα, ορι
σμένα από τα οποία είχαν σαν συνέπεια την καθυστέρηση ή και την αναβολή μερικών πληρω
μών.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις πληρωμές προς την Ε.Ο.Κ. εκτιμάται ότι το 1987 θα 
φθάσουν τα 75.400 εκατ. και θα σημειώσουν μείωση σε σχέση με το 1986 κατά 18%.

Η μειώση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση της βάσης υπολογισμού της συνεισφοράς 
μας λόγω του Φ.Π.Α. από 360 εκατ. ΕΝΜ το 1986 σε 245,7 εκατ. ΕΝΜ το 1987. Επίσης 
οφείλεται στην μειωμένη συνεισφορά μας εξαιτίας της μειωμένης απόδοσης συνεισφορών 
ζάχαρης λόγω μη παραγωγής της β' ποσόστωσης.

Εξάλλου, οι εισπράξεις εκτιμάται ότι το 1987 θα φθάσουν συνολικά τα 322,7 δισ. και θα 
είναι αυξημένες σε σχέση με το 1986 κατά 17,9%. Έναντι των αρχικών όμως προβλέψεων 
εκτιμαται ότι θα υπάρξει μια υστέρηση κατά 1.0%. Η υστέρηση αυτή οφείλεται:

α) Στην αλλαγή από την ΕΟΚ του τρόπου πληρωμής των επιδοτήσεων FEOGA - Εγγυήσεις 
(μετάθεση στο 1988 της πληρωμής των δαπανών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου).

β) Στο γεγονός ότι οι απολήψεις μας από το ΕΤΠΑ κατά το 1987 (τελευταίο έτος τριετίας) 
δεν μπορούσαν να αυξηθούν περισσότερο λόγω του άτι τα δύο προηγούμενα χρόνια 
είχαμε αυξημένη απορροφητικότητα και συνεπώς καλύψαμε όλο το διαθέσιμο ποσοστό.

γι Στην απόκλιση μεταξύ των αρχικών προβλέψεων για εισπράξεις από ΜΟΠ και αυτών 
που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν τελικά το 1987 λόγω του ότι από Κοινοτικής 
πλευράς υπήρξε καθυστέρηση στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έγκριοης των ΜΟΠ.

δ) Στην αναστολή είσπραξης κατά το β' εξάμηνο του 1987 των εξόδων είσπραξης των 
ίδιων πόρων της Κοινότητας (μετετέθη για το 1988) για κάλυψη του ελλείμματος του 
Κοινοτικού Προϋπολογισμού του 1987.

ε) Στην αναστολή απόδοσης της γ' δόσης της διακυβερνητικής συμφωνίας (μετετέθη για 
το 1988) για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

Είναι φανερό όχι αν δεν συνέτρεχαν οι ανωτέρω λόγοι, οι εισπράξεις από την Κοινότητα 
και επομένως και το καθαρό'δημοσιονομικό πλεόνασμα για το 1987 θα υπερέβαιναν κατά πολύ 
τις αρχικές προβλέψεις.

Αυτό συμβαίνει γιατί οι εισπράξεις από το ταμείο του FEOGA - Εγγυήσεις, από το οποίο 
ως γνωστό προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των απολήψεών μας από την ΕΟΚ αν και περιορί
στηκαν μέχρι και τον μήνα Οκτώβρη, υπερέβησαν τόσο τις αρχικές προβλέψεις, όσο και τις 
εισπράξεις του 1986, που είχαν υπολογιστεί σε ετήσια βάση.

Η αύξηση των εισπράξεων από το ταμείο αυτό, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιδο
τήσεων στα γεωργικά προϊόντα λόγω της πτώσης στη διεθνή αγορά της τιμής των αγροτικών
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Πίνακας 3.9
Χρηματικές δοσοληψίες με την Ε.Ο.Κ.

ίσε εκατ. δρχ

19S6 1987

Εκτιμήσεις Μεταβολή
Πραγματοπ. Προβλέψεις Πραγματοπ. %

1.Αποδόσεις στην ΕΟΚ (Πληρωμές) 91.896 70.220 75.400 -18,0
Ιδιοι Κοινοτικοί Πόροι 86.504 66.920 72.750 -15,9

Δασμοί Κ.Ε.Δ. 11.928 13.500 14.500 21,6
Γεωργικές Ειοφορές 5.805 5.420 4.750 -18,2
(Εισφορές σ’ εφαρμογή της ΚΑΠ) (2.670) (2.800) (2.800) (4,9)
(Εισφορές Ζάχαρης) (2.399) (2.500) (1.800) (-25,0)
(Λοιπά) (736) (120) (150) (-79,6)
Συνεισφορές με βάση το Φ.Π.Α. 68.771 48.000 53.500 -22,2

Λοιπές συνεισφορές ή επιστροφές 4.152 100 350 -91,6
Διάφορες επιστροφές 1.072 100 350 -67,4
Λοιπές συνεισφορές 3.080 - - -

Εισφορές εκτός Κοινοτ.Προϋπ. 1.240 3.200 2.300 85,5
Συμμετοχή οτο 5ο Ε.Τ.Α. 1.240 2.500 1600 29,0
Πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας - 700 700 -

II. Απολήψεις απο την ΕΟΚ (Εισπράξεις) 273.666 326.000 322.676 17,9
Τακτικός Προϋπολογισμός 13.988 35.000 35.350 152,7

' Εξοδα είσπραξης ιδίων πόρων 1.734 1.900 1.000 -42,3
Απολήψεις για ειδικούς οκοπούς 64 50 400 525,0
Απολήψεις από FEOGA-Προσαν. 8.482 8.000 8.000 -5,7
Απολήψεις από Κοινών. Ταμείο 3.043 4.000 5.500 80,7
Λοιπές απολήψεις 665 150 150 -77,4
Επιστροφές αχρεωστ. συνεισφορών - 20.900 20.300 -

Προυπολογιομός Δημοσίων Επενδύσεων 30.1 1 1 44.000 34.000 12,9
Από Περιφερειακό Ταμείο 20.771 18.000 16.000 -23,0
Από FEOGA-Προσανατολιομός 6.318 6.000 4.000 -36,7
Λοιπές παρεμβάσεις 1.665 2.000 1.000 -39,9
Μ.Ο.Π. 1.357 18.000 13.000 858,0

Προϋπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ 187.991 182.000 205.326 9,2
Από FEOGA-Τμήμα εγγυήσεων 187.871 182.000 204.765 9,0
Επισιτιστική βοήθεια 120 - 561 367,5

Προϋπολογισμοί Τρίτων 41.576 65.000 48.000 15,5
Από Κοινωνικό Ταμείο 7.204 9.000 13.000 80,5
Από Περιφερειακό Ταμείο 29.736 26.000 28.000 -5,8
Από FEOGA-Τμ.Προσανατολισμού 2.481 2.000 2.000 -19,4
Λοιπές παρεμβάσεις 1.975 - - -

Μ.Ο.Π. - 28.000 5.000 -
Λοιπές απολήψεις 180 - - -

III. Καθαρές Εισπράξεις 181.770 255.780 247.276 36,0
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προϊόντων .κυρίως του βαμβακιού'· και στην άλλον ή της .·πρασινπς ισοτιμίας·· της δραχμής οε 
σχέση με m ΕΝΜ.

Επίσης σημαντική αύξηση σημείωσαν οι απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
τόσο έναντι των εισπράξεων του 1986 (80,5%) οσο και έναντι των αρχικών προβλέψεων 
(42,3%) λόγω των προοπαθειών που καταβλήθηκαν για ενεργοποίηση περισσότερων φορέων 
προκειμένου να αντληθούν περισσότεροι πόροι από το ταμείο αυτό.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην αύξηση των εισπράξεων ουνετέλεσε και η είσπραξη των 20 
δισ. από συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από την συνεισφορά μας στη χρηματοδό
τηση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού με βάση το ΦΠΑ το 1986.

3.6. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 1987

3.6.1. Διαμόρφωση συνολικών μεγεθών

Κατά την εφαρμογή του Π.Δ Ε. 1987 καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για τη συγκρά
τηση των συνολικών δαπανών στο ελάχιστο δυνατό ύψος προκειμένου να συμβάλλει από την 
πλευρά του αποτελεσματικά στην επιτυχία του σταθεροποιητικού προγράμματος.

Για τον ίδιο σκοπό επιδιώχθηκε με συνέπεια η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσε
ων για την άντληση των δικαιουμένων πόρων από τα Κοινοτικά Ταμεία, όπως είχαν αρχικά 
προβλεφθεί, ώστε το συνολικό έλλειμμα του Προγράμματος να διαμορφωθεί σε χαμηλότερο 
επίπεδο. Σε γενικές γραμμές μπορεί να υποοτηριχθεί ότι οι προοπάθειες αυτές απέδωσαν 
ικανοποιητικά αποτελέσματα όπως φαίνεται από τα στοιχεία που αναλύονται ατην συνέχεια.

Η τελική διαμόρφωση των συνολικών πληρωμών του Π.Δ.Ε. 1987 προβλέπεται να φτάσει 
το ύψος των 315 δισ. έναντι 309,8 δισ. του 1986. Σε σύγκριση με το όριο των συνολικών 
πληρωμών που είχε προβλεφθεί αρχικά παρατηρείται μια σημαντική εξοικονόμηση πόρων της 
τάξης των 50 διο. η οποία έγινε δυνατή με την επιβράδυνση του ρυθμού εκτέλεσης ορισμένων 
έργων και την αναβολή της έναρξης της εκτέλεσης ορισμένων άλλων. Θα πρέπει να σημειωθεί 
όμως ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια και σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε η προώθηση των 
έργων στους τομείς πρώτης προτεραιότητας, όπως είναι οι τομείς της εκπαίδευσης, της 
υγείας - πρόνοιας και της βιομηχανίας, που θα αναλυθούν οτο επόμενο τμήμα.

Πϊ νακας 3.10

Συνολικά μεγέθη δαπανών Π.Δ.Ε. 1986-1987

ιποσα οε δισ ι

1986 1987

Ποσό Συμμετοχή Ποσό Συμμετοχή
Δαπάνες έργων και μελετών 280.6 90,6 297,4 94,4
Διοικητικές Δαπάνες κ.λ.π. 29,2 9,4 17,6 5,6
Σύνολο ? 309,8 100 315,0 100

Από τα στοιχεία του πίνακα 3.10 προκύπτει ότι κατά το 1987 βελτιώθηκε η σύνθεση των 
συνολικών δαπανών, γιατί περιορίζονται σημαντικά όπως και τον προηγούμενο χρόνο οι διοικη
τικές δαπάνες του προγράμματος. Συγκεκριμένα, η ποσοστιαία συμμετοχή των διοικητικών 
δαπανών μειώθηκε από 9,4% το 1986 σε 5,6% των συνολικών δαπανών το 1987, ενώ η 
συμμετοχή των δαπανών για έργα και μελέτες αυξήθηκε αντίστοιχα από 90,6% σε 94,4%.

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. εμφανίζονται στον Πίνακα 3.11. Πρέπει να σημειω-
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θεΐ ότι τα συνολικά έσοδα απο Κοινοί.κά Ταμείο "ροβλεπϊ ίο: να διουορψωθουν στο συνολικά 
ύψος των 34 δισ. παρά την σημαντική καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην εκτόξευση 
πόρων για τα ΜΟΠ. σαν αποτελεομα της χρονοβορας δ,αδικασιας έγκρισης που ακολούθησαν 
οι κοινοτικές υπηρεσίες.

Πίνακας 3.11 

Πηγές Χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.

(οε εκατ δρχ ί
1986 1987

Ποσά Συμ/χή /ο Ποσά Συμ/χή 7ο Μεταβολής
7ο

-30,1Ιδια έσοδα 6.965,9 2,3 4.866.0 1,5
Επιχορηγήσεις ΕΟΚ 30.096,4 9.7 34.055,0 10,9 13,2
Πιστωτικά έσοδα 272.775,4 88,0 276.079,0 87,6 1.2

(έντοκα γραμμάτια) (767,2) (879,0)
(δάνεια εξωτερικού) (272.008,2) (275.200,0)

Σύνολο 309.837,7 100,0 315.000,0 100,0 1,7

Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα έσοδα του προηγούμενου χρόνου, όμως, εκτιμάται μια αύξη
ση της τάξης του 13,2% που έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η συμμετοχή τους από 9,7% το 
1986 σε 10,9% των συνολικών πόρων του προγράμματος το 1987.

Σύμψωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3.11 το συνολικό έλλειμμα του Προγράμματος παρου
σιάζει μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο τόσο σε απόλυτους αριθμούς όοο και οαν 
ποοοστό των συνολικών δαπανών. Συγκεκριμένα οι ακαθόριστες δανειακές ανάγκες του Προ
γράμματος μειώθηκαν από 88,0% το 1986 σε 87,6% των συνολικών δαπανών το 1987.

3.6.2 Ανάλυση δαπανών κατά Τομέα και κατά Φορέα.

Οι προβλεπόμενες πληρωμές του Π.Δ.Ε. 1987 κατά Τομέα και Φορέα σε σύγκριση με τις 
αντίστοιχες πληρωμές του προηγουμένου χρόνου εμφανίζονται στους Πίνακες 3,12 και 3,13 
αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3.12 η εξελιξη των πληρωμών στους διάφορους το
μείς παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, παρόλο που οι συνολικές πληρωμές παραμέ
νουν σχεδόν αμετάβλητες. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση παρουσιάζεται στους τομείς της Γεωρ
γίας (31,8%), Βιομηχανίας - Ενέργειας (45.3%), Ύδρευσης - Αποχέτευσης (59,9%) και 
Εκπαίδευσης (20.1%). Οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν ακριβώς την προσπάθεια να δοθεί 
έμφαση στους άμεσα παραγωγικούς τομείς, καθώς και στην προώθηση έργων κοινωνικής υπο
δομής. /

Αυξήσεις παρουσιάζουν επίσης οι δαπάνες στους τομείς της Υγείας - Πρόνοιας (6,6%) 
Δαοων - Αλιείας (6,9%) και Ειδικών Εργων (8,9%).

Στον τομέα των Συγκοινωνιακών Εργων παρουσιάζεται μείωοη κατά 22,1% περίπου. Η 
εξέλιξη όμως αυτή θα πρέπει να συνδιασθεί με την θεαματική αύξηση των δαπανών στον 
τομέα των σιδηροδρόμων) 181,8%), σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη για την προώθηση του 
αντίστοιχου επενδυτικού προγράμματος.

Σε όλους τους άλλους τομείς εμφανίζονται αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής σαν αποτέλεσμα 
της προσπάθειας συγκράτησης των συνολικών δαπανών του Προγράμματος, θα πρέπει να
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Πίνακας 3. 12

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά τομείς

«σε fκοτ δραχμ ι

1986 1987

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

Ειδικά Εργα 9.845,1 3,2 10.720,0 3,4 8,9
Γ εωργία 2.109,2 0,7 2.780,0 0,9 31,8
Δάση-Αλιεία 6.756,5 2,2 7.220,0 2,3 6,9
Εγγειοβελτιωτικά Έργα 14.876,3 4,8 13.280,0 4,2 -10,7
Μεταλλεία-Ορυχεία-Αλυκές - - - - -

Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 48.740,3 15,7 70.800,0 22,5 45,3
Συγκοινωνίες (εκτός ΟΣΕ) 29.639,4 9,5 23.100,0 7,3 -22,1
Σιδηρόδρομοι 3.573,5 1,1 10.070,0 3,2 181,8
Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία 5.487,1 1,8 5.320,0 1,7 -3,0
Εκπαίδευση 21.027,4 6,8 25.250,0 8,0 20,1
Οικισμός 3.645,9 1,2 3.500,0 1,1 -4,0
Υγεία-Πρόνοια 12.380,9 4,0 13.195,0 4,2 6.6
'Υδρευση-Αποχέτευση 9.325,9 3,0 14.915,0 4,7 59,9
Δημόσια Διοίκηση 3.333.9 1,1 2.930,0 0,9 -12,1
' Ερευνα-Τεχνολογία-Τεχνική Συνεργ. 8.143,1 2,6 6.600,0 2,1 -18,9
Νομαρχιακά και Παραμεθόρια Εργα 78.323,1 25,3 61.280,0 19,5 -21,8
Διάφορα (λοιπα,ι" 52.627,1 17,0 44.040,0 14,0 -16,3
Σύνολο 309.834,7 100,0 315.000,0 100,0 1,7

■ Περιλαιιβονονται και δαπάνες για χρεολυα ια και τοκους αναπτυξιαπ;ων δάνειων 27 «ί 68.8 εκατ. το 1986 και
16 000 ΓκιΐΊ ίο ' 967

σημειωθεί, όμως, ότι και στις περιπτώσεις αυτές εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις για 
την συνέχιση των εκτελούμενων έργων.

Ειδικά στον τομέα των Νομαρχιακών Προγραμμάτων θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση 
των συνολικών δαπανών είχε προγραμματισθεί από το αρχικό στάδιο κατάρτισης του Προϋπο
λογισμού 1987 και προειςιάθηκε κατά την διάρκεια της εκτέλεσής του με την περικοπή νέων 
έργων.

Στον τομέα Διάφορα, τέλος, οι πληρωμές διαμορφώνονται στο ύψος των 44 δισ. έναντι
61,2 διο. που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Η σημαντική αυτή μείωση οφείλεται κύρια στον περιο
ρισμό των δαπανών που καλύπτονται από το πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου 
Χρέους, στην μείωση των Διοικητικών Δαπανών, στην συγκράτηση των δαπανών για επιχορή
γηση διαφόρων Ιδρυμάτων, στην αναβολή της εφαρμογής του Προγράμματος Πληροφορικής 
Νέας Γενιάς και στην μεταφορά του κονδυλίου που είχε προβλεφθεί για την ΕΥΔΑΠ στον 
τομέα Υδρεύσεων - Αποχετεύσεων.
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ιοε εκατ. δρχ 1

Π i να kcic 3. 13
Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων κατά Υπουργεία

1986 1987

Πληρωμές
Συμ/χή

%
Εκτιμήσεις

Πραγμ/οεων
Συμ/χή

%
Μεταβολή

%

Προεδρίας της Κυβέρνησης 503,8 0,2 455,0 0,1 -9,7
Εσωτερικών 7.297,6 2,3 6.190,0 2,0 -15,2
Εθνικής Άμυνας 10.792,1 3,5 8.500,0 2,7 -21,2
Εθνικής Οικονομίας 96.953,3 31,3 96.980,0 30,8 -
Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφ. 12.944,3 4,2 13.800,0 4,4 6,6
Εθνικής Παιδείας 20.574,2 6,6 24.755,0 7,9 20,3
Πολιτισμού 6.679,5 2,1 5.820,0 1.8 -12,9
Οικονομικών* 27.804,6 9,0 16.615,0 5,3 -40,2
Βόρειας Ελλάδας 943,5 0,3 800,0 0,3 -15,2
Αιγαίου 162,6 0,1 160,0 - -1,6
Γ εωργίας 16.905,7 5,4 17.980,0 5,7 6,4
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 54.399,7 17,6 54.250,0 17.2 -0,3
Εργασίας 3.733,6 1,2 3.720,0 1,2 -0,4
Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχν. 42.813,2 13,8 50.350,0 16,0 17,6
Εμπορίου 517,9 0,2 1.250,0 0,4 141,4
Μεταφορών & Επικοινωνιών 5.709,5 1,8 12.400,0 3,9 117,2
Εμπορικής Ναυτιλίας 233,7 0,1 255,0 0,1 9,1
Δημόσιας Τάξης 865,9 0,3 720,0 0,2 -16,8
Σύνολο 309.834,7 100,0 315.000 100,0 1.7

■ Περιλαμβάνονται και δαπάνες για τόκους και χρεολύσια αναπτυξιακών δανείων 27.468.8 εκατ. το 1986 και 16.000 
εκατ. το 1987

3.7. Δημόσιο Χρέος

Η συγκράτηση των ελλειμμάτων του δημοσίου είναι προφανές ότι έχει σαν αποτέλεσμα 
και τη μείωση των δανειακών αναγκών που άμεσα επηρεάζουν το υφιστάμενο ύψος του δημό
σιου χρέους. Σε χώρες με οξυμένο το πρόβλημα του δημόσιου χρέους η αρχή που εφαρμόζεται 
για τη συγκράτηση του ύψους του είναι ότι ο ρυθμός αύξησής του δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
το ρυθμό αύξησης του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος. Η υλοποίηση της αρχής αυτής έχει 
σαν αποτέλεσμα τη σταδιακά μειούμενη αύξηση του ύψους του δημόσιου χρέους μέχρι του 
σημείου σταθεροποίησής του που θα πρέπει να είναι και στόχος της δημοσιονομικής πολιτι
κής. /

Το συνολικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να φτάσει στο τέλος του 1987 τα 3.874,9 δισ. 
έναντι 3.230,3 δια. που ήταν το 1986 (Πίνακας 3.14).

Από το συνολικό αυτό χρέος τα 2.414,9 δια. αφορούν εσωτερικό χρέος (ποοοστό 62,3%) 
και τα 1.460,1 δισ. εξωτερικό χρέος (ποσοστό 37,7%)

Το εσωτερικό χρέος αποτελείται από δάνεια της Τράπεζας της Ελλάδος ποσού 440,1 δισ. 
από έντοκα γραμμάτια ποσού 1.800,2 δισ. και από λοιπά δάνεια ποσού 174,6 δισ. Στα λοιπά 
δάνεια περιλαμβάνονται και οι εκδόσεις των ομολογιακών δανείων του δημοσίου με ρήτρα ECU 
ύψους 60 δισ. και η πρόσφατη έκδοση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ύψους 40 δισ.
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Πίνακας 3.14

Συνολικό Υψος Δημόσιου Χρέους

(οε εκατ. δρχ.)

Εσωτερικό Εξωτερικό* Σύνολο

Τράπεζα 'Εντοκα Λοιπά
Ελλάδος Γ ραμμάτια Δάνεια

1981 181.450 300.000 27.091 163.331 671.872
1982 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 1.388.928 88.350 1.287.252 3.230.325
1987“ 440.068 1.800.207 174.596 1.460.077 3.874.948

*Η μετατροπή του χρέους οε δραχμές έγινε με τις πραγματικές τιμές των ξένων νομισμάτων στις 31 

Δεκεμβρίου κάθε έτους.

"Προβλέψεις

Το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού από την Τράπεζα της Ελλάδος κάλυψε ελλείμματα 
του Τακτικού Προϋπολογισμού και των διαχειρίσεων αγροτικών προϊόντων των ετών 1981 και 
παλαιοτερων.

Το Δημόσιο προοπαθώντας να απομακρυνθεί από την εξάρτηση από τον εξωτερικό δανει
σμό και την έκδοση πληθωριστικού χρήματος (δανεισμός από την Τράπεζα της Ελλάδος), 
στρέφεται συστηματικά στον υγιή εσωτερικό δανεισμό με την έκδοση εντόκων γραμματίων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση στη σύνθεση του 
Δημοσίου Χρέους. Επίσης η προσφορά από την πλευρά του δημοσίου τίτλων σταθερής απόδο
σης με διάρκεια πέραν του έτους προσφέρει στο ευρύτερο αποταμιευτικό κοινό εναλλακτικές 
μορφές επένδυσης και ενισχύει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς

Σαν ποοοοτό οτο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το συνολικό δημόσιο χρέος της Ελλάδος 
παραμένει, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΟΚ, οε χαμηλότερα επίπεδα (Πίνακας 3.1 5).

Πίνακας 3.15

Δημόσιο χρέος01 σαν ποσοστό (%) του Ακ. Εγχώριου Προϊόντος 
στις χώρες της ΕΟΚ

/
Βέλγιο3 Δανία'7' Δ.Γερμανία'3, Ελλαδα Ισπανία Γαλλία'7' Ιρλανδία 7' 3, Ιταλία Ολλανδία Πορτογαλία 7ι 

1985 1 19 72 41 61 47 25 107 85 69 67
1956 122 64 41 63 48 25 120 89 72 66

nnYTi Commiitee ol the governors of the Central Banks of the member states of the EEC. July 1987.
111 Δημόσιός Τομέας
121 Χρέος μονο της Κεντρικής Κυβέρνησης
131 Γιο τις χώρες αυτές χρησιμοποιήθηκε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.
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Η εξελιξη του Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους εμφανίζεται στον πίνακα. 3.16. Η σημαντική 
μείωση του ρυθμού αύξησης του εξωτερικού Δημόσιου Χρέους σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια, οφείλεται όπως προαναφέρθηκε στη μείωση του εξωτερικού δανεισμού και στη στα
διακή υποκατάστασή του από εσωτερικές πηγές δανεισμού.

Πίνακας 3.16

Εξέλιξη του Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους*

(ποοά σε εκατ.)

Εξωτερικό 
Δημ. Χρέος 

οε δρχ.

Μέση τιμή 
FIXING $

Εξωτερικό 
Δημ. Χρέος 

σε $

Ποσοτική 
αύξηση 

σε $

Μεταβολή
%

σε $

1981 163.331 57,630 2.834,1
1982 234.769 70,570 3.326,8 492,7 17,4
1983 387.243 98,670 3.924,6 597,8 18,0
1984 623.557 128,480 4.853,3 928,7 23,7
1985 1.027.751 149,735 6.863,8 2.010,5 41,4
1986 1.287.252 139,380 9.235,6 2.371.8 34,5
1987“ 1.460.077 139,000 10.504,1 1.268,5 13,7

Ίο ποσό του εξωτερικού δημόσιου χρέους καθώς και η μέση τιμή FIXING αναφέρεται στο τέλος Δεκεμβρίου 
κόθε έτους.

‘Εκτιμήσεις

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 1987 τα
690,3 δισ. από 447,5 δια. που ήταν το 1986 (Πίνακας 3.1 7). Η αύξηση των δαπανών εξυπηρέ
τησης του δημόσιου χρέους σε σχέση με το 1986 οφείλεται βασικά στις προπληρωμές δανείων 
Τραπέζης Ελλάδος που λήγουν τα επόμενα έτη ύψους 42 δια., στις επι πλέον εξοφλήσεις 
εντόκων γραμματίων ύψους 65,8 δισ., στους επί πλέον τόκους λόγω αύξησης του δανεισμού 
με έντοκα γραμμάτια ύψους 62 δισ., καθώς και στην εξυπηρέτηση γαι πρώτη φορά του δα
νείου δρχ. 250 δια. Τραπέζης Ελλάδος ύψους 40 δισ.

3.8. Λογαριασμός Πετρελαιοειδών

Τα έσοδα του λογαριασμού πετρελαιοειδών εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 1987 τα 190,3 
δισ. έναντι 191,7 δισ. το 1986 και οι δαπάνες, που κινήθηκαν ταχύτερα, εκτιμάται ότι θα 
φτάσουν τα 225,5 δια. έναντι 189,7 δισ. το 1987 (πίνακας 3.18). Έτσι η διαχείριση πετρελαιο
ειδών εκτιμάται ότι θα εμφανίσει το 1987 έλλειμμα 35,2 δια., έναντι πλεονάσματος 2 δισ. το 
1986. Το αποτέλεσμα αυτό της διαχείρισης πετρελαιοειδών, που με βάση του Ν. 1571/85 έχει 
ανατεθεί στη Δημόσια Επιχείριση Πετρελαίου (ΔΕΠ), οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ το κόστος 
προμήθειας αργού πετρελαίου και προϊόντων αυξήθηκε σε σύγκριση με το 1986, λόγω αύξη
σης των διεθνών τιμών, οι τιμές βάσης (δηλ. οι τιμές διάθεσης των προϊόντων πετρελαίου από
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Πίνακας 3. 18

Οικονομικά αποτελέσματα διαχείρισης Πετρελαιοειδών
Ήοοα σε δισ. δρχ )

Απολογισμός
1986 1987

Εκτιμήσεις
Μεταβολή

%

- Διϋλιστήρια-Υπηρεσίες
- Χρηματοδότηση

- ΕΣΟΔΑ
- ΔΑΠΑΝΕΣ
- Εισαγωγές

191.7
189.7 
156,6

13,2

190,3
225,5
210,7

17,8

-0,7
18,9
34,5
34,8

-52,44,2 2,0
- Διαφορά αποθεμάτων
- Ελλειμμα ή πλεόνασμα

+ 15,7
+2.0

-5,0
-35,2

τα Κρατικά διϋλιστήρια) αυξήθηκαν λιγότερο και έτσι δεν κάλυπταν πλήρως το κόστος παραγω
γής·

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Ν. 1571/85, οι τιμές βάσης, προσδιορίζονται με 
κοινές υπουργικές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας-Ενέργειας- 
Τεχνολογίας και ισχύουν για ένα τρίμηνο, ακριβώς για να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις 
διεθνείς τιμές των προϊόντων πετρελαίου. Κατά περιόδους όμως οι διεθνείς τιμές των προϊό
ντων διακυμαίνονται οε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στις τιμές του αργού πετρελαίου. Εξ 
αυτού του λόγου και οι τιμές βάσης των προϊόντων στην Ελλάδα κατά περιόδους δεν ανταπο- 
κρίνονται στο πραγματικό κόστος και διατηρούνται σε χαμηλότερα επίπεδα για να επιτυγχάνε
ται η ανταγωνιστικότητα των Κρατικών Διυλιστηρίων στην αγορά προϊόντων πετρελαίου, αλλά 
και να μην αποκλίνουν από τις διεθνείς τιμές. Η ύπαρξη όμως ελλειμμάτων στο λογαριασμό 
πετρελαιοειδών αντισταθμίζεται από αυξημένα φορολογικά έσοδα, λόγω του συστήματος που 
καθορίζει τις λιανικές τιμές των προϊόντων (τιμή βάσης + διάφορα έξοδα + φόρος + κέρδη 
εταιρειών = τιμή διάθεσης προϊόντων). Εξάλλου σημειώνεται ότι, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η 
νέα επένδυση στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου, θα αλλάξει ριζικά η ποιοτική σύνθεση της παρα
γωγής των διϋλιστηρίων αυτών και θα παράγονται σε μεγαλύτερες ποσότητες και σε καλύτερη 
ποιότητα τα καλούμενα «λευκά» προϊόντα (κυρίως βενζίνη, κηροζίνη), τα οποία εισάγονται 
σήμερα σε σημαντικές ποσότητες. Αποτέλεσμα της παραγωγικής αυτής ανασύνθεσης στον 
τομέα των πετρελαιοειδών θα είναι η σημαντική μείωση της εκροής συναλλάγματος για εισα
γωγή τέτοιων προϊόντων και η αύξηση των εξαγωγών σε προϊόντα που η χώρα είναι πλεονασμα- 
τική, με αποτέλεσμα την ευνοϊκή επίπτωση στο ισοζύγιο του λογαριασμού πετρελαιοειδών και 
στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών της Χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1988





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1988

4.1. Δημοσιονομική Πολιτική

Μετά από μία διετία επιτυχημένης, σε σημαντικό βαθμό, οικονομικής και δημοσιονομικής 
προσαρμογής, η οικονομία βρίσκεται πλέον στο δρόμο μιας επιταχυνόμενης αναπτυξιακής δια
δικασίας. Οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εξέλιξη αυτής της διαδικασίας είναι θετικές όσον 
αφορά την εσωτερική οικονομία, αλλά στον παγκόσμιο οικονομικό χώρο οι εξελίξεις προοιωνί
ζουν μια συνεχιζόμενη αστάθεια, που δεν φαίνεται ότι θα ξεπεραστεί εύκολα.

Ειδικότερα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παγκόσμια οικονομία κυρίως κατά το β 
εξάμηνο του 1987 είναι η αναταραχή στις αγορές συναλλάγματος, που είναι αποτέλεσμα της 
συνεχιζόμενης πτώσης της τιμής του δολλαρίου. Αιτία της κατάστασης αυτής είναι η απροθυ
μία των ΗΠΑ, παρά τις αντίθετες εξαγγελίες, για μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 
καθώς και για μείωση των ονομαστικών επιτοκίων. Εξάλλου τόσο οι χώρες της ΕΟΚ, όσο και 
η Ιαπωνία βλέποντας τη διστακτικότητα των ΗΠΑ για ρύθμιση του οξύτατου προβλήματος των 
ελλειμμάτων, η λύση του οποίου θα μείωνε τις πιέσεις στο δολλάριο και θα διευκόλυνε την 
αποκατάσταση κάποιας ισορροπίας στις διεθνείς χρηματαγορές, είναι πολύ επιφυλακτικές, με 
τη σειρά τους, στο να προχωρήσουν στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων στις αρχές του 1987 
(Συμφωνία Λούβρου). Έτσι, τόσο η Δ. Γερμανία και το Ην. Βασίλειο, όσο και η Ιαπωνία δεν 
προχώρησαν αρκετά στην επέκταση των οικονομιών τους, μέσα από την ενίσχυση της ζήτησης 
που θα βοηθούσε στην αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου. Επίσης η νομισματική πολι
τική ήταν σχετικά χαλαρή με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ 
να διαμορφωθεί το 1 987 οε ψηλότερα επίπεδα, ενισχυόμενος και από την αύξηση των διεθνών 
τιμών των πρώτων υλών και του πετρελαίου. Η ανεργία αυξήθηκε σαν αποτέλεσμα κυρίως της 
αύξησης του εργατικού δυναμικού, αλλά και της με μικρότερο ρυθμό αύξησης της απασχόλη
σης, ενώ η οημειούμενη αναταραχή στις διεθνείς χρηματαγορές επιδεινώνει το διεθνές επιχει
ρηματικό κλίμα και ενιοχύει την τάση για χαλάρωση της επενδυτικής δραστηριότητας. Ενόψη 
αυτών των εξελίξεων η επίσπευση της υλοποίησης της συμφωνίας για στενότερη συνεργασία 
μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών είναι επιβεβλημένη.

Σε αντίθεση με τις πιο πάνω δυσμενείς διεθνείς εξελίξεις, τα αποτελέσματα της διετούς 
σταθεροποιητικής πολιτικής οτην ελληνική οικονομία είναι, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμε
νο κεφάλαιο και θετικά και σημαντικά.

Η αποκατάσταση ισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωμών, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού 
και η μείωση των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα αποτελούν επιτεύγματα τα οποία 
δεν αμφισβητούνται Και τα οποία δημιουργούν ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον για την ταχύτερη 
υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της Κυβέρνησης.

Η οικονομική πολιτική του 1988, προσανατολίζεται πλέον σε μια πιο επιθετική, αναπτυξια
κή πολιτική ιδιαίτερα μάλιστα όταν ο στόχος ολοκλήρωσης μιας τέτοιας προσπάθειας δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά χρονικά το 1992, έτος κατά το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί η ενοποίηση 
της ευρωπαϊκής αγοράς. Ταυτόχρονα όμως η οικονομική πολιτική του 1988 έχει σαν στόχο τη 
διαφύλαξη της οικονομικής σταθερότητας και της εμπιστοσύνης προς την οικονομία, που κα
τακτήθηκε μετά από σκληρή προσπάθεια, προκειμένου να διατηρηθούν οι πιο πάνω ευνοϊκοί 
οικονομικοί όροι.
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Ειδικότερα οι στοχοι της δημοσιονομικής πολιτικής το 1 98S αποβλέπουν αι στην προώθη
ση των επενδυτικών δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα που θα συμπληρώνουν με έργα 
υποδομής την ιδιωτική επενδυτική πρωτοβουλία, β) στην ολοκλήρωσή του αναπτυξιακού θε
σμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την χωρίς προβλήματα ταχύτερη προώθηση των επενδυτι
κών προσπαθειών και γ) στην κατανομή του αυξημένου προϊόντος, με δικαιότερο τρόπο μεταξύ 
των συντελεστών της παραγωγής, χωρίς να φαλκιδεύονται τα επιτεύγματα της διετούς σταθε
ροποιητικής πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα από το 1988, που είναι ουσιαστικά και ο χρόνος έναρξης του νέου 
πενταετούς προγράμματος 1988 - 1992, στον τομέα των επενδύσεων θα δοθεί έμφαση α) 
στην ολοκλήρωση των έργων, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει β) στην υλοποίηση μέσα από το 
Π.Δ.Ε. μικρότερων αναπτυξιακών έργων με υψηλή αποδοτικότητα και τέλος γ) στην προώθηση 
επενδυτικών προγραμμάτων που θα αναλάβουν να πραγματοποιήσουν οι αναπτυξιακές τράπε
ζες και άλλοι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Η επενδυτική αυτή δραστηριότητα του 
δημοσίου, όπως έχει τονίσει επανειλημμένα η Κυβέρνηση, δεν θα ανταγωνίζεται την ιδιωτική 
επενδυτική πρωτοβουλία, στερώντας της πολύτιμους πόρους, αλλά θα αποτελέσει μοχλό προ
ώθησής της γιατί θα περιορίζεται μόνο σε τομείς που, από τη φύση και την έκταση της επένδυ
σης και από την κοινωνικότητα του έργου, η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να πρωτοστατή
σει. Το ότι η Κυβέρνηση δεν στοχεύει στην υποκατάσταση των ιδιωτικών με δημόσιες 
επενδύσεις αποδεικνύεται άλλωστε και από την πρόσφατη υλοποίηση του σταθεροποιητικού 
προγράμματος που στόχευε στην εξασφάλιση όλων εκείνων των συνθηκών που είναι απαραί
τητες για την απρόσκοπτη πραγμάτωση ιδιωτικών επενδυτικών προγραμμάτων.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η προώθηση με ταχύτερο ρυθμό των ιδιωτικών 
επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία θα βασίζονται σε τεκμηριωμένες μελέτες που θα προ
σανατολίζουν τις επενδύσεις σε στόχους αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότη
τας των ελληνικών επιχειρήσεων και θα αποβλέπουν επίσης στην αύξηση της εξαγωγικής δρα
στηριότητας, θα επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) θα αυξήσει την απορροφητικότητα 
από τους διατιθέμενους πόρους στα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα, β) θα προε
τοιμάσει τις ελληνικές επιχειρήσεις για να αντέξουν στο σκληρό ανταγωνισμό που θα είναι πιο 
έντονος μετά το 1992, όταν θα έχει πραγματοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και γ) θα 
απαλλάξει τις επιχειρήσεις από την αβεβαιότητα που τις κατέχει σήμερα και που προέρχεται 
από το γεγονός ότι η ελληνική επιχείρηση επιβιώνει στηριζόμενη κυρίως στην παροχή επιδοτή
σεων από το Κράτος.

Κατά το 1988 ολοκληρώνεται επίσης η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με την 
ριζική αλλαγή στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Η αλλαγή αυτή 
στοχεύει τόσο στην απλοποίηση του συστήματος όσο και στο να καταστήσει το σύστημα δι
καιότερο και αποτελεσματικότερο, μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά το φορολογικό βάρος.

Η νέα φορολογική πολιτική που θα περιγράφει λεπτομερέστερα στην ειδική παράγραφο 
του Κεφ. 4 στοχεύει, στο να κάνει το φορολογικό σύστημα μοχλό ανάπτυξης, εξαφανίζοντας 
τις στρεβλωτικές επιδράσεις που είχε στην οικονομική δραστηριότητα το καταργούμενο σύ
στημα, παρά τις βελτιώσεις που είχε δεχθεί κατά καιρούς. Μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ στη 
χώρα μας τάί 1987, που επέφερε ριζική αλλαγή στην έμμεση φορολογία και δημιούργησε 
ευνοϊκούς όρους για την ανάπτυξη, επιβάλλεται και η ριζική αναμόρφωση της φορολογίας 
εισοδήματος για να καταστούν εμφανή τα ευνοϊκά αποτελέσματα και να ολοκληρωθεί το φορο
λογικό πλαίσιο. Έτσι, όσο θετική και να ήταν η επίδραση από την εισαγωγή του Φ.Π.Α. στη 
χώρα μας το 1987 δεν θα ήταν δυνατό να αντιμετωπισθεί με το υπάρχον σύστημα φορολογίας 
εισοδήματος το οξυμένο πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Ο συνδυασμός όμως μιας λογικής και 
δίκαιης φορολογίας εισοδήματος με ένα αντικειμενικό έμμεσο φόρο όπως είναι ο Φ.Π.Α. απο
τελούν εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία του φορολογικού συστήματος αλλά και για αποτε
λεσματικότερη πάταξη της φοροδιαφυγής.
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Πρόθεση \οιπον της Κυβέρνησης είναι να μειώσει τη φορολογία εισοδήματος -ναι μέσα 
απο αυτί] το συνολικό φορολογικά βάρος και ταυτόχρονα να περιφρουρήοει την αντικειμενικό
τητα του φορου απαλλάσσοντας τον από τις διαφοροποιήσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Η 
φιλοσοφία της νέας φορολογικής πολιτικής είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των φορο- 
λογουμένων, μέσα από το οποίο θα επηρεαστούν αυξητικά οι αποταμιεύσεις και από τις οποίες 
θα υπάρξει μια άμεση θετική επίπτωση στο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Ένας άλλος 
βασικός στόχος που επιδιώκεται με τη σημαντική μείωση στη φορολογία εισοδήματος είναι να 
ενισχυθεί το εισόδημα των εργαζομένων χωρίς όμως να θιγούν τα θετικά αποτελέσματα που 
είχε στον πληθωρισμό η εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος. Ετσι ο συνδυασμός 
των φορολογικών ελαφρύνσεων με την εισοδηματική πολιτική του 1988 θα αυξήσουν το πραγ
ματικό διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

Η αναπτυξιακή προσπάθεια της Κυβέρνησης καθώς και η εμπέδωση του επενδυτικού 
κλίματος περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε και αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομι
κών προσώπων. Έτσι μειώνονται όλοι οι συντελεστές φορολογίας των αδιανέμητων κερδών 
των επιχειρήσεων και καθιερώνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στις βιομηχανικές, βιοτεχνι
κές, μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις να διατηρούν σε αφορολόγητο αποθεματικό 
ένα μέρος των κερδών τους, υπό την προϋπόθεση, ότι μέσα σε τρία χρόνια θα το επενδύσουν. 
Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στο να μειώσουν την εξάρτηση των επιχειρήσεων από δανειακά 
κεφάλαια έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος των επενδύσεων, να προχωρήσουν με γρηγορότερο 
ρυθμό σε νέες επενδύσεις και να φτάσουν στο 1992 με ανανεομένο το παραγωγικό τους δυ
ναμικό.

Πέρα όμως από την άμεση αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων σημαντική θα είναι 
και κατά το 1988 η κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αυξημένων κοινωνικών δαπανών 
για τους εργαζομένους. Συγκεκριμένα κατά το 1988 θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολο
γισμό 497,2 δισ. έναντι 61,8 διο. το 1981 για τις δαπάνες ενίσχυσης του «Κοινωνικού μισθού» 
του λαού (πίνακας 4.9). Σαν ποσοστό των συνολικών δαπανών του Τ.Π οι κοινωνικές αυτές 
δαπάνες το 1988 θα είναι 17,7% έναντι 13,6% το 1987 και 10,4% το 1981. Η μέση ετήσια 
αύξηση των δαπανών αυτών μεταξύ των ετών 1981 - 1988 ήταν 34,7% και είναι πολλαπλάσια 
της αύξησης του τιμαρίθμου κατά την ίδια περίοδο. Έτσι πέρα από την άμεση αύξηση του 
εισοδήματος τους, οι εργαζόμενοι είχαν και μια έμμεση ενίσχυση μέσα από τις δαπάνες, που 
υπεραντιστάθμισε τυχόν απώλεια από την εισοδηματική πολιτική ή τη δημοσιονομική απορρό
φηση. Ειδικότερα, κατά το 1988 ο Τ.Π. θα επιχορηγήσει το ΙΚΑ με πρόσθετο ποσό 80 δισ. και 
έτσι η συνολική επιχορήγηση προς το ΙΚΑ, θα φτάσει το 1988 τα 137 δισ. Επίσης πρόσθετα 
σημαντικά ποσά (35,5 δισ.) θα δοθούν για την κάλυψη ελλειμμάτων των συγκοινωνιακών φορέ
ων που προέρχονται από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στον τομέα των συγκοινωνιών (δω
ρεάν μεταφορά τις πρωινές ώρες, χαμηλό κόμιστρο κλπ.).

Τέλος σημαντικά αυξημένα ποσά χορηγούνται το 1988 για την Παιδεία και την Εθνική 
Αμυνα.

Σαν αποτέλεσμα των αυξημένων κοινωνικών δαπανών κατά το 1988 το ακαθάριστο έλ
λειμμα του Γ.Π.Κ. εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 957 δισ. έναντι 772,2 δισ. το 1987. Σαν ποσοστό 
στο Α.Ε.Π. το έλλειμμα του Γ.Π.Κ. προβλέπεται στο 13,3% έναντι 12,1% το 1987. (πίνακας 
4.1) Η σχετικά μικρή αύξηση του ελλείμματος του Γ.Π.Κ. σαν ποσοστό στο ΑΕΠ θα επιφέρει 
ταυτόχρονα τη μείωση του ελλείμματος των ΔΕΚΟ, κατά το ποσοστό που επιχορηγούνται 
πρόσθετα το ΙΚΑ και οι συγκοινωνιακοί φορείς.

Με βάση τις πιο πάνω εξελίξεις, οι δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα σαν ποοοστό 
στο ΑΕΠ θα κυμανθούν γύρω στο 13% όσο δηλαδή ήταν και το 1987. Επομένως η δημοσιονο
μική πολιτική της Κυβέρνησης κατά το 1988 δεν θα ανατρέψει τα θετικά αποτελέσματα της 
προηγούμενης διετίας, αλλά θα ενιοχύσει την αναπτυξιακή διαδικασία διατηρώντας το έλλειμ
μα του δημόσιου τομέα οε σταθερό επίπεδο.
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Πίνακας 4. 1.

Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους

(σε εκατ δρχ )

1987
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων

1988

Προβλέψεις
Μεταβολή

%

Εσοδα 2.048.686 2.464.500 20,3
Τακτ. Προϋπολογισμός 1.805.000 2.145.000 18,8
ΕΛΕΓΕΠ 204.765 250.000 22,1
Π.Δ.Ε. 38.921 69.500 78,6

Δαπάνες 2.820.927 3.421.530 21,3
Τακτ. Προϋπολογισμός 2.301.162υ 2.801.530 21,7
ΕΛΕΓΕΠ 204.765 250.000 22,1
Π.Δ.Ε. 315.000 370.000 17,5

' Ελλειμμα 772.241 957.030 23,9
Τακτ. Προϋπολογισμός 496.162 656.530 32,3
ΕΛΕΓΕΠ - -

Π.Δ.Ε. 276.079 300.500 8,8
' Ελλειμμα Γ.Π.Κ. % 
ως προς ΑΕΠ 12,1 13,3
Χρεολύσια Γ.Π.Κ. 255.288 11 167.143 -34,5
Δανειακές ανάγκες Γ.Π.Κ. 516.953 789.887 52,7
Δανειακές ανάγκες % προς ΑΕΠ 8,1 10,9

(1) Δεν περιλαμβάνονται 56.900 εκατ. που αφορούν εξοφλήσεις εντόκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα Περιλαμβά
νονται 65 793 εκατ που αφορούν εξοφλήσεις εντόκων γραμματίων δημόσιου τομέα και 42 000 εκατ. που αφορούν 
προεξοφλήσεις δανείων εξωτερικού.

Στους πίνακες 4.2 και 4.3 παρουσιάζονται κατά γενικές κατηγορίες τα έσοδα και οι δαπάνες 
του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους.

4.2. Τακτικός Προϋπολογισμός

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Τακτικού Προϋπολογισμού αλλά και της δημοσιονομικής 
πολιτικής το 1988 είναι, όπως τονίστηκε και στην προηγούμενη παράγραφο α) η ολοκλήρωση 
της φορολογικής αναμόρφωσης που αλλάζει ριζικά την κατάσταση στην φορολογία εισοδήμα
τος και ικανοποιεί το πάγιο αίτημα του λαού αλλά και την πρόθεση της κυβέρνησης για ουσια
στική ελάφρυνση των φορολογουμένων από το φορολογικό βάρος και β) η συνέχιση και βελτί
ωση των προγραμμάτων κοινωνικής και αμυντικής πολιτικής αλλά και η διαφύλαξη της 
οικονομικής σταθερότητας.

Παρά τις σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις που θα προκύψουν για τους φορολογου- 
μένους από την αλλαγή του συστήματος στη φορολογία εισοδήματος, τα έσοδα του Τ.Π. προ- 
βλέπεται,όπως θα εξηγηθεί πιο κάτω, ότι θα είναι αυξημένα οε σχέση με το 1987. Εξάλλου 
αυξημένες είναι και οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού που θα περιλαμβάνουν και πρό-
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Πίνακας 4.2

Δαπάνες Γ.Π.Κ. σε Γενικές Κατηγορίες

■σε £>αι δρχ ι

19 8 7 19 8 8
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

Αμυνα 286.494 353.300 23,3
Τακτικός Προϋπ/σμός 277.994 344.100 23,8
Π.ΔΕ. 8.500 9.200 8,2

Εκπαίδευση 221.680 272.318 22,8
Τακτικός Προϋπ/σμός 196.430 241.968 23,2
Π.ΔΕ. 25.250 30.350 20,2

Υγεία-Πρόν.- Ασφάλιση 387.136 552.880 42,8
Τακτικός Πρ/σμός 373.336 536.680 43,7
Π.Δ.Ε. 13.800 16.200 17,4

Γ εωργία 152.475 168.770 10,7
Τακτικός Προϋπ/σμός 134.495 145.970 8,5
(Επιδοτήσεις) (107.316) (1 15.502) (7,6)
Π.Δ.Ε. 17.980 22.800 26,8

Εξυπηρέτηση Δημ. Χρέους 633.436 642.496 1,4
Τακτικός Προϋπ/σμός 617.436 627.496 1,6
Π.Δ.Ε. 16.000 15.000 -6,2

Λοιπές Δαπάνες 934.991 1.181.766 26,4
Τακτικός Προϋπ/σμός 701.471 905.316 29,1
Π.Δ.Ε. 233.520 276.450 18,4

Σύνολο 2.616.162 3.171.530 21,2
Τακτικός Προϋπ/σμός 2.301.162 2.801.530 21,7
Π.Δ.Ε. 315.000 370.000 17,5

οθετες δαπάνες 115,5 δισ. για την επιπλέον επιχορήγηση του ΙΚΑ και των συγκοινωνιακών φο
ρέων.

Έτσι το έλλειμμα του Τ.Π. προβλέπεται να φτάσει το 1988 τα 656,5 δισ. έναντι 496,2 δια. 
το 1987 και σαν ποσοστό στο ΑΕΠ θα φτάοει το 9,1% έναντι 7,8% το προηγούμενο έτος. Η 
πρόσθετη επιβάρυνση του ελλείμματος του Τ.Π. προέρχεται κυρίως από την επιπλέον επιχο
ρήγηση οτο ΙΚΑ και στους συγκοινωνιακούς φορείς, για την κάλυψη μέρους του ελλείμματος 
των φορέων αυτών που προέρχεται από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης 
(αύξηση των συντάξεων, παροχή μειωμένου κομίστρου κλπ) που εφαρμόστηκε μετά το 1982. 
Χωρίς αυτή την πρόσθετη επιβάρυνση, το έλλειμμα του Τ.Π. σαν ποσοστό στο ΑΕΠ θα ήταν 
μικρότερο (7,5%) από αυτό του προηγούμενου έτους. Αυτό επιβεβαιώνει την πρόθεση της 
Κυβέρνησης να διατηρήσει την οικονομική σταθερότητα, που επιτεύχθηκε με την εφαρμογή 
του σταθεροποιητικού προγράμματος.
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Πίνακας 4.3

Βασικές Πηγές Εσόδων του Γ.Π.Κ.

•οε ε·νατ δςχ ■

1 987 1 988
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

1. Τακτικός Προϋπολογισμός 1.805.000 2.145.000 18,8
' Αμεσοι Φόροι 479.290 616.440 28,6
Φόροι Εισοδήματος 388.430 486.380 25,2
Φόροι Περιουσίας 23.920 26.700 11,6
Λοιποί Αμεσοι Φόροι 66.940 103.360 54,4

' Εμμεσοι Φόροι 1.195.710 1.392.830 16,5
Δασμοί & Ειδ. Εισφορές 21.490 25.410 18,2
Φόροι καταν. εισαγομένων 44.910 55.000 22,5
Φόροι καταν. εγχωρίων 336.500 345.900 2,8
Φόροι Συναλλαγών 768.450 937.130 22,0
Λοιποί Έμμεσοι Φόροι 24.360 29.390 20,7

Μη Φορολογικά' Εσοδα 130.000 135.730 4,4

II. Προϋπ/σμός Δημόσ. Επενδύσεων 38.921 69.500 78,6

III. ΕΛΕΓΕΠ 204.765 250.000 22,1

Σύνολο 2.048.686 2.464.500 20,3

Οι φορολογικές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από το 1988 προβλέπουν αλλαγή στον τρόπο 
φορολογίας εισοδήματος και στοχεύουν στην μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης όλων των 
κατηγοριών φορολογουμένων. Έτσι, με την αλλαγή στη φορολογία εισοδήματος ολοκληρώνε
ται ουσιαστικά η φορολογική αναμόρφωση που μαζί με τον Φ.Π.Α. και τα υπόλοιπα θεσμικά 
φορολογικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση κατά τα προηγούμενα χρόνια (αντικειμενικός 
προσδιορισμός της αξιάς των ακινήτων, νέος Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων, ποινικοποίηοη 
της φοροδιαφυγής κλπ) δημιουργείται ένα νέο φορολογικό πλαίσιο πιο αντικειμενικό και πιο 
δίκαιο, που θα βοηθήσει στην πάταξη της φοροδιαφυγής και θα ενισχύοει την αναπτυξιακή 
προσπάθεια.

Τα βασικότερα αημεία της νέας φορολογίας εισοδήματος, καθώς και άλλες φορολογικές 
διαρρυθμίσεις αναλύονται στην παράγραφο 4.3.

4.2.1. Έσοδα

Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να φτάσουν το 1988 τα 2.145 δισ. 
έναντι 1.805 δισ. το 1987, θα παρουσιάσουν δηλαδή αύξηση 18,8%. (Πίνακας 4.4.). Από το 
συνολικό ύψος εσόδων του Τ.Π. τα 2.020 δισ. προέρχονται από τη φυσιολογική εξέλιξη των 
εσόδων και τα υπόλοιπα 125 δισ. θα προέλθουν από φορολογικές διαρρυθμίσεις. Ειδικότερα, 
πρόσθετα έσοδα ύψους 30 δισ. περίπου θα προέλθουν από την αύξηση της φορολογίας κα
πνού, 20 δισ. από την επιβολή εφάπαξ εισφοράς στα πραγματοποιηθέντα το 1986 κέρδη των
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επιχειρήσεων που λε.τουργπόαν με τη μορφή της ΑΕ, ΕΠΕ καθώς και των άλλων επιχί ιρήοεων 
που κατά τη χρποη 1SS6 τήρησαν υποχρεωτικά βιβλία Δ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ιμε εξαίρεση 
μόνο τις αποκλειστικά εξαγωγικες επιχειρήσεις), 25 δισ. από το κλείσιμο με συμβιβασμό παλαι
ών εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και άλλες διαρρυθμίσεις και τέλος 50 δισ. από την 
πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, τα έσοδα από άμεοους φόρους προβλέπεται να φτάσουν τα 616.4 δισ. έναντι
479.3 δισ. το 1987 (αύξηση 28,6%) και τα έσοδα από έμμεσους φόρους τα 1.392,8 δισ. έναντι 
1.195,7 δισ. το 1987 (αύξηση 16,5%).

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων προβλέπεται να 
αυξηθούν κατά 23,8%. Το ποσοστό αυτό αύξησης θα επηρεασθεί περισσότερο από την αύξη
ση του κυρίου φόρου από την εκκαθάριση των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος του οικ. 
έτους 1988, ενώ η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος θα επηρεαστεί μειωτικά από τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις του 1988. Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
προβλέπεται να αυξηθούν κατά 29,4% γεγονός που αντανακλά τα αυξημένα κέρδη των επιχει
ρήσεων κατά το 1987.

Η αύξηση στα έσοδα από φόρους στην Περιουσία προβλέπεται στο 11,6% και είναι επη
ρεασμένη από την αύξηση του αφορολόγητου στις μεταβιβάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Τα έσοδα από τους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών προβλέπεται να αυξηθούν 
κατά 31,6% λόγω κυρίως των πρόσθετων εσόδων που θα προέλθουν από το κλείσιμο των 
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με συμβιβασμό.

Η αύξηση στα έσοδα από έκτακτους άμεσους φόρους αντανακλά την επιβολή εφάπαξ 
εισφοράς στις επιχειρήσεις, όπως προαναφέρθηκε,ενώ οι λοιποί άμεσοι φόροι προβλέπεται να 
αυξηθούν κατά 24,1%.

Από τους έμμεσους φόρους, τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης εισαγομένων προ- 
βλέπεται να αυξηθούν κατά 22,5%, ενώ τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης εγχωρίων προ- 
βλέπεται να κυμανθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με το 1987 (αύξηση κατά 2,8%). Στα έσοδα 
από τους φόρους κατανάλωσης εγχωρίων σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα έσοδα από τη 
φορολογία καπνού, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες, εκτός από τους λοιπούς φόρους κατανάλω
σης. δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές. Τα έσοδα από το φόρο κατανάλωσης καυσίμων 
προβλέπεται ότι θα μειωθούν κατά 4,2% λογω της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
που εγινε κατά τη διάρκεια του 1987 και που θα επηρεάσει τα έσοδα του 1988 σε ετήσια 
βάση.

Τα έσοδα απο τους φορους συναλλαγών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 22%. Τη μεγαλύ
τερη επίπτωση στα έσοδα αυτά θα έχει ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που για το 1988 θα 
οποδόσει έσοδα σε 12μηνη βάση σε αντίθεση με το 1987 που απέδωσε έσοδα 11 μηνών, 
καθώς επίσης και στο γεγονός ότι κατά το 1988 ο Φ.Π.Α. σαν σύστημα θα λειτουργήσει πιο 
αποτελεσματικά.

Τα έσοδα από τη μεταβίβαση κεφαλαίων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 25,2%. Τα έσο
δα αυτά θα επηρεαστούν θετικά μεταξύ των άλλων και από την επέκταση του αντικειμενικού 
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής αλλά και σε άλλες 
μεγάλες πόλεις. ί

Τα έσοδα από το ρυθμιστικό φόρο εμφανίζουν'μείωση 20,6% σαν αποτέλεσμα της στα
διακής μείωσης των συντελεστών του φόρου αυτού. Αύξηση 25,7% προβλέπεται να εμφανί
σουν και τα έσοδα από τον ειδικό φόρο επί των τραπεζικών εργασιών.

Τα έσοδα από τους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών προβλέπεται να αυξηθούν 
κατά 23,6% και από τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατά 26,8%.

Τέλος, τα μη φορολογικά έσοδα δεν προβλέπεται να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση 
>4,4%).
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Πίνακας 4.4.

Εσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού
οε εκατ δρχ

I. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
1. Φόρος εισοδήματος

Φυσικών προσώπων 
Νομικών Προσώπων 
Ειδ.Κατηγ.Φόρου Εισοδήματος

2. Φόροι στην περιουσία
3. Άμεσοι Φόροι υπέρ τρίτων
4. Άμεσοι Φόροι Π.Ο.Ε.
5. Έκτακτοι άμεσοι φόροι
6. Λοιποί άμεσοι φόροι

II. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
1. Δασμοί και Ειδ. Εισφορές

(Για την Ε.Ο.Κ.)
2. Φόροι κατανάλωσης Εισαγ.

Φ.Κ.Ε. στα εισαγόμενα 
Αυτοκίνητα
Λοιποί φόροι εισαγόμενων

3. Φόροι κατανάλωσης εγχωρίων
Φ.Κ.Ε. εγχωρίων 
Φόρος καπνού 
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 
(Καύσιμα)
(Λοιπά)
Φόροι Οινοπνευματωδών
Λοιποί κατανάλωσης
Τέλη κυκλοφορίας
Ειδ.Τέλη και εισφ. στα αυτοκίνητα

1987
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων

1988

Προβλέψεις
Μεταβολή

%

479.290 616.440 28,6
388.430 486.380 25,2
277.500 343.500 23,8
105.380 136.380 29,4

5.550 6.500 17,1
23.920 26.700 11,6
12.460 14.710 18,1
38.000 50.000 31,6

1.900 20.550 -

14.580 18.100 24,1

1.195.710 1.392.830 16,5
21.490 25.410 18,2

(19.250) (22.900) (19,0)
44.910 55.000 22,5

2.000 1.500 -25,0
42.000 48.000 14,3

910 5.500 -

336.500 345.900 2,8
32.150 9.500 -70,5
51.000 82.500 61,8

199.350 190.900 -4,2
(189.000) (181.000) (-4,2)

(10.350) (9.900) (-4,4)
6.450 7.300 13,2
5.750 7.800 35,7

28.000 31.500 12,5
13.800 16.400 18,8

(συνεχίζεται)
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ίω^ΕχΕία,

4. Φόροι συναλλαγών
Μεταβίβαση κεφαλαίων
Χαρτόσημό
|Για τον ΟΓΑ)
Ενοποιημένοι ειδ. φόροι 
Ρυθμιστικός φόρος 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
(Στα ειοαγόμενα)
(Στις βιομηχ. και βιοτεχν. επιχ.) 
(Στις εμπορικές επιχ.)
(Στα πετρελαιοειδή)
(Λοιπά)
Ειδικός φόρος τραπεζ. εργασιών 
Λοιποί φόροι συναλλαγών

5. Έμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων 
6 Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ
7. Λοιποί έμμεσοι φόροι

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ. ΕΣΟΔΩΝ (Ι + ΙΙ)

III ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΡΑΣΗ
1. Μισθώματα
2. Πώληση αγαθών

ΐΟΔΔΥ)
(Λοιπό)

3. Επιχειρήσεις - Οργανισμοί
(Κρατικά Λαχεία)
ιΠΡΟΠΟ)
ιΛοιπάι

4. Λοιπά από επιχ. δράση

IV. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
1. Επιστροφές χρημάτων
2. Έσοδα Π.Ο.Ε.
3. Προσαυξήσεις, παράβολα κλπ.

(Παράβολα)
4. Λοιπά τακτικά έσοδα
5. Έκτακτα έσοδα

V. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ AUlO Ε.Ο.Κ.

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (III + IV+V) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1987 1988
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Πραγμ'σεων Προβλέψεις %

768.450 937.130 22,0
28.800 36.060 25,2

1 11.600 75.500 -32,4
(14.000) (1 1.000) (-21,4)
25.000 31.500 26,0
63.000 50.000 -20,6

505.000 700.000 38,6
(173.000) (210.000) (21,4)
(126.000) (200.000) (58,7)

(87.100) (135.000) (55,0)
(60.000) (75.000) (25,0)
(58.900) (80.000) (35,8)
35.000 44.000 25,7

50 70 40,0
3.610 3.540 -1,9

14.400 17.800 23,6
6.350 8.050 26,8

1.675.000 2.009.270 20,0

58.450 64.400 10,2
9.420 11.340 20,4
4.020 3.290 -18,2

(2.500) (2.750) (10,0)
(1.520) (540) (-64,5)
31.130 37.010 18,9

(14.150) (16.500) (16.6)
(7.000) (10.000) (42,9)
(9.980) (10.510) (5,3)
13.880 12.760 -8,1

36.200 41.330 14,2
14.000 15.400 10,0

1.950 2.350 20,5
14.450 17.600 21,8
(3.200) (3.800) (18,8)
3.430 3.110 -9.3
2.370 2.870 21,1

35.350 30.000 -15,1

130.000 135.730 4,4

1.805.000 2.145.000 18,8
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4.2.2. Δαπανες

Οι πιστώσεις για δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού μαζί με το αποθεματικό, προβλέ- 
πεται να φθάσουν τα 2.801,5 δισ. και είναι αυξημένες σε σχέση με το 1987 κατά 21.7%.

Για τη διαμόρφωσή τους στο ύφος αυτό έγινε, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, 
συστηματική αξιολόγηση των δαπανών όλων των Υπουργείων και προσπάθεια συγκράτησής 
τους, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους χαρακτηρίζεται από ανελαστικότητα. 
Καταβλήθηκε δηλαδή προσπάθεια για συγκράτηση των δαπανών, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε 
προτεραιότητα στις αναπτυξιακές, τις αμυντικές, τις εκπαιδευτικές και τις κοινωνικές δαπάνες. 
Συγκεκριμένα οι δαπάνες για την Αμυνα, την Παιδεία, την Υγεία - Πρόνοια και την Κοινωνική 
Ασφάλιση αυξάνονται σημαντικά για να εξασφαλιστεί η αμυντική θωράκιση της χώρας και να 
συνεχισθεί η κοινωνική πολιτική, που όπως είναι γνωστό από τα προηγούμενα χρόνια, η Κυβέρ
νηση δίνει ιδιαίτερη σημασία. Εκτός από τους τομείς όμως αυτούς, εξασφαλίστηκαν για το 
1988 αυξημένα κονδύλια για τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Μεταφο
ρών - Επικοινωνιών, χωρίς να περικοπούν τα συνεχιζόμενα προγράμματα των άλλων Υπουργεί
ων.

Κατά το 1988 συνεχίστηκε, σε μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό και μέσα στα πλαίσια της διοι
κητικής και οικονομικής αποκέντρωσης, μεταφορά πιστώσεων από τις Κεντρικές Υπηρεσίες

Πίνακας 4.5

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά κατηγορίες

ΐοε εκατ. δρχ.)
1987 1988

Εκτιμήσεις Μεταβολή
Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

Μισθοί - Συντάξεις 775.228 908.079,1 17,1
(Υπηρετούντων) (431.346) (495.254,6) (14,8)
(Συνταξιούχων) (194.657) (227.095.7) (16,7)
(Επιχορηγήσεις για αποδοχές) (116.337) (143.429,3) (23.3)
(Λοιπές παροχές - νοσήλεια) (32-888) (42.299,5) (28,6)

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους 617.436 ' 627.495.6 1.6
Εξυπηρέτηση Χρέους Εν. Δυνάμεων 70.090 109.994,3 56.9
Απόδοση εσόδων τρίτων 79.840 98.065,3 22,8
Αποδόσεις στην Ε.Ο.Κ. 75.400 80.000,0 6,1
Επιστροφές φόρων 42.000 84.001,0 100,0
Επιδοτήσεις εξαγωγ. και επιτοκίων 77.200 49.600,0 -35,8
Επιδοτήσεις γεωργίας 107.316 115.502,0 7,6
Επιχορηγήσεις 288.000 459.592,8 59.6
Εγγυήσεις 15.000 16.508,7 10.0
Λοιπές δαπάνες 153.652 207.691,2 35,2
Αποθεματικό - 45.000,0 -

Σύνολο 2.301.162(1) 2.801.530,0 21,7

ιΐ ιΔεν περιλαμβάνονται 56.900 εκατ. που αφορούν εξοφλήσεις εντόκων γραμματίων του ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβά

νονται 65.783 εκατ. που αφορούν εξοφλήσεις εντόκων γραμματίων Δημόσιου τομέα και 42.000 εκατ. που αφορούν 

προεξοφλήσεις δανείων εξωτερικού.
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στους Νομαρχιακούς Προϋπολογισμούς. Ετσι από το παραπάνω ουνολικο ποσά των πστωσε- 
ων. ποσό 207.9 δια. που αντιπροσωπεύει το 7,4%, έχει μεταφερθεί στους Νομαρχιακούς 
Προϋπολογισμούς και είναι αυξημένο οε σχέση με το 1987 κατά 25,9%. Στον πίνακα 4.11 
εμφανίζονται οι περιφερειακός δαπανες κατά Υπουργείο.

Οι δαπάνες του Τακτικού Προυπολογιομου κατά κατηγορίες εμφανίζονται στον πίνακα
4.5.

Οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις προβλέπεται να αυξηθούν κατα 132,9 δισ. και να 
φθάσουν τα 908,1 δισ. έναντι 775,2 δια. του 1987. Η κατά 17,1% αύξησή τους οφείλεται: 
στην πρόβλεψη για την κάλυψη της δαπάνης από την εισοδηματική πολιτική του 1988, στη 
διαφορά που προκύπτει, οε ετήσια βάση, από την ΑΤΑ Μαΐου και Σεπτεμβρίου 1987, οτη 
φυσιολογική εξέλιξη του προσωπικού και στους νέους διορισμούς που θα γίνουν το 1988.

Επίσης η αύξηση αυτή οφείλεται στην προβλεπόμενη αύξηση του αριθμού των συνταξιού
χων, στην αναπροσαρμογή των συντάξεων βάσει του Ν. 1694/1987 καθώς και στην επέκταση 
της συνταξιοδοτικής αποκατάστασης των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης που εργάζονται 
στον Ιδιωτικό τομέα (χορήγηση σύνταξης σε ανασφάλιστους αγωνιστές κ.λ.π.). Πέραν αυτών 
αυξημένα κονδύλια θα απαιτηθούν για την προβλεπόμενη αύξηση του προσωπικού των Νοση
λευτικών Ιδρυμάτων και Κέντρων Υγείας, λόγω της ένταξης νέων μονάδων στο ΕΣΥ, λειτουρ
γίας νέων Κέντρων Υγείας και εφαρμογής των νέων Οργανισμών των Νοσοκομείων. Τέλος, οι 
δαπάνες νοσηλειών, που περιλαμβάνονται στην ευρύτερη έννοια των αποδοχών, προβλέπεται 
να αυξηθούν το 1988 κατά 32,2% λόγω αύξησης του αριθμού των ασφαλισμένων του Δημο
σίου και των τιμών των φαρμάκων. (Πίνακας 4.6).

Πίνακας 4.6 

Ανάλυση Πρόσθετων Παροχών
(σε εκατ.δρχ.)

1987 1988
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων Προβλέψεις

Πρόσθετες παροχές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων 5.470,0 7.714.1
Πρόσθετες παροχές έκτακτων υπαλλήλων 
Πρόοθετες παροχές στρατιωτικών γενικά και

451,0 217,8

οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας 5.743,0 6.361,1
Νοσήλεια 21.000,0 27.765,8
Εξοδα Κηδείας 224,0 240,7
Σύνολο 32.888,0 42.299,5

Το ποσοστό συμμετοχής των δαπανών για αποδοχές προσωπικού και συντάξεις στο σύνο
λο των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται το 1988 σε 32,4% έναντι 32,9% το 
1987 και 36,2% το 1-986. Το ποοοστό όμως αυτό, αν και μειώνεται, δεν παύει να είναι το 
μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα ποσοστά των άλλων κατηγοριών δαπανών.

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους προβλέπεται να ανέλθουν στα 627,5 δισ. 
και θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 1,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο ότι στις δαπάνες του 
1987 περιλαμβάνονται 107,8 δισ. που αφορούν προεξοφλήσεις χρεολυσίων των ετών 1988- 
1990, καθώς και εξόφληση εντόκων γραμματίων που αφορούσαν δαπάνες του 1986, όπως 
αναλύεται οτο προηγούμενο κεφάλαιο. Όπως είναι φυσικό οι δαπάνες αυτές δεν θα επαναλη- 
φθούν το 1988. Πρέπει να σημειωθεί ότι από το 1988 στους λογαριασμούς του δημοσίου θα 
εμφανίζεται πλέον το καθαρό αποτέλεσμα της διάθεσης εντόκων γραμματίων στους ιδιώτες.
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Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων θα φθαοουν το 1988 τα 
1 10 διο. και θα παρουοιαοουν αύξηση 56,9% έναντι του 1987. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 
έναρξη εξόφλησης υποχρεώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων από την εφαρμογή του νέου εξοπλι- 
στικού προγράμματος τους (αγορά MIRAGE, αρματαγωγών, αντιτορπιλικών κλπ.).

Οι αποδόσεις εσόδων που εισπράττονται για _τρ]τους προβλέπεται να αυξηθούν κατά 
22,8% και να φθάσουν τα 98 δια. από 80 δια. που ήταν το 1987. Η αύξηση αυτή, οφείλεται 
στην προβλεπόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων. Σημειώνεται ότι από το 1987 εφαρμό
στηκε στη χώρα μας ο Φ.Π.Α., που αντικατέστησε μεταξύ των άλλων έμμεσων φόρων και τα 
τέλη από το χαρτόσημο. Η απόδοση ποσοστού από τέλη χαρτοσήμου υπέρ των Οργανισμών 
ΟΓΑ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ θα υποκατασταθεί όπως, και για το 1987, από ισόποσες επιχορηγήσεις από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό, με θέσπιση ειδικής διάταξης νόμου η οποία θα καθορίζει τον 
τρόπο επιχορήγησης κάθε φορέα. Έτσι, σημαντικά ποσά από το σύνολο των υπέρ τρίτων 
αποδόσεων θα μεταφερθούν στις επιχορηγήσεις, μειώνοντας ισόποσα τις δαπάνες αυτές.

Η μικρή αύξηση (6,1%) των αποδόσεων προς τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες οφείλεται στην 
εφαρμογή από το 1988 νέου συστήματος χρηματοδότησης του Κοινοτικού Προϋπολογισμού 
(μείωση της βάσης Φ.Π.Α. από 1,4% σε 1% και εισαγωγή του 4ου πόρου που λαμβάνει υπόψη 
το Α.Ε.Π.). Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εισφορών μας προς την ΕΟΚ.

Οι δαπάνες για επιστροφές φόρων το 1988 θα διπλασιαστούν και θα φθάσουν τα 84 δισ. 
από 42 δισ. που ήταν το 1987. Η κατά 100% αύξησής τους οφείλεται:
α) Στη νέα δαπάνη που προκαλείται από την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες και τους 
εξαγωγείς.
β) Στην νέα δαπάνη που θα προκόψει από την επιδότηση του ενοικίου. Η επιδότηση αυτή, είναι 
ουσιαστικά αρνητικός φόρος, και για το λόγο αυτό καταλογίζεται στις επιστροφές φόρων. Είναι 
μία νέα ρύθμιση που σκοπό έχει την οικονομική ενίσχυση των μισθωτών και συνταξιούχων που 
δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία, και,
γ) Στην ύπαρξη ατακτοποίητων προκαταβολών των τελωνείων λόγω μη έγκαιρης υποβολής από 
τους δικαιούχους των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι δαπάνες για την επιδότηση των εξαγωγών και των επιτοκίων θα παρουσιάσουν το 1988 
μείωση η οποία οφείλεται στις νέες ρυθμίσεις που έγιναν το 1987 και πιο συγκεκριμένα: στη 
μείωση των συντελεστών επιστροφής διαφοράς τόκων για φορτώσεις από 1.1.1987 και μετά, 
και στη μείωση της επιδότησης των ειδικών προθεσμιακών καταθέσεων των Εμπορικών Τρα
πεζών (μηδενισμός της εκ 2% επιδότησης).

Οι επιδοτήσεις στη Γεωργία από τον Τακτικό Προϋπολογισμό θα αυξηθούν κατά 8,2 δισ. 
και θα φθάσουν τα 115,5 δισ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η πληρωμή αποζημιώσεων 
για τις ζημιές που υπέστησαν οι αγρότες από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του Μαρτίου 
1987.

Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις θα αυξηθούν το 1988 κατά 171,6 δισ. Η σημαντικότατη 
αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη επιχορήγηση του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και των συγκοι
νωνιακών φορέων για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που δημιουργήθηκαν στους οργα
νισμούς αυτούς cjno την άσκηση κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης (αύξηση συντάξεων, 
μειωμένο ειοιτήρίο, δωρεάν μεταφορά κλπ.).

Έτσι κατά το 1988 το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ, οι συγκοινωνιακοί φορείς, οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ο ΟΣΕ και τα νοσοκομεία θα επιχορηγηθούν επιπρόσθετα με το ποσό 
των 156,3 δια. Σχετικά με τα νοσοκομεία σημειώνεται ότι η επιχορήγησή τους αυτή αφορά 
δαπάνες λειτουργίας τους και όχι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους, που περιλαμβά
νονται στην κατηγορία των αποδοχών και συντάξεων. Στον πίνακα 4.7 αναφέρονται οι κυριότε- 
ροι φορείς που επιχορηγούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Οι δαπάνες για υποχρεώσεις του Δημοσίου από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων που 
δόθηκαν σε Δημόσιους Οργανισμούς, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα προβλέπεται να αυξη-
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Πίνακας 4. 7

Ανάλυση επιχορηγήσεων Τακτικού Προϋπολογισμού

ίσε εκοτ. δρχ.)

1 987 1 988
α/α Ονομασία Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων Προβλέψεις

1) Επιχορήγηση στο ΙΚΑ .................................................... 57.000,0 137.000,0
2) στον ΟΓΑ.................................................. 77.750,0 100.000,0
3) Συγκοιν.Φορέων (ΕΑΣ, ΗΛΠΑΠ, κλπ.) 16.500,0 41.500,0
4) Τακτική οικον.ενίσχυση ΟΤΑ........................................ 29.000,0 38.000,0
5) Επιχορ.Νοσ.Ιδρυμ.Δ.Δ. για λοιπές δαπάνες .............. 12.000,0 21.500,0
6) Επιχορήγηση στον ΟΣΕ.................................................. 13.500,0 24.000,0
7) στα Ανώτ.Εκπαιδ.Ιδρύματα.................... 5.900,0 7.500,0
8) στα Εκπαιδ. Ιδρύματα για φοιτητ. συσσίτια 4.700,0 5.840,0
9) στα Κέντρα παιδικής μέριμνας ............ 3.615,0 4.071,9

10) στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ι.Δ.............. 2.050,0 4.000,0
11) στις Σχολ. Εφορίες .................................. 4.080,0 3.764,6
12) στην ΕΡΤ Α.Ε............................................ 5.316,5 3.300,0
13) στον Ο.Ε.Δ.Β............................................. 3.100,0 4.200,0
14) στα Εθν.Γυμναστήρια για δαπά-

νες λειτουργίας........................................ 2.050,0 2.924,0
15) στις αθλητ. ομοσπονδίες για

αθλητικούς σκοπούς .............................. 3.800,0 2.800,0
16) στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.............. 2.481,6 2.726,0
17) στην Κυπριακή Κυβέρνηση 1.000,0 2.000,0
18) στο ΕΚΕΦΕ •■Δημόκριτος» .................... 1.799,1 1.960,0
19) στις ΝΕΛΕ ................................................ 1.400,0 1.500,0
20) στα ΤΕΙ και στο Κ.Ε.Μ.Δ.Ι...................... 1.100,0 1.250,0
21) στο Ταμείο Προστασίας Ελαιοπαραγ. . 1.140,0 1.240,0
22) στο ΝΙΜΤΣ................................................ 608,0 1.200,0
23) στον EOT.................................................... 1.011,0 1.161,0
24) Χρηματοδότηση Κομμάτων ............................................ 1.000,0 1.100,0
25) Επιχορήγηση στο ΙΚΥ .................................................... 800,0 1.100,0
26) σε ιδρύματα προστασ.νηπίων και παίδων 1.010,4 1.068,4
27) σε Νοσ. Ιδρύματα Ν.Δ.2592/1953

για εφαρμογή προγραμμάτων
ψυχιατρικής περίθαλψης ...................... 900,0 1.000,0

28) Λοιπές επιχορηγήσεις .................................................... 33.388,4 41.886,9

Σύνολο 288.000,0 459.592,8
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θουν το 1988 κατα 10% και να ψθασουν τα 16.5 δισ.
Τέλος, οι λοιπές δαπανες για το 1988 θα είναι αυξημένες σε σχέση με εκείνες του 1987 

κατά 54 δισ. ή κατά ποσοστό 35,2%. (Πίνακας 4.8). Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και 
οι δαπάνες για νέα προγράμματα κυρίως στα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας-Πρόνοιας και Εξωτε
ρικών. Επίσης περιλαμβάνεται στις λοιπές δαπάνες και η πληρωμή των υποχρεώσεων από 
προμήθειες παρελθόντων οικονομικών ετών. Οι παραπάνω δαπάνες κατά τη διάρκεια εκτέλε
σης του προϋπολογισμού θα καταλογισθουν στις οικείες κατηγορίες δαπανών και επομένως ο 
πραγματικός ρυθμός αύξησης των λοιπών δαπανών θα μειωθεί στο 21,4%. Στη κατηγορία 
«λοιπές δαπάνες- περιλαμβάνονται και σημαντικά ποσά ανελαστικών δαπανών τα οποία δεν 
επιδέχονται πολλές φορές μείωση.

Πίνακας 4.8 

Ανάλυση "Λοιπών Δαπανών”

(οε εκατ. δρχ.)

1987 1 988
Εκτιμήσεις Προβλέψεις

Ονομασία Δαπάνης Πραγμ/σεων

1) Δαπάνες μετακίνησης ...................................................... 7.400,0 11.083,5
2) Λειτουργικές δαπάνες...................................................... 35.310,0 45.556,4
3) Προμήθειες ........................................................................ 90.830,0 112.327,7

(Είδη συντήρησης & επισκ. εγκαταστάσεων) .............. (18.800,0) (25.854,1)
(Διατροφή-Ιματισμός-Υπόδηση - Εξάρτηση)................ (25.500,0) (30.307,1)
(Καύσιμα - Λιπαντικά)........................................................ (9.800,0) (11.954,5)
(Κεφαλαιακές δαπάνες) .................................................. (2.500,0) (5.764,6)
(Στρατ.κατασκευές-προμήθειες κλπ.) .......................... (20.680,0) (23.300,1)
(Λοιπές προμήθειες) ........................................................ (13.550,0) (15.147,3)

4) Επιδοτήσεις άγονων γραμμών 880,0 933,2
5) Μονοπώλια.......................................................................... 1.010,0 1.360,9
6) Δαπάνες ΝΑΤΟ.................................................................. 2.600,0 3.061,0
7) Διάφορες σύνθετες ή κοινές δαπάνες Υπουργείων .. 9.530,0 26.878,5
- (Υποχρεώσεις από προμήθειες παρελθόντων οικ. ετών) (-) (2.500,0)
- (Νέα προγράμματα (για κατανομή) ................................ (-) (18.636,0)

8) Συναλλαγματικές διαφορές.............................................. 3.642,0 3.735,9
9) Χορηγούμενα δάνεια 140,0 203,0

10) Απαλλοτριώσεις κλπ.......................................................... 2.310,0 2.551,0

Σύνολο ................................................................................ 153.652,0 207.691,1

/

Κοινωνικές Δαπάνες
Είναι γνωστό ότι το εισόδημα των εργαζομένων επηρεάζεται θετικά και από την άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής, αφού η πολιτεία καλύπτοντας δαπάνες για υπηρεσίες που χρησιμο
ποιούν οι εργαζόμενοι, τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να καλύψουν με μείωση του 
δικού τους εισοδήματος το κόστος των υπηρεσιών αυτών.
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Κοινωνικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού

Πίνακας 4.9

(οε εκατ. δρχ.)

1981 1987
Εκτιμήσεις

1988

Πραγμ/σεις Πραγμ/σεων Προβλέψεις

Νοσήλεια δημοσίων υπαλλήλων 8.257,5 21.000,0 27.765,8
Νοσήλεια αγροτών 4.342,0 5.950,0 ■ 18.000,0
Επιχορ. Νοσηλ. Ιδρυμάτων 1.052,6 14.950,0 24.903,0
Βοηθήματα για Υγειονομ. Περίθαλψη 96,5 940,0 1.117,0
Υγειον. περίθαλψη σπουδαστών 8,6 22,4 28,8
Επιχορ. σε σχολές Κωφαλάλων - Τυφλών 27,2 68,0 43,8
Επιχορ. σε Ιδρύματα & Οργανισμούς Κοινών. Πρόν. 140,8 327,0 376,9
Βοηθήματα, επιδόματα Κοιν. Πρόνοιας 2.558,2 9.680,0 11.902,2
Δαπάνες παροχής πρόνοιας - 626,0 700,0
' Εξοδα διατροφής πολιτικών φυγάδων κλπ. 13,3 80,0 100,0
Δαπάνες περίθαλψης ομογενών 18,9 100,0 150,0
Παιδικές εξοχές 177,0 550,0 600,0
Μαθητικές κατασκηνώσεις 95,0 170,0 200,0
Μαθητική και φοιτητική πρόνοια 38,0 58,0 70,0
Μεταφορές μαθητών 175,2 3.290,0 2.560,6
Δαπάνες μεταλυκειακών τμημάτων - 580,0 680,8
Φροντιστήρια Παλινοστ. μαθητών - 55,0 60,0
Προγράμματα ΝΕΛΕ 558,6 1.400,0 1.500,0
Σχολικά βιβλία 648,0 2.838,0 3.200,0
Φοιτητικά συγγράμματα 404,3 1.232,0 3.037,6

- συσσίτια 775,3 4.700,0 5.840,0
Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε. Ιδρυμάτων 1,8 400,0 612,7
Επιδοτήσεις άγονων γραμμών 258,6 880,0 930,0
Επιδότηση επιτοκ. αγροτικών στεγαοτ. δανείων 643,3 1.000,0 1.500,0
Επιδότηση ενοικίου - - 10.000,0
Επιχορήγηση ΟΓΑ 14.790,0 77.750,0 100.000,0
Επιχορήγηση ΙΚΑ - 57.000,0 137.000,0
Επιχορήγηση ΑΟΕΚ. - 100,0 100,0

» ΟΑΕΔ για καταβλ. δεδουλ. αποζημ. - 100,0 100,0
Επιχορήγηση ΙΚΥ 290,0 800,0 1.100,0
Επιχορήγηση Γυμναστηρίων για λειτουργ. δαπάνες 450,0 2.050,0 2.924,0
Ενισχύσεις γεωργικών προϊόντων - 29.000,0 27.000,0
Περιβαλλοντικές δαπάνες - - 600,0
Ελλείμματα Ο.Σ.Ε 4.073,0 13.500,0 24.000,0
Ελλείμματα διαχ. λιπασμάτων 12.000,0 38.000,0 37.000,0

» » καπνού 3.000,0 5.000,0 5.500,0
* » σταφίδων 2.000,0 1.500,0 2.500,0

. ΕΛΕΓΕΠ 1.000,0 1.198,0 2.000,0
» συγκ. φορέων 3.869,0 16.500,0 41.500,0

Σύνολο κοινωνικών δαπανών 61.762,7 313.394,4 497.203,2
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Οπως τονίστηκε προηγουμένως, η ευαισθησία της Κυβέρνησης για την συνεχή βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των ευρυτερων λαϊκών στρωμάτων, εκδηλώνεται κάθε χρονο με τη 
διάθεση από τον προϋπολογισμό σημαντικού τμήματος των δαπανών για την κάλυψη αυτών 
των κοινωνικών αναγκών. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν όπως είναι φυσικό ένα ευρυ φάσμα 
κοινωνικών αναγκών που οπωσδήποτε δεν εξαντλείται στις βασικές κατηγορίες που αναφέρο- 
νται εδώ ιΠίνακας 4.9) αλλα συνδέονται και με ένα πλέγμα δευτερογενών επιπτώσεων που 
ενισχύουν σημαντικά την κυβερνητική προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των χα
μηλών κυρίως εισοδηματικών τάξεων (εργάτες, αγρότες, υπάλληλοι, συνταξιούχοι).

Πρέπει να αναφερθεί χαρακτηριστικά η σημαντική αύξηση των συντάξεων τόσο των εργαζο
μένων όσο και των αγροτών καθώς επίσης και η σημαντική βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής 
και γενικότερα νοσοκομειακής περίθαλψης των κατηγοριών αυτών. Πρέπει επίσης να τονιστεί 
η δωρεάν παροχή νέων και σύγχρονων βιβλίων και συγγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαί
δευσης, καθώς και η παροχή δωρεάν συσσιτίων, στη σπουδάζουσα νεολαία, που συμπληρώνε
ται με τα εκσυγχρονισμένα κτίρια και την υπόλοιπη υλικοτεχνική υποδομή. Πρέπει τέλος να 
επισημανθεί η ουσιαστική κάλυψη της αγροτικής παραγωγής και του εισοδήματος των αγρο
τών τόσο από τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες όσο και από την επίδραση άλλων αστάθμη
των παραγόντων. Οι επιδοτήσεις του ΟΓΑ καθώς και οι άλλες μορφές επιδοτήσεων (λιπάσμα
τα, σταφίδες, καπνά) είναι μορφές άμεσης και έμμεσης ενίσχυσης του εισοδήματος των 
αγροτών.

Αυτές οι δαπάνες καθώς επίσης και μια σειρά άλλων δαπανών που δεν είναι δυνατό να 
απαριθμηθούν εδώ είναι έμμεσες ενισχύσεις του λαϊκού εισοδήματος και πρέπει να συνυπολο
γίζονται στο -Κοινωνικό μισθό» γιατί το βιοτικό επίπεδο βελτιώνεται μέσα από τις δαπάνες αυ
τές.

Η άποψη, επομένως, ότι ο λαός έχει δικαίωμα να γνωρίζει που ακριβώς διατίθενται τα ποσά 
τα οποία ο ίδιος συνεισφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό, βρίσκει και την κυβέρνηση απόλυ
τα σύμφωνη, και για ένα επιπλέον λόγο. Οι διαφανείς διαδικασίες στην κατανομή των πιστώσε
ων, σε μιά δημοσιονομική χρήση, για τους προαναφερόμενους σκοπούς ανατρέπουν την, 
οπωσδήποτε λανθασμένη άποψη ότι οι πόροι του δημοσίου διαθέτονται σε μη αποδοτικούς 
σκοπούς.

Στον πίνακα 4.9 εμφανίζονται μερικές από τις βασικότατες κατηγορίες κοινωνικών δαπα
νών που για το 198Θ θα φτάσουν τα 497,2 δισ. έναντι 61,8 δισ. το 1981 και σαν ποσοστό των 
συνολικών δαπανών του Τ.Π. είναι 17,8% έναντι 10,4% που ήταν το 1981.

Δαπάνες κατά Υπουργεία

Στον πίνακα 4.10 εμφανίζονται οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργεία 
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Τις μεγαλύτε
ρες ποσοστιαίες αυξήσεις παρουσιάζουν τα Υπουργεία των Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής 
Άμυνας, Υγείας-Πρόνοιας, Παιδείας, Αιγαίου, Εργασίας και Μεταφορών-Επικοινωνιών.

Υπουργείο Εσωτερικών

Οι δαπάνες-του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 14,2 δισ. ή κατά 
ποοοστό 26,4%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της τακτικής επιχορήγησης 
των ΟΤΑ κατά 7 δισ. καθώς επίσης και στην αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των απόρων 
Κοινοτήτων με 800 εκατ. Επίσης για πρώτη φορά γράφτηκε πίστωση 2 δισ. για την επιχορήγη
ση των νέων Δήμων που θα δημιουργηθούν μετά τη συγχώνευση μικρών κοινοτήτων, σύμφωνα 
με το Ν. 1622/86. Σημειώνεται ότι στις δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών δεν περιλαμβά
νονται οι δαπάνες για την πληρωμή των συντάξεων στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς συντα
ξιούχους, οι οποίες περιλαμβάνονται στις Γενικές Κρατικές Δαπάνες και οι οποίες για το 1988 
προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 10,2 δισ. από 7,4 δισ. που ήταν το 1987. Έτσι, το 
συνολικό ποσό που δίνεται στους ΟΤΑ (Τακτική Επιχορήγηση - Απόδοση Εσόδων και καταβολή
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Πίνακας 4.10

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργεία

(σε εκατ δρχ ι

1987 1988
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Πραγμ/οεων Προβλέψεις %

Προεδρία της Δημοκρατίας 282,0 309 9,6
Βουλή 3.746,0 4.546 21,4
Προεδρίας της Κυβέρνησης 8.368,0 8.865 5,9
Εσωτερικών 53.772,0 67.970 26,4
Εξωτερικών 14.356,0 24.000 67,2
Εθνικής' Αμυνας 277.994,0 344.100 23,8

(Ε.Υ.Π.) (2.250,0) (2.750) (22,2)
Εθνικής Οικονομίας 5.980,0 7.220 20,7
Υγείας Πρόνοιας 373.336,0 536.680 43,7
Δικαιοσύνης 19.718,0 23.500 19,2
Παιδείας 196.430,0 241.968 23,2
Πολιτισμού 22.254,0 25.050 12,6
Οικονομικών 1.063.108,0 1.155.162 8,7
(Γενικές κρατικές δαπάνες) (1.035.939,0)'" (1.124.515) (8,6)
Βόρειας Ελλάδας 378,0 390 3,2
Αιγαίου 548,0 760 38,7
Γ εωργίας 134.495,0 145.970 8,5
(Επιδοτήσεις) (107.316,0) (115.502) (7,6)
ΥΠΕΧΩΔΕ 20.060,0 22.865 14,0
Εργασίας 2.318,0 3.640 57,0
Βιομηχανίας 5.522,0 6.720 21,7
Εμπορίου 3.440,0 3.990 16,0
Μεταφορών και Επικοινωνιών 24.505,0 52.355 113,7
ι,Ελλειμ. Συγκ. Φορέων) (16.500,0) (41.500) (151,5)
Ναυτιλίας 7.352,0 7,830 6,5
Δημ. Τάξης 63.200,0 72.640 14,9
Αποθεματικό — 45.000 —
Σύνολο 2.301.162"1 2.801.530 21,7

111 Δεν περιλαμβάνονται 56.900 εκατ. που αφορούν εξοφλήσεις εντόκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβάνο-
νται 65 793 εκατ. που αφορούν εξοφλήσεις εντόκων γραμματίων δημοσίου τομέα και 42 000 εκατ. που αφορούν
εξοφλήσεις δανείων εξωτερικού.

/

συντάξεων στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους) ανέρχεται για το 1988 στο ποσό 
των 65.8 διο. (Πίνακας 4.12).

Υπουργείο Εξωτερικών
Οι δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών για το 1988 προβλέπονται αυξημένες κατα 9.644 

εκατ. ή κατά ποσοστό 67,2% σε σχέση με το 1987. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:
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Δαπάνες Περιφερειακών Υπηρεσιών κατά Υπουργεία

Πίνακας 4.11

Όε εκατ δρ\ >

1 987 1 988
Υπουργεία Εκτιμήσεις Προβλέψεις

Πραγμ/σεων

Εσωτερικών 1.250,0 1.367,0
Υγείας-Πρόνοιας-Κοιν. Ασφαλίσεων 125.727,0 163.870,0
Παιδείας 10.200,0 11.250,0
Οικονομικών 26.780,0 30.100,0
Γ εωργίας 560,0 595,0
ΠΕΧΩΔΕ 285,0 305,0
Εργασίας 38,0 42,0
Βιομ.-Ενέργ.-Τεχνολογίας 190,0 217,0
Εμπορίου 62,0 70,0
Μεταφορών-Επικοινωνιών 75,0 84,0

Σύνολο 165.167,0 207.900,0

- στις νέες μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του (αύξηση επιδόματος στην αλλοδαπή, 
νέο μισθολόγιο εσωτερικού διπλωματικών υπαλλήλων, μονιμοποίηση εκτάκτων),
- στη βελτίωση των επικοινωνιών, μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των διπλωματικών υπη
ρεσιών.
- στις μετακινήσεις - μεταθέσεις διπλωματικών υπαλλήλων και στην κάλυψη με προσωπικό 
των νέων πρεσβειών και προξενικών αρχών που θα λειτουργήσουν στο 1988.
- στην αύξηση των σχετικών δαπανών που θα προκύψουν από την ανάληψη της προεδρίας 
της ΕΟΚ από την Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1988.
- στη ίδρυση νέων διπλωματικών αρχών κατά 1988, και
- στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας:

Για τη διατήρηση της Ειρήνης και τη διασφάλιση της Εθνικής μας ανεξαρτησίας είναι 
απαραίτητη η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Η ανάγκη αυτή οδήγησε αναπό
φευκτα στη σημαντική αύξηση και κατά 1988 των αμυντικών δαπανών.

Από τις συνολικές πιστώσεις για την Άμυνα το 1988 σημαντικά ποσά θα διατεθούν για τη 
βελτίωση των,συνθηκών διαβίωσης των οπλιτών και εκπαίδευσης του στρατιωτικού προσωπι
κού στα σύγχρονα εξοπλιστικά μέσα και των τριών όπλων. Επίσης μεγάλα ποσά θα διατεθούν 
για την προμήθεια κύριου υλικού, τον εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων 
με σύγχρονα μέσα καθώς και για τη συντήρηση του υπάρχοντος υλικού, θα πρέπει ακόμα να 
τονιστεί ότι σημαντικά κονδύλια θα διατεθούν στις Ελληνικές Πολεμικές Βιομηχανίες οι οποίες 
έχουν εκσυγχρονιστεί και θα αποτελέσουν το βασικό παράγοντα στην εφαρμογή των νέων 
εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας - Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η Κυβέρνηση έχοντας σαν μόνιμο στόχο κοινωνικής πολιτικής την ποιοτική και ποσοτική
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Επιχορήγηση Δήμων & Κοινοτήτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Πίνακας 4.12

;oc γλοτ δραχμ ι

1986 1987 1988

- Τακτική οικον. ενίσχυση Δήμων & Κοινοτήτων 
-Τακτική οικον. ενίσχυση των Δήμων που θα δημιουργη- 

θούν από τη συνένωση των ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 4

25.000,0 29.000,0 36.000,0

του Δ.Κ.Κ και άρθρα 1 και 2 του Ν. 1622/86 ..........................
- Οικον. ενίσχυση απόρων κοινοτήτων για μισθοδοσία των

“ 2.000,0

Γραμματέων ..................................................................................
- Επιχορ. Δήμων & Κοινοτήτων για αναπλήρωση του απω-

212,0 212,0 1.000,0

λεσθ. εσόδου από τα εισιτήρια των λεωφορείων..................
- Λοιπές επιχορηγήσεις και αποδόσεις σε Δήμους και Κοινό-

250,0 250,0 275,0

τητες ..............................................................................................
- Απόδοση σε Δήμους και Κοινότητες περιφέρειας τ. Διοί

κησης Πρωτεύουσας του 1/3 του εισπραττόμενου από το

727,8 890,5 868,2

Δημόσιο Ειδικού τέλους για τα έργα Υλικής κλπ.
- Απόδοση στους Δήμους και τις Κοινότητες του ποσοοτ. 

που τους αναλογεί από τους εισπραττόμενους φόρους 
κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή πλοίων λόγω επαχθούς αι-

1.268,0 1.451,0 1.900.0

τίας..................................................................................................
- Απόδοση στους Δήμους Μεσολογγίου & Αιτωλικού και 

στην Κοινότητα Νεοχωρίου 0,16 λεπτά κατά χιλιόγρ. στο

731,7 1.000,0 1.000,0

αλάτι, που διατίθεται για τις ανάγκες του εσωτερικού........
- Απόδοση ειδικού τέλους 3% υπέρ των Δήμων και Κοινοτή-

10,0 15,0

των μείζονος περιοχής Βόλου .................................................. 68,6 150,0 120,0
- Απόδοση φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΓΊ). 2.308.5 2.548,2 4.000,0
- Απόδοση ποσοοτ. τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων
- Απόδοση ειδ. τέλους 3% οτο ειοόδημ. από οικοδ. στις

4.838.0 5.600,0 6.000,0

επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (Ν. 1069/80)........
- Λοιπές αποδόο. (Το 20% του Φ.Ε.Φ. και Νομικών Προσώ-

707,4 1.000,7 1.300.0

πων που εισπρόττεται στη Δωδεκάνησο)................................
- Απόδοση ποοοστ. 3% στους Δήμους και Κοινότητες του

300,0 512.0 600,0

Φόρου Κληρ.-Δωρεών και Γονικ. παροχών (Ν. 1473/84) . . . 
- Επιχ. Δήμων -Κοινοτήτων για δαπάνες ίδρυσης & λειτουρ-

192,0 300,0 500,0

γίας Πνευματ. Κέντρων και Δημοτ. Ωδείων............................ 11.2 34.0 11.2
Σύνολο ............................................................................................ 36.615,2* 42.958,4* 55.589,4'

___________________  /

(ΊΔεν έχουν ουμπεριληφθεί οι συντάξεις των Δημοτικών & Κοινοτικών υπαλλήλων καθώς και οι χορηγίες των Δημάρ

χων και Προέδρων Κοινοτήτων που ανελαβε ο Τ Π. από 1.1.1985 και που το 1988 θα ανέλθουν στα 10.200 εκατ. 

περίπου.
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αναβάθμιση των υπηρεσιών στους τομείς Υγείας. Πρόνοιας. Κοινωνικής Ασφάλισης συνεχίζει 
να διαθέτει και το 1988 σημαντικά αυξημένες πιστώσεις υψους 536,7 δισ. έναντι 373.3 δισ. 
το 1987.

Η συνοπτική εικόνα των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού, στους παραπάνω τομείς 
σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες το 1987 εμφανίζεται στο πίνακα 4.13

Πίνακας 4. 13

Δαπάνες Τ.Π για την Υγεία - Πρόνοια - Κοινωνική Ασφάλιση

Τομείς 1987 1988

ισε εκατ. δρχ.)

Εκτιμήσεις
Πραγμ/σεων Προβλέψεις

Μεταβολή
%

- Υγεία.......................... 143.736 204.433,9 42,2
- Πρόνοια .................... 37.195 44.304,4 19,1
- Κοιν. Ασφάλιση........ 192.405 287.941,7 49,7

Σύνολο 373.336 536.680,0 43,7

Ειδικότερα:
Στον τομέα της Υγείας προβλέπεται, πέρα από τη συνέχιση της εφαρμογής των εγκεκρι

μένων προγραμμάτων και η υλοποίηση των παρακάτω νέων προγραμμάτων, όπως:
- η σύσταση νέων θέσεων γιατρών ΕΣΥ και ειδικευομένων γιατρών για τη στελέχωση των 

νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των Κέντρων Άμεσης Βοήθειας της χώρας, αντίστοιχα 
με την προγραμματισμένη ανάπτυξη της υποδομής τους στα πλαίσια της εφαρμογής και ολο
κλήρωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

- η έναρξη λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Πα- 
τρών,

- η ανάπτυξη νέων Κέντρων Υγείας,
- η έρευνα για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση της ψυχιατρικής περί

θαλψης,
- η ίδρυση και λειτουργία σχολών νοσηλευτικού προσωπικού,
- η βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης σε ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων,
- η καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, και
- η βελτίωση της νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης των αγροτών με τον 

υπερτριπλασιασμό των δαπανών συμμετοχής του δημοσίου στις σχετικές δαπάνες του ΟΓΑ.
Στον τομϋέα της Πρόνοιας προβλέπεται μεταξύ άλλων:
- η σύσταση και λειτουργία θεραπευτηρίων χρονιών παθήσεων παιδιών, καθώς και ιδρυμά

των προστασίας ηλικιωμένων,
- η σύσταση και λειτουργία νέων τμημάτων νηπίων και παιδιών στα Κέντρα Παιδικής Μέρι

μνας και στους Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς,
- η λειτουργία νέων ΚΑΠΗ,
- η εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης παιδιών και αναπήρων,
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- η αύξηση των επιδομάτων Κοινωνικής Πρόνοιας,
- η αναπροσαρμογή των βοηθημάτων που παρέχονται στους παλινοστούντες ομογενείς,

και
- η αποκατάσταση των αστών προσφύγων,
Στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης θα διατεθούν για δεύτερη ουνεχή χρονιά σημαντικά 

αυξημένα ποσά για Κρατική επιχορήγηση των δύο μεγάλων ασφαλιστικών οργανισμών του ΙΚΑ 
και του ΟΓΑ, προκειμένου να εκπληρώσουν την κοινωνική αποστολή τους προς τους συντα
ξιούχους.

Ειδικότερα με την αυξημένη επιχορήγηση προς τον ΟΓΑ προβλέπεται: η υλοποίηση της 
εξαγγελθείσας αύξησης κατά 1.500 δρχ. το μήνα από 1.1.88 των αγροτικών συντάξεων, που 
κοστίζει στο Ελληνικό δημόσιο 17 δισ., η κάλυψη των ζημιών της γεωργικής παραγωγής και η 
προστασία της από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Με την υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το 1987 επιχορήγηση προς το ΙΚΑ προβλέπεται η 
συμμετοχή του Κράτους στις δαπάνες του ΙΚΑ από την κοινωνική πολιτική που άσκησε η 
Κυβέρνηση κατά την τελευταία εξαετία (σημαντική αύξηση των συντάξεων, διεύρυνση της 
ασφάλισης και σε εργαζόμενους που δεν καλύπτονταν στο παρελθόν, βελτίωση προϋποθέσε
ων ασφαλιστικής κάλυψης κλπ.).

Υπουργείο Παιδείας:

Οι πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας ανέρχονται σε 242 δισ. και είναι αυξημένες έναντι 
του 1987 κατά 45,5 δισ. ή ποσοστό 23,2%. Οι αυξημένες δαπάνες για την Παιδεία δείχνουν 
την προτεραιότητα που δίνει στον τομέα αυτό η Κυβέρνηση.

Αναλυτικότερα, αύξηση παρουσιάζουν οι πιστώσεις για αποδοχές προσωπικού η οποία 
οφείλεται, πλην των άλλων, στην πρόσληψη 8.339 εκπαιδευτικών το 1987.

Μεγάλο βάρος έχει δοθεί στη τριτοβάθμια Εκπαίδευση και κυρίως στις επιχορηγήσεις των 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στα φοιτητικά συγγράμματα και τα συσσίτια, όπου έχει ληφθεί μέριμνα να 
δοθεί και σχετική αύξηση στα συσσίτια των φοιτητών και σπουδαστών. Για τη Μέση και Δημοτι
κή Εκπαίδευση έχουν επίσης συμπεριληφθεί αυξημένες πιστώσεις για τη συνέχιση του προ
γράμματος εισαγωγής καλλιτεχνικών μαθημάτων και φυσικής αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία, 
για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των τεχνικών σχολών και λυκείων, για την εισαγωγή του 
μαθήματος της πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τη χορήγηση υποτροφιών 
σε μαθητές κλπ. Τέλος, έχει προβλεφθεί ποσό 9,5 δισ. για νέα προγράμματα και δραστηριότη
τες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κυρίως στην Ανώτατη Εκπαίδευση που θα 
συμβαλουν στην αναβάθμιση της Παιδείας.

Υπουργείο Εργασίας:

Οι δαπάνες του Υπουργείου Εργασίας το 1988 θα αυξηθούν κατά 1.322 εκατ. ή κατά 
ποσοστό 57%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις δαπάνες επιδότησης του κόστους εργα
σίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των παραμεθόριων περιοχών (1 δισ.) και 
προβλέπετ αι για πρώτηΛρορά στον Τακτικό Προϋπολογισμό. Επίσης οφείλεται στις αυξημένες 
δαπάνες για επιχορήγηση προγραμμάτων παροχής κοινωνικής πρόνοιας.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

Οι δαπάνες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 
27.850 εκατ. ή κατά ποσοστό 113,7%.

Η αύξηση των δαπανών αυτών οφείλεται στις σημαντικά αυξημένες πιστώσεις (25 δισ. )
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9α διαίί θούν το 198S \ια τη κάλυψη των ελλειμμάτων των Συγκοινωνιακών Φορέων που 
προήλθε απο την άσκηοη κοινωνικής πολίτικης τπς Κυβέρνησης κατά την τελευταία εξαεπα 
'διατήρηση ττης τιμής του εισιτηρίου οε χαμηλά επίπεδα, δωρεάν μετακίνηση των πολιτών κατά 
τις ώρες 5-8 π.μ.ι προκειμενου να μην επιβαρυνθούν τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα του 
πληθυσμού που κυρίως χρησιμοποιούν τα μαζικά μέοα μεταφοράς.

Επίσης οφείλεται στην εφαρμογή του προγράμματος για την αντιρρύπανση του Λεκανοπε-' 
δίου της Αττικής (υγραεριοκίνηση ΤΑΞΙ), στη λειτουργία όλων των ΚΤΕΟ που έχουν συσταθεί 
με Π.Διατάγματα μέσα στο 1988, και στην αντικατάσταση των παλαιού τύπου πινακίδων αυτό-, 
κινήτων, μοτοσυκλετών , ταξί, με νέου τύπου πινακίδες και η προμήθεια ειδικών τύπων πινακί
δων κυκλοφορίας για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγά Δ.Χ. που εισάγονται με μειωμένους δα
σμούς ή χωρίς δασμούς.

4.3 Τα νέα φορολογικά μέτρα

4.3.1 Αναμόρφωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

Η Κυβέρνηση συνεπής στις προγραμματικές της θέσεις, αποφάσισε τη ριζική αναμόρφω
ση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, που θα ισχύσει εξολοκλήρου 
από την 1η Ιανουάριου 1988. Στόχος της αναμόρφωσης είναι η ουσιαστική φορολογική ελά
φρυνση όλων των πολιτών, η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, η απλοποίηση του 
φορολογικού συστήματος, η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, η αποτελεσμα
τικότερη πάταξη της φοροδιαφυγής με τη δημιουργία αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων και 
η θέσπιση διαφόρων άλλων μέτρων.

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου φορολογικού συστήματος, είναι οι μεγάλες φορολογικές 
ελαφρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους, ανεξάρτητα από την πηγή του εισοδήματος 
τους.

Οι κυριώτερες ρυθμίσεις του νέου φορολογικού συστήματος είναι οι εξής:

Αφορολόγητο Ποσό

Με το νέο σύστημα καθορίζεται ένα αφορολόγητο ποσό χωρίς δικαιολογητικά, ίδιο για 
όλους τους φορολογούμενους ανάλογα με την οικογενειακή κατάστασή τους, ως εξής:

Άγαμος ή χήρος 
Έγγαμος 

1 ο παιδί 
2ο παιδί 
3ο παιδί 
4ο παιδί
5ο παιδί και άνω
Λοιπά προστατευόμενα μέλη και
στρατευμένα τέκνα
Αναπηρία 67°4 και άνω, επιπλέον

300.000 δρχ.
400.000 δρχ.
100.000 δρχ.
100.000 δρχ.
160.000 δρχ.
250.000 δρχ.
300.000 δρχ.

40.000 δρχ.
250.000 δρχ.

τότε ο καθένας δικαιούται αφοΣτην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι έχουν εισόδημα, 
ρολόγητο ποσό 300.000 δρχ.

Πρόσθετο Αφορολόγητο Μισθωτών

Για τους μισθωτούς και συνταξιούχους ορίζεται ένα πρόσθετο αφορολόγητο ποσό, χωρίς 
δικαιολογητικά, ίσο με το 50% του εισοδήματος μέχρι 800.000 δραχμές, δηλαδή 800.000 χ 
50% = 400.000 δραχμές.
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Πρόσθετο Αφορολόγητο Αγροτών

Για τους αγρότες ορίζεται πρόσθετο αφορολόγητο ποσό, χωρίς δικαιολογητικά, για καθα
ρό εισόδημα μέχρι και 400.000 δραχμές, αντί της απαλλαγής από το φόρο, ακαθαρίστου εισο
δήματος 1 650.000 δραχμών.

Με το νέο σύστημα οι αγρότες ωφελούνται περισοότερο απ’ ότι με το ιοχύον σύστημα, 
γιατί και αν ακόμη το αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδημα των 1.650.000 δραχμών μετατραπεί 
σε καθαρό εισόδημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή καθαρού κέρδους που είναι 20%, τότε το 
ποσό που δεν φορολογείται σήμερα είναι 330.000 δραχμές. Στη περίπτωση που εφαρμόζεται 
συντελεστής καθαρού κέρδους μικρότερος του 20% π.χ. 15% ή 10%, τότε το καθαρό κέρδος 
που δεν φορολογείται σήμερα περιορίζεται στις 247.500 δραχμές ή στις 165.000 δραχμές 
αντίστοιχα.

Αφορολόγητο Ποσό με Δικαιολογητικά

Πέρα από την καθιέρωση των προηγούμενων αφορολόγητων ποσών θεσπίζεται και ένα 
επιπλέον αφορολόγητο ποσό με δικαιολογητικά δαπανών ίδιο για όλους τους φορολογούμε
νους, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, ως εξής:
Άγαμος ή χήρος 200.000 δραχμές
Έγγαμος 300.000 δραχμές
Για κάθε παιδί 100.000 δραχμές

Οι δαπάνες που μπορούν να καλύπτουν το αφορολόγητο αυτό ποσό, και οι οποίες σε 
ορισμένες περιπτώσεις θα αναγνωρίζονται στο σύνολό τους είναι δαπάνες για επισκευή κατοι
κίας, αγορά οικιακών ειδών, επισκευή αυτοκινήτου και μοτοσυκλέττας και αγορά ειδών ένδυ
σης και υπόδησης. Επίσης δαπάνες ενοικίου, εκπαίδευσης και δαπάνες για ασφάλιστρα ζωής 
ή θανάτου. Στις τελευταίες αυτές δαπάνες, που ισχύουν και με το σημερινό σύστημα, θα 
βελτιωθούν σημαντικά τα σημερινά όρια.

Όλες αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να δικαιολογούνται με νομότυπα παραστατικά (θεωρη
μένες αποδείξεις λιανικής πώλησης, δελτία παροχής υπηρεοιών κλπ).

Έτσι, τα συνολικά αφορολόγητα ποσά (με και χωρίς αποδείξεις)που καθορίζονται με το 
νέο φορολογικό σύστημα για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες όταν ο ένας μόνο 
των συζύγων έχει εισόδημα, διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμος ή χήρος 
'Εγγαμος
’ Εγγαμος με 1 παιδί 
Έγγαμος με 2 παιδιά

900.000 δραχμές
1.100.000 δραχμές
1.300.000 δραχμές
1.500.000 δραχμές

Αν στην οικογένεια και οι δύο σύζυγοι εργάζονται ως μισθωτοί τότε τα αφορολόγητα ποσά 
συνολικά για τα εισοδήματα των δύο συζύγων διαμορφώνονται ως εξής:
Έγγαμος 1.700.000 δραχμές
Έγγαμος με 1 παιδί 1.900.000 δραχμές
Έγγαμος με 2 παιδιά ί 2.100.000 δραχμές

Για τους βιοτέχνες, επαγγελματίες, εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. όταν ο ένας 
μόνο των συζύγων έχει εισόδημα, τα αντίστοιχα αφορολόγητα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: 
Άγαμος 500.000 δραχμές
Έγγαμος 700.000 δραχμές
Έγγαμος με 1 παιδί 900.000 δραχμές
Έγγαμος με 2 παιδιά 1.100.000 δραχμές
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Η διαμόρφωση των αφορολόγητων ,ια ολους τους φορολογούμενους παρουσιάζεται
στον πίνακα 4.14.

Πίνακας 4. 14 

Οριο Αφορολόγητου Ποοού

Αφορολόγητο

χωρίς

δικαιολογητικο

Αφορολογηιο

με

δικαιολογητικά

Πρόσθετό

Αφορολογηιο

Συνολικό

Αφορολόγητο

Μισθωτού, Συνταξιούχου ή Αγρότη

Αγαμος

Εγγαμος

Εγγαμος * 1 παιδί 

Γγγαμος + 2 παιδιά

300 000

400.000 

500 000

600.000

200.000 

300 000

400.000 

500 000

400 000 

400 000 

400 000

400.000

900 000 

1 100 000 

1.300.000 

1.500 000

Συνολικά αφορολόγητα ποοά οικογένειες με δύο μισθωτούς

Εγγαμος

Εγγαμος · 1 παιδί 

Εγγαμος ^ 2 παιδιο

600.000 

700 000 

800 000

300 000 

400 000 

500 000

800 000 

800 000 

800 000

1 700 000

1 900 000

2 100 000

Εμπόρου, Επαγγελματια, Βιοτεχνη, Ελεύθερου Επαγγελματία

Αγαμος 

Εγγαμος

Εγγαμος +1 παιδί 

’ Εγγαμος +2 παιδιά

300 000

400.000

500.000 

600 000

200 000 
300 000 

4 00 000 

500 000

500 000 

700 000 

900 000 

1 100 000

Πέρα από τα παραπάνω αφορολόγητα ποσά και ανεξάρτητα από το αν έχει καλυφθεί το 
αφορολόγητο όριο με δικαιολογητικά, αναγνωρίζονται σαν αφορολόγητο ποσό και οι δαπάνες 
για:
- ' Εξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
- Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων.
- Καταβαλόμε^η διατροφή
- Καταβληθέντες τόκοι δανείων (στεγαστικών και αγορά νέου περιουσιακού στοιχείου).
- Εξοδα κηδείας και
- Δωρεές.

Για τις πρόσθετες αυτές δαπάνες απαιτείται η ύπαρξη νομότυπων παραστατικών.
Με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού με αποδείξεις δίνεται κίνητρο στους φορολογού

μενους να ζητάνε αποδείξεις για τις δαπάνες που κάνουν, με αποτέλεσμα και οι ίδιοι να 
απαλλάσσονται από σημαντικό ποσό φόρου για βασικά έξοδα που αφορούν την διαβίωσή 
τους, αλλά και να περιορίζεται η φοροδιαφυγή.
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Στους πίνακες 4.15 και 4.16 γίνεται σύγκριση του εισοδηυατος που δεν φορολογείται 
για τους μισθωτούς, έμπορους, ελεύθερους επαγγελματιες και αγρότες μεταξύ του παλαιού 
φορολογικού συστήματος και του νέου.

Πίνακας 4.15

Εισόδημα που δεν φορολογείται για μισθωτούς, εμπόρους 
και ελεύθερους επαγγελματιες

Οικογενειακή

Κατάσταση

ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ.

Ισχύον

σύστημα

Νέο σύστημα

Ισχυον
ουστημα

Νέο σύστημα
Χωρίς δι- 

καιολογητικά
Με δικαιο- 
λογητικά

Χωρίς δι- 
καιολογητικά

Με δικαιο- 
λογητικά

'Αγαμος 331.500 616.668 906.250 176.850 307.143 507.148
Εγγαμος 567.334 806.250 1 105.357 273 000 407.143 706.250

' Εγγαμος·* 1 τέκνο 725 267 906 250 1.305.357 368 530 507.143 906 250
' Έγγαμος-t 2 τέκνα 829.000 1.006.250 1.504.545 469 500 607.143 1.105.357
' Εγγαμος·! 3 τέκνα 946.000 1 165.357 1.764.545 586.348 766 250 1 365.357
' Εγγαμος·! 4 τέκνα 1.210.000 1.415.357 2.113.947 854.207 1.116.250 1.714.545

Πίνακας 4.16

Εισόδημα που δεν φορολογείται από γεωργικές επιχειρήσεις

Οικογενειακή
Κατάοταοη

ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Καθαρό
εισόδημα

Ακαθάριοτο
εισόδημα

Χωρίς δικαιολογητικά Με δικαιολογητικά

Καθαρό
εισόδημα

Ακαθάριστο
εισόδημα

Καθαρό
εισόδημα

Ακαθάριστο

’Αγαμος 479 000 2.395.000 706 250 3.531 250 906.250 4.531.250
Έγγαμος 569 143 2.845.715 806.250 4.031 250 1.105.357 5.526.785
Έγγαμος+1 τέκνο 658.889 3.294.445 906.250 4.531.250 1.305.357 6.526.785
Εγγαμος+2 τέκνα 758.000 3.790.000 1 006.250 5.031.250 1.504.545 7.522.725

' Εγγαμος+3 τέκνα 874.522 4.372.000 1.165.357 5.826.785 1.764.545 8.822.725
' Εγγαμος+4 τέκνα 1.140.207 5.701.000 1.415.357 7.076.785 2.113.947 10.569.735

Για τον υπολογισμό του αφορολόγητου εισοδήματος (καθαρού και ακαθάριστου) έχει ληφθεί υποψη ο ανώτερος συντελεστής 
καθαρού κέρδους 20%

<

Νέα Φορολογική Κλίμακα

Σε αντικατάσταση της σημερινής φορολογικής κλίμακας, που αποτελείται από 19 κλιμάκια 
και ανώτατο φορολογικό συντελεστή 63%, καθιερώνεται μια απλούοτερη φορολογική κλίμα
κα με 9 διευρυμένα φορολογικά κλιμάκια και ανώτατο φορολογικά συντελεστή 50%. Η νέα 
φορολογική κλίμακα που είναι ενιαία για όλα τα εισοδήματα εμφανίζεται στον πίνακα 4.17.
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Πίνακας 4.17

Κλίμακα Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο
Εισοδήματος Συντελεστής Κλιμακίου Εισοδήματος Φόρου

300.000 18 54.000 300.000 54.000
400.000 21 84.000 700.000 138.000
400.000 24 96.000 1.100.000 234.000
400.000 28 112.000 1.500.000 346.000
500.000 33 165.000 2.000.000 51 1.000
500.000 38 190.000 2.500.000 701.000
900.000 43 387.000 3.400 000 1.088.000

1.300.000 49 637.000 4.700.000 1.725.000
Υπερβάλλον 50

Προσδιορισμός Φόρου

Για να προσδιορισθεί ο φόρος που αναλογεί σε κάθε φορολογούμενο υπολογίζεται ο 
φόρος που αναλογεί στο συνολικό εισόδημά του με βάση την κλίμακα. Στη συνέχεια, με βάση 
την ίδια κλίμακα, υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό αφορολόγητο ποσό (χω
ρίς και με δικαιολογητικά) ο οποίος αφαιρείται από το φόρο του συνολικού εισοδήματος. Το 
υπόλοιπο της αφαίρεσης είναι ο οφειλόμενος φόρος.

Ενδεικτικό του μεγέθους των φορολογικών ελαφρύνσεων με το νέο σύστημα, σε σχέση 
με το ισχύον είναι ότι ο φόρος έγγαμου μισθωτού με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 1.500.000 
δραχμές μειώνεται μέχρι και 74%. Πιο συγκεκριμένα, το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα ενός 
έγγαμου εργαζόμενου με μιοθό 70.000 δραχμές το μήνα αυξάνεται, λόγω μείωσης του 
φόρου, κατά 4.750 δραχμές το μήνα ή κατά ποσοστό 6,8%. Επίσης το μηνιαίο διαθέσιμο 
εισόδημα ενός έγγαμου εργαζόμενου με μιοθό 90.000 δραχμές το μήνα αυξάνεται λόγω 
μείωσης του φόρου, κατά 7.085 δραχμές ή κατά ποσοστό 7,9%. Σημαντικές ελαφρύνσεις 
όμως υπάρχουν και για τις άλλες κατηγορίες φορολογουμένων. Ο φόρος έγγαμου βιοτέχνη, 
επαγγελματία ή εμπόρου με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 1.000.000 δραχμές μειώνεται μέχρι 
και 85%, και ο φόρος έγγαμου βιοτέχνη, επαγγελματία ή εμπόρου με 2 παιδιά και ετήοιο 
εισόδημα 1.500.000 δραχμές μειώνεται μέχρι και 68%. Επίσης ο φόρος έγγαμου φορολο
γούμενου με 2 παιδιά που έχει ακαθάριστο εισόδημα από εκμίοθωση κατοικιών 1.200.000 
δρχ. μειώνεται κατά 54,9% περίπου δηλ. από 153.100 δρχ. που πλήρωνε το 1987, θα πλη
ρώσει για το ίδιο εισόδημα που θα αποκτήσει το 1988, 69.000 δρχ.

Πλεονεκτήματα του_νέου φορολογικού συοτήματος
4

Το νέο σύστημα είναι απλούοτερο και δικαιότερο, γιατί σήμερα οι διάφορες μειώσεις των 
εισοδημάτων και οι εκπτώσεις των δαπανών, αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα, με απο
τέλεσμα να ωφελούνται περισσότερο τα ψηλά εισοδηματικά κλιμάκια, αφού όσο ψηλότερο 
είναι το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος σε φόρο. Αντίθετα με το νέο σύστημα 
φορολογούμενοι με τα ίδια αφορολόγητα ποσά ωφελούνται τον ίδιο φόρο, ανεξάρτητα από το 
ύψος του εισοδήματος τους. Ακόμα ωφελείται περισσότερο ο φορολογούμενος που έχει μεγα
λύτερο αφορολόγητο ποσό γιατί λόγω της προοδευτικότητας της κλίμακας, όσο μεγαλύτερο 
αφορολόγητο ποσό έχει, τόσο υπολογίζεται με μεγαλύτερο συντελεστή ο φόρος που θα εκπε- 
σθεί.

96



Οι μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις, που επέρχονται ο' ολα τα εισοδηματικά κλιμάκια 
με την καθιέρωση των αφορολόγητων ποσών, της νέας φορολογικής κλίμακας και του νέου 
τρόπου προσδιορισμού του φόρου φαίνονται στον πίνακα 4.18 για τους μισθωτούς και συντα
ξιούχους, στον πίνακα 4.19 για τους βιοτέχνες, επαγγελματίες, εμπόρους και ελεύθερους 
επαγγελματίες και στον Πίνακα 4.20 για τους αγρότες.

Στους πίνακες αυτούς αναγράφεται ο φόρος που αναλογεί σήμερα ανάλογα με το εισόδη
μα του φορολογουμένου και η Μέση Φορολογική Επιβάρυνση (Μ.Φ.Ε.) στη συνέχεια αναγρά
φεται ο φόρος που αναλογεί, η μείωση του φόρου που επέρχεται και η Μ.Φ.Ε. με το νέο 
σύστημα και με τη προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος δεν κάνει καθόλου χρήση του αφορολό
γητου ποσού με αποδείξεις. Τέλος, στις τελευταίες στήλες, αναγράφεται ο φόρος που αναλο
γεί, η μείωση οε σχέση με το ισχύον σύστημα και η Μ.Φ.Ε. με τη προϋπόθεση ότι ο φορολο
γούμενος θα κάνει χρήση ολόκληρου του αφορολόγητου ποσού με αποδείξεις.

Ελαφρύνσεις στο Εισόδημα από Εκμίσθωση Κατοικιών

Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος (2%, 3% και 4%) στο εισόδημα από ενοικίαση 
σπιτιών και διαμερισμάτων, προκειμένου να υπάρξει φορολογική ελάφρυνση των ιδιοκτητών και 
κίνητρο για την ανέγερση νέων κατοικιών, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής προσφορά στέγης.

Οι περισσότερες από τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις που αλλάζουν ριζικά το υπάρχον 
φορολογικό σύστημα και παρέχουν ελαφρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους ανεξάρτητα 
από την πηγή προέλευσης του εισοδήματος τους στηρίζονται .στις προτάσεις που έγιναν από 
τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων στο διάλογο που έκανε το Υπουργείο Οικονομι
κών στην Αθήνα και την Περιφέρεια.

Τεκμήρια Δαπανών

Για την πάταξη της φοροδιαφυγής αναμορφώνονται τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, ώστε 
να καταστούν πιο δίκαια και αποτελεσματικά.

Η αναμόρφωση αναφέρεται στον τρόπο προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος, έτσι 
ώστε να μην ισχύει το τεκμήριο για τα χαμηλά εισοδήματα, ενώ από την άλλη πλευρά προσαυ
ξάνεται το τεκμαρτό εισόδημα ανάλογα με τον αριθμό των τεκμηρίων. Επίσης η αναμόρφωση 
αφορά την αξιολόγηση και ιεράρχηση των τεκμηρίων ανάλογα με την αναγκαιότητά τους στην 
καθημερινή ζωή.

Πόθεν'Εσχες

Καθιερώνεται το "Πόθεν 'Εσχες* για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας 
που θα αποκτηθούν μετά την 1η Ιανουάριου 1993.

Αναπτυξιακά Κίνητρα

Για την ενίσχυση τω\ίπαραγωγικών επενδύσεων και την μείωση της εξάρτησης των επιχει
ρήσεων από δανειακά κεφάλαια, μειώνονται οι συντελεστές φορολογίας των μη διανεμόμενων 
κερδών των Ανωνύμων Εταιρειών.

Συγκεκριμένα ο φορολογικός συντελεστής των αδιανέμητων κερδών μειώνεται από 49% 
σε 46%. Ειδικά για τα αδιανέμητα κέρδη των βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών και 
λατομικών επιχειρήσεων ο συντελεστής μειώνεται από 44% σε 40%. Για τις ίδιες επιχειρήσεις 
που έχουν μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις 
του Ν. 1262/1982 ο συντελεστής μειώνεται από 39% σε 35%.

Ο φορολογικός συντελεστής για τα μερίσματα από ανώνυμες μετοχές εταιρειών που δεν
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Εισόδημα, φόρος και μέση φορολογική επιβάρυνση για εμπόρους 
βιοτέχνες και ελεύθερους επαγγελματίες

Πίνακας 4.19

EiooV'iua

WiKL'vt' vi
Kaiaciaon

ι; χυον jvi 11 ΙΜΑ NF Ο Γ VIΤ Η *3 A

ιαχυονίοα 
Κ) ιμμκΟ MCE

λίμνης δικΟιυΑς-^ ηίικα Με δικΌίΟλογητίκά

Φοράς ΜΓιωρη Μ Φ Ε Φορος Μείωση Μ.Φ.Ε.

40C 000 AyOuC-·; 31 880 7.97 21 ΟΧ 34 ι 3 5,25
Εν,η,,ος 30 360 6 09 - - - - -

ΕγγαμιΚ; « 1 IfKVCl 6 360 ι 69 - - - _

Εγγαμος « 2 τέκνα - - - - - - -

50C 000 Αγονος Μ IX 10 22 42 ΟΧ ι 7.81 8.40
Εγγαμος 39 600 7,12 21 000 46 97 4.20 - - _

F γγαμος * 1 u «νο 2 b 600 5 12 - - - - - -
Εγγαμος ■* 2 if »vo 7 IX 1.42 - - -

600 000 Αγαμος 73 U0 12.19 63 ΟΧ 13.87 10.50 21 ΟΧ 71.29 3.50
E γγαμος 01 640 10,27 42 ΟΧ 31,87 7,00 - - -
[ γγαμος « 1 tf«kVO 4 7 640 7.14 21 ΟΧ 06.92 3.50
Εγγαμος * 2 iuva 39 140 4.Β5 - -

700 000 Αγομος 97 700 13.90 84 οος, 14.03 12.Χ 4? ΟΧ 67.02 6.Χ
Εγγαμος 60 2Χ 12.31 63 000 26.92 9 X - -
Εγγαμος « 1 ir*vo 7? ?00 10.31 42 ΟΧ 4 1.83 6.Χ - -
Εγγαμος ♦ ? ΐίκνα 63 700 7.C 7 21 000 60.Χ 3.Χ -

BOO 000 Αγαμος 1 ?4 760 10.09 108 ΟΧ 13.46 13.Χ 66 ΟΧ 47.1 1 8,25
Εγγαμος 1 1 3 260 14.1C 6 7 000 23 X 10.87 24 ΟΧ 78.02 3.00
Εγγαμος * 1 jf»νο 99 ΓΟΟ 1 2 4 1 6G ΟΟΟ 33.63 8.25 -
f γ-γαμος ♦ 2 ir*vo 60 700 10 09 46 ΟΧ 44,30 5.6? - -

900 000 Αγαμος ι !-4 !*Β0 ι 7.1 7 132 ΟΧ 14.61 14.6/ 90 000 41.70 10.Χ
1 ν,'Λ,.Η. 1 4 3 06Π 1 0.69 1 1 1 (XX ΊΠ 4 ° 12.33 4 8 ΟΧ 66.4 5 5.33
[ γ,. ι 1 29 ΟΒ() 14 34 'Κι (ΚΟ 30 26 10. (Ο -

! 11 .VI ι in ;.μο ι ;\;·μ 69 (XX :· 7 66 7 67 -

1.000 CO0 Αγαμος 16/ :>μο 1 6.76 1 60 (XX 1 6 64 16.60 1 14 ΟΧ 39.23 1 1.40
1 γ-,ομας 1 /ο Oh.i 1 7.1*0 136 (XX 23.34 13.Χ 7 2 ΟΧ 69.11 7.20
1 , , 5μ *. μ» \ Τ( » ν0 102 οβο If 30 11 .·. (XX 2 * 6 7 1 1 40 24 ΟΧ 86,20 2.40
1 Υ', Ιμ -ν; μί Γ ΐί *νο 143 6ιΟ 14 36 93 (XX) 96 33 9 30

1 6Χ Λγαμ - 394 '·ΗΟ ;*t. 31 292 ΟΟΟ 2’ ()3 19 4 7 260 ΟΧ 36.67 16.07

1 . ι 5μ *; 36. ; . Ο.) 20 00 27 1 (XX) 29 29 16.07 X» ΟΧ 46.73 13.87
i , , :,ι ‘. μΐ ' :/ » νο 3·.'ι 200 24 0 1 260 ΟΧ 32.3 1 16.6 7 160 ΟΧ 66.67 10.67

360 76Π 23 36 229 (XX 94 72 16.27 1 1 2 ΟΟΟ 68 07 7.4 7

? α·. Αγαμος 0Μ 600 32.06 467 (XX) J-9 !’-0 2 2.8 6 4 ’ 6 Χ>0 36.33 20 7 6
[ V.a. v; Β40 * ι·; 32.08 4 30 (XX) 3 · .·*·) 21 60 373 ΟΧ 4 1.74 10.66
Ε ΥΎΠμος μΓ 1 U »νθ 630 160 31.30 4 16 ΟΧ 3*» 73 X 76 325 000 48.25 16.25
1 11 τμος *.f Γ U «*νσ 00/ 000 30.36 394 ΟΧ 96.1 7 19.70 2 7 7 ΟΧ 54 4? 13.66

3 oo: ooo Αγαμος ι :ί4 9γ>ο 40.49 862 ΟΧ 29.Χ 25.73 SX οχ 32.61 27.33
i γ>αμ-*ς ι :ό3 400 40 1 2 64 1 ΟΧ 30.12 2b. 03 7 78 ΟΧ 35.36 26.93
Ε Υ'ιΟμος ur 1 Τί * νΟ 1 1Β9 460 39.66 8Χ ΟΧ 31.07 27.33 7 30 ΟΧ 36.63 24.33
Ε γ*γαμος μί 2 tr» να 1 1 70 960 33.03 799 ΟΧ 3 * 7 7 26.63 682 ΟΧ 4 1.76 2? 73

4 x: ox Αγαμος 1 631 IX 40.62 1 328 ΟΧ 27.Χ 33.Χ ι 286 ΟΧ 29,39 32.15

t νι <=.!>: 1 803 600 40,24 1 307 ΟΧ 27.78 32.67 ι 214 ΟΧ 32.9? 30.35
Εγ'γαμας με 1 »·ο 1 793 600 44.89 1 286 ΟΧ 28.35 32.15 ι 196 ΟΧ 33.40 29.Χ
ίνγαμος με 2 :ί*νο ι 777 100 44.42 1 266 ΟΧ 26.62 31.62 ι Μβ.ΟΟΟ 35.4 1 28.70

5 000 000 Αγαμος 2 436 IX * α> ίΟ 1 821 ΟΧ 26.25 36.4? 1 779 ΟΧ 27.Χ 35.98
Εγγαμος 2 424 600 48.49 ι ΒΧ ΟΧ 26.76 36.Χ ι 737 ΟΧ 28.36 34.74

Εγγαμος μί 1 κκνο 2 4 10 600 48.21 1 779 ΟΧ 26.20 35,58 : 689 ΟΧ 29.93 33.78

C γγαμος με 2 τέκνο 2 392 IX 47.86 1 768 ΟΧ 26.53 35.16 1 641 ΟΧ 31.42 32.82
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είναι ειοη\μένες ατο Χρτιματιστιηριο μειώνεται από 53% οε 50%, που είναι και ο ανώτατος 
συντελεστής της νέας φορολογικής κλίμακας. Οι υπόλοιποι φορολογικοί συντελεστές για τα 
διανεμόμενα κέρδη ανωνύμων εταιρειών παραμένουν όπως έχουν οήμερα, δηλαδή 42% για τις 
ονομαστικές, 45% για τις ανώνυμες μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και 47% 
για τις ονομαστικές που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Σημειώνεται ότι τα μερίσματα των εταιρειών που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο ή των ονομαστικών μετοχών εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες μπορούν να 
φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή τη φορολογική κλίμακα.

Κίνητρα Επενδύσεων στη Βιοτεχνία, Βιομηχανία

Για την ενίσχυση των επενδύσεων που είναι απαραίτητες στη χώρα μας και προκειμένου 
να προχωρήσει με επιταχυνόμενο ρυθμό ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών μονάδων, για να 
αντιμετωπίσουν την πρόκληση του 1992, καθιερώνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στις 
βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις ένα μέρος των κερδών 
τους να μπορεί να παραμένει σε αφορολόγητο αποθεματικό με την προϋπόθεση ότι θα επεν
δυθεί μέσα σε τρία χρόνια. Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση της τριετίας δεν πραγματο
ποιηθεί η επένδυση το αποθεματικό θα φορολογείται κανονικά προσαυξημένο με τόκο υπερη
μερίας. Το φορολογικό αυτό κίνητρο θα είναι μεγαλύτερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που παρουσιάζουν μικρότερα κέρδη και διαθέτουν μικρότερη οικονομική επιφάνεια.

Αφορολόγητη Αποζημίωση

Καταργείται η φορολόγηση της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους ημερομίσθιους ερ- 
γατοτεχνίτες που απολύονται από την εργασία τους. Επίσης το αφορολόγητο ποσό της αποζη
μίωσης που καταβάλλεται σε υπαλλήλους (Ν.211 2/20) αυξάνεται σε 60.000 δραχμές το μήνα, 
από 40.000 δραχμές που είναι σήμερα.

Η εξειδίκευση των φορολογικών ρυθμίσεων θα γίνει με Νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη 
Βουλή στις αρχές του 1988, το Νομοσχέδιο αυτό θα αντικαταστήσει το Ν.Δ.3323/1955 και 
άλλες διόσπαρτες διατάξεις, ώστε να υπάρξει ένας ενιαίος Νόμος που θα ρυθμίζει τα θέματα 
της φορολογίας εισοδήματος, πράγμα που θα καταστήσει εύκολη τη χρήση του νέου φορολο
γικού συστήματος για τις υπηρεσίες και ιδιαίτερα για τους φορολογούμενους πολίτες.

4.3.2 Διαρρυθμίσεις στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης που έγιναν πριν την εφαρμογή του ΦΠΑ στη 
χώρα μας. από τις αρχές του 1987 συγκροτήθηκε επιτροπή από πέντε εκπροσώπους του 
Υπουργείου Οικονομικών και ισάριθμους εκπροσώπους των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, 
προκειμένου να εξετάσουν τα προβλήματα που θα προέκυπταν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρ
μογής του ΦΠΑ αλλά και τα αιτήματα διαφόρων κλάδων για τη μετάταξη αγαθών και υπηρεσιών 
από ένα συντελεστή οε άλλο.

Η επιτροπή αυτή λειτούργησε κανονικά και υπέβαλε πόρισμα στο Υπουργείο Οικονομικών 
προκειμένου να ληφβούν αποφάσεις. Με βάση και το πόρισμα της επιτροπής αυτής θα επέλ- 
θουν από 1.1.1988 μετατάξεις ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών κυρίως σε χαμηλότερους 
συντελεστές με γνώμονα την φορολογική ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων αλλά και την 
προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Επίσης θα μειωθεί ο κανονικός συντελεστής από 
18% οε 16%. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση του μεγαλύτερου 
όγκου των αγαθών και υπηρεσιών.

Αυτό θα επηρεάσει μειωτικά τις τιμές των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, 
παράλληλα θα μειώσει τον τιμάριθμο αλλά και θα αυξήσει έμμεσα το πραγματικό εισόδημα των 
καταναλωτών και κύρια των λαϊκών στρωμάτων.
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4.4. Επιδοτήσεις στη Γεωργία

Οι εισροές στη Γεωργία προέρχονται από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πορους. Κατά το 1 988 
οι εισροές αυτές προβλέπεται ότι θα ψθάσουν στο ύψος των 386.302 εκατ.

4.4.1. Εισροές από Εθνικούς Πόρους (Τακτικός Προϋπολογισμός)

Μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας προβλέπεται να δοθούν το 1988 
στη Γεωργία 115.502,0 εκατ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 66.502 εκατ. για οικονομικές 
ενισχύσεις προσανατολισμού-διαρθρώσεων, επιδοτήσεις κ.λ.π., 47.000 εκατ. για κάλυψη του 
ελλείμματος των λογ/σμών ειδικών διαχειρίσεων αγροτικών προϊόντων και του ΕΛΕΓΕΠ και 
2.000 εκατ. για ενδεχόμενες επιστροφές στην FEOGA (πίνακας 4.21.).

Πιο αναλυτικά για το πρόγραμμα προσανατολισμού-διαρθρώσεων κατά το 1988 θα εκτα- 
μιευθούν 38.000 εκατ., έναντι 29.616 εκατ. το 1987 δηλαδή αύξηση 28,3%. Η σημαντική 
αύξηση των προβλέψεων του προγράμματος οφείλεται στην σπουδαιότητα των ενισχύσεων 
της μορφής αυτής και στην προσπάθεια απορρόφησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσών 
από τους κοινοτικούς πόρους. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού κατά το 1988 πέρα από 
τις υποχρεώσεις παρελθόντος θα δοθούν ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή, στην 
κτηνιατρική, στην αλιεία, καθώς και αποζημιώσεις στους γεωργούς για τις ζημιές της άνοιξης 
του 1987 από τις καιρικές συνθήκες πέρα από αυτές που θα δοθούν μέσω ΟΓΑ. Επίσης θα 
δοθούν ενισχύσεις που απορρέουν από την εφαρμογή Κοινοτικών Κανονισμών, όπως 
797/85/ΕΟΚ για επενδύσεις στη γεωργική εκμετάλλευση, εξισωτική αποζημίωση, βελτίωση 
βοσκοτόπων κ.λ.π. 1204/82/ΕΟΚ για αναδιάρθρωση εσπεριδοειδών, 777/85/ΕΟΚ και 
895/85/ΕΟΚ για την αμπελουργία κ.λ.π. Τέλος πέρα από το Μ.Ο.Π. Κρήτης που προβλέπει 
αναδιάρθρωση της καλλιέργειας της ελιάς, επέκταση άλλων καλλιεργειών, ενίσχυση αιγοπρο- 
βατοτροφίας κ.λ.π. θα εφαρμοστεί και το ΜΟΠ για τη Βόρεια Ελλάδα με δραστηριότητες την 
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών για ροδάκινα και μήλα καθώς και την ενίσχυση της Κτηνοτρο
φίας κλπ.

Στον τομέα των επιδοτήσεων θα δοθούν επιδοτήσεις επιτοκίου μεσομακροπροθέσμων 
στεγαστικών δανείων αγροτών. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπεται να απορροφήσει 1.500 εκατ. 
έναντι 1.000 εκατ. που διατέθηκαν το 1987.

Επίσης συνεχίζεται το πρόγραμμα επιδοτήσεων διαφόρων γεωργικών δραστηριοτήτων το 
οποίο προβλέπεται ότι το 1988 θα απορροφήσει 27.000 εκατ.

Για τυχόν απαιτήσεις δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων από εγγυήσεις έχει προβλεφθεί 
ποσό 2 εκατ.

Ο τακτικός προϋπολογισμός καλύπτει και το έλλειμμα του ΕΛΕΓΕΠ που οφείλεται σε 
διαχειριστικές δαπάνες πέρα από αυτές που καλύπτονται από την Κοινότητα (τόκοι, χρηματο
δότησης, αμοιβές φορέων που κάνουν παρέμβαση και διάφορες εργολαβίες) και που προβλέ- 
πεται ότι θα φθάσει τα 2.000,0 εκατ. έναντι 1198 εκατ. το 1987.

Στον τομέα των διαχειριστικών ελλειμμάτων, για την κάλυψη του ελλείμματος από τη δια
χείριση λιπασμάτων της χρήσης του έτους 1987, που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Γεωργίας οικον. έτους 1988, θα διατεθούν 37.000 εκατ. που σημαίνει ότι θα 
συνεχισθεί καί το 1988 η πολιτική επιδότησης του κόστους των λιπασμάτων προκειμένου οι 
αγρότες να προμηθεύονται τα λιπάσματα σε χαμηλές τιμές.

Για την κάλυψη του ελλείμματος από τη διαχείριση σταφίδων, προβλέπεται να διατεθούν 
2.500 εκατ. έναντι 1.500 εκατ. το 1987, ενώ για την κάλυψη του ελλείμματος της διαχείρισης 
καπνών προβλέπεται να διατεθούν 5.500 εκατ. έναντι 5.000 εκατ. το 1987.

Τέλος έχει προβλεφθεί πίστωση 2.000 εκατ. για ενδεχόμενη επιστροφή στον FOEGA, στα 
πλαίσια της τακτοποίησης των προκαταβολών που έχει πάρει η χώρα μας από το Ευρωπαϊκό
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Πίνακας 4.21

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

1987
(οε εκατ δρχ.)

1988

Εκτιμήσεις
Προϋπ/σμός Πραγ/σεων Προβλέψεις

Υπουργείο Γεωργίας 
— Οικονομικές ενισχύσεις 

προσανατολισμού -διαρθρώσεων 
— Επιδότηση επιτοκίων στεγαστικών 

δανείων
— Οικονομικές ενισχύσεις εγγυήσεων 

παρελθόντων οικονομικών ετών 
— Επιδοτήσεις γεωργικών προϊόντων 

και δραστηριοτήτων 
Ειδικός Λογαρ. Εγγυήσεων Γεωργικών 
Πρόιόντων (ΕΛΕΓΕΠ)

— Επιδ/σεις από Εθνικούς Πόρους 
—Έξοδα διαχείρισης 

Λογαριασμός Ειδικών Διαχειρίσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων

- Διαχείριση Λιπασμάτων
- Διαχείριση Σταφίδων
- Διαχείριση Καπνών 

Διάφορες επιστροφές
—Επιστροφή στο FEOGA

Σύνολο

59.002,0 59.618,0 66.502,0

30.000,0 29.616,0 38.000,00

1.000,0 1.000,0 1.500,0

2,0 2,0 2,0

28.000,0 29.000,0 27.000,0

1.198,0 1.198,0 2.000,0
435,0 435,0 -

763,0 763,0 2.000,0

48.500,0 44.500,0 45.000,0
42.000,0 38.000,0 37.000,0

1.500,0 1.500,0 2.500,0
5.000,0 5.000,0 5.500,0
4.000,0 2.000,0 2.000,0
4.000,0 2.000,0 2.000,0

112.700,0 107.316,0 115.502,0

Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων για τη χρήση 1986.

Πέρα από τις εισροές στη Γεωργία, δίνονται από τακτικό προϋπολογισμό (Ν. 128/75) 
επιδοτήσεις επιτοκίου στην ΑΤΕ για χορηγήσεις χαμηλοτόκων αγροτικών δανείων διαφόρων 
κατηγοριών. Το ύψος των επιδοτήσεων αυτών για το 1988 προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό 
των 20.800 εκατ.

4.4.2. Εισροές από Κοινοτικούς Πόρους

Από το τμήμα εγγυήσεων του FEOGA προβλέπεται να αντληθούν 250.000 εκατ. έναντι 
240.000 εκατ. το 1987. Οι προβλέψεις για αυξημένη παραγωγή ορισμένων προϊόντων καθώς 
και η αναπροσαρμογή της ισοτιμίας της πράσινης δραχμής είναι οι παράγοντες στους οποίους 
στηρίζονται οι εκτιμήσεις για αυξημένες εισροές κοινοτικών πόρων. Πιο αναλυτικά προβλέπε- 
ται ότι αυξημένα θα είναι τα ποσά που θα αντληθούν για καπνό, ελαιόλαδο, κρασιά, σιτηρά και 
βόειο κρέας.

Κάθε χρόνο η ΥΔΑΓΕΠ πραγματοποιεί συγκέντρωση προϊόντων κοινοτικής παρέμβασης. 
Το 1988 προβλέπεται να γίνει συγκέντρωση σκληρού σιταριού, ηλίανθου, ελαιολάδου και Κα
πνών. Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΕΓΕΠ θα χρηματοδοτηθεί από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλά
δας με 17.000 εκατ., ενώ τα έσοδα που θα πραγματοποιηθούν από την πώληση των προϊόντων 
κοινοτικής παρέμβασης θα φθάσουν τα 10.850 εκατ.
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4.5. Χρηματικές δοσοληψίες με την ΕΟΚ

Γία το 1988 εκτιμάται ότι οι συνολικές πληρωμές προς τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, θα 
ψθάοουν τα 80 διο. και θα είναι αυξημένες έναντι του 1987 κατά 6.1%, ενώ οι εισπράξεις θ' 
ανέλθουν σε 391 δισ. και θα είναι αυξημένες έναντι του 1 987 κατά 21.2%. Έτσι, προβλέπεται 
ότι οι καθαρές εισπράξεις από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες θ’ ανέλθουν το 1988 σε 31 1 δισ. 
και θα είναι αυξημένες έναντι του 1987 κατά 25,8% (πίνακας 4.22).

Ειδικότερα οι συνολικές πληρωμές προς τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, εκτιμάται ότι θα 
παρουσιάσουν μικρή αύξηση έναντι αυτών του 1987 λόγω κυρίως της εφαρμογής από το έτος 
αυτό της πρότασης της Επιτροπής που προβλέπει την αναμόρφωση του συστήματος χρηματο
δότησης του Κοινοτικού Προϋπολογισμού (μείωση δηλαδή της βάσης Φ.Π.Α. από 1,4% σε 1% 
και εισαγωγή του 4ου πόρου, που λαμβάνει υπόψη το ΑΕΠ) πράγμα που προβλέπεται ότι θα 
οδηγήσει στην μείωση των εισφορών μας.

Όσον αφορά τις εισπράξεις από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες εκτιμάται ότι θα παρουσιά
σουν αύξηση κατά 21,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι οι εισπράξεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα είναι διπλάσιες έναντι του 1987 λόγω του ότι αρχίζει καινούρια τριετία 
και το ποσοστό απορροφητικότητας θα είναι μεγαλύτερο. Οι εισπράξεις από τα ΜΟΠ θα είναι 
αυξημένες λόγω των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν το 1987 από την επιτροπή στην εφαρ
μογή του σχετικού χρονοδιαγράμματος. Τέλος οι εισπράξεις από το Τμήμα Εγγυήσεων του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (FEOGA) θα φθάσουν τα 
250 δισ. έναντι 205,3 δια. του 1987, λόγω του ότι οι εισπράξεις του 1987 έχουν υπολογισθεί 
σε ΙΟμηνο βάση (χρονική μετατόπιση των πληρωμών κατά 2 μήνες για την κάλυψη του ελλείμ
ματος του προϋπολογισμού 1987) ενώ αν είχαν ληφθεί σε ετήσια βάση, εκτιμάται ότι θα έφθα
ναν τα 240 διο.

4.6. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 1988

Η πολιτική που θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση στον τομέα των Δημοσίων Επενδύσεων 
κατά τον επόμενο χρόνο αποβλέπει στην εμπέδωση των μέχρι σήμερα θετικών αποτελεσμά
των του σταθεροποιητικού προγράμματος και στην προώθηση των αναπτυξιακών επιλογών 
και των στόχων της κοινωνικής πολιτικής, που προσδιορίζονται για τα επόμενα χρόνια μέσα 
από τις διαδικασίες κατάρτισης του νέου πενταετούς προγράμματος 1988-92.

Ειδικότερα, σε σχέση με την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών μακροοικονομικής 
ισορροπίας η πολιτική δημοσίων επενδύσεων έχει σχεδιασθεί με στόχο τη ουγκράτηοη του 
ρυθμού αύξησης των συνολικών δαπανών του ΠΔΕ και παράλληλα τη διοχέτευση πόρων σε 
δραστηριότητες και έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς. Στο ίδιο πλαίσιο 
η πολιτική δημοσίων επενδύσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων απα
σχόλησης και στην αξιοποίηση του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, με 
την επιλογή έργων εντάσεως εργασίας και εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Αναφορικά με τη συμβολή του προγράμματος στην αναπτυξιακή προσπάθεια, η βασική 
επιδίωξη θα επικεντρωθεί στην προώθηση των άμεσα παραγωγικών επενδύσεων του ιδιωτι
κού και του δημόσιου τομέα, καθώς και στην επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης των μεγάλων 
και σημαντικών έργων υποδομής σε καίριους τομείς, όπως οι αυτοκινητόδρομοι, οι παρακάμ
ψεις μεγάλων πόλεων, τα έργα ύδρευσης - αποχέτευσης, τα εγγειοβελτιωτικά έργα και τα 
έργα κοινωνικής υποδομής (εκπαίδευση, υγεία-πρόνοια). Βασικό στοιχείο της πολιτικής θα 
είναι επίσης η επέκταση της εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης τομεα- 
κού ή και περιφερειακού χαρακτήρα, με σκοπό να εξασφαλισθεί συντονισμένη δράση και 
συνολική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας και των προβλημάτων

104



Πίνακας 4.22

Χρηματικές Δοσοληψίες με την ΕΟΚ

1987 1 988

ιοε εκατ. δρχ.)

Εκτιμήσεις Μεταβολή
Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

1 Αποδόσεις στην ΕΟΚ (Πληρωμές)
1. Ίδιοι Κοινοτικοί Πόροι

75.400
72.750

80.000
74.900

6,1
3,0

Δασμοί Κ.Ε.Δ. 14.500 15.500 6,9
Γεωργικές Εισφορές 4.750 7.400 55,8
(Εισφορές σ’ εφαρμογή της ΚΑΠ) (2.800) (3.700) (32,1)
(Εισφορές Ζάχαρης) (1.800) (3.200) (77,8)
(Λοιπά) (150) (500) (233,3)
Συνεισφορές με βάση το Φ.Π.Α. 53.500 52.000 -2,8

2.Λοιπές συνεισφορές ή επιστροφές 350 2.000 471,4
Διάφορες επιστροφές 350 2.000 471,4

3.Εισφορές εκτός Κοινοτ. Προϋπολογισμού 2.300 3.100 34,8
Συμμετοχή στο 5ο Ε.Τ.Α. 1.600 2.500 56,3
Πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας 700 600 -14,3

II Απολήψεις από την ΕΟΚ (Εισπράξεις) 322.676 391.000 21,2
1.Τακτικός Προϋπολογισμός 35.350 30.000 -15,1

' Εξοδα είσπραξης ιδίων πόρων 1.000 3.200 220,0
Απολήψεις για ειδικούς σκοπούς 400 500 25,0
Απολήψεις από FEOGA - Προσανατολισμός 8.000 8.000 -
Απολήψεις από Κοινών. Ταμείο 5.500 8.000 45,5
Λοιπές απολήψεις 150 500 233,3
Επιστροφές αχρεωστ. συνεισφορών 20.300 9.800 -51,7

2.Προϋπολογισμός Δημ. Επενδύσεων 34.000 63.000 85,3
Από Περιφερειακό Ταμείο 16.000 32.000 100,0
Από FEOGA - Προσανατολισμός 4.000 8.500 112,5
Λοιπές παρεμβάσεις 1.000 3.000 200,0
Μ.Ο.Π. 13.000 19.500 50,0

3.Προϋπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ 205.326 250.000 21,8
Από FEOGA - Τμήμα εγγυήσεων 204.765 250.000 22,1
Επισιτιστική βοήθεια 561 - -

4.Προϋπολογισμοί Τρίτων 48.000 48.000 -
Από Κοινωνικό Ταμείο<(ΕΚΤ) 13.000 15.000 15,4
Από Περιφερειακό Ταμείο 28.000 23.000 -17,9
Από FEOGA - Προσανατολισμός - 2.000 -
Λοιπές παρεμβάσεις 2.000 2.000 -
Μ.Ο.Π. 5.000 6.000 20,0

III. Καθαρές Εισπράξεις 247.276 311.000 25,8
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που δημιούργησαν έκτακτα περιστατικά Στην πρώτη περίπτωση πεοιλαυβάνονται τα ολοκλη
ρωμένα μεσογειακά προγράμματα και τα προγράμματα STAR κα, YALOREN. που έχουν ήδη 
εγκριθεί για συνχρηματοδότηση απο τον Κοινοτικό Προυπολογισμο. Στην δεύτερη περίπτωση 
αναφέρονται τα προγράμματα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες (Καλαμάτα, προστασία 
δασών, αντιπλημμυρικά έργα κλπ.), καθώς και προγράμματα ανάπτυξης προβληματικών πε
ριοχών (Θράκη, Φωκίδα, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Ειδικά Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμμα
τα).

4.6.1. Ανάλυση συνολικών μεγεθών.

Το συνολικό όριο πληρωμών του ΠΔΕ 1988 καθορίστηκε στο ποσό των 370 δισ. το οποίο 
παρουσιάζει αύξηση κατά 55 δισ. έναντι πληρωμών 315 δισ. που προβλέπεται να πραγματο
ποιηθούν τελικά κατά το 1987. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι συνεισφορές που θα 
καταβληθούν από τους άμεσα ενδιαφερομένους φορείς σαν συμμετοχή τους στο κόστος 
κατασκευής ορισμένων έργων, το οποίο υπολογίζεται γύρω στα 5 δισ.

Σε σύγκριση με τις πληρωμές του προηγούμενου χρόνου η αύξηση του ΠΔΕ 1988 ανέρ
χεται σε 17,5% σε τρέχουσες τιμές, θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι δαπάνες για έργα 
και μελέτες θα αυξηθούν κατά 18,8%, ενώ αντίθετα οι πληρωμές τοκοχρεωλυσίων και διοικη
τικών δαπανών θα μειωθούν κατά 4,5%. Τα συγκεκριμένα στοιχεία εμφανίζονται στον πίνακα 
4.23.

Πίνακας 4.23 

Συνολικά Μεγέθη Π.Δ.Ε. 1988

Δαπάνες για έργα και μελέτες 
Διοικητικές δαπάνες κλπ.

Σύνολο

1 98 7 1 988
(σε δισ. δρχ.)

Συμ/χή Συμ/χή Μεταβολή
Ποσό % Ποσό % %
297,4 94,4 353,2 95,5 18,8

17,6 5,6 16,8 4,5 -4,5

315,0 100,0 370,0 100,0 17,5

Η σημασία των συνολικών μεγεθών θα πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση με την κατανομή των 
κονδυλίων στους επιμέρους τομείς,όπως εμφανίζεται στον Πίνακα 4.25. Από τα στοιχεία αυτά 
προκύπτει ότι οι δαπάνες του συνολικού προγράμματος ανταποκρίνονται επαρκώς στην προ
σπάθεια περιορισμού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η ανα
γκαία αύξηση ,των δαπανών στους άμεσα παραγωγικούς τομείς (Γεωργία, Συγκοινωνίες, Βιομη
χανία, Τουρισμός) καθώς και στους τομείς της Εκπαίδευσης, Υγείας - Πρόνοιας, Έρευνας - 
Τεχνολογίας κλπ. θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι από το συνολικό ποσό των 370 δισ. έχουν 
κρατηθεί 22 δισ. σαν αποθεματικό, τα οποία θα διατεθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση 
ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων που θα αρχίσουν να υλοποιούνται κατά τη 
διάρκεια του 1988.

Οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζονται στον 
Πίνακα 4.24

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.24 προκύπτει μια σημαντική αύξηση των εισπράξεων από 
τα διάφορα Κοινοτικά Ταμεία, η οποία οφείλεται αφ' ενός στην αναμενόμενη εκταμίευση πό-
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Πίνακας 4.24

Πηγές Χρηματοδότησης ΠΔΕ

1987 1988
Συμ/χή Συμ/χή Μεταβολή

Ποσό % Ποσό % %
Ιδια ' Εσοδα 4.9 1.6 6,5 1.8 32,7
Εισπράξεις από ΕΟΚ 34,0 10,8 63,0 17,0 85,3
Πιστωτικά έσοδα 276,1 87,6 300,5 81,2 8,8
(Έντοκα γραμμάτια) (0,9) (100,5) -
(Δάνεια εξωτερικού) (275,2) (200,0)

Σύνολο 315.0 100,0 370,0 100,0 17,5

ρων οτα πλαίσια της εφαρμογής των ΜΟΠ καθώς και στην είσπραξη των καθυστερούμενων 
οφειλών του προηγούμενου έτους. Επομένως προβλέπεται να αυξηθεί παραπέρα η συμβολή 
του Προγράμματος στη μείωση του ελλείμματος αφού οι συνολικές ακαθάριστες δανειακές 
ανάγκες θα διαμορφωθούν στο επίπεδο του 81,2% των συνολικών δαπανών σε σύγκριση με 
87,6% που προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά το 1987.

4.6.2.Κατανομή Πιστώσεων κατά Τομέα και κατά Φορέα.

Η κατανομή του συνολικού ορίου πληρωμών στους επιμέρους Τομείς και Φορείς του προ
γράμματος εμφανίζεται στους πίνακες 4.25 και 4.26 αντίστοιχα. Η κατανομή αυτή καθορίστη
κε με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες της πολιτικής δημοσίων επενδύσεων που 
αναλύθηκαν πιο πάνω καθώς και με βάση τις ανάγκες για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των 
συνεχιζόμενων έργων και την εξασφάλιση του αναγκαίου ρυθμού εκτέλεσης των έργων που 
χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς, ώστε να απορροφηθούν οι αντίστοιχοι συναλλαγ
ματικοί πόροι.

Από τον πίνακα 4.25 διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημειώνεται στον 
τομέα των συγκοινωνιακών έργων. Αυτό οφείλεται στην ειδική μέριμνα που έχει ληφθεί για την 
εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας, στην επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης του έργου εκσυγχρονισμού της εναέριας 
κυκλοφορίας και των οδικών έργων που εκτελούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. θα πρέπει να σημειω
θεί ακόμη ότι παρά τη μείωση που εμφανίζεται στις δαπάνες των Σιδηροδρόμων, σε σχέση με 
τον προηγούμενο χρόνο,έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότησή τους από το ΠΔΕ με 8 δισ. που 
κρίνονται αρκετά για την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων εκσυγχρονισμού της γραμμής Αθή
νας - Θεσσαλονίκης - Συνόρων.

Ιδιαίτερα σημαντική εμφανίζεται επίσης η αύξηση των δαπανών στον Τομέα της Γεωργίας 
(61,9%) προκειμένου να επιταχυνθεί η εκτέλεση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 
από την ΕΟΚ. Παράλληλα, στον Τομέα Δασών-Αλιείας θα διατεθούν 8 δισ. έναντι 7,2 δια. το 
1987, τα οποία προβλέπεται να καλύψουν ικανοποιητικά όλες τις ανάγκες χρηματοδότησης 
για τα εκτελούμενα έργα καθώς και τις δραστηριότητες προστασίας των δασών από πυρκαγιές.
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Πίνακας 4.25

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά Τομείς

ισε εκατ δρχ

1987 1988
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων
Συμ/χή

% Προβλέψεις
Συμ/χή

%
Μεταβολή

%

Γ εωργία 2.780 0,9 4.500 1,2 61,9
Δάση - αλιεία 7.220 2,3 8.000 2,2 10,8
Εγγειοβελτιωτικά 13.280 4,2 15.700 4,2 18,2
Βιομηχανία - Ενέργεια 70.800 22,5 69.050 18,7 -2,5
Συγκοινωνιακά 23.100 (7,4) 43.400 11,7 87,9
Σιδηρόδρομοι 10.070 3,2 8.000 2,2 -20,6
Τουρισμός - Μουσεία 5.320 1,7 6.600 1,8 24,0
Εκπαίδευση 25.250 8,0 30.350 8,2 20,2
Οικισμός 3.500 1,1 3.750 1,0 7,1
Υγεία - Πρόνοια 13.195 4,2 15.600 4,2 18,2
' Υδρευση - Αποχέτευση 14.915 4,7 9.500 2,6 -36,3
Δημόσια Διοίκηση 2.930 0,9 3.750 1,0 28,0
Έρευνα - Τεχνολογία 6.600 2,1 9.000 2,4 36,4
Νομαρχιακό 61.280 19,4 60.850 16,4 -0,7
Διάφορα * 44.040 14,0 47.150 12,8 7,1
Ειδικά έργα 10.720 3,4 12.800 3,5 19,4
Αποθεματικό 22.000 5,9

Σύνολα 315.000 100 370.000 100 17,5

‘Περιλαμβάνονται τόκοι και χρεολύσια αναπτυξιακών δανείων 16.000 εκατ το 1987 και 15.000 εκατ. το 1988.

Στον Τομέα Εγγειοβελτιωτικών Έργων παρουσιάζεται αύξηση κατά 18,2% σε σχέση με 
τις πληρωμές του προηγούμενου χρόνου, η οποία αναφέρεται κυρίως στα έργα που εκτελού- 
νται από το Υπουργείο Γεωργίας ενώ αντίστοιχες δραστηριότητες του ΥΠΕΧΩΔΕ θα παραμεί
νουν στο ίδιο επίπεδο με τις πληρωμές του 1987.

Στον Τομέα της Βιομηχανίας - Ενέργειας θα διατεθούν 69 δισ. έναντι 70,8 δισ. που προ- 
βλέπεται να διατεθούν κατά το 1987. θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι στο ποσό αυτό περι
λαμβάνονται 15 δισ. για την χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης των προβληματι
κών επιχειρήσεων έναντι 32,5 δισ. που διατέθηκαν κατά το 1987. Είναι προφανές επομένως 
ότι στον Τομέα αυτόν θα διατεθούν σημαντικά αυξημένοι πόροι για άλλες δραστηριότητες, 
όπως οι παραγωγικές επενδύσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ιδιωτικές επενδύσεις, 
ΜΟΠ, Αλουμίνα? Φυσικό Αέριο, προγράμματα ΕΛΕΒΜΕ, ΕΤΒΑ κλπ.).

Οι δαπάνες που προβλέπεται να διατεθούν στον Τομέα της Εκπαίδευσης ανέρχονται στα 
30,4 δισ. έναντι 25,3 δισ. το 1987, δηλαδή θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 20,2%. θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό προορίζεται για την χρηματοδότηση έργων εθνικής σημασίας 
(κατασκευή πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, ΤΕΙ κ.λ.π.) καθώς και των σχολικών κτιρίων 
στην περιοχή της πρωτεύουσας. Όπως είναι γνωστό, η κάλυψη των αναγκών σε σχολικά κτίρια 
μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης για την υπόλοιπη χώρα προγραμματίζεται και υλοποιείται 
μέσα από τα Νομαρχιακά Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία προβλέπεται να δια
θέσουν περίπου 10 δισ. για το σκοπό αυτό.
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Πίνακας 4.26

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά Υπουργεία

ιοε εκατ δρχ.ί

1987 1988

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

Προεδρίας 455 0,1 400 0,1 -12,1
Εσωτερικών 6.1 90 2,0 4.000 1,1 -35,4
Εθνικής Άμυνας 8.500 2,7 9.200 2,5 8,2
Εθνικής Οικονομίας 96.980 30,8 109.600 29,6 13,0
Υγείας - Πρόνοιας 13.800 4,4 16.200 4,4 17,4
Παιδείας 24.755 7,9 29.500 8,0 19,2
Πολιτισμού 5.820 1,8 7.300 2,0 25,4
Οικονομικών* 16.615 5,3 15.700 4,2 -5,5
Βόρειας Ελλάδας 800 0,3 1.000 0,3 25,0
Αιγαίου 160 - 300 0,1 87,5
Γ εωργίας 17.980 5,7 22.800 6,2 26,8
ΠΕΧΩΔΕ 54.250 17,2 58.500 15,8 7,8
Εργασίας 3.720 1,2 4.000 1,1 7,5
Βιομηχανίας 50.350 16,0 43.400 11,7 -13,8
Εμπορίου 1.250 0,4 1.500 0,4 20,0
Μεταφορών 12.400 3,9 23.400 6,3 88,7
Εμπορικής Ναυτιλίας 255 0,1 300 0,1 17,6
Δημόσιας Τάξης 720 0,2 900 0,2 25,0
Αποθεματικό - - 22.000 5.9 -

Σύνολο 315.000 100,0 370.000 100,0 17,5

‘Περιλαμβάνονται τοκοι και χρεολυσία αναπτυξιακών δανείων 16.000 εκατ. το 1987 και 15.000 εκατ. το 1988.

Στον Τομέα Υγείας - Πρόνοιας θα διατεθούν 15,6 δια. έναντι 13,2 δια. το 1987, παρου
σιάζοντας αύξηση κατά 18,2%. Η αύξηση αυτή είναι αρκετή για να εξασφαλίσει την απρόσκο
πτη συνέχιση των εκτελούμενων έργων εθνικού επιπέδου ενώ παράλληλα θα εξασφαλισθούν 
τα αναγκαία ποσά για την χρηματοδότηση των έργων νομαρχιακού επιπέδου που εκτελούνται 
από τις νομαρχιακές υπηρεσίες ιΚέντρα Υγείας).

Στον Τομέα Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία προβλέπεται αύξηση κατά 24% σε σχέση με 
τις πληρωμές του προηγούμενου χρόνου, η οποία προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες επι
σκευής και συντήρησης διατηρητέων μνημείων (π.χ. Καστέλλι Ρόδου) και την ενίσχυση των 
ανασκαφικών εργασιών σε αρχαιολογικούς χώρους ιδιαίτερης σημασίας (π.χ. Βεργίνα, Δίο, 
Πέλλα, Πύλος κλπ.).

Στον Τομέα Ύδρευσης - Αποχέτευσης παρουσιάζεται μείωση κατά 5,4 δισ. σε σχέση με 
τις πληρωμές του προηγούμενου χρόνου, η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση του ποσού 
που προορίζεται για την ΕΥΔΑΠ. Όπως προαναφέρθηκε, κατά το 1987 η ΕΥΔΑΠ χρηματοδο
τήθηκε εκτάκτως με ποσό 7 δισ. περίπου, το οποίο δεν θα επαναληφθεί κατά τον επόμενο 
χρόνο. Αντίθετα υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση των εκτελούμενων έργων από δημοτι-
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Πίνακας 4.27

Ανάλυση Δαπανών του Τομέα -Διάφορα»

ιοί' Γκατ ίνχ ι

1987 1988

Δοικητικές Δαπάνες 1.620 1.650
Στρατιωτικά έργα (ΣΥΚΕΑ κλπ) 8.500 9.200
Χρεολύσια αναπτυξιακών δανείων 16.000 15.000
Τόκοι αναπτυξιακών δανείων 
Υποχρεώσεις παρελθόντων οικον. ετών 175 150
Επιχορηγήσεις Επιστημονικών Ιδρυμάτων κλπ. 2.496 6.710
Τεχνοοικονομικές μελέτες 493 340
Προώθηση εξαγωγών 1.250 1.500
Δαπάνες τηλεόρασης 375 300
Αθλητικά στάδια 2.000 2.500
Προγράμματα Ανεργίας 4.456 2.000

' Αγιο' Ορος 160 200
ΕΣΠΑ 3.000 3.000
Αχελώος 2.304 3.200
Πρόγραμμα πληροφορικής Ν. Γενιάς 68 30
Πρόγραμμα Γεν. Γραμματείας Νέας Γενιάς 800 670
' Εργα Ο.Τ.Α. 343 _700

Σύνολο 44.040 47.150

κές επιχειρήοεις υδρευοης - αποχέτευσης και των ειδικών έργων στην περιοχή της Πρωτεύου
σας (Ψιττάλλεια).

Οι δαπάνες στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης καθορίσθηκαν στο ύψος των 3,7 δια. με 
σκοπό να ουνεχιοθεί με κανονικό ρυθμό η κατασκευή δημοσίων κτιρίων από τα κατά περίπτω
ση αρμόδια υπουργεία ιτελωνεία, λιμεναρχεία, πυροσβεοτικοί σταθμοί, δικαστικά κτίρια κλπ.).

Σημαντική αύξηση δαπανών προβλέπεται επίσης στον τομέα Έρευνας - Τεχνολογίας 
(36.4%) προκειμενου να ουνεχιοθούν κυρίως τα ερευνητικά προγράμματα του ΥΒΕΤ.

Η χρηματοδότηση των Νομαρχιακών Προγραμμάτων καθορίστηκε στο αρχικό ύψος των
60,9 δισ., παραμένοντας ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο με τις προβλεπόμενες πληρωμές του 
1987. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί όπως κάθε χρόνο από την 
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.).

Στον Τομέα Διάφορα, το όριο πληρωμών αυξάνεται κατά 3 δισ. περίπου. Η ανάλυση του 
συνολικού ποσού εμφανίζεται στον Πίνακα 4.27 από τον οποίο προκύπτουν ορισμένες αλλαγές 
σε σχέση με τη χρηματοδότηση των έργων που εκτελούνται από τους αντίστοιχους φορείς. 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται σημαντική αύξηση των πιστώσεων που θα διατεθούν για την κατα
σκευή του Συνεδριακού Κέντρου και του Μεγάρου των Φίλων Μουσικής (επιχορηγήσεις επι
στημονικών και λοιπών ιδρυμάτων). Αυξήσεις παρουσιάζουν επίσης οι δαπάνες για την προώ-
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θηοη των εξαγωγών ΌΠΕ, ΔΕΘι η χρηματοδότηση έργων που εκτελουνται απο τη ΔΕΗ στα 
πλαίσια του προγράμματος εκτροπής Αχελώου, η εκτέλεση αθλητικών έργων κλπ. Από την 
άλλη πλευρό, παρουσιάζεται μείωση στις δαπάνες για πληρωμή τοκοχρεολυσίων, στο Πρό
γραμμα Καταπολέμησης της Ανεργίας, στις τεχνικοοικονομικές μελέτες και στην Τηλεόραση.

Στον Τομέα των Ειδικών Εργων, τέλος, προβλέπεται να διατεθούν συνολικά 12,8 δια. 
έναντι 10,7 δισ. του 1987. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την εκτέλεση ειδικών 
έργων στην περιοχή Αθηνών (οδικές αρτηρίες, κόμβοι κλπ) καθώς και για τη συνέχιση του 
προγράμματος ανασυγκρότησης της Καλαμάτας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Δ.Ε.)





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Δ.Ε.)

5.1. Γενικά
Με τα προγράμματα εξυγίανσης των Δημοσίων Επιχειρήσεων (Δ.Ε.) που άρχισαν να υλο

ποιούνται το 1986, επιτεύχθηκε μεγάλη μείωση των διαχειριστικών δαπανών και του δανεισμού 
τους και εξασφαλίστηκαν συνθήκες υγιούς οικονομικής λειτουργίας. Η οικονομική εξυγίανση 
των Δ.Ε. δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προώθηση του εκσυγχρονισμού τους, που έχει 
καταστεί επιτακτικά αναγκαίος με την προοπτική της εγκαθίδρυσης της ενιαίας εσωτερικής 
αγοράς της ΕΟΚ το 1992. Ο εκσυγχρονισμός αφορά τις οργανωτικές και λειτουργικές δομές 
των Δ.Ε., τον τεχνικό τους εξοπλισμό καθώς και τις σχέσεις τους με το εξωτερικό περιβάλλον. 
Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η κυβερνητική πολιτική. Συγκεκριμένα:

(α) Οργάνωση και λειτουργία

Προωθείται η εισαγωγή σύγχρονων οργανωτικών δομών, διαδικασιών και κανόνων λειτουρ
γίας. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για να εισαχθεί στις Δ.Ε. ο συστηματικός προγραμμα
τισμός και ο έλεγχος της εφαρμογής του. Με την κατάρτιση του Προγράμματος Οικονομικής 
και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992 καλούνται οι Δ.Ε. να εκπονήσουν πενταετή προγραμμά- 
τα και να τα εξειδικεύσουν σε ετήσια επιχειρησιακά προγράμματα που θα συνδέονται με τους 
ετήσιους προϋπολογισμούς τους.

Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για την εισαγωγή και άλλων οργανωτικών καινοτομιών, όπως 
τα κέντρα ευθύνης, η διοίκηση βάσει στόχων, η περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας, 
κ.ά.

(β) Επενδύσεις και ανάπτυξη

Οι ψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις των Δ.Ε. για τεχνολογικό εκσυχρονισμό και κάλυψη της 
ζήτησης καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων σε πολλές 
επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΟΑ, ΕΛΔΑ κλπ.). Για να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις της 
ανάπτυξης με τους σχετικά περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, οι επενδύσεις των Δ.Ε. 
πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα στις δραστηριότητες όπου επιτυγχάνεται η ψηλότερη 
κοινωνική αποδοτικότητα.

γ) Σχέσεις Δημοσίων Επιχειρήσεων με το Κράτος και τον πολίτη.

Με τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς που καταρτίζουν ορισμένες Δ.Ε. προωθούνται οι 
διαδικασίες αποτίμησης του κόστους της κοινωνικής και γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής 
που ασκείται μέσω των Δ.Ε. καθώς και των προνομίων που απολαμβάνουν λόγω του δημόσιου 
χαρακτήρα τους. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ο διαχωρισμός της άσκησης κοινωνικής και 
γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής από τη διαχείριση της επιχείρησης. Επανεξετάζονται, επί
σης, οι κανονισμοί που ρυθμίζουν τις σχέσεις των Δ.Ε. με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και με 
τον πολίτη, με στόχο την εξασφάλιση συνθηκών εύρυθμης λειτουργίας.

Η Κοινωνικοποίηση, βασικός θεσμός κοινωνικού ελέγχου και συμμετοχής, βελτιώνεται και 
επεκτείνεται με βάση την εμπειρία της διετούς εφαρμογής της.

Η εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ το 1992 και ο εντεινόμενος 
διεθνής ανταγωνισμός σηματοδοτούν την ανάγκη ριζικών αλλαγών στο προστατευτικό περιβάλ
λον στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα πολλές Δ.Ε. Η Κυβέρνηση προχωρεί στην εξέταση 
των επιπτώσεων και στη λήψη των κατάλληλων μέτρων έτσι ώστε οι Δ.Ε. να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πρόκληση του ανταγωνισμού.
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5.2. Οικονομική λειτουργία των Δ.Ε. 1984-1988

5.2.1. Ανασκόπηση της περιόδου 1984 - 1987

Το οικονομικό αποτέλεσμα των Δ.Ε. κατά την εξεταζόμενη περίοδο παρουοιάζει πολύ 
σημαντική βελτίωοη. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 1987 το έλλειμμα εκμετάλλευσης των Δ.Ε. 
αντιπροσωπεύει σε σταθερές τιμές μόνο το 8,5% του αντίστοιχου ελλείμματος του 1985 και 
το 12,6% του ελλείμματος του 1986. Η βελτίωση αυτή επιτεύχθηκε παρά το γεγονός ότι κατά 
την εξεταζομένη περίοδο ασκήθηκε μέσω των Δ.Ε. κοινωνική πολιτική, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
τα χαμηλά κόμιστρα στους συγκοινωνιακούς φορείς. Οι επενδύσεις των Δ.Ε. κατά την περίοδο 
1984-1987 αυξήθηκαν με ρυθμό ίσο προς το ρυθμό αύξησης των συνολικών επενδύσεων της 
χώρας έτσι ώστε η συμμετοχή τους στο σύνολο των επενδύσεων παρέμεινε σταθερή. Σημειώ
θηκε, τέλος, πολύ σημαντική μείωση των δανειακών τους αναγκών από 2,25% του ΑΕΠ το 
1985 σε 0,05% του ΑΕΠ το 1987. Ο δραστικός περιορισμός των δανειακών αναγκών των Δ.Ε. 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας οριοθετεί την ολοκλήρωση της οικονομικής τους 
εξυγίανσης εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προώθηση 
των διαδικασιών εκσυγχρονισμού.

α) Οικονομικό αποτέλεσμα

Η διαχρονική εξέλιξη του οικονομικού αποτελέσματος των Δ.Ε. για την περίοδο 1984- 
1987 παρουσιάζεται στον πίνακα 5.1. ενώ στον πίνακα 5.4 παρουοιάζονται αναλυτικά στοιχεία 
για τα έτη 1986 και 1987. Από τους πίνακες αυτούς προκύπτουν τα εξής:

Πίνακας 5. 1

Εξέλιξη Οικονομικού Αποτελέσματος των Δημοσίων Επιχειρήσεων* 
(-): έλλειμα (+): πλεόνασμα

1 οι ι δρχ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ
Οικονομικό Αποτέλεσμα 
Δημ. Επιχειρήοεων 1984 1985 1986 1987 1988

1. Τρέχουσες Τιμές -33.980 -66.842 -55.179 -7.870 2.007

2. Σταθερές Τιμές 1984 -33.980 -56.028 -37 588 -4.746 1 062

3 Ποσοστό του (1) οτο 
ΑΕΠ f 0.89 1.45 0.99 0.12 -

*ΔΕΗ. ΕΛΔΑ. ΔΕΠ. ΙΓΜΕ. ΕΟΜΜΕΧ. ΟΙΕ. ΟΣΕ. OA. ΕΛΤΑ. ΟΑΣ (συνολοι. ΕΡΤ. EOT. ΟΛΠ. ΕΥΔΑΠ. ΕΑΒ. EBO. A A . ΔΕΦΑ. 
ΟΠΕ. ΟΥΘ. ΟΛΘ. ΟΑΘ, ΔΕΘ. ΔΕΠΟΣ. ΟΔΔΥ. ΚΕΔ. ΟΡΓ ΒΑΜΒΑΚΟΣ. Ε Ο ΚΑΠΝΟΥ. ΚΛΑ. ΟΔΙΕ, ΕΛΟΤ. ΚΑΕ. ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ. 
CATERING. ΟΠΑΠ. ΚΛΘ. ΟΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΑΕΔΙΚ. ΟΣΚ ΟΕΔΒ. ΕΤΜΟΑ. ΤΕΟ. ΕΟΦ. ΕΛΕΠΕΧ. ΔΕΠ-ΕΚΥ
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Πi νακας 5. 2

Εξέλιξη των Δανειακών Αναγκών των Δημοσίων Επιχειρήσεων 

(Δημοσιονομική βάση)
σε εκατ δρχ.ι

Δανειακές Ανάγκες 
Δημ. Επιχειρήσεων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

1984 1985 1986 1987 1988

1. Τρέχουοες Τιμές 64.429 104.037 86.796 3.117 16.902

2. Σταθερές Τιμές 1984 64.429 87.206 59.125 1.880 8.942

3. Ποοοοτό του (1) οτο
ΑΕΠ 1,69 2,25 1,60 0,05 0,23

-Ενώ το έλλειμμα εκμετάλλευσης το 1985 παρουσιάζει αύξηση σε σταθερές τιμές έναντι του 
1984 κατά 64,9%, το 1986 έναντι του 1985 παρουσιάζει μείωση κατά 33,0%, και το 1987 
έναντι του 1986 μείωση κατά 87,4%

-Ενώ το 1985 το έλλειμμα εκμετάλλευσης αντιπροσώπευε το 1,45% του ΑΕΠ, το 1986 το 
ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 0,99% και το 1987 εκτιμάται ότι θα φθάσει το 0,12%.

θα πρέπει να τονιστεί ότι η μεγάλη μείωση του ελλείμματος εκμετάλλευσης τόσο σε 
απόλυτες τιμές όσο και σαν ποσοστό του ΑΕΠ οφείλεται στη συμπίεση των δαπανών των Δ.Ε. 
(περιορισμός των προσλήψεων, τήρηση της εισοδηματικής πολιτικής, μείωση των λοιπών λει
τουργικών δαπανών κλπ.) καθώς και στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων αύξησης της πα
ραγωγικότητας του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου των Δ.Ε. μέσα από τα προγράμματα 
εξυγίανσης.

β) Επενδυτική δραστηριότητα

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των επενδύσεων (πίνακες 5.3 και 5.4) των Δ.Ε. κατά 
την περίοδο 1984 -1987 ήταν 10,1% ενώ το ποσοστό συμμετοχής των επενδύσεών τους στις 
Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου της χώρας παρέμεινε σταθερό στο επίπεδο του 
22%. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών δαπανών πραγματοποιήθηκε στους τομείς της 
ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών.

γ) Δανειακές ανάγκες

Οι συνολικές δανειακές ανάγκες των Δ.Ε. παρουσιάζονται για την περίοδο 1984 -1987 
στους πίνακες 5.2 και 5.3, ενώ στους πίνακες 5.5 και 5.6 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία 
για τα έτη 1986 και 1987.
Από τους πίνακες αυτούς προκύπτει ότι οι δανειακές ανάγκες περιορίστηκαν πολύ σημαντικά 
κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Συγκεκριμένα:

-Ενώ το 1985 παρουσιάζεται μία σημαντική αύξηση (35,4%) των δανειακών αναγκών των 
Δ.Ε. σε σταθερές τιμές έναντι του 1984, το 1986 έναντι του 1985 παρουσιάζεται μείωση κατά 
32,2%, και το 1987 έναντι του 1986 μείωση κατά 96,8%.

-Ενώ το 1985 οι συνολικές δανειακές ανάγκες των Δ.Ε. αντιπροσώπευαν το 2,25% του ΑΕΠ, 
το 1986 το ποοοστό αυτό μειώθηκε στο 1,60% του ΑΕΠ και το 1987 προβλέπεται να περιορι
στεί στο 0,05% του ΑΕΠ.
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Πίνακας 5.3

Δανειακές Ανάγκες Δημοσίων Επιχειρήσεων*

»cr X.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1 984 1 985 1 986 1 987 1 988

1. Οικονομικό Αποτέλεσμα -33.980 -66.842 -55.179 -7.870 2 007
(-): έλλειμμα (+): πλεόνα-
ομα

2. Επενδύσεις 159.715 211.075 218.418 212.914 266.828
3. Λοιπές Ανάγκες 3.095 5.100 7.127 9.094 24.704
1. Σύνολο Αναγκών οε 

Κεφάλαια (1)+(2) + (3) 196.790 283.017 280.724 229 878 289.525

II. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Επιχορηγήσεις Τακτ.

Προϋπολογισμού 22.261 23.916 1 1.258 15.890 49.183
2. Επιχορηγηθείς Π.Δ.Ε. 49.067 58.651 59.430 74.814 85.222
3 ΕΤΠΑ 14.721 20.655 29.633 39.626 29.356
4. Αποσβέσεις 29 849 37.618 55.972 58.400 76.841
5. Λοιποί Πόροι 16.463 38.140 37.635 37.941 32.021
II Σύνολο Πηγών Χρημ. 132.361 178.980 193.928 226.761 272.623

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)

III. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 64.429 104.037 86.796 3 117 16.902
(Ι-Μ)

Ή ανάλυση κατά Δημόσια Επιχείρηση παρουσιάζεται στους πίνακες 5 5. 5 6. & 5 7
Σημείωση: Στην Εισηγητική Εκθεση των προηγούμενων ετών ο όρος -Ειδικοί Ποροι- εκαλυπτε το αλγεβρικό άθροισμά 

••Αποσβέσεις + Λοιποί Πόροι - Λοιπές Ανάγκες- Απο την παρούσα εισηγητική εκθεοη οι συνιστώσες αυτές 
παρουσιάζονται χωριστό. Οι -Λοιπές Ανάγκες- ιανοθερεωση τιμών παρελθουοων χρήσεων για τη ΔΕΗ. χρηματο
δότηση ελλείμματος ΕΛΤΑ, για τον ΟΤΕ κλπ.) αναφέρονται στην πλευρά των αναγκών σε κεφάλαια ενώ οι 
-Αποσβέσεις και οι Λοιποί Πόροι- (προκαταβολές και συμμέτοχες πελοτών για ΔΕΗ. εφαπαξ εισφορά αποδοτεα 
για ΟΤΕ, συμμετοχές στα έργα ΕΥΔΑΠ κλπ.) αναφέρονται στην πλευρά των πηγών χρηματοδότησης

5.2.2. Προοπτικές για το 1988

Η εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης, με τη βελτίωση της οργάνωσης των Δ.Ε., την 
αύξηση της παραγωγικότητάς τους και τη μείωση του κόστους παραγωγής, θα οδηγήσει σε 
παραπέρα βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος των Δ.Ε. το 1988 (πίνακες 5.1 και 5.4). 
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι Δ.Ε. θα παρουσιάσουν θετικό οικονομικό αποτέλεσμα της 
τάξης των 2 δισ. έναντι ελλείμματος 7,8 δισ. το 1987. Επισημαίνεται ότι το οικονομικό αποτέ
λεσμα των Δ.Ε. επιβαρύνεται σημαντικά από τα μεγάλα ελλείμματα εκμετάλλευσης του ΟΑΣ 
και του ΟΣΕ λόγω της άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Η επενδυτική δραστηριότητα των Δ.Ε. το 1988 (πίνακες 5.3 και 5.4) θα παρουσιάσει 
αύξηση 25,3% έναντι του 1987 και θα συγκεντρωθεί στα σημαντικά επενδυτικά προγράμματα 
που υλοποιούν η ΔΕΗ (αξιοποίηση των λιγνιτικών πόρων), ο ΟΤΕ (εγκατάσταση 80 χιλ. ηλε
κτρονικών κυκλωμάτων), ο ΟΣΕ (εκσυγχρονισμός της γραμμής Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ειδο- 
μένης), η ΕΑΒ (νέο μαχητικό αεροσκάφος - αντισταθμιστικά οφέλη) και η ΟΑ (αγορά τριών 
νέων αεροσκαφών).
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Πίνακας 5.4

Οικονομικό Αποτέλεσμα και Επενδύσεις κατά Δημόσια Επιχείρηση
ιοε εκοτ δρχ ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ 1986 1987 1988 1986 1987 1988
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (απολογιοτ.) (εκτιμήσεις) (στόχοι) (απολογιοτ.) (εκτιμήσεις) (στόχοι)

1. ΔΕΗ 4143 26.800 45.000 68 251 67.000 86.000

2. ΕΛΔΑ 1 407 -968 -1.406 33.639 21.000 8.680

3. ΔΕΠ 161 966 1.164 8.514 128 2.498

4. ΙΓΜΕ -551 -674 -765 2.205 1.847 2.190

5. ΕΟΜΜΕΧ 350 -265 -600 4.410 5.505 5.000

6 ΟΤΕ 16.965 33.200 39.000 24.007 25.740 35.000

7. ΟΣΕ -19.322 -21.681 -29 620 7.840 14.785 15.000

8. Ο Α. -20.000 -8.000 4.000 7.650 2.500 9.000

9 ΕΛΤΑ -6 875 -4.725 -6.905 860 646 1.000

10. ΟΑΣ (Σύνολο) -41.964 -45.613 -56.442 998 2.411 2.000

11. ΕΡΤ 2.923 3.671 5.954 1.630 2.330 2.230

12. EOT -546 -938 -1.233 2.787 2.900 3.000

13. ΟΛΠ 4.090 3 200 1.235 1.730 1.900 3.500

14. ΕΥΔΑΠ -2.286 -4.519 -7 662 4.806 3.700 4.450

15. ΕΑΒ -13.257 -16.069 -20.820 359 500 5.500

16 ΕΒΟ -87 112 255 1.257 902 1.839

1 7. Α. ΑΘΗΝΩΝ -203 -194 -305 47 50 60

18. ΔΕΦΑ -858 -838 -908 193 352 625

19. ΟΠΕ -169 -242 -500 340 1.089 1.250

20. ΟΥΘ -63 -562 -750 505 490 1.930

21. ΟΛΘ 526 648 644 454 1 326 1.263

22 ΟΑΘ 319 461 34 4 526 739 850

23. ΔΕΘ -151 -236 -200 200 352 400

24. ΔΕΠΟΣ -67 175 247 773 1.095 1.803

25 ΟΔΔΥ 2.557 2 571 2 853 70 56 103

26. ΚΕΔ 233 194 408 1 565 2.806 4.376

27 ΟΡΓ ΒΑΜΒΑΚ. -592 -648 -650 12 1 1 10

28 Ε Ο. ΚΑΠΝΟΥ -307 -100 -71 155 335 804

29 ΚΛΑ 14 83 80 1 5 10

30. ΟΔΙΕ 1.386 1 899 2 260 8 95 150

31 ΕΛΟΤ -54 -88 -121 71 152 200

32. Κ Α ΕΙΔΩΝ 1.905 2.290 4 000 166 180 138

33 ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ - - 300 1.044 3 629 2.500

34 Ο A. CATERING -1.234 -1.117 -1.785 167 50 50

35 ΟΠΑΠ 9.326 11.100 1 1.859 30 - 1.462

36 ΚΛΘ 31 16 15 - 1 1 20

37. ΟΛ. ΤΟΥΡΙΣΤ. 1 1 -4 - - 10

38. ΑΕΔΙΚ f -162 130 200 226 326 250

39. ΟΣΚ -528 -588 -675 7.682 8.760 13.650

40. ΟΕΔΒ -2.386 -3.080 -3.800 - - -

41. ΕΤΜΟΑ -467 -450 -495 1.142 834 150

42. ΤΕΟ 2.128 1.349 1.830 29.585 30.656 35.650

43. ΕΟΦ 5.802 6.587 7.542 923 1.435 2.500

44. ΕΛΕΠΕΧ 3.383 4.696 5.678 1.590 2.087 5.480

45. ΔΕΠ-ΕΚΥ - 3.612 3.356 - 2.199 4.247

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -55.179 -7.870 2.007 218.418 212.914 266.828
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Τέλος, ο συνολικός δανεισμός των Δ Ε. για το 1988 (πίνακες 5.2, 5.3 και 5.7) θα αντιπρο
σωπεύει 0,23% του ΑΕΠ και θα καλύπτει μέρος των σημαντικά αυξημένων επενδύσεων που 
θα πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Επισημαίνεται, τέλος, ότι το 1988 θα αυξηθεί σημαντι
κά η επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισμού προς τον ΟΑΣ και τον ΟΣΕ για την κάλυψη 
μέρους του κόστους της κοινωνικής πολιτικής που ασκείται μέσω αυτών των συγκοινωνιακών 
ψορέων.

4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

6.1. Γενικά

Ο έντονος κοινωνικός ρόλος των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επιβάλ
λει διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης των οικονομικών αποτελεσμάτων τους καθώς και τη ξεχω
ριστή παρουσίασή τους από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις.

Ο κοινωνικός αυτός ρόλος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ΙΚΑ, αντανακλάται στην υστέρηση 
των εσόδων από εισφορές σε σχέση με τις δαπάνες για συντάξεις και περίθαλψη. Για τη 
κάλυψη του κόστους της κοινωνικής πολιτικής που ασκείται μέσω των Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Κράτος αυξάνει σημαντικά την επιχορήγηση από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού προς τους 
δύο μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς ΙΚΑ και ΟΓΑ, που καλύπτουν το 82% του συνόλου 
του πληθυσμού, αυξήθηκαν από 50,1 δισ. το 1986 σε 135,5 δισ. το 1987. Για το 1988 οι 
επιχορηγήσεις προς το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ προβλέπεται να ανέλθουν στο ύψος των 237 δισ. Με 
αυτή την επιχορήγηση επιτυγχάνεται η μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο χρηματοδότη
σης της Κοινωνικής Ασφάλισης (εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών) στο σύγχρονο σύστη
μα τριμερούς συμμετοχής ασφαλισμένων, εργοδοτών και Κράτους.

6.2. Οικονομική λειτουργία των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
1984-1988.

Στο σύστημα εποπτείας και ελέγχου της Γενικής Γραμματείας ΔΕΚΟ υπάγονται οι δύο 
μεγάλοι ασφαλιστικοί φορείς ΙΚΑ και ΟΓΑ καθώς και ο ΟΑΕΔ, Ο ΟΕΚ, η Εργ. Εστία και ο ΕΟΠ 
που επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο στους τομείς της ανεργίας, της κατοικίας και της 
πρόνοιας.

6.2.1. Ανασκόπηση της περιόδου 1984-1987

α) Οικονομικό αποτέλεσμα

Κατά την περίοδο 1984-1987 παρουσιάζεται αύξηση των ελλειμμάτων των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (πίνακες 6.1 και 6.4). Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, 
στα ελλείμματα των μεγάλων ασφαλιστικών φορέων ΙΚΑ και ΟΓΑ που αντανακλούν την άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον ΟΓΑ, τα έσοδά του το 1987 μειώθηκαν 
σημαντικά λόγω της αντικατάστασης από τον ΦΠΑ ορισμένων έμμεσων φόρων που αποδίδο
νταν στον Οργανισμό.

β) Επενδυτική δραστηριότητα
<

Οπως φαίνεται από τους πίνακες 6.3 και 6.4, η επενδυτική δραστηριότητα των Οργανι
σμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Συγκεκριμένα, οι 
επενδύσεις από 6,9 δισ. το 1984 φθάνουν τα 13,7 δισ. το 1987. Η επενδυτική δραστηριότητα 
αφορά κυρίως τη στεγαστική πολιτική του ΟΕΚ.
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Πίνακας 6. 1

Εξέλιξη Οικονομικού Αποτελέσματος των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας*
(-): έλλειμμα (+): πλεόνασμα

ισε εκατ. δρχ.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

Οικονομικό Αποτέλεσμα 1984 1985 1986 1987 1988

1. Τρέχουσες Τιμές -59.376 -84.580 -135.738 -189.647 -262.816

2. Σταθερές Τιμές 1984 -59.376 -70.897 -92.465 -114.383 -139.056

3. Ποσοστό του (1) στο 
ΑΕΠ 1,56 1,83 2,44 2,98 3,64

ΊΚΑ. ΟΓΑ. ΟΑΕΔ. ΟΕΚ. ΕΡΓ ΕΣΤΙΑ. ΕΟΠ.

Πίνακας 6.2

Εξέλιξη των Δανειακών Αναγκών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
(Δημοσιονομική βάση)

(σε εκατ. δρχ )

Δανειακές Ανάγκες

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

1984 1985 1986 1987 1988

1. Τρέχουσες Τιμές 33.337 46.076 82.778 62.843 46.717

2. Σταθερές Τιμές 1984 33.337 38.622 56.388 37.903 24.718

3. Ποσοστό του (1) στο
ΑΕΠ 0,88 1,00 1,49 0,99 0,65
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Πίνακας 6.3

Δανειακές Ανάγκες Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας*

(σε εκατ. δρχ )

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

1 984 1 985 1986 1 987 1 988
1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1. Οικονομικό Αποτέλεσμα -59.376 -84.580 -135.738 -189.647 -262.816
(-): έλλειμμα (+): πλεό
νασμα

2. Επενδύσεις 6.910 8.182 8.214 13.688 18.810
3. Λοιπές Ανάγκες 5.842 5.350 6.493 8.345 20.500
1. Σύνολο Αναγκών σε 

Κεφάλαια (1 )+(2)+(3) 72.128 98.112 150.445 211.680 302.126

II. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
1. Επιχορηγήσεις Τακτ. 

Προϋπολογισμού 35.510 38.493 54.031 140.797 242.750
2. Επιχορηγήσεις Π.Δ Ε. & 

ΕΤΠΑ 1.765 2.920 8.534 7.832 12.419
3. Αποσβέσεις 169 212 217 208 230
4. Λοιποί πόροι 1.347 10.411 4.885 - 10
II. Σύνολο Χρηματοδότησης 

(1)+(2)+(3)+(4) 38.791 52.036 67.667 148.837 255.409

III. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
(Ι-ΙΙ) 33.337 46.076 82.778 62.843 46.717

Ή ανάλυση κατα Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας παρουσιάζεται στους πίνακες 6 5. 6.6 & 6.7. 
Σημειώσεις: 1) Στην Εισηγητική Εκθεση των προηγουμένων ετών ο όρος -Ειδικοί Πόροι- εκάλυπτε το αλγεβρικό 
άθροισμα -Αποσβέσεις + Λοιποί Πόροι - Λοιπές Ανάγκες-. Από την παρούσα εισηγητική έκθεση οι συνιστώσες αυτές 
παρουσιάζονται χωριστά. Οι -Λοιπές Ανάγκες- αναφέρονται στην πλευρά των αναγκών σε κεφάλαια, ενώ οι -Αποσβέ
σεις και οι Λοιποί Πόροι- αναφέρονται στην πλευρά των πηγών χρηματοδότησης.
2) Πέραν των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που καλύπτονται στο κεφάλαιο 6 υπάρχουν ακόμη 92 
ασφαλιστικά ταμεία κύριος και επικουρικής ασφάλισης (NAT. ΤΕΒΕ. ΤΣΑΥ. ΤΣΑ. ΤΑΕ κ.λ.π.) των οποίων οι συνολικές 
δανειακές ανάγκες για το 1968 υπολογίζεται να ονέλθουν στα 33 000 εκατ. δρχ.
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\ i Δανειακές ανάγκες

Αντίθετα με την εξέλιξη του οικονομικού αποτελέσματος των Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι δανειακές τους ανάγκες παρουσιάζουν αισθητή βελτίωση το 1987.

Συγκεκριμένα, οι δανειακές ανάγκες μειώνονται κατά 32,8% σε σταθερές τιμές έναντι του 
1986, ενώ σαν ποσοστό του ΑΕΠ μειώνονται από 1,49% το 1986 σε 0,99% το 1987 (πίνακας 
6.2.).

Η μείωση των δανειακών αναγκών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
οφείλεται στην αυξημένη επιχορήγηση για το 1987 προς το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ (πίνακες 6.3, 6.5 
και 6.6). Οι συνολικές επιχορηγήσεις προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό
νοιας ανήλθαν σε 140,8 δισ. το 1987 έναντι 54 δισ. το 1986.

6.2.2 Προοπτικές για το 1988

Το 1988 προβλέπεται ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση των δανειακών αναγκών των Ορ
γανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (πίνακες 6.2, 6.3 και 6.7) πράγμα που θα συμ- 
βάλει στην οικονομική τους εξυγίανση. Η αύξηση των ελλειμμάτων των Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας (πίνακες 6.1 και 6.4) θα καλυφθεί από τις αυξημένες επιχορηγήσεις 
του Τακτικού Προϋπολογισμού ενώ, παράλληλα, θα αυξηθούν οι επενδυτικές τους δαπάνες 
(πίνακες 6.3 και 6.4).

Το ποσοστό των ελλειμμάτων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας θα 
αντιπροσωπεύει το 3,64% του ΑΕΠ για το 1988 έναντι 2,98% για το 1987. Η αύξηση του 
ελλείμματος οφείλεται στις αυξημένες δαπάνες για συντάξεις και παροχές των μεγάλων ασφα
λιστικών οργανισμών ΙΚΑ και ΟΓΑ για την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Οι δανειακές ανάγκες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναμένεται 
να μειωθούν κατά 34,8% σε σταθερές τιμές έναντι του 1987. Ο κυριώτερος λόγος της σημα
ντικής αυτής μείωσης είναι οι αυξημένες επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για 
την Κοινωνική Ασφάλιση για την κάλυψη του κόστους της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής. 
Η επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό προς το ΙΚΑ θα ανέλθει σε 137 δισ. και προς 
τον ΟΓΑ σε 100 δισ.

Οι επενδύσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το 1988 παρου
σιάζονται αυξημένες κατά 37,4% από το 1987, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη στεγαστική δραστη
ριότητα του ΟΕΚ.
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