
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1990 

Προς

Τη Βουλή των Ελλήνων

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Έχω την τιμή να καταθέσω προς κύρωση τον Ισολογισμό του Κράτους οικονομικού έτους
1990.

0 Ισολογισμός και οι αναλυτικοί πίνακες που τον συνοδεύουν, «ναι απόλυτα άρτιοι και ακρι
βείς και εμφανίζουν τόσο τους λογαριασμούς του προϋπολογισμού, όσο και τους εκτός προΰλογι- 
σμού, που έχουν σχέση με τη χρηματική διαχείριση του Δημοσίου.

Καταρτίσθηκε από το Γ ενικό Λογιστήριο του Κράτους με βάση τα στοιχεία που έχουν υπο
βάλλει οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και οι άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και περιέχει:

1. Το τελικό υπόλοιπο των αποτελεσμάτων που έχει προκόψει από την εκτέλεση των Προϋπο
λογισμών των προηγούμενων οικονομικών ετών μέχρι 31.12.1989.

2. Την εκτέλεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1989 για το χρονικό διάστημα της 
παράτασής του και την εκτέλεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1990 από 1.1.1990 
μέχρι 31.12.1990 και

3. Το υπόλοιπο κατά την 31.12.1989, την κίνηση του έτους 1990 και το νέο υπόλοιπο 
καπά την 31.12.1990 των εκτός Προϋπολογισμού Λογαριασμών του Δημοσίου, του Δημόσιου 
Χρέους και το ύψος του καπά την 31.12.1990 ανεξόφλητου υπολοίπου των δανείων που χορηγή
θηκαν από διάφορα πιστωτικά Ιδρύματα με Γγγύηση του Κράτους. Αναλυτικοί Πίνακες αυτών και 
το σε δικαιολογητικά χρηματικό υπόλοιπο καπά κατηγορίες επισυνάπτονται στον Ισολογισμό.

Στον Ισολογισμό, δεν περιλαμβάνεται η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Κρά
τους.

Στο Δημόσιο Χρέος συμπερόαμβάνεταυ, βάσει λογιστικού ισοτίμου σύμφωνα με τις αριθμ.
125308/74, 104618/74, 167471/74, 123608/75, 16167/77, 104438/77, 100101/ 
78, 6018/79, 62469/81 και 807/82 αποφάσεις Υπ. Οικονομικών, το σε ξένα νομίσματα, με
ταπολεμικό Δημόσιο Χρέος και το προπολεμικό που διακανονίστηκε.

Στον Ισολογισμό επισυνάπτεται και η σχετική διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 
αφορά την ορθότητα αυτού.

Αθήνα Νοέμβριος 1991 

0 Υπουργός των Οικονομικών
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1992
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς

Τη Βουλή των Ελλήνων

Κυρίες και Κύριοί Βουλευτές,

Ο Προϋπολογισμός του 1991 ήταν ουσιαστικά ο πρώτος 
προϋπολογισμός της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εγινε, όπως 
και ο φετεινός προϋπολογισμός, κάτω από την πίεση της 
αναγκαιότητας για μια ριζική και ταχεία δημοσιονομική εξυγίανση, 
που θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από χρόνια. Ηταν φυσικό να θέτει 
φιλόδοξους στόχους και να περιέχει νέα προγράμματα για τα οποία 
δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία εφαρμογής. Αυτό αναφέρεται 
ιδιαίτερα στα προγράμματα αποκρατικοποίησης και αξιοποίησης 
Δημόσιας γής, για τα οποία είχαν προβλεφθεί συνολικά έσοδα 300 
δισεκατομμυρίων δραχμών, από τα οποία μόνο το ένα τρίτο 
προβλέπεται να πραγματοποιηθεί.

Αν ληφθούν υπόψη αυτοί οι παράγοντες, οι αποκλίσεις που 
σημειώθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 1991 είναι 
λογικές και πολύ κάτω από τις αποκλίσεις του παρελθόντος. 
Συγκεκριμένα, σημειώθηκε απόκλιση της τάξεως του 9,9% στα έσοδα 
και 21,7% στο έλλειμμα. Πρέπει όμως να υπογραμμισθε ί ότι για 
δεύτερο κατά σειρά χρόνο οι δαπάνες διαμορφώνονται ακριβώς στο 
προϋπολογισθέν μέγεθος, χωρίς καμμία απόκλιση. Γεγονός ιδιαίτερα 
σημαντικό γιά το 1991, που οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του 
Δημόσιου χρέους σημείωσαν υπέρβαση κατά 300 περίπου 
δισεκατομμύρια δραχμές, οφειλόμενη κυρίως στη μείωση των 
καταθέσεων των τραπεζών, στην ανατίμηση του δολλαρίου και στην 
προπληρωμή ορισμένων δανείων στο εξωτερικό. Τα 300 αυτά 
δισεκατομμύρια καλύφθηκαν από την εξοικονόμηση άλλων δαπανών και 
από το αποθεματι κό. Από τον πίνακα ο οποίος περί έχεται στο 
Κεφάλαιο 3 σαφώς προκύπτει ότι οι αποκλίσεις που σημειώθηκαν στην 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 1991 είναι ιστορικά από τις 
μικρότερες.

Το συνολικό αποτέλεσμα κρίνεται ως αρκετά ικανοποιητικό, 
αφού οι καθαρές δανειακές ανάγκες μειώθηκαν ως ποσοστό του ΑΕΠ 
από 17,2% το 1990, σε 13,1% το 1991, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα 
από 5 % του ΑΕΠ σε 0,7% στο ίδιο διάστημα και επιτεύχθηκε 
ουσιαστικά ο βασικός στόχος του προϋπολογισμού για μηδενισμό του. 
Συνολικά στα δύο χρόνια των Κυβερνήσεων της Ν.Δ. το πρωτογενές 
έλλειμμα, αυτό δηλαδή που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών 
για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου χρέους, από 812 δισεκατομμύρια 
που ήταν το 1989, ή 9,3% του ΑΕΠ, σχεδόν μηδενίστηκε στο 1991, 
γεγονός που υπογραμμίζει κατά τον πιο δραματικό τρόπο ότι το 
δημοσιονομικό μας πρόβλημα είναι διαρθρωτικό και οφείλεται 
αποκλειστικά στο υπερβολικό ύψος του Δημόσιου χρέους, που η 
παρούσα Κυβέρνηση κληρονόμησε. Είναι γεγονός αυταπόδεικτο ότι αν 
δεν υπήρχαν οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου χρέους, ή 
αν περιοριζόταν στο λογικό επίπεδο του 12% των συνολικών δαπανών, 
όπως ήταν το 1980, δεν θα είχαμε δημοσιονο
μικό πρόβλημα.
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Ο Προϋπολογισμός του 1992 έγινε με ρεαλιστικές εκτιμήσεις σε 
ό,τι αφορά, τόσο τα φορολογικά έσοδα, όσο και τα έσοδα από την 
αποκρατικοποίηση και την αξιοποίηση Δημόσιας γης με βάση 
συγκεκριμένες εκτιμήσεις. Οι δαπάνες εξάλλου συγκροτούνται στα 
κατώτερα δυνατά επίπεδα, αφού ο ρυθμός αύξησής τους μέσα στο 1992 
περιορίζεται στο μισό του ρυθμού που αυξήθηκαν κατά το 1991. Το 
γεγονός αυτό συνδέεται βέβαια με την συνέχιση της αυστηρής 
εισοδηματικής πολιτικής, αλλά και με την αποκλιμάκωση του 
πληθωρισμού που επιτρέπει την μείωση των επιτοκίων και τη 
συγκράτηση των δαπανών του Δημόσιου χρέους.

Ο Προϋπολογισμός του 1992 περιέχει και μια απαραίτητη 
καινοτομία, που θα έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού. Σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα η δαπάνη για τα χρεολύσια δεν αποτελεί πλέον 
μέρος των δαπανών του προϋπολογισμού, αλλά εμφανίζεται μόνο στους 
πίνακες διαχείρισης του Δημόσιου χρέους. Φυσικά, σύμφωνα με την 
σχετική συνταγματική επιταγή η οποία δεν είναι δυνατόν ν' 
αλλάξει, τα χρεολύσια θα περιλαμβάνονται ως δαπάνη στους 
αναλυτικούς πίνακες του Προϋπολογισμού. Με το νέο αυτό ορισμό το 
καθαρό έλλειμμα του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους κατά το 
1992 σημειώνει μείωση κατά 540 δισεκατομμύρια και περιορίζεται 
στο 7,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε σύγκριση με 13,1% 
του 1991. Ταυτόχρονα το πρωτογενές έλλειμμα μετατρέπεται για 
πρώτη φορά σε μικρό πλεόνασμα της τάξεως των 250 δισεκατομμυρίων 
δραχμών που αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του ΑΕΠ.

θα πρέπει να τονισθε ί ιδιαίτερα ότι για πρώτη φορά έγινε 
συστηματική προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης του Δημόσιου 
χρέους και της χρηματοδότησής του. Συγκεκριμένα:

Πρκότον, ενώ στο παρελθόν η χρηματοδότησή του στηριζόταν σχεδόν 
κατά τα 2/3 στις υποχρεωτικές καταθέσεις των τραπεζών και την 
επένδυσή τους σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και το υπόλοιπο 
περίπου 1/3 χρηματοδοτείτο με προσφυγή στην ελεύθερη αγορά, 
σήμερα οι όροι έχουν αντιστραφε ί.

Δεύτερον, το εσωτερικό Δημόσιο χρέος στο τέλος του 1989 
αποτελείτο κατά 60% περίπου από βραχυπρόθεσμους τίτλους και κατά 
το 40% περίπου από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα διάρκειας ενός 
έτους και άνω. Με σειρά διαπραγματεύσεων και συμφωνιών που 
έγιναν με τις τράπεζες η κατάσταση αυτή έχει ήδη βελτιωθεί 
ουσιαστικά. Στις 31.12.91 το εσωτερικό Δημόσιο χρέος αποτελείται 
κατά 70% περίπου από τίτλους διάρκειας ενός έτους και άνω. 
Υπολογίζεται δε ότι μέχρι το τέλος του 1992 το ποσοστό αυτό θα 
έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 
μεγαλύτερο μέρος αυτών των μακροπροθέσμων τίτλων είναι ομόλογα 
διετούς λήξεως και άνω και φτάνουν μέχρι και δεκαετούς.

Ταυτόχρονα εισήχθη στην αγορά τίτλων του Δημοσίου ο θεσμός του 
κυμαινομένου επιτοκίου ο οποίος και επέτρεψε την έκδοση τόσο 
μακροετών τίτλων.

Τέλος υπογραμμίζεται ότι για πρώτη φορά εφέτος από το 1985 
αποκαταστάθηκε η φερεγγυότητα του Ελληνικού Δημοσίου αφού 
τακτοποιήθηκαν στο ακέραιο οι κατσπεσούσες εγγυήσεις που αφειδώς 
χορηγούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά ουδέποτε επλήρωναν. 
Παράλληλα περιορίστηκε σημαντικά η έκδοση νέων εγγυήσεων. Αυτό
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σε συνδυασμό με την τακτοποίηση των απλήρωτων εγγυήσεων οδήγησε 
σε σημαντική μείωση των συνολικών εγγυήσεων που εκκρεμούν, από
3,2 τρισεκατομμύρια δραχμών στο τέλος του 1990 σε 2,7 τρίς το 
1991 .

Οι κινήσεις αυτές συνθέτουν τη συνολική εικόνα σοβαρής 
δημοσιονομικής εξυγίανσης που σε συνδυασμό με την σταθερή αύξηση 
των εσόδων, ως αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης προσπάθειας για την 
επέκταση της φορολογικής βάσης και την σύλληψη της φοροδιαφυγής, 
θα επιτρέψουν την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας μετά 
το 1994 που εκτιμάται ότι ο τακτικός προϋπολογισμός θα εμφανίσει 
για πρώτη φορά από το 1979, μικρό περίσσευμα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 

Υπουργός Οικονομικών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ





ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας επιβραδύνθηκε 
αισθητά το 1991, διακόπτοντας έτσι μια μακρά περίοδο συνεχούς και 
αδιατάρακτης ανόδου που είχε προηγηθεί.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στους ρυθμούς ανόδου του ΑΕΠ 
σημειώθηκαν μεταξύ των επί μέρους χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, αλλά και 
αεταξύ του Οργανισμού ως συνόλου και άλλων ομάδων χωρών. 
Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ 
περίορίστηκε το 1991 σε 1,1%, από 2,6% το 1990. Στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και τη Σοβιετική Ενωση το ΑΕΠ παρουσίασε 
εντυπωσιακή μείωση (-10%), εξαιτίας κυρίως των σημαντικών και 
οδυνηρών προσαρμογών που απαιτούνται για τη μεταλλαγή και τον 
εκσυγχρονισμό των δομών της οικονομίας τους. Η μείωση του ΑΕΠ 
σίπ·£ χώρες αυτές οφείλεται, επίσης, στην κατακόρυφη πτώση των 
εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ των, στα πλαίσια της ΚΟΜΕΚΟΝ. Μεγάλη 
μείωση (-4%) της οικονομικής δραστηριότητας παρατηρήθηκε επίσης 
στις χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως εξαιτίας καταστροφών που 
προκλήθηκαν από τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράκ και το 
Κουβέιτ, αλλά και της επιφυλλακτικότητας που συνοδεύει έκτοτε τις 
εξελίξεις στο χώρο αυτό.

Οι τιμές καταναλωτή, παρουσίασαν αύξηση κατά το 1991, 
αντίστοιχη περίπου προς εκείνη του προηγουμένου έτους. Μεταξύ 
όμως των επιμέρους χωρών-μελών του Οργανισμού παρατηρήθηκαν 
ιδιαίτερα σημαντικές αποκλίσεις, λόγω της μεγάλης διαφοροποίησης 
στόχων και μέτρων πολιτικής που είχαν επιλέξει οι κυβερνήσεις 
τους. Στις ΗΠΑ οι πληθωριστικές πιέσεις παρουσίασαν ελαφρά 
χαλάρωση, ενώ αντίθετα οι πιέσεις αυτές επιτάθηκαν στη Γερμανία 
και την Ιαπωνία.

Η χαλάρωση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας είχε ως 
συνέπεια την απότομη αύξηση της ανεργίας και την αισθητή 
επιβράδυνση του όγκου του παγκοσμίου εμπορίου κατά το 1991.

Οι διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολλαρίου 
ΗΠΑ έναντι του γιεν Ιαπωνίας και του μάρκου Γερμανίας κατά τη 
διάρκεια του 1991 ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Οι μεταβολές αυτές 
εμπεριέχουν κινδύνους αναφορικά με την ταχύτητα της διαδικασίας 
προσαρμογής των εξωτερικών ανισορροπιών που έχουν χαρακτηρίσει τα 
τελευταία έτη τις οικονομίες των κυριότερων βιομηχανικών χωρών. Η 
ενίσχυση της συνεργασίας της Ομάδος των Επτά ισχυρών βιομηχανικών 
χωρών της Δύσης για σταθεροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
κρίνεται απαραίτητη, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή επίλυση των 
προβλημάτων της παγκόσμιας οικονομίας.
2ϊ j ·
1'. 1. Οικονομική Δραστηριότητα.

Με χαλαρότερους ρυθμούς, όπως προαναφέρθηκε, εξελίχθηκε η 
οικονομική δραστηριότητα στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ κατά το 1991. 
Σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις του Οργανισμού, ο ρυθμός αύξησης 
του ΑΕΠ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ εσημείωσε αισθητή χαλάρωση, 
κυρίως κατά το α' εξάμηνο, ενώ υπάρχουν κάποια σημεία βραδείας 
ανάκαμψης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η επιβράδυνση 
εκτιμάται ότι ήταν εντονότερη στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον 
Καναδά και την Αυστραλία. Αντίθετα, λιγότερο έντονοι ρυθμοί
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

επιβράδυνσης αναμένονται στην Ιαπωνία, τη Γερμανία, τις 
οικονομίες που επηρεάζονται από τις εξελίξεις στη Γερμανική 
οικονομία, (Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ελβετία και 
Σκανδιναυϊα) και τέλος την Ισπανία και Πορτογαλία. Στις χώρες- 
μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ως σύνολο, εκτιμάται 
ότι ο ρυθμός αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας θα 
περιορισθεί στο 1,5% κατά το 1991, έναντι 2,8% το 1990.

Π ί νακας 1.1.

Μεταβολή (%) του Πραγματικού Ακαθάριστου Εγχωρίου 
Προϊόντος (τιμές αγοράς) σε Χώρες του ΟΟΣΑ

1990 1991

Σύνολο 0.0.Σ.Α. 2,6

(Εκτιμήσεις) 

1,1

Σύνολο Ε.Ο.Κ. 2,8 1,5

Βέλγιο 3,5 1,9
Γαλλία 2,8 1,4
Γερμανία * 4,5 2,8
Δανία 1,6 1,1
Ελλάδα ** 0,1 0,3
Ηνωμένο Βασίλειο 0,6 - 1,8
Ιρλανδία * 5,7 2,2
Ισπανία 3,7 2,9
Ιταλία 2,0 1,7
Λουξεμβούργο 2,6 2,9
Ολλανδία 3,5 2,1
Πορτογαλία 4,4 3,4

Αλλες Χώρες

Η.Π.Α.* 0,9 - 0,2
( Ιαπωνία * 5,6 3,5

Καναδάς 0,9 - ι,ο
Αυστραλία 1,5 0,2
Τουρκία * 9,2 3,7

* Ρυθμοί μετοβολής (X) Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 
*' Ιύμςυνο με ηρόοφοτες εκτιμήσεις του ΥΓΕΘΟ οι μεταβολές 

του ΑΕΠ διεμορφύνοντοι υς εξής:1990: -0,IX. 1991: 1.0%.
Γήγή: O.E.C.O.: ECONOMIC OUTLOOK No. 49. JUNE 1991

Οι εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα και η σχετική 
χαλάρωση του ρυθμού οικονομικής δραστηριότητας στις αρχές του 
1991 οφείλονται στις οικονομικές παρενέργειες του πολέμου του 
Περσικού Κόλπου, αλλ' ιδίως στην ασκηθείσα περιοριστική πολιτική, 
που επηρέασε την οικονομική δραστηριότητα σε βαθμό μεγαλύτερο από 
τον αναμενόμενο, αλλά και για χρονικό διάστημα εκτενέστερο από 
εκείνο που είχε προβλεφθεί κατά το προηγούμενο έτος όταν 
διαμορφώνονταν μέτρα πολιτικής. Σταδιακά όμως, άρχισε να 
ασκείται, εντός του 1991, χαλαρότερη νομισματική πολιτική στις 
ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες.
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πίνακας 1.2.

Ανεργοι σε Ποσοστό (%) του Εργατικού Δυναμικού (1)

1990 1991
(Εκτιμήσεις)

Σύνολο Ο.Ο.Σ.Α. σι ΙΟ 7,1

Σύνολο Ε.Ο.Κ. 8,4 9,0

Βέλγιο 8,8 8,8
Γαλλία 9,0 9,4
Γερμανία 5,1 5,0
Δανία 9,6 9,8
Ελλάδα 7,7 9,0
Ηνωμένο Βασίλειο 5,5 8,2
Ιρλανδία 14,0 14,7

•Ισπανία 16,2 15,9
Ιταλία 11,0 11,3
Λουξεμβούργο 1,3 1,4
Ολλανδία 6,5 6,5
Πορτογαλία 4,6 4,5

Αλλες Χώρες
Η.Π.Α. 5,5 6,7
Ιαπωνία 2,1 2,2
Καναδάς 8,1 10,1
Αυστραλία 6,9 9,9
Τουρκία 10,1 ιι,ι

(1) Σϋμςυνα pc εθνικούς οριομούς
Γϊ]γή: O.E.C.D.: ECONOMIC OUTLOOK. No 49. JUNE 1991

1.2. Απασχόληση και Ανεργία

Η απασχόληση στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ αναμένεται να 
διατηρηθεί το 1991 σε επίπεδα παραπλήσια προς εκείνα του 1990, 
ενώ το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει αύξηση 
κατά μία, περίπου, ποσοστιαία μονάδα και θα φθάσει το 7,1% του 
εργατικού δυναμικού (1990: 6,2%). Στη Βόρειο Αμερική (ΗΠΑ και 
Καναδάς) η ανεργία θα αυξηθεί με ρυθμό σχετικά ταχύτερο (κατά 
2,2% του εργατικού δυναμικού), ενώ ανάλογη αύξηση αναμένεται και 
στην Ιαπωνία.

Ειδικότερα, στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
εκτιμάται ότι κατά το 1991 ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης θα 
παρουσιάσει σημαντική υποχώρηση (από 1,7% το 1990 σε - 0,1% το 
1991). Στις επιμέρους χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναμένεται 
να σημειωθούν σημαντικές αποκλίσεις στο ποσοστό ανεργίας. Τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εκτιμάται ότι θα παρατηρηθούν στην 
Ισπανία, Ιρλανδία και Ιταλία.
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1.3. Τιμές - Πληθωρισμός

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, ο ρυθμός ανόδου των 
τιμών καταναλωτού (αποπληθωριστής ιδιωτικής κατανάλωσης) στις 
χώρες-μέλη του Οργανισμού κινήθηκε με ρυθμό βραδύτερο κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 1991 από εκείνον του προηγούμενου έτους, 
προβλέπεται όμως ότι θα διαμορφωθεί τέ"λικά για το σύνολο έτους 
στα ίδια περίπου επίπεδα (1991: 4,5%, 1990: 4,6%). Στις χώρες- 
μέλη της ΕΟΚ, ειδικότερα, εκτιμάται ότι θα σημειωθεί ελαφρά 
επιτάχυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών καταναλωτού (1991: 4,6%, 
1990: 4,2%).

Πίνακας 1.3.

Μεταβολές (%) Αποπληθωριστή Ιδιωτικής 
Κατανάλωσης σε Χώρες του ΟΟΣΑ

1990 1991
(Εκτιμήσεις)

Σύνολο Ο.Ο.Σ.Α. 4/6 4,5

Σύνολο Ε.Ο.Κ. 4,2 4,6

Βέλγιο 3,5 3,3
Γαλλία 3,0 3,1
Γερμανία 2,5 3,3
Δανία 2,6 2,8
Ελλάδα * 20,0 17,8
Ηνωμένο Βασίλειο 4,8 6,0
Ιρλανδία 3,2 3,0
Ισπανία 6,7 6,1
Ιταλία 6,2 6,4
Λουξεμβούργο 3,7 3,4
Ολλανδία 2,5 2,7
Πορτογαλία 13,4 11,7

Αλλες Χώρες

Η.Π.Α. 5,0 4,3
Ιαπωνία 2,4 2,5
Καναδάς 4,2 5,8
Αυστραλία 6,1 4,2
Τουρκία 60,3 64,0

* Γύμςονο με πρόσφατες εκτιμήσεις του ΥΓΕΘΟ οι μεταβολές του 
ιποπληθυριοτή ιδιυτικής κοτσνάλυσης διεμορφόνονται ος εξής:
1990: 20.IX. 1991: 18.2%.

Πηγή: O.E.C.D.: ECONOMIC OUTLOOK. No 49, JUNE 1991

Η σχετική αυτή στασιμότητα του πληθωρισμού επί ετήσιας 
βάσεως οφείλεται στη σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις χώρες-μέλη του Οργανισμού κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 1991 και στην υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου στα 
προ του πολέμου επίπεδα.
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1.4. Διεθνές Εμπόριο, Ισοζύγια Πληρωμών και Συναλλαγματικές
Ισοτιμ ί ες.

0 όγκος του παγκοσμίου εμπορίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
χου ΟΟΣΑ, επιβραδύνθηκε σημαντικά το 1991 (1991:3,1%, 1990:5,0%). 
Επιβράδυνση επίσης εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει και ο ρυθμός 
αύξησης του όγκου του εμπορίου μεταξύ των χωρών-μελών του 
Οργανισμού. Η επιβράδυνση αυτή του εμπορίου οφείλεται σε 
ασυνήθιστα ισχυρές επιδράσεις που επέφερε η χαλάρωση της 
οικονομικής δραστηριότητας των χωρών-μελών του Οργανισμού, κατά 
χο δεύτερο εξάμηνο του 1990 και το πρώτο εξάμηνο του 1991 αλλά 
και Π απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου - μετά την εισβολή 
χου Ιράκ στο Κουβέιτ - που διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα για 
αρκετούς μήνες πριν υποχωρήσει και πάλι.

Το εμπορικό ισοζύγιο των χωρών - μελών του Οργανισμού 
αναμένεται ότι θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση κατά το 1991, με 
■περιορισμό του ελλείμματος από 37,2 δισεκ. δολ. το 1990 σε μόνον 
8 δισεκ. δολ. το 1991. Στις ΗΠΑ, ειδικότερα, υπάρχει εκτίμηση για 
σημαντική μείωση του ελλείμματος (1991: 79 δισεκ. δολ., 1990: 
108,7 δ ισεκ. δολ.). Εξάλλου, βελτίωση αναμένεται και στους όρους 
εμπορίου των χωρών - μελών του Οργανισμού (3,8%).

Αντίθετα, το εμπορικό ισοζύγιο στις χώρες - μέλη της ΕΟΚ 
εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει έλλειμμα 30 δισεκ. δολ., έναντι 
πλεονάσματος 2,4 δισεκ. δολ. το 1990, που οφείλεται κυρίως στην 
αισθητή μείωση του πλεονάσματος της Γερμανίας. Στην Ιαπωνία το 
πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου εκτιμάται ότι θα διευρυνθεί και 
θα φτάσει στα 85 δισεκ. δολ. περίπου.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ, 
εν συνόλω, αναμένεται να εμφανίσει το 1991 βελτίωση. Θα υπάρξουν 
όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών - μελών του 
Οργανισμού, ιδίως λόγω μεταφορών κεφαλαίων για χρηματοδότηση του 
πολέμου στον Περσικό Κόλπο. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα αναμένεται 
να διαμορφωθεί σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα και να περιορισθεί 
σε 26 δισεκ. δολ., από 93,5 δισεκ. δολ. το 1990.

Οι απότομες εξάλλου διακυμάνσεις του δολλαρίου έναντι των 
άλλων βασικών νομισμάτων (μάρκου Γερμανίας και γιεν Ιαπωνίας), 
παρεμποδίζουν την εξάλειψη των διεθνών ανισορροπιών. Το 
αμερικανικό νόμισμα από το τέλος των εχθροπραξιών στον Περσικό 
Κόλπο (οπότε είχε φθάσει στα χαμηλότερα επίπεδά του, ιδίως 
απέναντι στο γερμανικό μάρκο), άρχισε σταδιακά να ανατιμάται και 
ξεπέρασε τα 1,80 μάρκα και τα 140 γιεν στη διάρκεια του θέρους, 
κυρίως λόγω των ισχυρών προσδοκιών για σύντομη έξοδο της 
αμερικανικής οικονομίας από την ύφεση και είσοδό της στο στάδιο 
της ανάκαμψης. Καθώς όμως οι προσδοκίες αυτές δεν επαληθεύονταν 
και η ανάκαμψη μετετίθετο χρονικά, το δολλάριο άρχισε να δέχεται 
πιέσεις, τις οποίες ενίσχυσε και η απόφαση της Ομοσπονδιακής 
Τράπεζας των ΗΠΑ για περαιτέρω μείωση του προεξοφλητικού και του 
διατραπεζικού επιτοκίου, σε μια προσπάθεια να υποβοηθηθεί η 
οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Ετσι, το δολλάριο υποχώρησε και 
έφθασε στα επίπεδα του Μαρτίου.
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Π ίνακας 1.4.

Ισοζύγιο Τρεχουοών Συναλλαγών 
(δισ. $)

1990 1991

Η.Π.Α. -99,3
(Εκτιμήσεις) 

- 9,0
Ιαπωνία 35,8 41,0
Γερμανία 47,9 0,0
Γαλλία - 7,8 -10,0
Ηνωμένο Βασίλειο -22,7 -11,0
Καναδάς -13,7 -10,0
Ιταλία -14,4 -13,0
Σύνολο των επτά χωρών -74,3 -12,0

Υπόλοιπες χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ -19,2 -14,0

Αλλες χώρες-μέλη της Ε.Ο.Κ.
Βέλγιο - Λουξεμβούργο 4,4 3,8
Δα ν ί a 1,6 1,2
Ελλάδα -3,6 -3,1*
Ιρλανδία 1,1 0,4
Ισπανία -16,0 -15,6
Ολλανδία 10,5 10,2
Πορτογαλία -0,1 -0,8
Ομάδες χωρών
Ε.Ο.Κ. 0,9 -38,0
0.0.Σ.Α. -93,5 -26,0
Ο.Π.Ε.Κ. 13,7 -31,4
Χώρες Αν. Ευρώπης (περιλ.ΕΣΣΔ) -1,0 - 7,0
Αναπτυσσόμενες μη πετρελαιο
παραγωγοί χώρες -1,2 -20,2

* Σύμφυνα με πρόο?οτες εκτιμηοεις της Τράπεζας της Ελλάδος το 
έλλειμμα τρεχουούν συναλλσγΰν σνι^ιένεται να κινηθεί σε επί
πεδα σημαντικά χτ^ηλάτερα αιό τα 2 δια. δολλάρια.

TViyr): O.E.C.D., ECONOMIC OUTLOOK. No. 47. JINE 1990

1.5. Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική.

Η νομισματική πολιτική που ασκείται στις χώρες - μέλη του 
ΟΟΣΑ είναι συνάρτηση του χαμηλού ρυθμού της οικονομικής 
δραστηριότητας των χωρών - μελών του και της προσπάθειας των 
νομισματικών αρχών για συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ol ΗΠΑ, ειδικότερα, για να επιτύχουν την έξοδο της 
οικονομίας τους από τη φάση ύφεσης, άσκησαν κατά το 1991 
χαλαρότερη νομισματική πολιτική, μειώνοντας κατ' επανάληψη το 
προεξοφλητικό και το διατραπεζικό επιτόκιο. Μείωση επιτοκίων 
παρατηρήθηκε επίσης στον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, 
τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Δανία και την Ιρλανδία, 
όπου ο ρυθμός αύξησης τιμών φαίνεται ότι ελέγχεται. Αντίθετα η 
Γερμανία και η Ιαπωνία, όπου η οικονομική δραστηριότητα είναι 
ακόμη ισχυρή, εφάρμοσαν ιδιαίτερα περιοριστική πολιτική, 
προκειμένου να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Ειδικότερα
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στη Γερμανία τα επιτόκια αυξήθηκαν, προκειμένου να ελεγχθεί η 
έντονη άνοδος της ζήτησης, η οποία οφείλεται στην ενοποίηση των 
δύο Γερμανιών.

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα στις χώρες του ΟΟΣΑ αναμένεται 
να -παρουσιάσουν το 1991 αύξηση ως ποσοστό του ΑΕΠ (1991: - 2,3%, 
1990: - 1,7%), εξαιτίας κυρίως της χαλαρής οικονομικής 
δραοτηριότήτας. Η εξέλιξη αυτή ήταν επίσης επακόλουθο της 
επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης στη Γερμανία, λόγω του 
υψηλού κόστους της ενοποίησης. Ετσι η Γερμανική κυβέρνηση 
απεφάσισε να επιβάλει περαιτέρω επιβαρύνσεις στο φόρο εισοδήματος 
και υψηλότερους έμμεσους φόρους ιδίως στην κατανάλωση ενεργείας, 
στοχεύοντας σε μείωση του ελλείμματος αυτού.

Στη Γαλλία το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
διαμορφώθηκε σε επίπεδα ίδια με εκείνα του 1990 παρά τη μείωση 
των φορολογικών εσόδων του προϋπολογισμού, αφ' ενός μεν εξαιτίας 
της χαλαρής οιοκονομικής δραστηριότητας και των φορολογικών 
ελαφρύνσεων και αφετέρου της μεγαλύτερης, από την αναμενόμενη, 
αύξησης των δαπανών (λόγω του πολέμου στον Περσικό Κόλπο) και της 
ασκηθείσης κοινωνικής πολιτικής.

Στην Ιταλία το έλλειμμα του προϋπολογισμού ως ποσοστό του 
ΑΕΠ περιορίστηκε ελαφρά (1991: 10,0%, 1990: 10,7%). Η μείωση αυτή 
προήλθε από την εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων που αποσκοπούσαν 
στην περικοπή των δαπανών και την αύξηση της εμμέσου φορολογίας. 
Τα μέτρα αυτά αντιστάθμισαν τελικά τη μείωση των φορολογικών 
εσόδων, που είχε παρατηρηθεί εξαιτίας της επιβράδυνσης του ρυθμού 
ανόδου της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το έλλειμμα του προϋπολογισμού αυξήθηκε 
από 0,1% επί του ΑΕΠ το 1990 σε 1,7% το 1991, μετά τη σημαντική 
κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας και την υιοθέτηση μέτρων 
κοινωνικής πολιτικής.

Στην Ισπανία το έλλειμμα του προϋπολογισμού μειώθηκε από 
3,4% επί του ΑΕΠ το 1990 σε 2,7% το 1991 λόγω ιδιαίτερα αυστηρής 
φορολογικής πολιτικής. Στην Πορτογαλία επίσης η αυστηρή 
δημοσιονομική πολιτική οδήγησε σε σημαντική μείωση του 
ελλείμματος του προϋπολογισμού από 3,4% επί του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος το 1990 σε 2,7% το 1991.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι αυξήθηκε το 1991 
μετά από κάμψη τον προηγούμενο χρόνο. Η άνοδος της οικονομικής 
δραστηριότητας συνδυάστηκε με επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του 
•πληθωρισμού και σημαντική μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου 
αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις, το 
ποσοστό ανεργίας σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το 1990. Οι 
εξελίξεις αυτές ήταν αποτέλεσμα τόσο εξωγενών παραγόντων όσο και 
της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε, στόχος της οποίας 
είναι η σημαντική μείωση του πληθωρισμού και των σοβαρών 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων που χαρακτηρίζουν την ελληνική 
οικονομία.

2.1. Προσφορά Αγαθών και Υπηρεσιών.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, σε σταθερές τιμές συντελεστών 
παραγωγής, εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 0,9% το 1991, έναντι 
μείωσης κατά 0,4% το 1990. Η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από τη σημαντική άνοδο του 
προϊόντος του πρωτογενούς τομέα (11%), η οποία ακολούθησε τη 
σοβαρή κάμψη του προϊόντος του τομέα αυτού (-10%) στο προηγούμενο 
έτος. Αντίθετα, το προϊόν του δευτερογενούς τομέα παρουσίασε 
σημαντική μείωση (-2,0% έναντι -0,5% το 1990), ενώ το προϊόν του 
τομέα των υπηρεσιών παρουσίασε μικρή μόνο αύξηση (0,4% έναντι 
1,9% το 1990). Με βάση τις εξελίξεις αυτές, το μη αγροτικό ΑΕΠ 
εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 0,4% το 1991, έναντι αύξησης του κατά 
1,1% το 1990, λόγω του συνδυασμένου αποτελέσματος της κάμψης του 
προϊόντος του δευτερογενούς τομέα και της μικρής αύξησης εκείνου 
του τριτογενούς τομέα.

Η κάμψη του προϊόντος του δευτερογενούς τομέα προήλθε από 
αντίστοιχη εξέλιξη σε όλους τους κλάδους, κυρίως όμως από τη 
μείωση του προϊόντος της μεταποίησης και τη σημαντική κάμψη του 
κλάδου των κατασκευών. Κάμψη σημειώθηκε και στον κλάδο παραγωγής 
ηλεκτρισμού - φωταερίου, ενώ ο κλάδος των ορυχείων παρουσίασε 
στασιμότητα.

Τέλος, αύξηση, αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό, εμφανίζει το 
προϊόν του τριτογενούς τομέα. Η επιβράδυνση αυτή οφείλεται κυρίως 
στον κλάδο των μεταφορών - επικοινωνιών, που εμφάνισε 
στασιμότητα, και στους κλάδους της δημόσιας διοίκησης και των 
διαφόρων υπηρεσιών που παρουσίασαν κάμψη.

2.2. Η Δαπάνη της Οικονομίας.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ακαθάριστη δαπάνη 
της οικονομίας, σε σταθερές τιμές, εκτιμάται ότι παρουσίασε 
σημαντική επιβράδυνση το 1991 και αυξήθηκε κατά 0,2% μόνο, έναντι 
3,4% το 1990.

Συγκεκριμένα, η συνολική καταναλωτική δαπάνη εκτιμάται ότι 
αυξήθηκε με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό από εκείνον του 1990 
(1991: 0,1%, 1990: 1,7%). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη
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μείωση της δημόσιας κατανάλωσης, αλλά και στο χαμηλό ρυθμό 
αύξησης της ιδιωτικής. Η επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
συνδέεται με την εκτιμώμενη στασιμότητα του πραγματικού 
διαθέσιμου εισοδήματος. Επιβράδυνση σημείωσε και ο ρυθμός αύξησης 
των συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, η οποία 
οφείλεται κυρίως στη σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των 
ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν μετά 
από κάμψη το 1990.

Τέλος, μείωση εμφανίζει, σε εθνικολογιστική βάση, το 
έλλειμμα του εξωτερικού τομέα της οικονομίας, με αποτέλεσμα να 
αυξηθεί το ΑΕΠ σε σταθερές αγοραίες τιμές κατά 1,0% το 1991, 
έναντι στασιμότητας (-0,1%) στο προηγούμενο έτος.

Π ί νακας 2.1

ΑΕΠ κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
(σε σταθερές τιμές)

(σε δισ. δρχ.)

X Μεταβολή
1987 1988 1989 1990 1991* 1988 1989 1990 1991

1. Γευργια 58.7 62,6 63,2 56.9 63.2 6.6 0.8 -10,0 11.0

2. Βιομηχανία 136,3 144,2 148.5 147.8 144,9 5.8 2.9 - 0,5 -2.0
2.1 Ορυχεία 8.1 9.1 9.4 9.7 9.7 12.3 3,3 3.4 0.0
2.2 Μεταποίηση 87.3 91,2 93.2 90,8 89,7 4.5 2.2 - 2.6 -1.2
2.3 Επιχ. Ηλεκ. Φυτ. 18,4 19.5 20.4 20,8 20,6 5.9 4.6 1.7 -1.0
2.4 Κατασκευές 22.5 24,4 25.5 26.5 24.9 8.4 4.5 3.9 -6,0

3. Υπηρεσίες 258.7 267.3 279.8 285.1 286.1 3.2 4.9 1.9 0.4
3.1 Μεταφ.- Επικοιν. 49.1 51.1 53.5 55.2 55.3 3.8 4.9 3.1 0,2
3.2 Εμπόριο - Τράπεζες 70.5 74.1 77,3 78.5 79,3 5.1 5.1 1.6 1.0
3.3 Κατοικίες 46.9 48,3 49.7 51.2 52.6 2.9 2.9 3.0 2.9
3.4 Δημ.Διοικ.-Αοφ.-Υγείο-Εκηαιδ. 63.5 64.5 68,9 69.2 68.6 1.6 6.8 0.4 -0.8
3.5 Διόψορες Υπηρεσίες 28.7 - 29.3 30.4 31.0 30,3 2.1 3.7 2.0 -2.3

4. ΑΕΠ. οε τιμές αυντελεοτϋν 453.7 474.2 491,5 489.8 494.2 4.5 3.7 - 0.4 0.9

5. Ηι αγροτικό ΑΕΠ (2+3) 395,0 411.6 428.8 432.9 431,0 4.2 4.2 1.1 -0.4

0|γή : ΥΠΕΘΟ, ΕΙΤΕ, Εθνικοί Λογοριοομοϊ για τα έτη 1987 - 1990 
*1991 : Προβλέψεις Δ/νοης Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προγρεμμοτισμού.

2.3. Απασχόληση - Ανεργία.

Η συνολική απασχόληση, που παρέμεινε σχεδόν στάσιμη (+0,2%) 
το 1990, παρουσιάζει κάποια κάμψη (-0,9%) το 1991, σύμφωνα με 
προσωρινά στοιχεία της ετήσιας δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΥΕ.

Η συνολική απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα φαίνεται 
ότι δεν σημείωσε ουσιαστική μεταβολή το 1991. Αυξημένη είναι η 
απασχόληση στη δημόσια διοίκηση (χωρίς τους έκτακτους υπαλλήλους

26



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ι,διωτικού δικαίου και τους απασχολούμενους σε ορισμένα ΝΠΔΔ) το 
α' εννεάμηνο του 1991, ενώ η απασχόληση στις ΔΕΚΟ εμφανίζεται 
μειωμένη και στις τράπεζες στάσιμη. Μείωση, εξάλλου, σημείωσε και 
ο δείκτης απασχόλησης της ΕΣΥΕ για τη βιομηχανία τους πρώτους 
μήνες του 1991.

Η ελαφρά μείωση της απασχόλησης και η φυσιολογική διεύρυνση 
του εργατικού δυναμικού συνέβαλαν στη διόγκωση του ποσοστού
ανεργίας. Αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό ανεργίας το 1991 σε σχέση 
με το 1990 σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της έρευνας της ΕΣΥΕ 
(1991: 8,1%, 1990: 7,2%). Την αυξητική τάση του ποσοστού ανεργίας 
επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για την καταγραφόμενη
ανεργία (7,3% το α' εννεάμηνο του 1991, έναντι 6,1% το 1990).
Σημειώνεται πάντως ότι μικρή αύξηση εμφανίζει και το ποσοστό 
ανεργίας στις υπόλοιπες χώρες της ΕΟΚ (οκτάμηνα, 1991: 8,6%,
1990: 8,4%). Τέλος, θετικά θα πρέπει να επηρέασαν την απασχόληση
οι ρυθμίσεις του Νόμου 1892 του 1990 που διευκολύνουν τη μερική 
απασχόληση, την τέταρτη βάρδια κλπ.

Π ί νακας 2.2
Εθνική Δαπάνη και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(Σταθερές τιμές 1970)
(σε δισ. δρχ.)

rrr- X Ηετεβαλή
rWft? 1987 1988 1989 1990 1991 1988 1989 1990 1991
1. Κατανάλωση 447.1 463,9 483,7 492.0 492.5 3.8 4.3 1.7 0.1
/ί Ια. Ιδιωτική 364,7 377,7 393,8 401,6 402,8 3.5 4.3 2.0 0.3
j; 1β. Δημόσια 82,4 86,2 89,9 90,4 89.7 4.7 4.3 0.6 -0.8

£■<
2. Ακαθόριστα; Ειιενδ. Παγίου Κεφαλ. 73,3 79,8 87,8 92.1 94,9 8.9 10,0 4.9 3.0
ϊ 2.0 Ιδιωτικές 52,4 58.3 64,0 69,9 72.0 11.2 9.8 9.2 3.0
-χ 2.β Δημόσιες 20.9 21.5 23,8 22,2 22.9 3.0 10.7 -6,7 3.2

rc
3. Αποθέματα και Στοτ. Διαφορές 17.0 15.4 22,6 30.3 28.0

4. Εγχώρια Τελική Ζήτηση 537.4 559,1 594,1 614,4 615,4 4.0 6.3 3.4 0.2

5. Εξαγωγές Αγαθών και Υίτροοιύν 130,8 142,6 144,5 145,7 154,4 9.0 1.3 0.8 6.0
ίτ 5ο. Εξαγωγές Αγαθών
·ν· 1

89,0 95.1 97,0 91,9 96,5 6,9 2.0 -5,3 5.0

6. Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 157,4 170,1 188,5 210,8 215,0 8.1 10,8 11.8 2.0
6ο. Ε ισσγυγές Αγαθών 123,7 131,3 145,5 163,9 168,8 6,1 10,8 12.6 3,0

7. Ισοζύγιο Αγαθών και Υπρεσιύν -26,7 -27.5 -44.0 -65,1 -60.6

fij-
8.Ακαθόριστα Εγχώριο Προϊόν 510,8 531.6 550,1 549,3 554,8 4.1 3.5 -0.1 1.0
τ (τιμές αγοράς)
>4· Συμβολή στη μεταβολή του ΑΕΠ (X)
Εγχώρια Ζήτηση 5.2 2.3 0.6
Αήοθέμοτα και Στατ. Διοςορές 1.4 1.4 -0,4
Εξωτερικός Τομέας -3.1 -3.8 0.8
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2.4. Οι εξελίξεις στις τιμές.
Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, που το Δεκέμβριο του 

προηγούμενου χρόνου ήταν ιδιαίτερα υψηλός, ήταν από τους βασικούς 
στόχους των μέτρων σταθεροποίησης της οικονομίας με αποτέλεσμα ο 
δωδεκάμηνος αυξητικός ρυθμός του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), 
μέχρι και τον Αύγουστο του 1991 να σημειώνει μια συνεχή 
επιβράδυνση.

Π ί νακας 2.3
Δωδεκάμηνος ρυθμός αύξησης του Δ.Τ.Κ. (%)

1990 Δεκέμβριος 22,8
1991 Ιανουάριος 21,7

Φεβρουάριος 21,8
Μάρτιος 19,5
Απρίλιος 21,5
Μάϊος 18,4
Ιούνιος 18,1
Ιούλιος 18,3
Αύγουστος 17,4
Σεπτέμβριος 17,9
Οκτώβριος 17,6

Η καθοδική αυτή τάση ανακόπηκε για λίγο το Σεπτέμβριο 
προφανώς λόγω των κερδοσκοπικών τάσεων που παρατηρήθηκαν από τη 
συνεχιζόμενη πολιτική απελευθέρωσης της αγοράς.

Στο δεκάμηνο Ιανουάριου - Οκτωβρίου 1991, ο δείκτης τιμών 
καταναλωτή (ΔΤΚ) σημείωσε αύξηση 14,0%, έναντι αυξήσεων 19,1% και 
11,8% που είχε σημειώσει κατά την ίδια περίοδο των ετών 1990 και 
1989 αντίστοιχα (βλέπε πίνακα που ακολουθεί).

Π ί νακας 2.4
Μεταβολές (%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

(Οκτώβριος έναντι Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους)

1989 1990 1991

Γενικός Δείκτης 
Ειδικοί Δείκτες:

11,8 19,1 14,0

Διατροφή 17,2 17,9 12,8
Ποτά - Καπνός 8,0 24,0 21,9
Ενδυση - Υπόδηση 15,8 17,2 13,2
Στέγαση 9,1 27,7 18,7
Διαρκή αγαθά 9,6 13,4 12,4
Υγεία - Ατομική Καθαριότητα 5,7 13,9 10,5
Εκπαίδευση - Μόρφωση - Αναψυχή 10,0 15,9 19,1
Μεταφορές - Επικοινωνίες 3,4 26,9 9,6
Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες 3,9 11,8 13,0

Σημειώθηκε δηλαδή επιβράδυνση του αυξητικού ρυθμού του ΔΤΚ 
κατά 5,1 εκατοστιαίες μονάδες στο αναφερόμενο δεκάμηνο του 1991 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 1990, η οποία προήλθε από 
μικρότερες αυξήσεις στις τιμές όλων των ομάδων αγαθών και
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υπηρεσιών με εξαίρεση τις ομάδες "εκπαίδευσης, μόρφωσης, 
αναψυχής" και "λοιπών αγαθών και υπηρεσιών". Ειδικότερα, στην 
επιβράδυνση αυτή του ΔΤΚ συνέβαλαν:

α) Κατά 3,1 εκατοστιαίες μονάδες οι μικρότερες αυξήσεις που 
δόθηκαν εφέτος μέσα στο δεκάμηνο στις τιμές των τιμολογίων 
υπηρετών των ΔΕΚΟ και στις τιμές των καυσίμων.

β) Κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες οι μικρότερες αυξήσεις στις 
τιμές των ειδών διατροφής, κυρίως των οπωρολαχανικών, 
δημΠτΡιακών, ελαίων, λιπών και των γαλακτοκομικών.

γ) Κατά 0,4 της εκατοστιαίας μονάδας οι μικρότερες αυξήσεις 
στις τιμές των υπόλοιπων ομάδων αγαθών και υπηρεσιών.

Σε μέσα επίπεδα δεκαμήνου (Ιανουαρίου-Οκτωβρίου) ο ρυθμός 
αύξησης των τιμών παρουσίασε φέτος μικρή επιβράδυνση και έφτασε 
το 19,1% έναντι αντίστοιχου ρυθμού 19,9% το 1990, προβλέπεται δε 
ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα διατηρηθεί γύρω στο 19% 
έναντι αντίστοιχου ρυθμού 20,4% το 1990. Στην επιβράδυνση αυτή θα 
συντελέσουν η προβλεπόμενη για φέτος μικρότερη επίπτωση των 
έμμεσων φόρων στη διαμόρφωση των τιμών και η επιβράδυνση του 
αυξητικού ρυθμού του αποπληθωριστή αγροτικού προϊόντος, που θα 
προέλθει κυρίως από την προβλεπόμενη μείωση του αυξητικού ρυθμού 
των απολαμβανόμενων γεωργικών τιμών. Τέλος, η περιοριστική 
εισοδηματική πολιτική που εφαρμόστηκε αναμένεται ότι θα οδηγήσει 
σε επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του κόστους εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος στον αστικό τομέα της οικονομίας από 19,5% το 1990 σε 
15,4% το 1991, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΥΠΕΘΟ.

2.5. Η αμοιβή εργασίας το 1991.

Σύμφωνα με την κυβερνητική εισοδηματική πολιτική, το σύστημα 
της ΑΤΑ έπαυσε να ισχύει από 1ης Ιανουάριου 1991. Με βάση την 
κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 24.12.1990 και κυρώθηκε 
με το Ν.1947/91, χορηγήθηκαν αυξήσεις 4% από 1.1.91 και 4% από 
1.7.91 στις συνολικές τακτικές αποδοχές των εργαζομένων στο 
Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., ενώ ορίστηκε ότι οι ίδιες 
αυξήσεις θα εχορηγούντο στους μισθωτούς του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα "μέσω της διαδικάσίας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας". 
Στην πράξη, οι συλλογικές συμβάσεις για το προσωπικό των 
κυριότερων ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια 
του έτους περιείχαν μισθολογικές ρυθμίσεις που είχαν ως 
αποτέλεσμα η μέση ετήσια αύξηση των αποδοχών να είναι περίπου ίση 
με αυτήν των δημοσίων υπαλλήλων. Στον ιδιωτικό τομέα, εξάλλου, η 
κυβερνητική κατεύθυνση για αυξήσεις μισθών συνεπείς με τη 
διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού έγινε στην ουσία 
αποδεκτή κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας που υπογράφηκε στις 3.4.91, ήταν διετούς διάρκειας και 
προέβλεπε:
(α) αύξηση των κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων κατά 6,3% 

από 1.1.91, 5,6% από 1.7.91, 5,4% από 1.1.92 και 4 % από
1.7.92 και

(β) ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της ΑΤΑ των προηγουμένων 
ετών στις βασικές αποδοχές σε δύο δόσεις, από 1.1.91 
και 1.7.92.
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Με βάση τα δεδομένα αυτά, υπολογίζεται ότι οι μέσες αποδοχές 
αυξήθηκαν το 1991 κατά 15,5% περίπου (*). Αν ληφθεί υπόψη ότι η 
αντίστοιχη αύξηση του μέσου επιπέδου των τιμών καταναλωτή είναι 
19% περίπου, προκύπτει ότι η αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών 
μειώθηκε εφέτος κατά 3% περίπου.

Η πολιτική μισθών για το 1991 συμπληρώθηκε από τη μείωση της 
φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών που προέκυψε από τις 
ρυθμίσεις του Ν.1914/90 (αναπροσαρμογή των αφορολόγητων ποσών 
χωρίς δικαιολογητικά, αναπροσαρμογή και απλοποίηση της 
φορολογικής κλ ίμακας).

Επίσης στα τέλη του 1990 και κατά τη διάρκεια του 1991 
ψηφίστηκαν ο Ν.1915/90 (προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 
και του κοινωνικού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια του 
συνδικαλιστικού κινήματος), ο Ν.1943/91 για τη δημόσια διοίκηση 
(σύστημα προσλήψεων, αξιολόγηση προσωπικού, μεταθέσεις - 
μετατάξεις - αποσπάσεις), ο Ν.1947/91 (που, μεταξύ άλλων, 
προβλέπει τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.1892/90 για το 
προσωπικό των προβληματικών επιχειρήσεων και ορισμένων διατάξεων 
του Ν.1876/90 για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις), ο Ν.1957/91 
(που, μεταξύ άλλων, προβλέπει τροποποίηση των διατάξεων του 
Ν.1892/90 για τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και τις ώρες 
εργασίας του προσωπικού τους), και ο νόμος που πρόσφατα ψηφίστηκε 
από τη Βουλή των Ελλήνων για την απασχόληση των αλλοδαπών, ενώ 
εκδόθηκαν τα Π.Δ. 85/91 (προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά 
την εργασία) και 147/91 (ορισμός αριθμού μεσολαβητών - διαιτητών 
του Ν.1876/90). Τέλος, με υπουργικές αποφάσεις συνεχίστηκαν τα 
προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
μειώθηκαν τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των μισθωτών.

2.6. Νομισματικές και Πιστωτικές Εξελίξεις.

Η νομισματική πολιτική στα πλαίσια της γενικότερης 
οικονομικής πολιτικής, είχε ως κεντρική επιδίωξη στο 1991, όπως 
και στο 1990, την επιβράδυνση του πληθωρισμού και την επίτευξη 
ισορροπίας στο βασικό ισοζύγιο πληρωμών, ενώ επίσης βασικός 
στόχος ήταν και η συνέχιση της προσπάθειας για την πλήρη 
απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος και η περαιτέρω ανάπτυξη 
των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις 
επιβεβαιώνουν ότι οι παραπάνω στόχοι έχουν προσεγγισθεί με 
σημαντική επιτυχία.

Με βάση προσωρινά στοιχεία, η συνολική πιστωτική επέκταση 
προς την οικονομία από το τραπεζικό σύστημα αυξήθηκε σε 
δωδεκάμηνη βάση τον Αύγουστο 1991 κατά 11,3% έναντι αύξησής της 
κατά 15% το Δεκέμβριο του 1990. Η συγκράτηση είναι 
μεγαλύτερη και από εκείνη που είχε καθοριστεί ως στόχος για το 
1991 (12,5%-13,5%). Μεγαλύτερη ήταν η επιβράδυνση που σημειώθηκε

(*) Πρόκειτοι για εκτίμηση της Διεύθυνση Ηοκροοικονομικής Ανάλυσης και Προγραμματισμού του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίος. Το στοιχείο τυν δειγματοληπτικόν ερευνών της ΕΣΥΕ γιο την αύξηση τυν αποδοχών 
επιμέρους κατηγοριών εργατοϋπάλληλον δεν είναι ακόμη διοθέσιμα.
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στο ρυθμό αύξησης του χρήματος με την ευρεία έννοια (M3), του 
οποίου ο δωδεκάμηνος ρυθμός τον Αύγουστο του 1991 ήταν 7,5% 
έναντι 14,2% το Δεκέμβριο του 1990. Σε σημαντικό βαθμό, η 
επιβρό&υνση στο ρυθμό αύξησης του M3 οφείλεται στη στροφή του 
αποταμιευτικού κοινού από καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα σε 
-τοποθετήσεις σε χρεόγραφα του Ελληνικού Δημοσίου λόγω των 
υψηλότερων αποδόσεων των τελευταίων. Σημειώνεται ότι η μετατόπιση 
από καταθέσεις σε τίτλους του Δημοσίου ήταν πολύ μεγαλύτερη 
απ'ότι αναμενόταν, με συνέπεια να περιοριστεί ο βαθμός 
"ρευστότητας της οικονομίας με ευνοϊκές επιπτώσεις τόσο στον 
πληθωρισμό όσο και στο ισοζύγιο πληρωμών.

Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της συνολικής πιστωτικής 
επέκτασης στην εξεταζόμενη περίοδο ήταν μεγαλύτερη στο δημόσιο 
τομέα απ'ότι στον ιδιωτικό. Συγκεκριμένα, η πιστωτική επέκταση 
προς το δημόσιο τομέα σε δωδεκάμηνη βάση τον Αύγουστο του 1991 
ήταν 10,0% έναντι στόχου 12-13%. Η συγκράτηση αυτή, που 
σημειώθηκε παρά την υπέρβαση του ελλείμματος της Κεντρικής 
Διοίκησης, αντανακλά τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ελλείμματος 
από το μη τραπεζικό κοινό, το οποίο στην περίοδο Ιανουάριου - 
Αυγούστου 1991 απορρόφησε υπερδιπλάσια ποσότητα κρατικών 
χρεογράφων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η καθαρή χρηματοδότηση των ΔΕΚΟ κατά το οκτάμηνο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 1991 μειώθηκε κατά 73 δισεκ. δρχ. έναντι 
μείωσης κατά 89 δισεκ. δρχ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
Ειδικότερα τα δάνεια προς τις ΔΕΚΟ αυξήθηκαν κατά 95,5 δισεκ. 
δρχ· έναντι 110,4 στην αντίστοιχη περίοδο του 1990, αλλά το 
πλεόνασμα διαθεσίμων, κυρίως ορισμένων ασφαλιστικών ταμείων, 
αυξήθηκε κατά 168 δισεκ. δρχ. έναντι 199 δισεκ. δρχ. στην 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας σε 
δωδεκάμηνη βάση τον Αύγουστο του 1991 ήταν 14,7% έναντι 16,5% το 
Δεκέμβριο του 1990. Τα υψηλά επιτόκια και η στασιμότητα που 
σημειώθηκε στη βιομηχανική παραγωγή ήταν οι κύριοι 
προσδιοριστικοί παράγοντες της μειωμένης ζήτησης για πιστώσεις. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις σε μεγάλο 
βαθμό υποκατέστησαν ένα μέρος των δανείων τους σε δραχμές με 
δάνεια σε συνάλλαγμα και, σε μικρότερο βαθμό, με άντληση 
κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά.

Εξάλλου συνεχίστηκε στο 1991 η απελευθέρωση του τραπεζικού 
συστήματος και η ανάπτυξη των αγορών χρήματος και κεφαλαίων με 
ταχύτερους ρυθμούς. Τα μέτρα που πάρθηκαν απέβλεπαν στην ενίσχυση 
του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, την κατάργηση, εκτός από 
ελάχιστες εξαιρέσεις, των τελευταίων περιορισμών στην τραπεζική 
χρηματοδότηση ορισμένων δραστηριοτήτων, την περαιτέρω επέκταση 
και απλούστευση των όρων δανεισμού σε συνάλλαγμα καθώς και την 
άρση των περιορισμών που ίσχυαν για τους ειδικούς πιστωτικούς 
οργανισμούς ως προς τις προσφερόμενες απ' αυτούς υπηρεσίες.

Στον τομέα της απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήματος από 
διοικητικές ρυθμίσεις, που ισχύουν εδώ και 35 χρόνια, τα μέτρα 
που πάρθηκαν ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Το ποσοστό της 
υποχρεωτικής χρηματοδότησης του Δημοσίου μειώθηκε από 40% της
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μεταβολής των καταθέσεων των τραπεζών σε 35% το Φεβρουάριο και σε 
30% τον Ιούλιο του 1991. Μέχρι τον Ιούνιο του 1993 η υποχρέωση 
αυτή θα έχει καταργηθεί τελείως. Εξάλλου με πρόσφατες αποφάσεις 
της Τράπεζας της Ελλάδος επιτράπηκε στις τράπεζες να μετατρέπουν 
σε μεσοπρόθεσμους διαπραγματεύσιμους τίτλους τις υποχρεωτικές 
επενδύσεις τους σε έντοκα γραμμάτια. Με τη μετατροπή αυτή οι . 
αντίστοιχες επενδύσεις παύουν να είναι υποχρεωτικές και οι 
τράπεζες είναι ελεύθερες να διαθέσουν τους τίτλους στην αγορά.

Με άλλη πρόσφατη απόφαση το ποσοστό της δέσμευσης που ίσχυε 
για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας μειώνεται από 10% σε 8% από 
τον Ιανουάριο του 1992 και σε 7% από τον Ιούλιο του 1992, χωρίς 
να επηρεασθεί ουσιαστικά η χρηματοδότηση της βιοτεχνίας, 
δεδομένου ότι ένα μέρος των κεφαλαίων που αντιστοιχούσαν στη 
δέσμευση παρέμεναν αδιάθετα και επενδύονταν σε έντοκα γραμμάτια 
του Δημοσίου. Η δυνατότητα αυτή καταργήθηκε και έτσι 
δημιουργείται εκ νέου κίνητρο για τη χορήγηση δανείων προς τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού και τα επιτόκια συνδέθηκαν με τα 
επιτόκια των δωδεκάμηνων έντοκων γραμματίων. Για να ενισχύσει τις 
επιχειρήσεις αυτές το Δημόσιο αποφάσισε να επιδοτήσει το επιτόκιο 
των νέων μακροπρόθεσμων δανείων κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.

2.7. Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα.

Η τραπεζική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε 
στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 1991 με βραδύτερο ρυθμό σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα 
οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 251 δισεκ. 
δρχ. ή 5,5%, έναντι 286 δισεκ. δρχ. ή 7,3% την αντίστοιχη 
περίοδο του 1990. Ειδικότερα, οι πιστώσεις των εμπορικών τραπεζών 
προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν στο οκτάμηνο κατά 96 δισεκ. 
δρχ. ή 4,3%, έναντι αύξησης κατά 129 δισεκ. δρχ. ή 6,9% την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η ζήτηση πιστώσεων 
διατηρήθηκε μέσα στην περίοδο σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της 
στασιμότητας στην βιομηχανική παραγωγή και τη διατήρηση των 
ονομαστικών επιτοκίων σε υψηλά σχετικά επίπεδα που, σε συνδυασμό 
με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, είχε ως αποτέλεσμα την 
αύξηση των πραγματικών επιτοκίων κατά 4 και πλέον ποσοστιαίες 
μονάδες. Η εξέλιξη αυτή των επιτοκίων, εξάλλου, οδήγησε τις 
επιχειρήσεις και σε υποκατάσταση δραχμικών δανείων με δάνεια σε 
συνάλλαγμα από το τραπεζικό σύστημα και το εξωτερικό. Μικρότερη 
ήταν η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των πιστώσεων των ειδικών 
πιστωτικών οργανισμών στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου (1991: 
6,6%, 1990: 7,7%).

Από την κατανομή των πιστώσεων κατά κλάδους δραστηριότητας 
προκύπτει ότι με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 1990 κινήθηκε η χρηματοδότηση της βιομηχανίας και της 
ναυτιλίας, ενώ στους υπόλοιπους κλάδους η πιστωτική επέκταση ήταν 
συγκρατημένη. Πάντως σχετικά ταχύτερη ήταν η χρηματοδότηση του 
εσωτερικού και εισαγωγικού εμπορίου. Τέλος, συγκρατημένες ήταν 
και οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων, κυρίως με ελεύθερα 
διαπραγματεύσιμο επιτόκιο, και δανείων Εργατικής Κατοικίας, λόγω 
αύξησης των επιτοκίων και μείωσης της επιδότησης των στεγαστικών 
δανείων με δαπραγματεύσιμο επιτόκιο για απόκτηση πρώτης 
κατοικίας.
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2 8. Ιδιωτικές καταθέσεις.

Οι ιδιωτικές καταθέσεις σε δραχμές στις εμπορικές τράπεζες 
αι τους ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς στο τέλος Αυγούστου 

1991 ήταν 8.201 δισεκ. δρχ., δηλαδή αυξήθηκαν μέσα στο οκτάμηνο 
Ιανουάριου - Αυγούστου κατά 97 δισεκ. δρχ. ή 1,2% έναντι 
ol\>xCo~coi χης αύξησης κατά 515 δισεκ. δρχ. ή 7,2% το 1990. (Πίνακας 
2.4)· Ο δωδεκάμηνος ρυθμός αύξησης τον Αύγουστο του 1991 ήταν 
7^1% έναντι 13,5% το Δεκέμβριο του 1990.

Εντονη ήταν η επιβράδυνση στις αποταμιευτικές καταθέσεις 
(ταμιευτηρίου και προθεσμίας) μέσα στο 1991, με αποτέλεσμα η 

αύξΠσι1 τους το οκτάμηνο Ιανουάριου - Αυγούστου 1991, να 
περι°Ριστε^ σε m δισεκ. δρχ. από 441 δισεκ. δρχ. την ίδια 
περίοδο του 1990. Η επιβράδυνση αυτή συνδέεται με τη σημαντική 
^τατόπιση καταθέσεων προς κρατικά χρεόγραφα που προήλθε σε 
}ϊέγτίλη έκταση από τη διεύρυνση της διαφοράς των αντίστοιχων 
£Πΐοδόσεων υπέρ των κρατικών τίτλων. Στην περίοδο Ιανουάριου - 
Σεπτεμβρίου 1991 οι τοποθετήσεις του μη τραπεζικού τομέα σε 
κρατικούς τίτλους ανήλθαν σε 1.076 δισ. δρχ. έναντι 521 δισ. δρχ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 1990. Υποκατάσταση καταθέσεων 
σημειώθηκε επίσης και με πωλήσεις χρεογράφων από το χαρτοφυλάκιο 
των τραπεζών με συμφωνία επαναγοράς (REPOS) που δεν υπόκεινται σε 
φορολόγηση τόκων ούτε σε υποχρεωτικές δεσμεύσεις από την Τράπεζα 
της Ελλάδος. Το ύψος των REPOS στο τέλος Αυγούστου ήταν 271 δισ. 
δρχ. Μεγαλύτερη υποκατάσταση παρατηρήθηκε στις καταθέσεις των 
εμπορικών τραπεζών με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους στην αύξηση των 
καταθέσεων να μειωθεί κατά 25% περίπου ποσοστιαίες μονάδες.

Πίνακας 2.5.

Κατανομή της Αύξησης των Ιδιωτικών Καταθέσεων 
σε δραχμές κατά φορείς 
(Ιανουάριος - Αύγουστος)

m

Εμπορικές Τράπεζες 
Ειδικοί πιστωτ.Οργι

f
(T.T.)
(Α.Τ.Ε.)

I (Ε.Κ.Τ.Ε.)

Σύνολο

Σύνολο ΙδιωτικώνΓ Καταθέσεων Αποταμιευτικές Καταθέσεις
1989 1990 1991 1989 1990 1991

74,0 82,4 36,8 73,4 74,0 54,5
26,0 17,6 63,2 26,6 21,0 45,5

( 3,7) (-3,1) (-39,9) ( 3,8) (-3,6) (-34,9)
(16,9) ( 8,9) ( 42,9) (18,0) (12,5) ( 34,1)
( 4,5) (10,2) ( 45,2) ( 4,6) (11,8) ( 40,3)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Π ί νακας 2.6.

Εξέλιξη των Ιδιωτικών Καταθέσεων 
(Ιανουάριος - Αύγουστος)

(σε εκστ. δρχ.)

Υπόλοιπα
31-8-91 1989

U δραχμές 

0|*ος 396.664 14.278
Top ιευτηρίου 5.665.336 540.505

Προθεσμίας Ζ.019.403 137.666
Δεσμευμένες 119.640 2.998

Σύνολο 8.201.043 695.447

Σε συνάλλαγμα 2.555.918 249.231

Ηετφολή Υπολοϊπυν
Ποσά Ποοαοτό X

1990 1991 1989 1990 1991

65.192 -24.783 6.0 22,1 -5.9
278.403 116.094 14,0 5,7 2.1
162.613 - 4.724 8.4 8.6 -0,2

8.952 10.704 3.7 9.9 9.8

515.160 97.291 12,0 7.2 1.2

210.183 315.866 16,6 11.2 14.1

2.9. Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών.

Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 1991 το έλλειμμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σημαντικά και έφτασε τα 
1.478 εκατ. δολ. έναντι 2.516 εκατ. δολ. την αντίστοιχη περίοδο 
του 1990. Το έλλειμμα αυτό υπερκαλύφθηκε από την καθαρή εισροή 
ιδιωτικών κεφαλαίων (1991: 1.766 εκατ. δολ., 1990: 1.789 εκατ. 
δολ.). Εξάλλου, ο καθαρός δανεισμός του δημόσιου τομέα 
περιορίστηκε σε 969 εκατ. δολ. (1990: 1.300 εκατ. δολ.) και 
χρησιμοποιήθηκε εξολοκλήρου για την ενίσχυση των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων της χώρας (Αύγουστος 1991: 5.320 εκατ. δολάρια). Η 
βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν αποτέλεσμα της 
πολύ ταχύτερης αύξησης του πλεονάσματος του ισοζυγίου αδήλων 
συναλλαγών από το ρυθμό διεύρυνσης του εμπορικού ελλείμματος.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου - Αυγούστου 1991 αυξήθηκε μόλις κατά 6,8% έναντι 
αυξήσεώς του κατά 34,5% την αντίστοιχη περίοδο του 1990. 
Σημαντικά μικρότερο ρυθμό ανόδου (3,9%) παρουσίασε το έλλειμμα 
του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς τα καύσιμα. Αντίθετα το έλλειμμα 
του ισοζυγίου καυσίμων αυξήθηκε κατά 25% ή 257 εκατ. δολ. λόγω 
της έντονης ανόδου των τιμών του αργού πετρελαίου διεθνώς μετά 
την κρίση στον Περσικό κόλπο.

Η περιορισμένη διεύρυνση του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς τα 
καύσιμα ήταν αποτέλεσμα της μικρής ανόδου (2,7%) της 
συναλλαγματικής δαπάνης για εισαγωγές και της στασιμότητας 
(+0,6%) των συναλλαγματικών εισπράξεων από εξαγωγές.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της συναλλαγματικής στατιστικής, 
τα οποία καλύπτουν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 1991, 
προκύπτει ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών, εκτός από τα 
καύσιμα, εμφανίζονται αυξημένες στις κατηγορίες τροφίμων και
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■jtoT^v (13%), και πρώτων υλών και ημ l κατεργασμένων προϊόντων 
(22%)· Η κατηγορία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων 
εμφανίζει στασιμότητα των εισπράξεων. Αντιθέτως μείωση εμφανίζουν 

εισπράξεις από εξαγωγές καπνού (2%) και ορυκτών και 
μεταλλευμάτων (22%). Στην αύξηση της συναλλαγματικής δαπάνης για 
εισαγωγές αγαθών εκτός από τα καύσιμα συνέβαλαν τα τρόφιμα τα 
οποία εμφανίζουν αύξηση 6% και τα βιομηχανικά είδη.καταναλώσεως η 
δαπάνη των οποίων αυξήθηκε κατά 9%, ενώ οι δαπάνες για πρώτες 
ύλες και κεφαλαιουχικά αγαθά παραμένουν στάσιμες. Ειδικά για την 
>ΐάτηγορία των βιομηχανικών ειδών καταναλώσεως αναφέρεται ότι 
Σημαντικό μέρος της ανόδου οφείλεται στη θεαματική αύξηση (60%) 
της δαπάνης για εισαγωγές αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως. Τούτο 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στα κίνητρα που παρασχέθηκαν τα 
τελευταία έτη για την εισαγωγή αυτοκινήτων σύγχρονης 
αντίρυπαντικής τεχνολογίας.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου άδηλων συναλλαγών στο οκτάμηνο 
Ιανουαρίου - Αυγούστου 1991 σημείωσε άνοδο κατά 30,4%. Η εξέλιξη 
αυτή ήταν αποτέλεσμα της ανόδου των άδηλων πόρων κατά 23,7% και 

Γτών άδηλων πληρωμών κατά 11,4%. Σχεδόν το μισό της αύξησης των 
άδηλων εισπράξεων οφείλεται στην ιδιαίτερα σημαντική άνοδο των 
"μεταβιβάσεων από την ΕΟΚ (Ιαν. - Αύγουστος 1991: 2.434 εκατ.
δολ., Ιαν. - Αύγουστος 1990: 1.522 εκατ. δολ.). Οι άδηλες
"εισπράξεις, χωρίς τις μεταβιβάσεις από την ΕΟΚ, παρουσίασαν άνοδο 
15,1%· Σημαντική θετική επίδραση στην ευνοϊκή αυτή εξέλιξη είχε η 
σχεδόν εξάλειψη των προσδοκιών για υποτίμηση της δραχμής. 
Αντιθέτως, αρνητική επίδραση είχαν η επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και η κρίση στη Μέση 
Ανατολή, κυρίως στις εισπράξεις ταξιδιωτικού συναλλάγματος.

Η άνοδος των άδηλων πληρωμών προήλθε από την κατά 15,5% 
αύξηση των πληρωμών για τόκους, μερίσματα, κέρδη και την κατά 
7,9% άνοδο των λοιπών πληρωμών. Αξιοσημείωτη είναι η πτώση κατά 
8,7% των πληρωμών ταξιδιωτικού συναλλάγματος, παρά την 
απελευθέρωσή του, στις αρχές Μαίου, για ταξίδια στις χώρες μέλη 
της ΕΟΚ. Η μείωση αυτή θα πρέπει να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στην 
αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης όσον αφορά την εξωτερική 
αξία της δραχμής.

Η καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων στο διάστημα Ιανουαρίου- 
Αυγούστου 1991 μειώθηκε ελαφρά (1,3%) σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 1990. Η μείωση αυτή προήλθε από την κατηγορία 
"Καταθέσεις σε συνάλλαγμα στα Πιστωτικά Ιδρύματα", ενώ όλες οι 
άλλες κατηγορίες κεφαλαίων σημείωσαν αύξηση. Συγκεκριμένα, από 
τις βασικές κατηγορίες ιδιωτικών κεφαλαίων η εισροή 
επιχειρηματικών κεφαλαίων παρουσίασε θεαματική αύξηση (47,1%) και 
έφθασε τα 780 εκατ. δολ., έναντι 530 εκατ. δολ. του αντιστοίχου 
οκταμήνου του 1990. Ανοδο (8,4%) επίσης παρουσίασε και η εισροή 
κεφαλαίων για αγορά ακινήτων ως αποτέλεσμα της αύξησης, τόσο της 
απευθείας εισροής σε συνάλλαγμα, όσο και των δραχμοποιήσεων 
καταθέσεων στεγαστικού ταμιευτηρίου.
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Πίνακας 2.7.

Στοιχαα Ισοζυγίου Πληρωμών 
(Ιανουάριος - Αύγουστος) 

(σε εκατ. δολ.)

1990 1991* Μεταβολή
%

Εισαγυγές 11.815,8 12.733,0 7,8
Καύσιμα 1.347,1 1.979,0 46,9
Χωρίς καύσιμα 10.468,7 10.754,0 2,7

Εξαγωγές 4.177,9 4.577,0 9,6
Καύσιμα 317,2 692,0 118,2
Χωρίς καύσιμα 3.860,7 3.885,0 0,6

Εμπορικό Ισοζύγιο - 7.637,9 - 8.156,0 6,8

Αδηλοι Πόροι 7.900,5 9.774,0 23,7
Ταξιδιωτικό 1.739,8 1.739,0 -

Μεταφορές 1.109,3 1.159,0 4,5
Μεταναστευτικά & εργατ. εμβ. 1.150,5 1.337,0 16,2
Τόκοι-Μερίσματα-Κέρδη 168,2 229,0 36,1
Αναλήψεις από μετ/μες καταθέσεις 1.325,0 1.805,0 36,2
Λοιποί 885,7 1.071,0 20,9
Ε.Ο.Κ. 1.522,0 2.434,0 59,9

Αδηλες Πληρωμές 2.778,6 3.096,0 11,4
Ταξιδιωτικό 709,4 648,0 -8,7
Υπηρεσίες Δημοσίου 156,8 177,0 12,9
Τόκοι-Μερίσματα-Κέρδη 1.274,8 1.473,0 15,5
Μεταφορές 164,6 246,0 49,5
Λοιπές 473,0 552,0 16,7

Ισοζύγιο Αδηλων 5.121,9 6.678,0 30,4

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλ. -2.516,0 -1,478,0 -41,3

Χρεολύσια -1.176,0 -2.771,0 135,6

Τρέχουσες συν/γές και χρεολύσια -3.692,0 -4.249,0 15,1

Εισροές Ιδιωτικών Κεφαλαίων 1.866,6 1.934,0 3,6
Επιχειρηματικά κεφάλαια 530,1 780,0 47,1
Για αγορά ακινήτων 637,2 691,0 8,4
Εμπορικές τράπεζες 16,2 55,0 239,5
Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμ. 523,4 131,0 -75,0

(Καταθέσεις ιδιωτ. σε συν/μα) (422,4) (144,0) (-65,9)
Εμπορικές πιστώσεις 284,4 369,0 29,7
Λοιπά -124,7 -92,0 -26,2

* Προουρινό στοιχεία
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Η καθαρή εισροή των πάσης φύσεως καταθέσεων σε συνάλλαγμα 
στα πιστωτικά ιδρύματα περιορίστηκε σε 131 εκατ. δολ. στο 
οκτάμηνο Ιανουάριου - Αυγούστου 1991 από 523 εκατ. δολ. στο 
αντίστοιχο οκτάμηνο του 1990. Η εξέλιξη αυτή των καταθέσεων σε 
συνάλλαγμα ήταν κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της σημαντικής ανόδου 
των δραχμοποιήσεων. Η καθαρή εισροή σε συνάλλαγμα (νέες 
καταθέσεις μείον αναλήψεις) παρουσίασε μείωση κατά 10%, που σε 
κάποιο βαθμό οφείλεται στην άνοδο του δολλαρίου διεθνώς.

Τέλος, οι πληρωμές χρεολυσίων υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με 
το αντίστοιχο οκτάμηνο του 1990 και έφτασαν τα 2.771 εκατ. δολ. 
έναντι 1.176 εκατ. δολ. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τα 
χρεολύσια του δημόσιου τομέα (Ιαν. - Αυγ. 1991: 2.603 εκατ. δολ., 
ίαν. - Αυγ. 1990: 1.098,3 εκατ. δολ.), και οφείλεται, κατά κύριο 
λόγο, στην εξόφληση του μονοετούς ομολογιακού δανείου του 
δημοσίου με ρήτρα ECU που είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο του 1990.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1991

3.1 Γενική εικόνα της δημοσιονομικής διαχείρισης

Είναι γεγονός, ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 1991, αν εξετασθεί μέσα στα στενά χρονικά πλαίσια 
μιας ετήσιας δημοσιονομικής διαχείρισης, δεν κατάφερε να 
ξεπεράσει με μεγάλη επιτυχία τις συμπληγάδες της εσωτερικής 
'ύφεσης/ των εξωτερικών κρίσιμων γεγονότων και των αναπόφευκτων 
Καθυστερήσεων στο πρόγραμμα αποκρατικοποίησης.
χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα έσοδα του Γενικού Κρατικού 
Προϋπολογισμού (Γ.Κ.Π.) έχουν υπολειφθεί κατά 8,8% των 
προϋπολογισθέντων. Ετσι, παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες του 
διαμορφώθηκαν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις 
προϋπολογισθείσες (-3,3%) το έλλειμμα υπερέβη κατά 15,3% το 
αρχικά αναμενόμενο. Είναι πάντως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι παρά 
τις τόσες αρνητικές συγκυρίες το έλλειμμα του 1991 διαμορφώθηκε 
σε αισθητά χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο του 1990, (μείωση κατά 
8,6%) ενώ το 1990 είχε αυξηθεί, έναντι του προηγούμενου έτους, 
κατά 16,3%.

Οπως προκύπτει από τα ανωτέρω το σύνολο της απόκλισης 
εντοπίζεται στο σκέλος των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού. Τα 
άίτια θα πρέπει να αναζητηθούν σε τέσσερις κυρίως παράγοντες:

α) Στην πραγματοποίηση κάτω από το ήμισυ των μη φορολογικών 
εσόδων (ύψους 300 περίπου δισ. δρχ.) που αναμένονταν να 
προκύψουν από την πώληση μετοχών των ΔΕΚΟ στο κοινό, τη 
διάθεση γής και την εκποίηση των προβληματικών επιχειρήσεων 
του Δημοσίου. Και οι τρεις αυτές πηγές εσόδων εμφανίστηκαν 
για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό του 1991.
Η έλλειψη προηγούμενου και η ανυπαρξία σταθερών σημείων ανα
φοράς, συνετέλεσαν ώστε ο σχεδιασμός της ένταξης των πηγών 
αυτών στο πρώτο έτος της εφαρμογής του προγράμματος δημοσιο
νομικής εξυγίανσης, να αποδειχθεί κατά ένα μέρος πρόωρος. Τα 
περισσότερα από τα προβλήματα που επιβράδυναν την εν γένει 
διαδικασία αποκρατικοποίησης, ανέκυψαν κατά το χρόνο της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ήταν δύσκολο να προβλεφθούν 
στο στάδιο της κατάρτισής του.

β) Στην πραγματοποίηση μειωμένων εσόδων από τους άμεσους και 
έμμεσους φόρους ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η ύφεση της 
Ελληνικής Οικονομίας, προχώρησε με ταχύτερους ρυθμούς από 
ό,τι είχε αρχικά σχεδιασθεί. Η δραστική περικοπή της 
υπερβάλλουσας ζήτησης, όπως αποτυπώνεται στην υποχώρηση τόσο 
του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όσο και των εισαγωγών και των 
λιανικών πωλήσεων, από τη μιά μεριά επισπεύδει τη διόρθωση 
των μακροοικονομικών ανισορροπιών της οικονομίας, από την 
άλλη όμως περιορίζει τη φορολογική βάση και την ταμιευτική 
αποδοτικότητα του φορολογικού συστήματος.
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γ) Στη βραδεία ωρίμανση των μέτρων εκσυγχρονισμού του 
φοροε ι στιρακτ ι κου μηχανισμού της χώρας, τιου θα επιτρέψουν την 
αποτελεσματικότερη σύλληψη της φοροδιαφυγής, την ταχύτερη 
διεκπεραίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και την 
εμπέδωση ενός πνεύματος κοινωνικής δικαιοσύνης μεταξύ των 
φορολογουμένων.
Ειδικότερα, η στελέχωση των φοροτεχνικών υπηρεσιών με νέο 
προσωπικό (από διαγωνισμούς ή μετατάξεις), η απλοποίηση των 
διαδικασιών για την ελάφρυνση των εν λόγω υπηρεσιών από 
χρονοβόρες διαδικασίες, ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού 
εξοπλισμού του ΚΕΠΥΟ, η μηχανοργάνωση των περιφερειακών 
μονάδων (Δ.Ο.Υ. Τελωνεία, Χημείο κ.λ.π.), η εφαρμογή των 
προγραμμάτων επεξεργασίας και διασταύρωσης των στοιχείων, η 
καθιέρωση σε πανελλήνια κλίμακα των ταμειακών μηχανών, η 
μετεκπαίδευση του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών 
κ.ο.κ., αποτελούν ορισμένα από τα μέτρα, που προωθήθηκαν 
κατ' απόλυτη προτεραιότητα και με ταχείς ρυθμούς στη 
διάρκεια του 1991. Η ταμιευτική τους όμως απόδοση δεν 
κατέστη δυνατόν να είναι άμεση, βοηθούντος και του 
δύσκαμπτου χαρακτήρα του διοικητικού μηχανισμού.
Σαφή πάντως ένδειξη ότι η δημιουργούμενη υποδομή θα 
ενισχύσει αποφασιστικά την αποτελεσματικότητα της δημοσιονο
μικής διαχείρισης στο μέλλον αποτελεί το γεγονός ότι οι 
εισπράξεις από αμέσους και εμμέσους φόρους Π.Ο.Ε. 
εμφανίζονται αυξημένες κατά το 1991 σε σχέση με το 1990 
(58,4% το 1991 έναντι 24,5% του 1990).

δ) Στα εξωγενή διαταρακτικά φαινόμενα, όπως είναι οι απανωτές 
πολιτικοστρατιωτικές κρίσεις (Περσικός Κόλπος, 
Γιουγκοσλαβία) και η άνοδος των τιμών συναλλάγματος στις 
διεθνείς αγορές. Η επίπτωση των φαινομένων αυτών εκδηλώθηκε 
προς τις δύο κατευθύνσεις τόσο δηλαδή προς την πλευρά των 
εσόδων (έσοδα από τουρισμό κλπ.) όσο και προς την πλευρά των 
δαπανών (εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους κ.λ.π.).
Η σημειωθείσα υστέρηση των εσόδων κατά την εκτέλεση του 
τακτικού προϋπολογισμού για το 1991 δεν έχει βέβαια την 
έννοια ότι όσα έσοδα δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν 
μέσα στα χρονικά πλαίσια της ισχύος του, έχουν οριστικά 
απωλεσθεί για το δημόσιο ταμείο.
Αυτό που πράγματι συνέβη είναι ότι η είσπραξή τους απλώς 
αναβλήθηκε για τα επόμενα έτη, δεδομένου ότι:

Οι κυβερνητικές αποφάσεις για την αποκρατικοποίηση, τη 
διάθεση των μετοχών των ΔΕΚΟ και διάθεση γης, εξακολουθούν 
να ισχύουν και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις του 1991 δεν 
πρόκειται να επαναληφθούν στους μελλοντικούς προϋπο
λογισμούς. Ανάλογα ισχύουν και τα λαμβανόμενα μέτρα για την 
καλύτερη οργάνωση και ορθολογικότερη λειτουργία των 
φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικό
τερη η σύλληψη της φορολογητέας ύλης.

- Η καθοδική φάση του οικονομικού κύκλου που συνετέλεσε 
σημαντικά στη μείωση των φορολογικών εσόδων, θεωρείται, 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, ότι έφθασε στο 
χαμηλότερο σημείο της το 1991. Τα πρώτα σημάδια της 
ανάκαμψης τοποθετούνται γύρω στο τέλος του 1992, ενώ το 1993
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Π ί ναΗας 3.1

Προϋπολογισθέντα και ηραγματοποιηθέντα μεγέθη του 
Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού (ποσά σε δισ. δρχ.)

1985
Διαφορά

1986
Διοφορά

1987
Διαφορά

fe
Προβλ. Προγ/οεις ποοό X Προβλ. Προγ/οεις ποοό X Προβλ. Προγ/οεις ποοό X

COM 1.235,0 1.122,3 -112,7 -9,1 1.530,5 1.495,0 -35,5 -2.3 1.890,0 1.761,8 -128,2 -6,8

μπανες * 1.689,1 1.766,2 77,1 4,6 2.100,0 2.128,0 28,0 1,3 2.558,0 2.677,3 119,3 4,7

iieimha 454,1 643,9 189,8 41,8 569,5 633,0 63,5 11.2 668,0 915,5 247,5 37,1

Ί-ί

apt 1988 1989 1990
Διαφορά Διαφορά Διαφορά

Ιιγ Προβλ. Προγ/οεις ποοό X Προβλ. Πραγ/οεις ποοό X Προβλ. Προγ/οεις ποοό X

'ρ "

EI0M 2.214,5 1.979,0 -235,5-10,6 2.400,0 2.183,1 -216,9 -9,0 3.070.0 2.969,9 -100,1 -3.4

ΔΑΠΑΝΕΣ * 3.171,5 3.176,1 4.6 0.1 3.792,4 3.941.0 148,6 3.9 5.140,0 5.122,5 -17.5 -0.3

Ρτ ’
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
τΛ

957,0 1.197,1 240.1 25,1 1.392,4 1.757.9 365.5 26.2 2.070,0 2.152,6 82,6 4.0

Προβλ.

1991

Προγ/οεις
Διαφορά 

ποοό X

ΕΣΟΔΑ 4.350,0 3.919,0 -431,0 - 9.9

ΔΑΠΑΝΕΣ * 6.470,0 6.500,0 30,0 0.5

EAAElmA 2.120,0 2.561,0 461,0 21,7

* για συγκριτικούς λόγους οτις δτιάνες δεν οφοιρέθηκσν τα χρεολύσια.
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προσδοκάταί ότι η ελληνική οικονομία θα ανακτήσει ένα 
σημαντικό τμήμα του απωλεσθέντος κατά το παρελθόν δυναμισμού 
της, πράγμα που θα οδηγήσει και στη διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης.
Η έννοια των ανωτέρω είναι ότι, αν και στο πρώτο έτος της 
εφαρμογής του τριετούς προγράμματος δημοσιονομικής 
εξυγίανσης οι τεθέντες δια του προϋπολογισμού στόχοι δεν 
επιτεύχθηκαν πλήρως, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υποστηρίζουμε 
ότι στα αμέσως επόμενα έτη, θα καταστεί δυνατό να κερδιθεί 
το χαμένο έδαφος, να υλοποιηθούν όλες οι αρχικές επιδιώξεις 
των φορέων άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής και να 
περιοριστεί το μέγεθος του δημόσιου τομέα σε επίπεδα, που 
δεν θα δημιουργούν πλέον κινδύνους ανατροπής των 
μακροοικονομικών ισορροπιών.

Από τον παρόντα Προϋπολογισμό και μετά ακολουθείται η 
διεθνής πρακτική και τα χρεολύσια δεν περιλαμβάνονται στο 
έλλειμμα (πίνακας 3.2).

3.2. Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους.

Οι δαπάνες του Γ.Κ.Π., μη υπολογιζομένου του ΕΛΕΓΕΠ, 
αυξήθηκαν με ρυθμό 17,4% έναντι ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ 19,6%, ενώ 
τα έσοδα με ρυθμό 32%.

Με βάση τις εξελίξεις αυτές των δημοσίων εσόδων και εξόδων, 
το έλλειμμα του Γ.Κ.Π., που ως γνωστόν περιλαμβάνει τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για το 1991 
ανήλθε στο ύψος των 1.640,0 δισ. δρχ. ή 13,1% του Α.Ε.Π. 
(πρόβλεψης 11,1%), έναντι 17,2% του ΑΕΠ το 1990.

Το πρωτογενές έλλειμμα περιορίστηκε στο ένα έβδομο (1/7) 
περίπου, δηλαδή από 5,0% του ΑΕΠ το 1990 σε 0,7% το 1991. Αν 
όμως εξετάσουμε το έλλειμμα με την παλαιά του διάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χρεολυσίων τότε εμφανίζεται 
σημαντικά υψηλότερο το ακαθάριστο έλλειμμα, που παραμένει σταθερό 
ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ 1990 και 1991 (20,6%). Αυτό αποδεικνύει 
τις επικίνδυνα οξυμμένες διαστάσεις που προσλαμβάνει το δημόσιο 
χρέος της χώρας, το οποίο τείνει να εξελιχθεί στον κυριότερο 
αποτρεπτικό παράγοντα για την επίτευξη δημοσιονομικής πειθαρχίας. 
Αρκεί να αναφερθεί ότι οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου 
χρέους (εξαιρουμένου μάλιστα του χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων), 
έφθασαν να αντιπροσωπεύουν το 1991 το 40,5% του συνόλου των 
δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, έναντι 32,9% το 1990, 
υπερέβησαν δε, για πρώτη φορά, τις δαπάνες για μισθούς και 
συντάξεις (το 1990 τα δύο αυτά κονδύλια διαμορφώθηκαν στα ίδια 
περίπου επίπεδα).

3.3. Τακτικός Προϋπολογισμός.

0 τακτικός προϋπολογισμός, όπως κάθε χρόνο έτσι και το 1991, 
έφερε το βάρος της εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους τόσο της 
Κεντρικής Διοίκησης όσο και των Ενόπλων Δυνάμεων και εκάλυψε το 
κόστος της εισοδηματικής και κοινωνικής πολιτικής.
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Π ί νακας 3.2
Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους 

(ποσά σε εκατ.δρχ.)

1989 1990 1991 Μεταβολή X

Πρσνματ. Προγματ. Προυπ/ομός Εκτιμήσεις 90/89 91/90
Γ1ρσγμοταπ.

ΕΣΟΔΑ 2.469.888 3.343.589 4.810.000 4.389.000 35.4 31.3

Τ.Π. 2.126.331 2.878.160 4.210.000 3.800.000 35,4 32.0
ΕΛΕΓΕΠ 286.843 373.677 460.000 470.000 30,3 25.8
Π.Δ.Ε. 56.714 91.752 140.000 119.000 61.8 29,7

ΔΑΠΑΝΕΣ 4.012.852 5.137.587 6.232.322 6.029.000 28,0 17.4

Τ.Π. (πλην χρεολυσϊυν) 3.297.045 4.298.787 5.202.322 4.9Μ.000 30,4 15.2
ΕΛΕΓΕΠ 286.843 373.677 460.000 470.000 30,3 25,8
Π.Δ.Ε. 428.964 465.123 570.000 605.000 8,4 30.1

ΕΛΛΕΙΚΜΑ (Δσν/κές σνόγκ) 1.M2.964 1.793.998 1.422.322 1.640.000 16,3 - 8.6

Τ.Π. 1.170.714 1.420.627 992.322 1.1Μ.ΟΟΟ 21,3 -18,8
ΕΛΕΓΕΠ - - - - - -
Π.Δ.Ε. 372.250 373.371 430.000 486.000 0.3 30.2

Ελλειμμα (Δαν/κές ανόγκ)
υς X του ΑΕΠ 17.6 17.2 11.1 13.1

Χρεολύσια 215.347 358.638 697.678 941.000 66.5 162.4
Τόκοι 730.981 1.270.836 1.513.026 1.555.790 73,9 22.4
Πρυτσγ. Ελλειμμα 811.983 523.162 -90.704 * 84.210 -35.6 -83.9
Πρυτ. Ελλειμμα υς X ΑΕΠ 9.3 5.0 -0.7 0.7

* Το ορνητικό πρόεκιμο σραϊνει πρυιογενες πλεόνοσμα

Στο σκέλος των εσόδων σημειώθηκε υστέρηση της τάξης των 410 
δισ. δρχ. (ή ποσοστό 9,7%) που προέρχεται τόσο από τα φορολογικά 
όσο και από τα μη φορολογικά έσοδα.

Στο σκέλος των δαπανών σημειώθηκε σημαντική εξοικονόμηση της 
τάξης των 248,3 δισ. δρχ., παρόλο ότι από τις γραμμένες πιστώσεις 
στον τακτικό προϋπολογισμό, ποσό δρχ. 25 δισ. μεταφέρθηκε στο 
Π.Δ.Ε. Ολη όμως η εξοικονόμηση απορροφήθηκε για την αποπληρωμή 
των χρεολυσίων στα οποία υπήρξε σημαντική υπέρβαση 243,3 δισ. 
δρχ. Οι επί μέρους υπερβάσεις έναντι των αρχικών προβλέψεων ως 
και οι εξοικονομήσεις πιστώσεων αναλύονται κατωτέρω.

Το ποσοστό συμμετοχής των δαπανών του τακτικού 
προϋπολογισμού στο Α.Ε.Π. μειώθηκε το 1991 και έφθασε το 39,6% 
έναντι 41,1% του 1990 και 37,6% του 1989.

Οι πρωτογενείς όμως δαπάνες του ιδίου αυτού προϋπολογισμού 
διαμορφώθηκαν το 1991 σε 27,2% του Α.Ε.Π. έναντι 29,0% του Α.Ε.Π. 
το 1990. Η σημαντική αυτή μείωση δείχνει τις επίπονες πράγματι 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη δημοσιονομική εξυγίανση.

45



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων είναι η διαμόρφωση του 
ελλείμματος του Τακτικού Προϋπολογισμού στο ύψος των 2.095 δισ. 
δρχ., ποσό που αντιπροσωπεύει το 16,8% του Α.Ε.Π. (1990: 17%).

Μετά την αφαίρεση των χρεολυσίων οι καθαρές δανειακές 
ανάγκες του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχονται στο 9,2% του 
Α.Ε.Π. (1990: 13,6%).

Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικότεροι παράγοντες που 
επηρέασαν τη διαμόρφωση τόσο των Εσόδων όσο και των δαπανών.

3.3.1. Εσοδα.

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού είχαν προβλεφθεί αρχικά 
για το 1991 στο ύψος των 4.210 δισ.δρχ.Από τη μέχρι τώρα πορεία 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν 
τελικά στο ύψος των 3.800 δισ.δρχ., θα υστερήσουν δηλαδή έναντι 
των αρχικών προβλέψεων κατά 410 δισ.ή ποσοστό 9,7%, ενώ θα είναι 
αυξημένα κατά 921,8 δισ.δρχ.ή ποσοστό 32% έναντι των εσόδων του
1990.(Πίνακας 3.3).

Η απόκλιση αυτή συνδέεται τόσο με την υστέρηση των 
φορολογικών εσόδων, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, όσο και 
με την υλοποίηση μέρους μόνο της περιληφθείσης στον προϋπολογισμό 
πρόβλεψης για είσπραξη εκτάκτων μη φορολογικών εσόδων συνολικού 
ύψους 300 δισ. δρχ. από το πρόγραμμα αποκρατικοποίησης και 
διάθεσης γης.

. Αμεσοι φόροι
Τα έσοδα από άμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα

1.016,3 δισ.δρχ. θα υστερήσουν δηλαδή κατά 150,2 δισ.ή ποσοστό 
12,9%, έναντι των αρχικών προβλέψεων ενώ θα είναι αυξημένα κατά
194,2 δισ.δρχ ή ποσοστό 23,6% έναντι των ιδίων εσόδων του έτους 
1990 .
Πιο αναλυτικά :

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος προβλέπεται ότι θα 
διαμορφωθούν στα 830,5 δισ.δρχ. θα υστερήσουν δηλαδή κατά 80,8 
δισ.δρχ. ή ποσοστό 8,9% έναντι των προβλέψεων ενώ θα είναι 
αυξημένα κατά 233,7 δισ.δρχ. ή ποσοστό 39,2% έναντι των ιδίων 
εσόδων του 1990.
Ειδικότερα :

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα φθάσει στο ύψος
521,1 δισ. δρχ. δηλαδή θα υπολειφθεί των προβλέψεων 
κατά 54,9 δισ.δρχ.ή ποσοστό 9,5% ενώ θα είναι αυξημένος 
κατά 76,3 δισ.δρχ. ή ποσοστό 17,1% έναντι των ιδίων εσόδων 
του 1990. Η υστέρηση αυτή οφείλεται αφενός στην 
περιοριστική εισοδηματική πολιτική και στη μείωση της 
απασχόλησης και αφετέρου στο γεγονός ότι στις προβλέψεις 
είχε περιληφθεί και ένα σημαντικό ποσό για περιορισμό 
της φοροδιαφυγής, ιδίως στα εισοδήματα των ελευθέρων 
επαγγελματιών, των εμπόρων, των αγροτών κ.λ.π. που 
για τους λόγους που προαναφέρθηκαν δεν κατέστη 
δυνατό να υλοποιηθεί στο σύνολό του.

0 φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων εκτιμάται ότι 
θα υπερβεί τις αρχικές προβλέψεις κατά 17,8 δισ.δρχ. ή 
ποσοστό 10,1% και θα φθάσει τα 194,1 δισ.δρχ. .Τα έσοδα 
αυτά θα είναι αυξημένα κατά 49 δισ. δρχ. ή ποσοστό 33,8% 
έναντι των αντιστοίχων εσόδων του προηγουμένου έτους.
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Π ί ναχας 3.3 
Εσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 

(ποσά σε εκατ.δρχ.)

ssr-
W 1990 1991

m Εκτιμήσεις ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
mm ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ ΠΡ0ΥΠ/ΣΜ0Σ Πρσγμ/σεων X X

RtlOI «ΟΡΟΙ 
j£Φόρος εισοδήματος 
gg~ (Φυσ. Προσώπων)

822.066 1.166.500 1.016.300 -12,9 23,6
596.755 911.300 830.500 -8.9 39,2

(444.841) (576.000) (521.100) ( -9.5) ( 17.1)
(Νομ.Προσώπων) (145.069) (176.300) (194.100) ( 10.1) ( 33.8)
(Ειδ.κατηγ. φόρου εισοδήματος) ( 6.845) (159.000) (115.300) (-27,5) (1.584,4)

Φόρος στην περιουσία 
s Αμεσοι φοροι υπέρ τριτυν

45.369
21.648

58.000
26.450

60.300
26.250

4.0
-0.8

32.9
21.3

1 Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε 38.949 133.000 70.000 -47.4 79.7

ϊ- Λοιποί όμεοοι φόροι 25.049 34.150 28.050 -17.9 12.0

... Εκτακτοι άμεσοι φόροι 94.296 3.600 1.200 -66.7 -98,7

I ΕΜ€Σ0Ι ΦΟΡΟΙ 1.876.629 2.461.500 2.400.200 -2.5 27.9
—Δοσμοΐ και Ειδικές Εισφορές 41.441 51.530 52.070 1.0 25,6

(Για Ε.Ο.Κ.) ( 39.651) ( 49.500) ( 49.500) ( 0.0) ( 24,8)
—Φόροι κοτσνάλωχχις 590.611 684.050 800.910 17.1 35,6
&■ (Φόροι κατανάλωσης εγχώριον) (450.663) (519.550) (649.870) ( 25.1) ( 44.2)

ί φ.κε. 11.406 14.500 14.500 0.0 27.1
- Ενοποιημένοι ειδ. φόροι κατανάλωσης 44.548 58.100 42.000 -27.7 -5.7

(Ενοπ.ειδ.φόροι κατ/σης ειοογ/νων) ( 36.813) ( 47.700) ( 35.000) (-26.6) ( -4.9)
Φόροι καπνού οιν/τος, οιν/δών ποτών 136.590 167.950 168.400 0.3 23.3

sr (Φόροι Οινοπνεύματος) ( 9.384) ( 13.100) ( 12.000) ( -8.4) ( 27.9)
(Φόρος καπνού) (119.677) (146.500) (147.500) ( 0.7) ( 23,2)

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 224.072 226.300 386.900 71.0 72,7
Jj- (Κούοιμα) (214.220) (215.000) (380.000) ( 76.7) ( 77.4)

(Λοιπά) ( 9.852) ( 11.300) ( 6.900) (-38,9) (-30.0)
Λοιποί κατανάλωσης 7.104 12.400 9.270 -25.2 30.5

ft Τέλη κυκλοφορίος αυτοκινήτων 38.524 49.000 44.000 -10.2 14.2
: Φόροι κατανάλωσης ειοογομένων 103.135 116.800 116.040 -0.7 12.5

(Ειοαγ.επιβοτικύν αυτοκινήτων) ( 96.575) (110.000) (107.000) ( -2.7) ( 10.8)
ΞΣ. (Λοιποί φόροι ειοσγομένων) ( 6.560) ( 6.800) ( 9.040) ( 32.9) ( 37.8)
7 Ειδ.τέλη & ειοφ. στα αυτοκίνητο 25.232 39.000 19.800 -49.2 -21,5
— Φόροι συναλλαγών 1.207.760 1.636.850 1.498.970 -8.4 24,1
,- Μεταβίβαση κεφαλαίων 76.046 98.650 63.830 -35.3 -16,1

/ Χαρτόσημο 98.328 132.000 131.500 -0.4 33,7

(Γ ια τον ΟΓΑ) ( 17.767) ( 23.500) ( 22.000) ( -6.4) ( 23.8)
1 Λοιποί φόροι ουναλλογών 71 200 140 -30,0 97.2

2 Φ.Π.Α. 961.244 1.325.000 1.215.000 -8.3 26.4

(6ω. (Στα ειοσγόμενο) (374.617) (540.000) (470.000) (-13.0) ( 25.5)
ΐ (Στα πετρελοιοειδή) (111.611) (115.000) (155.000) ( 34.8) ( 38.9)

(Στις Καπνοβιομηχσνικές Επιχ/οεις) ( 63.409) ( 81.000) ( 80.000) ( -1.2) ( 26.2)
6: (Λοιπό) (411.607) (589.000) (510.000) (-13.4) ( 23.S)

Ειδ.φόρος Τραπεζικών Εργασιών 72.071 81.000 88.500 9.3 22.8

—Εμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων 6.317 8.750 11.000 25,7 74.1

-Εμμεσοι φόροι ΓΟΕ 23.747 70.000 29.300 -58,1 23.4

-Λοιποί έμμεσοι 6.753 10.320 7.950 -23.0 17.7

Συνεχίζεται
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1990 1991

Εκτιμήσεις ΔΙΑΦΟΡΑ HTT ΑΒΟΛΗ
ΠΡΑΓΗ/ΣΕΙΣ ΓΡ0ΥΠ/ΣΗ0Σ Πρσγμ/oeuv X X

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ι+ΙΙ) 2.698.695 3.628.000 3.416.500 -5.8 26.6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 72.490 402.740 204.000 -49.3 181.4
Μιοθόμοτα 19.999 27.100 22.150 -18,3 10,8
ΠύΧηση ογαθύν 3.954 4.480 5.010 11.8 26,7

(ΟΔΔΥ) ( 3.153) ( 3.400) ( 3.900) ( 14.7) ( 23.7)
(Λοιπό) ( 801) ( 1.080) ( ι.πο) ( 2.8) ( 38.6)

Λοιπά οπό επιχειρηματική δράση 14.292 317.270 136.880 -56,9 857.7
Επιχειρήσεις - Οργανισμοί 34.245 53.890 39.960 -25.8 16,7

(Κρατικά Λαχεία) ( 19.604) ( 27.100) ( 18.200) ( -32.8) ( -7.2)
(ΠΡ0Π0) ( 230) ( 1.600) 0 (-100,0) (-100,0)
(Λοιπά) ( 14.411) ( 25.190) ( 21.760) ( -13.6) ( 51,0)

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 50.101 75.260 103.500 37.5 106,6
Επιστροφές χρημάτυν 12.756 24.900 21.930 -11.9 71.9
Εσοδα Π.Ο.Ε 3.316 11.500 5.650 -50.9 70.4
Προοουζήοεις.παράβολα κ.λ.π. 20.871 26.340 30.000 13.9 43.7

(Παράβολο) ( 4.993) ( 6.850) ( 8.500) ( 24.1) ( 20,2)
Λοιπά τακτικά έσοδα 8.052 7.020 8.670 23,5 7.7
Εκτακτο έσοδα 5.106 5.500 37.250 577,3 629.5

ΛΠ0ΛΙΙΨΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ο.Κ. 56.874 104.000 76.000 -26.9 33.6

ΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 179.465 582.000 383.500 -34.1 113,7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.878.160 4.210.000 3.800.000 -9.7 32.0

Η υπέρβαση αυτή οφείλεται τόσο στα αυξημένα κέρδη
των επιχειρήσεων γενικά όσο και στην αλλαγή του
τρόπου προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών των
Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιριών και των υποκαταστημάτων 
των αλλοδαπών Τραπεζών (άρθρο 12 Ν.1947/91). Τέλος, θετικά 
προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε η κατάργηση του 
δειγματοληπτικού ελέγχου και η καθιέρωση του νέου
συστήματος φορολογικού ελέγχου βάσει συγκεκριμένων 
ελεγκτικών αρχών και κριτηρίων.

Υστέρηση 43,7 6lo. δρχ. ή ποσοστό 27,5% εκτιμάται ότι 
θα παρουσιάσουν οι εισπράξεις των ειδικών κατηγοριών
φόρου εισοδήματος, έναντι των προβλέψεων του
προϋπολογισμού, κυρίως εξαιτίας της μειωμένης απόδοσης του 
φόρου επί των τόκων των καταθέσεων. Η απόκλιση αυτή 
έχει σχέση με την πορεία των καταθέσεων στο
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τρέχον έτος 
τις ετήσιας 
ανανεώθηκαν ή

και κυρίως με τη μη είσπραξη φόρων από 
διάρκειας προθεσμιακές καταθέσεις που 
θα ανανεωθούν στη διάρκεια του 1991.

Τα έσοδα από φόρους περιουσίας εκτιμάται ότι θα 
διαμορφωθούν στα 60,3 δισ. δρχ., θα υπερβούν δηλαδή τις 
προβλέψεις κατά 2,3 δισ. ή ποσοστό 4%.Τα ίδια αυτά έσοδα 
θα είναι αυξημένα κατά 14,9 δισ.δρχ. ή ποσοστό 32,9% 
έναντι του προηγουμένου έτους. Η καλή απόδοση της 
κατηγορίας αυτής των εσόδων έχει σχέση με την 
επιτάχυνση των συναλλαγών των δωρεών και των γονικών 
παροχών στο τέλος του 1990, ενόψει της αναπροσαρμογής των 
αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που πραγματοποιήθηκε 
από 1-1-91. Επειδή οι οφειλές των φόρων αυτών, 
πάνω από ορισμένα ποσά, καταβάλλονται σε δόσεις, 
επηρέασαν θετικά και τις εισπράξεις του τρέχοντος 
έτους.Επίσης θετικά συνέβαλαν και οι αυξημένες 
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που ήδη ισχύουν από 
την παραπάνω ημερομηνία για όσες συναλλαγές έλαβαν χώρα 
το 1991.

Τα έσοδα από άμεσους φόρους Π.Ο.Ε εκτιμάται ότι θα φθάσουν 
στο ύψος των 70 δισ., θα υστερήσουν δηλαδή κατά 63 δισ. 
δρχ. ή ποσοστό 4 7,4% από τις προβλέψεις ενώ θα
παρουσιάσουν αύξηση κατά 31 δισ.δρχ. ή ποσοστό 79,7% έναντι 
των ιδίων εσόδων του 1990.
Η υστέρηση αυτή έναντι των προβλέψεων οφείλεται: 
α)στην περιορισμένη ανταπόκριση των φορολογουμένων στις 
προσκλήσεις που έγιναν για το κλείσιμο των εκκρεμών 
φορολογικών υποθέσεων μετά από αίτησή τους, β) στο γεγονός 
ότι οι συνοπτικοί φορολογικοί έλεγχοι που εξαγγέλθηκαν 
πρόσφατα και ήδη εφαρμόζονται από τις ΔΟΥ δεν 
είναι δυνατόν να αποδόσουν μέχρι τέλους του έτους τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και γ) στις αδυναμίες των
φοροεισπρακτικών μηχανισμών να αφομοιώσουν γρήγορα και 
αποτελεσματικά τα μέτρα εκσυχρονισμού που θεσμοθετήθηκαν 
με διάφορες διατάξεις νόμων κ.λ.π., προς την
κατεύθυνση ταχύτερης διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων 
και είσπραξης των βεβαιωμένων φόρων.

Εμμεσοι φόροι

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα
2.400,2 δισ.δρχ. θα υστερήσουν δηλαδή των αρχικών προβλέψεων κατά
61,3 δισ.δρχ. ή ποσοστό 2,5%.Σε σχέση με το 1990 θα είναι 
αυξημένα κατά 523,6 δισ.δρχ. ή ποσοστό 27,9%.
ϊ Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης προβλέπεται ότι θα 
διαμορφωθούν στα 800,9 δισ.δρχ., θα είναι δηλαδή αυξημένα κατά
116,9 δισ.δρχ. ή ποσοστό 17,1% έναντι των προβλέψεων ενώ σε σχέση 
με τα ίδια έσοδα του 1990 θα είναι αυξημένα κατά 210,3 δισ.δρχ. 
ή ποσοστό 35,6%.

Η πολύ καλή συνολικά απόδοση της κατηγορίας αυτής των φόρων 
οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις αυξημένες εισπράξεις των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης επί των πετρελαιοειδών, που είχαν υποεκτιμηθεί 
κατά την αντίστοιχη περισυνή περίοδο κατάρτισης του εκτελούμενου 
προϋπολογισμού, λόγω της κρίσης στον Περσικό Κόλπο και των
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δυσμενών προοπτικών που διαγράφονταν στον ορίζοντα εκείνη την 
περίοδο. Ολες οι άλλες κατηγορίες φόρων κατανάλωσης αναμένεται να 
κινηθούν, στο σύνολό τους σχεδόν, κάτω από τις προβλέψεις του 
πρ/σμού, κυρίως εξαιτίας της ύφεσης, αλλά και εξαιτίας 
συγκεκριμένων μέτρων όπως π.χ. η απαλλαγή από εισφορές και τέλη 
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Τα έσοδα από φόρους συναλλαγών προβλέπεται να υστερήσουν των 
προβλέψεων κατά 137,9 δισ.δρχ. ή ποσοστό 8,4%, ενώ θα είναι 
αυξημένα κατά 291,2 δισ.δρχ. ή ποσοστό 24,1% έναντι των ιδίων 
εσόδων του 1990.

Πίό αναλυτικά:
- Τα έσοδα από μεταβιβάσεις κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα υστερήσουν 

των προβλέψεων κατά 34,8 δισ. δρχ. ή ποσοστό 35,3%. 
Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών με την έναρξη του έτους, 
η γενικότερη ύφεση της οικονομίας, η καθιέρωση του φόρου 
αυτομάτου υπερτιμήματος και το πόθεν έσχες, επέδρασαν αρνητικά 
στις μεταβιβάσεις οικοδομών, οικοπέδων και αγροκτημάτων.

- Τα έσοδα από τέλη χαρτοσήμου θα κινηθούν στα επίπεδα των 
προβλέψεων ύστερα και από την επιβολή τέλους χαρτοσήμου 0,25% 
σε όλες τις επιταγές που προσκομίζονται στις τράπεζες για 
είσπραξη, ενεχυρίαση ή φύλαξη ( άρθρο 11 του Ν.1957/91 ).

- Υστέρηση κατά 110 δισ.δρχ. ή ποσοστό 8,3% έναντι των αρχικών 
προβλέψεων προβλέπεται να παρουσιάσουν τα έσοδα από Φ.Π.Α, 
τα οποία όμως σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 1990 θα είναι 
αυξημένα κατά 253,8 δισ.δρχ. ή ποσοστό 26,4%.
Τούτο οφείλεται κυρίως στην ύφεση της οικονομίας που έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου συναλλαγών καθώς και στις 
περιορισμένες δυνατότητες περιστολής της φοροδιαφυγής με τη 
διασταύρωση και τον έλεγχο διαφόρων φορολογικών στοιχείων 
κυρίως μέσω του ΚΕΠΥΟ.

- Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο Τραπεζικών Εργασιών προβλέπεται 
ότι θα είναι αυξημένα κατά 7,5 δισ.δρχ. ή ποσοστό 9,3% έναντι 
των προβλέψεων και κατά 16,4 δισ. δρχ. ή ποσοστό 22,8% σε 
σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 1990, προφανώς εξαιτίας της 
διεύρυνσης του κύκλου των τραπεζικών εργασιών και κατ'επέκταση 
των ακαθάριστων εσόδων των τραπεζών.

- Τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε εκτιμάται ότι θα 
υστερήσουν των προβλέψεων κατά 40,7 δισ.δρχ. ή ποσοστό 58,1% 
για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στους άμεσους φόρους 
Π.Ο.Ε. Τα έσοδα αυτά θα είναι όμως αυξημένα έναντι των ιδίων 
εσόδων του 1990 κατά 5,6 δισ.δρχ. ή ποσοστό 23,4%.

. Μη φορολογικά έσοδα.

Τα έσοδα αυτά προβλέπεται ότι θα φθάσουν τα 383,5 δισ.δρχ. 
θα παρουσιάσουν δηλαδή υστέρηση έναντι των προβλέψεων κατά 198,5 
δισ.δρχ. ή ποσοστό 34,1%.

Ειδlκότερα:

Οσον αφορά τα τακτικά μη φορολογικά έσοδα η υστέρηση 
οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα της ΥΠΑ εξαιτίας των 
γεγονότων στον Περσικό Κόλπο, στη μείωση των εσόδων των Κρατικών
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^αχεί'οον μετά την κυκλοφορία του ΛΟΤΤΟ καί στην περιορισμένη 
απορρόφηση πόρων της Ε.Ο.Κ. για προγράμματα γεωργικού 
προσανατολισμού.

Η υστέρηση των εκτάκτων μη φορολογικών εσόδων έχει, όπως 
προαναφέρθηκε, σχέση με την αδυναμία είσπραξης του συνόλου των 
προβλεφθέντων στον προϋπολογισμό εσόδων που περιελάμβανε το 
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και διάθεση γης στο έτος αυτό. Από το 
συνολ ι κό _ ποσό των 300 δισ. δρχ. που έχει περιληφθεί ως πρόβλεψη 
στον Προϋπολογισμό 1991 (125 δισ. δρχ. από εκποίηση προβληματικών 
ετΐΐ χε ι ρήσεων, 125 δισ. δρχ. από πώληση μετοχών ΔΕΚΟ και 50 δισ. 
βρχ. από διάθεση γης) εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν, με τη λήξη 
"του οικονομικού έτους, 120 δισ. δρχ. συνολικά εκ των οποίων 100 
δισ. δρχ. από την πώληση της ΑΓΕΤ και 20 δισ. δρχ. από τη διάθεση 
εκτάσεων σε ορισμένες περιοχές (Διόνυσο, Νέα Μάκρη κ.λ.π.).

3-3-2. Δαπάνες.

Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού μαζί με το 
αποθεματικό είχαν προβλεφθεί σε 5.102,3 δισ. δρχ. Παράλληλα στον 
ίδιο Προϋπολογισμό γράφτηκε για πρώτη φορά και Ειδικό Εκτακτο 
αποθεματικό 100 δισ. δρχ. για την πληρωμή δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος 
των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού να ανέλθει στο ποσό των
5.202,3 δισ. δρχ.

Οι δαπάνες του ίδιου Προϋπολογισμού κατά το τρέχον έτος 
εκτιμάται ότι 0α ανέλθουν στο ποσό των 4 . 954 δισ. δρχ. 
παρουσιάζοντας έτσι μια σημαντική οικονομία της τάξης των 248,3 
δισ. δρχ. έναντι των προϋπολογισθέντων, που απορροφήθηκε όμως στο 
σύνολό της από την υπέρβαση των χρεολυσίων.

Οι δαπάνες ταξινομημένες κατά γενικές κατηγορίες 
εμφανίζονται στον Πίνακα 3.4.

Γενικά οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού εξελίχθηκαν 
ομαλά. Οπως προκύπτει από τον πίνακα αυτό τρείς μόνο κατηγορίες 
δαπανών παρουσίασαν κατά την εκτέλεσή τους αύξηση σε σχέση με τις 
αρχικές προβλέψεις τους, ενώ οι περισσότερες κυμάνθηκαν μέσα στα 
όρια των γραμμένων πιστώσεων ή και κάτω από τα προϋπολογ ι σθέντα 
επίπεδα.

Πιο αναλυτικά για κάθε μία επί μέρους κατηγορία δαπάνης 
παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις θα υπερβούν τις αρχικές 
προβλέψεις κατά 15,2 δισ. δρχ. ή κατά ποσοστό 0,9% και θα φθάσουν 
τα 1.711,9 δισ. δρχ. από 1.696,7 δισ. δρχ. που αρχικά είχαν 
προβλεφθεί. Η μικρή σχετικά υπέρβαση οφείλεται:
- στη μεταφορά κονδυλίων από την κατηγορία των "λοιπών δαπα

νών" στην κατηγορία των "αποδοχών-συντάξεων" για διορισμό 
προσωπικού σε τρία Υπουργεία δηλαδή το Εθνικής Παιδείας, το 
Δημόσιας Τάξης και το Οικονομικών. Η αιτία αυτή έχει 
λογιστικό μόνο χαρακτήρα.
στην αύξηση του επιδόματος αλλοδαπής κατά τη διάρκεια εκτ 
λεσης του Προϋπολογισμού. J

- στην αύξηση των εφάπαξ ποσών που χορηγήθηκαν στο προσαχτ 
της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την αγορά βι(3* 
καθώς και στην κατά 12 ώρες αναλογούσα αύξηση των τρ 
αποζημιώσεων των παραπάνω Εκπαιδευτικών.
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- Από εξοφλήσεις μέρους των έντοκων γραμματίων Δημοσίου 
τα οποία είχαν επενδυθεί από το 10% των τραπεζικών καταθέ
σεων που προορίζονταν για την Βιοτεχνία και τα οποία στη 
συνέχεια τοποθετήθηκαν σε ομόλογα ΕΤΒΑ.

- Από τοκοχρεολύσια ομολόγων τα οποία έληγαν στο τέλος του 
1990 και είτε προσκομίστηκαν για εξόφληση το 1991 είτε 
λόγω τεχνικής αδυναμίας της Τράπεζας Ελλάδος να τα 
διεκπεραιώσει μέχρι 31/12/1990, βάρυναν τελικά το 1991.
Για τους ίδιους λόγους ένα μέρος ομολόγων που λήγουν στο 
τέλος του 1991 θα βαρύνουν το 1992.

- Από τους τόκους των έντοκων γραμματίων και ιδιαίτερα του 
Ιδιωτικού Τομέα.

Η δαπάνη από την τελευταία αυτή αιτία, που είναι 
σημαντικά αυξημένη, οφείλεται:

. στην αύξηση του ελλείμματος και στην ανάγκη εξεύρεσης επι
προσθέτων πιστωτικών πόρων για την κάλυψή του.

. στη, συνεπεία της μείωσης των καταθέσεων και του ποσοστού 
των υποχρεωτικών επενδύσεων σε έντοκα γραμμάτια, μη 
εξασφάλιση Εντόκων Γραμματίων Δημοσίου Τομέα, τα οποία είναι 
κυρίως τρίμηνης διάρκειας και την αντικατάστασή τους με 
έντοκα γραμμάτια Ιδιωτικού Τομέα ετήσιας διάρκειας και 
μεγαλύτερης κατά συνέπεια δαπάνης.

. στην τοποθέτηση περισσοτέρων Εντόκων Γραμματίων, αντί 
ομολόγων από ότι αρχικά είχε προβλεφθεί. Σημειώνεται ότι ο 
τόκος των Εντόκων Γραμματίων καταβάλλεται κατά την έκδοσή 
τους ενώ των Ομολόγων κατά την εξόφλησή τους.

. στη μετατροπή μέρους των τριμήνων Εντόκων Γραμματίων 
Δημοσίου Τομέα των Τραπεζών εκείνων που κάλυψαν το δάνειο 
οικονομικής εξυγίανσης του Ν.1914/90 (άρθρα 31 και 32), σε 
έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας.

Οι δαπάνες της εξυπηρέτησης του Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων 
προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 106,8 δισ. δρχ. έναντι 119,8 
δισ. δρχ. που ήταν οι αρχικές προβλέψεις. Η διαφορά αυτή 
οφείλεται στην αδυναμία πληρωμής μέρους των υποχρεώσεων αυτών για 
λόγους διαδικαστικούς.

Οι συνολικές δαπάνες για την εξυπηρέτηση του Χρέους της 
Κεντρικής Διοίκησης, περιλαμβανομένων των χρεολυσίων, και του 
Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων ανήλθαν στο ποσό των 2.496,8 δισ. 
δρχ. (2.390 δισ. δρχ. από δαπάνες εξυπηρέτησης του Χρέους της 
Κεντρικής Διοίκησης και 106,8 δισ. δρχ. από δαπάνες εξυπηρέτησης 
του Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων) και απορρόφησαν το 65,7% των 
συνολικών εσόδων του 1991 . Το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο 
των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού αυξήθηκε στο 42,3% από 
35,0% που ήταν το 1990.

Οι δαπάνες αυτές ως ποσοστό του Α.Ε.Π. έφθασαν το 20% από 
15,6% που ήταν το 1990.

Εξάλλου, όπως λεπτομερέστερα αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4, από 
τη σχετική αναδιαπραγμάτευση και αναδιάταξη του εσωτερικού 
Δημοσίου Χρέους (μετατροπή Εντόκων Γραμματίων του Δημόσιου Τομέα 
σε ομόλογα) προβλέπεται για το 1991 εξοικονόμηση δαπάνης για 
πληρωμή τόκων δρχ. 115 δισ. δρχ. περίπου.
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Π ί νακας 3.5
Τακτικοί και Εκτακτοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Οργανα Σωμάτων Ασφάλειας 

που υπηρετούσαν την 5ετία 1907 - 1991

Τ Q Κ Τ 1 κ ο i Ε τ α κ τ Ο 1

#£ί-
31/10 31/10 31/12 31/10 31/10 31/10 31/10 31/12 31/10 31/10

ρ. - 1987 1988 1989 1990 1991 1987 1988 1989 1990 1991
Υπηρεσίες 
Προεδρία Δπμοκρατίος 14 14 14 19 20 45 47 46 52 44

Βουλή τον Ελλήνυν 467 492 567 529 540 51 49 86 63 64

Προεδρία Κυβέρνησης 1.105 1.188 1.290 1.416 1.213 1.599 494 300 278 338

Ε.Υ.Π. 1.395 1.318 1.634 1.584 1.527 48 41 38 30 29
Εσυτερικύν 7.966 7.463 7.040 2.897 2.786 490 479 97 80 73
Εξωτερικόν 1.466 1.489 1.520 1.512 1.958 582 599 668 619 458

Εθνικής Αμυνας 18.974 18.784 18.357 17.841 18.850 5.667 5.331 6.243 4.620 2.845
Εθνικής Οικονομίος 861 843 1.959 1.983 2.180 286 376 210 212 684
Υγείος-Πρόνοιος-Κοιν.Αοφαλ. 8.233 8.139 8.209 6.672 5.994 219 229 292 60 1.064
Δικαιοσύνης 11.307 11.693 12.649 11.967 11.978 164 129 210 129 175
Εθνικής ΓΊοιδείος 114.282 113.158 115.762 118.932 121.397 5.831 6.910 18.429 16.806 20.371
Πολιτισμού 3.991 3.934 4.269 4.251 4.065 999 1.836 1.632 1.619 1.558
Οικονομικόν 19.346 19.047 20.517 18.751 18.500 281 305 305 316 428
Ηοκεδονίος - Θράκης — — — 111 105 — — — 2 2
Αιγαίου 77 79 76 81 74 11 16 13 17 9
Γεοργίος 15.642 15.229 14.900 14.232 13.818 131 503 3.382 3.464 2.893
ΠΕΧΩΔΕ 8.306 8.181 8.085 7.817 7.635 763 1.881 2.528 1.946 1.934
Εργοαίος 833 836 884 806 844 18 17 15 11 20
Β ι ομ.-Ε νέργ. - Τεχνολ. 974 793 959 899 852 524 50 140 117 146
Εμπορίου 1.595 1.593 1.590 1.528 1.270 45 56 77 33 41
Μεταφοράν - Ε π ι κο ι νυν ι ύν 1.695 1.692 1.713 1.706 1.666 36 30 94 90 66
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίος 2.084 2.340 2.410 2.356 2.285 54 128 63 55 62
Εμπορικής Ναυτιλίος 362 354 354 344 340 28 73 70 403 60
Δημόσιος Τάξης 1.820 1.847 1.800 5.544 5.296 786 663 660 628 602
Τουρισμού — — — 10 — — — — —
Σύνολο Δημοσίυν Υπαλλήλυν 222.797 220.506 226.558 223.788 225.193 18.658 20.242 35.598 31.650 33.966
Οργανο Συμάτυν Αοοαλ. κλπ. 48.052 48.991 48.740 48.245 52.113 0 0 0 0 0
Γενικό Σύνολο 270.849 269.497 275.298 272.033 277.306 18.658 20.242 35.598 31.650 33.966

Πίνακας 3.6
Αριθμός συνταξιούχων κατα τηνδετϊα 1987 -1991

fir " 1987 1988 1989 1990 1991

i$b-- Νοέμβριος Δεκέμβριος Δεκέμβριος Νοέμβριος Νοέμβριος

jfe.
Πολιτικοί 103.825 108.555 111.597 117.066 121.913
Σιδηροδρομικοί 14.589 14.359 14.090 13.823 13.488
Στρατιυτικοί 70.171 72.381 74.428 75.667 76.883
Πολεμικοί 48.338 48.375 48.476 47.903 47.365
Δημοτικοί - Κοινοτ. 17.839 18.494 18.738 18.916 20.146
Αντίοτ. 0ΓΑ - - 35.369 56.464 231
Σύνολο 254.762 262.164 302.698 329.839 280.026
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Οι αποδόσεις Εσόδων υπέρ Τρίτων προβλέπεται να υπολειφθούν 
των προβλέψεων κατά 20 δισ. δρχ. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι 
οι κατηγορίες των εσόδων με τις οποίες συνδέονται οι δαπάνες 
αυτές παρουσίασαν μείωση έναντι των αρχικών προβλέψεων.

Οι αποδόσεις στην Ε.Ο.Κ. εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν 
τελικά στο ύψος των 185 δισ. δρχ. και θα σημειώσουν έναντι των 
αντιστοίχων πληρωμών του 1990 αύξηση κατά 53,8%.

Οι δαπάνες για επιστροφές φόρων προβλέπεται να είναι 
μειωμένες έναντι των αρχικών προβλέψεων.

Οι δαπάνες αυτές πληρώνονται , ως γνωστόν, μέσω Τραπεζών ή 
ειδικών πιστωτικών Ιδρυμάτων, με επιταγές που εκδίδει το ΚΕΠΥΟ 
(όταν πρόκειται για επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών 
προσώπων) ή από τις ΔΟΥ και τα Τελωνεία. Στις τελευταίες δύο 
περιπτώσεις τα σχετικά δικαιολογητικά πληρωμής αποστέλλονται στις 
κατά τόπους αρμόδιες Υ.Ε.Ε. για την έκδοση των σχετικών 
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων. Η διαδικασία αυτή που είναι 
χρονοβόρος έχει σαν αποτέλεσμα και τον ετεροχρονισμό της 
εμφάνισης μέρους των δαπανών αυτών. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα 
διαθέσιμα στοιχεία προβλέπεται ότι οι δαπάνες αυτές θα 
διαμορφωθούν για το 1991 στο ύψος των 185 δισ. δρχ.

Οι επιδοτήσεις των επιτοκίων προβλέπεται επίσης να 
παρουσιάσουν μείωση έναντι των προβλέψεων η οποία οφείλεται στους 
ακολούθους λόγους:

- Με πρόσφατη κοινή Υπουργική απόφαση ρυθμίσθηκαν επί νέων 
βάσεων οι επιδοτήσεις των επιτοκίων των διαφόρων κατηγοριών 
στεγαστικών δανείων και έχουν ενταχθεί στο Ν.128/75 
ορισμένες άλλες κατηγορίες επιδοτήσεων επιτοκίου οι οποίες 
προηγούμενα επιβάρυναν άλλους φορείς. Η απόφαση αυτή όμως 
λόγω των απαιτουμένων διαδικαστικών■ενεργειών υλοποίησής της 
δεν λειτούργησε πλήρως μέσα στο 1991. Από την αιτία αυτή 
επήλθε εξοικονόμηση πιστώσεων.
Παράλληλα επήλθε και άλλη εξοικονόμηση πόρων από τη σταδιακή 
κατάργηση της επιδότησης του επιτοκίου στην άντληση του 
χρήματος (επιδότηση επιτοκίου καταθέσεων, ομολόγων) η οποία 
είχε ρυθμισθεί με σχετική κοινή Υπουργική απόφαση που 
εκδόθηκε το 1990.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το λογαριασμό για 
επιδοτήσεις εξαγωγών πληρώθηκαν μόνο οι επιδοτήσεις για 
εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν σε λοιπές (εκτός Ε.Ο.Κ.) 
χώρες. Οι επιδοτήσεις αυτές για φορτώσεις μετά την 31.12.91 
διακόπτονται οριστικά. Για το λόγο αυτό παύουν από 1.1.1992 
να καταβάλλονται από τις Τράπεζες οι εξαγωγικές εισφορές.
Οι δαπάνες για την επιδότηση της Γεωργίας προβλέπεται να 

παρουσιάσουν μείωση έναντι των αρχικών προβλέψεων κατά 13,2 δισ. 
ή κατά ποσοστό 8,0%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην προσπάθεια 
εξυγίανσης του συστήματος των επιδοτήσεων με τον περιορισμό αυτών 
που δεν είναι σύμφωνες με το κοινοτικό καθεστώς, στην αναβολή 
ορισμένων προγραμμάτων μικρότερης σημασίας, στην εξοικονόμηση 
πιστώσεων από τον επανέλεγχο των αγροτών που έχουν υπαχθεί στο 
καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης (Κανον. 1096/88) και τέλος 
στη μη πληρωμή σημαντικών ποσών από τη δαπάνη επιδότησης
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επιτοκίου δανείων αγροτικής στέγασης, διότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 
βρι,θ. 2023215/24-6-91 οι δαπάνες από τις επιδοτήσεις αυτές ήδη 
βαρύνουν τον λογ/σμό του Ν.128/75.

Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν τις 
αρχι.κές προβλέψεις κατά 7 περίπου δισ. δρχ. Η υπέρβαση όμως αυτή 
ε[ναι φαινομενική και οφείλεται στην εγγραφή σε ύψος ποσού δρχ.
7,5 δισ. περίπου το οποίο προέρχεται από δάνειο που συνήψε το 
Ελληνικό Δημόσιο από το Ταμείο Κοινωνικής Αποκαταστάσεως του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ανάγκες του Εθνικού Ιδρύματος 
Αποκατάστασης και Υποδοχής Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων.

Οι δαπάνες για υποχρεώσεις του Δημοσίου από καταπτώσεις 
εγγυημένων δανείων του εξωτερικού δεν θα υπερβούν τις αρχικές
προβλέψεις.

Οπως αναφέρεται σε άλλο κεφάλαιο οι υποχρεώσεις του 
Ελληνικού Δημοσίου από καταπτώσεις εγγυημένων δανείων που 
χορηγήθηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις, σε Οργανισμούς ή και σε 
φυσικά πρόσωπα του Εσωτερικού μέχρι 31-12-90, ρυθμίστηκαν τον 
Απρίλιο του 1991 με τη μετατροπή τους σε ομολογιακό δάνειο, το 
οποίο θα εξοφληθεί από 4 μέχρι 10 χρόνια και με τριετή περίοδο 
χάριτος κατά τη διάρκεια της οποίας οι τόκοι θα 
κεφαλαιοποιούνται. Στη ρύθμιση αυτή δεν κατέστη δυνατό να υπαχθεί 
οφειλή του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εμπορική Τράπεζα της 
Ελλάδος.

Με τη ρύθμιση αυτή οι διάφορες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
αντί να οφείλουν στα Πιστωτικά Ιδρύματα οφείλουν στο Ελληνικό 
Δημόσιο το οποίο βεβαίωσε όλα αυτά τα χρέη σε βάρος τους για να 
τα εισπράξει ως δημόσια έσοδα ή να τα μετατρέψει σε μετοχικό 
κεφάλαιο. Για τις οφειλές των Ασφαλιστικών Ταμείων, ΙΚΑ, ΝΑΤ και 
ΤΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, παρέχεται ευχέρεια 
διαγραφής τους.

Οι λοιπές δαπάνες δεν προβλέπεται κατά το 1991, όπως άλλωστε 
και κατά το προηγούμενο έτος 1990, να παρουσιάσουν υπέρβαση. 
Αντίθετα θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Η 
μείωση αυτή οφείλεται στην προσπάθεια που έγινε ολόκληρο το έτος 
και ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τέταρτο αυτού, για περικοπή 
προσθέτων δαπανών καταναλωτικού κυρίως χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι 
στις δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται και οι δαπάνες 
για πληρωμές υποχρεώσεων από κρατικές προμήθειες παρελθόντων ετών 
οι οποίες το 1991 ανήλθαν στο ποσό των 10,9 δισ. δρχ. περίπου.

Στον πίνακα 3.7 παρουσιάζονται οι δαπάνες του Τακτικού 
Προϋπολογισμού κατά Υπουργείο. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται 
και οι δαπάνες για τις προμήθειες που έγιναν μέσω του Υπουργείου 
Εμπορίου. Οπως φαίνεται από τον πίνακα αυτό 5 Υπουργεία 
παρουσίασαν αυξήσεις στις δαπάνες τους έναντι του 1990 που 
υπερβαίνουν το 20%, ενώ σε τρία Υπουργεία ο ρυθμός, για διάφορους 
για κάθε Υπουργείο λόγους, είναι αρνητικός.

Μεγαλύτερη αύξηση εκτός από τη Βουλή και τις Υπηρεσίες 
Υποστήριξης των Νομαρχιών παρουσίασαν τα Υπουργεία Εξωτερικών, 
Εθνικής Οικονομίας, Αιγαίου και Εμπορικής Ναυτιλίας.
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Ο αρνητικός ρυθμός που παρουσιάζουν οι δαπάνες του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης οφείλεται στη σημαντική 
μείωση της επιχορήγησης της ΕΡΤ Α.Ε. κατά το 1991 (1990:7.500 
εκατ. 1991 :2.844 εκατ.) .

Η σημαντικότερη αύξηση που παρουσιάσθηκε το 1991 αναφέρεται 
στις δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο σπουδαιότερος λόγος 
ήταν η παροχή των απαιτουμένων πόρων στον αρμόδιο για την 
εξωτερική μας πολιτική φορέα, προκειμένου αυτός να έχει ευχέρεια 
στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Ετσι, η αύξηση του 
επιδόματος αλλοδαπής που έλαβε χώρα στις αρχές του 1991 
αντιμετωπίσθηκε από τις αυξημένες πιστώσεις του Υπουργείου αυτού. 
Ενας δεύτερος λόγος ήταν η επιχορήγηση του Εθνικού Ιδρύματος 
Αποκατάστασης και Υποδοχής Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων 
( Ε . I. A. Υ . Π. 0. Ε . ) με 3,7 δισ. δρχ. από το τακτικό και ειδικό 
αποθεματικό. Πέραν αυτών έχουν γράψεί και σε ύψος πιστώσεις, που 
δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό ύψος του Υπουργείου αυτού, ποσού 
δρχ. 7,5 δισ. περίπου από δάνειο που συνήψε το Ελληνικό Δημόσιο 
από το Ταμείο Κοινωνικής Αποκαταστάσεως του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή την ενίσχυση του 
Ε.I.A.Υ.Π.Ο.Ε. από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού και 
από εξωτερικό δανεισμό, κατόρθωσε το Ιδρυμα να ανταπεξέλθει στις 
αυξημένες ανάγκες υποδοχής των Ομογενών που κατέφθασαν κατά 
κύματα από το εξωτερικό και κυρίως από τη Σοβιετική Ενωση 
(Πόντιοι) και την Αλβανία (Βορειοηπειρώτες και Αλβανοί).

Οι δαπάνες του ΥΠΕΘΟ επίσης αυξήθηκαν σημαντικά λόγω 
ενίσχυσης των πιστώσεων της ΕΣΥΕ για την αντιμετώπιση των δαπανών 
από την απογραφή του πληθυσμού που έλαβε χώρα μέσα στο 1991.

Η αύξηση που παρουσιάζεται στις δαπάνες του Υπουργείου 
Οικονομικών οφείλεται στα αυξημένα κονδύλια των Γενικών Κρατικών 
Δαπανών όπως αυτό ήδη αναφέρθηκε στην ανάλυση των δαπανών κατά 
κατηγορί ες.

Η αύξηση που παρουσιάζεται στις δαπάνες του Υπουργείου 
Αιγαίου δεν οφείλεται σε επιπρόσθετες πιστώσεις που χορηγήθηκαν 
στο Υπουργείο αυτό κατά το 1991 αλλά στο γεγονός ότι κατά το 1990 
οι τελικές πραγματοποιήσεις των δαπανών του περιορίστηκαν κάτω 
από τα επίπεδα στα οποία είχαν εκτιμηθεί. Λαμβανομένου υπόψη του 
χαμηλού ύψους των δαπανών αυτών η μικρή διαφορά προκάλεσε το 
αυξημένο αυτό ποσοστό.

Μικρή μείωση εμφάνισαν οι δαπάνες του Υπουργείου Εμπορίου η 
οποία οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το 1990 το Υπουργείο αυτό 
πλήρωσε ορισμένες δαπάνες (επιχορήγηση Αλευροβιομηχανιών, πληρωμή 
στη Διεθνή Συμφωνία Κασσιτέρου) οι οποίες δεν επαναλήφθηκαν στο
1991.

Οι πιστώσεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας παρουσίασαν 
αύξηση 21,0% σε σχέση με το 1990 η οποία οφείλεται τόσο στους 
λόγους που αναφέρονται στην ανάλυση των δαπανών κατά γενικές 
κατηγορίες (εισοδηματική πολιτική κ.λ.π.) όσο και στον διορισμό 
23 νέων σημαιοφόρων μέσα στο 1991.

Τέλος ο αρνητικός ρυθμός που παρουσίασε το Υπουργείο 
Τουρισμού, που ήδη καταργήθηκε, οφείλεται στην μειωμένη 
επιχορήγηση που καταβλήθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού κατά 
το τρέχον έτος.
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Π ί νακας 3.7
Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργείο 

(ποσά σε εκατ.δρχ.)

Υπουργεία 1990 1 9 9 1 Μετφολή
Προγμ/οεις Προυπ/ομός Εκτ. Πραγμ. X

Προεδρία Δημοκρατίος 370,4 428,0 421,0 13.7

Βουλή 6.284,9 8.200,0 7.800,0 24,1

Αποπερ. Αρο. Μεγάρου - 2.000,0 2.000,0
Προεδρίας Κυβέρνησης 15.817,8 15.416,0 15.387,0 -2,7

Εουτερικάν 120.621,Β 133.479,0 124.578,0 3,3
Εξυτερικύν 21.336,6 38.000,0 37.206,0 74,4

Εθνικής Αμυνος 391.258,8 438.000,0 425.860,0 8,8

Εθνικής Οικονομίος 8.799,1 12.319,0 14.952,0 69,9
Υγείος.Πρόνοιος & Κοιν. Αοφαλ. 801.695,0 922.635,0 911.113,0 13,6
Δικαιοσύνης 33.043,0 38.080,0 36.986,0 11,9
Παιδείος 386.771,8 436.199,0 445.261,0 15.1
Πολιτισμού 32.674,Β 40.000,0 35.555,0 8.8
Οικονομικύν 1.990.332,7 2.386.913,0 2.372.194,0 19,2

(Γεν. Κροτ. Δαπάνες) (1.941.766,8) (2.330.349,0) (2.314.545,2) 19,2
Ηεκεδονίος Θράκης 2.051,5 2.206,0 2.229,0 8.7
Αιγαίου 1.079,8 1.534,0 1.531,0 41.8
Γευργίος 50.364,7 54.227,0 55.931,0 11.1

Επιδ. Γευργίος 139.361,8 165.000,0 151.780,0 8,9
ΥΠΕΧΩΔΕ 33.378,0 39.458,0 39.374,0 18,0
Εργαοίος 5.993,5 6.950,0 6.880,0 14.8
Βιομ/νίος-Ενέργειος-Τεχν/γίος 9.162,9 9.972,0 9.944,0 8.5
Εμπορίου 6.310,2 5.984,0 6.191,0 -1.9
Ηειοφορΰν-Επικοινυνιύν 15.717,7 18.873,0 18.632,0 18,5

Επιχ. Συγκ. Φορευν 35.180,0 29.000,0 29.190,0 -17,0
Εμπορικής Νουτιλίος 13.923,2 16.477,0 16.843,0 21.0

Επιχ. Ν.Α.Τ 45.750.0 30.000,0 33.767,0 -26,2
Δημόσιος Τάξους 127.458.8 147.848,0 149.427.0 17,2
Τουρισμού 4.017.6 3.076,0 2.920,0 -27.3
Υποσιήριξης Νομαρχιύν 31,0 48,0 48,0 54.8
Αποθφατ ικό 200.000,0

Σύνολο 4.298.787,4 5.202.322,0 4.954.000,0 15.2
Χροαλϋοια Κεντρ. Διοίκηεης &
Χρέους Ενοπλον Λυνόμουν 358.637,9 697.678,0 941.000,0 162.4

3-4. Επιδοτήσεις στη Γεωργία.

Η συμβολή του αγροτικού τομέα στην Εθνική Οικονομία είναι 
μεγάλη. Σαν αναγνώριση αυτής της συμβολής, στην Ελληνική Γεωργία 
διοχετεύονται εθνικοί και κοινοτικοί πόροι με στόχο να συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, να στηρίξουν την 
απασχόληση, να αυξήσουν το ακαθάριστο γεωργικό προϊόν και να 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων. Εξάλλου 
με τη σύνδεση της χώρας μας με την Ε.Ο.Κ. επιτυγχάνεται η 
εγγύηση της γεωργικής παραγωγής , η παρέμβαση για στήριξη των 
τιμών των αγροτικών προϊόντων και η προστασία από τον ανταγωνισμό 
τρίτων χωρών.
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Πίνακας 3.8
Οικονομικές Ενισχύσεις στη Γεωργια 

(ποσά σε εκατ.δρχ.)

1990 1991 Μεταβολή

α/α Ενίσχυση κατά φορέα Πληρωμές Εκτ.πραγμ. X

I. Απο Εθνικούς Πόρους 327.793 373.780 14,0

1 Οικον.ενισχύσεις προσανατολισμού - διαρθρ. 4.319 4.630 7,2

2 Ενισχύσεις προσανατολισμού - διαρθρώσεων 
(Κοινοτική συμμετοχή 50 - 70%) 79.339 93.450 17,8

3 Επιδοτήσεις γευργ· προϊόντων 22.322 12.700 -43,1

4 Κάλυψη ελλείμματος διαχείρισης λιπασμάτων 28.000 29.000 3,6

5 Ειδ. λογαρ. εγγ· γεοργ. προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) 1.800 11.100 516,7

6 Επιδοτήσεις επιτοκίων 36.199 17.600 -51,4

- Επιδ. επιτοκίου καταθέσεων ΑΤΕ 31.000 12.500 -59,7

- Επιδ. επιτοκίου χορηγήσεων ΑΤΕ 2.700 4.200 55,6

- Επιδοτ. επιτοκίου αγροτικών στεγ. δανείων 2.499 900 -64,0

7 Μέσω Προγρ. Δημοσ. Επενδύσεων 34.058 55.300 62,4

8 Μέσω προυπ/σμού ΟΓΑ - ΕΛΓΑ (Συντ.-αποζημ.) 121.756 150.000 23,2

II. Απο Ε.Ο.Κ. (FE0GA - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ) 373.677 470.000 25,8

Γεν. σύνολο οικον. ενισχύσεων στη Γεωργία 701.470 843.780 20,3

Αναλυτικά οι εισροές στη Γεωργία από Εθνικούς και 
Κοινοτικούς πόρους δίνονται στον πίνακα 3.8.

3.4.1. Επιδοτήσεις στη Γεωργία από Εθνικούς Πόρους.

Οι συνολικές εισροές στη Γεωργία από Εθνικούς Πόρους 
εκτιμάται ότι κατά το 1991 θα φθάσουν τα 373,8 δισ.δρχ. έναντι
327,8 δισ. δρχ. του 1990.

Ειδικότερα:

Οικονομικές ενισχύσεις προσσνατολισμού-διαρθρώσεων.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εθνικές ενισχύσεις 
επιτρεπτές από το κοινοτικό καθεστώς. Οι δαπάνες αυτές αφορούν 
δραστηριότητες:
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στη φυτική παραγωγή όπως επενδύσεις για πειραματικά και 
ερευνητικά προγράμματα, δοκιμαστικές καλλιέργειες, ανάπτυξη 
δασικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.,
στη ζωϊκή παραγωγή και την κτηνιατρική όπως επενδυτικά ή 
αναπτυξιακά προγράμματα, κάλυψη εξόδων μεταφοράς ζωοτροφών 
στις προβληματικές περιοχές, δραστηριότητες κτηνιατρικής, 
προμήθεια φαρμάκων, προγράμματα για έρευνες κ.λ.π., 
στην αλιεία όπως έρευνα στην σπογγαλιεία, αποσύρσεις σκαφών 
κ.λ.π.
για κάλυψη ζημιών στη γεωργική παραγωγή που δεν καλύπ
τονται από άλλους ασφαλιστικούς φορείς.

Οικονομικά στοιχεία κατά δραστηριότητα παρατίθενται στον κατωτέρω 
πίνακα:

Πίνακας 3.9 
Γεωργικές Δραστηριότητες 

(ποσά σε εκατ.δρχ.)

Δραστηριότητες
1990

Πληρωμές
1991

Εκτ.Πραγμ.
Μεταβολή

%

Φυτική Παραγωγή 1.773 530 -70,1
Ζωϊκή Παραγωγή 1.077 3.205 197,6
Κτηνιατρική 491 520 5,9
Αλιεία 67 65 -3,0
Π.Σ.Ε.Α. 911 310 -66,0

Σύνολο 4.319 4.630 7,2

Οικονομικές ενισχύσεις προσανατολισμού-διαρθρώσεων με Κοινοτική 
συμμετοχή.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προγράμματα διαρθρωτικού 
χαρακτήρα στα οποία συμμετέχει και η Κοινότητα. Τα κυριότερα 
προγράμματα της κατηγορίας αυτής είναι:

- Κανονισμός 797/85. Περιλαμβάνει ενισχύσεις ορεινών και 
προβληματικών περιοχών, βελτιώσεις βοσκοτόπων, επενδύσεις στη 
γεωργική εκμετάλευση, εκπαιδεύσεις κ.λ.π.

Κανονισμοί 1204, 2511, 895,1340,1035,389,3222,1192,2052. 
Περιλαμβάνουν αναδιαρθρώσεις εσπεριδοειδών και αμπελώνων, ζημιές 
από φυλλοξήρα κ.λ.π.

Κανονισμοί 2088/85 ΜΟΠ και 2052/89 ΣΠΑ. Περιλαμβάνουν 
αναδιαρθρώσεις ποικιλιών καπνού, ροδακινιάς, γενετική βελτίωση 
ζώων, ήπιες μορφές ενέργειας κ.λ.π.

Κανονισμός 1096/88. Ενθάρρυνση παύσης γεωργικής 
δραστηριότητος (πρόωρη συνταξιοδότηση) . Πρόκειται για αποζημίωση 
που δίνεται στους αγρότες που δέχονται να εγκαταλείψουν τη 
γεωργική τους δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 71.163 
δικαιούχοι. Κατά τον έλεγχο που διενεργεί το Υπουργείο Γεωργίας 
μέχρι σήμερα (15/10/91) 14.000 εντάξεις κρίθηκαν παράνομες,
32.000 κρίθηκαν ορθώς καταβαλλόμενες και εκκρεμεί ο έλεγχος για 
τις υπόλοιπες 25.163 εντάξεις.
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Αναλυτικά στοιχεία για τα προγράμματα αυτά εμφανίζονται 
στον πίνακα 3.10.

Πίνακας 3.10
Διαρθρωτικά Προγράμματα 

(ποσά σε εκατ. δρχ.)

1990. 1991 Μεταβολή
α/α Δραστηριότητες Πληρωμ. Εκτιμ. 

Πραγματ· X

1 Κανονισμός 797/85 35.700 44.350 24,2
2 Κανονισμοί 1204,2511,895,1340, 

1035,389,3222,1192,2052 18.678 17.750 -5,0
3 Καν. 2088/85 Μ0Π & 2052/89 ΣΠΑ 7.961 11.350 42,6
4 Κανονισμός 1096/88 17.000 20.000 17,6

Σύνολο 79.339 93.450 17,8

Επιδοτήσεις γεωργικών προϊόντων

Πρόκειται για ενισχύσεις σε προϊόντα που παρουσιάζουν 
προβλήματα διάθεσης στην αγορά, ενισχύσεις εξαγωγών σε προϊόντα 
λόγω ανταγωνισμού, ενισχύσεις κτηνοτροφικών προϊόντων κ.λ.π.

Οικονομικά στοιχεία για τα προγράμματα αυτά εμφανίζονται 
στον πίνακα 3.11.

Πίνακας 3.11 
Προγράμματα Γεωργικής Παραγωγής 

(ποσά σε εκατ. δρχ.)

Δραστηριότητες
1990

Πληρωμές
1991

Εκτ/σεις 
πραγματ.

Μεταβολή

%

1. Φυτική παραγωγή 19.787 9.895 -50,0
2. Ζωϊκή παραγωγή 2.535 2.805 10,6

Σύνολο 22.322 12.700 -43,1

Κάλυψη ελλείμματος διαχείρισης λιπασμάτων.

Για την κάλυψη των ελλειμμάτων της διαχείρισης λιπασμάτων 
προβλέπεται να δαπανηθούν κατά το 1991 29,0 δισ. έναντι 28,0 
δισ. του 1990. Κατά το 1991 καταβλήθηκε προσπάθεια μείωσης του 
ελλείμματος της διαχείρισης αυτής με λήψη μέτρων για την εξάλειψη 
των αιτιών που το προκαλούν. Πιο συγκεκριμένα, λήφθηκαν μέτρα για 
την αναδιοργάνωση των εργοστασίων λιπασμάτων, άλλαξε το σύστημα 
κοστολόγησης και αυξήθηκαν οι τιμές διάθεσης κατά 25% απο 
1.8.1991.

62



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ειδικός λογαριασμός εγγυήσεων γεωργικών -προϊόντων.
Στον ΕΛΕΓΕΠ προβλέπεται να διατεθούν κατά το 1991 , 11,1

5ισ· δρχ. έναντι 1,8 δισ. δρχ. του 1990.
Τα κονδύλια αυτά αφορούν δαπάνες συμμετοχής του Δημοσίου 

κατά τα 2/3 περίπου στα έξοδα χρηματοδότησης για την πληρωμή από 
τ^ην Α.Τ.Ε. των εγγυήσεων του FEOGA στους Αγρότες (από την 
Κοινότητα επιστρέφονται 2,5 μήνες αργότερα), στα χρηματοδοτικά 
έξοδα συγκέντρωσης των προϊόντων παρέμβασης για λογαριασμό της 
Κοινότητας, καθώς και έξοδα αμοιβής των φορέων παρέμβασης.

Επιδοτήσεις επιτοκίων αγροτικών στεγαστικών δανείων και
επιδοτήσεις επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων Α.Τ.Ε.
Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται να διατεθούν κατά το 

1991/ 17,6 δισ. δρχ. έναντι 36,2 του 1990. Η μείωση αυτή
οφείλεται στη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων καταθέσεων στην 
Α.Τ.Ε. στα πλαίσια της απελευθέρωσης του Τραπεζικού συστήματος.

Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Κατά το 1991 προβλέπεται να διατεθούν 55,3 δισ. δρχ.έναντι

34,1 του 1990.
Αφορά επενδύσεις στους τομείς Γεωργία, Δάση, Αλιεία και 

Εγγειοβελτιωτικά έργα.

Δαπάνες αποζημιώσεων για ζημιές και συντάξεις αγροτών
Στον τομέα αυτό κατά το 1991 προβλέπεται να διατεθούν 150,0 

6ισ. έναντι 121,8 δισ. δρχ. του 1990. Αφορούν τις πιστώσεις που 
δίνονται για αποζημίωση λόγω ζημιών στη γεωργική παραγωγή μέσω 
των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και τις δαπάνες για τις 
συντάξεις των αγροτών μέσω του Ο.Γ.Α.

3.4.2. Επιδοτήσεις στη Γεωργία από Κοινοτικούς Πόρους.
- Τα Κοινοτικά Κεφάλαια διατίθενται στην Ελληνική Γεωργία μέσω
του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων και έχουν 
σαν στόχο τη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών στα πλαίσια 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Πίνακας 3.12
Επιδοτήσεις στη Γεωργία από Κοινοτικούς Πόρους 

(ποσό σε εκατ.δρχ.)

Κατ' είδος ενίσχυση
1990 1991 Μεταβολή

Πληρωμ. Εκτ. πραγμ. X

~ Από Ε.Ο.Κ. (FE0GA-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ) 373.677 470.000 25,8

- Επιδότηση εξαγωγών 16.655 23.000 38,1

- Ενισχύσεις παραγωγής 128.235 93.000 -27,5

r Ενισχύσεις μεταποιήσεων 10.155 36.000 254,5

- Δημ. αποθεματοποίηση 11.502 5.000 -56,5

- Διάφορες ενισχύσεις 207.130 313.000 51,1
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Κατά το 1991 προβλέπεται ότι οι πληρωμές του τομέα FEOGA- 
εγγυήσεις θα φθάσουν τα 470,0 δισ. δρχ. έναντι προβλέψεων 460,0 
δισ. και έναντι πληρωμών 373,7 δισ. δρχ. του 1990 (Πίνακας 
3.12).
Για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών το Δημόσιο χρηματοδοτείται 
από την Α.Τ.Ε. και καλύπτει, όπως προαναφέρθηκε το τμήμα του 
επιτοκίου που δεν καλύπτεται από την Κοινότητα.

3.5. Χρηματικές Δοσοληψίες με την Ε.Ο.Κ.
Το καθαρό δημοσιονομικό όφελος της χώρας μας από τις 

χρηματικές δοσοληψίες με την Ε.Ο.Κ. εκτιμάται ότι θα φθάσει το 
1991 τα 618,1 δισ. δραχμές, έναντι 474,8 δισ. δρχ. το 1990, θα 
σημειώσει δηλαδή αύξηση έναντι του αντίστοιχου δημοσιονομικού 
οφέλους του 1990 κατά 143,3 δισ. δρχ. ή ποσοστό 30,2% ενώ έναντι 
των αρχικών προβλέψεων εκτιμάται ότι θα σημειώσει υστέρηση κατά
13,8 δισ. δρχ. ή ποσοστό 2,2%.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 
3.13 οι εισπράξεις το 1991 εκτιμάται ότι θα σημειώσουν αύξηση 
κατά 207,4 δισ. δρχ. ή ποσοστό 34,8% έναντι των αντιστοίχων 
εισπράξεων του προηγούμενου οικον. έτους 1990, ενώ έναντι των 
αρχικών προβλέψεων θα σημειώσουν υστέρηση κατά 18,8 δισ. δρχ. ή 
ποσοστό 2,3%.

Η αύξηση έναντι των εισπράξεων του προηγούμενου οικον. έτους 
οφείλεται βασικά α) στην αύξηση από το τμήμα εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ 
λόγω αναπροσαρμογής της πράσινης ισοτιμίας και β) στις αυξημένες 
εισροές από τα διαρθρωτικά Ταμεία και τα ΜΟΠ, δεδομένου ότι μέσα 
στο 1991 εισπράχθηκε ένα μέρος των προκαταβολών 1989 που θα 
έπρεπε να είχε εισπραχθεί κανονικά το 1990.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τα διαρθρωτικά 
Ταμεία, παρατηρείται μια μετατόπιση πόρων από το Δημόσιο με τη 
στενή του όρου έννοια προς τους τρίτους (Δημόσιοι Οργανισμοί, 
Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κλπ. ΝΠΔΔ και Ι.Δ.) λόγω της 
ευελιξίας του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στην απορρόφηση των 
κοινοτικών πόρων.

Τέλος, όσον αφορά την υστέρηση των εισπράξεων έναντι των 
αρχικών προβλέψεων κατά 2,3%, αυτή οφείλεται κυρίως στη μη 
υλοποίηση, στην έκταση που είχε προβλεφθεί, ορισμένων 
προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας πράγμα που είχε σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση των απολήψεων από το Τμήμα Προσανατολισμού 
του ΕΓΤΠΕ.

Εξάλλου όσον αφορά τις πληρωμές προς την Ε.Ο.Κ. το 1991, 
αυτές εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 185 δισ. δρχ. και θα σημειώσουν 
έναντι των αντιστοίχων πληρωμών του 1990 αύξηση κατά 53,1%.

Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται: 
α) στη μεγαλύτερη συμμετοχή μας στη χρηματοδότηση του κοινοτι

κού προϋπολογισμού λόγω αύξησης του μεγέθους του 
Προϋπολογισμού

β) στην αυξημένη συνεισφορά μας βασει ΑΕΠ το 1991, δεδομένου 
ότι το 1990, λόγω μεταφοράς εσόδων από το έτος 1989, δεν 
κατέστη αναγκαία η προσφυγή στον 4ο πόρο (ΑΕΠ) με αποτέλεσμα 
τα Κράτη-Μέλη και συνεπώς και η χώρα μας, να μην πληρώσουν 
ΑΕΠ για το έτος αυτό,

γ) στη διολίσθηση της δραχμής έναντι της ECU, δεδομένου ότι 
για τις πληρωμές μας προς την Ε.Ο.Κ. βάσει ΦΠΑ και ΑΕΠ (που 
είναι και ο μεγαλύτερος όγκος των πληρωμών) λαμβάνεται
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Πίνακας 3.13
Χρηματικές Δοσοληψίες με την Ε.Ο.Κ. 

(ποσά σε εκστ.δρχ.)

1990 1991 Μεταβολή
Πραγμ/οεις Προβλ. Εκτ. Πραγμ. 91/90 X

1. Αποδόσεις στην Ε.Ο.Κ.(Πληρομές) 
Ιδιοι Κοινοτικοί Πόροι

§&* Δαομοί ΚΕΔ 
Δασμοί ΕΚ ΑΧ

■£: Αντισταθμιστικά τέλη Καν.15/89 κλπ.
Γεωργικές Εισφορές 

k' (Γεωργικές Εισφορές)
|ε (Νομισματικά Εξισωτικά ποσά) 
fi, (Εξισωτ ικά ποσά Ενταξης) 
jar Εισφορές Ζάχαρης & Ισογλυκόζης 
Ιϊΐ Συνεισφορές βάσει Φ.Π.Α. 
t Συνεισφορές βάσει Α.Ε.Π.
2. Διάφορες συνεισφορές ή επιστροφές 
φί Διάφορες συνεισφορές
4 Εισφορές από ανεκτέλεστα προγ/τα
3. Εισφορές εκτός Κοιν/κού Προϋπ/σμού 
Κ-λ Συμμετοχή στο 6ο Ε.Τ.Α.
>τ Συμμετοχή στο προγ/μα Επισιτιστικής 

Βοήθειας

II. Απολήψεις από την Ε.Ο.Κ.(Εισπρ.)
1. Τακτικός Προϋπολογισμός 

Εξοδα Είσπραξης Ιδίων Πόρων 
Διάφορες ή Εκτακτες Απολήψεις 
Απολήψεις από FE0GA - Προσ/σμός 
Απολήψεις από Κοινωνικό Ταμείο

^ Λοιπές Απολήψεις

2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 
Απολήψεις από Περίφ/κό Ταμ. (ΕΤΠΑ) 
Απολήψεις από Μ.Ο.Π.
Απολήψεις από FE0GA - Προσ/σμό 

- Λοιπές Απολήψεις

3. Προϋπολογισμός ΕΑΕΓΕΠ 
Απολήψεις από FE0GA - Εγγυήσεις

4. Προϋπολογισμός Τρίτων 
Απολήψεις από Κοινωνικό Ταμείο 
Απολήψεις από Ε.Τ.Π.Α.

*--- Απολήψεις από FE0GA - Προσ/σμός 
Απολήψεις από Μ.Ο.Π.
Λοιπές Απολήψεις

III. Καθαρές εισπράξεις

120.907,2 190.000,0 185.000,0 53,1
106.031,4 169.500,0 169.500,0 59,9
31.574,2 40.000,0 41.000,0 29,9

417,3 500,0 300,0 -28,0
- 1.000,0 100,0 -

2.430,0 4.000,0 4.100,0 68,7
(2.017) (3.000) (2.500) ( 23,9)
( 243) ( 700) ( 100) (-59,0)
( 170) ( 300) (1.500) (728,4)
3.456,3 4.000,0 4.000,0 15,4

67.860,6 100.000,0 101.000,0 48,8
293,0 20.000,0 19.000,0 -

11.689,0 15.400,0 10.400,0 -11,0
11.195,7 13.900,0 8.900,0 -21,0

493,3 1.500,0 1.500,0 204,1
3.186,8 5.100,0 5.100,0 60,0
3.046,8 4.200,0 4.200,0 37,8

140,0 900,0 900,0 542,9

595.686,5 821.900,0 803.100,0 34,8
56.126,9 104.000,0 76.000,0 35,4
3.851,0 5.000,0 5.000,0 29,8

929,9 1.000,0 1.000,0 -

31.520,7 68.000,0 40.000,0 26,9
19.825,3 30.000,0 30.000,0 51,3

82.080,2 130.000,0 106.000,0 29,1
57.534,3 86.000,0 70.000,0 21,6
14.230,4 22.000,0 25.000,0 75,7
8.763,4 18.500,0 10.500,0 20,2
1.552,1 3.500,0 500,0 -68,0

373.677,0 460.000,0 470.000,0 25,8
373.677,0 460.000,0 470.000,0 25,8
83.802,4 127.900,0 151.100,0 81,9
36.543,2 50.000,0 50.000,0 36,8
36.787,1 60.000,0 76.000,0 106,6
4.345,9 10.400,0 13.000,0 199,1
5.628,2 6.500,0 12.000,0 113,2

498,0 1.000,0 100,0 20,1

474.779,3 631.900,0 618.100,0 30,2
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υπόψη η ισοτιμία δραχμής-ECU της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 
του προηγουμένου οικ. έτους και

δ) στην αύξηση περίπου κατά 30% των αποδιδομένων ιδίων 
πόρων αυτής που προέρχονται από δασμούς ΚΕΔ.

3.6. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 1991.

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 1991 
κινήθηκε μέσα στα στενά πλαίσια που επέβαλε η εξυγίανση των 
δημοσίων δαπανών και η δραστική μείωση των ελλειμμάτων, όπως και 
κατά το προηγούμενο έτος. Παράλληλα συνεχίστηκε η προσπάθεια 
επαναξιολόγησης και ιεράρχησης των σημαντικότερων έργων με σκοπό 
να προωθηθούν τα περισσότερο αποδοτικά και να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός των περιορισμένων πιστώσεων σε μεγάλο αριθμό 
έργων.

0 προγραμματισμός και η εκτέλεση των έργων έγινε με στόχο τη 
μεγιστοποίηση της συμβολής τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια. 
Ετσι, σημαντικά ποσά διατέθηκαν για τα μεγάλα αναπτυξιακά δημόσια 
έργα (συγκοινωνιακά, υδρεύσεις-αποχετεύσεις, εγγειοβελτιωτικά 
κλπ. ) , αλλά και για την επιδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω 
των αναπτυξιακών νόμων. Με τις επεμβάσεις αυτές επιδιώκεται η 
συνολική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας 
και η δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη χρηματοδότηση των έργων 
που περιλαμβάνονται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), στα Νέα 
Κοινοτικά Προγράμματα (INTERREG, ENVIREG, κλπ.) καθώς και στα 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα Κοινοτικά Ταμεία ή άλλους 
διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Πίνακας 3.14

Συνολικά μεγέθη δαπανών Π.Δ.Ε. 1990 - 1991 
(ποσά σε δισ. δρχ.)

1990 1991

Ονομασία Δαπάνης Ποσό Συμ/χή
%

Ποσό Συμ/χή
%

Δαπάνες έργων και μελετών 461,1 99,1 600,0 99,2

Διοικητικές δαπάνες κλπ.* 4/0 0/9

οin 0,8

Σύνολο 465,1 100,0 605,0 100,0

* περιλεμβόνοντοι και όσες ενταλμοτοποιήθηκαν 
ή πρόκειται να ενταλματοποιηθούν με τη δια- 
δικαοίο του τακτικού προϋπολογισμού.
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Το συνολικό όψος των πληρωμών του Π.Δ.Ε. 1991 προβλέπεται να 
φτάσει στα 605,0 δισ. δρχ. έναντι 465 , 1 δισ. δρχ. του 
προηγούμενου έτους, θα είναι δηλαδή αυξημένο κατά 30,1%. Το 
αρχικά εγκεκριμένο ποσό των 570,0 δισ. δρχ. αυξήθηκε κατά 25,0 
5ισ. δρχ., προκειμένου να καλυφθούν διάφορες δαπάνες (ΟΑΕΔ, ΟΑΕ, 
ΚΕΠΕ, ΕΛΚΕΠΑ, ΕΒΟ κλπ. ) οι οποίες κατά την κατάρτιση του 
Προϋπολογισμού 1991 είχε αποφασισθεί ότι θα βαρύνουν το ειδικό 
έκτακτο αποθεματικό των 100 δισ. δρχ. που είχε προβλεφθεί στον 
Τακτικό Προϋπολογισμό. Κατά την πορεία εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού όμως φάνηκε ότι ήταν τεχνικά προτιμότερη η 
μεταφορά μέρους του αποθεματικού αυτού στο Π.Δ.Ε. και η διάθεσή 
του με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις Δημόσιες Επενδύσεις. 
Με τον τρόπο αυτό οι αρχικά προβλεπόμενες πιστώσεις, για δαπάνες 
ευρύτερα διοικητικές, συγκρατήθηκαν κατά 75% περίπου.

Στο ποσό των 605,0 δισ. δρχ. περιλαμβάνονται και 10,0 δισ. 
δρχ., που αντιπροσωπεύουν τις συνεισφορές που καταβάλλονται από 
μερικούς φορείς σαν συμμετοχή στο κόστος κατασκευής των έργων 
τους (ΔΕΥΑ, ΤΕΟ κλπ.). Οπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 
3.14 σχεδόν το 100% του Π.Δ.Ε. διατίθεται για έργα και μελέτες, 
και μόνο το 0,8% για διοικητικές δαπάνες.

3.6.1. Πηγές χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. παρουσιάζονται στον πίνακα 
3.15.

Πίνακας 3.15 
Πηγές χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. 

(Ποσά σε δισ. δρχ.)

1990 1991

Ονομασία Εσόδων Ποσό Συμ/χή Ποσό Συμ/χή Μετ/λή
- % % %

Ιδια Εσοδα 9,8 2,1 13,0 2,1 32,7
Επιχορηγήσεις Ε.Ο.Κ. 81,9 17,6 106,0 17,5 29,4
Πιστωτικά Εσοδα 373,4 80,3 486,0 80,4 30,2
(Εντοκα Γραμμάτια) (143,1) -

(Δάνεια Εξωτερικού) (230,3) (486,0)

Σύνολο 465,1 100,0 605,0 100,0 30,1

Οπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα αυτού συνεχίστηκε 
και κατά το τρέχον έτος η αύξηση της συμμετοχής των επιχορηγήσεων 
της Ε.Ο.Κ. που καλύπτουν το 17,5% περίπου των συνολικών εσόδων. 
Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση του ποσοστού της 
συμμετοχής των πιστωτικών εσόδων στο 80,4% περίπου. Το ποσοστό 
αυτό προβλέπεται να μειωθεί περισσότερο στα αμέσως επόμενα χρόνια 
με την απορρόφηση των κοινοτικών επιχορηγήσεων για τα έργα που 
έχουν ενταχθεί στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ή σε άλλα Κοινοτικά 
Προγράμματα.
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Πίνακας 3.16
Δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά τομείς, 

(ποσά σε εκατ. δρχ.)

1990 1991

Ονομασία Τομέυν Πληρωμές Συμ/χή Εκτιμ.ΠραγμΟ' Συμ/χή Ηετα-
% τοποιήσεων X βολήχ

Ειδικά έργα 11.807,2 2,5 15.000,0 2,5 27,0
Γ εωργία 3.467,0 0,8 7.500,0 1,2 116,3
Δάση, αλιεία 9.365,2 2,0 16.000,0 2,6 70,8
Εγγειοβελτιυτικά έργα 21.225,9 4,6 31.800,0 5,3 49,8
Βιομηχαν ί α,ενέργει α, β ιοτεχν ί α 106.230,8 22,8 105.000,0 17,3 - ι,ι
Συγκοινωνίες 50.711,1 10,9 90.200,0 14,9 77,9
Σιδηρόδρομοι 17.144,6 3,7 13.000,0 2,1 -24,2
Τουρισμός,μουσεία,μνημεία 18.488,9 4,0 19.000,0 3,1 2,8
Εκπαίδευση 32.035,5 6,9 43.000,0 7,1 34,2
Οικισμός 3.259,4 0,7 4.600,0 0,8 41,1
Υγεία, Πρόνοια 11.848,9 2,5 17.000,0 2,8 43,5
Υδρευση, αποχέτευση 25.703,2 5,5 38.500,0 6,4 49,8
Δημόσια διοίκηση 2.216,2 0,5 7.600,0 1,3 242,9
Ερευνα,Τεχνολογ ία,τεχν.συνεργασ ία 9.353,4 2,0 21.000,0 3,5 124,5
Νομαρχιακά Εργα 96.148,4 20,7 136.000,0 22,5 41,4
Διάφορα 46.117,3 9,9 39.800,0 6,6 -13,7

Σύνολο 465.123,0 100,0 605.000,0 100,0 30,1

3.6.2. Ανάλυση δαπανών κατά Τομέα και Φορέα.

Η ανάλυση των δαπανών κατά τομέα και φορέα για τα έτη 1990 
χαι 1991 (εκτιμήσεις) παρουσιάζεται στους πίνακες 3.16 και 3.17.

Οσον αφορά τη συμμετοχή των επιμέρους τομέων στο σύνολο των 
δαπανών του Π.Δ.Ε., από τα στοιχεία του πίνακα 3.16 φαίνεται ότι 
ο ι τομείς βιομηχανίας, νομαρχιακών και συγκοινωνιαχών έργων 
απορροφούν περισσότερο από το 50% των ετησίων δαπανών. Η 
μεγαλύτερη αύξηση (242,9) κατά το 1991, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος σημειώθηκε στις δαπάνες του τομέα "Δημόσια 
Διοίκηση" που οφείλεται κυρίως στην ανάγκη επιτάχυνσης των 
προγραμμάτων εκσυγχρονισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των 
Τελωνείων και των Λιμεναρχείων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΚΠΣ. 
Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση στους τομείς "Ερευνα - Τεχνολογία" 
(124,5%), που οφείλεται κυρίως στην επιχορήγηση της ΔΕΠΑ (φυσικό 
αέριο), "Γεωργία" (116,3%) λόγω ένταξης πολλών έργων στα 
Κοινοτικά Προγράμματα και "Συγκοινωνίες" (77,9%) λόγω της 
αυξημένης χρηματοδότησης για έναρξη των έργων του ΜΕΤΡΟ Αθήνας.

Στην ανάλυση κατά φορέα του πίνακα 3.17 φαίνεται η υψηλή 
συμμετοχή των Υπουργείων: Εθνικής Οικονομίας 38,9% (λόγω κυρίως 
των Νομαρχιακών Προγραμμάτων που θα ανέλθουν σε 136,0 δισ. δρχ. 
και της επιχορήγησης των ιδιωτικών επενδύσεων με 70 δισ. δρχ.) 
και του ΠΕΧΩΔΕ 23,6%. Τα Υπουργεία αυτά απορροφούν περισσότερο
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07[ό το 60% του ετήσιου Π.Δ.Ε.. Θ<4 πρέπει επίσης να σημειωθεί η 
ι^ιαίτερα σημαντική αύξηση της συμμετοχής των Υπουργείων Δημόσιας 
ιράζης (721,4%), Προεδρίας (651,9%), Οικονομικών (328,6%), που

Πίνακας 3.17
Δαπανών Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων κατά Υπουργείο 

(ποσά σε εκατ.δρχ.)

1990 1991

jp ο u ρ υ ε i ο Πληρωμές Συμ/χή
%

Εκτιμ. 
Πραγμ/σεων

Συμ/χή
%

Μετα
βολή %

Προεδρ. Κυβέρνησης 66,5 - 500,0 0,1 651,9
Εσωτερικών 14.902,4 3,2 14.000,0 2,3 - 6,1
Εθν. Αμυνας (1) 15.016,7 3,2 5.400,0 0,9 -64,0
Έθν. Οικονομίας 179.707,2 38,6 235.000,0 38,9 30,8
Υγείας - Πρόνοιας 12.198,5 2,6 17.000,0 2,8 39,4
Παιδείας 31.245,6 6,7 42.000,0 7,0 34,4
Πολιτισμού 31.628,2 6,8 20.000,0 3,3 -36,8
Οικονομικών (2) 233,3 - 1.000,0 0,2 328,6
Μακεδονίας - Θράκης 2.429,1 0,5 2.000,0 0,3 -17,7
Αιγαίου 289,9 0,1 1.000,0 0,2 244,9
Γεωργίας 24.461,5 5,3 45.000,0 7,4 84,0
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 82.616,7 17,8 143.000,0 23,6 73,1
Εργασίας 10.291,0 2,2 13.000,0 2,1 26,3
ΒΙ.Ε.Τ. 39.284,6 8,5 42.000,0 7,0 6,9
Εμπορίου 1.265,7 0,3 2.000,0 0,3 58,0
Μεταφορών 18.703,2 4,0 17.000,0 2,8 - 9,1
Εμπ. Ναυτιλίας 259,4 ο,ι 800,0 ο,ι 208,4
Δημ. Τάξης 523,5 ο,ι 4.300,0 0,7 721,4
VL ι
Σύνολο 465.123,0 100,0 605.000,0 100,0 30,1

(1) Οι πληρωμές του Υ[0Α περιλαμβάνουν κοι ποοά που εκιελέοτηκ,ον από τη ΙΥΚΕΑ 
για λογαριασμέ) του ΥΠΕ00 κοι του ΥΓΕΧ0ΔΕ (για το έτος 1990 ανέρχονται 
περίπου οε ποσό 2.ISO και ?.690 εχοτ. δρχ. σντίοτοιχα).

(Ζ) Δεν περιλαμβέτνοντοι πληρυμές 8S εκοτ. δρχ. για υποχρεύοεις Π0£ που 
(. εμφανίοτηκον οε άλλο Υπουργεία.
C'
οφείλεται στα προγράμματα εκσυγχρονισμού της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, της Δημόσιας Διοίκησης και των Τελωνείων αντίστοιχα, 
Αιγαίου (244,9%), Εργασίας (26,3%) καθώς και η μείωση των 
ποσοστών συμμετοχής των Υπουργείων: Πολιτισμού (-36,8%),
Μακεδονίας - Θράκης (-17,7%) και Εθνικής Αμυνας (-64,0%) λόγω του 
ότι τα στρατιωτικά έργα δεν χρηματοδοτούνται από το ΚΠΣ.

3.7. Λογαριασμός Πετρελαιοειδών.

: Τά έσοδα του Λογαριασμού Πετρελαιοειδών εκτιμάται ότι θα
φθάσουν το 1991 τα 352 δισ. δρχ. έναντι 336 δισ. δρχ. το 1990 και 
οι δαπάνες τα 349 δισ.δρχ. έναντι 335 δισ. το 1990.
Ετσι θα διαμορφωθεί φέτος πλεόνασμα 3 δισ. δρχ. έναντι 
πλεονάσματος 1 δισ. δρχ. το 1990 όπως φαίνεται και στον κατωτέρω 
πίνακα.
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Τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα αντανακλούν την κατάσταση ποη 
επικράτησε κατά το 1991 στην διεθνή αγορά πετρελαιοειδών η οποί^ 
χαρακτηρίζεται από τις δραστικές μεταβολές των τιμών του αργς>£ 
καθώς και των προϊόντων πετρελαίου μετά την κρίση που ξέσπαοε 
στον Περσικό Κόλπο στις αρχές του περασμένου Αυγούστου.

Π ί νακας 3.18
Οικονομικά Αποτελέσματα διαχείρισης Πετρ/δών 

(ποσά σε εκατ. δρχ.)

1990 1991
Απολογισμός Εκτιμήσεις

Εσοδα 336 352
Δαπάνες 335 349
Εισαγωγές 301 270
Διϋλιστήρια-Υπηρεσί ες 48 43
Χρηματοδότηση 4 4
Διαφορά Αποθεμάτων - 18 32
Ελλειμμα ή Πλεόνασμα 1 3

Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Ν. 157 1 /85 , όπως 
τροποποιήθηκε το 1988, οι τιμές διάθεσης των προϊόντων πετρελαίου 
από τα κρατικά διυλιστήρια (τιμές βάσης), προσδιορίζονται, κατά 
περιόδους, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και 
Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας. 0 προσδιορισμός των τιμών 
βάσης γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρακολουθούν τις 
εξελίξεις στις διεθνείς τιμές των προϊόντων πετρελαίου.

Οι αναπροσαρμογές των τιμών βάσης με την διαδικασία αυτή, 
συνετέλεσαν ώστε οι διακυμάνσεις των τιμών αργού και προϊόντων, 
να μην επηρεάσουν τα αποτελέσματα του λογαριασμού πετρελαιοειδών. 
Αντίθετα η αύξηση των λιανικών τιμών διάθεσης του Ντήζελ επηρέασε 
ευμενώς τα φορολογικά έσοδα και ενδεχομένως θα τα επηρεάσει 
ευμενέστερα μέχρι το τέλος του έτους.

Το όρlο χρηματοδότησης του λογ/σμού Πετρελαιοειδών από την 
Τράπεζα της Ελλάδος αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του 1991 στα 150 
δισ.δρχ. λόγω των υψηλότερων μέσων διεθνών τιμών. Παράλληλα το 
Δημόσιο έχει χρηματοδοτήσει μέχρι σήμερα (30/9/91) το λογ/σμό 
Πετρελαιοειδών με 187,5 δισ. δρχ. με άμεση συνέπεια την 
επιβάρυνση του Δημοσίου με σημαντικά χρηματοδοτικά έξοδα τα οποία 
δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω διαχειριστικά αποτελέσματα. 
Αυτό κυρίως οφείλεται στην καθυστέρηση πληρωμής των οφειλών των 
ΔΕΚΟ και ιδιαίτερα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, του Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων Ελλάδος και της ΔΕΗ.

Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων πετρελαίου και ετοίμων 
προϊόντων που αντιστοιχούν στα αποθέματα αργού σε τρέχουσες αξίες 
εμφανίζονται μειωμένα στις 30/9/91 έναντι της αξίας που είχαν τα 
προϊόντα αυτά στις 31/12/90 (49,6 έναντι 65,8 δισ.δρχ.). Οι 
απαιτήσεις της Δ.Ε.Π από το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 
εμφανίζονται αυξημένες (157,7 δισ.δρχ. στις 30/9/91 έναντι 125,0 
δισ.δρχ. στις 31/12/90).
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4.1. Τα γενικά χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού.

Η εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών μέχρι και το 1991 έχει 
καταστήσει σαφές σε όλους ότl τα περιθώρια συμπίεσης των 
ελλειμμάτων του προϋπολογισμού μέσω της αύξησης εσόδων είναι 
περιορισμένα. Η ύψωση των φορολογικών συντελεστών και η, συνεπεία 
άυτής, αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν μπορεί να συνεχιστεί 
επάπειρο, και μάλιστα με τους ρυθμούς που επιβάλλει η αύξηση των 
δημόσιων δαπανών, η δε διεύρυνση της φορολογικής βάσης, κυρίως με 
[τη λήψη μέτρων περιστολής της φοροδιαφυγής, παρουσιάζει 
σημαντικές χρονικές υστερήσεις και όχι πάντοτε την απαιτούμενη 
άποτελεσματικότητα λόγω των οργανωτικών και λειτουργικών 
Προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι φοροτεχνικές υπηρεσίες.

Σε περιπτώσεις έκδηλης δυσαρμονίας μεταξύ αποδοτικότητας του 
φορολογικού συστήματος και κρατικών αναγκών, υπάρχουν δύο και 
μόνο εναλλακτικές λύσεις, ο δανεισμός ή η συμπίεση των αναγκών. 
Στις δεκαετίες του 50 και του 60 και, σε μεγάλο βαθμό, στη 
δεκαετία του '70, προκρίθηκε η λύση της προσαρμογής των δαπανών 
στα φορολογικά έσοδα, ενώ η λύση του δανεισμού επελέγη μόνο για 
τη χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων, από την αξιοποίηση των 
οποίων θα εξυπηρετούντο και τα δάνεια. Στη δεκαετία του '80, το 
κέντρο βάρους της δημοσιονομικής πολιτικής μετατέθηκε στην 
ικανοποίηση ενός αυξανόμενου τμήματος καταναλωτικών στην ουσία 
αναγκών του Δημοσίου με δανειακά κεφάλαια. Το αποτέλεσμα ήταν 
ότι, χωρίς να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εγχώριας οικονομίας 
και ο εθνικός πλούτος, οι φορολογούμενοι της δεκαετίας του '90, 
ίσως δε και των επόμενων δεκαετιών, να επωμισθούν το βάρος της 
εξυπηρέτησης ενός δημόσιου χρέους, από την ανάλωση του προϊόντος 
του οποίου ελάχιστο όφελος αποκόμισαν. Επιπλέον, οι 
τοκοχρεολυτικές δαπάνες απορροφούν ένα ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό 
των εσόδων, με αποτέλεσμα να συνθλίβονται πραγματικά επιτακτικές 
ανάγκες του κοινωνικού συνόλου σε κρίσιμους τομείς της εθνικής 
ζωής.

Επομένως, ο αναπροσανατολισμός της δημοσιονομικής πολιτικής 
σε ορθολογικότερη βάση, δηλαδή προς την κατεύθυνση της περικοπής 
των δημόσιων δαπανών, κατά την τρέχουσα δεκαετία, δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί απλώς και μόνο ως συνειδητή επιλογή που επιβάλλεται 
από τη φύση της ιδεολογίας του οποιουδήποτε κυβερνώντος κόμματος, 
αλλά ως "εκ των ων ουκ άνευ" προϋπόθεση για την κοινωνικοοικο
νομική επιβίωση του τόπου.

Η ανάγκη περιστολής των δαπανών του Δημοσίου ως μόνης 
βιώσιμης λύσης για το ξεπέρασμα των σημερινών αδιεξόδων της 
ελληνικής οικονομίας, είχε επισημανθεί και στην εισηγητική έκθεση 
επί του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους. Η άμεση όμως 
υλοποίηση των απαραίτητων πρός την κατεύθυνση αυτή μέτρων δεν 
ήταν δυνατή λόγω του βάρους του παρελθόντος που έπρεπε να 
αντιμετωπισθε ί.
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Παρά το γεγονός ότι πολλές από τις υποχρεώσεις αυτές 
εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα είναι εμφανής η προσπάθεια που 
καταβάλλεται στον προϋπολογισμό του 1992 για την εκλογίκευση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης, τον περιορισμό των δαπανών και κατ<5 
συνέπεια του μεγέθους του δημόσιου τομέα.

Πράγματι, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, οι δαπάνες 
του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού (ΓΚΠ) για το 1992 
παρουσιάζουν μείωση σε σταθερές τιμές, σε σχέση με τις 
αντίστοιχες δαπάνες του 1991. Ειδικότερα, οι δαπάνες αυτές 
αυξηθούν σε τρέχουσες τιμές κατά 9% το 1992 (συμπεριλαμβανομένου 
και του ΕΛΕΓΕΠ) έναντι προσδοκώμενου ρυθμού πληθωρισμού 13,5%f 
ενώ ο ρυθμός αύξησής τους το προηγούμενο έτος ήταν περίπου 
διπλάσιος (17,4%). Εξαιτίας μάλιστα της μείωσης του πραγματικού 
επιπέδου των δαπανών του ΓΚΠ, το μέγεθος του δημόσιου τομέα, όπως 
μετράται στην πράξη με το λόγο των δημόσιων δαπανών προς το ΑΕΠ 
παρουσιάζει μείωση από 48,2% το 1991 σε 45,5% το 1992.

Τα έσοδα του ΓΚΠ υπολογίζεται να αυξηθούν κατά 24,6%. ο 
ρυθμός αυτός είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό του 1991 
(31,3%) και αντικατοπτρίζει την ειλικρινή διάθεση του Υπουργείου 
Οικονομικών να προβαίνει σε ρεαλιστικότερες εκτιμήσεις της 
εξέλιξης των δημόσιων εσόδων. Οι μεταβολές που έχουν σχεδιασθεί, 
τόσο στα μεγέθη των εσόδων όσο και των εξόδων, θα έχουν σαν 
αποτέλεσμα το έλλειμμα (χωρίς χρεολύσια) να διαμορφωθεί στο 7,6% 
του ΑΕΠ, έναντι ποσοστού 13,1% το 1991.

Στον περιορισμό του ελλείμματος συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, 
από την πλευρά των εσόδων, οι εντονότερες προσπάθειες για τη 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης, και την περιστολή της 
φοροδιαφυγής, από δε την πλευρά των δαπανών, ο περιορισμός 
βασικών κατηγοριών τους, καθώς και η προώθηση των διαδικασιών 
αποκρατικοποίησης με βάση το διαμορφούμενο θεσμικό πλαίσιο και 
την εμπειρία που αποκτήθηκε μέχρι σήμερα.

Η πρόοδος που συντελείται στον τομέα της εξυγίανσης των 
δημόσιων οικονομικών φαίνεται πιο παραστατικά στην εξέλιξη του 
πρωτογενούς ελλείμματος. Συγκεκριμένα, το πρωτογενές έλλειμμα του 
1991 (84,2 δισ. δρχ. ή 0,7% του ΑΕΠ) θα μετατραπεί σε πρωτογενές
πλεόνασμα το 1992 (243 δισ. δρχ. ή 1,7% του ΑΕΠ). Τα στοιχεία
αυτά πιστοποιούν από μόνα τους ότι η αποκατάσταση ομαλών 
δημοσιοοικονομικών συνθηκών θα μπορούσε να έχει ήδη συντελεστεί 
σε μεγάλο βαθμό, αν δεν είχε προηγηθεί η υπέρμετρη μεγέθυνση του 
δημόσιου τομέα.

0 περιορισμός βέβαια των δαπανών του 1992 και η βελτίωση 
βασικών ποσοτικών δεικτών της δημοσιονομικής διαχείρισης δεν 
πρέπει να αποτελέσει λόγο εφησυχασμού και τούτο διότι:

(α) Η συγκράτηση του ρυθμού ανόδου των δαπανών του τακτικού 
Προϋπολογισμού σε επίπεδα χαμηλότερα του ρυθμού του πληθωρισμού 
για το 1992 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη διαδικασία 
αναδιάρθρωσης μέρους του εσωτερικού δημόσιου χρέους, η οποία 
άρχισε το 1991. Αποτέλεσμα των σχετικών ρυθμίσεων είναι η μείωση 
της επιβάρυνσης από τους τόκους κατά 312 δισ. δρχ. το 1992 έναντι 
115 δισ. δρχ. το 1991.

Πρόοδος βέβαια σημειώνεται και στις άλλες δύο μεγάλες 
κατηγορίες δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού, δηλ. στις δαπάνες 
για μισθούς και συντάξεις και στις επιχορηγήσεις, στις οποίες ο 
ρυθμός αύξησης υπολείπεται του πληθωρισμού. Πλην όμως, η
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Κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να τις μειώοει σε τρέχουσες 
χιμές, χωρίς πράγματι να θέσει σε κίνδυνο ορισμένες λεπτές 
κοινωνικοοικονομικές ισορροπίες.

Η μείωση των δαπανών εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, λόγω 
της μερικής αναδιάρθρωσής του, δεν εξαλείφει οριστικά τα 
προβλήματα που δημιουργούνται αλλά μειώνει διαχρονικά την κλίμακά 
τους· Προέχει λοιπόν στο μεσοδιάστημα αυτό να εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες για ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων που 
περιέρχονται στο Δημόσιο ταυτόχρονα με την δραστική μείωση του 
μεγέθους του, μέσω των διαδικασιών αποκρατικοποίησης. Σε αντίθετη 
περίπτωση, θα υπάρξει συσσώρευση οξυμένων προβλημάτων αργότερα, 
τιου είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε δημοσιονομικά αδιέξοδα.

(Ρ) Η, μείωση του μεριδίου των δαπανών του ΓΚΠ στο ΑΕΠ 
'ερμηνεύεται, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, και από το χαμηλότερο σε 
σχέση με το 1991 ρυθμό αύξησης των δαπανών του Προγράμματος 
Δημόσιων Επενδύσεων (1992: 17,4%, 1991: 30,1%). Η περιορισμένη 
επέκταση της κρατικής επενδυτικής δραστηριότητας, αν και 
υπαγορεύεται από τον πιεστικά ανελαστικό χαρακτήρα των 
καταναλωτικών αναγκών του Δημοσίου και την αναγκαιότητα 
εξασφάλισης ενός minimum κοινωνικής ανοχής, δεν αποτελεί βέβαια 
την ιδεώδη λύση για την εξυπηρέτηση των μακροχρόνιων αναπτυξιακών 
στόχων. Δείχνει όμως τα τραγικά αδιέξοδα, στα οποία οδήγησε η 
δημοσιονομική διαχείριση των προηγούμενων ετών.

Οποιεσδήποτε επιφυλάξεις και αν διατυπωθούν σε σχέση με τη 
σκοπιμότητα της αναδιάρθρωσης του εσωτερικού δημόσιου χρέους και 
τον ανεπαρκή ρυθμό αύξησης των δημόσιων επενδυτικών δαπανών, δεν 
μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για το 
1992 αποτελεί καμπή στην πορεία της δημοσιονομικής διαχείρισης, 
εφόσον μεταβάλλει τη φιλοσοφία και την πρακτική της 
δημοσιονομικής πολιτικής που έχει ασκηθεί κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες δημοσιονομικής πολιτικής.

Η εξαγγελθείσα από το 1990 πλήρης στροφή προς το "ιδεώδες 
του λιγότερου κράτους και της περισσότερης ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας" αρχίζει στην ουσία να υλοποιείται με τον 
προϋπολογισμό του 1992. Το αν η πορεία αυτή φθάσει αισίως στο 
τέλος της δεν είναι θέμα που εξαρτάται αποκλειστικά από τις 
προθέσεις και τους σχεδιασμούς των δημοσιονομικών αρχών μόνο.

4.2. Τακτικός Προϋπολογισμός.

Το κύριο βάρος της προσπάθειας της ορθολογικής αναδιάταξης 
και αναδιάρθρωσης των δημοσιονομικών μεγεθών επωμίζεται και πάλι 
ο Τακτικός Προϋπολογισμός.

Στο σκέλος των εσόδων, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται με 
ρυθμό 23,8% ενώ τα μή φορολογικά με ρυθμό 26,2%. Στα μή 
φορολογικά έσοδα περιλαμβάνονται και έσοδα 150 δισ. δρχ. από την 
πώληση προβληματικών Επιχειρήσεων, μετοχών ΔΕΚΟ και τη διάθεση

γης·
Οι δαπάνες (χωρίς χρεολύσια του Δημοσίου Χρέους) αυξάνονται 

με ρυθμό 6,6%. Σημειώνεται ότι στις δαπάνες περιλαμβάνεται και 
αποθεματικό 50 δισ. δρχ. Αν στις δαπάνες αυτές προστεθούν και οι 
συνεπεία της αναδιάρθρωσης του εσωτερικού Δημοσίου Χρέους 
εξοικονομούμενες δαπάνες από τόκους ποσού δρχ. 312 δισ. (όπως
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επίσης, προστεθεί και στον προϋπολογισμό του 1991 ποσό δρχ. ljcj 
δισ.) τότε ο ρυθμός αύξησης των δαπανών ανέρχεται σε 10,3% έναντι 
18% το 1991.

Π ί ναχας 4.1
Γενικός Προυπ/σμός του Κράτους 
(ποσά σε εκστ.δρχ.)

1991 1992 Μεταβολή

Εκτιμήσεις
Πραγματοπ.

Προβλέψεις %

ΕΣΟΔΑ 4.389.000 5.470.000 24,6
Τ.Π. 3.800.000 4.715.000 24,1
(Εκτακτα έσοδα) (120.000) (150.000) (25,0)
ΕΛΕΓΕΠ 470.000 580.000 23,4
Π.Δ.Ε. 119.000 175.000 47,1

ΔΑΠΑΝΕΣ 6.029.000 6.570.672 9,0
Τ.Π. (πλήν χρεολυσίων) 4.954.000 5.280.672 6,6
ΕΛΕΓΕΠ 470.000 580.000 23,4
Π.Δ.Ε. 605.000 710.000 17,4

ΕΛΛΕΙΜΜΑ (Δαν/κές Ανόγκ) 1.640.000 1.100.672 -32,9
Τ.Π. 1.154.000 565.672 -51,0
ΕΛΕΓΕΠ - - -

Π.Δ.Ε. 486.000 535.000 10,1

Ελλειμμα (Δαν. Ανόγκ.)
ως % ΑΕΠ 13,1 7,6
Χρεολύσια 941.000 1.413.328 50,2
Τόκο ι 1.555.790 1.343.633 -13,6
Πρωτογ. Ελλειμμα 84.210 -242.961 * -388,5
Πρωτ. Ελλειμμα ως % ΑΕΠ 0,7 -1,7

* Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει πρυτογενές πλεόνασμα

Π ί ναχας 4.2 
Χρηματοδότηση Ελλείμματος 

(ποσά σε εχατ.δρχ.)

- Ελλειμμα 1.100.672
(Καθαρές Δανειακές ανάγκες)

- Χρεολύσια 1.413.328

Σύνολο 2.514.000

- Απο πηγές εξωτερικού 535.000
- Απο πηγές εσωτερικού 1.979.000

(Εντοκα Γραμμάτια - Ομόλογα 
- Προκαταβολή Τραπ.Ελλάδος)

Σύνολο 2.514.000
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Πίνακας 4.3

Δαπάνες Γενικού Κρατικού Προυπ/σμού κατά λειτουργική ταξινόμηση

(ποσά σε εκ στ. δρχ.)

n 1991 1992 Μεταβολή

m Εκτ. Πραγμ. Προβλέψε lς %

Αμυνα 324.470 364.205 12,0
Τακτικός Προυπ/σμός 319.070 359.000 12,3
Π.Δ.Ε 5.400 5.205 -3,6

§Γ
Εκπαίδευση 497.621 593.816 19,3
Τακτικός Προυπ/σμός 454.621 535.047 17,7
Π.Δ.Ε 43.000 58.769 36,7

Υγε ί α-Πρόνοια-Ασφάλιση 928.113 1.060.080 14,2
Τακτικός Προυπ/σμός 911.113 1.038.850 14,0
Π.Δ.Ε 17.000 21.230 24,9
ψ.
Γεωργία 263.011 285.709 8,6
Τακτικός Προυπ/σμός 207.711 212.370 2,2
(Επιδοτήσεις) (151.780) (150.000) -1,2
Π.Δ.Ε 55.300 73.339 32,6

Εξυπηρέτηση Δημ. Χρέους 1.555.790 1.343.633 -13,6
Τακτικός Προυπ/σμός 1.555.790 1.343.633 -13,6
(Ενόπλων Δυνάμεων) (106.790) (116.000) 8,6
Π.Δ.Ε — —

Λοιπές Δαπάνες 1.989.995 2.343.229 17,8
Τακτικός Προυπ/σμός 1.505.695 1.791.772 19,0
Π.Δ.Ε 484.300 551.457 13,9

•Αζ.

Σύνολο 5.559.000 5.990.672

00η
Γ>

Τακτικός Προυπ/σμός 4.954.000 5.280.672 6,6
Π.Δ.Ε 605.000 710.000 17,4
Χρεολύσια 941.000 1.413.328 50,2

4.2.1. Εσοδα.

Τα έσοδα του τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται ότι θα 
φθάσουν το 1992 στα 4.715 δισ. δρχ. έναντι 3.800 δισ. δρχ. του 
1991, θα παρουσιάσουν δηλαδή αύξηση κατά 915 δισ. δρχ. ή ποσοστό 
24,1%.

Η προαναφερθείσα διαφορά εκτιμάται ότι θα προκύψει: 

α) Από τη φυσιολογική αύξηση των εσόδων.
β) Από την περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τον 

περιορισμό της φοροδιαφυγής που αναμένεται ότι θα προέλθει:
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- Από την περαιτέρω ενεργοποίηση της υφιστάμενης ήβη 
νομοθεσίας για φορολόγηση των μεγάλων αγροτικών εισοδημάτων 
με τη διασταύρωση στοιχείων που θα προκύψουν από τις 
συναλλαγές των φορολογουμένων με την ΑΤΕ ή άλλους 
Οργανισμούς του Δημοσίου (επιδοτήσεις ΕΟΚ, ύψη χορηγηθέντων 
δανείων κλπ.) και τη δημιουργία ειδικού για το σκοπό αυτό 
αρχείου στις ΔΟΥ.

- Από την καθιέρωση νέων, με βάση συγκεκριμένες ελεγκτικές 
αρχές και κριτήρια, συνοπτικών φορολογικών ελέγχων που 
εφαρμόζονται ήδη από τις ΔΟΥ.

- Από την εφαρμογή του πόθεν έσχες.

- Από τη διασταύρωση, με ηλεκτρονικά μέσα, διαφόρων 
φορολογικών και λοιπών, οικονομικού περιεχομένου, στοιχείων 
των συναλλαγών και άλλων δραστηριοτήτων.

γ) Από τη σταδιακή απελευθέρωση των τιμών των καυσίμων που 
συνεπάγεται την διατήρηση σταθερού φόρου για ολόκληρο το
1992.

δ) Από τη φορολόγηση των ετήσιας διάρκειας προθεσμιακών 
καταθέσεων που ανανεώθηκαν ή πρόκειται ν' ανανεωθούν μέσα 
στο τρέχον έτος.

ε) Από το επιβληθέν τέλος χαρτοσήμου στις προσκομιζόμενες στις 
Τράπεζες για είσπραξη, ενεχυρίαση ή φύλαξη, επιταγές.

στ) Από την εισαγωγή στον προϋπολογισμό μέρους των εσόδων του 
ΛΟΤΤΟ.

ζ) Από την είσπραξη εσόδων του ΕΟΦ για λογαριασμό του.

θ) Από την επιτάχυνση της εκκαθάρισης των εκκρεμών φορολογικών
υποθέσεων, ιδίως κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και 
μεταβίβασης ακινήτων.

η) Από την επιτάχυνση της είσπραξης των βεβαιωμένων φόρων 
παρελθόντων οικονομικών ετών.

Π ιό αναλυτικά:

Τα έσοδα από άμεσους φόρους προβλέπεται ότι θα φθάσουν στα
1.280,5 δισ. δρχ. (αύξηση 26%) και τα έσοδα από έμμεσους φόρους 
στα 2.950,6 δισ. δρχ. (αύξηση 22,9%).

. Αμεσοι Φόροι.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 
προβλέπεται να αυξηθούν κατά 16,1% και να φθάσουν τα 605,1 δισ. 
δρχ. παρά την περιοριστική εισοδηματική πολιτική που θα ισχύσει 
και το 1992 στα πλαίσια του σταθεροποιητικού προγράμματος. Πολύ
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θετικά αποτελέσματα στην αναμενόμενη αυτή αύξηση, εκτιμάται ότι 
θα αποφέρει η συνεχιζόμενη προσπάθεια περιορισμού της 
φοροδιαφυγής.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
Τίροβλέπεται να αυξηθούν κατά 26,6% και να φθάσουν τα 245,8 δισ. 
δρχ. Ενα σημαντικότατο μέρος της αύξησης εκτιμάται ότι θα 
προκύψε ι και στην κατηγορία αυτή των φόρων από τον περιορισμό της 
φοροδιαφυγής, την αλλαγή του τρόπου προσδιορισμού των 
φορολογητέων κερδών των Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών και των 
υποκαταστημάτων των αλλοδαπών Τραπεζών καθώς και από την ένταση 
των φορολογικών ελέγχων.

Τα έσοδα από τις ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος 
προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 39,9% και θα φθάσουν στα 161,3 
δισ. δρχ. κυρίως εξαιτίας της είσπραξης εντός του 1992 των φόρων 
itou αναλογούν στους τόκους των ετήσιας διάρκειας προθεσμιακών 
καταθέσεων που ανανεώθηκαν ή πρόκειται ν' ανανεωθούν εντός του 
έτους 1991.

Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία θα σημειώσουν μικρή 
υποχώρηση ύστερα από τις ανοδικές τάσεις που παρουσίασαν, θα 
φθάσουν τα 69,3 δισ. δρχ. (αύξηση 14,9%) και θα προκύψουν κατά 
κύριο λόγο από τον έλεγχο και την περαίωση των εκκρεμών 
υποθέσεων, αυτής της κατηγορίας των φόρων.

Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους Π.Ο.Ε. εκτιμάται ότι θα 
φθάσουν τα 131,5 δισ. δρχ. και θα είναι αυξημένα κατά 61,5 δισ. 
δρχ. ή ποσοστό 87,9% έναντι των ιδίων εσόδων του τρέχοντος έτους. 
Η προοπτική αυτή συνδέεται με την εκπεφρασμένη θέληση περιορισμού 
της φοροδιαφυγής και αποτελεσματικότερης είσπραξης των Δημοσίων 
Εσόδων μέσα από σειρά μέτρων και αποφάσεων που ήδη ισχύουν και αν 
χρειασθεί θα συμπληρωθούν και θα βελτιωθούν, θετικά, προς την 
ίδια κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει επίσης η εμπειρία 
που αποκτήθηκε, η καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση των 
οικείων φοροεισπρακτικών υπηρεσιών, η μηχανογραφική επεξεργασία 
και διασταύρωση διαφόρων στοιχείων σημαντικού φορολογικού 
ενδιαφέροντος και οι συχνότεροι τακτικοί ή έκτακτοι φορολογικοί 
ελέγχοι.

. Εμμεσοι Φόροι.

Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης προβλέπεται να αυξηθούν 
κατά 21,4% και να φθάσουν τα 972,6 δισ. δρχ. θετική επίδραση στην 
προβλεπόμενη διαμόρφωση της κατηγορίας·αυτής των φόρων, εκτιμάται 
ότι θα προκύψει κυρίως από τα αυξημένα έσοδα των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης επί των πετρελαιοειδών, μετά την καθιέρωση σταθερού 
φόρου, ο οποίος θα καθορισθεί στο ύψος του μέσου όρου του φόρου 
που ίσχυσε κατά το 1991. Στην περίπτωση του Ντήζελ ως βάση θα 
ληφθεί ο μέσος όρος του φόρου που διαμορφώθηκε μετά την τελευταία 
αναπροσαρμογή του. Ετσι, τουλάχιστον από πλευράς φόρου, δεν θα 
δημιουργηθούν αυξητικές τάσεις στις τιμές των καυσίμων.
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Π ί νοτκας 4.4

Εσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 
(ποσά σε εκατ. δρχ.)

1991 1992
Εκτιμήσεις Μεταβολή
Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

I. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.016.300 1.280.500 26,0
1. Φόρος εισοδήματος 830.500 1.012.200 21,9

(Φυσ.Προσώπων) (521.100) (605.100) (16,1)
(Νομ.Προσώπων) (194.100) (245.800) (26,6)
(Ειδ.κατηγ. φόρου εισοδήματος) (115.300) (161.300) (39,9)

2. Φόρος στην περιουσία 60.300 69.300 14,9
3. Αμεσοι φόροι υπέρ τρίτων 26.250 32.750 24,8
4. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε 70.000 131.500 87,9
5. Λοιποί άμεσοι φόροι 28.050 34.150 21,7
6. Εκτακτοι άμεσοι φόροι 1.200 600 -50,0

II.ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.400.200 2.950.600 22,9
1. Δασμοί και Ειδικές Εισφορές 52.070 58.020 11,4

(Για Ε.Ο.Κ.) ( 49.500) ( 55.100) (11,3)
2. Φόροι κατανάλωσης 800.910 972.600 21,4

(Φόροι κατανάλωσης εγχωρίων) (649.870) (802.000) (23,4)
Φ.Κ.Ε. 14.500 20.000 37,9
Ενοποιημένοι ειδ. φόροι κατανάλωσης 42.000 46.800 11,4

(Ενοπ.ειδ.φόροι κατ/σης εισαγ/νων] ( 35.000) ( 40.000) (14,3)
Φόροι καπνού οιν/τος, οιν/δών ποτών 168.400 201.100 19,4

(Φόροι Οινοπνεύματος) ( 12.000) ( 14.000) (16,7)
(Φόρος καπνού) (147.500) (177.000) (20,0)

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 386.900 493.000 27,4
(Καύσιμα) (380.000) (486.000) (27,9)
(Λοιπά) ( 6.900) ( 7.000) ( 1,4)

Λοιποί κατανάλωσης 9.270 13.100 41,3
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 44.000 46.000 4,5

Φόροι κατανάλωσης εισαγομένων 116.040 130.600 12,5
(Εισαγ.επιβατικών αυτοκινήτων) (107.000) (120.000) (12,1)

(Λοιποί φόροι εισαγομένων) ( 9.040) ( 10.600) (17,3)
Ειδ.τέλη & εισφ. στα αυτοκίνητα 19.800 22.000 11,1

3. Φόροι συναλλαγών 1.498.970 1.842.500 22,9
Μεταβίβαση κεφαλαίων 63.830 77.550 21,5

συνεχίζεται
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£ Χαρτόσημο 
ι (Για τον ΟΓΑ)
r Λοιποί φόροι συναλλαγών 
- Φ.Π.Α.

(Στα εισαγόμενα) 
ψ- (Στα πετρελαιοειδή)
ψ (Στις Καπνοβ/νικές Επιχ/σεις)
h (Λοιπά)

Ειδ.φόρος Τραπεζικών Εργασιών
4. Εμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων
5. Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ
6. Λοιποί έμμεσοι

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ι+ΙΙ)

III. Εσοδα από επιχειρηματική δράοη
1. Μισθώματα
2. Πώληση αγαθών

(ΟΔΔΥ)
^ (Λοιπά)
3. Λοιπά από επιχειρηματική δράση
4. Επιχειρήσεις - Οργανισμοί

(Κρατικά Λαχεία)
(Λοιπά)

IV. Λοιπά Εσοδα
1. Επιστροφές χρημάτων
2. Εσοδα Π.Ο.Ε
3. Προσαυξήσεις,παράβολα κ.λ.π.

(Παράβολα)
4. Λοιπά τακτικά έσοδα
5. Εκτακτα έσοδα
V. Απολήψεις από Ε.Ο.Κ.

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (III+IV+V)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1991 1992
Εκτιμήσεις Μεταβολή
Πραγμ/σεων Προβλέφεις X

131.500 170.000 29,3
( 22.000) ( 28.500) (29,5)

140 250 78,6
1.215.000 1.490.000 22,6
(470.000) (567.000) (20,6)
(155.000) (165.000) ( 6,5)
( 80.000) ( 99.000) (23,8)
(510.000) (659.000) (29,2)

88.500 104.700 18,3
11.000 13.380 21,6
29.300 53.500 82,6
7.950 10.600 33,3

3.416.500 4.231.100 23,8

204.000 275.400 35,0
22.150 26.770 20,9
5.010 5.050 0,8

( 3.900) ( 3.700) (-5,1)
( 1.110) ( 1.350) (21,6)
136.880 166.180 21,4
39.960 77.400 93,7

( 18.200) ( 20.000) ( 9,9)
( 21.760) ( 57.400) (163,8)

103.500 104.000 0,5
21.930 23.000 4,9
5.650 9.700 71,7

30.000 35.100 17,0
( 8.500) ( 9.600) (12,9)

8.670 29.000 234,5
37.250 7.200 -80,7
76.000 104.500 37,5

383.500 483.900 26,2

3.800.000 4.715.000 24,1

Επίσης σημαντικά έσοδα αναμένονται και από την αυξημένη απόδοση 
του φόρου κύκλου εργασιών που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις.

Οι ρυθμοί αύξησης στις άλλες επιμέρους κατηγορίες ή ομάδες 
φόρων κατανάλωσης αναμένεται, εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, 
να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα. Το τελευταίο αυτό γεγονός 
συνδέεται ακόμη και με μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων που θα 
επηρεάσουν, επίσης αρνητικά, τα έσοδα αυτά όπως η απαλλαγή από 
τέλη κυκλοφορίας και εισφορά των αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας.
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Τα έσοδα από τους φόρους συναλλαγών προβλέπεται να αυξηθούν 
κατά 22,9% Ηαι να φθάσουν στα 1.842,5 δισ. δρχ.

Ειδίχότερα.

Τα έσοδα από τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίου εκτιμάται ότι 
θα αυξηθούν κατά 21,5% και θα φθάσουν τα 77,5 δισ. δρχ. κυρίως 
λόγω των αυξημένων αντικειμενικών αξιών που ισχύουν, την 
επέκταση του θεσμού σε άλλες περιοχές της χώρας και την 
επιτάχυνση του κλεισίματος των εκκρεμών υποθέσεων μεταβιβάσεως 
ακινήτων.

Τα έσοδα από τα τέλη χαρτοσήμου αναμένεται να αυξηθούν κατά 
29,3% και να φθάσουν τα 170 δισ. δρχ. που οφείλεται κυρίως στην 
επιβολή, όπως ήδη προαναφέρθηκε, τελών χαρτοσήμου στις επιταγές.

Τα έσοδα από το ΦΠΑ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 22,6% και 
να φθάσουν στα 1.490 δισ. δρχ. Η επίτευξη του στόχου αυτού παρά 
την μείωση του όγκου των συναλλαγών, σαν αποτέλεσμα της μερικής 
ύφεσης της οικονομίας, είναι πραγματοποιήσιμη γιατί έχει ήδη 
αποκτηθεί σημαντική εμπειρία στο διάστημα εφαρμογής του η οποία 
αξιοποιείται ήδη και θα αξιοποιηθεί ακόμη καλύτερα στο άμεσο 
μέλλον με νομοθετικές ή άλλες διορθωτικές παρεμβάσεις. Οι 
παρεμβάσεις αυτές θα έχουν ως στόχο την ταχύτερη ακριβέστερη και 
αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων αυτών αλλά και τον 
ταυτόχρονο περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Προς την ίδια άλλωστε κατεύθυνση στοχεύει η επέκταση και η 
ολοκλήρωση εντός του 1992 του μέτρου χρήσης ταμειακών μηχανών από 
όλους τους εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες, η μηχανογραφική 
επεξεργασία και διασταύρωση τόσο των υποβαλλομένων από τους 
υπόχρεους δηλώσεων, όσο και άλλων στοιχείων των συναλλαγών με 
φορολογικό ενδιαφέρον, ο εκσυγρονισμός και η στελέχωση με 
κατάλληλο προσωπικό των ΔΟΥ κλπ.

Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη ενόψη της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει σ' όλλες τις χώρες- 
μέλη να ισχύσει εναρμονισμένο καθεστώς όσον αφορά την 
συγκεκριμένη φορολογία.

Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών προβλέπεται 
να αυξηθούν κατά 18,3% και να φθάσουν τα 104,7 δισ. δρχ. κυρίως, 
από την αναμενόμενη διεύρυνση του κύκλου των τραπεζικών εργασιών.

Τα έσοδα τέλος από έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε. εκτιμάται ότι θα 
αυξηθούν κατά 82,6% και θα φθάσουν τα 53,5 δισ. δρχ. για τους 
λόγους που αναφέρονται και στους άμεσους φόρους Π.Ο.Ε.
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Μη Φορολογικά Εσοδα.

Τα μή φορολογικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 26,2% 
*αι να φθάσουν τα 483,9 δισ.δρχ.

Στην κατηγορία αυτή των εσόδων περιλαμβάνονται έκτακτα 
έσοδα ύψους 150 δισ.δρχ. από το πρόγραμμα αποκρατικοποίησης του 
1992 και διάθεσης δημόσιας γης, έσοδα ύψους 22 δισ. δρχ. που θα 
είσπραχθούν για πρώτη φορά από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για να 
αποδοθούν στον Ε.Ο.Φ. καθώς και μέρος των εσόδων του ΛΟΤΤΟ, ύψους 
30 δισ. δραχμών.

θετική συμμετοχή στις εισπράξεις των λοιπών τακτικών μη 
φορολογικών εσόδων θα προκόψει από τα αυξημένα κονδύλια που 
προβλέπεται να απορροφήσει η χώρα από τα διαρθρωτικά ταμεία της 
Ε.Ο.Κ. (Feoga-Πρσσανατσλισμός και Κοινωνικό Ταμείο).

4.2.2. Δαπάνες.

Οι πιστώσεις για δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού μαζί με 
το αποθεματικό προβλέπεται να φθάσουν τα 5.280,7 δισ.δρχ. και 
είναι αυξημένες σε σχέση με το 1991 κατά 6,6%.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού δαπανών του 1992, 
λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών εξελίξεων του 1991, όπως 
αυτές αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, παρουσίασε 
δυσχέρειες. Για τη διαμόρφωση τούτων στο ύψος που προαναφέρθηκε, 
έγινε σημαντική αξιολόγηση όλων των δαπανών των Υπουργείων και 
προσπάθεια συγκράτησής τους.

Η περικοπή όμως των πιστώσεων δεν κάλυψε, χωρίς διάκριση 
όλες τις δαπάνες και όλους τους τομείς. Εγινε πρώτα ο καθορισμός 
των προτεραιοτήτων και των αναγκών και λήφθηκαν υπόψη οι 
κοινωνικές επιπτώσεις. Επανεξετάσθηκαν πολλές δαπάνες από την 
αρχή στο βαθμό που ήταν δυνατόν, χωρίς να θιγούν οι ευρύτεροι 
στόχοι του προϋπολογισμού. Και τούτο διότι οι δαπάνες 
περικόπτονται στο βαθμό που δεν προκαλούν κοινωνικά προβλήματα.

Τελικά, οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα χαμηλότερα δυνατά 
επίπεδα. Ταυτόχρονα όμως δόθηκε προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
εξαγγελίες της Κυβέρνησης, στις δαπάνες ορισμένων φορέων (π.χ. 
Παιδείας), χωρίς να περικοπούν τα συνεχιζόμενα προγράμματα των 
άλλων Υπουργείων.

Κατά το 1992 συνεχίστηκε η μεταφορά πιστώσεων από την 
Κεντρική Υπηρεσία στους Νομαρχιακούς Προϋπολογισμούς. Ετσι από το 
σύνολο των πιστώσεων, ποσό δραχμών 569,4 δισ.δρχ. που 
αντιπροσωπεύουν το 10,8%, έχει μεταφερθεί στους Νομαρχιακούς 
Προϋπολογισμούς. Στον Πίνακα 4.6., εμφανίζονται οι περιφερειακές 
δαπάνες κατά Υπουργείο.

Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά γενικές 
κατηγορίες εμφανίζονται στον Πίνακα 4.5.
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Π ί νακας 4.5
Δαπάνες Τακτικού Προϋπ/σμού κατά γενικές κατηγορίες 

(ποσά σε εκατ. δρχ.)

1991 1992 Μεταβολή

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Εκτ. Πραγμ· Προυπ/σμός %

1 Μισθοί-Συντάξεις 1.711.925,0 1.918.774,4 12,1
(Υπηρετούντων) (900.536,4) (1.027.487,8) ( 14,1)
(Συνταξιούχων) (421.092,9) (451.116,0) ( 7,1)
(Επιχορ. για αποδοχές) (290.924,0) (318.263,0) ( 9,4)
(Λοιπές παροχές) (48.567,7) (58.594,0) ( 20,6)
(Νοοήλεια) (50.804,0) (63.313,6) ( 24,6)

2 Εξυπηρ. Δημ. Χρέους 1.449.000,0 1.227.633,0 -15,3
(Τόκοι) (1.431.000,0) (1.207.349,0) (-15,6)
(Παράλληλες δαπάνες) (18.000,0) (20.284,0) ( 12,7)

3 Εξυπηρ. Χρέους Εν. Δυνάμεων 106.790,0 116.000,0 8,6
4 Αποδόσεις Εσόδων Τρίτων 220.713,0 289.721,3 31,3
5 Αποδόσεις στην ΕΟΚ 185.000,0 228.800,0 23,7
6 Επιστροφές φόρων 185.000,0 240.000,1 29,7
7 Επιδοτ. Επιτοκίων 3.400,0 5.000,0 47,1
8 Επιδοτήσεις Γεωργίας 151.780,0 150.000,0 -1,2
9 Επιχορηγήσεις 663.015,0 693.781,9 4,6

(Ο.Γ.Α.) (124.635,0) (135.375,0) ( 8,6)
(Ι.Κ.Α.) (180.000,0) (180.000,0) ( 0,0)
(Ν.Α.Τ.) (33.767,0) (30.000,0) (-11,2)
(Συγκοιν. Φορείς - ΟΣΕ) (50.190,0) (50.000,0) ( -0,4)
(Λοιπές Επιχορηγ.) (274.423,0) (298.406,9) ( 8,7)

10 Εγγυήσ. συναλ. διαφορές 40.305,0 35.320,0 -12,4

11 Λοιπές δαπάνες 237.072,0 325.641,3 37,4
(Δαπάνες μετακινήσεων) (16.645,3) (19.776,5) ( 18,8)
(Λειτουργικές δαπάνες) (78.111,1) (82.212,0) ( 5,3)
(Δαπάνες προμηθειών) (102.611,0) (116.671,5) ( 13,7)
(Αποδ. για την Υγεία) (-) (11.000,0)
(Δαπ. χρηματ. απο Ε.Ο.Κ.) (17.236,4) (21.173,5) ( 22,8)
(Νέα Προγράμματα) (-) (18.271,0)
(Νέοι διορισμοί) (-) (11.237,5)
(Διάφορες άλλες δαπάνες) (22.468,2) (45.299,3) (101,6)

12 Αποθεματικό (-) 50.000,0

Σύνολο 4.954.000,0 5.280.672,0 6,6
Χρεολύσια Κεντρ. Διοικ. &
Χρέους Εν. Δυνάμεων 941.000,0 1.413.328,0 50,2
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Οπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα αυτού, η σειρά των 
διαφόρων κατηγοριών δαπανών από άποψη μεγέθους, ύστερα και. από το 
\>έο τρόπο παρουσίασης των στοιχείων και μεγεθών του 
τιροϋπολογισμού σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, έχει μεταβληθεί, 
δηλαδή οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις καταλαμβάνουν την 
πρώτη θέση με δεύτερη την κατηγορία των δαπανών εξυπηρέτησης του 
δημοσίου Χρέους, η οποία κατείχε την πρώτη θέση.

Π ί νακας 4.6

Προϋπολογισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών (Νομαρχιών) 
κατά Υπουργείο.

(ποσά σε εχατ. δρχ.)

Νομαρχιακές Υπηρεσίες
1991 1992 Μεταβολή

Υπουργέίον Εκτιμήσεις Προβλέψεις X

Εσωτερικών 2.095,0 2.201,0 5,1

Υγείας - Πρόνοιας & Κ.Α. 373.867,0 399.295,0 6,8

Εθν. Παιδείας 43.615,0 52.354,0 20,0

Οικονομικών 104.950,0 109.236,0 4,1

Γεωργίας 4.700,0 4.970,0 5,7

ΠΕΧΩΔΕ 620,0 670,0 8,1

Εργασίας 80,0 89,0 11,3

Βιομ. Ενεργ. & Τεχνολογίας 104,0 103,0 - ι,ο

Εμπορίου 110,0 128,0 16,4

Μεταφορών - Επικοινωνιών 175,0 200,0 14,3

Εθνικής Οικονομίας 42,0 52,0 23,8

Υποστήριξης 48,0 59,0 22,9

Σύνολο 530.406,0 569.357,0 7,3

Το συνολικό ποσοστό των δύο αυτών κατηγοριών, ανέρχεται σε 
59,6% έναντι 63,8% του 1991. Τα περιθώρια συνεπώς και κατά το 
1992, που απομένουν στις λοιπές δαπάνες για την άσκηση των 
επιμέρους πολιτικών του προϋπολογισμού, είναι πολύ μικρά.

Οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις, προβλέπεται να 
αυξηθούν κατά 206,9 δισ.δρχ. και να φθάσουν τα 1918,8 δισ.δρχ. 
από 1.711,9 δισ. που ήταν το 1991.
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Η κατά 14,1% αύξηση των αποδοχών του προσωπικού που υπηρετεί 
(τακτικό, έκτακτο πολιτικό και στρατιωτικό γενικά) οφείλεται:

στην πρόβλεψη για την κάλυψη της δαπάνης απο την 
εισοδηματική πολιτική του 1992. Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση 
είναι υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων να εφαρμόσει μια σφιχτή 
εισοδηματική πολιτική με αυξήσεις στα εισοδήματα των 
εργαζομένων στη Κεντρική Διοίκηση χαμηλότερα του 
πληθωρισμού. Συνεπώς η εισοδηματική πολιτική που 
ακολουθήθηκε το 1991 θα συνεχισθεί και το 1992.

στην πρόβλεψη για δαπάνες φυσιολογικής εξέλιξης του 
προσωπικού.

στον υπολογισμό, σε ετήσια βάση, της εισοδηματικής πολιτικής 
του 1991 (CARRY-OVER του 1991).

στις διαφορές που προκύπτουν από τον υπολογισμό σε ετήσια 
βάση των αποδοχών του προσωπικού (εκπαιδευτικού- 
αστυφυλάκων-οικονομικών υπαλλήλων) που διορίστηκε στο 1991 ή 
που έλαβε νέα επιδόματα ή που αυξήθηκαν τα ποσά των 
επιδομάτων που ελάμβανε (επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 
διπλωματικών, εκπαιδευτικών και λοιπών υπαλλήλων).

στη χορήγηση στο 1992 του 1/2 (9.000 δρχ. μην ι αί ως) της 
ειδικής αποζημίωσης για πρόσθετη εργασία. Οπως είναι γνωστό 
το μεγαλύτερο ποσοστό από το σύνολο των υπαλλήλων της 
Κεντρικής Διοίκησης δεν λαμβάνει την ειδική, εκ δρχ.18.000 
μηνιαίως αποζημίωση για πρόσθετη εργασία. Στον Προϋπολογισμό 
του 1992 γράφτηκε ποσό 22 δισ. δρχ. για τη χορήγησή του σ' 
ένα σημαντικό αριθμό υπαλλήλων, πλην εκείνων των οποίων το 
μισθολογικό καθεστώς ρυθμίζεται με διαφορετικές διατάξεις 
από των λοιπών υπαλλήλων όπως των στρατιωτικών, δικαστικών, 
διπλωματικών κλπ.

στην υλοποίηση του Νόμου 1968/1991 βάσει του οποίου 
αυξάνονται οι βασικοί μισθοί και τα επιδόματα των Προέδρων 
και Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, θεσπίζονται 
μισθολογικές προαγωγές δικαστικών λειτουργών, χορηγούνται 
επιδόματα θέσεως σε υπαλλήλους των Υποθηκοφυλακίων, επίδομα 
επιφυλακής και ετοιμότητας στους φύλακες των φυλακών, έξοδα 
κίνησης στους δικαστικούς επιμελητές και τέλος επίδομα 
ειδικών συνθηκών εργασίας στο προσωπικό του Νοσοκομείου 
Κρατουμένων Κορυδαλλού.

στην αύξηση του πτητικού και επιδόματος κινδύνου των 
στρατιωτικών.

στις μετατάξεις του προσωπικού από τον ευρύτερο Δημόσιο 
Τομέα στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 1943/1991. Για το σκοπό αυτό, γράφτηκε ποσό 3 δισ.δρχ. 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο θα 
αντιμετωπισθούν οι σχετικές δαπάνες όλων των Υπουργείων.
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_ στην κατάταξη οπλιτών πενταετούς υποχρεώσεως στις Ενοπλες 
Δυνάμεις για τη στελέχωση υπηρεσιών με το απαιτούμενο 
τεχνικό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για αποδοχές του προσωπικού που 
υπηρετεί θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού με το κονδύλι που θα διατεθεί για τους διορισμούς 
Τίου θα γίνουν και το οποίο γράφτηκε στην κατηγορία των "λοιπών 
δαπανών". Οι διορισμοί που προβλέπεται να γίνουν το 1992, 
αναφέρονται σε τρία κυρίως Υπουργεία, το Παιδείας, για το 
διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού στην ^Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το Δημόσιας Τάξης για το διορισμό 
Αστυφυλάκων και Αγροφυλάκων, και το Οικονομικών για το διορισμό 
Φοροτεχνικών για την κάλυψη των θέσεων που είχαν προκηρυχθεί το 
1991. Επίσης μικρός αριθμός Αρχαιολόγων και Προγραμματιστών Η/Υ 
προβλέπεται να διορισθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ουσιαστικά 
και το 1992 θα ισχύσει το πάγωμα των διορισμών που είχε 
αποφασισθεί το 1991.

Η κατά 7,1% αύξηση των συντάξεων οφείλεται:

. στην πρόβλεψη για την κάλυψη της δαπάνης από την
εισοδηματική πολιτική του 1991.

. στον υπολογισμό σε ετήσια βάση της εισοδηματικής πολιτικής 
του 1991.

. στην προβλεπόμενη αύξηση του αριθμού των πολιτικών και
στρατιωτικών συνταξιούχων, καθώς και στην υλοποίηση των 
συνταξιοδοτικών νόμων που πρόσφατα ψηφίστηκαν από την Εθνική 
Αντιπροσωπε ί α.

Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις που καλύπτουν τις αποδοχές του 
προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Ιδρυμάτων Πρόνοιας και 
του Εφημεριακού Κλήρου, θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσοστό, με τις 
αποδοχές των υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης, αφού αφαιρεθούν 
από τις τελευταίες οι αυξήσεις για νέα επιδόματα κλπ., όπως 
αναλύθηκε πιο πάνω. Και τούτο γιατί και για το προσωπικό των 
Ιδρυμάτων αυτών και τους Εφημέριους, εφαρμόζεται η ίδια 
εισοδηματική πολιτική.

Οι δαπάνες για πρόσθετες παροχές προβλέπεται να αυξηθούν 
λόγω της αύξησης των τριμήνων αποζημιώσεων των εκπαιδευτικών 
καθώς και της αύξησης της αποζημίωσης για αγορά βιβλίων από το 
ίδιο προσωπικό (Πίνακας 4.7).

Τέλος η σημαντική αύξηση των δαπανών για νοσήλεια που 
προβλέπεται για το 1992, οφείλεται στις αυξήσεις των φαρμάκων και 
των ιατρικών αμοιβών που δόθηκαν το 1991, όπως τούτο αναφέρθηκε 
στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο διπλασιασμό των ημερήσιων νοσηλειών 
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και στις ανάγκες που δεν 
μπόρεσαν να ικανοποιηθούν μέσα στο 1991.

Το γενικό ποσοστό αύξησης των αποδοχών του προσωπικού που 
υπηρετεί στη Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία - Νομαρχίες) σε σχέση 
με το 1991, είναι μικρότερο κατά 2 περίπου εκατοστιαίες μονάδες, 
παρά τη χορήγηση νέων επιδομάτων ή τη θέσπιση άλλων μισθολογικών 
παροχών, όπως αυτές αναλύθηκαν πιο πάνω.
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Το ποσοστό συμμετοχής των δαπανών για αποδοχές - συντάξεις 
στο σύνολο των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού θα ανέλθει στο 
36,3% και θα είναι κατά 1,7% μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστά 
του 1991, κατατάσσοντας τις δαπάνες αυτές στην πρώτη θέση μεταξύ 
όλων των κατηγοριών του τακτικού προϋπολογισμού. Οι ίδιες αυτές 
δαπάνες το 1992 θα απορροφήσουν το 40,7% των εσόδων του Τακτικού 
Προϋπολογισμού έναντι 45,0% του 1991 ενώ η ποσοστιαία συμμετοχή 
τους στο Α.Ε.Π. θα είναι 13,3% έναντι 13,7% του 1991.

Πίνακας 4.7

Ανάλυση ’Λοιπών Παροχών" 
(ποσά σε εκατ. δρχ.)

1991 1992 Μεταβολή
Εκτ ι μ.Πραγμ/σεων Προβλέψεις X

1) Υπερωρίες,εξαιρέσιμα υπερεργαοϊα 33.475,0 42.434,9 26,8
(Προσωπικού Α/θμιας+Β/θμιας εκπαϊδ.) (24.560,0) (31.295,9) (27,4)

2) Ειδική αποζημίωση πλέον πενθημέρου 6.900,0 6.909,0 -
3) Συμβούλια και Επιτροπές 3.080,0 3.360,5 9,1
4) Επιμίσθιο διδασκόντων οε σχολές 4.500,0 5.182,1 15,2
5) Διάφορες άλλες παροχές 612,7 707,5 15,5

Σύνολο 48.567,7 58.594,0 20,6

Οι δαπάνες για εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους της Κεντρικής 
Διοίκησης παρουσιάζονται από φέτος κατά διαφορετικό τρόπο από 
προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με όσα εφαρμόζονται στη διεθνή 
πρακτική. Ετσι από το σύνολο των δαπανών αυτών αφαιρέθηκαν τα 
χρεολύσια διότι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο έλλειμμα του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. Κατ' αυτόν τον τρόπο, τα μεγέθη της 
κατηγορίας αυτής έχουν σμικρυνθεί. Αν όμως προστεθούν και τα 
χρεολύσια, τότε οι δαπάνες και πάλι διογκώνονται. Οι δαπάνες 
εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους που τώρα περιλαμβάνουν μόνο 
τόκους και παράλληλες δαπάνες, προβλέπεται να είναι μειωμένες σε 
σχέση με το 1991 κατά 15,3%. Η μείωση αυτή προέρχεται από τους 
τόκους οι οποίοι είναι χαμηλότεροι των αντίστοιχων τόκων του 
1991. Τούτο συμβαίνει διότι το τελευταίο 4μηνο του τρέχοντος 
έτους, στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών έγινε 
αναδιαπραγμάτευση μέρους του εσωτερικού Δημοσίου Χρέους με τη 
μετατροπή έντοκων γραμματίων του χαρτοφυλακίου των Τραπεζών, σε 
3ετή, 5ετή, 6ετή και 7ετή ομόλογα.

Με τον τρόπο αυτό αντικαθίσταται μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους ποσό 1.500 δισ. δρχ. έντοκων γραμματίων με 
ομόλογα, ενώ 300 δισ. δρχ. έντοκα γραμμάτια θα αντικατασταθούν 
τους δύο πρώτους μήνες του 1992. Η αναδιαπραγμάτευση αυτή 
ελάφρυνε τον προϋπολογισμό του 1991 κατά 115 δισ. δρχ. και 
προβλέπεται να ελαφρύνει τον προϋπολογισμό του 1992 με το ποσό 
των 312,3 δισ. δρχ. από εξοικονομούμενους τόκους.
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Οι προϋποθέσεις (παραδοχές) βάσει των οποίων έγινε ο 
υπολογισμός του ποσού των 2.591 δισ. δρχ. των τοκοχρεολυσίων 
k'ivou οι ακόλουθες:

Το δολλάριο υπολογίστηκε με 190 δρχ., το DM με 113 δρχ., το 
yEN με 1,45 δρχ., η ECU με 230 δρχ. και τα υπόλοιπα ξένα 
νομίσματα με τρέχουσες τιμές.

Τα κυμαινόμενα επιτόκια υπολογίστηκαν: Το δολλάριο και YEN με 
7%, η λίρα Αγγλίας και η ECU με 11%, το DM και λοιπά ξένα 
Νομίσματα με 10%.

Υπολογίστηκαν τόκοι νέου δανεισμού έτους 1992 για κάλυψη 
ελλείμματος μαζί με χρεολύσια 2.514 δισ. δρχ. Το έλλειμμα 
προβλέπεται να καλυφθεί από πηγές εξωτερικού κατά 535 δισ. δρχ. 
|tai από πηγές εσωτερικού κατά 1.979 δισ. δρχ.

. Οι τόκοι των εντόκων γραμματίων υπολογίστηκαν με τρέχοντα 
επιτόκια και με το προβλεπόμενο όριο κυκλοφορίας των εντόκων 
γραμματίων μέχρι 31/12/91. Τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων και 
γενικότερα των τίτλων του Δημοσίου, θα μειώνονται καθώς θα 
άποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός.

Δεν υπολογίστηκαν ποσά για εξόφληση εντόκων γραμματίων 
Δημόσιου Τομέα.

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων 
παρουσιάζονται στον νέο Προϋπολογισμό όπως και οι δαπάνες 
εξυπηρέτησης του Χρέους της Κεντρικής Διοίκησης. Οι δαπάνες 
αυτές, πλήν των χρεολυσίων, θα παρουσιάσουν μικρή σχετικά αύξηση 
σε σχέση με το 1991, η οποία οφείλεται στην πληρωμή συμβατικών 
υποχρεώσεων από τα προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.
£
ρ Οι συνολικές δαπάνες για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους, εάν στις δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης προστεθούν και 
οι δαπάνες του Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων, θα ανέλθουν το 1992 
στο ποσό των 1.343,6 δισ.δρχ. (1.227,6 δισ.δρχ. οι δαπάνες της 
Κεντρικής Διοίκησης + 116 δισ.δρχ. οι δαπάνες των Ενόπλων 
Δυνάμεων), έναντι 1.555,8 δισ.δρχ. το 1991.Οι συνολικές αυτές 
δαπάνες ανέρχονται στο 25,4% των δαπανών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού, έναντι 31,4% του 1991, αντιστοιχούν στο 9,3% του 
Α.Ε.Π. έναντι 12,4% του 1991 και απορροφούν το 28,5% των εσόδων 
του Τακτικού Προϋπολογισμού, έναντι 40,9% του 1991.

Οι δαπάνες για αποδόσεις εσόδων που εισπράττονται για 
λογαριασμό τρίτων, προβλέπεται το 1992, να είναι σημαντικά 
αυξημένες. Η αύξησή τους αυτή οφείλεται κυρίως στην προβλεπόμενη 
αύξηση των εσόδων με τα οποία οι δαπάνες αυτές συνδέονται, καθώς 
επίσης και στην απόδοση για πρώτη φορά των εσόδων που 
εισπράττονται για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (22 
δισ.δρχ.).

Οι δαπάνες απόδοσης στην Ε.Ο.Κ. προβλέπεται να αυξηθούν κατά 
23,7% και να φθάσουν τα 228,8 δισ.δρχ. έναντι 185 δισ.δρχ. του 
1991. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μεγέθους του 
Κοινοτικού Προϋπολογισμού καθώς επίσης και στην αύξηση της
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ισοτιμίας δραχμής - ECU και άλλων ξένων νομισμάτων, δεδομένου ότι 
οι συνεισφορές μας βάσει Φ.Π.Α. και Α.Ε.Π. θα πληρωθούν με τη^ 
ισοτιμία που θα ισχύσει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 1991.

Οι δαπάνες για επιστροφές φόρων - δασμών το 1992 θα είνς^ 
σημαντικά αυξημένες. Η αύξηση αυτή θα προέλθει από τις επιστροφές 
που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 1992 και οι οποίες, βάσει των 
στοιχείων που υπάρχουν, θα είναι αυξημένες. Χαρακτηριστική 
αναφέρεται ότι οι επιστροφές μέσω ΚΕΠΥΟ με επιταγές το 1990 ήταν
70,5 δισ.δρχ. ενώ το 1991 προβλέπεται να ανέλθουν στα 94 δισ.δρχ, 
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην συμπλήρωση με δικαιολογητική 
του δικαιούμενου ανώτατου αφορολόγητου ποσού.Επίσης η αύξηση των 
επιστροφών των φόρων - δασμών θα προέλθει και από την τακτοποίηση 
γενομένων πληρωμών μέσα στο 1991 ή και παλαιότερα, οι οποίες για 
διαφόρους λόγους, ο σπουδαιότερος των οποίων είναι η μή έγκαιρη 
συμπλήρωση και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών, δεν κατέστη 
δυνατό να τακτοποιηθούν μέσα στο έτος που πληρώθηκαν.

Με τον προϋπολογισμό του 1992 συνεχίζεται η πολιτική της 
ελαχιστοποίησης των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων που άρχισε το 
1991. Μέσα στα πλαίσια αυτά εντάσσονται οι επιδοτήσεις επιτοκίων, 
οι επιδοτήσεις της Γεωργίας και οι επιχορηγήσεις.

Τα ποσά που θα απαιτηθούν για την αντιμετώπιση των δαπανών 
επιδότησης επιτοκίου, ύστερα και από τις νέες ρυθμίσεις που 
έλαβαν χώρα τα έτη 1990 και 1991, σε συνδυασμό και με τις 
προβλεπόμενες μέσα στο 1992 εισπράξεις του σχετικού λογαριασμού, 
προβλέπονται να ανέλθουν στα 5 δισ.δρχ. έναντι 3,4 δισ.δρχ. του 
1991. Οπως όμως αναφέρθηκε και στο 3ο κεφάλαιο η επιδότηση των 
στεγαστικών δανείων, η οποία τέθηκε σε νέα βάση το 1991, θα 
συνεχισθεί και κατά το επόμενο έτος.

Οι δαπάνες για επιδοτήσεις της Γεωργίας προβλέπεται το 1992 
να είναι μειωμένες κατά 1,2% σε σχέση με το 1991. Η μείωση αυτή 
είναι απόρροια της απόφασης της Κυβέρνησης να καταργήσει τις 
επιδοτήσεις που είναι ασυμβίβαστες με το Κοινοτικό καθεστώς. Ετσι 
στο μέλλον δεν θα γράφονται πιστώσεις για ενίσχυση γεωργικών 
προϊόντων εκτός της κοινής αγροτικής πολιτικής παρά μόνο για την 
αντιμετώπιση παλαιών υποχρεώσεων. Αντίθετα δίνεται έμφαση στα 
προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων προσανατολισμού και διαβρώσεων 
στα οποία υπάρχει και κοινοτική συμμετοχή και τα οποία προάγουν 
την παραγωγικότητα της Ελληνικής Γεωργίας.

Οι δαπάνες για την αντιμετώπιση των αναγκών χρηματοδότησης 
του ΕΛΕΓΕΠ προβλέπεται να είναι μειωμένες σε σχέση με το 1991. Η 
μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι για την αιτία αυτή έχει 
συναφθεί ειδικό δάνειο το προϊόν του οποίου θα χρησιμοποιηθεί, 
στο βαθμό που θα απαιτηθεί, για την πληρωμή των σχετικών 
υποχρεώσεων.

Οι πιστώσεις που γράφτηκαν για την κάλυψη του ελλείμματος 
διαχείρισης λιπασμάτων είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με το 
τρέχον έτος. Το ποσό των 14 δισ.δρχ. προορίζεται για την κάλυψη 
των παλαιών μόνο υποχρεώσεων. Κατά το 1992 θα εφαρμοσθεί η 
πολιτική της απελευθέρωσης των τιμών των λιπασμάτων. Κατ' αυτόν 
τον τρόπο, που είναι σύμφωνος και με τις υποχρεώσεις μας προς την
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Ε.Ο.Κ., ελπίζεται να ομαλοπο ι ηθούν οι τιμές των λιπασμάτων και να 
επέλθει και σχετική μείωση της κατανάλωσης, δεδομένου ότι θα 
^αταβάλονται πλέον από τους παραγωγούς οι πραγματικές τιμές.

Τέλος, το 1992 δεν θα υπάρξουν πληρωμές για επιδοτήσεις των 
επιτοκίων των δανείων αγροτικής στέγασης, διότι οι δαπάνες αυτές 
βαρύνουν ήδη το λογαριασμό του Νόμου 128/75.

Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις προβλέπεται να αυξηθούν το 
1992 κατά 4,6% και να φθάσουν τα 693,8 δισ.δρχ. από 663 δισ.δρχ. 
που ήταν το 1991.

Πίνακας 4.8

Ανάλυση επιχορηγήσεων Τακτικού Προϋπολογισμού

(ποσά σε εκατ. δρχ.)

1991 1992
V-' ■’ Φορείς Εκτιμήσεις Μετ/λή
-· Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

Επιχορήγηση στον ΟΓΑ 124.635,0 135.375,0 8,6
Γ Μ
ϊ. στο ΙΚΑ 180.000,0 180.000,0 -

Π στο ΝΑΤ 33.767,0 30.000,0 -11,2
Μ Συγκοιν. Φορέων (ΕΑΣ,ΗΛΠΑΠ,κλπ.) 29.190,0 29.000,0 - 0,7

Επιχορ. Νοσ. Ιδρυμ. Δ.Δ. για λοιπές δαπάνες 61.596,0 63.375,0 2,9
Επιχορ. στον ΟΣΕ 21.000,0 21.000,0 -

Η στα ΑΕΙ 14.455,8 16.000,0 10,7
η στα Εκπαιδ. Ιδρύμ. για φοιτητ. συσσίτια 6.721,5 7.700,0 14,6
Η στα κέντρα παιδικής μέριμνας 5.775,0 6.361,0 10,1
π στα Νοσ. Ιδρύματα Ι.Δ. 2.205,0 2.283,0 3,5
Μ στην ΕΡΤ ΑΕ 3.900,0 2.500,0 -35,9
II στον ΟΕΔΒ 4.000,0

1.950,0
4.400,0 10,0

η στα Εθν. Γυμναστήρια για δαπ. λειτουργ. 2.360,0 21,0
II στις αθλ. ομοσπονδίες για αθλ. σκοπούς 2.400,0 2.850,0 18,8
τι στο Εθνικό Ιδρ. Νεότητας 5.224,0 5.745,0 10,0
It στην Κυπριακή Κυβέρνηση 2.000,0 2.000,0 -
Η στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 2.420,0 2.662,0 10,0
η στις ΝΕΛΕ 936,0 1.030,0 10,0
π στα ΤΕΙ και στο ΚΕΜΕΔΙ 4.250,0 4.400,0 3,5
η στο Ταμείο Προστασίας ΕΧαιοπαραγ. 1.509,0 1.765,0 17,0
η στο ΝΙΜΙΤΣ 2.270,0 2.473,0 8,9
II στον EOT 2.844,0 2.800,0 - 1,5

Επιχορ. στο ΙΚΥ 1.500,0 2.500,0 66,7
Μ σε Ιδρύματα προστ. νηπίων και παιδιών 2.540,0 2.690,0 5,9
η στο ΤΕΒΕ 22.811,0 26.422,0 15,8
η στο ΤΑΕ 4.261,0 4.876,0 14,4

Επίδομα τρίτου ποδιού 14.000,0 15.000,0 7,1
Επίδομα ή ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα 22.000,0 25.304,0 15,0
Λοιπές επιχορηγήσεις 82.854,7 90.910,9 9,7

Σύνολο 663.015,0 693.781,9 4,6
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Για τη διαμόρφωση των επ ι χορηγήσεων στο ύψος αυτό, έγιν^ 
δραστική -περικοπή των δαπανών της κατηγορίας αυτής. Ετσι η 
επιχορήγηση προς το ΙΚΑ παρέμεινε στα ίδια με το 1991 επίπεδα. φ0 
ίδιο έγινε και με τους συγκοινωνιακούς φορείς. Η επιχορήγηση προς 
το ΝΑΤ περιορίστηκε στα 30 δισ.δρχ.,όση δηλαδή ήταν και η αρχική 
πίστωση του 1991. 0 Κρατικός Προϋπολογισμός είναι αδύναμος vq 
συνεχίσει την αιμοδότηση των επιχορηγούμενων αυτών οργανισμών με 
νέα κονδύλια. Από το 1992,όπως τονίστηκε και στην εισηγητική 
έκθεση του προϋπολογισμού του 1991, η κατανομή της επιχορήγησης 
στους συγκοινωνιακούς φορείς θα γίνεται με κριτήριο τον αριθμό 
των διατιθεμένων εισιτηρίων. Η επιχορήγηση δηλαδή θα διαιρεθεί με 
το σύνολο των εισιτηρίων που διατέθηκαν στο επιβατικό κοινό και 
το πηλίκον ή η αναλογούσα κατά εισιτήριο επιχορήγηση θα 
πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εισιτηρίων κάθε Οργανισμού.

Αντίθετα προς τα παραπάνω Ασφαλιστικά Ταμεία η επιχορήγηση 
προς τον Ο.Γ.Α ο οποίος είναι Κρατικός Οργανισμός Ασφάλισης, 
αυξήθηκε κατά 8,6% προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες 
δαπάνες του από την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη 
των αγροτών, λόγω διπλασιασμού του ημερήσιου νοσηλείου των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και αύξησης της τιμής των φαρμάκων, η 
επιχορήγηση αυτή είναι πέραν των κοινωνικών πόρων που δικαιούται 
ο Ο.Γ.Α. και που για το 1992 ανέρχονται στο ποσό των 81 
δισ.δραχμών.(Πίνακας 4.9).Αλλωστε μόλις το επιτρέψουν οι 
δημοσιονομικές συνθήκες θα αυξηθεί ουσιαστικά και το επίπεδο των 
αγροτικών συντάξεων.

Από τις επιχορηγήσεις των λοιπών φορέων, οι επιχορηγήσεις 
αυτών που πληρώνουν από το επιχορηγούμενο ποσό και αποδοχές - 
είναι η πλειοψηφία των επιχορηγούμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Δικαίου - αυξήθηκαν κατά 10% περίπου, όσο και των 
εν ενεργεία υπαλλήλων του Δημοσίου χωρίς νέα επιδόματα. 
Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχορηγήσεων αυτών 
προορίζεται για την πληρωμή αποδοχών των επιχορηγούμενων Νομικών 
Προσώπων ή Οργανισμών. Η επιχορήγηση των λοιπών φορέων είναι 
μειωμένη.

Στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΤΕΒΕ και ΤΑΕ, η ποσοστιαία 
αύξηση της επιχορήγησης υπερβαίνει το 10% λόγω συμβατικών 
υποχρεώσεων. Η αύξηση της επιχορήγησης προς ορισμένους αθλητικούς 
φορείς οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το 1991 είχε γίνει 
σημαντική περικοπή των δαπανών αυτών, με αποτέλεσμα οι σημερινές 
ανάγκες να είναι αυξημένες. Εξάλλου από το χρόνο αυτό περιέρχεται 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό ο πόρος της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού από το ΛΟΤΤΟ. Τέλος παρά τον γενικό περιορισμό των 
δαπανών οι δαπάνες για την καταβολή επιδόματος ή σύνταξης στην 
πολύτεκνη μητέρα θα αυξηθούν κατά το έτος αυτό κατά 15,8% έναντι 
του έτους 1991.

Οπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.8 οι επιχορηγήσεις προς τα 
νοσηλευτικά Ιδρύματα παρουσιάζουν μικρή σχετικά αύξηση. Οι 
πιστώσεις αυτές θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, με τη μεταφορά σ'αυτές από την κατηγορία των 
"λοιπών δαπανών" του σχετικού κονδυλίου από την απόδοση του φόρου 
καπνού. Σημειώνεται και πάλι, όπως αναφέρθηκε και στην Εισηγητική 
Εκθεση του 1991, ότι η επιχορήγηση προς τα Ιδρύματα αυτά, θα
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Π ί νακας 4.9

Επιχορηγήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό και αποδόσεις εσόδων των κατά τα έτη 
1989- 1992.

(ποσά σε εχατ. δρχ.)

Ααναλ/κά
Tqieia

Πρσγμοτοπο ι ήοε ι ς 
1989

Πραγματοποιήσεις
1990

Εκτιμ. Πρσγμ/σεσν 
1991

Προϋπολογισμός
1992

Επιχαρ. Αποδόσ. Επιχαρ. Αποδόσ. Επιχαρ. Αποδόσ. Επιχαρ. Αποδόσ.

Ο.Γ.Α. 131.575 55.200 117.975 57.900 124.635 68.900 135.375 81.000

Ι.Κ.Α. 173.000 1.018 192.000 772 180.000 1.050 180.000 1.250

Τ.Ε.Β.Ε. 23.925 6.000 23.848 6.528 22.811 9.240 26.422 12.200

Τ.Α.Ε. 3.908 1.500 3.981 1.243 4.261 1.760 4.876 2.400

Τ.Ε.Α. 3.000 2.128 3.000 2.560 3.000 7.500 3.000 9.200

Ν.Α.Τ. 3.400 17 45.750 19 33.767 35 30.000 35

Τ.Α.Τ. 800 - 500 - 500 - 300 -

Μ.Τ.Π.Υ. 100 - 120 - 120 - 120 -

Τ.Π.Δ.Υ. 250 - 350 - 280 - 308 -

Ιόνολο 339.958 65.883 387.524 69.022 369.374 88.485 380.401 106.085

είναι συνάρτηση τόσο των ασθενών για νοσοκομειακή περίθαλψη και 
εξέτασή τους στα εξωτερικά ιατρεία κάθε Νοσοκομείου, όσο και του 
αριθμού των ημερών νοσηλείας των ασθενών.

Οι δαπάνες για υποχρεώσεις του Δημοσίου από καταπτώσεις 
εγτυΠΗ^νων δανείων που χορηγήθηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις, σε 
οργανισμούς ή και σε φυσικά πρόσωπα, προβλέπεται να μειωθούν κατά 
12,4% διότι, όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, από τις 
πιστώσεις αυτές θα πληρωθούν μόνο οι καταπτώσεις εγγυήσεων 
δανείων του εξωτερικού, ενώ για καταπτώσεις εγγυήσεων σε δάνεια 
του εσωτερικού θα υπάρξει διαφορετικός τρόπος ρύθμισης.

Τέλος, οι λοιπές δαπάνες για το 1992 προβλέπεται να αυξηθούν 
κατά 88,6 δισ.δρχ. ή κατά ποσοστό 37,4%. Στην κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνονται πιστώσεις για νέα προγράμματα και νέους 
διορισμούς οι οποίες κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
μεταφέρονται σε άλλες κατηγορίες.

93



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ

Π C verve ας 4.10
Ανάλυση 'Λοιπών Δαπανών" 

(ποσά σε εκατ.δρχ.)

1991 1992 Μετ/λή
Εκτιμ.Πραγμ/σεων Προβλέφεις %

1) Δαπάνες μετακίνησης 16.645,3 19.776,5 18,8

2) Λειτουργικές δαπάνες 78.111,1 82.212,0 5,3
-(Μισθώματα κτιρίων) (12.590,0) (15.001,1) (19,2)
-(Μεταφορές μαθητών) ( 5.070,0) ( 5.087,4) ( 0,3)
-(Υποχρεώσεις οτον ΟΤΕ) ( 8.300,0) ( 9.545,9) (15,0)
-( » στη ΔΕΗ) ( 6.700,0) ( 6.884,6) ( 2,8)
-(Απόρρητες δαπάνες) ( 6.100,0) ( 5.984,4) (-1,9)
-(Λοιπές ΧειτουρΥ.δαπάνες) (39.351,1) (39.708,6) ( 0,1)

3) Προμήθειες 102.611,0 116.671,5 13,7
-(Είδη συντήρ.&επισκ.εγκατ) (20.000,0) (24.572,5) (22,9)
-(Διατροφή,ιματισμός κλπ) (26.000,0) (32.190,7) (23,8)
-(Καύσιμα, Χιπαντικά) (13.000,0) (13.426,1) ( 3,3)
-(Κεφαλαιακές δαπάνες) ( 6.000,0) ( 6.314,0) ( 5,2)
-(Λοιπές προμήθειες) (37.611,0) (40.168,2) ( 6,8)

4) Προγρ.χρημ/να μερικά από ΕΟΚ 17.236,4 21.173,5 22,8
5) Απόδοση για Υγεία από φόρο Καπνού -- 11.000,0 -
6) Νέα Προγράμματα -- 18.271,0 -
7) Δαπάνες πλήρωσης θέσεων -- 11.237,5 -
8) Διάφορες άλλες δαπάνες 22.468,2 45.299,3 101,6

-(Επιδοτήσεις άγονων γραμμών) 1.205,0) ( 1.340,0) (11,2)
-(Κοπή κερμάτων - Μονοπώλια) 3.020,0) ( 5.402,0) (78,9)
-(Δαπάνες ΝΑΤΟ) 4.790,0) ( 5.292,8) (10,5)
-(Υποχρ/σεις από προμήθειες ΠΟΕ) -- (10.000,0) -
-(Αντιπυρική προστασία) 4.800,0) ( 6.000,0) (25,0)
-(Εκδοση νέων ταυτοτήτων) -- ( 3.000,0) -
-(Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγ.κλπ) ( 65,0) ( 62,0) (-4,6)
-(Χορηγούμενα δάνεια) ( 201,0) ( 201,0) ( - )
-(Απαλλοτριώσεις κλπ.) (4.100,0) ( 4.872,4) (18,8)
-(Λοιπές σύνθετες δαπάνες Υπουργ.) ( 4.287,2) ( 9.129,1) (112,9)

Σύνολο 237.072,0 325.641,3 37,4

Οι πιστώσεις για μετακινήσεις που περιλαμβάνονται επίσης 
στις λοιπές δαπάνες είναι αυξημένες επειδή γράφτηκαν για το 1992 
επιπρόσθετες πιστώσεις 2 δισ.δρχ. στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 
για την τακτοποίηση υποχρεώσεων του παρελθόντος και την 
αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής του.

Οι πιστώσεις για λειτουργικές δαπάνες και για προμήθειες, 
είναι σημαντικά χαμηλές, μολονότι στις λειτουργικές δαπάνες 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθωμάτων, οι υποχρεώσεις προς 
τον Ο.Τ.Ε Δ.Ε.Η κ.λ.π. για τις οποίες γράφτηκαν αυξημένα 
κονδύλια.
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Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την ΕΟΚ είναι αυξημένες 
5[<χτά 22,8% και θα καλύψουν ανάγκες κυρίως σε προγράμματα 
εκπαίδευσης με την επιχορήγηση των ΤΕΙ, προγράμματα ψυχικής 
Υγιεινής, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με ειδικές 
ανάγκες κλπ.

Οι πιστώσεις που γράφτηκαν για την επιχορήγηση της Υγείας 
§πό την απόδοση του φόρου καπνού θα μεταφερθούν στο Υπουργείο 
Υγείας - Πρόνοιας και θα συμπληρώσουν τις πιστώσεις για 
ϊπιχορήγηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που όπως προαναφέρθηκε, 
|ίναι μειωμένες. Αν όμως προστεθεί και το κονδύλι αυτό, τότε η 
Αύξησή τους θα είναι σημαντική.

Οι πιστώσεις για νέα προγράμματα προορίζονται να καλύψουν 
ανάγκες των Υπουργείων στα οποία γράφτηκαν. Ετσι, το Υπουργείο 
"Παιδείας θα εφαρμόσει πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού του, 
0ot αναπτύξει νέες σχολικές δραστηριότητες όπως της 
περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης καθώς και την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών και επέκταση της πληροφορικής. Το Υπουργείο Υγείας - 
Πρόνοιας θα εφαρμόσει νέα προγράμματα που θα προκόψουν από την 
τροποποίηση του ΕΣΥ (δοκιμαστική εφαρμογή ελεύθερης επιλογής 
γιατρού και ατομικού βιβλιαρίου υγείας), θα προβεί στη στελέχωση 
υπηρεσιών Υγείας των προβληματικών περιοχών, θα δημιουργήσει 
ειδικά κέντρα εξειδικευμένης περίθαλψης κλπ.

Οι πιστώσεις για νέους διορισμούς θα ενισχύσουν τις 
πιστώσεις για αποδοχές αφού προορίζονται να καλύψουν τις αποδοχές 
των νηπιαγωγών - δασκάλων και καθηγητών που θα διορισθούν στο 
Υπουργείο Παιδείας, των αστυφυλάκων και αγροφυλάκων που θα 
διοριστούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, των Φοροτεχνικών που θα 
διοριστούν στο Υπουργείο Οικονομικών και μικρού αριθμού 
αρχαιολόγων και προγραμματιστών Η/Υ που θα διορισθούν στο 
Υπουργείο Πολιτισμού.

Τέλος, η υποκατηγορία "διάφορες άλλες δαπάνες" η οποία 
φαίνεται να είναι πολύ αυξημένη, σε σχέση με το 1991, 
περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και πιστώσεις:

•για πληρωμές προμηθειών από παρελθόντα οικονομικά έτη οι 
οποίες δεν πληρώθηκαν μέσα στο έτος που υπογράφτηκαν οι συμβάσεις 
(10 δισ.δρχ.)

.για αντιμετώπιση δαπανών αντιπυρικής προστασίας (1,2 δισ.δρχ. 
επιπρόσθετη δαπάνη).

•για κοπή κερμάτεν (κοπή του νέου ΙΟΟδραχμου με δαπάνη 
επιπρόσθετη 2 δισ.δρχ.)

.για την έκδοση νέων ταυτοτήτων (3 δισ.δρχ.)

Σημειώνεται ότι στο αποθεματικό των 50 δισ. δρχ. 
περιλαμβάνεται πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης που θα 
προκύψε ι από την διάθεση 5 δρχ. για κάθε λίτρο βενζίνης για 
περίβαλλοντολογικούς σκοπούς (αναβάθμιση περιβάλλοντος).
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Πίνακας 4.11
Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργείο 

(ποσά σε εκατ. δραχ.)

Υπουργεία
1991 1992

Εκτ. Πραγματ. Προβλέψεις

Μεταβολή

%

1 Προεδρία Δημοκρατίας 421,0 495,0 17,6
2 Βουλή

Αποπερ. Αρσ. Μεγάρου
7.800,0
2.000,0

10.515,0
880,0

34,8
-56,0

3 Προεδρίας Κυβέρνησης 15.387,0 16.933,0 10,0
4 Εσωτερικών 124.578,0 147.744,0 18,6
5 Εξωτερικών 37.206,0 42.820,0 15,1
6 Εθνικής Αμυνας 425.860,0 475.000,0 11,5
7 Εθνικής Οικονομίας 20.262,0 16.607,0 -18,0
8 Υγείας,Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλ. 911.113,0 1.038.850,0 14,0
9 Δικαιοσύνης 36.986,0 44.233,0 19,6

10 Παιδείας 454.621,0 535.047,0 17,7
11 Πολιτισμού 26.195,0 30.755,0 17,4
12 Οικονομικών

Γεν. Κρατ. Δαπάνες
57.648,8

2.314.545,2
71.866,0

2.239.717,0
24,7
-3,2

13 Μακεδονίας Θράκης 2.229,0 2.646,0 18,7
14 Αιγαίου 1.531,0 1.910,0 24,8
15 Γεωργίας

Επιδ. Γεωργίας
55.931,0

151.780,0
62.370,0

150.000,0
11,5
-1,2

16 ΠΕΧΩΔΕ 39.374,0 45.770,0 16,2
17 Εργασίας 6.880,0 8.036,0 16,8
18 Βιομ/ν ί ας-Ενέργειας-Τεχν/γ ί ας 9.944,0 11.070,0 11,3
19 Εμπορίου 3.801,0 4.108,0 8,1
20 Μεταφορών-Επικοινωνιών 

Επιχ. Ιυγκ. Φορέων
18.632.0
29.190.0

21.353,0
29.000,0

14,6
-0,7

21 Εμπορικής Ναυτιλίας 
Επιχ. Ν.Α.Τ

16.843.0
33.767.0

19.360,0
30.000,0

14,9
-11,2

22 Δημόσιας Τάξης 149.427,0 173.528,0 16,1
23 Υποστήριξης Νομαρχιών 48,0 59,0 22,9
24 Αποθεματικό 

Σύνολο
Χρεολύσια Κεντρ. Διοίκ. 
Χρέους Εν. Δυνάμεων

&

50.000,0

4.954.000,0 5.280.672,0

941.000,0 1.413.328,0

6,6

50,2

Στον πίνακα 4.11 εμφανίζονται οι δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού κατά Υπουργείο στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες για τις περιφερειακές υπηρεσίες.

Οπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα αυτού σημαντικές 
αυξήσεις παρουσιάζουν οι πιστώσεις των προϋπολογισμών της Βουλής 
των Ελλήνων, του Υπουργείου Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας, 
Πολιτισμού, Οικονομικών, Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου.

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Βουλής το 1992,θα είναι 
αυξημένες σε σχέση με το 1991 κατά 34,8%. Η αύξηση αυτή οφείλεται 
στον υπολογισμό, σε ετήσια βάση, διαφόρων μισθολογικής φύσεως 
παροχών που χορηγήθηκαν το 1991.
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Οι πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών είναι επίσης 
αυξημένες σε σχέση με το 1991 κατά 18,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται 
σε κάποιο ποσοστό στην εγγραφή επί πλέον πιστώσεων 3 δισ. δρχ. 
για την αντιμετώπιση μέρους των δαπανών για την έκδοση νέων 
ταυτοτήτων οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως 
ταξιδιωτικά έγγραφα. Σημαντική εξάλλου είναι και η αύξηση (14,8%) 
των πόρων που μεταφέρονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους 
ΟΤΑ (Πίνακας 4.12).

Ο αρνητικός ρυθμός που παρουσιάζεται στις πιστώσεις του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας είναι πλασματικός και οφείλεται στο 
γεγονός ότι κατά το 1991 ενισχύθηκαν οι πιστώσεις του για την 
αντιμετώπιση των δαπανών απογραφής του πληθυσμού με το ποσό των 
5.550 εκατ. δρχ. που δεν επαναλαμβάνονται κατά το 1992.

0 αυξημένος ρυθμός που παρουσιάζουν οι δαπάνες του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης οφείλεται στην εγγραφή επί πλέον πιστώσεων 
για την υλοποίηση του Ν.1968/91.

Οι πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας το 1992, όπως έχει 
πολλές φορές εξαγγελθεί, θα είναι αυξημένες σε σχέση με το 1991. 
Το Υπουργείο αυτό εκτός από τις αυξημένες ανάγκες του, έχει 
εκπονήσει προγράμματα τα οποία θα πρέπει να αρχίσουν να 
υλοποιούνται, προκειμένου να ανέβει το σημερινό επίπεδο σπουδών. 
Ετσι το 1992:
- τίθεται σε εφαρμογή νέο σύστημα επιμόρφωσης και κατάρτισης 
εκπαιδευτικών.
- αναβαθμίζεται ο ρόλος της τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης σε κοινοτικά επίπεδα από (άποψη σπουδών, υποδομής και 
κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
- αναπτύσσονται νέες σχολικές δραστηριότητες, όπως 
περίβαλλοντολογική εκπαίδευση, αγωγή υγείας και άλλες.
- εισάγονται νέες τεχνολογίες και επεκτείνεται η χρήση της 
πληροφορικής.
- καθιερώνεται η ενισχυτική διδασκαλία των πιό αδύνατων 
μαθητών στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια.
- αναμορφώνονται και εκσυγχρονίζονται τα αναλυτικά προγράμματα 
στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια.
- αυξάνεται ο αριθμός των χορηγουμένων υποτροφιών από το 
Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Οι πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών είναι αυξημένες κατά 
24% σε σχέση με το 1991. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την έγγραφή 
επιπρόσθετων πιστώσεων 3 δισ. δρχ. για την αντιμετώπιση των 
δαπανών από τις μετατάξεις που θα γίνουν σε όλα τα Υπουργεία, 
βάσει του Ν. 1943/1991, καθώς επίσης και από την εγγραφή 
πιστώσεων 2 δισ. δρχ. για την πρόσληψη του φοροτεχνικού κυρίως 
προσωπικού του διαγωνισμού του 1991.

Η παρουσιαζόμενη αύξηση στις πιστώσεις του Υπουργείου 
Πολιτισμού, οφείλεται στην εγγραφή αυξημένων πιστώσεων για την 
μισθοδοσία από την αρχή του έτους 350 φυλάκων αρχαιολογικών χώρων
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Πίνακας 4.12
Πόροι Δήμων & Κοινοτήτων απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

(ποσά σε εκατ. δρχ.)

- Αμοιβές για εκτέλεση εκπαιδευτικών επιμορφυτι-
1990 1991 1992

Ηετεβολή
91/90

X
92/91

κών προγρεμμάτυν στελεχών ΟΤΑ 
- Κίνητρα για οικον.ενίσχυση τυν δήμυν που θα δη- 

μιουργηθούν απο τη συνένυαη τυν ΟΤΑ σύμφωνα με

0,9 11.0 17,0 1.222,2 54,5

το αρθρ. 1 του Δ.Κ.Κ. και άρθρα 1 και 2 Ν.1622/86 
- Απόδοση ατούς ΟΤΑ τυν 2/3 του ποσοστού 20 X 

απο τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του

156,8 180,0 200,0 14,8 11.1

φάρου ειοοδ. φυσικών και νομικών προοώπυν 
- Απόδοση οε δήμους & κοινοτ. περιφέρειος τ. Διοί

κησης Πρυτεϋουσος του 1/3 του εισπραττόμενου από

59.180,6 72.750,0 86.600,0 22.9 19,0

το Δημόσιο, Ειδικού Τέλους για τα έργα Υλικής κλπ. 
- Απόδοση στους δήμους & τις Κοινότητες του ποσο

στού που τους αναλογεί απο τους εισπραττόμενους 
φόρους κατά τη μεταβίβαση «ινήτυν η πλοίυν

2.408,6 2.900,0 3.500,0 20,4 20,7

λόγο επαχθούς αίτιος
- Απόδοση ειδικού τέλους 3 X υπέρ τυν Δήμυν &

2.021,5 1.600,0 2.000,0 - 20,8 25,0

Κοινοτήτυν μείζονος περιοχής Βόλου 143,7 200,0 300,0 39,2 50,0
- Απόδοση Φόρου Ακίνητης Περιούσιος (Φ.Α.Π.) 6.562,6 8.500,0 11.000,0 29.5 29.4
- Απόδοση ποσοστ. τελών κυκλοφορίος αυτοκινήτων
- Απόδοση ειδ. τέλους 3 X στο εισόδημα οπο οικοδο

μές στις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

18.774,2 22.000,0 22.500,0 17,2 2.2

(Ν.1089/80)
- Απόδοση του 20 X του φόρου εισοδήματος φυσικών 

και Νομικών Προοώπυν σε ΟΤΑ Δυδεκσνήαου

1.692,2 2.800,0 3.400,0 65.5 21.4

(ορθ.79 Ν.Δ. 3323/55)
- Αποδόσεις οτα Δυδ/νηαα για εκτέλεση κοινυφελών έργυν

997,4 1.100,0 1.300,0 10,3 18,2

μέου Ν.Τ. κοτ.εφαρμογή του Ν. 195/79 κ.λ.π.
- Αποδόσεις στους Δήμους Μεσολογγίου και ΑπιΛικού, 

οτην Κοινότητα Νοοχυρίου, οτην Κοινότητα Νάξου και

100.0

στο Δήμο Πρέβε£ος έναντι διοφόρυν εσόδων 
- Απόδοση ποσ. 3 X στους Δήμους και Κοινότητες 

του Φόρου Κληρονομιών-Δυρεών κοι Γονικών Πο-

23,2 40,0 42,0 72.4 5.0

ροχών (Ν.1473/84) 228,8 — — — —
- Τσαική οικον. ενίσχυαι Δήμυν και Κοινοτήτων
- Οικονομική ενίσχυση σπόρυν Κοινοτήτων για μισθό-

2.622,5

δοαία τυν Γραμματέων — 1.000,0 1.000.0 — —
- Επιχορηγήσεις οε ΟΤΑ για λοιπούς σκοπούς
- Επιχορήγηση Δήμυν και Κοινοτήτων γιο σναπλήρυ- 

οη του απυλεσθέντος εσόδου cno τα εισιτήρια τυν

1.378,8 2.139,0 154.6 55.1 -92,7

λεωφορείων
- Λοιπές επιχορηγήσεις και αποδόσεις οε Δήμους και

700,0 700,0 700,0

Κοινότητες 703,5 950,0 1.400,0 35,0 47,4
Σύνολο 97.595,3 116.870,0 134.213.6 19.7 14.8

Δεν έχουν ουμπεριληφθεί οι συντάξεις τυν δημοτικών και κοινοτικών υπάλληλον κοθώς και οι χορηγίες τυν 
Δημάρχυν και Πρόεδρόν Κοινοτήτων που σνέλαβε ο Τοκτικός Προϋπολογιομός κοι που το 1992 θα 
ανέλθουν οε 22.969 εκατ.δρχ.περίπου.
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η διαδικασία πρόσληψης των οποίων έχει ήδη περατωθεί, στην 
•πρόσληψη μικρού αριθμού αρχαιολόγων και υπαλλήλων Πληροφορικής 
*αθώς και στη χορήγηση του ειδικού επιδόματος πρόσθετης εργασίας.

Οι πιστώσεις του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης το 1992 θα 
"είναι αυξημένες διότι γράφτηκαν επιπρόσθετες πιστώσεις για την 
επιχορήγηση του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς και 
για πρώτη φορά, για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ο.Κ. καθώς 
επίσης και για την αντιμετώπιση δαπανών Εθνικού χαρακτήρα.

Οι πιστώσεις του Υπουργείου Αιγαίου επίσης είναι αυξημένε 
χο 1992 διότι και στο Υπουργείο αυτό γράφτηκαν αυξημένα κονδύλι 

?για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του και για την 
πληρωμή δαπανών άγονων γραμμών.

Πίνακας 4.13

Δαπάνες έτους 1992 για προγράμματα επιδοτούμενα απο ΕΟΚ, για νέα 
προγράμματα και νέους διορισμούς κατά Υπουργείο.

(ποσά σε εκατ. δρχ.)

&
ΐφ
sfe
I , ν ι

Υπουργεία
Επιδοτ. 
απο ΕΟΚ

Νέα
Προγρ/τα

Νέοι
Διορισμοί

Προεδρία Δημοκρατίας _ _ 8,0
f 2

3
Βουλή - - -
Προεδρίας Κυβερνήσεως 520,5 - 80,0

I 4 Εσωτερικών 3,0 - -
5 Εξωτερικών - 1.000', 0 -

4 6 Εθνικής Αμυνας 30,0 1.500,0 -
7 Εθνικής Οικονομίας 410,0 - 9,5
8 Υγείας,Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλ. 7.545,0 4.250,0 -

9 Δικαιοσύνης 27,0 100,0 -
10 Παιδείας 9.040,0 11.000,0 4.500,0
11 Πολιτισμού 2.264,0 - 140,0
12 Οικονομικών 139,0 21,0 5.000,0
13 Μακεδονίας - Θράκης 40,0 - -
14 Αιγαίου 17,0 - -

15 Γεωργίας 530,0 100,0 -
16 ΠΕΧΩΔΕ 14,0 - -
17 Εργασίας 83,0 - -
18 Βιομ/νίας - Ενέργειας - Τεχν/γίας 102,0 - -
19 Εμπορίου 30,0 - -
20 Μεταφορών -Επικοινωνιών 374,0 - -
21 Εμπορικής Ναυτιλίας 5,0 300,0 -
22 Δημόσιας Τάξης “ 1.500,0

— ■■· Σύνολο 21.173,5 18.271,0 11.237,5

4.3. Επιδοτήσεις στη Γεωργία.

Οι εισροές στη Γεωργία προέρχονται απο Εθνικούς και 
Κοινοτικούς πόρους. Μέσω των Εθνικών πόρων προωθούνται επενδυτικά 
και διαρθρωτικά προγράμματα, η ασφάλιση της Γεωργικής παραγωγής 
και η παροχή συντάξεων στους αγρότες. Μέσω των Κοινοτικών πόρων
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επιτυγχάνεται η εγγύηση της γεωργικής παραγωγής, η παρέμβαση 
στήριξη τιμών των αγροτικών προϊόντων και η προστασία από χ0^ 
ανταγωνισμό τρίτων χωρών.

Αναλυτικά οι εισροές στη Γεωργία από Εθνικούς κα^ 
Κοινοτικούς πόρους δίνονται στον πίνακα 4.14.

Πίνακας 4.14.
Οικονομικές ενισχύσεις στη Γεωργία 

(ποσά σε εκατ. δρχ.)

α/α Ενίσχυση κατά φορέα
1991

Εκτ.πραγμ.
1992

Προβλέψεις
Μετ/λή

%

I. Απο Εθνικούς Πόρους 373.780 399.557 6,9

1 Οικον.ενισχύσεις προσ/σμού & διαρθρ. 4.630 3.000 -35,2

2 Ενισχύσεις προσανατολισμού-διαρθρώσεων 
(Κοινοτική συμμετοχή 50 - 70%) 93.450 120.000 28,4

3 Επιδοτήσεις γεωργ· προϊόντων 12.700 5.000 -60,6

4 Κάλυψη ελλείμματος διαχ/σης λιπασμάτων 29.000 14.000 -51,7

5 Κάλυψη ελλείμματος ΕΛΕΓΕΠ 11.100 8.000 -27,9

6 Επιδοτήσεις επιτοκίων 17.600 11.218 -36,2

- Επιδ. επιτοκίου καταθέσεων ΑΤΕ 12.500 0 -100,0

- Επιδ. επιτοκίου χορηγήσεων ΑΤΕ 4.200 2.500 -40,5

- Επιδοτ. επιτοκίου αγροτ. στεγ. δανείων 900 8.718 868,7

7 Μέσω Προγρ. Δημοσ. Επενδύσεων 55.300 73.339 32,6

8 Μέσω προυπ/σμού 0ΓΑ-ΕΛΓΑ (Συντ.-αποζημ.) 150.000 165.000 10,0

II. Απο Ε.Ο.Κ. (FEOGA-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ) 470.000 580.000 23,4

Γεν. σύν. οικον. ενισχύσεων στη Γεωργία 843.780 979.557 16,1

4.3.1 Επιδοτήσεις στη Γεωργία από Εθνικούς Πόρους

Κατά το 1992 θα διατεθούν από Εθνικούς Πόρους 399,6 δισ. 
δρχ. έναντι 373,8 δισ. δρχ. που εκτιμάται οτι θα διατεθούν κατά 
το 1991.

Ειδικότερα:

Εθνικές ενισχύσεις προσανατολlσμού-δlαρθρώσεων.

Προβλέπεται να διατεθεί το ποσό των 3,0 δισ. δρχ. έναντι 4,6 
δισ. δρχ. του 1991. Η μείωση που παρατηρείται στα προγράμματα
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αυτά οφείλεται στο οτ ι κατά το 1992 θα δοθεί έμφαση στα 
^ογράιμματα που συμμετέχει και η Κοινότητα.

Οικονομικές ενισχύσεις προσανατολισμού-διαρθρώσεων με Κοινο
τική συμμετοχή.

Κατά το 1992 προβλέπεται να διατεθούν 120,0 δισ. δρχ. έναντι 
93/5 δισ. δρχ. του 1991. Μέσω των προγραμμάτων αυτών προωθούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Ελληνικής 
Γεωργίας, αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, προγράμματα προσανα
τολισμού της γεωργικής παραγωγής σε νέα προϊόντα που δεν 
παρουσιάζουν προβλήματα διάθεσης στις διεθνείς αγορές κλπ. Στα 
προγράμματα αυτά συμμετέχει η Κοινότητα με ποσοστά που 
λυμαίνονται μεταξύ 50 - 70% και έτσι εισάγονται στη χώρα
σημαντικοί κοινοτικοί πόροι σε συνάλλαγμα. Τα προγράμματα αυτά 
είναι άμεσης προτεραιότητος πράγμα που υποδηλώνεται και απο την 
>ιατά 2 8,4% αύξηση των δαπανών.

Επιδοτήσεις γεωργικών προϊόντων

Για την κατηγορία αυτή θα διατεθούν για το 1992 5,0 δισ.
δρχ. έναντι 12,7 δισ. δρχ. του 1991. Πρόκειται για ενισχύσεις 
προϊόντων που παρουσιάζουν προβλήματα διάθεσης στην αγορά λόγω 
ανταγωνισμού. Κατά το 1992 δεν θα εγκριθούν άλλες ενισχύσεις της 
κατηγορίας αυτής, επειδή είναι ασυμβίβαστες με το κοινοτικό 
καθεστώς. Με την πίστωση του 1992 θα αντιμετωπισθούν μόνο όσες 
ενισχύσεις είχαν εγκριθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Κάλυψη ελλειμμάτων διαχείρισης λιπασμάτων.

Για το 1992 προβλέπεται να διατεθούν 14,0 δισ. δρχ. έναντι
29,0 δισ. δρχ. του 1991. Το ποσό αυτό αφορά την κάλυψη παλαιών 
οφειλών από τη διαχείριση λιπασμάτων και είναι σημαντικά μειωμένο 
έναντι του 1991.Κατά το 1992 θα εφαρμοσθεί η πολιτική της 
απελευθέρωσης των τιμών των λιπασμάτων. Οπως είναι γνωστό μέχρι 
σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω των φορέων που διαχειρίζονται τα 
λιπάσματα - ΑΤΕ, ΣΥΝΕΛ - επιδοτούσε τις τιμές των λιπασμάτων που 
αγόραζαν οι καταναλωτές - αγρότες καθορίζοντας τιμές διάθεσης 
χαμηλότερες του κόστους. Από την αιτία αυτή, εδημlουργείτο 
έλλειμμα στη διαχείρισή τους το οποίο κάλυπτε ο Κρατικός 
Προϋπολογισμός. Η απελευθέρωση της τιμής των λιπασμάτων που είναι 
σύμφωνη με τις υποχρεώσεις μας προς την ΕΟΚ, θα εξαλείψει τα 
ελλείμματα. Με την πολιτική της απελευθέρωσης των τιμών ελπίζεται 
να ομαλοποιηθούν οι τιμές των λιπασμάτων και να μειωθεί η 
κατανάλωση τους, δεδομένου ότι η αξία τους θα καταβάλλεται πλέον 
από τους ίδιους τους παραγωγούς-αγρότες.

Κάλυψη ελλείμματος ειδικού λογ/σμού εγγυήσεων γεωργικών 
προϊόντων.

Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται να διατεθούν 8,0 δισ. 
δρχ. έναντι 11,1 δισ. δρχ. του 1991.Μέσω του λογαριασμού αυτού 
καταβάλλονται στην Ελληνική Γεωργία τα κοινοτικά κονδύλια του 
τομέα FE0GA - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Τα κονδύλια αυτά προπληρώνονται στους 
αγρότες και αποδίδονται απο την Κοινότητα 2,1/2 μήνες 
αργότερα.Για το λόγο αυτό το Ελληνικό Δημόσιο βαρύνεται με τα 2/3
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των εξόδων χρηματοδότησης. Το Ελληνικό Δημόσιο βαρύνεται επίσης 
με τα 2/3 των χρηματοδοτικών εξόδων για την συγκέντρωση των 
προϊόντων παρέμβασης για λογαριασμό της Κοινότητας και με τις 
αμοιβές των φορέων παρέμβασης. Το υπόλοιπο 1/3 των εξόδων 
χρηματοδότησης καλύπτεται από την Κοινότητα. Σημειώνεται, ότι γ1(ϊ 
την πληρωμή των χρηματοοικονομικών εξόδων του ΕΛΕΓΕΠ, από τις 
παραπάνω αιτίες, έχει συναφθεί ειδικό δάνειο το προϊόν του οποίου 
θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

Επιδοτήσεις επιτοκίων.

Κατά το 1992 προβλέπεται να διατεθούν για επιδοτήσεις 
επιτοκίων δανείων αγροτικής στέγασης καθώς και για επιδοτήσεις 
βραχυπροθέσμων καλλιεργητικών δανείων 11,2 δισ. δρχ. έναντι 17,6 
δισ. δρχ. του 1991. Οι επιδοτήσεις της κατηγορίας αυτής βαρύνουν 
τον λογαριασμό του Ν. 128/75. Κατά το έτος αυτό παύουν να 
καταβάλλονται επιδοτήσεις καταθέσεων στην ΑΤΕ στα πλαίσια της 
απελευθέρωσης του Τραπεζικού συστήματος.

Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Για το 1992 προβλέπεται να διατεθούν 73,3 δισ. δρχ. έναντι
55,3 δισ. δρχ. του 1991.

Τα κονδύλια αυτά αφορούν επενδύσεις στους τομείς Γεωργία, 
Δάση, Αλιεία και Εγγειοβελτιωτικά έργα.

Δαπάνες αποζημιώσεων για ζημιές και συντάξεις αγροτών

Στον τομέα αυτό κατά το 1992 προβλέπεται να διατεθούν 165,0 
δισ. δρχ. έναντι 150,0 δισ. δρχ. του 1991. Αναφέρονται στις 
δαπάνες αποζημίωσης λόγω ζημιών στη γεωργική παραγωγή που 
καταβάλλονται μέσω των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και στις 
δαπάνες για τις συντάξεις των Αγροτών μέσω του Ο.Γ.Α.

4.3.2 Εισροές από Κοινοτικούς Πόρους

Μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
καταβάλλονται με τον τρόπο που προαναφέρθηκε τα Κοινοτικά 
κονδύλια του τομέα FE0GA - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Αναλυτικά στοιχεία για τις 
κοινοτικές ενισχύσεις εμφανίζονται στον πίνακα 4.15.

Πίνακας 4.15
Επιδοτήσεις στη Γεωργια από Κοινοτικούς Πόρους 

(ποσά σε εκ στ. δρχ.)

Είδος ενίσχυσης
1991

Εκτ. Πραγμ.
1992

Προβλεφ.
Μεταβολή

X

Από Ε.Ο.Κ. (FEOGA-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ) 470.000 580.000 23,4

- Επιδότηση εξαγωγών 23.000 42.968 86,8
- Ενισχύσεις παραγωγής 93.000 196.074 110,8
- Ενισχύσεις μεταποιήσεων 36.000 45.230 25,6
- Δημ. αποθεματοποίηση 5.000 21.000 320,0
- Διάφορες ενισχύσεις 313.000 274.728 -12,2
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4.4. Χρηματικές Δοσοληψίες με την ΕΟΚ

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα (4.16) οι 
συνολικές πληρωμές της χώρας μας προς την ΕΟΚ προβλέπεται ν' 
ανέλθουν το 1992 στο ποσό των 228,8 δισ. δραχμών, θα είναι δηλαδή 
αυξημένες έναντι των αντιστοίχων πληρωμών του προηγούμενου 
οίΗονομικού έτους 1991 κατά 43,8 δισ. δρχ. ή κατά ποσοστό 23,7%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται αφ' ενός στην αύξηση του μεγέθους 
του κοινοτικού προϋπολογισμού, αφ' ετέρου στην ισοτιμία δραχμής 
% ECU και άλλων ξένων νομισμάτων, δεδομένου ότι οι συνεισφορές 
μας βάσει ΦΠΑ και ΑΕΠ θα πληρωθούν με την ισοτιμία που θα ισχύει 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους 1991, το δε ύψος των 
παραδοσιακών ιδίων πόρων (δασμοί κλπ.) θα διαμορφωθεί ανάλογα με 
την αξία των εισαγωγών από τις τρίτες χώρες και τις διεθνείς 
τιμές που θα ισχύσουν κατά το 1992.

Οσον αφορά τις εισπράξεις μας από την ΕΟΚ κατά το ίδιο έτος, 
εκτιμάται ότι αυτές θα ανέλθουν σε 1.068,5 δισ. δραχμές. Θα 
σημειώσουν δηλαδή αύξηση έναντι των αντιστοίχων εισπράξεων του 
1991 κατά 265,4 δισ. δρχ. ή ποσοστό 33%.

Η αύξηση αυτή προβλέπεται να προέλθει κυρίως από τα 
διαρθρωτικά Ταμεία της Κοινότητας που οφείλεται αφ' ενός στις 
αυξημένες πιστώσεις που διατίθενται από τον Κοινοτικό 
Προϋπολογισμό για το έτος αυτό - δεδομένου ότι είναι το τελευταίο 
έτος εφαρμογής της αρχής του διπλασιασμού των πόρων των 
διαρθρωτικών Ταμείων που αποφάσισε το Συμβούλιο Κορυφής τον 
Φεβρουάριο του 1988 για την περίοδο 1988 έως 1992 - και αφ'
ετέρου στις αποπληρωμές προγραμμάτων των οποίων οι δραστηριότητες 
έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη.

Επίσης σημαντική αύξηση (23,4%) αναμένεται να σημειώσουν οι 
εισπράξεις από το τμήμα εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ που θα προέλθει 
κυρίως λόγω αναπροσαρμογής της ισοτιμίας της πράσινης δραχμής και 
της αυξημένης παραγωγής ορισμένων προϊόντων (σιτάρι, καλαμπόκι 
κλπ.) κατά το 1991 δεδομένου ότι τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής 
εκτείνονται και στο επόμενο οικον. έτος 1992.

Ετσι το καθαρό όφελος της χώρας μας από τη διαφορά μεταξύ 
εισπράξεων και πληρωμών, προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 839,7 δισ. 
δρχ. θα είναι δηλαδή αυξημένο σε σχέση με το 1991 κατά 221,6 δισ. 
δρχ. ή κατά ποσοστό 35,9%.
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Π ί νατκας 4.16
Χρηματικές Δοσοληψίες με την Ε.Ο.Κ. 

(ποσά σε εκατ.δρχ.)

1991 1992 Μεταβολή X
Πραγμ/σεις Προβλέψεις 92/91

I. Αποδόσεις στην ΕΟΚ (Πληρωμές) 185.000 228.800 23,7
1. Ιδιοι Κοινοτικοί Πόροι 169.500 207.500 22,4

Δασμοί ΚΕΑ 41.000 44.500 8,5
Δασμοί ΕΚΑΧ 300 400 33,3
Αντισταθ/κά τέλη Καν.15/39 κλπ. 100 100 -
Γεωργικές Εισφορές κλπ. 4.100 4.500 9,8
(Γεωργικές Εισφορές) (2.500) (3.000) 20,0
(Νομισμ.Εξισωτ.Ποσά) ( ιοο) ( 500) 400,0
(Εξισωτ.Ποσά Ενταξης) (1.500) (1.000) -33,3
Εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης 4.000 4.000 -
Συνεισφορές με βάση το ΦΠΑ 101.000 117.000 15,8
Συνεισφορές με βάση το ΑΕΠ 19.000 37.000 94,7

2. Διάφορες συνεισφ. ή επιστροφές 10.400 15.300 47,1
Διάφορες συνεισφορές 8.900 14.500 62,9
Εισφορές από ανεκτ/στα πρ/τα 1.500 800 -46,7

3. Εισφορές εκτός Κοινοτ.Πρ/σμοϋ 5.100 6.000 17,6
Συμμετοχή στο 6ο ΕΤΑ 4.200 5.000 19,0
Συμμ.στο πρόγρ.επισιτ.βοήθειας 900 1.000 ιι,ι

II. Απολήψεις από την ΕΟΚ(Εισπρ) 803.100 1.068.500 33,0
1. Τακτικός Προϋπ/σμός 76.000 104.500 37,5

Εξοδα είσπρ. ιδίων πόρων 5.000 5.500 10,0
Διάφορες ή έκτακτες απολήψ. 1.000 1.000 -
Απολήψεις από FEOGA Πρ/σμός 40.000 63.000 57,5
Απολήψεις από Κοινών.Ταμείο 30.000 35.000 16,7
Λοιπές απολήψεις - - -

2. Προϋπ/σμός Δημ.Επενδύσεων 106.000 160.000 50,9
Απολ.από περιφ.Ταμείο (ΕΤΠΑ) 70.000 110.000 57,1
Απολήψεις από ΜΟΠ 25.000 24.000 -4,0
Απολήψεις από FEOGA - Πρ/σμός 10.500 25.000 138,1
Λοιπές απολήψεις 500 1.000 100,0

3. Προϋπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ 470.000 580.000 23,4
Απολήψεις από FEOGA - Εγγυήσ. 470.000 580.000 23,4

4. Προϋπολογισμοί τρίτων 151.100 224.000 48,2
Απολήψεις από Κοινών.Ταμείο 50.000 65.000 30,0
Απολήψεις από ΕΤΠΑ 76.000 140.000 84,2
Απολήψεις από FEOGA - Πρ/σμός 13.000 10.500 -19,2
Απολήψεις από ΜΟΠ 12.000 8.000 -33,3
Λοιπές απολήψεις 100 500 400,0

III.Καθαρές εισπράξεις 618.100 839.700 35,9

104



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

4.5. Φορολογική Πολιτική 

4.5-1- Γενικές Παρατηρήσεις.

Η φορολογική πολιτική που ακολουθήθηκε πιστά το 1991 θα 
'^υνεχισθεί και κατά το έτος 1992, με βασικούς στόχους την αύξηση 
Γτων εσόδων, τη συγκράτηση των δαπανών και τον περιορισμό του 
δημοσιονομικού ελλείμματος. Παράλληλα θα ολοκληρωθεί η αναμόρφωση 
χαι απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας (άμεσης - έμμεσης και 
%ΦΣ), με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, εναρμονισμένου με 
&ην κοινοτική νομοθεσία και πάγιου φορολογικού συστήματος, που θα 
"είναι κατανοητό από τους φοροτεχνικούς υπαλλήλους και στους 
φορολογουμένους και απλό στην εφαρμογή του.

Η αύξηση των εσόδων θα επιδιωχθεί όχι με την επιβολή νέων 
φορολογικών επιβαρύνσεων, αλλά με την εντατικοποίηση των ελέγχων 
και την περιστολή της δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και με την 
ταχύτερη προώθηση των προγραμμάτων αποκρατικοποίησης και 
αξ ιοποίησης δημόσιας γης. Επίσης, η αύξηση των εσόδων θα 
"επιδιωχθεί και με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, δηλαδή με 
τη φορολογία των προσώπων που φοροδιαφεύγουν καθώς και με τη 
φορολόγηση των μεγάλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Παράλληλα μελετάται κατάργηση ορισμένων φορολογιών, μείωση 
φορολογικών συντελεστών και αύξηση των ορίων των απαλλαγών 
κοινωνικού χαρακτήρα.

Η φορολογική πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση έχει ως 
στόχους:

α) τον πλήρη εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος με 
βαθειές τομές και αλλαγή φιλοσοφίας, ώστε να αποτελέσει κίνητρο 
οικονομικής ανάπτυξης και πραγματικό μέσο άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής.

Ρ) την απλοποίηση και μηχανογράφηση των διαδικασιών της 
φορολογίας, για την περιστολή της φοροδιαφυγής και την ελάφρυνση 
των επιχειρήσεων και των φοροτεχνικών υπηρεσιών από χρονοβόρες 
διαδικασίες και

γ) την αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, με παράλληλη 
ανακούφιση του δημοσίου τομέα από την υπερχρέωση, στην οποία τον 
είχε οδηγήσει η πολιτική της πρό του 1989 οκταετίας.

Με την πολιτική αυτή αναμένεται σημαντική βελτίωση της 
απόδοσης των δημοσίων εσόδων, ορθολογικότερη χρησιμοποίηση αυτών, 
περιορισμός των ελλειμμάτων και δικαιότερη κατανομή των 
φορολογικών βαρών.

Παράλληλα λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε οποιαδήποτε 
απρόβλεπτη διεθνής εξέλιξη ή δημιουργία κατάστασης, με αρνητικές 
επιπτώσεις για τη Χώρα μας, να αντιμετωπίζεται χωρίς σημαντικές 
δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Ειδικότερα, η φορολογική πολιτική που θα εφαρμοσθεί κατά το 
έτος 1992, κατά τομέα φορολογίας, θα είναι η ακόλουθη:
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4.5.2. Φορολογία Εισοδήματος

α).Στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 
γίνονται ριζικές διαρρυθμίσεις. Ηδη,έχει καταρτισθεί από την 
ειδική νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 
ακαδημαϊκοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, το σχετικό πλαίσιο 
ριζικών διαρρυθμίσεων της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και 
νομικών προσώπων, το οποίο έχει δοθεί στις παραγωγικές τάξεις γ1(ϊ 
διάλογο και διατύπωση απόψεων και προτάσεων, προς λήψη τελικών 
αποφάσεων.

β ).Ειδικότερα προβλέπεται να αρχίσει να εφαρμόζεται από το 
1992 και να ολοκληρωθεί το 1993 σταδιακή μείωση των φορολογικών 
κλιμακίων και των συντελεστών, απαλλαγή από τη φορολογία του 
ετήσιου εισοδήματος μέχρι 2.800.000 δραχμές για τετραμελή 
οικογένεια μισθωτού ή συνταξιούχου, όπως ήδη έχει εξαγγελθεί από 
τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, αναδιάρθρωση των τεκμηρίων, ενώ παράλληλα θα 
αντικατασταθεί το σύστημα μείωσης φόρου από φόρο με τις μειώσεις 
από το εισόδημα.

γ).Με την αναδιάρθρωση της φορολογίας του εισοδήματος 
τελικός στόχος είναι να αποθαρρύνεται η φοροδιαφυγή και ο κάθε 
Ελληνας να συνεισφέρει στα δημόσια βάρη ανάλογα με τη φοροδοτική 
του ικανότητα.

4.5.3. Φορολογία Κεφαλαίου.

Στη φορολογία Κεφαλαίου κατά το έτος 1992 θα γίνουν ριζικές 
διαρρυθμίσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:
α) ο περιορισμός των κατηγοριών (από 5 σε 4), στις οποίες
εντάσσονται οι φορολογούμενοι,
β) η μείωση των κλιμακίων (από 12 σε 6),
γ) η αναπροσαρμογή των ανά κλιμάκιο φορολογικών συντελεστών, 
δ) η αύξηση του αφορολόγητου ορίου.
ε) η αύξηση του απαλλασσόμενου ορίου των ανήλικων τέκνων,
στ) η αναπροσαρμογή του αφορολόγητου ορίου των αναπήρων με
αναπηρία άνω του 67%,
ζ) η αναπροσαρμογή και αύξηση του αφορολόγητου ποσού των 
αγροτικών εκτάσεων, για αγορές ή κληρονομιές, δωρεές και γονικές 
παροχές,
η) η αναπροσαρμογή των κλιμακίων του φόρου ακίνητης περιουσίας.

Με τις παραπάνω διαρρυθμίσεις επιδιώκεται η ενθάρρυνση 
πραγματοποίησης των σχετικών με την ακίνητη περιουσία πράξεων 
μέσω της ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών, με παράλληλη απαλλαγή 
από τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας με μικρή αξία.

Ηδη έχει καταρτισθεί από την παραπάνω Επιτροπή, το σχετικό 
πλαίσιο ριζικών διαρρυθμίσεων της φορολογίας Κεφαλαίου, το οποίο 
έχει δοθεί στις παραγωγικές τάξεις για διάλογο και διατύπωση 
απόψεων και προτάσεων, προς λήψη τελικών αποφάσεων.
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4.5.4. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας.

0 Φ.Α.Π. θα μεταφερθεί αϊτό το 1993 στους Ο.Τ.Α., από τους 
οποίους η Κυβέρνηση περιμένει συγκεκριμένες προτάσεις για να 
5ιαμορφώσει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο.

Ο Φ.Α.Π. θα πάρει τη μορφή τέλους επί της επιφανείας των 
ακινήτων που σε καμμιά περίπτωση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει ένα 
εξαιρετικά χαμηλό όριο - ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας των 
ακινήτων. Επί πλέον η Κυβέρνηση πιστεύει ότι το τέλος αυτό πρέπει 
Va έχει προοδευτικό χαρακτήρα και να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
γου οι μικροί δίοκτήτες.

4.5.5. Εμμεση φορολογία.

Στην έμμεση φορολογία κατά το έτος 1992 θα ολοκληρωθούν οι 
εργασίες υλοποίησης των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στον τομέα εναρμόνισης του ΦΠΑ ενόψει της κατάργησης 
των φορολογικών συνόρων από 1.1.93, τη διοικητική συνεργασία των 
Κρατών-μελών για τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ως 
επακόλουθο της κατάργησης των διατυπώσεων και ελέγχων στα σύνορα 
των Κρατών-μελών και στον τομέα της εναρμόνισης των Ειδικών Φόρων 
Κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στο οινόπνευμα και τα 
οινοπνευματώδη ποτά και στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα.

Π ιό αναλυτικά:

a) φ.π.α.

Στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας κατά το έτος 1992 θα γίνουν 
ριζικές διαρρυθμίσεις, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, της 
κατάργησης των φορολογικών συνόρων και της έναρξης του 
μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ από 1.1.93, οπότε προβλέπεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στον ευρύτερο κοινοτικό χώρο, 
χωρίς διατυπώσεις και ελέγχους στα σύνορα των Κρατών-μελών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το έτος 1992 μελετάται 
κατάργηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ 36%, ενώ παράλληλα εξετάζεται 
η μετάταξη στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών του 
χαμηλού συντελεστή.

Ηδη έχει καταρτισθεί από την παραπάνω Επιτροπή, το σχετικό 
πλαίσιο ριζικών διαρρυθμίσεων για την έμμεση φορολογία, το οποίο 
έχει δοθεί στις παραγωγικές τάξεις για διάλογο και διατύπωση 
απόψεων και προτάσεων, προς λήψη τελικών αποφάσεων.

Ρ) Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης.

Ενόψει της Ευρωπαϊκής ενοποίησης από 1.1.93 υιοθετείται από 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οδηγία με την οποία 
προβλέπεται να εφαρμοσθεί από 1.1.93 κοινό καθεστώς κυκλοφορίας 
και ελέγχου, καθώς και εναρμόνιση των συντελεστών στα 
πετρελαιοειδή προϊόντα, στο οινόπνευμα και τα οινοπνευματώδη 
ποτά, καθώς και στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα.
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Στα παραπάνω πλαίσια θα γίνουν το έτος 1992 Ριζΐκέ~. 
διαρρυθμίσεις με τις οποίες αφ' ενός μεν θα διασφαλίζεται 
κυκλοφορία και ο έλεγχος των προϊόντων αυτών (εξουσιοδοτημένες 
αποθήκες, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών) και αφ' ετέρου qq 
εναρμονίζονται οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης τΐομ 
επιβάλλεται στα προϊόντα αυτά.

Από τις διαρρυθμίσεις αυτές αναμένεται μικρή αύξηση χων 
εσόδων και από τις τρείς κατηγορίες των προϊόντων αυτών, εν<ό 
παράλληλα θα γίνει απελευθέρωση της αγοράς και εμπορίας χων 
πετρελαιοειδών προϊόντων.

Ειδικότερα για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα η αύξηση των 
εσόδων θα επιτευχθεί:

- από τη μεταβολή του πάγιου στοιχείου του φόρου κατανάλωσης 
των τσιγάρων από 1 . 1 . 1992 , με βάση την αλλαγή της πλέον 
ζητούμενης τιμής.

- από την αύξηση των τιμών λιανικής πώλησης των τσιγάρων, 
προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του πάγιου φόρου κατανάλωσης και

- από την αύξηση της κατανάλωσης των καπνοβιομηχανικών 
προϊόντων γενικά.

- από τον εναρμονισμό της φορολογίας οινοπνεύματος, 

γ) Λοιποί έμμεσοι φόροι.

Η ανάγκη προετοιμασίας της χώρας μας για τη σταδιακή 
εφαρμογή των μέτρων εναρμόνισης της έμμεσης φορολογίας στα 
Κράτη-μέλη της ΕΟΚ, ενόψει έναρξης εφαρμογής της ενιαίας 
εσωτερικής αγοράς από 1.1.93, επιβάλλει τη λήψη μέτρων για 
κατάργηση των μικρής αποδοτικότητας ειδικών φόρων κατανάλωσης. 
Επισημαίνεται ότι η εξακολούθηση επιβολής των φόρων αυτών στη 
Χώρα μας έχει διαπιστωθεί ότι δημιουργεί στρέβλωση των συνθηκών 
ανταγωνισμού, γιατί παρέχει κίνητρο στους Ελληνες καταναλωτές, σε 
συνδυασμό με τις ατέλειες των ειδών ταξιδιωτών που έρχονται από 
άλλη χώρα και το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τις πωλήσεις από 
απόσταση, που θα εφαρμόζεται από 1.1.93, προκειμένου για είδη που 
στην Ελλάδα επιβαρύνονται με υψηλούς συντελεστές ειδικών φόρων 
κατανάλωσης, όπως τηλεοράσεις, VIDEO κτλ. να προτιμούν τις αγορές 
άλλων χωρών, στις οποίες τα αντίστοιχα είδη δεν επιβαρύνονται με 
ανάλογους φόρους.

Κατά το έτος 1992 σχεδιάζεται να καταργηθεί ή να περιορισθεί 
σε ορισμένα μόνο αγαθά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του άρθρου 3 
του Ν.1473/84, όπως ισχύει, που έχει αντικαταστήσει τον παλαιό 
φόρο πολυτέλειας. Σήμερα το ποσοστό του φόρου αυτού κυμαίνεται 
από 12% έως 150%, ενώ παράλληλα επιβάλλεται και ΦΠΑ 36% σε πολλά 
είδη στα οποία επιβάλλεται αυτός ο ειδικός φόρος.

Επίσης, σχεδιάζεται να καταργηθούν ορισμένοι άλλοι ειδικοί 
φόροι μικρής απόδοσης (φόρος στα παιγνιόχαρτα, το αλάτι κτλ.), 
ενώ θα διατηρηθούν ορισμένοι άλλοι ειδικοί φόροι, όπως ο ειδικός 
φόρος κατανάλωσης στα αυτοκίνητα (Ν.363/75), ο ΦΚΕ στις
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ασφαλιστικές επιχειρήσεις (Ν.1524/50 και Ν.1620/51), ο ειδικός 
φόροζ στις διαφημίσεις (Ν.1326/83) και ορισμένοι άλλοι ειδικοί 
φόρο I ·

Η απώλεια των εσόδων, που συνεπάγονται οι παραπάνω 
ελαφρύνσεις, υπολογίζεται ότι θα καλυφθεί με τις μετατάξεις 
αγαθών από το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στον κανονικό συντελεστή 

^φΠΑ, δεδομένου ότι από 1.1.93 θα εφαρμόζεται στα Κράτη-μέλη της 
fEOK κοινός πίνακας αγαθών και υπηρεσιών μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ.

4.5.6. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

Στα πλαίσια της αποδοτικότερης λειτουργίας του φορολογικού 
μηχανισμού και της καλύτερης σύλληψης της φορολογητέας ύλης, θα 
ισχύει από 1.1.92 νέος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).

Με τις διατάξεις του νέου κώδικα επέρχονται απλοποιήσεις 
στον τρόπο τήρησης των βιβλίων και στοιχείων από τις 
'επιχειρήσεις, απλοποιήσεις στις διαδικασίες επιβολής των 
φορολογιών, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η απόδοση των φορολογικών 
εσόδων και διευκολύνεται ο φορολογικός έλεγχος.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νέου Κ.Β.Σ., τα τηρούμενα 
βιβλία και τα εκδιδόμενα στοιχεία από τις επιχειρήσεις 
περιορίζονται σημαντικά, ενισχύεται το κύρος των βιβλίων και των 
στοιχείων αυτών, εναρμονίζεται με το ισχύον λογιστικό σύστημα και 
την ανάπτυξη της πληροφορικής, επισπεύδεται η διαδικασία του 
ελέγχου και συντομεύεται ο χρόνος βεβαίωσης και είσπραξης των 
δημοσίων εσόδων. Παράλληλα περιορίζεται σημαντικά το βάρος της 
διοίκησης και των επιχειρήσεων με την κατάργηση πολλών 
διαδικασιών που ίσχυαν με τον προηγούμενο κώδικα, οι οποίες ήταν 
αδύνατο να αξιοποιηθούν χειρόγραφα ή μηχανογραφικά.

Ηδη έχει συνταχθεί από ειδική νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, 
στην οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, με 
διάλογο και συνεργασία με τις παραγωγικές τάξεις, το σχέδιο 
διατάξεων του νέου Κ.Β.Σ., που προβλέπεται να εφαρμοσθεί από 
1.1.92.

4.5.7. ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα αποτελέσει το κέντρο κάθε προσπάθειας για τη 
σωστή υποδοχή, καταγραφή, διασταύρωση και αξιοποίηση των 
φορολογικών πληροφοριών, ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να 
παρέχει κάθε ζητούμενη πληροφορία ως προς την πορεία και την 
απόδοση των εσόδων σε εθνικό ή και τοπικό επίπεδο, κατά βασικές 
κατηγορίες συναλλαγών.

Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. το 1991 αναβάθμισε και επέκτεινε τον εξοπλισμό 
του κεντρικού συστήματος, γεγονός που θα του δώσει τη δυνατότητα 
να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες επεξεργασίας και 
διασταύρωσης στοιχείων, εφαρμογών, όπως ο Φ.Ε., τα τέλη 
κυκλοφορίας, τα τιμολόγια, οι συντάξεις, ο Φ.Π.Α. κλπ.
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Εκπόνησε μελέτη και προκήρυξη για τη Μηχανογράφηση 125 
Δ.Ο.Υ. Ο διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο της κατακύρωσης. 
εφαρμογές που θα λειτουργήσουν το πρώτο τετράμηνο του 1992 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 125 Δ.Ο.Υ. είναι: '

α) Οφειλέτες (καταγραφή και διαχείριση μηχανογραφικά 
του βεβαιωμένου χρέους) 

β) Φόρος Εισοδήματος
γ) Αυτόματος Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων 
δ) Μητρώο Φ.Π.Α.

Παράλληλα προχώρησε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη 
εταιρίας συμβούλου που θα μελετήσει το υλικό, λογισμικό kcu 
δίκτυο που είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί το Πληροφορικό 
Σύστημα των Δ.Ο.Υ.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού των τελωνείων ολοκληρώνεται στο 
τέλος του 1991. Σε αυτόν τον εξοπλισμό λειτουργεί μια σείρβ 
εφαρμογών, ενώ έως το τέλος του 1992 θα έχουν ολοκληρωθεί και οι 
υπόλοιπες.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανάπτυξης του νέου αξιόπιστου 
συστήματος πληρωμής συντάξεων του Δημοσίου. Στην αρχή του 1992 θα 
εισαχθεί σύστημα ON-LINE πληροφόρησης στην Υπηρεσία Συντάξεων και 
θα εκσυγχρονισθεί ο τρόπος πληρωμής μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Λειτουργία συστημάτων διασταύρωσης φορολογικών στοιχείων 
(τιμολόγια, δαπάνες, τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, αυτοκίνητα) και 
δημιουργία νέων συστημάτων διασταύρωσης με συσχετισμό πληροφοριών 
Φ.Π.Α. και εισαγωγών - εξαγωγών.

Δημιουργία συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών (V.I.E.S) VAT 
Information Exchange System, για την παρακολούθηση των 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας 
των φορολογικών αρχών των Κρατών - Μελών.

Για την υποστήριξη των ολοένα αυξανόμενων δραστηριοτήτων 
του, το ΚΕ.Π.Υ.Ο. προσέλαβε 100 χειριστές μηχανών εισαγωγής 
στοιχείων, 10 χειριστές Η/Υ και 19 τεχνικούς πληροφορικής. 
Παράλληλα, για την υποστήριξη του Π.Σ. Δ.Ο.Υ., προχωρεί στην 
πρόσληψη 50 φοροτεχνικών - πληροφορικών των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, 
καθώς και τον ορισμό του υποδιευθυντή της Δ.Ο.Υ. σαν υπεύθυνο της 
Μηχανοργάνωσης.

Αποτέλεσμα της πλήρους μηχανογράφησης θα είναι η αποδέσμευση 
των υπαλλήλων και κυρίως των φοροτεχνικών από την εσωτερική 
υπηρεσία και η αξιοποίησή τους στον προληπτικό και κατασταλτικό 
έλεγχο, που με τη σωστή εφαρμογή του καταγράφονται οι συναλλαγές 
στα βιβλία των επιτηδευματιών και διασφαλίζονται τα συμφέροντα 
του Δημοσίου.

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι υλοποιήθηκαν στο 
σύνολό τους όλες οι εξαγγελίες σχετικά με την οργάνωση του ΚΕΠΥΟ 
όπως αυτές αναφέρονται στην Εισηγητική Εκθεση του Προϋπολογισμού 
το 1991.
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4.5.8. Περιστολή της δασμο-φοροδιαφυγής.

Για την καταπολέμηση της δασμο-φοροδιαφυγής λαμβάνονται 
θεσμικά και διοικητικά μέτρα, ενώ παράλληλα προωθείται ταχύτατα η 
αλλαγή με απλουστεύσεις της φορολογικής νομοθεσίας και η 
ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των φορολογικών και δασμολογικών 
διαδικασιών.

Τα μέτρα που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν για την 
περιστολή της δασμο-φοροδιαφυγής είναι:

α) η επέκταση εφαρμογής των ταμειακών μηχανών.

Ρ> η εντατικοποίηση των προληπτικών και προσωρινών ελέγχων σε 
όλα τα φορολογικά αντικείμενα και ιδίως στην απόδοση του Φ.Π.Α. 
και των παρακρατουμένων φόρων.

Υ) η μηχανογραφική επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων για 
την παροχή δεδομένων στις φοροτεχνικές υπηρεσίες και τη 
διευκόλυνση του ελέγχου, αναφορικά με τις συναλλαγές των 
επιτηδευματιών.

δ) η ολοκλήρωση και εντατικοποίηση του νέου απλοποιημένου 
συστήματος φορολογικού ελέγχου που ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία.

ε) η εκπαίδευση ενός ικανού αριθμού φοροτεχνικών ελεγκτών για 
τον έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων.

στ) η αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του θεσμού της Επιθεώρησης με 
στόχο να καταστεί ανεξάρτητη και αδέσμευτη υπηρεσία.

ζ) η ένταση του προληπτικού ελέγχου για την εφαρμογή των 
φορολογικών διατάξεων από τους φορολογούμενους που θα διενεργούν 
η ΥΠΕΔΑ και οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ).

η) η σταδιακή επέκταση και εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου και στις λοιπές επιχειρήσεις πέραν από αυτές που 
προβλέπει το άρθρο 7 του Ν-1882/1990.

θ) η εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της παράνομης διακίνησης 
των ναρκωτικών υλών και των ψυχοτρόπων ουσιών.

ι) η εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της παράνομης διακίνησης 
όπλων και εκρηκτικών υλών.

κ) η δίωξη νέων μορφών φορολογικών εγκλημάτων, όπως είναι το 
“πλύσιμο χρήματος", που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.

Στους τελευταίους τομείς δραστηριοποιείται με επιτυχία και η 
Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που λειτουργεί από την 
αρχή του 1991.

111



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4-5.9. Οργάνωση - Εκπαίδευση - Πληροφόρηση.

Κατά το έτος 1992 θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια στη\, 
οργάνωση των υπηρεσιών και την εκπαίδευση του προσωπικού 
υπηρετεί, καθώς και αυτού που θα προσληφθεί, ιδιαίτερα χ0^ 
φοροτεχνικού, τελωνειακού και τεχνικού κλάδου, ώστε να αποκτήσει 
τις απαραίτητες ε ξε ι δ ι κευμέ νε ς γνώσεις και τεχνικές -π;0υ 
απαιτούνται για την καλλίτερη γνώση και αξιοποίηση των Η/Υ χαι 
των προγραμμάτων της σύγχρονης πληροφορικής, στα πλαίσια χηζ 
περιστολής και πάταξης της δασμο-φοροδιαφυγής.

Η φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης έχει ως γνώμονα την 
προώθηση της ελεύθερης ανάπτυξης της επιχείρησης με την κρατική 
συνδρομή για την πραγματοποίηση των συναλλαγών στη χώρα μας.

Παράλληλα όμως λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της 
καταστρατήγησης των φορολογικών διατάξεων, τόσο με προληπτικά όσο 
και με κατασταλτικά μέτρα.

Με τη φορολογική πολιτική που προαναφέρθηκε πιστεύεται ότι 
οι υπηρεσίες θα λειτουργούν αποδοτικότερα και ο φορολογούμενος 
πολίτης θα εξυπηρετείται καλλίτερα, ενώ παράλληλα θα υπάγεται στη 
φορολογία το μέγιστο μέρος της φορολογητέας ύλης, στα πλαίσια της 
δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών.

4.6. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 1992

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που χρηματοδοτείται 
από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, είναι ο βασικός μοχλός 
ανάπτυξης της οικονομίας και μέσω αυτού υλοποιούνται οι 
αναπτυξιακοί στόχοι της Κυβέρνησης. Με την προώθηση των έργων του 
ΠΔΕ δημιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συντονισμένη 
και ολοκληρωμένη δράση του Δημοσίου με στόχο την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας και την περαιτέρω ανάπτυξη.

Η ανάγκη για περιορισμό των ελλειμμάτων του Δημόσιου Τομέα 
και ειδικότερα του Κρατικού Προϋπολογισμού σε συνδυασμό με την 
επιθυμία απορρόφησης πρόσθετων Κοινοτικών Πόρων, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι πιέσεις στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών 
της χώρας, αποτελούν τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο κινείται 
και ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 1992.

Μέσα στα πλαίσια που καθορίστηκαν παραπάνω, ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται και κατά το 1992 στη χρηματοδότηση των έργων που έχουν 
ενταχθεί στα προγράμματα που υλοποιούνται μέσω:

- του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), (π.χ. τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα Μεσογειακά 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τα Προγράμματα STAR, VALOREN, κλπ.)

- των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (όπως INTERREG, ENVIREG, REGEN
κλπ. )

- των ΟΤΑ
- της δανειοδότησης από Διεθνείς Οργανισμούς και κυρίως την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
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Για την επιτυχία του παραπάνω στόχου, όπως και στο ΠΔΕ 1991, 
τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ χωρίζονται σε δυο 
κατηγορίες: σε αυτά που έχουν ενταχθεί σε Κοινοτικά Προγράμματα 
γ(Πl στα λοιπά έργα και καθορίζονται χωριστά όρια πληρωμών για τις 
δύο κατηγορίες έργων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται αφενός μεν 
η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων των Κοινοτικών Προγραμμάτων, 
βφού δεν θα είναι δυνατή η μεταβίβαση πιστώσεων αυτών των έργων 
οε άλλες δραστηριότητες του λοιπού ΠΔΕ κατά την διάρκεια του 
έτους, αφετέρου η καλύτερη παρακολούθησή τους, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους και η απορρόφηση των Κοινοτικών 
Πόρων αφού η προθεσμία λήξεως των προγραμμάτων είναι το έτος
1993.

θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι έχει προβλεφθεί ποσόν 
ανερχόμενο σε 13,9 δισ. δρχ. το οποίο θα διατεθεί για τη 
χρηματοδότηση νέων Κοινοτικών Προγραμμάτων (όπως Νησιά Αιγαίου, 
PRISMA, TELEMATIQUE κλπ.). Τα προγράμματα αυτά δεν έχουν ακόμη 
"opt στικοποιηθεί (βρίσκονται στη φάση της διαπραγμάτευσης) και 
είναι πρόσθετα στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Μετά την 
οριστικοποίησή τους θα ενταχθούν μαζί με τα σχετικά κονδύλια 
στους αντίστοιχους τομείς και φορείς, αυξάνοντας έτσι τις 
πιστώσεις που ήδη έχουν κατανεμηθεί σε κάθε τομέα και φορέα.

Παράλληλα για την εξυγίανση του ΠΔΕ αφαιρέθηκαν ή 
περιορίστηκαν δραστικά οι δαπάνες που αποτελούσαν καθαρά 
μεταβιβαστικές πληρωμές ή επιχορηγήσεις και οι οποίες δεν είχαν 
άμεση σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του 
υπάρχοντος κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της χώρας. Ετσι,δεν 
προβλέπεται καμιά επιβάρυνση για επιχορήγηση του ΟΑΕ (Οργανισμός 
Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων), ενώ έχουν μειωθεί οι πιστώσεις που 
διατίθενται για πληρωμή τοκοχρεολυσίων, καθώς και για άλλες 
σχετικές υποχρεώσεις.

4.6.1. Ανάλυση συνολικών μεγεθών

Το συνολικό ύψος του ορίου πληρωμών για το ΠΔΕ 1992 
καθορίστηκε στο ποσό των 710 δισ. δρχ. Το ποσό αυτό ενδέχεται να 
αυξηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Η αύξηση 
αυτή θα απεικονίζει μέρος του ποσού των συνεισφορών, που θα 
καταβληθούν από τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (κυρίως ΔΕΥΑ).

Από το ανωτέρω ποσό των 710 δισ. δρχ. κρατήθηκε σαν 
αποθεματικό ποσό 32,9 δισ. δρχ. (29,7 δισ. δρχ. για το Κ.Π.Σ. και
3,2 δισ. δρχ. για το λοιπό ΠΔΕ), που θα επιμερισθεί κατά Τομέα 
και Φορέα κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι συνολικές πληρωμές του έτους 1991 εκτιμάται ότι θα 
ανέλθουν σε 605 δισ. δρχ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και 
πληρωμές από συνεισφορές,που εκτιμώνται σε 11 δισ. δρχ. δηλαδή οι 
πληρωμές από κρατικές πιστώσεις Δημ. Επενδύσεων για το έτος αυτό 
θα ανέλθουν σε 594 δισ. δρχ.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία η αύξηση του Π.Δ.Ε. 1992 σε 
σύγκριση με το περασμένο έτος 1991 εκτιμάται ότι θα ανέλθει, σε 
τρέχουσες τιμές, στο ποσό των 105 δισ. δρχ., παρουσιάζει δηλαδή 
αύξηση 17,4%.
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Ο τταρακάτω πίνακας 4.17 παρουσιάζει την κατανομή των δαπαν^ν 
του Π.Δ.Ε. αφενός σε έργα και μελέτες και αφετέρου σε διοικητίχ^ 
δαπάνες για τα έτη 1991 και 1992. ζ

Πίνακας 4.17

Συνολικά μεγέθη δαπανών ΠΔΕ 1991-1992 
(ποσά σε δισ.δρχ.)

1991 1992

Ονομασία Δαπάνης Ποσό Συμ/χή Ποσό Συμ/χή Μετ/λή
X X X

Δαπάνες έργων και μελετών 600,0 99,2 707,0 99,6 17,8
Διοικητικές δαπανες κ.Χ.π. 5,0 0,8 3,0 0,4 -40,0

Σύνολο 605,0 100,0 710,0 100,0 17,4

Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνεται ότι το 99,6% του 
συνολικού ΠΔΕ αφορά έργα και μελέτες και μόνο το 0,4% αφορά 
διοικητικές δαπάνες.Επισήμαίνέται ακόμη ότι η αύξηση των έργων 
και των μελετών για το 1992 έναντι του 1991 είναι 17,8% ενώ οι 
διοικητικές δαπάνες θα μειωθούν κατά 40,0%.

4.6.2. Πηγές χρηματοδότησης Δημοσίων Επενδύσεων

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΔΕ παρουσιάζονται στον πίνακα
4.18.

Πίνακας 4.18

Χρηματοδότηση Δημοσίων Επενδύσεων 
(ποσά σε εχατ.δρχ.)

1991 1992
Εκτιμήσεις Μετ/λή

Ονομασία Εσόδου Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

Εσοδα Δημοσίων Επενδύσεων 119.000,0 175.000,0 47,1
Ιδια έσοδα 13.000,0 15.000,0 15,4
Συμμετοχή Ε.Τ.Π.Α. 70.000,0 110.000,0 57,1
Απολήψεις από FEOGA 10.500,0 25.000,0 138,1
ΜΟΠ 25.000,0 24.000,0 -4,0
Λοιπές Παρεμβάσεις από ΕΚ 500,0 1.000,0 100,0
Πιστωτικά έσοδα 486.000,0 535.000,0 10,1
(Εντοκα γραμμάτια) (26.000,0) - -

(Δάνεια Εξωτερικού) (460.000,0) (535.000,0) 16,3

Σύνολο 605.000,0 710.000,0 17,4
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Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού φαίνεται η συνεχιζόμενη 
σημαντική αύξηση (κατά 50,1%) των επιχορηγήσεων από τα Κοινοτικά 
Ταμεία, η οποία θα γίνει εντονότερη στα αμέσως επόμενα χρόνια 
•κροκέ ι μένου να απορροφηθούν τα ήδη εγκεκριμένα κονδύλια. Με την 
αύξηση αυτή μειώνεται στο 75,4% η συμμετοχή των πιστωτικών εσόδων 
στην κάλυψη του συνολικού ορίου πληρωμών, ποσοστό που αναμένεται 
να μειωθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια με την αύξηση των 
απορροφήσεων των Κοινοτικών Πόρων.

4.6.3. Κατανομή πιστώσεων κατά φορέα και τομέα

Η συμβολή του ΠΔΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία και στη 
δημιουργία κοινωνικής υποδομής ενισχύεται σημαντικά από τον τρόπο 
κατανομής των επενδυτικών πόρων ανάμεσα στους επιμέρους φορείς 
και τομείς του προγράμματος. Η κατανομή αυτή παρουσιάζεται στους 
πίνακες 4.19 και 4.20 που ακολουθούν και έγινε με βάση τους 
στόχους και τις προτεραιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Το πρώτο στοιχείο που χαρακτηρίζει την κατανομή των 
πιστώσεων είναι η μεγάλη αύξηση της συμμετοχής του ΚΠΣ στο σύνολο 
του ΠΔΕ, 1992, αφού για τα έργα που περιλαμβάνονται στο ΚΠΣ 
δεσμεύεται το 76,3% των συνολικών πιστώσεων έναντι 61,8% το 1991. 
Αυτό δείχνει τον προσανατολισμό της Κυβέρνησης στην απορρόφηση 
των Κοινοτικών Πόρων, που οδηγεί αναγκαστικά στη σημαντική μείωση 
των πιστώσεων για τα λοιπά έργα. Η ανάγκη αυτή έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση των πιστώσεων των φορέων/τομέων που δεν 
περιλαμβάνουν έργα επιλέξιμα για ένταξη στα Κοινοτικά Προγράμματα 
(π.χ. Υπουργείο Εθν.Αμυνας, τομέας: Διάφορα).

Η κατανομή ανά τομέα παρουσιάζεται, πιό αναλυτικά, στον 
πίνακα 4.20 που ακολουθεί.

- Ειδικά Εργα: προβλέπεται ποσόν 15,2 δισ. δρχ. το οποίο 
είναι ελαφρά αυξημένο σε σχέση με το 1991. Οι πιστώσεις αυτές 
καλύπτουν δαπάνες έργων οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας και αποκατάστασης σεισμοπαθών και Ποντίων.

- Γεωργικά Προγράμματα: προβλέπεται ποσόν 11,1 δισ. δρχ. 
έναντι 7,5 δισ. δρχ. το 1991, δηλαδή αύξηση 47,5%.
Οι πιστώσεις αυτές καλύπτουν κυρίως ανάγκες έργων που 
χρηματοδοτούνται από το FEOGA και εκτελούνται από συνεταιρισμούς 
και ιδιώτες.

- Δάση - Αλιεία: προβλέπεται ποσόν 20,5 δισ. δρχ. έναντι
16,0 δισ. δρχ. το 1991, (αύξηση 27,8%) για την αντιμετώπιση έργων 
πυροπροστασίας και αναδασώσεων.

- Εγγειοβελτιωτικά έργα: προβλέπεται ποσόν 41,8 δισ. δρχ. 
έναντι 31,8 δισ. δρχ. το 1991 (αύξηση 31,5%) με έμφαση στα έργα 
αντιμετώπισης της λειψυδρίας (έργα Εύηνου, ενωτική διώρυγα 
Αλιάκμονα κλπ.).
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Πίνακας 4.19

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων κατά Υπουργείο 
(ποσά σε εκατ.δρχ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
1991

Εκτιμήσεις Πραγματοποιήσουν

Κ.Π.Ι. Λοιπά Σύνολο
Εργα

Ευμ/χή
X

1992
Π ρ ο β λ έ f

Κ.Π.Σ Λοιπά
Εργα

ε ι ς 

Σύνολο

ΐυμ/χή
X

Ηετ/λή
X

Προεδρ.Κυβέρνησης 72,0 428,0 500,0 0.1 2.676,0 - 2.676,0 0.4 435,2

Εουτερικύν 11.325,0 2.675,0 14.000,0 2.3 17.327,0 2.500,0 19.827,0 2,8 41,6

Εθνικής Αμυνας 250,0 5.150,0 5.400,0 0.9 2.205,0 3.000,0 5.205,0 0,7 -3.6

Εθνικής Οικονομϊος 131.211,0 103.789,0 235.000,0 38,9 195.088,0 101.450,0 296.538,0* 41,8 26,2

Υγείος-Πρόνοιος 10.878,0 6.122,0 17.000,0 2.8 17.730,0 3.500,0 21.230,0 3,0 24,9

Παιδείας 8.585.0 33.415,0 42.000,0 7.0 26.000,0 29.000,0 55.000,0 7.7 31,0

Πολιτισμού 3.415,0 16.585,0 20.000,0 3.3 5.589,0 - 5.589,0 0.8 -72.1

Οικονομικόν 590,0 410,0 1.000,0 0,2 3.543,0 100,0 3.643,0 0,5 264.3

Ηεκεδον ίος-Θράκης 775,0 1.225,0 2.000,0 0.3 2.411.0 1.300,0 3.711,0 0.5 85,5

Αιγαίου 680,0 320,0 1.000,0 0,2 770,0 - 770.0 0.1 -23,0

Γεοργίος 37.738,0 7.262,0 45.000,0 7.4 55.338,0 2.300,0 57.638,0 8,1 28,1

ΠΕ.ΧΠ.Δ.Ε. 114.057,0 28.943.0 143.000.0 23.6 142.052,0 15.700.0 157.752.0 22,2 10.3

Εργασίας 9.105,0 3.895,0 13.000,0 2.1 11.634,0 7.000,0 18.634,0 2.6 43,3

Βιομηχ.Ενέργ.Τεχνολ. 28.870,0 13.130,0 42.000,0 7.0 35.480,0 1.100,0 36.580,0 5.2 -12,9

Εμπορίου 1.812,0 188,0 2.000,0 0.3 2.483,0 150,0 2.633,0 0,4 31,6

Ηετσφορϋν & Επικαιν. 10.257,0 6.743,0 17.000,0 2.8 12.901,0 900,0 13.801,0 1.9 -18,8

Εμπορικής Ναυτιλϊος 535,0 265,0 800,0 0,1 4.143,0 - 4.143,0 0.6 417,9

Δημόσιος Τάξης 4.030,0 270.0 4.300,0 0,7 4.630,0 - 4.630,0 0.7 7.7

Σύνολο 374.185,0 230.815,0 605.000,0 100,0 542.000,0 168.000,0 710.000,0 100,0 17,4

* ο) Στο έτος 1992 περιλαμβάνεται και αποθεματικό 32.860,0 εκατ.δρχ.
β) Περιλαμβάνεται παοό 13.926,0 εκατ.δρχ.για έργα εντσγμένα στο Κ.Π.Ι. (υπό κατανομή) 

Το νέο έργο αναφέρονται στην ανάλυση του τομέα "Διόςορα" (Πίνακας 4.21).
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— Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία: προβλέπεται ποσόν 94,5 
δισ. δρχ. έναντι 105,0 δισ. δρχ. το 1991 δηλ. μείωση κατά 10% που 
οφείλεται κυρίως στο ότι δεν προβλέπονται πιστώσεις για τον 
Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ), και στην αδυναμία 
‘του ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση έργων που δεν περιλαμβάνονται στο 
ΚΠΣ ·

- Συγκοινωνίες: προβλέπεται ποσό 110,3 δισ. δρχ. έναντι 90,2 
δισ. δρχ. το 1991, δηλαδή αύξηση κατά 22,2%. Το μεγαλύτερο μέρος 
των πιστώσεων αυτών θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μεγάλων 
έργων οδοποιίας ενταγμένων στο ΚΠΣ.

- Σιδηρόδρομοι: προβλέπεται ποσόν 11,0 δισ. δρχ. έναντι 13,0 
δισ. δρχ. που διατέθηκαν το 1991, δηλαδή μείωση κατά 15,4% που 
οφείλεται στην αδυναμία του ΠΔΕ να χρηματοδοτήσει έργα εκτός του 
ΚΠΣ, για το οποίο όμως οι πιστώσεις αυξάνονται κατά 37,5%. Οι 
πιστώσεις αυτές θα διατεθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση του 
διπλασιασμού και της ηλεκτροκίνησης της γραμμής Αθήνας-Θεσ/νίκης 
που έχει ενταχθεί στο ΚΠΣ και μέρους των ανειλημμένων υποχρεώσεων 
του ΟΣΕ από υπόγραφε ίσες συμβάσεις προμηθειών.

- Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία: προβλέπεται ποσόν 13,4 δισ. 
δρχ. έναντι 19,0 δισ. δρχ. το 1991 δηλαδή μείωση κατά 29,5% που 
οφείλεται κυρίως στην αδυναμία του ΠΔΕ να χρηματοδοτήσει δαπάνες 
εκτός ΚΠΣ, για το οποίο οι πιστώσεις αυξάνονται κατά 20% περίπου.

- Εκπαίδευση: προβλέπεται ποσόν 58,8 δισ.δρχ. έναντι 43,0 
δισ. δρχ. το 1991 (αύξηση κατά 36,7%). Οι δαπάνες αυτές 
αναφέρονται στην κάλυψη χρηματοδότησης α) κατασκευής κτιρίων και 
προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού της Γ/βάθμιας εκπαίδευσης, β) 
αγοράς οικοπέδων, ανέγερσης και συντήρησης σχολικών κτιρίων 
Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Ν.Αττικής (η κάλυψη των 
αναγκών σε σχολικά κτίρια Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για 
την υπόλοιπη χώρα προγραμματίζεται και υλοποιείται από τα 
Νομαρχιακά Προγράμματα Δημ.Επενδύσεων), γ) προμήθειας εν γένει 
εξοπλισμού σχολικών κτιρίων όλης της χώρας.

- Οικισμός: προβλέπεται ποσό 4,8 δισ. δρχ. έναντι 4,6 δισ. 
δρχ. το 1991 (αύξηση 3,7%). Με τις πιστώσεις αυτές θα 
χρηματοδοτηθούν διάφορα οικιστικά έργα όπως διαμορφώσεις 
κοινόχρηστων χώρων, πλατείες κλπ.

- Υγεία - Πρόνοια: προβλέπεται δαπάνη ύψους 21,2 δισ. δρχ. 
έναντι 17,0 δισ. δρχ. το 1991 δηλαδή αύξηση 24,9%. Οι πιστώσεις 
αυτές προβλέπεται να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν για την 
απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων εθνικού επιπέδου 
όπως τα Περιφ/κά Νοσοκομεία Ελευσίνας, Λάρισας κλπ., τα Κέντρα 
Υγείας καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

- Υδρευση - Αποχέτευση: προβλέπεται ποσό 32,6 δισ. δρχ. 
έναντι 38,5 δισ. δρχ. το 1991. Το ποσό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί 
με μέρος του ποσού των συνεισφορών που θα κατατεθούν από τις 
ΛΕΥΑ.
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Πίνακας 4.20

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημ.Επενδύσεων κατά Τομείς 
(ποσά σε εκστ.δρχ.)

1991 1992
Ονομασία Τομέυν Εκτΐ|Χ|0Εΐς Πρσγμ/οα/ν ΐυμ/χή

X
Προβλέφε ι ς ίυμ/χή

X
Μετ/λή

X
Κ.Π.Σ. Λοιπά Σύνολο Κ.Π.Σ. Λοιπά Σύνολο

Εργα Εργα

Ειδικά Εργα 5.534.0 9.466,0 15.000,0 2.5 8.412,0 6.744,0 15.156,0 2,1 1.0

Γευργϊα 5.362,0 2.138,0 7.500.0 1.2 9.560,0 1.500,0 11.060,0 1.6 47,5

Δάση - Αλιεία 14.793,0 1.207,0 16.000,0 2,6 20.468,0 - 20.468,0 2.9 27,9

Εγγειοβελτιυτικά Εργα 25.262,0 6.538,0 31.800,0 5.3 38.211,0 3.600,0 41.811,0 5,9 31,5
Βιομηχανία, Ενέργεια, 
Βιοτεχνία 48.904,0 56.096,0 105.000,0 17,3 48.436,0 46.100,0 94.536,0 13,3 -10,0

Συγκοινυνίες 81.982,0 8.218,0 90.200,0 14.9 105.071,0 5.243,0 110.314,0 15,5 22,2

I ιδηρόδρομοι 8.000,0 5.000,0 13.000,0 2.1 11.000,0 - 11.000,0 1.5 -15,4

Τουρισμός, Μουσείο, 
Μνημείο 10.250,0 8.750,0 19.000,0 3.1 12.189,0 1.200,0 13.389,0 1.9 -29.5

Εκπαίδευση 9.121,0 33.879,0 43.000,0 7.1 29.769,0 29.000,0 58.769,0 8,3 36,7

Οικισμός' 2.045,0 2.555,0 4.600,0 0.8 4.771,0 - 4.771,0 0,7 3,7

Υγεία - Πρόνοια 11.284,0 5.716,0 17.000,0 2.8 17.730,0 3.500.0 21.230,0 3.0 24,9

Υδρευση - Αποχέτευση 27.188,0 11.312,0 38.500,0 6.4 27.083,0 5.473,0 32.556,0 4.6 -15,4

Δημόσια Διοίκηση 6.007.0 1.593,0 7.600,0 1.3 15.182,0 261,0 15.443,0 2.2 103,2
Ερευνα, Τεχνολογίο, 
Τεχνική Συνεργασία 14.755.0 6.245,0 21.000,0 3.5 10.009,0 1.200,0 11.209,9 1.6 -46,6

Νομαρχιοώ Εργα 86.670,0 49.330,0 136.000,0 22.5 112.315,0 49.000,0 161.315,0 22,7 18,6

Διάφορα (Λοιπά) 17.028,0 22.772,0 39.800.0 6,6 42.084,0 12.029,0 54.113,0* 7.6 36,0

Απόθεματικό - - - - 29.710,0 3.150,0 32.860,0 4,6 -

Σύνολο 374.185.0 230.815,0 605.000,0 100,0 542.000,0 168.000,0 710.000.0 100.0 17.4

* Περιλεμβάνεται ποσό 13.926.0 εκατ.δρχ. γιο έργο εντσγμένα οτο Κ.Π.Σ.(υπό κατανομή).Τα νέο έργο 
σνοφέρσνται στην ονάλυση του τομέα "Διάφορα" (Πίνακος 4.21).

118



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- Δημόσια Διοίκηση: προβλέπεται δαπάνη 15,4 δισ. δρχ. έναντι
7,6 δισ. δρχ. το 1991, αύξηση 103,2% που οφείλεται κυρίως στην 
ανάγκη επιτάχυνσης των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Τελωνείων και των Λιμεναρχείων, τα 
οποία έχουν ενταχθεί στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

- Ερευνα - Τεχνολογία: προβλέπεται ποσό 11,2 δισ. δρχ. 
έναντι 21,0 δισ. δρχ. το 1991 δηλ. μείωση κατά 46,6% που 
οφείλεται κυρίως στη μεταφορά των πιστώσεων που θα διατεθούν για 
τα έργα του Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ) στον τομέα Βιομηχανία-Ενέργεια- 
Βιοτεχνία. Οι πιστώσεις αυτές ανέρχονται σε 10,6 δισ. δρχ. έναντι
7,5 δισ. δρχ. το 1991.

Νομαρχιακά Εργα: προβλέπεται ποσόν 161,3 δισ. δρχ. έναντι
136,0 δισ. δρχ. το 1991 αύξηση 18,6%. Το ποσό αυτό Θα αυξηθεί 
μέχρι το τέλος του χρόνου,με την αποκέντρωση πόρων από τους 
κεντρικούς φορείς του ΠΔΕ για διάφορα έργα, που εκτελούνται από 
τις Νομαρχίες. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται α) τα Νομαρχιακά 
Προγράμματα που καταρτίζονται από τα Νομαρχιακά Συμβούλια και 
εκτελούνται από τις Νομαρχίες, β) το 1/3 του 20% του φόρου 
εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσωπικών (ΣΑΤΑ) που εγγράφεται 
στο ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ, 
γ) το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΤΑ) 
καθώς και τα Ειδικά Προγράμματα Καστελόριζου-Χάλκης, Φωκίδας, 
Θράκης, Νήσων Ανατ.Αιγαίου, Παραμεθορίων περιοχών, Λέρου, Χίου 
κλπ.

Πίνακας 4.21 
Ανάλυση Δαπανών του τομέα Διάφορα 

(ποσά σε εχατ. δρχ.)

1991
Εκτιμήσεις Πρσγματοπο rpcuv Προ

1992
β λ έ φ ε ' ς

Κ.Π.Σ. Λοιπά Σύνολο Κ.Π.Σ. Λοιπά Σύνολο

Διοικητικές Δαπάνες 252,0 1.017,0 1.269,0 196,0 79,0 275,0*
Στροτιοτικά Εργο (ΣΥΚ£Α κλπ.) 250,0 4.911,0 5.161,0 2.205,0 3.000,0 5.205,0
Υποχρεώσεις παρελθόντων οικον. ετών - 63,0 63,0 - 100,0 100,0
Επιχορηγήσεις Επιστημονικόν Ιδρυμάτων - 2.236,0 2.236,0 - 1.700,0 1.700,0
Τεχνικό - Οικονομικές Ηελέτες 2.222.0 273,0 2.495,0 8.391,0 - 8.391,0
Προωθ.Εξαγ.(ΟΠΕ,ΕΚΘ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΛΑΜΙΑΣ) 1.812,0 202,0 2.014,0 2.483,0 150,0 2.633,0
Δαπάνες Τηλεόρασης - 228,0 228,0 - - -
Αθλητικά στάδια 1.000,0 9.752,0 10.752,0 1.460,0 - 1.460,0
Ειδ. πράγρ. κοτπαλέμηοης ανεργίας - - - - - -
Αγιον Ορος 491,0 164,0 655.0 271,0 - 271,0
Εργο ΟΤΑ 1.610,0 464,0 2.074,0 3.205,0 - 3.205,0
ΕΣΠΑ (Υπ.Εργοοϊος-ΟΑΕΔ-Προστ.ανεργίος) 8.570,0 2.275,0 10.845,0 8.125,0 7.000,0 15.125,0
Αχελώος (ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΒΕΤ) 641,0 164,0 805,0 1.550,0 - 1.550,0
Πληροφορική Νέος Γενιάς - - - - - -
Πράγρ.Ν.Γενιάς/Απάδ.Ελλην./Λοϊκ.Επιμόρφ. 180,0 1.023,0 1.203.0 272,0 - 272,0
Νέο Κοινοτικά πρσγρφματα - “ 13.926,0 13.926,0

Σύνολο 17.028,0 22.772.0 39.800,0 42.084.0 12.029.0 54.113.0

* Το ποοό των διοικητικόν δαπανών, αφορούν τις ΣΑΔ τυν Υπουργείων. Πέραν αυτόν διοικητικές 
δαπάνες περιλεφιβάνσνται και στις κατηγορίες δαπανών, που σναφέρονται στον τομέα "Διάφορα" 
(επιχορηγήσεις, ΣΥΚΕΑ, Προστασία ανεργίος, ΕΙΠΑ κλπ.).

119



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ

- Στον τομέα "Διάφορα" η ανάλυση του οποίου δίνεται σχα^ 
πίνακα 4.21, προβλέπεται ποσόν 54,1 δισ. δρχ. έναντι 39,8 δισ 
δρχ. το 1991. Πρέπει να τονιστεί ότι έχει προβλεφθεί ποσό 13 g 
δισ. δρχ. για νέα Κοινοτικά Προγράμματα, το οποίο θα κατανεμηθε( 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω, στους αντίστοιχους φορείς Hcil 
τομείς μετά την οριστικοποίησή τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

5.1. Δημόσιο Χρέος

Το συνολικό δημόσιο χρέος της Κεντρικής Διοίκησης, στο τέλος 
του 1991, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 11.895 δισ.δρχ., έναντι 
9.382 δισ. δρχ. που ήταν το 1990 (πίνακας 5.1). Από το συνολικό 
αυτό χρέος, τα 8.840 δισ.δρχ. αφορούν εσωτερικό (ποσοστό 74,3%) 
και τα 3.056 δισ. δρχ. το εξωτερικό χρέος (ποσοστό 25,7%).

Το εσωτερικό χρέος αποτελείται από:

- Δάνεια της Τράπεζας της Ελλάδος ύψους 473 δισ. δρχ.,

- Εντοκα γραμμάτια ποσού 4.930 δισ. δρχ. και

- Λοιπά δάνεια ποσού 3.437 δισ. δρχ.

Στα λοιπά δάνεια συμπεριλαμβάνονται οι εκδόσεις των 
ομολογιακών δανείων του Δημοσίου με ρήτρα ECU ύψους 885 δισ. δρχ. 
των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε δραχμές ύψους 333,8 δισ. 
δρχ., των ομολόγων με ρήτρα δολλαρίου ύψους 7,4 δισ. δρχ.,η 
έκδοση του ΙΟετούς ομολογιακού δανείου ύψους 625,8 δισ. δρχ. που 
αφορά τη ρύθμιση καταπτώσεων εγγυήσεων δανείων των ΔΕΚΟ από το 
εγχώριο πιστωτικό σύστημα, καθώς και ομολογιακό δάνειο ύψους 
1.500 δισ.δρχ.που εκδόθηκε ύστερα από συμφωνία με τις εμπορικές 
τράπεζες για τη μερική αναδιάρθρωση του εσωτερικού δημοσίου 
χρέους.

Η εξέλιξη του συνολικού δημοσίου χρέους της Κεντρικής 
Διοίκησης εμφανίζεται στον πίνακα 5.1.

Η χαλαρή δημοσιονομική πολιτική που ασκήθηκε τη δεκαετία του 
1980, είχε ως αποτέλεσμα τη τεράστια αύξηση του δημοσίου χρέους, 
που έχει προσλάβει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις. Ετσι το δημόσιο 
χρέος, που το 1981 αποτελούσε μόλις το 32,8% του ΑΕΠ ανήλθε στο 
τέλος της δεκαετίας του 80, (1989) στο 76% δηλαδή υπερδι
πλασιάστηκε.

Η αύξηση του δημοσίου χρέους έχει αποκτήσει τέτοια δυναμική 
καθώς τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί αυτοτροφοδοτούμενη. 
Δηλαδή, η κάλυψη των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων δημιουργεί 
αύξηση του δημοσίου χρέους (εσωτερικού και εξωτερικού), η 
εξυπηρέτηση του οποίου διευρύνει, στη συνέχεια, ακόμη περισσότερο 
τα ελλείμματα κ.ο.κ.
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Συνολικό ύψος Δημοσίου Χρέους 
(ποσά σε εκατ.δρχ.)

Εσωτερικό Εξωτερικό* Σύνολο

Τράπεζα Εντοκα Λοιπά
Ελλάδος Γραμμάτια 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 497.730 1.869.897 206.986 1.471.202 4.045.815
1988 496.505 2.828.189 379.642 1.679.003 5.383.339
1989 495.242 3.503.677 828.526 1.871.403 6.698.848
1990 483.882 4.832.605 1.986.800 2.078.859 9.382.146
1991** 472.655 4.930.181 3.436.726 3.055.900 11.895.462

* Η μετοτροπή του εξωτερικού χρέους οε δραχμές έγινε με τις ουναλλογμοτικές ισοτιμίες τυν ξένον νομιομότυν 
οτις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

** Εκτιμήσεις.

Είναι γνωστό ότι υπάρχει μία χρονική υστέρηση μεταξύ της 
μείωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της αποκλιμάκωσης του 
δημοσίου χρέους ως ποσοστών του ΑΕΠ. Στην πρώτη φάση της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, ενώ το έλλειμμα του προϋπολογισμού 
μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος, ακολουθώντας τη 
δική του δυναμική, συνεχίζει να αυξάνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ για 
κάποιο χρονικό διάστημα.

Ετσι το 1991, το δημόσιο χρέος έφθασε το 95% του ΑΕΠ.

θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ένα μέρος της αύξησης του 
δημοσίου χρέους, κατά την τελευταία διετία, οφείλεται στη 
μεταφορά χρέους του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, στο χρέος της 
Κεντρικής Διοίκησης.

Για πρώτη φορά, υιοθετήθηκε τολμηρή και συνεπής 
δημοσιονομική πολιτική, με την ανάληψη του κόστους των 
καταπτώσεων εγγυήσεων των ΔΕΚΟ από τον προϋπολογισμό. Η ρύθμιση 
αυτή έγινε με την έκδοση δεκαετούς ομολογιακού δανείου και αφορά 
καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των ΔΕΚΟ, από το εγχώριο 
πιστωτικό σύστημα, ύψους 626 δισ. δρχ.

Με τον τρόπο αυτό, βελτιώθηκε σημαντικά η χρηματοοικονομική 
κατάσταση μιάς σειράς δημοσίων επιχειρήσεων και ασφαλιστικών 
ταμείων (ΙΚΑ, ΝΑΤ) και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την 
εξυγίανσή τους. Παράλληλα, με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία γίνεται 
αρρωγός στην προσπάθεια του εγχώριου πιστωτικού συστήματος για 
εξυγίανση ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον εντεινόμενο 
διεθνή ανταγωνισμό και την Ευρωπαϊκή πρόκληση του 1993.
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Η Κυβέρνηση, το 1991 συνέχισε την -πολιτική της προσφυγής 
στην ελεύθερη εσωτερική αγορά, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1990. 
Παρ'όλα αυτά η ποσοστιαία αναλογία του εξωτερικού χρέους σε σχέση 
με το σύνολο του δημοσίου χρέους της Κεντρικής Διοίκησης, 
εμφανίζεται το 1991 αυξημένη κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
της δραχμής (όπως και όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών νομισμάτων), σε 
σχέση με το δολλάριο.

Η εξέλιξη του Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους της Κεντρικής 
Διοίκησης, εμφανίζεται στον πίνακα 5.2.

Π ί νακας 5.2

Εξέλιξη του εξωτερικού Δημοσίου Χρέους *

Εξωτερικό Μέση τι μή Εξωτερικό Ποσοτική Μετ/λή
Δημ.Χρέος FIXING $ Δημ.Χρέος αύξηση %
σε εκατ. σε $ $ σε $ σε $

6ΡΧ·

1981 163.331 57,63 2.834,1 __ _

1982 234.769 70,57 3.326,8 492,7 17,4
1983 387.243 98,67 3.924,6 597,8 18,0
1984 623.557 128,48 4.853,3 928,7 23,7
1985 1.027.751 149,735 6.863,8 2.010,5 41,4
1986 1.287.252 139,38 9.235,6 2.371,8 34,5
1987 1.471.202 126,53 11.627,3 2.391,7 25,9
1988 1.679.003 148,96 11.271,5 -355,8 -3,1
1989 1.871.403 156,695 11.943,0 671,5 5,9
1990 2.078.859 159,465 13.036,5 1.093,5 9,2
1991 3.055.900 191,900 15.924,4 2.887,9 22,1

* Το ηοοό του ε{υτερικού δημοσίου χρέους. κσΟύς και η μέση τιμή FIXING σνοφέρεται στο τέλος Δεκεμβρίου 
κάθε έτους και του 1991 στην ίδια τιμή της 31 Οκτυβριου 1991.

Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους ανήλθαν 
το 1991 σε 3.661 δισ.δρχ. από 2.431 δισ.δρχ. που ήταν το 1990. 
(Π ί νακας 5.3)

θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, το Σεπτέμβριο του 
1991, συγκροτήθηκε "Επιτροπή Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, 
Κεφαλαίων του Δημοσίου και χρηματοδότησης των ελλειμμάτων", με 
σκοπό τη διαχείριση του δημοσίου χρέους, τη διαχρονική ανασύνθεσή 
του καθώς και τη διαχείρηση των κεφαλαίων του Δημοσίου, κατά τον 
πλέον πρόσφορο οικονομικά τρόπο.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, η επιτροπή εξετάζει για το 1992 την 
έκδοση ποικιλίας τίτλων του Δημοσίου, με σκοπό την παροχή 
ευρύτερης δυνατότητας επιλογής, στο εγχώριο αποταμιευτικό κοινό.
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Π ί νακας 5.3

Δαπάνες εξυπηρέτησης Δημοσίου Χρέους 
(ποσά σε εκατ. δρχ.)

ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε ουναλ. Σε δρχ. Σύνολο (1) Σε ουναλ. Σε δρχ. Σύνολο (2) Σε ουναλ. Σε δρχ. Σύνολο (3)

1981 17.035,8 2.282,2 19.318,0 21.672,4 40.600,8 62.273,2 229,9 960,5 1.190,4
1982 16.069,7 5.584,8 21.654,5 21.484,8 46.375,8 67.860,6 725,7 825,2 1.550,9
1983 18.148,7 5.832,3 23.981,0 34.874,1 69.477,4 104.351,5 864,4 977,4 1.841,8
1984 35.833,4 6.381,5 42.214,9 51.856,6 111.896,7 163.753,3 865,0 1.342,4 2.207,4
1985 58.138,9 8.105,1 66.244,0 71.653,6 168.072.3 239.725,9 2.577,5 1.438,5 4.016,0
1986 84.870,4 64.604,5 * 149.474,9 89.613,6 205.469,6 295.083,2 1.056,8 1.924,7 2.981,5
1987 167.385,1 158.072,9 * 325.458,0 97.860,5 309.712,6 407.573,1 1.697,2 2.922,5 4.619,7
1988 137.599,5 542.887.1 * 680.486,6 117.603,3 424.937,2 542.540,5 1.416,0 3.975,9 5.391,9
1989 129.671,8 711.694,6 * 841.366,4 145.531,8 476.744,1 622.275,9 1.655,5 6.732,9 8.388.4
1990 181.369,6 1.085.470,1 * 1.266.839,7 155.175,9 996.162,8 1.151.338,7 2.302,5 10.397,5 12.700,0
1991 ** 246.156,0 1.966.105,0 * 2.212.261,0 187.064,0 1.243.936,0 1.431.000,0 4.000,0 14.000,0 18.000,0

Περιλαμβάνονται εξοφλήσεις εντόκυν γραμμοτΐον κατά έτος ος εξής:
1986
1987
1988
1989
1990
1991

26.880,2 εκατ. του ιδιυτικού τομέα και 30.721,6 εκατ. του Δημόσιου τομέα
64.687,7

528.856,4
636.374,0
928.430,3

1.301.261,0

65.793.0
10.900.0

»
>>

>>

>> 179.589,0 εκατ. του Δημόσιου τομέα
** Εκτιμήσεις

5.2. Τα ελλείμματα του Δημόσιου Τομέα.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η δημοσιονομική 
πολιτική που εφαρμοζόταν, στηριζόταν στη βασική αρχή του 
ισοσκελισμένου Τακτικού Προϋπολογισμού. Το έλλειμμα του Γενικού 
Προϋπολογισμού του Κράτους, οφειλόταν σχεδόν αποκλειστικά στο 
έλλειμμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στη δεκαετία του 1980, ανατράπηκε η συνεπής δημοσιονομική 
πολιτική των προηγουμένων ετών, με αποτέλεσμα, οι δανειακές 
ανάγκες, από 3,9% το 1980 να ανέλθουν σε 17,6% του ΑΕΠ το 1989.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ την πενταετία 1975-79, οι 
δανειακές ανάγκες ήταν κατά μέσο όρο 3,5% του ΑΕΠ ετησίως, ο 
αντίστοιχος μέσος όρος για την περίοδο 1980-89 είναι 11% δηλαδή, 
υπερτριπλάσιος.

Η δραματική εξέλιξη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, κατά τη 
δεκαετία του 80, προήλθε από τη μεγάλη αύξηση των δημοσίων 
δαπανών και την υστέρηση των δημοσίων εσόδων. Σημειώνεται ότι οι 
αυξημένες δαπάνες δεν κατευθύνθηκαν σε νέες επενδύσεις και στη 
διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, αλλά αντίθετα 
διοχετεύτηκαν σε καταναλωτικούς σκοπούς.
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Η κυριότερη όμως εξέλιξη, αλλά και η πλέον ανησυχητική στο 
σκέλος των δαπανών, αποτελεί το γεγονός ότι αυξήθηκαν σημαντικά 
οι ανελαστικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ (1981 - 17,8%, 1989 -
31,3%) που οφείλεται:

- Στη διεύρυνση του κρατικού τομέα, που επειδή δεν λειτουργεί 
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, έχει χαμηλή παραγωγικότητα, με 
αποτέλεσμα να στηρίζεται σε κρατικές επιχορηγήσεις.

- Στη δήθεν κοινωνική πολιτική που ασκήθηκε την περίοδο αυτή 
και είχε ως αποτέλεσμα την υπερχρέωση μεγάλων ασφαλιστικών 
ταμείων, τα οποία μέχρι το 1980, δεν ήταν ελλειμματικά (π.χ. 
ΙΚΑ, ΝΑΤ). Ετσι τη δεκαετία του '80 ο Κρατικός Προϋπολογισμός 
"αναγκάστηκε" να επιχορηγεί με ολοένα και αυξανόμενα ποσά τα 
ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων.

Επιπλέον, στην ίδια περίοδο, αυξήθηκαν σημαντικά οι 
εγγυήσεις του Δημοσίου για δάνεια των ΔΕΚΟ και των προβληματικών 
επιχειρήσεων, οι οποίες κατέπεσαν εις βάρος του Δημοσίου, 
δημιουργώντας δαπάνη στον προϋπολογισμό.

Σε αντίθεση με τις δημόσιες δαπάνες σε όλη τη δεκαετία του 
'80 εμφανίζονται υστερήσεις στο σκέλος των εσόδων.

Αυτό οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

- Στη γενική χαλάρωση και απαρχαίωση των εισπρακτικών 
μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών, που είχε ως αποτέλεσμα τη 
διεύρυνση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής ως ποσοστό του 
ΑΕΠ.

- Στην έλλειψη μέτρων για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, 
με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων του προϋπολογισμού.

Παράλληλα, η μείωση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, είχε ως 
αποτέλεσμα την υστέρηση των φορολογικών εσόδων, τόσο στην άμεση 
όσο και την έμμεση φορολογία.

Η διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αποτέλεσε το 
βασικό παράγοντα της μείωσης του ρυθμού αύξησης του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος, και της ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Για τη κάλυψη των ελλειμμάτων αυτών, απορροφήθηκε το 
μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών πόρων της οικονομίας, με 
συνέπεια τη στενότητα και την αύξηση του κόστους των διαθέσιμων 
πόρων για τον παραγωγικότερο ιδιωτικό τομέα.

5.3. Το ύψος του Χρέους του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Εκτός του δημοσίου χρέους, που ορίζεται ως το χρέος της 
Κεντρικής Διοίκησης, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες χρέους του 
ευρύτερου Δημόσιου τομέα, όπως των ΔΕΚΟ, των ΟΤΑ, των Αγροτικών 
Συνεταιρισμών, των προβληματικών επιχειρήσεων, του ΝΑΤ και το 
εγγυημένο χρέος των ιδιωτών, από το Ελληνικό Δημόσιο.
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Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης το 1991, ανέρχεται στα
11,9 τρισ. δρχ. , των δε ΔΕΚΟ και ΟΤΑ σε 2,7 τρισ.δρχ. Τα χρέη Χ(ί)ν 
Αγροτικών Συνεταιρισμών υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 0,4 
τρισ.δρχ. (Πίνακας 5.4)

Πίνακας 5.4 
Χρέος Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

(ποσά σε τρισ.δρχ).

1988 1989 1990 1991

Κεντρική Διοίκηόη 5,4 6,7 9,4 11,9

ΔΕΚΟ & ΟΤΑ 2,2 2,5 2,4 2,7

Υπόλοιπο * 2,4 2,8 3,2 2,6

Σύνολο 10,0 12,0 15,0 17,2

(% του ΑΕΠ) 135,0 136,4 142,8 137,6

οτο υπόλοιπο ουμπεριλουβόνοντοι: το οτροτιυτικό χρέος, οι εγγυήσεις του ιδιυτικοώ τομέα. το χρέος
τυν αγροτικόν συνεταιριστικών οργανώσουν (Α.Ι.Ο),και τυν προβληματικών επιχειρήσουν.

Αν υπολογίσουμε το χρέος των Ενόπλων Δυνάμεων, των 
προβληματικών επιχειρήσεων και των εγγυήσεων του Δημοσίου σε 
ιδιώτες, εκτιμάται ότι το χρέος του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, 
που το 1990 ήταν 15,0 τρισ.δρχ.θα ανέλθει το 1991 σε 17,2. 
τρισ.δρχ. περίπου, δηλαδή, ποσοστό 137,6% του ΑΕΠ, σχεδόν 
τριπλάσιο σε σχέση με το 1981.

Η Κυβέρνηση στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης 
προχώρησε στη μερική αναδιάρθρωση του εσωτερικού χρέους.

Συγκεκριμένα:

Με την έκδοση ΙΟετούς ομολογιακού δανείου ρύθμισε τις 
καταπτώσεις εγγυήσεων, ύψους 626 δισ.δρχ. από δάνεια των ΔΕΚΟ, 
ασφαλιστικών ταμείων και λοιπών κρατικών οργανισμών, με 
αποτέλεσμα τη μεταφορά μέρους του χρέους του ευρύτερου Δημόσιου 
τομέα στην Κεντρική Διοίκηση. (Πίνακας 5.5.).

Ετσι αποκαταστάθηκαν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ 
Ελληνικών και ξένων τραπεζών, γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
κατέβαλαν τις εγγυήσεις μόνο στις ξένες τράπεζες.

Υστερα από συμφωνία με τις τράπεζες, μετατράπηκαν έντοκα 
γραμμάτια Δημόσιου τομέα ύψους 1,5 τρισ.δρχ. σε ομόλογα 
τριετούς, πενταετούς, εξαετούς και επταετούς διάρκειας.
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Π ί νακας 5.5

Ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 -12-90 δάνεια, εγγυημένα από το Δημόσιο, προς ΔΕΚΟ, Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς και ΟΑΕ τα οποία ρυθμίστηκαν με ομολογιακό δάνειο 

(ποσά σε εκατ.δρχ.)

--
5
k ΕΘΝΙΚΗ TAX.ΤΑΜ. Ι0ΝΙΚΗ ΠΙΣΤΈΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΕΒΑ ΕΤΒΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑ
ΔΕΚΟ

ΟΑΣ 10.636 46.746 1.387

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

58.769
EOftX 1.078 - - - - - - 1.078
ΕΥΔΑΠ 40.298 28.875 - - - - - 69.173
ΕΑΒ 10.861 55.517 - 3.307 - - - 69.685
ΟΑ 2.467 21.196 - 7.573 3.052 - - 34.288
ΟΣΕ - 1.489 407 4.064 568 - - 6.527
ΕΒΟ - - 0

ΣΥΝΟΛΟ (1) 65.340 153.823 1.794 14.944 3.620 - - 239.519

3:
ΑΣ*. ΤΑΜΕΙΑ 

ΤΑΤ 963 1.821 2.783
ΝΑΤ 35.517 45.631 9.822 2.180 1.035 - - 94.185
ΙΚΑ 31.764 135.229 3.813 10.600 " “ - 181.406
·* ■
ΣΥΝΟΛΟ (2) 68.244 180.860 15.456 12.780 1.035 - - 278.374

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓ.

ΟΑΕ 51.986 26.422 - - - 908 5.716 85.031
ΠΥΡΚΑΛ 995 - - - - - 11.988 12.982
0LYH>IC
CATERING _ 830 29 438 _ _ .

0
1.297

ΛΟΙΠΑ 7.172 - - - - " 1.459 8.631

ΣΥΝΟΛΟ (3) 60.152 27.252 29 438 - 908 19.163 107.941

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
(1W2M3) 193.735 361.934 17.278 28.162 4.654 908 19.163 625.834

Οι λόγοι, που έγινε η μετατροπή αυτή ήταν:

Πρώτον: Η μείωση του ποσοστού των υποχρεωτικών δεσμεύσεων 
επί της αύξησης των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών στην 
Τράπεζα της Ελλάδος.
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Δεύτερον: Η ανάγκη σταδιακής μετατροπής του υΨηλού 
βραχυπρόθεσμου εσωτερικού δημόσιου χρέους σε μεσοπρόθεσμο. Αυτ<5 
έγινε με τη μεταφορά της αποπληρωμής μικρού μέρους του 
εσωτερικού χρέους στο μέλλον και σε χρόνο όπου θα έχει πλέο^, 
επιτευχθεί η δημοσιονομική εξυγίανση.

Τρίτον: Η αποκατάσταση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 
νεοϊδρυθΕι σών τραπεζών, στις οποίες εφαρμόζονται, τα μειωμένη 
ποσοστά δεσμεύσεων και των υπολοίπων τραπεζών, στις οποίες στον 
μεγαλύτερο όγκο των καταθέσεών τους έχουν υπολογισθεί δεσμεύσεις 
με ποσοστό 40%.

Η πολιτική της δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόζει η 
Κυβέρνηση, θα έχει ως μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα τη μείωση τ0υ 
Δημοσίου Χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, που αποτελεί προϋπόθεση γ1α 
την ισότιμη συμμετοχή της χώρας μας στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ.

5.4. Οι εγγυήσεις του Δημοσίου και οι καταπτώσεις εγγυήσεων.

Οι εγγυήσεις του Δημοσίου προς τον ευρύτερο κρατικό τομέα 
αλλά και προς τους ιδιώτες, αυξήθηκαν ταχύτατα την τελευταία 
δεκαετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 5.6, την περίοδο 1980-89 
οι εγγυήσεις του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, και υπερέβησαν τα 2,8 τρισ.δρχ. έναντι μόλις 
357 δισ.δρχ. που ήταν το 1980.

Ο κύριος λόγος για την δραματική αύξηση των εγγυήσεων, 
είναι η πολιτική υπερδανεισμού του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που 
ασκήθηκε την περίοδο αυτή.

Το μεγαλύτερο μέρος των εγγυήσεων που εχορηγούντο, αποτελεί 
εν δυνάμει έλλειμμα, δεδομένου ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις 
(π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ),αφορούσαν ΔΕΚΟ που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα 
δάνειά τους και έτσι όταν καταπίπτουν επιβαρύνεται ο 
προϋπολογισμός με την εξόφλησή τους.

Είναι λοιπόν φανερό ότι οι καταπτώσεις των εγγυήσεων 
αποτελούν σοβαρότατο πρόβλημα.

Από τον Απρίλιο του 1990, που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της 
χώρας η Νέα Δημοκρατία, και στα πλαίσια της εξυγίανσης των ΔΕΚΟ, 
εφάρμοσε διαφορετική πολιτική χορήγησης εγγυήσεων. Σε αντίθεση 
με το παρελθόν, τους τελευταίους 20 μήνες χορηγούνται εγγυήσεις 
που αφορούν ή ανανεώσεις παλαιών δανείων ή απόλυτα αναγκαίες 
περιπτώσεις (π.χ: ΙΚΑ, ΝΑΤ) μέχρις ότου ρυθμισθεί οριστικά το 
ασφαλιστικό.

Την τελευταία διετία, όχι μόνο ανακόπηκε ο ρυθμός αύξησης 
των εγγυήσεων του Δημοσίου, αλλά αντίθετα σημειώθηκε 
σημαντικότατη μείωση με αποτέλεσμα το 1991, να αποτελούν μόλις 
το 21,6% του ΑΕΠ έναντι 31,9% το 1989. Δηλαδή, έπεσαν στο 
επίπεδο του 1980.
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Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε δυο λόγους:

Πρώτον: Στη φειδωλή πολιτική χορήγησης νέων εγγυήσεων.

Δεύτερον: Στη ρύθμιση των εγγυήσεων που κατέπεσαν ύψουε 626 
δισ.δρχ. με έκδοση ΙΟετούς ομολογιακού δανείου.

Η ίδια αυστηρή πολιτική στο τομέα των εγγυήσεων, θα 
συνεχιστεί και στα επόμενα δημοσιονομικά έτη, δεδομένου ότι 
είναι ο μόνος ορθός τρόπος για τη δημοσιονομ ι κή εξυγίανση αλλά 
και για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάσταση·? 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Πίνακας 5.6

Εγγυήσεις ίου Δημοσίου 
(ποσά σε εκατ. δρχ.)

Ετη Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο
Ποσοστο (%) 

στο ΑΕΠ

1979 207.079 45.870 252.949 17,7
1980 297.136 59.921 357.057 20,9
1981 424.395 80.169 504.564 24,6
1982 617.335 134.547 751.882 29,2
1983 731.953 210.794 942.747 30,6
1984 796.630 283.099 1.079.729 28,4
1985 959.677 335.989 1.295.666 28,1
1986 1.271.540 533.828 1.805.368 32,8
1987 1.734.715 506.581 2.241.296 36,0
1988 1.869.006 571.351 2.440.357 32,5
1989 2.216.137 608.786 2.824.923 31,9
1990 * 1.832.560 675.103 2.507.663 24,0
1991 ** 1.890.000 810.000 2.700.000 21,6

* Στα γοοο ου τό δεν ουμηεριΣομβά.αν'αι r sTcrv’Jcn'r, νους δό. δε> ΠΟ. C 'Gi; i c0’’k-O

με έκδοση 1 θετούς ομολογιακού δάνειο.'.
*’ Τκτ'μήαεις
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Συνεχίζεται και στο φετεινό προϋπολογισμό η παράδοση να 
καταρτίζονται τριετείς κυλιόμενες δημοσιονομικές προοπτικές με 
κύριο στόχο την μεγαλύτερη διαφάνεια των μεσοπρόθεσμων προθέσεων 
της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Το γεγονός αυτό 
παράλληλα διευκρινίζει τον ορίζοντα όλων των παραγόντων της 
οικονομίας που διαφορετικά θα δρούσαν υπό το καθεστώς κάποιας 
αβεβαιότητας.

Από την αρχή θα πρέπει να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ 
των κυλιόμενων μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών προοπτικών που 
εμφανίζονται στον προϋπολογισμό και του σταθεροποιητικού 
προγράμματος 1990-92. Οι μεν πρώτες αποτελούν μόνιμο κεφάλαιο 
πλέον της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού με βασικούς 
στόχους αυτούς που προαναφέρθηκαν, το δε δεύτερο, εμπεριέχει μία 
δέσμη εξισορροπητικών μέτρων για μια τριετία που αφορούν όλη την 
οικονομία και που λήγουν στο τέλος του 1992.

Οι νέες προοπτικές, της τριετίας 1992-94, αναπροσαρμόστηκαν 
με βάση τα δεδομένα της δημοσιονομικής διαχείρισης του 1991 και 
της μακροοικονομικής κατάστασης όπως εξελίσσεται στον εσωτερικό 
και τον διεθνή χώρο.

Από τις τάσεις των βασικών δημοσιονομικών και 
μακροοικονομικών μεγεθών που εμπεριέχονται στις νέες προοπτικές 
διαφαίνεται η μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης να προσαρμόσει την 
ελληνική οικονομία στις ραγδαίες μεταλλαγές που λαμβάνουν χώρα 
στην ΕΟΚ.

Προκειμένου να εξυγιανθεί η οικονομία και να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής της Ελλάδας στην οικονομική και 
νομισματική ένωση, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί σημαντική 
μείωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών. Το μέγεθος κλειδί σε 
αυτή την διαδικασία, είναι οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου. 
Μετά τη οριακή βελτίωση του 1990 και την κατά 4 περίπου μονάδες 
μείωση τους ως ποσοστό του ΑΕΠ το 1992, οι δανειακές ανάγκες του 
Δημοσίου προβλέπεται να πέσουν άλλες 9 ποσοστιαίες μονάδες ως 
προς το ΑΕΠ την περίοδο 1993-94.

Αν και ο ρυθμός αυτός δεν είναι επαρκής σε σχέση με το 
ανταγωνιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναγκαστικά κινείται η 
ελληνική οικονομία, οι προδιαγραφόμενοι δημοσιονομικοί στόχοι την 
τοποθετούν στα προβλεπόμενα όρια σύγκλισης των οικονομιών της 
Κοινότητας, και θέτουν τις βάσεις για την πτώση του κόστους του 
χρήματος και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Δύο παραμέτρους 
που είναι οι πλέον βασικοί προκειμένου να ανακάμψουν οι 
επενδύσεις και να ανορθωθεί η οικονομία.

6.1. Η Πορεία των Δαπανών.

Κύριο χαρακτηριστικό του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δαπανών 
είναι η πραγματική αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που για την 
επόμενη τριετία υπολογίζεται ότι θα παίξουν σημαντικότατο ρόλο 
στην απορρόφηση των Κοινοτικών Πόρων και στη δημιουργία υποδομής 
για την ανάπτυξη της οικονομίας.
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Οι επιδοτήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό έχ0υ 
υπολογιστεί να βαίνουν μειούμενες σε πραγματικούς όρους, ενώ σ 
ορισμένες περιπτώσεις όπου ο κρατικός παρεμβατισμός §ε 
επιτρέπεται να υποκαθιστώ την ιδιωτική πρωτοβουλία, προβλέπεχα 
και μείωση των επιχορηγήσεων σε ονομαστικές τιμές.

Οι μισθολογικές αυξήσεις θα είναι περιοριστικού χαρακτήρα 
με περισσότερα όμως περιθώρια αναπροσαρμογών από το 1993, που 
μέτρα που έχουν εφαρμοσθεί θα αρχίσουν να αποδίδουν. Ωστόστο 
υπολογίζεται το διαθέσιμο εισόδημα να βελτιωθεί περαιτέρω και <χπά 
τις φορολογικές ελαφρύνσεις που δρομολογούνται από το 1993 
(εισόδημα 1992) και μετά.

Η σημαντική ελάφρυνση που προκύπτει από την αναδιάρθρωση χ0υ 
Δημόσιου Χρέους σημαίνει μετάθεση δαπανών για αργότερα. Γεγονός 
που για να αντισταθμιστεί, αναγκαστικά οδηγεί σε μεγαλύτερο 
περιορισμό των υπόλοιπων δαπανών το 1993 και το 1994 . Ετσι Ql 
πρωτογενείς δαπάνες (δαπάνες χωρίς τόκους) προβλέπεται να 
ακολουθήσουν ρυθμούς ανόδου, που θα είναι ουσιαστικά χαμηλότεροι 
από την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά σε 
ένα βαθμό και τις προθέσεις της Κυβέρνησης για λιγότερο κράτος.

Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των δαπανών χωρίς τους 
τόκους, βοηθά στο να δημιουργηθεί ανάλογη ευνοϊκή τάση και στο 
ύψος του Δημόσιου Χρέους. Επομένως το Δημόσιο Χρέος της Κεντρικής 
Διοίκησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να πέσει σημαντικά τα 
επόμενα έτη, και να είναι 13 μονάδες μικρότερο το 1994 σε σχέση 
με το 1991.

Για τις δαπάνες του Γενικού Προϋπολογισμού, κεντρικός στόχος 
παραμένει η μείωσή τους σε σχέση με το ΑΕΠ. Αυτό έχει ήδη 
επιτευχθεί το 1991 με τις ανάλογες πολιτικές που ακολουθήθηκαν. 
Αναμένεται όμως να επιταχυνθεί η μείωσή τους τα επόμενα έτη. Οι 
δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ 
προβλέπεται επίσης να πέσουν από 40% περίπου το 1990 σε 34,5% το
1994. Η κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες μείωσή τους την περίοδο 
αυτή, αποτελεί απόδειξη της στροφής της οικονομικής πολιτικής σε 
σχέση με την προηγούμενη τετραετία, όταν οι δαπάνες αντίθετα 
σημείωναν ραγδαία αύξηση σε σχέση με το Εθνικό Προϊόν.

6.2. Η Πορεία των Εσόδων.

Η ανεπάρκεια των εσόδων να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες 
δαπανών φαίνεται από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το 
άθροισμα των κονδυλίων για μισθούς, συντάξεις και τοκοχρεολύσια, 
υπερβαίνει το 100% των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού. 
Γεγονός που ωθεί αναγκαστικά σε υπέρμετρο δανεισμό.

Μία διέξοδος για να περιοριστεί ο δανεισμός και να ανακοπεί 
η ταχύρυθμη αύξηση του Δημόσιου Χρέους, προσφέρεται μέσω της 
αποκρατικοποίησης και της αξιοποίησης γης του Δημοσίου. Οι 
προσδοκίες για άντληση πρόσθετων χρηματικών πόρων από τις πηγές 
αυτές είναι περισσότερο συντηρητικές για το μέλλον, εφόσον η 
εμπειρία μέχρι τώρα έδειξε ότι τέτοιοι νέοι θεσμοί συνοδεύονται 
με αναπόφευκτες χρονοβόρες διαδικασίες. Η ανάγκη όμως βελτίωσης 
της δημοσιονομικής κατάστασης κάθε άλλο παρά αμβλύνει τις 
κυβερνητικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 
αποκρατικοποίησης και πώλησης γης του Δημοσίου τα επόμενα έτη.

Στα φορολογικά έσοδα, η μάχη για τον περιορισμό της 
φοροδιαφυγής πρόκειται να είναι περισσότερο επιτυχής από το 1992 
και μετά. Δύο από τους σημαντικότερους μακροχρόνιους στόχους στην
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κάλυψη ουσιωδών ελλείψεων του Υπουργείου Οικονομικών, η επέκταση 
της μηχανοργάνωσης και η στελέχωση των κενών θέσεων, 
προγραμματίζεται να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης 
το πρώτο εξάμηνο του 1992.

Ταυτόχρονα, τα περισσότερα από τα μέτρα που έχει πάρει το 
Υπουργείο Οικονομικών είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα και αναμένεται 
να συμβάλλουν στην ουσιαστικότερη διεύρυνση της φορολογικής βάσης 
από το 1992. Η σύντμηση των διαδικασιών στους φορολογικούς 
ελέγχους, η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και της 
ακίνητης περιουσίας, ο νέος Κ.Φ.Σ., η αναμόρφωση της άμεσης και 
έμμεσης φορολογίας, το σήμα για τα τέλη κυκλοφορίας των 
αυτοκινήτων, οι ταμειακές μηχανές, κτλ, είναι τυπικά δείγματα των 
δομικών αλλαγών που έχουν γίνει στην φορολογία και που εγγυώνται 
την σύλληψη της φορολογητέας ύλης ευκολότερα και δικαιότερα.

Απόδειξη της μεταβολής και των αλλαγών που έχουν γίνει στη 
διάρθρωση του φορολογικού μας συστήματος, αποτελεί η σύγκριση του 
ρυθμού ανόδου 20% περίπου των εσόδων τη διετία 1988-89 όταν η 
οικονομική δραστηριότητα υπήρξε έντονη, σε σχέση με την κατά 70% 
περίπου αύξηση των εσόδων την διετία 1990-91 όταν η οικονομική 
δραστηριότητα ήταν πεσμένη.

- Ειδικότερα όσον αφορά την αποτελεσματlκότητα των μέτρων 
πάταξης της φοροδιαφυγής σαφή ένδειξη της βελτίωσης αποτελεί το 
γεγονός ότι οι εισπράξεις από φόρους Π.Ο.Ε. εμφανίζονται αισθητά 
αυξημένες το 1991 (αύξηση 58%) σε σχέση με το 1990 (αύξηση 
24,5%).

- Εξ'άλλου σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία επεξεργασίας των 
δηλώσεων 1991, οι βιομηχανικές, εμπορικές και αγροτικές 
επιχειρήσεις δήλωσαν εισοδήματα αυξημένα κατά 40% περίπου, πράγμα 
που σημαίνει μείωση της φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια διεύρυνση 
της φορολογικής βάσης.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιμείνει στις προσπάθειές του 
να διευρύνει την φορολογική βάση, γιατί ο στόχος αυτός δεν οδηγεί 
μόνο στη μείωση των ελλειμμάτων και την ανόρθωση της οικονομίας, 
αλλά και στην απονομή φορολογικής δικαιοσύνης. Και τα στοιχεία 
μέχρι τώρα τεκμηριώνουν την σοβαρότητα αυτής της προσπάθειας. Ενώ 
το 1989 τα φορολογικά έσοδα ήταν 22,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 
1991 ανήλθαν στο 27,3% του ΑΕΠ. Προβλέπεται δε αύξηση του 
ποσοστού αυτού στο 30,4% το 1993 και 31,1% το 1994.

6.3 Συνέπειες του Προγράμματος.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα των προσπαθειών για περικοπές 
δαπανών και αύξηση των εσόδων είναι η σταθερή μείωση του 
πρωτογενούς ελλείμματος, που ήταν 9,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 
1989. Με τις πολιτικές που προδιαγράφονται αναμένεται η μετατροπή 
του σε πλεόνασμα που θα είναι της τάξης του 6% στο ΑΕΠ το 1994 . 
Σημείο καμπής αποτελεί ο επόμενος χρόνος, το 1992, όταν το μικρό 
πρωτογενές έλλειμμα του 1991 αναμένεται να γίνει πλεόνασμα της 
τάξης του 1,7% στο ΑΕΠ.
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Το έλλειμμα του Γενικού Προϋπολογισμού σε απόλυτους αριθμούν 
προβλέπεται να μειώνεται συνεχώς την επόμενη τριετία. Ως ποσοστό 
δε του ΑΕΠ θα πέσει μέχρι το 1994 κατά εννέα μονάδες σε σύγκριση 
με αυτό του 1991. Ετσι οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου θα είνςμ 
σημαντικά χαμηλότερες από ότι στο πρόσφατο παρελθόν, γεγονός -jtou 
θα ελαφρύνει την εσωτερική χρηματαγορά και θα θέσει τις βάσεις 
για μία σταδιακή μείωση των επιτοκίων. Αυτή η πρόβλεψη, μαζί με 
την αναμενόμενη σημαντική άνοδο των δημοσίων επενδύσεων και χην 
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, διαμορφώνουν το αναγκαίο κλίμα γ1α 
να επιταχυνθεί η αύξηση της εγχώριας παραγωγής και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς 
είναι πολύ ευκολότερο τα δημοσιονομικά ανοίγματα να κλείσουν.

Π ί νακας 6
Μεσοπρόθεσμοι Δημοσιονομικοί Στόχοι (ποσά σε δισ.δρχ.)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 Ηετεβολή επί X

Προγμ. Προγμ. Εκτιμ Προβλ. Προβλ. Προβλ. 90/89 91/90 92/91 93/92 94/93

Εσοδο Ταιτ. Προϋπ. 2126 2878 3800 4715 5541 6260 35.4 32,0 24.1 17.5 13,0
Αμεσοι φόροι 581 822 1016 1281 1527 1749 41.5 23,6 26.1 19.2 14.5
Εμμεσοι φόροι 1391 1877 2400 2951 3463 3898 34,9 27,9 23,0 17.4 12.6
Μή φορολ.Εσοδα 154 179 384 483 551 613 16.2 114,5 25.8 14.1 11.3
α) Τακτικά 154 179 264 333 391 433 16,2 47,5 26.1 17.4 10.7
β) Εκτοι τα 0 0 120 150 160 180 - - 25,0 6.7 12.5

Εσοδα Π.Δ.Ε. 57 92 119 175 203 231 61.4 29,3 47.1 16.0 13.8
Εσοδα Γεν.Κροτ.Προϋπ. 2183 2970 3919 4890 5744 6491 36.1 32,0 24.8 17.5 13.0

Δαπάνες Ταιτ. Προϋπ. 3297 4299 4954 5281 5836 6303 30.4 15.2 6.6 10,5 8.0
Αμοιβές 1206 1501 1711 1919 2073 2218 24.5 14.0 12,2 8.0 7.0
Επιχ.Δ επιδοτήσεις 754 841 818 849 850 841 11.5 -2.7 3.8 0,1 -1.1
Δαπ. γιά τόκους 731 1271 1556 1344 1620 1825 73.9 22.4 -13.6 20.5 12.7
ΕπιστρΛ αποδ.τρ. 402 465 591 759 876 974 15.7 27.1 28.4 15.4 11.2
Λοιπές δαπάνες 204 221 278 410 417 445 8.3 25.8 47.5 1.7 6.7

Δαπάνες Π.Δ.Ε. 429 465 605 710 825 940 8.4 30.1 17.4 16.2 13.9
Δατάνες Γεν.Κροτ.Προϋπ. 3726 4764 5559 5991 6661 7243 27,9 16.7 7.8 11.2 8.7

Ελλειμμα Ταιτ. Προϋπ. 1171 1421 1154 566 295 43 21.3 -18,8 -51.0 -47,9 -85.4
Ελλειμμα Π.Δ.Ε. 372 373 486 535 622 709 0.3 30.3 10.1 16.3 14,0
Ελλειμμα Γεν.Κροτ.Προϋπ. 1543 1794 1640 1101 917 752 16.3 -8.6 -32.9 -16.7 -18,0
Χρεολύσια 215 359 941 1413 1985 1742 67,0 162.1 50,2 40,5 -12,2
Πρυτον. Ελλ./Πλεόνασμα 812 523 84 -243 -703 -1073 - - - - -
Πρυτογ. Ελλ. X ΑΕΠ 9.3 5.0 0.7 -1.7 -4.3 -5.9 - - - - -
Ελλειμμα Γεν. X ΑΕΠ 17.6 17.2 13.1 7.6 5.6 4.1 - - - - -
Δαπάνες Γεν. X ΑΕΠ 42,4 45.6 44.5 * 41,5 40.6 39.9 - - - - -
Εσοδα Γεν. X ΑΕΠ 24.9 28.4 31.4 33.9 35.0 35.7 - - - - -
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

7.1. Γενικά

Απώτερος στόχος των Δημοσίων Επιχειρήσεων (Δ.Ε.), κατά τα 
επόμενα χρόνια, θα πρέπει να είναι η επίτευξη μιάς σταθερής και 
αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης. 0 στόχος αυτός είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί μόνο αν οι Δ.Ε. εξυγιανθούν και εκσυγχρονισθούν,σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν μέσα 
στο νεοδημιουργούμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Η απαλλαγή των Δ.Ε. από την ασφυκτική κρατική εξάρτηση, η 
απαγκίστρωσή τους από πλήθος γραφειοκρατικών διαδικασιών και 
διατάξεων - ήδη αυτό έχει γίνει με την έκδοση των Π.Δ. 360, 361 
και 362 για τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και την Ο.Α. αντίστοιχα - οι οποίες 
παρεμποδίζουν την υπεύθυνη άσκηση των δραστηριοτήτων των 
Διοικήσεών τους και η μεταφορά της ευθύνης αποκλειστικά στις 
Διοικήσεις τους θεωρείται ένα από τα πλέον σοβαρά μέτρα προς την 
κατεύθυνση του επιδιωκόμενου στόχου.
Βεβαίως οι Επιχειρήσεις αυτές θα εξακολουθούν να είναι Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και θα ελέγχονται στα ουσιώδη θέματα από την 
Κυβέρνηση.

Η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός των Δ.Ε. εξ άλλου θα 
πρέπει να επιδιωχθεί με τη δημιουργία από άλλους φορείς 
παραλλήλων δραστηριοτήτων προς αυτές τις οποίες οι Δ.Ε. 
πραγματοποιούν σήμερα, αλλά και με τη συμμετοχή ιδιωτών τόσο στο 
μετοχικό κεφάλαιο όσο και στη Διοίκηση των Δ.Ε.

Ετσι πιστεύεται ότι οι Δ.Ε. θα βελτιώσουν την ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών τους, θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους 
και θα καταστούν αποτελεσματικές στη διαχείρισή τους.

7.2. Οικονομική λειτουργία των Δ.Ε. 1988-1992

7.2.1. Επισκόπηση της περιόδου 1988-1991

Η διαχρονική εξέλιξη του οικονομικού αποτελέσματος των Δ.Ε. 
για την περίοδο 1988-1991 παρουσιάζεται στον πίνακα 7.1. ενώ στον 
Πίνακα 7.4 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία κατά Δ.Ε. για τα έτη 
1990-1991.

Η εξέλιξη των επενδύσεων των Δ.Ε. κατά την επισκοπούμενη 
περίοδο εμφανίζεται στους Πίνακες 7.3, 7.4 ενώ η κατά επιχείρηση 
ανάλυση στους Πίνακες 7.5 και 7.6.

Σημειώνεται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως των 
επενδύσεων των Δ.Ε. (20,8%) κατά την περίοδο 1988-1991 υπερέβη 
τον αντίστοιχο ρυθμό αυξήσεως του συνόλου των Δημοσίων Επενδύσεων 
αλλά και εκείνο των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου της 
Χώρας αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής τους στις Ακαθάριστες 
Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου της Χώρας. Και αυτό συνέβη γιατί 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις στους τομείς της
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Πίνακας 7.1
Εξέλιξη Οικονομικού Αποτελέσματος των Δημοσίων Επιχειρήσεων* 

(-) Ελλειμμα ( + ) πλεόνασμα 
(ποσά σε εκατ. δρχ.)

0ικον.Αποτέλεσμα Α π ο λ 0 Υ 1 0 τ ι κ ά Εκτιμήσεις Στόχοι
Δημ.Επιχειρήσεων 1988 1989 1990 1991 1992

1.Τρέχουσες τιμές -56947 - 127435 -142936 -34460 34629

2.Σταθερές τιμές
1988 -56947 - 112080 -104333 -21498 19292

3.Ποσοστό του (1)
στο ΑΕΠ 0,76 1,44 1,37 0,28 0,24

* ΑΕΔΙΚ, ΑΕΡΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΗ. ΔΕΘ, ΔΕΠ. ΔΕΠΑ, ΔΕΠ-ΕΚΥ, ΔΕΠΟΣ, ΔΕΦΑ, Ε.Ο.ΚΑΠΝΟΥ, ΕΚΟ-ΕΛΛΕΠΕΧ. 
ΕΛΔΑ, ΕΛΟΤ. ΕΛΤΑ, EOMMEX, EOT, ΕΟΦ, ΕΡΤ, ΕΤΜΟΑ. ΕΥΔΑΠ, ΙΓΜΕ, ΚΑΕ, ΚΕΔ, ΚΛΑ, ΚΛΘ, ΟΑΘ 
ΟΑΣ(ΣΥΝΟΛΟ), Ο.CATERING., ΟΔΔΥ, ΟΔΙΕ. ΟΕΔΒ, ΟΛΘ, ΟΛΠ,ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ, ΟΑ, Ο.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΚ 
ΟΠΑΠ. ΟΠΕ, Ο.ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΟΣΕ, ΟΣΚ, ΟΤΕ, ΟΥΘ, ΤΕΟ, ΕΑΒ, ΕΒΟ.

Ενέργειας (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΦΑ κλπ) των τηλεπ ι κο ι νων ι ών (ΟΤΕ κλπ) και 
των συγκοινωνιών (ΟΣΕ, Ο.Α. κλπ).

Οσον αφορά τις δανειακές ανάγκες των Δ.Ε. (Δημοσιονομική 
βάση δεν περιλαμβάνονται ανάγκες δανεισμού για χρεολύσια και 
κεφάλαιο κίνησης) η διαχρονική εξέλιξη παρουσιάζεται στους 
Πίνακες 7.2 κα 7.3 ενώ η αναλυτική παρουσίαση κατά Δ.Ε. γίνεται 
στους Πίνακας 7.5 και 7.6 για τα έτη 1990 και 1991. Σημειώνεται 
ότι οι δανειακές ανάγκες του 1991 είναι χαμηλότερες του στόχου 
που αρχικά είχε τεθεί και μαζί με τις δανειακές ανάγκες των 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (κεφ. 8) αποτελούν το 
1,47% του Α.Ε.Π. έναντι στόχου 2,2% του Α.Ε.Π. που αρχικά είχε 
τεθεί. Αυτό οφείλεται,σε σημαντική έκταση,στη μετατόπιση 
δανεισμού από τις Δ.Ε. στον προϋπολογισμό, με τη ρύθμιση των 
εγγυήσεων που αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια.

7.2.2. Προοτττικες για το 1992

Κατά το 1992 προβλέπεται να λάβουν χώρα τιμολογιακές 
αναπροσαρμογές σε μεσοσταθμικό επίπεδο που θα υπολείπεται 
σημαντικά του προσδοκώμενου τιμαρίθμου. Οσον αφορά τις προσλήψεις 
προσωπικού αυτές θα είναι ελάχιστες και μόνο για εξειδικευμένο 
προσωπικό. Η προδιαγραφόμενη πολιτική τιμολογιακών αναπροσαρμογών 
και προσλήψεων αλλά και η αυτοδέσμευση των Δ.Ε. για περιστολή 
των ελαστικών δαπανών προβλέπεται να έχει ως αποτέλεσμα και για 
πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, το οικονομικό αποτέλεσμα των 
Δ.Ε. να είναι πλεονασματικό στο ύψος των 34,5 δισ. δρχ. έναντι 
ισόποσου σχεδόν ελλείμματος το 1991.
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Πίνακας 7.2

Εξέλιξη των δανειακών αναγκών των Δημοσίων Επιχειρήσεων * 
(Δημοσιονομική βάση)
(ποσά σε εκατ. δρχ.)

Δανειακές Ανάγκες Α π ο λ 0 γ I σ τ ι κ ά Εκτιμήσεις Στόχοι
Δημ.Επιχειρήσεων 1988 1989 1990 1991 1992

1.Τρέχουσες τιμές 8797 96564 99703 53553 45355

2.Σταθερές τιμές
1988 8797 84929 72035 32443 25267

3.Ποοοστό του (1)
στο ΑΕΠ 0,1 1,10 • 0,94 0,42 0,31

* όπως η υποσημείωση του πίνακα 7.1

Στη διαμόρφωση αυτού του οικονομικού αποτελέσματος θα 
συμβάλλει και το σκέλος των τόκων η συμμετοχή των οποίων στις 
συνολικές δαπάνες αρχίζει να μειώνεται σταδιακά ύστερα και από τη 
ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών των Δ.Ε. με την έκδοση Ομολόγων από 
το Ελληνικό Δημόσιο.

Τονίζεται εν τούτοις ότι και το 1992 ορισμένες Δ.Ε., όπως 
οι συγκοινωνιακοί φορείς (ΟΣΕ, ΟΑΣ κλπ.) και οι πολεμικές 
βιομηχανίες (ΕΑΒ & ΕΒΟ), θα συνεχίσουν να είναι έντονα 
ελλε ι μματ ι κές. Το κατά Δ.Ε. οικονομικό αποτέλεσμα για το 1992 
εμφανίζεται στους Πίνακες 7.1., 7.4., & 7.7.

Η επενδυτική δραστηριότητα των Δ.Ε. το 1992 προβλέπεται να 
αυξηθεί κατά 50,0% σχεδόν (Πίνακες 7.3., 7.4. & 7.7.) έτσι ώστε 
αφενός να απορροφηθούν όλα τα ποσά από τις δεσμεύσεις του Κ.Π.Σ. 
και αφετέρου να προχωρήσουν έργα υποδομής σημαντικής 
σπουδαιότητας στους τομείς της ενέργειας (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ κλπ.) των 
τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και της οδοποιίας (ΤΕΟ).

Οσον αφορά τις δανειακές ανάγκες (δημοσιονομική βάση) των 
Δ.Ε. για το 1992 (Πίνακες 7.1., 7.3 & 7.7.) προβλέπεται να 
διαμορφωθούν σε επίπεδο χαμηλότερο εκείνου του 1991, όπως ο 
πίνακας 7.2 δείχνει και θα αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,31% του ΑΕΠ.
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Π ί νατκας 7.3

Δανειακές αναγκες και πηγές χρηματοδότησης των Δημοσίων 
Επιχειρήσεων *

(Δημοσιονομική βάση)
(ποσά σε εχατ.δρχ.)

Α π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ά Εκτιμήσεις Στ<5χοιΠ
1988 1989 1990 1991 1992

I.Ανάγκες
σε κεφάλαια

1.Οικ.Αποτέλεσμα
(-):έλλειμμα 
( + ):πλεόνασμα

-56947 -127435 -142936 -34460 34629

2.Επενδύσεις 244429 349156 355914 423644 639295
3.Λοιπές ανάγκες 29318 33405 41660 44274 49397

I.Σύνολο αναγκών
σε κεφάλαια 
(1+2+3) 330694 509996 540510 502378 654063

II.Πηγές
χρηματοδότησης

1.Επιχ.Τακτ.Προϋπ 40491 61529 51976 -9389 -23161
2.Επιχορηγ. ΠΔΕ 93037 95557 98613 104971 178736
3 . ΕΤΠΑ 24114 64289 51399 79280 105963
4.Αποσβέσεις 116903 126987 149393 178322 208898
5.Λοιποί Πόροι 47352 65070 89426 95641 138272
6.Δανέισμός 8797 96564 99703 53553 45355

II.Σύνολο πηγών
χρηματοδότ.
(1+2+3+4+5+6)

330694 509996 540510 502378 654063

* Η ανάλυση κατά'Δημόσια Επιχείρηση παρουσιάζεται στους Πίνακες 
7.4, 7.5, 7.6 & 7.7.

Σημειώνεται ότι το ύψος των δανειακών αναγκών των Δ.Ε. θα καλύψει 
μόνο το 7,1% των συνολικών επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ενώ το 
υπόλοιπο 92,9% θα καλυφθεί από επιχορηγήσεις του Π.Δ.Ε και των 
Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΟΚ (μέσω προγρ/τος Κ.Π.Σ.) και από 
τους ίδιους πόρους των επιχειρήσεων (κέρδη, συμμετοχές 
καταναλωτών και αποσβέσεις).
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πίνακας 7.4
Οικονομικό Αποτέλεσμα και Επενδύσεις κατά Δημόσια Επιχείρηση (ποσά σε εκατ.δρχ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΔΣΗΟΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1990 1991 1992 1990 1991 1992
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤ1ΜΣΗ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EJCTIMHEH ΣΤΟΧΟΙ

ΑΕΔΙΚ 315 280 175 7 100 122
ΑΕΡΟΛΙΗΕΜ ΑΘΗΝΩΝ -365 -508 -734 2 588 210
ΔΕΗ 1075 1150 7900 116995 96200 125000
ΔΕΘ 195 89 262 258 280 1282

ΔΕΠ -340 -154 62 6557 6383 15050
ΔΕΠΑ 205 527 75 2741 7615 52766

ΔΕΠ-ΕΚΥ 417 680 911 1719 1918 5412

ΔΕΠΟΙ 213 2014 1930 650 2815 2500

ΔΕΦΑ -524 -690 -667 804 1176 1578

Ε.Ο.ΚΑΠΝΟΥ 159 -177 635 443 38 529
ΕΚΟ-ΕΛΛΣΠΕΧ 3146 3092 6209 1476 2394 5579

ΕΛΔΑ 2362 4613 5894 3760 2700 5007

ΕΛΟΤ -166 -346 -380 150 644 645

ΕΛΤΑ -8998 -8900 -11196 563 600 1500
E0WEX -739 -2243 -2072 7292 10980 10000
EOT -3279 -2364 -3416 3975 3500 12000
ΕΟΦ 15002 24115 31734 329 1789 561
ΕΡΤ -11344 -4198 -1760 2039 2645 530

ETHQA -1487 -1792 -1593 454 360 507
ΕΥΔΑΠ -8983 -327 2570 7490 8148 10000
ΙΠ€ -1542 -1679 -1836 3345 3441 1823

ΚΑΕ 5515 6402 8240 117 96 1158

ΚΕΔ 224 188 2785 871 4134 10000
ΚΛΑ 93 93 240 5 93 179

ΚΛΘ 55 58 40 21 58 75

ΟΑΘ 1152 1252 1541 841 1113 1500

ΟΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ) -83280 -93470 -89218 2320 3469 3000

0.CATERING -3377 300 824 58 250 450

ΟΔΔΥ 2966 3144 3000 38 611 206

ΟΔΙΕ 1302 1350 1703 84 40 85

0ΕΔ8 -4515 -4484 -4485 1 28 26

ΟΛΘ 1197 1122 1757 332 1100 3400
ΟΛΠ .4608 2448 1400 4672 8200 9968
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ 1309 2300 264 7500 7709 7000

0ΛΥΗ1ΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ -34103 -10963 -1024 12357 11236 40408

ΟΛΥΜΠΙΑ»! ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 7 6 3 0 0 20

ΟΠΑΠ 21598 68762 74052 3740 2759 5343
ΟΠΕ -333 -396 -432 1514 2712 2125

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Β^βΑΚΟΣ -1337 -1358 -1555 0 4 95

ΟΣΕ -44988 -46648 -51693 26039 30550 35000

ΟΣΚ -2407 -3765 -4931 19869 43370 42200

ΟΤΕ 40929 56411 81249 61346 105000 120000

ΟΥΘ 310 352 635 907 1338 2518

ΤΈΟ 8344 5033 8637 50027 44200 99938

ΕΑ8 -33867 -23218 -29773 2206 786 2000

ΕΒΟ -9660 -12561 -3333 0 474 0

Σύνολο -142936 -34460 34629 355914 423644 639295
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Πίνακας 7.5
Δανειακές Ανογκες Δημοσίων Επιχειρήσεων κατά Επιχείρηση & Πήγες Χρηματοδότησης 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1990 (ποσά σε εκατ. δρχ.)

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΑΝΕΙΑ^
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKONOMIKqJJ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΧ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΗΤΣ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΡΟΙ
ΑΠΟΤΕΛ.

0)

ΤΑΚΤ.ΠΡ.

(2)

ΕΚΜ/ΣΗΣ

(3Μ1ΜΖ) Η)

ΓΙΔΕ,ΕΤΠΑ

(5)

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

(6)
(7)-(4)-
-(5)-(6) (8) (9)

Πθ)=-(3)+
(7)+(8)-(9)

ΑΕΔΙΚ 315 0 315 7 0 90 -83 0 0 -398
ΑΕΡ/ΜΗΜ ΑΘΗΝΩΝ -365 0 -365 2 369 1 -368 0 5 -8
ΔΕΗ 1075 0 1075 116995 23860 79736 13399 3213 14047 1490
ΔΕΘ 195 60 255 258 0 116 142 0 0 -113
ΔΕΠ -340 0 -340 6557 3000 91 3466 30 4952 -1116
ΔΕ ΠΑ 205 0 205 2741 0 137 2604 5 1679 725
ΔΕΠ-ΕΚΥ 417 0 417 1719 33 1185 501 498 3268 -2686
ΔΕΠΟΣ 213 0 213 650 455 15 180 0 0 -33
ΔΕΦΑ -524 0 -524 804 818 107 -121 0 0 403
Ε.Ο.ΚΑΓΝΟΥ 159 0 159 443 39 0 404 0 244 1
ΕΚΟ-ΕΛΛΕΠΕΧ 3146 0 3146 1476 747 1518 -789 1686 4129 -6378
ΕΛΔΑ 2362 0 2362 3760 0 12291 -8531 669 0 -10224
ΕΛΟΤ -166 110 -56 150 160 42 -52 0 0 4
ΕΛΤΑ -8996 0 -8998 563 0 443 120 0 9400 -282
ΕΟΜΗΕΧ -739 1050 311 7292 7837 0 -545 0 1502 -2358
EOT -3279 4009 730 3975 4024 0 -49 0 0 -779
ΕΟΦ 15002 0 15002 329 0 0 329 0 0 -14673
ΕΡΤ -11344 7500 -3844 2039 7 0 2032 0 1600 4276
ΕΤΗΟΑ -1487 920 -567 454 361 0 93 0 662 -2
ΕΥΔΑΠ -8983 0 -8983 7490 1748 2842 2900 1 3983 7901
inc -1542 1210 -332 3345 3861 0 -516 0 0 -184
ΚΑΕ 5515 -5398 117 117 0 0 117 0 0 0
ΚΕΔ 224 0 224 871 68 0 803 0 580 -1
ΚΛΑ 93 0 93 5 0 0 5 0 0 -88
ΚΛ8 55 0 55 21 0 0 21 0 0 -34
ΟΑΘ 1152 0 1152 841 34 140 667 -526 0 -1011
ΟΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ) -83280 27900 -55380 2320 1138 2028 -846 0 1050 53484
0.CATERING -3377 0 -3377 58 0 49 9 0 0 3386
ΟΔΔΥ 2966 -3528 -562 38 0 0 38 0 600 0
ΟΔΙΕ 1302 -1020 282 84 0 0 84 0 253 -451
ΟΕΔΒ -4515 4196 -319 1 0 0 1 0 321 -1
ΟΛΘ 1197 0 1197 332 598 0 -266 0 0 -1463
ΟΛΠ 4608 0 4608 4672 477 420 3775 0 7643 -8476
ΟΛΥΗΤ.ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ 1309 0 1309 7500 3252 863 3385 80 3233 -1077
0ΛΥΗ1. ΑΕΡΟΠΟΡ ΙΑ -34103 0 -34103 12357 0 10971 1386 11067 1953 44603
0ΛΥΗ1.Τ0ΥΡ/ΚΗ 7 0 7 0 0 0 0 0 0 -7
ΟΠΑΠ 215Θ8 -14858 6740 3740 0 0 3740 0 0 -3000
ΟΠΕ -333 430 97 1514 1293 22 199 0 102 0
ΟΡΓ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ -1337 1405 68 0 0 0 0 0 0 -68
ΟΣΕ -44988 27000 -17988 26039 27718 2587 -4266 4172 4204 13690
ΟΣΚ -2407 990 -1417 19869 11828 0 8041 0 9458 0
ΟΤΕ 40929 0 40929 61346 10784 30590 19972 10275 14152 -24834
ΟΥΘ 310 0 310 907 681 231 -5 490 406 -231
ΤΕΟ 8344 0 8344 50027 41822 0 8205 0 0 -139
ΕΑΒ -33867 0 -33867 2206 3000 1098 -1892 10000 0 41975
ΕΒΟ -9660 0 -9660 0 0 1780 -1780 0 0 7880

ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. -142936 51976 -90960 355914 150012 149393 56509 41660 89426 99703
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Π ί νακας 7.6
Δανειακές Ανάγκες Δημοσίων Επιχειρήσεων κατά Επιχείρηση & Πηγές Χρηματοδότησης 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 1991 (ποσά σε εκατ. δρχ.)

ΑΝΟΙΓΜΑ Ε»€ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ

ΛΙΜΟΣ ΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣ. ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΧΟΡ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣ. ΓΗΤΣ ΧΡΓΗ/ΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΡΟΙ

ΑΠΟΤΈΛ. ΤΑΚΤ.ΠΡ. ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΛΕ,ΕΤΠΑ ΑΠΟΣΒΕΣ. (7Η4)- (10)=-(3)+

(1) (Ζ) (3Ηΐ)+(2) (4) (5) (6) -(5)-(6) (8) 0) (7Π8Η9)

ΑΕΔΙΚ 280 0 280 100 0 90 10 0 0 -270

ΑΕΡ/ΜΜ A0WON -508 0 -508 588 1031 3 -446 1 64 -1

ΔΕΗ 1150 0 1150 96200 17800 99100 -20700 5100 16800 -33550

ΔΕΘ 89 50 139 280 280 100 -100 400 200 -39

ΔΕΠ -154 0 -154 6383 4575 95 1713 -504 3355 -1992

ΔΕΠΑ 527 0 527 7615 10930 240 -3555 5 -5758 1681

ΔΕΠ-ΕΚΥ 680 0 680 1918 175 1500 243 0 1800 -2237

ΔΕΠΟΣ 2014 0 2014 2815 663 20 2132 0 243 -125

ΔΕ»A -690 0 -690 1176 1606 120 -550 141 0 281

Ε.Ο.ΚΑΠΝΟΥ -177 0 -177 38 220 0 -182 0 0 -5
ΕΚΟ-ΕΑΛΕΠΕΧ 3092 0 3092 2394 280 1499 615 522 568 -2523

ΕΛΛΑ 4613 0 4613 2700 0 12500 -9800 1388 0 -13025

ΕΛΟΣ -346 125 -221 644 380 50 214 0 435 0

ΕΛΤΑ -8900 0 -8900 600 459 493 -352 2540 13116 -2028

EOtCX -2243 1150 -1093 10980 12180 0 -1200 0 2680 -2787

EOT -2364 2844 480 3500 2607 0 893 0 258 155

ΕΟΦ 24115 0 24115 1789 0 0 1789 2000 0 -20326

ΕΡΤ -4198 3900 -298 2645 1748 2000 -1103 1210 0 405

ETHQA -1792 1050 -742 360 1100 0 -740 0 0 2

ΕΥΔΑΠ -327 0 -327 8148 1932 3000 3216 3217 4141 2619

ΙΓΜΕ -1679 1170 -509 3441 3449 0 -8 0 0 501

ΚΑΕ 6402 -6306 96 96 0 0 96 0 0 0

ΚΕΔ 188 0 188 4134 160 0 3974 0 3786 0
ΚΛΑ 93 0 93 93 0 0 93 0 0 0

ΚΛΘ 58 0 58 58 0 0 58 0 5 -5
ΟΑβ 1252 0 1252 1113 40 160 913 -750 0 -1089

ΟΑΙ (ΣΥΝΟΛΟ) -93470 19190 -74280 3469 254 4190 -975 0 6763 66542

0.CATERING 300 0 300 250 0 56 194 0 0 -106

ΟΔΔΥ 3144 -2533 611 611 0 0 611 0 0 0

ΟΔΙΕ 1350 -1080 270 40 0 0 40 0 216 -446

ΟΕΔΒ -4484 4000 -484 28 0 0 28 0 512 0

ΟΛΘ 1122 0 1122 1100 10 0 1090 0 0 -32

ΟΛΠ 2448 0 2448 8200 2000 420 5780 0 3355 -23

ΟΛΥΗ1.ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ 2300 0 2300 7709 4682 1384 1643 0 0 -657

ΟΛΥΚΙ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ -10963 0 -10963 11236 5820 12671 -7255 7825 100 11433

0ΛΥΗ1.Τ0ΥΡ/ΚΗ 6 0 6 0 0 0 0 0 0 -6

0TW1 68762 -57003 11759 2759 0 0 2759 0 0 -9000

ΟΓΕ -396 604 208 2712 2155 28 529 0 319 2

OPT. ΒΑ76ΑΚ0Σ -1358 1500 142 4 0 0 4 0 52 -190

ΟΣΕ -46648 21000 -25648 30550 21845 2200 6505 0 2000 30153

ΟΣΚ -3765 950 -2815 43370 27075 0 16295 0 19035 75
ΟΤΕ 56411 0 56411 105000 18500 33000 53500 15362 20733 -8282

ΟΥΘ 352 0 352 1338 1338 273 -273 400 49 -274

ΤΈΟ 5033 0 5033 44200 38525 0 5675 0 814 -172

ΕΑΒ -23218 0 -23218 786 432 1367 -1013 0 0 22205

ΕΘΟ -12561 0 -12561 474 0 1763 -1289 5417 0 16689

ΣΥΝ. ΔΓΗ. ΕΠΙΧ. -34460 -9389 -43849 423644 184251 178322 61071 44274 95641 53553
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π ι νοτκας 7.7
Δανειακές Ανάγκες Δημοσίων Επιχειρήσεων κατά Επιχείρηση & Πηγές Χρηματοδότησης

ΣΤΟΧΟΙ 1992 (ποσά σε εκστ. δρχ.)

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΕΕΤΑΛΛΕΥΣΚΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΟΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΙΝΟΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΕ. ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΗ. ΕΠΙΧΟΡΕΓ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΤΓΕΣ ΧΡΕΜ/ΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΡΟΙ
ΑΠΟΤΕΑ. ΤΑΚΤ.ΓΡ. ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΔΕ,ΕΤΠΑ ΑΠΟΣΒΕΣ. (7)=(4)- Ο II 1

C
*J +

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) -(5)-(6) (8) (9) (7)+(8)-(9)

ΑΕΔ1Κ 175 0 175 122 0 90 32 0 0 -143
ΑΕΡ/ΜΗΝ ΑΘΗΝΟΝ -734 0 -734 210 1140 2 -932 200 1 1
ΔΕΗ 7900 0 7900 125000 14280 127100 -16380 5000 18600 -37880
ΔΕΘ 262 65 327 1282 1200 100 -18 200 0 -145
ΔΕΠ 62 0 62 15050 11500 95 3455 250 4228 -585
ΔΕ ΓΙΑ 75 0 75 52766 20000 320 32446 8 24100 8279
ΔΕΠ-ΕΧΥ 911 0 911 5412 96 1700 3616 0 3500 -795
ΔΕΠΟΣ 1930 0 1930 2500 360 20 2120 0 390 -200
ΔΕ4Α -667 0 -667 1578 1013 140 425 0 410 682
Ε.Ο.ΚΑΓΝΟΥ 635 0 635 529 140 0 389 0 0 -246
ΕΚΟ-ΕΛΛΕΠΕΧ 6209 0 6209 5579 0 1839 3740 862 1900 -3507
ΕΛΔΑ 5894 0 5894 5007 80 12000 -7073 2000 0 -10967
ΕΛΟΤ -380 137 -243 645 766 65 -186. 0 57 0
ΕΛΤΛ -11196 0 -11196 1500 451 575 474 0 13176 -1506
EOtCX -2072 1265 -807 10000 10265 0 -265 0 806 -264
EOT -3416 2800 -616 12000 12700 0 -700 0 0 -84
Ε04 31734 0 31734 561 0 0 561 0 0 -31173
ΕΡΤ -1760 2500 740 530 0 0 530 0 0 -210
ETMQA -1593 1300 -293 507 800 0 -293 0 0 0
ΕΥΔΑΠ 2570 0 2570 10000 3783 3020 3197 0 4277 -3650
ΙΓ>€ -1836 1293 -543 1823 2368 0 -545 0 0 -2
ΚΑΕ 8240 -7082 1158 1158 0 0 1158 0 0 0
ΚΕΔ 2785 0 2785 10000 590 0 9410 0 6625 0
ΚΛΑ 240 0 240 179 0 0 179 0 0 -61
ΚΛΘ 40 0 40 75 0 0 75 0 44 -9
ΟΑΘ 1541 0 1541 1500 18 170 1312 -693 0 -922
ΟΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ) -89218 18500 -70718 3000 293 3021 -314 0 3483 66921
0.CATERING 824 0 824 450 0 75 375 0 0 -449
ΟΔΔΥ 3000 -2795 205 206 0 0 206 0 0 1
ΟΔΙΕ 1703 -1140 563 85 0 0 85 0 23 -501
ΟΕΔΒ -4485 4400 -85 26 0 0 26 0 111 0
ΟΑΘ 1757 0 1757 3400 750 0 2650 0 900 -7
ΟΛΠ 1400 0 1400 9968 240 420 9308 0 7933 -25
ΟΛΥΚΙ.ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ 264 0 264 7000 5360 1933 -293 0 1380 -1937
ΟΛΥΗΠ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ -1024 0 -1024 40408 7220 13098 20090 0 15832 5282
ΟΛΥΜΠ.ΤΟΥΡ/ΚΗ 3 0 3 20 0 0 20 0 18 -1
ΟΠΑΠ 74052 -68709 5343 5343 0 0 5343 0 0 0
ΟΠΕ -432 555 123 2125 1930 29 166 0 43 0
ΟΡΓ.ΒΑΜΒΑΚΟΕ -1555 1650 95 95 0 0 95 0 0 0
ΟΣΕ -51693 21000 -30693 35000 30300 3750 950 0 1800 29843
ΟΣΚ -4931 1100 -3831 42200 46141 0 -3941 0 0 -110
ΟΤΈ 81249 0 81249 120000 14500 35675 69825 27100 25100 -9424
ΟΥΘ 635 0 635 2518 1750 340 428 200 333 -340
ΤΕΟ 8637 0 8637 99938 91500 0 8438 0 0 -199
ΕΑΒ -29773 0 -29773 2000 3165 1558 -2723 1000 3202 24848
ΕΒΟ -3333 0 -3333 0 0 1763 -1763 13270 0 14840

ΣΥΝ. ΔΕΗ. ΕΠΙΧ. 34629 -23161 11468 639295 284699 208898 145698 49397 138272 45355
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ





ΕΙΣΗΓΗΤΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

8.1. Γενικό

Το πρόβλημα της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ένα από τα 
σοβαρότερα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική 
Οικονομία. Ο Ασφαλιστικός Νόμος 1902/90 συνέβαλε στη βελτίωση του 
προβλήματος αυτού, απομένει όμως η δεύτερη φάση των διαρθρωτικών 
αλλαγών που μελετά η Επιτροπή του Ασφαλιστικού και η οποία θα 
οδηγήσει στην οριστική επίλυση του ζητήματος. Ιδιαίτερα πρέπει να 
συνεχιστεί ακόμη η προσπάθεια καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής 
με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εισπράξεως του ΙΚΑ, η 
διαμόρφωση αυστηροτέρων κριτηρίων για την χορήγηση συντάξεων 
αναπηρίας τόσον από το ΙΚΑ όσο κα από τον ΟΓΑ και η 
χορήγηση, πέραν του ελάχιστου ποσού μιας ομοιόμορφης σύνταξης, 
πρόσθετης σύνταξης ανάλογα με το ύψος των εισφορών.

8.2. Οικονομική κατάσταση των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΟΚΑΠ) και Πρόνοιας στην πενταετία 1988-1992.

8.2.1. Επισκόπηση της περιόδου 1988-1991.

Η διαχρονική εξέλιξη του οικονομικού αποτελέσματος των ΟΚΑΠ 
για την περίοδο 1988-1991 παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.1 ενώ στον 
Πίνακα 8.4 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία κατά ΟΚΑΠ για τα 
έτη 1990 και 1991.

Πίνακας 8.1

Εξέλιξη Οικονομικού Αποτελέσματος των Opyav. Κοινών. Ασφάλ. 
και Πρόνοιας*

(-) Ελλειμμα ( + ) πλεόνασμα 
(ποσά σε εκ στ. δρχ.)

Οικον.Αποτέλεσμα 
Οργαν. Κοινών. 
Ασφάλ. & Πρόνοιας

Α π ο λ ο υ ι σ 
1988 1989

τ ι κ ά 
1990

Εκτιμή
σεις
1991

Στόχοι
1992

1.Τρέχουσες τιμές -277079 -366470 -404764 -467813 -497834

2.Σταθερές τιμές 
1988 -277079 -322313 -295440 -291836 -277344

3.Ποσοστό του (1) 
το ΑΕΠ 3,70 4,14 3,87 3,74 3,43

* ΕΟΠ, ΕΡΓ.ΕΣΤΙΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΓΑ & ΟΕΚ
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ιϋμενη περίοδο 1988-1991 τιαρατη
διαχειριστικού ελλείμματος των ηι-Λη1ΐ0:ι

'-'■Κ-ΑΠ που
Tnc: Χώρας

εκε ivou

Κατά την επισκοπούμενη 
συνεχής επιδείνωση του
οφείλεται κυρίως στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό Οργανισμό της 
το ΙΚΑ, του οποίου τα έξοδα αυξάνουν με ρυθμό ταχύτερο 
των ιδίων εσόδων.

Σημειώνεται ότι η χειροτέρευση της ελλειμματικής δι 
του ΙΚΑ θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν ανακουφιζόταν 
τόκους των ληξιπροθέσμων χρεών του μέχρι 31.12.90, 
ρυθμίστηκαν με την έκδοση των ομολόγων του Ελληνικού 
στις αρχές του 1991.

αΧε ίρισης
τους 

τα οποία 
Δημοσ ί ου

Η εξέλιξη των επενδύσεων των ΟΚΑΠ εξάλλου εμφανίζεται 
Πίνακες 8.3 & 8.4 ενώ η κατά Οργανισμό ανάλυση στους Πίνακες 8 
& 8.6. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων α *-'* 
αφορά στην στεγαστική δραστηριότητα, για λογ/σμό των εργα^ου^^ ων 
που αναπτύσσει ο ΟΕΚ, με την κατασκευή κατοικιών ή χην ν' 
διαμερισμάτων τα οποία αποδίδει στους δικαιούχους.

στους

αγορά

Πίνακας 8.2

Εξέλιξη των Δανειακών Αναγκών των Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας*

(Δημοσιονομική βάση)
(ποσά σε εκατ. δρχ.)

Δανειακές Ανάγκες 
Οργ.Κοιν.Aof.&Πρόν.

Α π ο λ 
1988

ο γ ι σ τ 
1989

ι κ ά 
1990

Εκτιμήσεις
1991

Στόχοι
1992

1.Τρέχουσες τιμές 51395 88436 91595 132025 166244

2.Σταθερές τιμές 
1988 51395 77780 66972 82210 92615

3.Ποσοστό του (1) 
στο ΑΕΠ 0,69 1,0 0,88 1,05 1,15

* όπως η υποσημείωση του Πίνακα 8.1

Οσον αφορά τις δανειακές ανάγκες των ΟΚΑΠ (Δημοσιονομική 
Βάση) η διαχρονική εξέλιξή τους παρουσιάζεται στους Πίνακες 8 2 &
8.3 ενώ η αναλυτική παρουσίαση κατά ΟΚΑΠ γίνεται στους Πίνακες
8.5 & 8.6 για τα έτη 1990 & 1991.
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8.2.2 Προοπτικές για το 1992.

Το 1992 το έλλειμμα διαχείρισης των ΟΚΑΠ προβλέπετα ι να 
ανέλθει στο ύψος των 497,8 δισ. δρχ. έναντι 467,8 δισ.δρχ. το 
1991 και 404,8 δισ. δρχ. το 1990 όπως οι Πίνακες 8.1 & 8.4 
δε ί χνουν.
Η εξέλιξη αυτή καταγράψει την επιβράδυνση του ρυθμού αυξήσεως των 
ελλειμμάτων που μπορεί να θεωρηθεί και σαν αποτέλεσμα της 
εφαρμογής του Ν. 1902/90.

Πίνακας 8.3

Δανειακές Ανάγκες Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας* 
(ποσά σε εκατ.δρχ.)

Α π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ά Εκτιμήσεις Στόχοι
1988 1989 1990 1991 1992

I.Ανάγκες 
σε κεφάλαια

1.Οικ.Αποτέλεσμα -277079 -366470 -404764 -467813 -497834
(-):έλλειμμα 
( + ):πλεόνασμα

2.Επενδύσεις 16829 19170 20895 27225 33709
3.Λοιπές ανάγκες 20778 32211 16909 19170 20153

I.Σύνολο αναγκών
σε κεφάλαια 
(1+2+3) 314686 417851 442568 514208 551696

II.Πηγές
χρηματοδότησης

1.Επιχ.Τακτ.Προϋπ 243942 312354 320790 316343 327595
2.Π.Δ.Ε & ΕΤΠΑ 12668 14569 26825 57436 54185
3.Αποσβέσεις 382 255 208 150 200
4.Λοιποί Πόροι 6299 2237 3150 8254 3472

II.Σύνολο
χρηματοδότ. 
(1+2+3+4) 263291 329415 350973 382183 385452

III.Δανειακές
Ανάγκες
(ΐ-ιΐ) 51395 88436 91595 132025 166244

* Η ανάλυση κατά Δημόσια Επιχείρηση παρουσιάζεται στους πίνακες 8.5, 8.6 & 8.7

Η επενδυτική δραστηριότητα των ΟΚΑΠ το 1992 προβλέπεται να 
αυξηθεί κατά 23,8% έναντι του 1991 και η αύξηση αυτή προέρχεται 
κυρίως από τις ανάγκες του ΟΕΚ σε στεγαστικά προγράμματα (Πίνακες
8.3 & 8.4).
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Οι δανειακές ανάγκες των ΟΚΑΠ προβλέπεται να αυξηθούν Χο 
1 y 9 ^ λόγω κυρίως του ότι οι επιχορηγήσεις του τακτικού 
προϋ ι.ολογ ι σμού για το ΙΚΑ θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο του 
1991, παρά το ότι το διαχειριστικό του έλλειμμα παρουσιάζε!^ 
αύξηση.

Π ί νακας 8.4

Οικονομικό Αποτέλεσμα και Επενδύσεις κατά Οργανισμό 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

(ποσά σε εκ στ. δρχ.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ 1990 1991 1992 1990 1991 1992

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΧΤΙΜΜΣΗ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εκτιμιςη ΣΤΟΧΟΙ

ΕΟΠ -7278 -8595 -7894 82 600 406

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 727 3599 3988 389 683 800

ΙΚΑ -303300 -301600 -345984 1500 2500 3000

ΟΑΕΔ -27100 -73983 -53125 2004 6406 5000

ΟΓΑ -99740 -124630 -135285 1013 5 91

ΟΕΚ 31927 37396 40466 15907 17031 24412

ΣΥΝΟΛΟ -404764 -467813 -497834 20895 27225 33709

Π ί νακας 8.5

Δανειακές Ανάγκες Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κατά Οργανισμό
και Πηγές Χρηματοδότησης 

Απολογιστικά 1990 
(ποσά σε εκατ. δρχ.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΤΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ

Κ0ΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣ. ΕΓΈΝΔΥΣ. ΛΟΙΙΈΣ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

& ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΗ. ΕΠΙΧ0ΡΙΓ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥ- ΓΤΓΕΣ XPW/ΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΡΟΙ
(10)'-(3)+ΑΠ0ΤΕΛ. ΤΑΚΤ.ΓΡ. ΕΚΜ/ΣΗΣ ΣΕΙΣ ΠΔΕ,ΕΤΠΑ ΑΠ0ΣΒΕΣ. (7Μ4)-

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) -{5]-(6) (8) (9) (7)+(8)-(9)

ΕΟΠ -7278 7240 -38 82 679 0 -597 0 0 -559

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 727 0 727 389 12 208 169 2 0 -556

ΙΚΑ -303300 192000 -111300 1500 0 0 1500 0 3000 109800

ΟΑΕΔ -27100 3475 -23625 2004 26134 0 -24130 0 150 -655

ΟΓΑ -99740 117975 18235 1013 0 0 1013 0 0 -17222

ΟΕΚ 31927 100 32027 15907 0 0 15907 16907 0 787

ΣΥΝΟΛΟ -404764 320790 -83974 20895 26825 208 -6138 16909 3150 91595
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Π ί ναχας 8.6

Δανειακές Ανάγκες Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κατά Οργανισμό
και Πηγές Χρηματοδότησης 

Εκτιμήσεις 1991 
(ποσά σε εκατ. δρχ.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΓΕΝΔΥΣΕ0Ν ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ
Κ0ΙΝ.ΑΣ4ΑΛΙΣ. ΕΠΕΝΔΥΣ. ΛΟΙΓΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ
& ΓΡΟΝΟΙΑΣ 0ΙΚ0Ν0Μ. ΕΠΙΧΟΡΕΓ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥ- ΠΗΓΕΣ ΧΡΕΗ/ΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΡΟΙ

ΑΠΟΤ/ΣΜΑ ΤΑΚΤ.ΠΡ. ΕΧΗ/ΣΗΣ ΣΕΙΣ ΠΔΕ,ΕΤΠΑ ΑΠΟΣΒΕΣ. (7Η4)- (10)=-(3)+
0) (2) (3Μ1Μ2) (4) (5) (6) -(5)-(6) (8) (9) (7Μ8)-(9)

ΕΟΠ -8595 7547 -1048 600 650 0 -50 0 1000 -2
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 3599 0 3599 683 67 150 466 2 0 -3131
ΙΚΑ -301600 180000 -121600 2500 0 0 2500 0 0 124100
ΟΑΕΔ -73983 4058 -69925 6406 56719 0 -50313 -7100 1914 10598
ΟΓΑ -124630 124635 5 5 0 0 5 0 0 0
ΟΕΚ 37396 103 37499 17031 0 0 17031 26268 5340 460

ΣΥΝΟΛΟ -467813 316343 -151470 27225 57436 150 -30361 19170 8254 132025

Π ί νατκας 8.7

Δανειακές Ανάγκες Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κατά Οργανισμό
και Πηγές Χρηματοδότησης 

Στόχοι 1992 
(ποσά σε εκατ. δρχ.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ
Κ0ΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΗ. ΕΠΙΧΟΡΙΓ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΓΕΝΔΥ- ΠΓΕΣ ΧΡΙ Μ/ΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΡΟΙ

ΑΠΟΤΕΛ. ΤΑΚΤ.ΠΡ. ΕΚΗ/ΣΗΣ ΣΕΙΣ ΠΔΕ,ΕΤΠΑ ΑΠΟΣΒΕΣ. (7)=(4)- (10)=-(3)+
(1) (2) (3Μ1Μ2) (4) (5) (6) -(5)-(6) (8) (9) (7)+(Β)-(9)

ΕΟΠ -7894 7300 -594 406 800 0 -394 0 200 0
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 3988 0 3988 800 80 200 520 3 0 -3465
ΙΚΑ -345984 180000 -165984 3000 0 0 3000 0 0 168984
ΟΑΕΔ -53125 4820 -48305 5000 53305 0 -48305 0 0 0
ΟΓΑ -135285 135375 90 91 0 0 91 0 0 1
ΟΕΚ 40466 100 40566 24412 0 0 24412 20150 3272 724

ΣΥΝΟΛΟ -497834 3275S5 -170239 33709 54185 200 -20676 20153 3472 166244
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