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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1989 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Προς
Τη Βουλή των Ελλήνων

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Έχω την τιμή να σας υποβάλω για ψήφιση τον Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους του 1989 

σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.
Ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους του 1989 είναι ο τέταρτος Προϋπολογισμός της 

δεύτερης τετραετίας της Κυβέρνησης. Την πρώτη τετραετία η Κυβέρνηση έριξε το κύριο βάρος 
της πολιτικής της στην άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που είχαν συσσω- 
ρευθεί στο παρελθόν.

Κύριος στόχος της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης κατά τη δεύτερη τετραετία ήταν 
η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ταχύτερη και σε σταθερές βάσεις οικονομική ανάπτυξη, με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση σε μόνιμη βάση του βιοτικού επιπέδου του Ελληνικού λαού. Η εφαρ
μογή του διετούς σταθεροποιητικού προγράμματος απεδείχθη αναγκαία για την εξασφάλιση των 
προϋποθέσεων αυτών και η επιτυχία του έθεσε τα θεμέλια για μια νέα αναπτυξιακή πορεία της 
ελληνικής οικονομίας, στα πλαίσια του νέου πενταετούς προγράμματος 1988-1992.

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 1988 φανερώνει ότι οι στόχοι που είχε θέσει η Κυβέρ
νηση για το χρόνο που πέρασε επετεύχθηκαν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Το Ακαθόριστο 
Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 3,1%, υπερκαλύπτοντας τις προβλέψεις της Κυβέρνησης, το 
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συγκρατήθηκε στα επίπεδα του 1987 παρά τον 
επιταχυνόμενο ρυθμό ανάπτυξης, ο πληθωρισμός μειώθηκε και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της 
χώρας αυξήθηκαν με πρωτοφανείς για τη χώρα μας ρυθμούς. Η υπέρβαση των δανειακών ανα
γκών του δημοσίου έναντι του αρχικού στόχου είναι δικαιολογημένη και οφείλεται στις ουσιαστικές 
φορολογικές ελαφρύνσεις που θέσπισε η Κυβέρνηση από 1.1.1988 για τους μισθωτούς και συ
νταξιούχους, αλλά και για να διευκολύνει τις επενδύσεις.

Ο Προϋπολογισμός του οποίου ζητώ την έγκριση, καταρτίστηκε με κάθε ειλικρίνεια και απο
σκοπεί στο να συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα καταστήσουν την ελληνική 
οικονομία ικανή να ανταποκριθεί στην πρόκληση του 1992. Για το σκοπό αυτό έγινε προσπάθεια 
συγκράτησης των δαπανών του Γ.Π.Κ. στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα και συνετής αύξησης των 
εσόδων, ώστε να συγκρατηθεί το έλλειμμα και οι δανειακές ανάγκες του στα επίπεδα του 1988, 
το δε έλλειμμα του δημόσιου τομέα σε ταμειακή βάση να διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα 
από το 1988. Ταυτόχρονα επιδιώχθηκε να εξασφαλισθεί η συνέχιση της αναδιανομής του εισοδή
ματος υπέρ των ασθενεστέρων εισοδηματικών τάξεων με την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του 
φορολογικού μας συστήματος και τη συνεχιζόμενη αύξηση των κοινωνικών δαπανών του Προϋπο
λογισμού.

Βέβαιος ότι η πολιτική που ακολουθείται είναι στη σωστή κατεύθυνση και ότι και αυτός ο 
Προϋπολογισμός, όπως και οι προηγούμενοι, θα συμβάλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της 
χώρας ενόψη του 1992 και στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του Ελληνικού λαού, ζητώ να 
τον εγκρίνετε με την ψήφο σας.

Τέλος, θεωρώ καθήκον μου να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο 
Οικονομικών και τους δημόσιους λειτουργούς των οποίων η βοήθεια για την έγκαιρη και σωστή 
προετοιμασία και κατάθεση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους υπήρξε πολύτιμη.

Δημήτρης Τσοβόλας 
Υπουργός Οικονομικών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η διεθνής οικονομία εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του 1988 περισσότερο ικανοποιητικά 
από ό,τι αναμενόταν στις αρχές του έτους. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 1988 ο ρυθμός ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας διατηρή
θηκε στο υψηλό επίπεδο του δευτέρου εξαμήνου του 1987, ενώ ανάλογη αύξηση προβλέπεται 
και κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η παγκό
σμια χρηματιστηριακή κρίση του Οκτωβρίου 1987 επηρέασε ελάχιστα ή καθόλου την ανοδική 
πορεία της διεθνούς οικονομίας, με συνέπεια την αποκατάσταση, στις αρχές του τρέχοντος 
έτους, ομαλών συνθηκών λειτουργίας των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών.

Εξάλλου ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν ελαφρά χαμηλότερος από 
το μέσο όρο των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις για το 1988 ο 
μέσος ρυθμός ανάπτυξης της Κοινότητας αναμένεται να φθάσει το 3,5% περίπου έναντι 2,9% 
το 1987. Για το 1989 προβλέπεται ελαφρά κάμψη του ρυθμού ανόδου της οικονομικής δρα
στηριότητας στο 2,8%.

Οι μεγάλες ανισορροπίες στα εξωτερικά ισοζύγια των βιομηχανικών χωρών, που ήταν το 
κυρίαρχο στοιχείο των προηγούμενων ετών, αναμένεται ότι θα σημειώσουν ελαφρά μόνο βελτί
ωση κατά το τρέχον έτος. Έτοι, το θετικό κλίμα που επικρατεί τελευταία στις χρηματοπιστωτι
κές αγορές δεν αντανακλά ουσιαστική βελτίωση των ανισορροπιών αυτών και μπορεί εύκολα 
να διαταραχθεί.

Ο κίνδυνος οικονομικής ύφεσης φαίνεται ότι έχει περιορισθεί για τα επόμενα δύο έτη. 
Αρχίζουν όμως να διαφαίνονται τάοεις αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων σε αρκετές 
χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ η ανεργία διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε πολλές Ευρωπαϊκές 
χώρες. Ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, παρά το σχετικά υψηλό ρυθμό οικονομικής 
ανάπτυξης κατά το τρέχον έτος, δεν αναμένεται σημαντική μείωση της ανεργίας, η οποία 
εξακολουθεί να παραμένει γύρω στο 11% του ενεργού πληθυσμού.

Μετά τη Συμφωνία του Λούβρου (Φεβρουάριος 1987) και μέχρι τη χρηματιστηριακή κρίση 
του Οκτωβρίου του ίδιου έτους, η ισοτιμία του δολαρίου είχε παρουσιάσει σχετική σταθερότη
τα απέναντι οτα άλλα βασικά νομίσματα, ιδίως στο γερμανικό μάρκο και το ιαπωνικό γιεν. Από 
τις 19 Οκτωβρίου 1987 όμως και μέχρι τα τέλη του έτους, η συναλλαγματική ισοτιμία του 
δολαρίου υποχώρησε σημαντικά, ενώ από τις αρχές του 1988 άρχισε μια σταδιακή ανάκαμψη, 
ιδιαίτερα ως προς τα ευρωπαϊκά νομίσματα, που οδήγησε την ισοτιμία του δολαρίου το τρίτο 
τρίμηνο του 1988 σε ελαφρά υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του αντίστοιχου τριμήνου του 
1987. Έχουν εκφρασθεί διεθνώς φόβοι ότι άνοδος του δολαρίου θα ανακόψει την πορεία 
περιορισμού του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ. Η ανοδική τάση του δολαρίου έχει όμως 
πρόσφατα ανακοπεί.

Τα επίμονα και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ δη
μιουργούν ορισμένους προβληματισμούς σχετικά με το κατά πόσον ο ιδιωτικός τομέας των 
υπολοίπων χωρών θα είναι πρόθυμος να χρηματοδοτήσει αυτά τα ελλείμματα στις τρέχουσες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, χωρίς αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Η χρηματοδότηση των ελ
λειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ σε σημαντικό βαθμό από τις κεντρι
κές τράπεζες, ιδιαίτερα κατά το 1987, και η σχετικά μικρή ανοδική τάση που παρουσίασαν τα 
αμερικανικά επιτόκια μέχρι και τον Οκτώβριο του 1988, δημιουργούν αμφιβολίες για ομαλή ροή 
κεφαλαίων αυτής της έκτασης.
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1.1. Οικονομική Δραστηριότητα 1988-1989

Στις αρχές του 1988, ο ΟΟΣΑ προέβλεπε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για τις 
χώρες-μέλη του, λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που είχε δημιουργήσει η χρηματιστηριακή 
κρίση του Οκτωβρίου 1987. Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις αναμένονταν να παρου
σιάσουν σημαντική κάμψη, ιδίως στη Βόρεια Αμερική.

Στα μέσα του 1988, οι αρχικές εκτιμήσεις του Οργανισμού αναθεωρήθηκαν προς θετική 
κατεύθυνση (βλέπε Πίνακα 1.1.), ενώ οι τελευταίες προβλέπουν περαιτέρω βελτίωση της οικο
νομικής δραστηριότητας για ολόκληρο το έτος στις χώρες-μέλη του, αλλά και ειδικότερα στις 
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Πίνακας 1. 1.

Μεταβολή (%) του Πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (τιμές αγοράς) σε χώρες του ΟΟΣΑ11 * 1

1987 1988
(Εκτιμήσεις)

Σύνολο ΟΟΣΑ 3,1 3,0

Σύνολο ΕΟΚ 2,7 2,5
Βέλγιο 1.8 2,0
Γ αλλία 1.9 2,0
Γερμανία Δ. 1.7 2,3
Δανία -0,9 0
Ελλάδα** -0,4 3,1
Ηνωμένο Βασίλειο 4,5 3,5
Ιρλανδία* 3,1 0,3
Ισπανία 5,2 4,0
Ιταλία 3,1 2,5
Λουξεμβούργο 2,0 2,0
Ολλανδία 2,5 1.5
Πορτογαλία 5,0 4,3

Αλλες Χώρες
ΗΠΑ* 2,9 2,8
Ιαπωνία* 4,2 4.3
Καναδάς* 3,9 4,0
Αυστραλία 4,4 3,5
Τουρκία* 7,4 5.3

' Ρυθμοί Μεταβολής (%) Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
■* Εκτιμήσεις ΥΠΕΘΟ που συγκλίνουν με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ 

και θα παρουοιασθούν από ECONOMIC OUTLOOK του Δεκεμβρίου 1988.
1) Πηγή: O.E.C.D., ECONOMIC OUTLOOK No 43. JUNE 1988. Πίνακες 1 και 2
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1.2. Απασχόληση και Ανεργία

Οι ρυθμοί αύξησης του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης εκτιμάται ότι θα σημει
ώσουν κάποια επιβράδυνση στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, και ειδικότερα στην Ευρώπη, 
κατά τα έτη 1988 και 1989. Το ποσοστό της ανεργίας στις χώρες-μέλη της ΕΟΚ που έφθασε 
στο 1987 το 11% εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο ίδιο περίπου επίπεδο και στα δύο επόμενα 
έτη. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά ανεργίας 
μεταξύ των επιμέρους χωρών. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.2, το ποσοστό ανεργίας θα 
αυξηθεί στην Ιταλία, Δανία, Ιρλανδία, θα παραμεϊνει στάσιμο στην Ιαπωνία, Δυτική Γερμανία, 
Γαλλία και Ελλάδα, ενώ σχετική μείωση εκτιμάται ότι θα σημειωθεί στις ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμέ
νο Βασίλειο, Πορτογαλία, Ισπανία και Ολλανδία.

Πίνακας 1.2. 1

Ανεργοι σε ποσοστό (%) του Εργατικού Δυναμικού*11

1987 1988
(Εκτιμήσεις)

Σύνολο ΟΟΣΑ 7,9 7,5

Σύνολο ΕΟΚ 11,0 10,8
Βέλγιο 11.2 11.0
Γ αλλία 10,6 10,8
Γερμανία Δ. 7,9 8,0
Δανία 7,9 8,5
Ελλάδα" 7,4 7,5
Ηνωμένο Βασίλειο 10,4 9,5
Ιρλανδία 18,7 19,5
Ισπανία 20,6 19,5
Ιταλία ιι.ο 11,5
Λουξεμβούργο 1.6 1.5
Ολλανδία 12,6 12,3
Πορτογαλία 7,8 7,5

Αλλες Χώρες
ΗΠΑ 6,2 5.5
Ιαπωνία 2.8 2,5
Καναδάς 8,9 7,5
Αυστραλία 8,1 7,3
Τουρκία 15,1 16,0

• Σύμφωνο με εθνικούς ορισμούς
" Εκτιμήσεις ΥΠΕΘΟ που συγκλίνουν με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ 

και θα παρουοιασθούν από ECONOMIC OUTLOOK του Δεκεμβρίου 1988.
1) Πηγή: O.E.C.D.. ECONOMIC OUTLOOK. No 43. JUNE 1988, Πίνακες 16 και 17
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1.3. Πληθωρισμός

Ο ρυθμός ανόδου του αποπληθωριστή της ιδιωτικής κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα διατη
ρηθεί σχεδόν σταθερός κατά το έτος 198Θ στις χώρες-μέλη του ΟΟΙΑ, καθώς επίσης και στις 
χώρες της ΕΟΚ. Εν τούτοις, σε ορισμένες χώρες με υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού, όπως 
την Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία, αναμένεται αισθητή υποχώρηση. Επισημαίνεται ότι κατά 
το 1988 παρατηρήθηκε επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ιαπωνία και στη Δυτική Γερμανία, 
η οποία αναμένεται να συνεχισθεί και κατά το 1989.

Οι αυξήσεις των εμπορευματικών τιμών εκτός πετρελαίου δε φαίνεται να έχουν επηρεάσει 
σημαντικά την τελική διαμόρφωση του πληθωρισμού, ενδεχομένως και λόγω της ευνοϊκής 
επίδρασης από την υποχώρηση των τιμών πετρελαίου. Πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι σύμφω
να με πρόσφατες εκτιμήσεις, υπάρχουν κίνδυνοι για ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων σε 
χώρες με σχετικά αυξημένη ζήτηση και υψηλό βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυνα
μικού, όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πίνακας 1.3.

Μεταβολές (%) Αποπληθωριστή Ιδιωτικής 
Κατανάλωσης σε χώρες του ΟΟΣΑ1*

1987 1988
(Εκτιμήσεις)

Σύνολο ΟΟΣΑ Μ 3,5

Σύνολο ΕΟΚ 2,9 2,8
Βέλγιο 1,7 1,8
Γ αλλία 3.0 2,5
Γερμανία Δ. 0,5 1.0
Δανία 4,1 4,5
Ελλάδα* 15,8 13,5
Ηνωμένο Βασίλειο 3,3 3,3
Ιρλανδία 3,0 2,8
Ισπανία 5.3 4.5
Ιταλία 4,8 4,5
Λουξεμβούργο 1,0 1.5
Ολλανδία -0,1 0,8
Πορτογαλία 9,5 6.5

Αλλες Χώρες
ΗΠΑ 4,0 3,8
Ιαπωνία -ο,ι 1.3
Καναδάς 4.3 3,8
Αυστραλία 8,0 5,3
Τουρκία 39,0 56,0

* Εκτιμήσεις ΥΠΕΘΟ που συγκλίνουν με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ 
και θα παρουσιασθούν από ECONOMIC OUTLOOK του Δεκεμβρίου 1988.

1) Πηγή: O.E.C.D., ECONOMIC OUTLOOK No 43, JUNE 1988, Πίνακας 26
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1.4. Διεθνές Εμπόριο και Ισοζύγια Πληρωμών

Ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου αναμένεται να αυξηθεί το 1988 με ρυθμό υψηλότερο 
από εκείνον του προηγούμενου έτους (1988: 6,8%, 1987: 5,2%), αλλά εκτιμάται ότι θα σημει
ώσει σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με το ρυθμό αύξησης του δεύτερου εξαμήνου του 1987 
(11%). Ο ρυθμός αύξησης του όγκου εμπορίου μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ το 1988 
αναμένεται να σημειώσει ανεπαίσθητη επιβράδυνση (1988: 7,3%, 1987: 7,8%). Η αύξηση του 
όγκου του παγκόσμιου εμπορίου το 1988 εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις εξαγωγές 
των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ προς τις εκτός Οργανισμού χώρες, των οποίων ο ρυθμός ανόδου 
αναμένεται ότι θα είναι υψηλότερος από το ρυθμό των εισαγωγών του ΟΟΣΑ από τις χώρες

Πίνακας 1.4. * 1

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών1* 
(δισεκ. $)

1987 1988
(Εκτιμήσεις)

Η.Π.A. -160,7 -150,0
Ιαπωνία 87,0 85,0
Γερμανία Δ. 44,3 47,0
Γ αλλία -4,5 -5,0
Ηνωμένο Βασίλειο -2,7 -10,0
Καναδάς -7,2 -9,0
Ιταλία -0,7 -1.0
Σύνολο των επτά χωρών -44,6 -44,0
Υπόλοιπες χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ -8,9 -15,0

Αλλες χώρες - μέλη της ΕΟΚ
Βέλγιο - Λουξεμβούργο 2,5 2,3
Δανία -2,9 -2,8
Ελλάδα* -1,3 -1,3
Ιρλανδία 0,4 0,5
Ισπανία 0.1 -2.5
Ολλανδία 3,2 4,0
Πορτογαλία 0.7 0

Ομάδες χωρών
ΕΟΚ 39,0 29,5
ΟΟΣΑ -53,5 -58,0
OPEC
Αναπτυσσόμενες μη πετρέλαιο-

-4,0 -10,0

παραγωγοί χώρες 8,0 5,0

' Εκτιμήσεις ΥΠΕΘΟ που συγκλίνουν με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ και θα 
παρουοιοσθούν από ECONOMIC OUTLOOK του Δεκεμβρίου 198Θ.

1) Πηγή: O.E.C.D., ECONOMIC OUTLOOK. No 43. JUNE 19B8, Πίνακες 28. 29 και 63.
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αυτές Εξάλλου, οι όροι εμπορίου των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ προβλέπεται να παρουσιάσουν 
ελαφρά βελτίωση το 1988 σε σχέοη με το προηγούμενο έτος, οπότε είχαν μείνει ουσιαστικά 
αμετάβλητοι.

Το εμπορικό ισοζύγιο των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει το 1988 
μικρή βελτίωση. Στις ΗΠΑ προβλέπεται ότι θα σημειωθεί περιορισμός του εμπορικού ελλείμμα
τος, μετά τη σημαντική υποτίμηση του δολαρίου. Αντίθετα, τα πλεονάσματα του εμπορικού 
ισοζυγίου της Δυτικής Γερμανίας και της Ιαπωνίας θα διαμορφωθούν στα ίδια, περίπου, επίπε
δα με εκείνα του 1987. Αναμένεται όμως να σημειωθούν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις 
χώρες-μέλη της ΕΟΚ το 1988, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού πλεονάσματος, λόγω 
κυρίως της διεύρυνσης των ελλειμμάτων των ήδη ελλειμματικών χωρών. Όσον αφορά το ισο
ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ελα
φρά επιδείνωση το 1988, ενώ το πλεόνασμα των χωρών-μελών της Κοινότητας θα περιοριστεί 
αισθητά. Εξάλλου, σχετική επιδείνωση αναμένεται ότι θα παρουσιάσει το έλλειμμα τρεχουσών 
συναλλαγών των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ, ενώ οι αναπτυσσόμενες μη πετρελαιοπαραγωγοί 
χώρες θα παρουσιάσουν και το τρέχον έτος πλεόνασμα, σε σχετικά χαμηλότερο όμως επίπεδο 
από εκείνο του 1987.

1.5. Οικονομική και Δημοσιονομική Πολιτική

Η διεθνής οικονομική πολιτική κατά το τρέχον έτος χαρακτηρίζεται από συστηματικότερες 
προσπάθειες για στενότερη συνεργασία, με σκοπό την πιο εύρυθμη λειτουργία της διεθνούς 
οικονομίας. Οι προσπάθειες αυτές επιδιώκουν την προσαρμογή των εθνικών οικονομιών στις 
μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της απο- 
τελεσματικότητας των εθνικών οικονομικών πολιτικών.

Ο ρυθμός των διαρθρωτικών αλλαγών οι οποίες πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο 
παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Οι 
χώρες που εφάρμοσαν ταχύτερα προγράμματα διαρθρωτικών προσαρμογών (και ιδιαίτερα 
στους τομείς της φορολογίας, των πιστωτικών αγορών, του αγροτικού τομέα, της εμπορικής 
πολιτικής και των κινήτρων στη βιομηχανία) έχουν επιτύχει βελτίωση της διεθνούς οικονομικής 
θέσης τους.

Η διεθνής συνεργασία σημείωσε πρόοδο κατά τα δύο τελευταία έτη, ιδίως προς την κα
τεύθυνση της μεγαλύτερης σταθεροποίησης στις τιμές του συναλλάγματος, μέσω κατάλληλων 
αναπροσαρμογών της νομισματικής πολιτικής και συντονισμού των παρεμβάσεων στις αγορές 
συναλλάγματος, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης. Η συνέχιση και 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, σε συνδυασμό με πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής πολι
τικής και διαρθρωτικών αναπροσαρμογών, υποβοηθά τη διαδικασία μείωσης των εξωτερικών 
ανισορροπιών. Η χαλάρωση της έντασης στις αγορές συναλλάγματος και η αποκατάσταση του 
κλίματος εμπιστοσύνης, οδήγησε σε μείωση των επιτοκίων στις αρχές του τρέχοντος έτους. 
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους 1988, όμως, η νομισματική πολιτική έγινε περισσότερο 
περιοριστική, επειδή υπάρχουν ενδείξεις για παραπέρα ενίσχυση της συνολικής δαπάνης, παρά 
τη βελτίωση στις συνθήκες που επικρατούσαν στις αγορές συναλλάγματος. Η μεταστροφή 
αυτή εκδηλώθηκε με αυξήσεις των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων, και σε 
ορισμένες χώρες με μείωση του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος.

Η νομισματική πολιτική κατά τα δύο τελευταία έτη, ειδικότερα στις χώρες της Κοινότητας, 
ήταν επεκτατική, με στόχο τη σταθεροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την αντιμε
τώπιση της χρηματιστηριακής κρίσης. Έτσι, μετά την κρίση του Οκτωβρίου 1987, τα βραχυ
πρόθεσμα επιτόκια μειώθηκαν σημαντικά. Η παρατεταμένη όμως αύξηση της νομισματικής 
ρευστότητας ενίσχυσε την επέκταση της ζήτησης, αλλά δημιούργησε ανησυχίες για αναζωπύ
ρωση του πληθωρισμού, με συνέπεια την άνοδο των επιτοκίων κατά το δεύτερο τρίμηνο του
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1988, μετά την ανοδική πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου.
Στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής δεν σημειώθηκε ανάλογη πρόοδος της διεθνούς 

συνεργασίας και του συντονισμού των εθνικών οικονομικών πολιτικών. Το έλλειμμα του γενικού 
κρατικού προϋπολογισμού το 1988, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο σύνολο των χωρών-μελών του 
ΟΟΣΑ εκτιμάται ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 1987, (1985-1986: 3,4%, 1987: 
2,5%, 1988: 2,4). Η ελαφρά μόνο μείωση του σχετικού ελλείμματος του κρατικού προϋπολογι
σμού των ΗΠΑ (1988: -2,3%, 1987: -2,4%) και η αύξηση του αντιστοίχου της Ιαπωνίας (1988: 
-0,3%, 1987: -0,2%) και τη Δυτικής Γερμανίας (1988: -2,6%, 1987: -1,7%) θεωρούνται γενι
κώς ανεπαρκείς εξελίξεις για να επιφέρουν σημαντικό περιορισμό των σοβαρών ανισορροπιών 
στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών.

Ειδικότερα, η δημοσιονομική πολιτική στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν, κατά 
μέσο όρο κατά τα τελευταία χρόνια, μάλλον περιοριστική, σύμφωνα δε με πρόσφατες εκτιμή
σεις, δε θα διαφοροποιηθεί αισθητά ούτε και κατά το 1989. Πιο συγκεκριμένα, το έλλειμμα 
του δημοσίου στις χώρες της ΕΟΚ προβλέπεται ότι θα μειωθεί ελαφρά, το συνολικό φορολογι
κό βάρος δεν αναμένεται να περιοριστεί και οι δημόσιες επενδύσεις ως ποσοστό πάνω στο 
ΑΕΠ δεν αναμένεται ότι θα αυξηθούν.

Ειδικότερα, στη Δυτική Γερμανία οι δημοσιονομικές αρχές αποφάσισαν το 1988 να χαλα
ρώσουν την εξαιρετικά περιοριστική δημοσιονομική πολιτική της τελευταίας τριετίας, μειώνο
ντας τους φορολογικούς συντελεστές και αυξάνοντας το έλλειμμα του δημόσιου τομέα, με 
στόχο την τόνωση της εγχώριας ζήτησης και της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έντονη ζήτηση του ιδιωτικού τομέα και ο αυστηρός έλεγχος των 
δημοσίων δαπανών, συνέβαλαν στην εξάλειψη του ελλείμματος του δημόσιου τομέα το 1987. 
Εκτιμάται δε ότι ο δημόσιος τομέας δε θα παρουσιάσει έλλειμμα κατά το τρέχον έτος, παρά 
τις φορολογικές ελαφρύνσεις της τάξεως των 4 δισεκ. λιρών, που εξαγγέλθηκαν με τον προϋ
πολογισμό του περασμένου Μαρτίου.

Στη Γαλλία, το έλλειμμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα μειώθηκε από 2,9% του ΑΕΠ το 
1986, σε 2,5% το 1987, και με βάση την ακολουθούμενη πολιτική εκτιμάται ότι θα μειωθεί 
περαιτέρω κατά το τρέχον έτος.

Στην Ιταλία, οι δαπάνες των τελευταίων χρόνων συνέχισαν να υπερβαίνουν τα προϋπολογι- 
ζόμενα όρια. Ειδικότερα, ο στόχος περιορισμού των δαπανών, που είχε τεθεί για το 1987, δεν 
πραγματοποιήθηκε ενώ είναι αμφίβολο κατά πόσο θα επιτευχθεί, μέσα στο 1988 ο στόχος για 
μείωση του ελλείμματος του δημόσιου τομέα κατά 1% του ΑΕΠ. Η ιταλική κυβέρνηση εξήγγει
λε το Μάιο ένα 4ετές μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα, που αποσκοπεί στην σταθε
ροποίηση της σχέσης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μέχρι το έτος 1992 και στη μείωση 
του δημόσιου ελλείμματος σε 6% του ΑΕΠ. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μέτρα για αύξη
ση των φορολογικών εσόδων κατά 1,8% του ΑΕΠ και μείωση των δημόσιων δαπανών κατά 
1,5% του ΑΕΠ. Επιπλέον το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στη σταδιακή μεταρρύθμιση του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και ιατρικής περίθαλψης, και προβλέπει αναδιοργάνωση 
δημοσίων επιχειρήσεων που σήμερα παρουσιάζουν μεγάλα ελείμματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ελληνική οικονομία το 1988, μετά την εφαρμογή του διετούς σταθεροποιητικού προ
γράμματος, εισήλθε σε ανοδική φάση, που συνοδεύτηκε από περαιτέρω επιβράδυνση του 
πληθωρισμού, μικρή μείωση του ποσοστού ανεργίας και συγκράτηση του ελλείμματος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περίπου στο επίπεδο του 1987 που είναι σημαντικά χαμηλό
τερο από τα επίπεδα των αμέσως προηγουμένων ετών.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 1988, με υψηλό σχετι
κά ρυθμό που οφείλεται κυρίως στην άνοδο των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, 
ειδικότερα των παραγωγικών επενδύσεων, και στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Στα 
τέσσερα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των ιδιω
τικών επενδύσεων που προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 10,5% το 1988 έναντι 5,5% το
1987, 2,4% το 1986 και 2,3% το 1985. Η αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου σε συνδυασμό με την άνοδο της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης συνεπάγεται 
αυξημένες εισαγωγές κυρίως κεφαλαιακών αγαθών. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει 
σε αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο όμως θα καλυφθεί κατά 80% 
περίπου από αυξημένο πλεόνασμα του ισοζυγίου των αδήλων πόρων με τελικό αποτέλεσμα, 
όπως προαναφέρθηκε, τη διατήρηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
κοντά στο επίπεδο του 1987. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 2,4% το 1988 έναντι 2,6% το 1987. Παράλληλα, 
ο ρυθμός πληθωρισμού σημειώνει περαιτέρω επιβράδυνση και προβλέπεται ότι θα κυμανθεί 
γύρω στο 13,5%, έναντι 16,4% το 1987.

2.1. Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών

Σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις η οικονομική δραστηριότητα το 1988 παρουσίασε 
άνοδο, μετά από μικρή πτώση το 1987. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές, 
εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 3,2% έναντι μείωσης -0,4% το 1987 και αύξησης 1,4% το 1986. 
Στην αύξηση του ΑΕΠ συνέβαλαν και οι τρεις τομείς της οικονομίας. Σημαντική είναι η σύξηση 
του προϊόντος του τομέα παραγωγής αγαθών η οποία συνεπάγεται τη μεταβολή της διάρθρω
σης του ΑΕΠ υπέρ του τομέα αυτού.

Αναλυτικότερα, οι εξελίξεις κατά τομέα έχουν ως εξής (πίνακας 2.1.):
Το αγροτικό προϊόν προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά το 1988 (6,2%). Τη μεγαλύτερη 

συμβολή στην αύξηση θα έχει η παραγωγή των δενδρωδών, ενώ ουσιαστική θα είναι και η 
συμβολή των αροτραίων καλλιεργειών. Η αύξηση της παραγωγής των φυτικών προϊόντων εκτι- 
μάται ότι προέρχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος, από την άνοδο των στρεμματικών αποδόσεων 
όλων σχεδόν των καλλιεργειών, μετά την πτώση που είχαν παρουσιάσει το 1987, εξαιτίας των 
αντίξοων καιρικών συνθηκών.

Το προϊόν του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,0% το
1988. Η άνοδος αυτή αντανακλά τόσο την αύξηση της παραγωγής του συνόλου της βιομηχα
νίας όσο και του προϊόντος των κατασκευών. Ειδικότερα, η παραγωγή του συνόλου της βιομη
χανίας προβλέπεται να σημειώσει άνοδο κατά 2,8% συνεπεία ανόδου τόσο της μεταποιητικής 
παραγωγής και του ηλεκτρισμού, όσο και των ορυχείων. Εξάλλου, σημαντική άνοδο, σε σύγκρι
ση με το 1987, εκτιμάται να σημειώσει και το προϊόν των κατασκευών (6,0%).
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Πίνακας 2.1

Εξέλιξη του Ακαθ.Εγχ.Προϊόντος 
κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας

(σε δισ. δρχ.) 

(σταθ. τιμές 1970)

1986 1987 1988*
Ποσό % Ποσό % Ποσό %

Γ εωργία-Κτηνοτροφία 60,9 3,5 58,2 -4,5 61,8 6,2
Βιομηχανία 137,5 0,3 135,8 -1,2 141,2 4,0

(Ορυχεία) (8,0) (0.3) (8,0) (0,4) (8,5) (6,3)
(Μεταποίηση) (89,4) (-0,1) (87,5) (-2,2) (89,7) (2,5)
(Επιχ.Ηλεκτ.Φωτ.) (17,5) (2,4) (18,6) (6.2) (19,1) (3,4)
(Κατασκευές) (22,5) (-2,4) (21,7) (-3,8) (23,0) (6,0)

Υπηρεσίες 256,8 2,0 259,4 1,0 264,6 2.0
(Μεταφορές-Επικοιν.) (49,3) (1,0) (49,3) (0,0) (51,0) (3.4)
(Εμπόριο-Τ ράπεζες) (70,4) (2,0) (71,0) (0,8) (72,0) (1,5)
(Κατοικίες) (45,7) (2,6) (47,1) (3,0) (48,5) (3,0)
(Δημ.Διοίκηση-Ασφ.) (43,4) 0,2) ( (63,8) 0,2) (64,6) (1,2)
(Υγεία-Εκπαίδευση) (19,6) (3,3) (
(Διάφ. Υπηρεσίες) (28,3) (-1,5) (28,2) (-0,4) (28,5) (1.0)

Ακαθ.Εγχώρ. Προϊόν 455,2 1,4 453,3 -0,4 467,6 3,2

■ Εκτιμήσεις Δ/νοης Προγραμμάτων ΥΠΕΘΟ 
Πηγή: Προβλέψεις ΕΣΥΕ/Εθνικοΐ Λογαριασμοί

Το προϊόν του τομέα των υπηρεσιών εκτιμάται ότι αυξήθηκε το 1988 κατά 2,0% έναντι 
αύξησης 1% το 1987. Η επιτάχυνση αυτή του ρυθμού προέρχεται κυρίως από τις υπηρεσίες 
αγοράς, και είναι συνάρτηση της αύξησης του προϊόντος που σημειώθηκε στους τομείς παρα
γωγής αγαθών και της ανόδου στο πραγματικό διαθέσιμο ιδιωτικό εισόδημα.

2.2. Η δαπάνη της οικονομίας

Η εγχώρια τελική ζήτηση, σε σταθερές τιμές, αυξήθηκε το 1988 κατά 4,1% έναντι στασιμό
τητας το 1987 και μείωσης -0,5% το 1986. Η άνοδος αυτή προήλθε τόσο από την επιτάχυνση 
του ρυθμού ανόδου της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης όσο και των επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου.

Αναλυτικότερα, οι εξελίξεις στις βασικές κατηγορίες δαπάνης το 1988 είναι οι ακόλουθες 
(πίνακας 2.2):

Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,8% έναντι αύξησης 0,7% το 1987 και στασιμότη
τας το 1986. Η επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου το 1988 αντανακλά την άνοδο της δημόσιας 
κατανάλωσης κατά 5% (1987: 1,3%) και της ιδιωτικής κατά 2,3% (1987: 0,5%). Η αύξηση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,3% το 1988 (1987: 0,5%, 1986: 0,0%) οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην αύξηση κατά 3,5% του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος. Η αύξηση της ιδιωτι
κής κατανάλωσης με ρυθμό μικρότερο απ’ ό,τιτο διαθέσιμο εισόδημα είχε σαν αποτέλεσμα την 
αύξηση της μέσης ροπής προς αποταμίευση των ιδιωτών μετά τη μείωση που σημειώθηκε το
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Πίνακας 2.2

Διαθέσιμα αγαθά και υπηρεσίες και χρησιμοποίησή τους
(σε δισ. δρχ.) 

(σταθ. τιμές 1970) *

1986 1987 1988*
Ποσό % Ποσό % Ποσό %

Κατανάλωση 440,9 0,0 443,9 0,7 456,5 2,8
(Ιδιωτική) (358,6) (0,0) (360,5) (0,5) (368,9) (2,3)
(Δημόσια) (82,3) (0,0) (83,4) (1,3) (87,6) (5,0)

Ακαθ.Επενδύσεις παγίου κεφαλ. 77,6 -5,8 75,1 -3,2 82,6 10,0
(Ιδιωτικές) (50,9) (2,4) (53,7) (5,5) (59,3) (10,5)
(Δημόσιες) (26,7) (-18,1) (21,4) (-19,9) (23,3) (8,9)

Αυξομείωση αποθεμάτων ι
Στατιστικές διαφορές 1 16,0 - 15,5 - 17,1 -

ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 534,5 -0,5 534,5 0,0 556,2 4,1

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -22,3 - -24,3 - -30,2 -

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 112,8 14,1 121,7 7.9 128,8 5,8
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 135,1 3,8 146,0 8,1 159,0 8,9

Ακαθ. Εγχ. Προϊόν 512,2 1,2 510,2 -0,4 526,0 3,1
(σε αγοραίες τιμές)

* Εκτιμήσεις Δ/νσης Προγραμμάτων ΥΠΕΘΟ 
Πηγή: Προβλέψεις ΕΣΥΕ/ΕθνικοΙ Λογαριασμοί

1987. Εξάλλου, η αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δα
πανών για την αγορά αγαθών αλλά και της δαπάνης για μισθούς.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 10% το 
1988 έναντι μειώσεων 3,2% το 1987 και 5,8% το 1986. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν τόσο η 
άνοδος των ιδιωτικών επενδύσεων, (1988: 10,5%, 1987: 5,5%, 1986: 2,4%) όσο και οι δημό
σιες επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 8,9% μετά από αρνητικούς ρυθμούς τα δύο προηγούμε
να χρόνια (1987: -19,9%, 1986: -18,1%).

2.3 Απασχόληση - Ανεργία

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία εκτιμάται ότι η συνολική απασχόληση το 1988 θα σημειώ
σει μικρή αύξηση, επειδή πραγματοποιείται σημαντική άνοδος του μη αγροτικού ΑΕΠ και των 
ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και επειδή παρατηρείται αύξηση της αγροτικής παραγωγής και 
αναμένεται επομένως αύξηση της αγροτικής απασχόλησης.

Τα διαθέσιμα στοιχεία για το 1988 δείχνουν μια μικρή βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης 
στη βιομηχανία-βιοτεχνία. Ο σχετικός δείκτης της ΕΣΥΕ δείχνει μικρή αύξηση της απασχόλη
σης στο πρώτο εξάμηνο του 1988 (+1,0%), μετά τη μείωση που παρατηρήθηκε το 1987 
(-2,3%). Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, η απασχόληση στη βιομηχανία-βιοτεχνία θα αυξηθεί ελα
φρά το 1988.
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Η μικρή αύξηση της συνολικής απασχόλησης που αναμένεται για το 1988, δε φαίνεται ότι 
θα οξύνει το πρόβλημα της καταγραφόμενης ανεργίας, εφόσον συνεχιστεί η σταδιακή μείωση 
που παρατηρείται μετά το 1983 στο βαθμό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στο σύνολο 
του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών (1983: 63,4%, 1984: 63,3%, 1985: 62,2%, 1986: 61,8%, 
1987: 61,2%). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το ποσοστό ανεργίας σε μέσο επίπεδο 
έπεσε ελαφρά το πρώτο οκτάμηνο του 1988 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 1987 (5,9% 
το 1988 έναντι 6,5% το 1987).Μειωμένος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά 18,6% εμφανίζε
ται, επίσης, ο αριθμός των ανέργων οικοδόμων το πρώτο τρίμηνο (1988: 45.028 άτομα, 1987: 
55.296 άτομα). Εξάλλου, ο αριθμός νέων τοποθετήσεων αυξήθηκε κατά 6,7% το πρώτο οκτά
μηνο του 1988 (1987: -0,1%) ενώ ο αριθμός των απολύσεων μειώθηκε κατά 5,1% (1987: 
-0,7%). Ο αριθμός κενών θέσεων εργασίας, πάντως, μειώθηκε ελαφρά το πρώτο τρίμηνο του 
1988 (-1,9% το 1988 έναντι αύξησης 1% το 1987).

2.4. Οι εξελίξεις στις τιμές

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού που άρχισε μετά την εφαρμογή του σταθεροποιητικού 
προγράμματος τον Οκτώβριο του 1985, συνεχίστηκε και κατά το 1988. Έτσι, ο ρυθμός ανό
δου του δείκτη τιμών καταναλωτή σε μέσα επίπεδα, αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 13,5% 
φέτος, έναντι 16,4% το 1987 και 23,0% το 1986.

Η επιβράδυνση του αυξητικού ρυθμού των τιμών σημειώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά 
παρότι η οικονομία υπέστη το 1988 πληθωριστικές επιδράσεις από το αυξημένο κόστος εργα
σίας ανά μονάδα προϊόντος και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (καύσωνας Ιουλίου).

Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 
1988 ο ΔΤΚ σημείωσε άνοδο 11,9% έναντι 13,6% το 1987 και 15,2% το 1986 (Πίνακας 2.3). 
Στην επιβράδυνση του αυξητικού ρυθμού των τιμών στο δεκάμηνο του 1988 συνετέλεσε η 
συγκράτηση των τιμών στις περισσότερες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών του δείκτη τιμών 
καταναλωτή, κυρίως όμως, η μικρότερη αύξηση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών της 
ομάδας «υγεία - ατομική καθαριότητα» και των τιμολογίων των ΔΕΚΟ. Αντίθετα, επιτάχυνση 
σημειώθηκε στις τιμές των ειδών «διατροι >ής», που συνδέεται με τον καύσωνα του Ιουλίου και 
την αναπροσαρμογή της ισοτιμίας της «πράσινης δραχμής», καθώς και στις τιμές της ομάδας 
«ποτών-καπνού» που οφείλεται στην αύξηση της φορολογίας καπνού.

Πίνακας 2.3
Μεταβολές (%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(αρχή-τέλος περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου)

1986 1987 1988

Γενικός Δείκτης 
Ειδικοί Δείκτες:

15,2 13,6 11.9

Διατροφή 12,5 7,2 11.4
Ποτά-Καπνός 15,3 14,5 32,0
'Ενδυση-Υπόδηση 24,4 19,6 15,4
Στέγαση 12,2 13,5 10,8
Διαρκή αγαθά 20,4 15,0 8,2
Υγεία-Ατομική καθαριότητα 14,5 20,8 10,0
Εκπαίδευση-Μόρφωση-Αναψυχή 15,7 22,1 15,0
Μεταφορές-Επικοινωνίες 10,5 9.4 6,0
Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες 9.2 17.2 6,1
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Σε μέσα επίπεδα, ο ρυθμός αύξησης των τιμών στην περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου περιο
ρίστηκε φέτος σημαντικά και έφθασε το 13,4% έναντι αντίστοιχων ρυθμών 16,6% το 1987 και 
24,1% το 1986. Η επιβράδυνση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σ’ 
αυτό θα συντελέσουν αφενός μεν η συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των τιμών των εισαγομέ- 
νων και αφετέρου η μικρότερη επίπτωση των καθαρών έμμεσων φόρων.

2.5. Αμοιβή εργασίας

Το 1988 συνεχίστηκε για τους δημοσίους υπαλλήλους η εφαρμογή του συστήματος της ΑΤΑ 
που είχε ισχύσει το 1987, με δύο τροποποιήσεις: (α) δεν αφαιρείτο η επίπτωση του εισαγόμε- 
νου πληθωρισμού από το πρώτο κλιμάκιο υπολογισμού της ΑΤΑ και (β) σε περίπτωση απόκλι
σης στο τέλος κάθε τετραμήνου μεταξύ πραγματικού και προβλεφθέντος πληθωρισμού η δια
φορά καταβαλλόταν μαζί με την ΑΤΑ του επόμενου τετραμήνου. Για τους εργαζόμενους στον 
υπόλοιπο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό, το σύστημα αυτό αποτέλεσε κατευθυντήρια γραμμή 
στα πλαίσια των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες αποκαταστάθηκαν μετά 
τη λήξη της ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Ιανουάριου 1988, που καθορίζει τις κατώτατες απο
δοχές των ανειδίκευτων εργατοϋπαλλήλων, προέβλεπε πρόσθετη αύξηση 1,2%. Επίσης πρό
σθετες αυξήσεις έλαβαν κατά τη διάρκεια του έτους και οι δημόσιοι υπάλληλοι, με βάση τις 
ρυθμίσεις του Ν.1810/1988 για τη βελτίωση και συμπλήρωση του Ν.1505/84 περί ενιαίου μι
σθολογίου.

Η πολιτική αυτή συμπληρώθηκε από τα σημαντικά φορολογικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν 
πέρυσι και ισχύουν από τον Ιανουάριο 1988.

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του 1988 ψηφίστηκαν ο Ν. 1759/88 (ασφαλιστική κάλυψη ανα
σφαλίστων ομάδων και βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας), ο Ν. 1766/88 (κα
τάργηση του άρθρου 4 του Ν. 1365/83 για τις κοινωνικοποιήσεις), ο Ν. 1767/88 (συμβούλια των 
εργαζομένων στις επιχειρήσεις, συμπλήρωση του Ν. 1568/85 και κύρωση της 135 διεθνούς 
σύμβασης εργασίας) - που συνοδεύτηκε με την αποδοχή της 143 διεθνούς σύστασης εργα
σίας για το ίδιο θέμα -, και ο Ν. 1788/88 (κύρωση της Π. Υ.Σ. 10/88 για την πενθήμερη εργασία 
στα εμπορικά καταστήματα). Επίσης,εκδόθηκαν προεδρικά διατάγματα για τη διάθεση μετο
χών εταιριών στους εργαζόμενους (Π.Δ.30/88), για την προστασία των εργαζομένων που εκτί
θενται στην αμίαντο (Π.Δ.70α/88), για την επέκταση του Ν. 1483/84 (γονικές άδειες) στους 
υπαλλήλους του Δημοσίου (Π.Δ. 193/88), για τους τεχνικούς ασφαλείας και τους ιατρούς 
εργασίας (Π.Δ.294/88), και για το νέο μισθολόγιο των διπλωματικών υπαλλήλων (Π.Δ.367/88). 
Τέλος, τον Σεπτέμβριο δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την προώθηση της απα
σχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, τις ρυθμίσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες και 
τη βελτίωση της ασφαλιστικής κάλυψης των ανέργων, ενώ ολοκληρώνεται η κατάρτιση του 
νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.3239/55 για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη 
διαιτησία.

Οι αμοιβές των εργαζομένων θα αυξηθούν το 1988 τουλάχιστον κατά 17,5% έως 18% 
σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Επίσης, από τα στοιχεία των δειγματοληπτικών ερευνών της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι το α' 
εξάμηνο του 1988 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 1987:

α) Στη μεγάλη βιομηχανία, για τους εργάτες οι ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 16,2% 
και οι εβδομαδιαίες αποδοχές κατά 24,2%, για τους υπαλλήλους οι μηνιαίες αποδοχές αυξή
θηκαν κατά 26,6%.

β) Στο λιανικό εμπόριο, οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων αυξήθηκαν κατά 15,2%.
γ) Στα ορυχεία-μεταλλεία-λατομεία, οι εβδομαδιαίες αποδοχές των εργατοτεχνιτών αυξή

θηκαν κατά 19,4% και οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων κατά 18,0%.
Τέλος, σύμφωνα με άλλες έρευνες της ΕΣΥΕ, τον Απρίλιο του 1988 σε σύγκριση με τον ίδιο
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μήνα του 1987. οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων τραπεζών ήταν αυξημένες κατά 13,9%, 
ενώ οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων ασφαλειών ήταν αυξημένες κατά 18,5%.

2.6 Νομισματικές και Πιστωτικές Εξελίξεις

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της περιόδου Ιαν.-Αυγούστου 1988 η συνολική πιστωτική 
επέκταση προς την οικονομία από το τραπεζικό σύστημα σημείωσε αύξηση 7,1% έναντι 5,0% 
στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο ρυθμός αύξησης του χρήματος με την ευρεία έννοια 
(M3) διαμορφώθηκε στα περυσινά επίπεδα (Ιαν. -Αύγουστος 1988: 11,4%, Ιαν.-Αύγουστος 
1987: 11,5%).

Επιτάχυνση σημειώθηκε τόσο στην τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού όσο και του 
δημόσιου τομέα παρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των δανειακών αναγκών της Κεντρι
κής Διοίκησης δεν χρηματοδοτήθηκε φέτος από το τραπεζικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, η 
χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο οκτάμηνο Ιαν.-Αυγούστου 1988 κατά 6,5% 
έναντι αύξησης κατά 4% στο αντίστοιχο περυσινό οκτάμηνο. Στο δωδεκάμηνο Αυγούστου
1987 - Αυγούστου 1988, η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε σε 
12,7% έναντι πρόβλεψης 10-12% στο Νομισματικό Πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι στην περίοδο του οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου 1988 διατέθηκαν σε 
ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις έντοκα γραμμάτια και ομόλογα διετούς διάρκειας ύψους 220 
δισεκ. περίπου, έναντι διάθεσης 74 δισεκ. στην αντίστοιχη περίοδο του 1987. Επομένως ένας 
σημαντικός παράγοντας που περιόρισε την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης προς το 
δημόσιο τομέα ήταν το αυξημένο ενδιαφέρον του αποταμιευτικού κοινού για επενδύσεις σε 
έντοκα γραμμάτια ή ομολογιακούς τίτλους του Δημοσίου, που εκδηλώθηκε από τον Ιούλιο του 
1987.

Η χρηματοδότηση των ΔΕΚΟ στο οκτάμηνο Ιαν.-Αυγούστου 1988 ήταν επίσης υψηλότερη 
σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αυξημένη όμως χρηματοδότηση προς ορισμέ
νες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς αντισταθμίστηκε μερικά από μεγαλύτερα σε σύ
γκριση με πέρυσι πλεονάσματα άλλων, ασφαλιστικών κυρίως, οργανισμών που τοποθετήθηκαν 
σε καταθέσεις και χρεόγραφα του Δημοσίου. Οι καθαρές επομένως χρηματοδοτικές ανάγκες 
ολοκλήρου του τομέα των ΔΕΚΟ παρουσίασαν στην περίοδο του οκταμήνου περιορισμένη αύ
ξηση.

Όπως και πέρυσι οι δανειακές ανάγκες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υπερκαλύ
φθηκαν από εσωτερικές πηγές κεφαλαίων, γεγονός που αντανακλάται και στην ευνοϊκή δια
μόρφωση του βασικού ισοζυγίου πληρωμών. Συγκεκριμένα, στην περίοδο Ιαν.-Αυγούστου
1988 ο καθαρός εξωτερικός δανεισμός ήταν μικρότερος από την αύξηση των συναλλαγματι
κών διαθεσίμων.

2.7 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Όπως προαναφέρθηκε, η τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε ταχύ
τερα στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 1988 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 1987. 
Σημαντική επιτάχυνση σημειώθηκε στην πιστωτική επέκταση των εμπορικών τραπεζών (Ιαν.- 
Αυγούστου 1988: 4,2%, Ιαν.-Αυγούστου 1987: -0,5%), ενώ η πιστωτική επέκταση των ειδικών 
πιστωτικών οργανισμών διαμορφώθηκε στα περυσινά περίπου επίπεδα (Ιαν. -Αυγούστου 1988: 
8,7%, Ιαν.-Αυγούστου 1987: 8,6%).

Από την κατανομή των πιστώσεων κατά κλάδους, προκύπτει ότι επιτάχυνση της πιστωτι
κής επέκτασης σημειώθηκε σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας (Πίνακας 2.4). 
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επιτάχυνση στη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας, του εμπορίου, του 
οικισμού και του τουρισμού. Αύξηση εξάλλου, έναντι μείωσης στην αντίστοιχη περυσινή περίο-
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Πίνακας 2.4

Εξέλιξη Τραπεζικής Χρηματοδότησης κατά κλάδο 
Μεταβολές Ιανουάριου - Αυγούστου

(σε εκατ. δρχ.)

Ποσό Ποσοστό %
1987 1988 1987 1988

1. Ιδιωτικός τομέας + 102.384'1» + 179.174'1» +4,0<1» +6,5(1)
Μακροπρόθεσμα +60.218 +90.298 +5,3 +7,3
Βραχυπρόθεσμα +42.166 +88.876 +2,9 +5,9

Γ εωργία +68.907 +57.939 + 11,7 +8,5
Μακροπρόθεσμα -1.748 +5.947 -0,9 +2,8
Βραχυπρόθεσμα +27.981 +51.327 + 11,7 + 18,4
Γεωργικά εφόδια +4.514 -5.915 +9,3 -10,8
Οργ.Συγκ.Αγρ. Προϊόντων +38.160 +6.580 +37,8 +4,9

Βιομηχανία & Μεταλλεία +4.131 + 13.854 +0,4 + 1,5
Μακροπρόθεσμα +25.771 + 17.072 +7,0 +4,6
Βραχυπρόθεσμα -21.640 -3.218 -3,6 -0,6

Βιοτεχνία +5.456 + 16.513 +2,2 +6,0
Εμπόριο -12.728 + 10.427 -6,6 +5,3

Εσωτερικό +4.833 + 10.177 +3,8 +6,8
Λοιποί κλάδοι +36.618 +80.441 +6,4 + 12,6

Μακροπρόθεσμα +33.912 +60.604 +6,9 + 11,0
(Οικισμός) (+23.544) (+38.069) (+6,7) (+9.7)
(Τουρισμός) (+5.998) (+15.984) (+6,8) (+15,9)
(Ναυτιλία) (+3.684) (+2.108) (+16,3) (+8,2)
Βραχυπρόθεσμα +2.706 + 19.837 +3,2 +21,7

II. Δημόσιες Επιχ/σεις & Οργανισμοί +89.285 + 118.863 + 10,9 + 11,0

III. Λογ/σμοί Ειδικών Διαχειρ. Δημοσίου -584 + 13.695 -10,1 +39,8

Σύνολο + 191.085 +311.732 +5,6 +8,1

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

δο. σημειώθηκε και στη χρηματοδότηση της βιομηχανίας για κεφάλαια κίνησης.
Η επιβράδυνση που παρατηρήθηκε στη χρηματοδότηση της γεωργίας συνδέεται με την συ

γκέντρωση καπνών που το τρέχον έτος έγινε κυρίως από το εμπόριο.
Η ζήτηση πιστώσεων, ειδικότερα από το μεταποιητικό τομέα, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου- 

Αυγούστου 1988 επηρεάστηκε κυρίως από την ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής, θα 
πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη περίοδο του 1987 η ζήτηση πιστώσεων ήταν 
μειωμένη λόγω της σταδιακής αποδέσμευσης κεφαλαίων ύψους 68 δισ. από τις υποχρεωτικές 
καταθέσεις για εισαγωγές. Η σημαντική επιτάχυνση που παρατηρήθηκε στη χρηματοδότηση 
του εμπορίου αντανακλά ανάλογη εξέλιξη στη χρηματοδότηση κυρίως του εσωτερικού εμπο
ρίου και του καπνεμπορίου.
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2.8 Ιδιωτικές καταθέσεις

Οι ιδιωτικές καταθέσεις σε δραχμές στις εμπορικές τράπεζες και στους ειδικούς πιστωτι
κούς οργανισμούς έφθαοαν στο τέλος Σεπτεμβρίου τα 5.323 δισ., αυξήθηκαν δηλαδή στο 
εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου κατά 629 δια. ή 13,4% έναντι αύξησης κατά 530 δισ. ή 
14,2% στην περυσινή περίοδο. Στο δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 1987-Σεπτεμβρίου 1988, οι 
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 24,9% έναντι αύξησης κατά 25,8% το 1987. (Πίνακας 2.5).

Στην περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 1988, η αύξηση των καταθέσεων ταμιευτηρίου 
ήταν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες περίπου υψηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση του 1987

Πίνακας 2.5
Εξέλιξη των Ιδιωτικών Καταθέσεων 

(Ιανουάριος - Σεπτέμβριος)

(σε εκατ. δρχ.)

Μεταβολή Υπολοίπων

Υπόλοιπα Ποσά Ποσοστό %

Σε δραχμές
30.9.88* 1986 1987 1988* 1986 1987 1988*

Όψεως 210.124 -4.262 -1.800 -4.390 -2,5 -0,9 -2,0
Ταμιευτηρίου 3.436.796 198.622 281.085 415.527 10,1 11,7 13,8
Προθεσμίας 1.602.347 136.677 251.065 217.203 15,4 23,4 15,7
Δεσμευμένες 74.121 4.763 -465 731 10,5 -0,8 1.0
Σύνολο 5.323.388 335.800 529.885 629.071 10,9 14,2 13,4

Σε συνάλλαγμα 1.357.889 46.073 105.114 153.401 4.9 9,9 12,7

* Προσωρινά στοιχεία.

Πίνακας 2.6

Κατανομή της Αύξησης των Ιδιωτικών Καταθέσεων 
σε δραχμές κατά φορείς 

(Ιανουάριος - Σεπτέμβριος)

Σύνολο Ιδιωτικών Καταθέσεων Αποταμιευτικές Καταθέσεις

1986 1987 1988* 1986 1987 1988*
Εμπορικές Τράπεζες 79,1 78,0 74,3 79,8 78,7 74,1
Ειδικοί Πιστ. Οργ. 20,9 22,0 25,7 20,2 21,3 25,9
(Τ.Τ.) (1,7) (2,1) (4.6) (1.7) (2,1) (4.6)
(Α.Τ.Ε.) (16,3) (16.9) (16,5) (16,6) (16,5) (17,0)
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Προσωρινά Στοιχεία.
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(13,8% έναντι 11.7% το 1 9871. ενώ οι καταθέσεις προθεσμίας αυξήθηκαν με χαμηλότερο 
ρυθμό, λογω της σημαντικά υψηλότερης διάθεσης τίτλων του Δημοσίου στο φετινό εννεάμηνο. 
Ως προς τη συμμετοχή των διαφόρων πιστωτικών φορέων στην αύξηση των καταθέσεων, πα- 
ρατηρείται ότι στο εννεάμηνο σημειώθηκε μείωση της συμμετοχής των εμπορικών τραπεζών 
κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες και, αντίστοιχα, αύξηση της συμμετοχής των ειδικών πιστωτικών 
οργανισμών, που συνδέεται κυρίως με τη βελτίωση της συμμετοχής του Ταχυδρομικού Ταμιευ
τηρίου στην άντληση προθεσμιακών καταθέσεων. (Πίνακας 2.6).

2.9 Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 1988, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το έλ
λειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 18,3% και έφτασε τα 528 εκατ. 
δολ. έναντι 647 εκατ. δολ. την αντίστοιχη περίοδο του 1987. Το έλλειμμα αυτό υπερκαλύφτη
κε από την αυξημένη καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων η οποία έφτασε τα 1304 εκατ.δολ. 
(1987: 986 εκατ.δολ.). (Πίνακας 2.7).

Η σημαντική μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών ήταν αποτέλεσμα της αύξη
σης του εμπορικού ελλείμματος κατά 9,6% ή 504 εκατ.δολ. και του πλεονάσματος του ισοζυ
γίου των άδηλων συναλλαγών κατά 13,6% ή 623 εκατ.δολ.

Η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται αποκλειστικά στην κατά 17,4% αύξηση 
του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς τα καύσιμα. Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυ
γίου των καυσίμων μειώθηκε κατά 15,5%, παρά την αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, λόγω 
της πτώσης των τιμών του αργού πετρελαίου διεθνώς. Σημαντικό μέρος της αύξησης του 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς τα καύσιμα οφείλεται στην επίδραση που είχαν 
στις συναλλαγματικές ροές (επίσπευση εξαγωγών και επιβράδυνση εισαγωγών στο τέλος του 
1987) η μείωση των επιδοτήσεων στις εξαγωγές και η μείωση του ρυθμιστικού φόρου στις 
εισαγωγές από 1.1.1988. Οι επιδράσεις αυτές σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η οικονομική 
δραστηριότητα στο εσωτερικό και το εξωτερικό αυξήθηκε με τον ίδιο περίπου ρυθμό είχαν ως 
συνέπεια την αύξηση της συναλλαγματικής δαπάνης για εισαγωγές αγαθών εκτός από τα καύ
σιμα κατά 15,6% και των συναλλαγματικών εισπράξεων από εξαγωγές κατά 13,4%.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της συναλλαγματικής στατιστικής, που καλύπτουν την περίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουνίου 1988, προκύπτει ότι στην αύξηση της συναλλαγματικής δαπάνης για εισα
γωγές συνέβαλαν όλες οι επιμέρους κατηγορίες προϊόντων. Τη μεγαλύτερη, από όλες τις 
κατηγορίες, αύξηση (29%) σημείωσε η συναλλαγματική δαπάνη για εισαγωγές κεφαλαιουχικών 
αγαθών η οποία μάλιστα προήλθε εξ ολοκλήρου από την αύξηση κατά 41,4% της δαπάνης για 
εισαγωγές μηχανημάτων. Υψηλό ρυθμό ανόδου (25,1%) σημείωσε και η δαπάνη για εισαγωγές 
πρώτων υλών ενώ ο ρυθμός ανόδου της δαπάνης για εισαγωγές βιομηχανικών ειδών κατανάλω
σης και τροφίμων ήταν σημαντικά μικρότεροι (15% και 7,7% αντίστοιχα). Εξάλλου, η αύξηση 
των συναλλαγματικών εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών προήλθε στο μεγαλύτερο μέρος της 
από τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα ενώ στην αύξηση συνέβαλαν και τα ορυκτά και 
μεταλλεύματα, οι εισπράξεις των οποίων σχεδόν διπλασιάστηκαν, και τα τρόφιμα και ποτά. 
Αντίθετα, δεν είχαν συμβολή στην αύξηση, οι εξαγωγές καπνού που παρουσίασαν στάσιμες 
εισπράξεις και οι πρώτες ύλες και ημικατεργασμένα προϊόντα των οποίων οι εισπράξεις μειώ
θηκαν.

Η κατά 13,6% αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών ήταν 
αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων κατά 16,2% και των πληρωμών κατά 22,4%. Στην 
αύξηση των άδηλων εισπράξεων συνέβαλαν όλα τα βασικά κονδύλια με μοναδική εξαίρεση τις 
καθαρές μεταβιβάσεις απο την ΕΟΚ οι οποίες ήταν στάσιμες (αύξηση 1,2%). Οι άδηλες ει
σπράξεις χωρίς τις καθαρές μεταβιβάσεις από την ΕΟΚ αυξήθηκαν κατά 20,5%. Στην αύξηση 
αυτή συνέβαλε το συνεχιζόμενο κλίμα εμπιστοσύνης σχετικά με την εξέλιξη της συναλλαγματι
κής ισοτιμίας της δραχμής αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικώτερα.
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Πίνακας 2. 7 
Στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών 

(Ιανουάριος-Σεπτέμβριος)
(σε εκατ. δολλ )

1987 1988· Μεταβολή

Εισαγωγές 9.059,9 10.032,0 10,7
Καύσιμα 1.617,8 1.432,0 -11,5
Χωρίς καύσιμα 7.442,1 8.600,0 15,6

Εξαγωγές 3.819,0 4.287,0 12,3
Καύσιμα 373,8 381,0 1,9
Χωρίς καύσιμα 3.445,2 3.906,0 13,4

Εμπορικό Ισοζύγιο -5.240,9 -5.745,0 9,6

' Αδηλοι Πόροι 6.595,9 7.667,0 16,2
Ταξιδιωτικό 1.813,7 1.986,0 9.5
Μεταφορές 853,4 1.035,0 21,3
Μεταναστευτικά & εργατικά εμβ. 988,7 1.302,0 31,7
Τόκοι - Μερίσματα - Κέρδη 73,8 132,0 78,9
Αναλήψεις από μετ/μες καταθέσεις 813,2 931,0 14,5
Λοιποί 595,8 806,0 35,3
ΕΟΚ 1.457,3 1.475,0 1,2

Άδηλες Πληρωμές 2.001,6 2.450,0 22,4
Ταξιδιωτικό 350,2 517,0 47,6
Υπηρεσίες Δημοσίου 127,3 153,0 20,2
Τόκοι - Μερίσματα - Κέρδη 1.068,6 1.213,0 13,5
Μεταφορές 168,1 167,0 -0.7
Λοιπές 287,4 400,0 39,2

Ισοζύγιο αδήλων 4.594,3 5.217,0 13,6

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -646,6 -528,0 -18,3

Χρεολύσια -1.278,5 -1.439,0 12,6

Τρέχουσες συν/γές και χρεολύσια -1.925,1 -1.967,0 2,2

Εισροή Ιδιωτικών Κεφαλαίων 1.060,0 1.397,0 31,8
Επιχειρηματικά κεφάλαια 244,4 450,0 84,1
Για αγορά ακινήτων 484,2 693,0 43,1
Εμπορικές τράπεζες -71,4 54,0 -
Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων 274,6 117,0 -57,4
(Καταθέσεις ιδιωτών σε συν/μα) (259,9) (173,0) (-33,4)
Εμπορικές Πιστώσεις 144,7 115,0 -20,5
Λοιπά -16,5 -32,0 93,9

' Προσωρινά Στοιχεία

32



Η μεγάλη αύξηση των άδηλων πληρωμών θα πρέπει να οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη 
φάση προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας λόγω της σταδιακής απελευθέρωσης των σχετι
κών συναλλαγματικών ροών.

Στην περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 1988, η ακαθάριστη εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων 
αυξήθηκε κατά 31,8% και έφτασε τα 1.397 εκατ. δολ. έναντι εισροής 1060 εκατ.δολ. κατά το 
εννεάμηνο του 1987.

Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την άνοδο (κατά 24,4%) της εισροής μη δανειακών 
ιδιωτικών κεφαλαίων (επιχειρηματικά, κεφάλαια για αγορά ακινήτων, καταθέσεις πιστωτικών 
ιδρυμάτων, λοιπά μη επιχειρηματικά κεφάλαια), η οποία έφθασε στην περίοδο Ιανουαρίου- 
Σεπτεμβρίου 1988 τα 1.228 εκατ.δολ.έναντι 987 εκατ.δολ. της ίδιας περιόδου του 1987.

Από τις επιμέρους κατηγορίες των μη δανειακών κεφαλαίων, τη μεγαλύτερη αύξηση 
(84,1%) παρουσίασε η εισροή επιχειρηματικών κεφαλαίων που έφτασε τα 450 εκατ.δολ. ένα
ντι 244 εκατ.δολ. το ίδιο εννεάμηνο του 1987.

Συνεχίστηκε και κατά το τρέχον έτος η ταχύτατη αύξηση (43,1%) της εισροής κεφαλαίων 
για αγορά ακινήτων, τα οποία στο εννεάμηνο Ιαν.-Σεπτεμβρίου 1988 έφτασαν τα 693 εκατ. 
δολ. έναντι 484 εκατ.δολ. του ίδιου εννεαμήνου του 1987. Η αύξηση αυτή προήλθε τόσο από 
την απευθείας εισροή συναλλάγματος (1988: 441 εκατ.δολ., 1987: 326 εκατ.δολ.) όσο και 
από δραχμοποιήσεις καταθέσεων στεγαστικού ταμιευτηρίου (1988: 252 εκατ.δολ., 1987: 158 
εκατ.δολ.).

Κατά την περίοδο Ιαν.-Σεπτεμβρίου 1988 η καθαρή μεταβολή των καταθέσεων σε συνάλ
λαγμα των πιστωτικών ιδρυμάτων (καταθέσεις μείον αναλήψεις σε δραχμές και συνάλλαγμα) 
έφτασε τα 117 εκατ. δολ. έναντι 275 εκατ. δολ. της ίδιας περιόδου του 1987. Η μικρότερη 
αυτή εισροή οφείλεται σε διόγκωση των δραχμοποιήσεων συναλλάγματος από καταθέσεις για 
χρησιμοποίησή τους στην Ελλάδα, και όχι σε μικρότερη καθαρή εισροή συναλλάγματος. Επιση- 
μαίνεται ότι η καθαρή εισροή του τρέχοντος έτους προήλθε εξ ολοκλήρου από τις καταθέσεις 
ιδιωτών σε συνάλλαγμα (1988: 173 εκατ. δολ., 1987: 260 εκατ. δολ.), οι οποίες προέρχονται 
κυρίως από ομογενείς και Έλληνες εργαζόμενους στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η συνολική 
καθαρή εισροή συναλλάγματος (δηλαδή, νέες καταθέσεις μείον αναλήψεις σε συνάλλαγμα) 
έφτασε τα 1.232 εκατ. δολ. στο εννεάμηνο του 1988 (+30%) έναντι 948 εκατ.δολ. του εννεα
μήνου του 1987. Στην ίδια περίοδο οι δραχμοποιήσεις καταθέσεων αυξήθηκαν από 689 εκατ. 
δολ. του 1987 σε 1045 εκατ. δολ. το 1988 (+51,7%).

Όσον αφορά με τις υπόλοιπες κατηγορίες ιδιωτικών κεφαλαίων στην περίοδο Ιαν- 
Σεπτεμβρίου 1988 σημειώθηκαν οι ακόλουθες εξελίξεις:

Οι δανειακές συναλλαγές των εμπορικών τραπεζών με το εξωτερικό (αναλήψεις νέων 
δανείων από το εξωτερικό μείον χορηγήσεις δανείων προς τράπεζες του εξωτερικού) παρου
σίασαν καθαρή εισροή 54 εκατ.δολ. έναντι εκροής 71 εκατ.δολ. στην ίδια περίοδο του 1987.

Η μεταβολή των εμπορικών πιστώσεων εξωτερικού (νέες αποδοχές μείον εξοφλήσεις) 
μειώθηκε απο 145 εκατ.δολ. το εννεάμηνο του 1987 σε 115 εκατ.δολ. στην αντίστοιχη φετινή 
περίοδο.

Τέλος, οι πληρωμές χρεολυσίων έφτασαν τα 1.439 εκατ.δολ. έναντι 1.278 εκατ. δολ. στο 
αντίστοιχο εννεάμηνο του 1987.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1988

3.1 Αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Οι δημοσιονομικές εξελίξεις το 1988 χαρακτηρίστηκαν από την προσπάθεια να διασφαλι
στούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα ωφέλη από την επιτυχία του σταθεροποιητικού προ
γράμματος και να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν τη λειτουργία της οικονο
μίας μέσα στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά το 1992 με τις λιγότερες κατά το δυνατόν 
ανισσοροπίες και διαφοροποιήσεις.

Οι στόχοι του 1988 για επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότη
τας με ταυτόχρονη διατήρηση σταθερότητας σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας πραγματοποιή
θηκαν με μικρές μόνο αποκλίσεις. Αυτό άλλωστε είναι φυσικό να συμβαίνει κατά την φάση της 
επιταχυνόμενης οικονομικής διαδικασίας, πολύ δε περισσότερο όταν η οικονομία παρουσιάζει 
ακόμη διαρθρωτικές αδυναμίες. Έτσι, κάποια απόκλιση από τους στόχους παρουσιάσθηκε 
κυρίως στις δανειακές ανάγκες του Δημοσίου, που όμως δεν επηρεάζουν τα ευνοϊκά αποτελέ
σματα που έχουν επιτευχθεί από την εφαρμογή τόσο του σταθεροποιητικού προγράμματος 
όσο και γενικότερα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Γιαυτό η εξέλιξη αυτή θα 
ληφθεί υπόψη στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, τόσο κατά το 1989, όσο και κατά τα 
επόμενα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, κατά το 1988 οι καθαρές δανειακές ανάγκες του δημόσιου 
τομέα σαν ποσοστό στο ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στο 15,6% περίπου, έναντι 13,2% 
το 1987.

Η απόκλιση αυτή στις δανειακές ανάγκες όπως προαναφέρθηκε, είναι πρόσκαιρο φαινόμενο 
το οποίο οφείλεται κυρίως:

α)Στο γεγονός ότι το 1988 ήταν ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του νέου συστήματος φορο
λογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και κατά το έτος αυτό λειτούργησαν μόνο 
οι ρυθμίσεις που επηρέασαν τα έσοδα μειωτικά και όχι το σύνολο των ρυθμίσεων. Η σημαντική 
αύξηση του εισοδήματος που αναμένεται να δηλωθεί από το 1989 και μετά, λόγω της μείωσης 
της φορολογικής επιβάρυνσης, και της θεσμοθέτησης αντικρουόμενων συμφερόντων, καθώς 
και της συνολικής εφαρμογής της αναμορφωμένης φορολογικής νομοθεσίας, θα αντισταθμίσει 
σταδιακά την απώλεια εσόδων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης και στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.

β)Στη θέσπιση αφορολόγητων αποθεματικών για τα κέρδη των επιχειρήσεων που επενδύ
ονται, καθώς και στη μείωση των φορολογικών συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος νομι
κών προσώπων. Η υστέρηση εσόδων από αυτήν την πηγή αναμένεται να αντισταθμιστεί τα 
επόμενα έτη λόγω, κυρίως, της αναθέρμανσης της οικονομίας και της επιτάχυνσης της οικονο
μικής ανάπτυξης.

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους στόχους, αυτοί υλοποιήθηκαν σχεδόν στο ακέραιο. Συγκε
κριμένα η ανεργία συγκρατήθηκε κατά το 1988 στα χαμηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 
χώρες της ΕΟΚ επίπεδα, το παραγωγικό κεφάλαιο της χώρας παρουσίασε σημαντική αύξηση, 
το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών βελτιώθηκε αισθητά, ο καθαρός δανεισμός από το εξωτερι
κό ήταν σχεδόν μηδενικός και ο πληθωρισμός παρουσιάζει παραπέρα μείωση και εκτιμάται ότι 
θα κυμανθεί γύρω στο 13,5%.
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Μια μακροσκοπική εξέταση των εξελίξεων κατά την περίοδο εφαρμογής του σταθεροποι
ητικού προγράμματος και μετά, δείχνει ότι η δυναμική εξέλιξη των μεγεθών τοποθετεί την 
Οικονομία στην αναπτυξιακή τροχιά, έστω και με τη σχετική απόκλιση στις δανειακές ανάγκες 
του Δημόσιου Τομέα. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι η διατήρηση και η βελτίωση των συνθηκών 
για ταχύτερη και σταθερότερη ανάπτυξη προϋποθέτει κοινωνική συνοχή και διαρκή βελτίωση 
της παραγωγικότητας της οικονομίας. Επίσης, χωρίς να παραβλέπεται η καθοριστικής σημα
σίας προσπάθεια για συμπίεση των ελλειμμάτων του Δημόσιου τομέα, θα πρέπει να τονιστεί 
ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ορθολογική 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Στον τομέα της φορολογίας ολοκληρώθηκε κατά το 1988 η ριζική αλλαγή στο φορολογικό 
σύστημα, τόσο με την μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος και του αριθμού των 
κλιμακίων, όσο και με τη σημαντική αύξηση των αφορολόγητων ποσών εισοδήματος και με 
άλλες σημαντικές ρυθμίσεις, που έχουν σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική ελάφρυνση από το 
φόρο εισοδήματος όλων των κατηγοριών φορολογουμένων. Εξάλλου, από τις αρχές του 1987 
εφαρμόζεται, όπως είναι γνωστό, ο Φ.Π.Α. που άλλαξε τη δομή της έμμεσης φορολογίας, 
απλοποίησε το σύστημα, ενίσχυσε την αποτελεσματικότητά του και βοήθησε στην προώθηση 
των επενδύσεων και των εξαγωγών και γενικά συνέβαλε στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Από την άλλη πλευρά, στον τομέα των δαπανών, η αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης 
του δημοσίου με άμεση προσφυγή στην ελεύθερη αγορά και εκτός τραπεζικού συστήματος 
αποτελεί καινοτομία που οδηγεί στην εξυγίανση του χρηματοδοτικού συστήματος, παρά το 
γεγονός ότι έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού του δημοσίου.

Η αύξηση του επιτοκίου δανεισμού του δημοσίου από την ελεύθερη αγορά έχει επηρεάσει 
σημαντικά την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, γεγονός που ανεβάζει τη συμμετοχή των 
δαπανών αυτών στο σύνολο των τακτικών δαπανών. Σημαντικά αυξημένη, είναι και κατά το 
1988 η συμμετοχή των δαπανών για μισθούς και συντάξεις γιατί μετά τη λήξη του σταθεροποι
ητικού προγράμματος χορηγήθηκαν σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις (χορήγηση διορθωτικού 
ποσού ΑΤΑ, βελτίωση ενιαίου μισθολογίου κλπ.)

3.2 Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους

Ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους που είναι το κύριο μέσο για την υλοποίηση της 
δημοσιονομικής πολιτικής, εκτός των άλλων, είχε για το 1988 τους εξής βασικούς στόχους: α) 
την αύξηση του εισοδήματος και τη δικαιότερη κατανομή τόσο του εισοδήματος όσο και των 
φορολογικών βαρών, β) την ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας και γ) τη βελτίωση των 
κοινωνικών παροχών και της ποιότητας ζωής.

Η υλοποίηση του πρώτου στόχου στηρίχθηκε αφενός στη χορήγηση ονομαστικών αυξήσε
ων και διορθωτικού ποσού ΑΤΑ από την αρχή του χρόνου και αφετέρου στη σημαντική μείωση 
της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που ίσχυσε από τις αρχές του 1988 και είχε 
σα\/ αποτέλεσμα την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων.

Ο δεύτερος στόχος, που είναι και ο σημαντικότερος ενόψει του 1992, υλοποιήθηκε με 
την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων μέσα από την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων 
στα Νομικά Πρόσωπα, αλλά και με το ευνοϊκό κλίμα που δημιουργήθηκε από την οικονομική 
πολιτική των τελευταίων ετών. Επίσης,ο' αυτό συνέβαλαν και οι δημόσιες επενδύσεις που 
διευκολύνουν την ανάπτυξη της υποδομής που είναι απαραίτητη για την αποδοτικότερη λει
τουργία της οικονομίας.

Για την υλοποίηση του τρίτου στόχου διατέθηκαν κατά το 1988, σημαντικά αυξημένες 
πιστώσεις για την Υγεία και την Παιδεία καθώς επίσης και επί πλέον 120 περίπου δισ. στους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ,ΟΓΑ) και στους συγκοινωνιακούς φορείς,για την βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής.
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Το έλλειμμα του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους απο 91 5.6 διο. που ήταν το 1 987 
έφτασε σε 1.167,5 διο. το 1 988 (αύξηση 27,5%). Αν αφαιρεθούν τα χρεολύσια τότε το καθαρό 
έλλειμμα του Γ.Π.Κ. ανέρχεται οτα 1.017 διο. (πίνακας 3.1). Σε σύγκριση με τις προβλέψεις 
του 1988 το έλλειμμα του Γ.Π.Κ. εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερο κατά 22%, πράγμα που 
οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε, κυρίως στην δικαιολογημένη υστέρηση των εσόδων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού.

Σαν ποσοστό στο ΑΕΠ οι καθαρές δανειακές ανάγκες του Γ.Π.Κ. εκτιμάται ότι θα ανέλ- 
θουν το 1988 στο 13,6%. Αν στις συνολικές καθαρές δανειακές ανάγκες του Γ.Π.Κ. δεν 
υπολογίσουμε την πρόσθετη επιβάρυνση από τις κοινωνικές δαπάνες που αφορά την κάλυψη 
μέρους του ελλείμματος του ΙΚΑ που προήλθε κυρίως από την σημαντική αύξηση των συντάξε
ων και των συγκοινωνιακών φορέων και η οποία για τη διετία 1987-1988 υπολογίζεται σε πάνω 
απο 200 δισ., τότε το ποσοστό των δανειακών αναγκών σε σχέση με το ΑΕΠ είναι μειωμένο 
κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.

Ετσι, ο στόχος της Κυβέρνησης για την δημοσιονομική διαχείριση του 1988 που ήταν 
όπως προαναφέρθηκε η μη ανατροπή των θετικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 
εφαρμογή του διετούς σταθεροποιητικού προγράμματος 1986-1987, υλοποιήθηκε κατά το 
μεγαλύτερο μέρος.

3.3. Τακτικός Προϋπολογισμός

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός κάλυψε και κατά το 1988 το κόστος της αναπτυξιακής, κοι
νωνικής και εισοδηματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, με τη μείωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων αυξήθηκε 
σημαντικά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των φορολογουμένων και εκπληρώθηκε η υπό
σχεση της Κυβέρνησης ότι οι ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις θα ολοκληρωθούν όταν 
η οικονομία θα έχει σταθεροποιηθεί και θα έχει εισέλθει στην αναπτυξιακή φάση. Πέρα όμως 
από τη μείωση στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων που πραγματοποιήθηκε με τη 
μείωση του ανώτατου συντελεστή στο 50% και την αλλαγή στην κλίμακα και στους φορολογι
κούς συντελεστές, σημαντική ήταν και η μείωση στη φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώ
πων που στοχεύει στην ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας μέσα από την αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων.

Επίσης, η μείωση του κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. και η μετάταξη πολλών ειδών σε 
χαμηλότερους συντελεστές βοήθησε στη προσπάθεια για μείωση του πληθωρισμού και οδήγη
σε σε φορολογική ελάφρυνση των καταναλωτών, αφού τα είδη ευρείας κατανάλωσης επιβαρύ
νονται με μικρότερη έμμεση φορολογία.

Εξάλλου, ο Τακτικός Προϋπολογισμός συνέχισε και κατά το 1988 να ενισχύει τα προγράμ
ματα κοινωνικής πολιτικής που στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του 
βιοτικού επιπέδου του λαού αλλά και τα προγράμματα αναπτυξιακής πολιτικής, παράλληλα με 
το Π.Δ.Ε., μέσα από τη διεύρυνση των δαπανών για ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης και των 
συστημάτων πληροφορικής της κεντρικής διοίκησης και των άλλων οργανισμών. Τέλος, σημα
ντικό μέρος από την αύξηση των δαπανών του Τ.Π. απορρόφησαν η Παιδεία, η Υγεία και η 
Εθνική Άμυνα.

Με βάση τις εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων συμπεραίνεται ότι η εκτέλεση του Τακτικού 
Προϋπολογισμού το 1988 οδήγησε, λόγω των πιο πάνω αιτιών, σε υστέρηση των εσόδων και 
σε πολύ μικρή υπέρβαση των δαπανών. Όσον αφορά το καθαρό έλλειμμα του Τ.Π. εκτιμάται 
ότι θα υπερβεί τις αρχικές προβλέψεις κατά 225,6 δια. Η υστέρηση των εσόδων, όπως θα 
εξετασθεί αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο, οφείλεται κυρίως στην υστέρηση των εσόδων 
της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων λόγω των σημαντικών φορολογι
κών ελαφρύνσεων, καθώς και στην υστέρηση των εσόδων από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας,
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Πίνακας 3.2 
Τακτικός Προϋπολογισμός

1986 1987 1988 Μεταβολή %

Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις
Εκτιμήσεις 

Προβλέψεις Πραγμ/σεων

1987 1988

1986 1987

'Εσοδα 1.457.901 1.723.934 2.145.000 1.955.000 18,2 13,4
Δαπάνες 1.818.127 2.359.150 2.801.530 2.820.500 29,8 19,6
' Ελλειμμα 360.226 635.216 656.530 865.500 76,3 36,3
' Ελλειμμα % προς ΑΕΠ 6.5 9,9 8,8 11,5
Χρεολύσια 91.468 242.149 153.143 136.520 164,7 -43,6
Καθαρό έλλειμμα 268.758 393.067 503.387 728.980 46,3 85,5
Καθαρό έλλ. % προς ΑΕΠ 4,8 6,2 6,7 9,7

λόγω της μείωσης των συντελεστών και τη μετάταξη 83 κατηγοριών αγαθών λαϊκής κατανάλω
σης και πρώτων υλών σε χαμηλότερους συντελεστές.

Το καθαρό έλλειμμα (δανειακές ανάγκες) του Τ.Π. το 1988 σαν ποσοστό στο ΑΕΠ εκτιμά- 
ται ότι θα φθάσει το 9,7% (πίνακας 3.2). Η αύξηση των δανειακών αναγκών κατά το 1988 σαν 
ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με το 1987 είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής, αναπτυξιακής και 
αμυντικής πολιτικής της Κυβέρνησης που εφαρμόστηκε τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό φαίνε
ται καθαρά αν υπολογίσουμε το κόστος που είχαν κατά τα δύο τελευταία χρόνια οι σημαντικές 
αυξήσεις στις επιχορηγήσεις στο ΙΚΑ (1987:51 δισ, 1988:80 δισ), στους συγκοινωνιακούς 
φορείς (1987:9 δισ, 1988:35 δισ.) και η εξυπηρέτηση του χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων 
(1987:17 δισ, 1988:36 δισ.) που φθάνουν συνολικά για το 1988 μαζί με τους τόκους χρηματο
δότησής τους τα 270 δισ. Αν λοιπόν αφαιρέοουμε αυτά τα επιπλέον 270 δισ. από το καθαρό 
έλλειμμα του 1988 αυτό σαν ποοοστό στο ΑΕΠ δεν αυξάνεται σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια.

Πρέπει εξάλλου να τονιστεί ότι σημαντικές υπήρξαν οι προσπάθειες για μείωση των κατα
ναλωτικών δαπανών του Τ.Π. που περιορίστηκαν στο πλέον αναγκαίο επίπεδο, ενώ η αποτελε
σματική πάταξη της φοροδιαφυγής, τόσο μέσα από θεσμικά μέτρα, όσο και μέσα από διοικητι
κά μέτρα συνεχίστηκε και κατά το 1988.

Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις είναι φανερό ότι η διαχείριση του Τακτικού Προϋπολογι
σμού ήταν συνεπής και το 1988.

3.3.1 Εσοδα

Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού το 1988 είχαν αρχικά προβλεφθεί στο ύψος των 
2.145 δισ. και εκτιμάται ότι τελικά θα φθάσουν τα 1.955 δισ., θα υστερήσουν δηλαδή έναντι 
των αρχικών προβλέψεων κατά 190 διο. ή κατά ποοοστό 8,9% (πίνακας 3.3).

Παρά την υστέρηση που εμφανίζεται στα έσοδα του Τ.Π. θετική συμβολή είχε η αποτελε
σματικότερη σύλληψη της φορολογητέας ύλης και η περιστολή της φοροδιαφυγής λόγω των 
δειγματοληπτικών ελέγχων που συμβάλλουν αποφασιστικά στην διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης. Επίσης θετικά συνέβαλλε στα έσοδα η επέκταση του αντικειμενικού προσδιορισμού 
της αξίας των ακινήτων, αλλά όχι οι νέες αυξημένες τιμές τους, που όπως είναι γνωστό αντι
σταθμίστηκαν από τις νέες αυξημένες απαλλαγές και που έγιναν για να καταστήσουν κοινωνικά 
δικαιότερο το σύστημα της φορολογίας κεφαλαίου. Τέλος, θετικά επηρέασαν τα έσοδα και οι 
νέες φορολογίες στα προϊόντα καπνού και οινοπνεύματος που επεβλήθηκαν για την εναρμόνι-
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αη της νομοθεσίας μας προς αυτήν της Ε.Ο.Κ.

Αντίθετα, μειωτικά επέδρασαν οτα έσοδα οι πολύ οημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις 
που θεσπίστηκαν για όλους τους φορολογουμένους και ιδιαίτερα τους μισθωτούς και συντα
ξιούχους σαν αντιστάθμισμα της απώλειας των εισοδημάτων τους που υπέστησαν κατά τη 
διάρκεια του διετούς σταθεροποιητικού προγράμματος που εφάρμοσε η Κυβέρνηση για την 
ανάκαμψη της οικονομίας. Μειωτικά επέδρασαν ακόμη η θέσπιση για πρώτη φορά δικαιώματος 
στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών από τα καθαρά κέρδη χρή
σης 1987 προκειμένου να πραγματοποιήσουν ισόποσες επενδυτικές δαπάνες. Τέλος, αρνητι
κά επέδρασαν στα έσοδα από Φ.Π.Α. οι σημαντικοί συμψηφισμοί που έλαβαν χώρα στο τρέχον 
έτος στις συναλλαγές των αγροτών και άλλων κατηγοριών υποχρεών, αλλά και η σημαντική 
μείωση των φορολογικών συντελεστών και η μετάταξη μεγάλων κατηγοριών αγαθών από υψη
λότερους σε χαμηλότερους συντελεστές κ.λ.π.

Αμεσοι Φόροι

Τα έσοδα από άμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 523,8 δισ. και θα αυξηθούν 
σε σχέση με το 1987 κατά 19,1%.

Πιο αναλυτικά:
Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος εκτιμάται ότι, θα φθάσουν τα 402 δισ., και θα είναι 

μειωμένα έναντι των προβλέψεων κατά 17,3% ενώ αντίθετα έναντι του 1987 θα παρουσιά
σουν αύξηση 9,8%. Η εξέλιξη αυτή όπως προαναφέρθηκε οφείλεται στις σημαντικές φορολο
γικές ελαφρύνσεις που έδωσε η Κυβέρνηση σε μισθωτούς, συνταξιούχους και σε άλλα μικρά 
και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσιάζουν υστέρηση 11,1% 
έναντι των προβλέψεων, ενώ είναι αυξημένα κατά 16,7% σε σχέση με το 1987. Η υστέρηση 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις που δόθηκαν στους 
φορολογούμενους κατά τον προηγούμενο χρόνο και επηρέασαν αρνητικά τον κύριο φόρο του 
1988.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 90 
δισ. και θα είναι μειωμένα έναντι των προ ίλέψεων κατά 34% και έναντι του 1987 κατά 8,8%. 
Η υστέρηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη θεσμοθέτηση μετά την κατάθεση του Προϋπο
λογισμού φορολογικών κινήτρων για δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών από τα κέρδη 
των επιχειρήσεων του 1987, με σκοπό την επένδυσή τους στα επόμενα τρία χρόνια, ώστε να 
βοηθηθεί αποτελεσματικότερα η προσπάθεια για την αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας.

Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 26,8 δισ. δηλαδή θα 
κυμανθούν στα επίπεδα των αρχικών προβλέψεων ενώ σε σχέση με αυτά του προηγουμένου 
έτους θα είναι αυξημένα κατά 23,1%. Η αναμενόμενη εξέλιξη των εσόδων αυτών οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην επέκταση του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας 
των ακινήτων σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι αυξήσεις των προκαθορισμένων τιμών 
της αξίας των ακινήτων στις περιοχές που ίσχυε ο αντικειμενικός προσδιορισμός ελάχιστα μόνο 
επηρέασαν τα έσοδα, γιατί όπως προελέχθη οι αυξήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν από τις νέες 
αυξημένες απαλλαγές που ισχύουν ήδη για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και για τις κληρο
νομιές, γονικές παροχές κ.λ.π.

Τα έσοδα από άμεσους φόρους Π,Ο.Ε. εκτιμάται ότι θα αυξηθούν έναντι του 1987 κατά 
76% και θα φθάσουν συνολικά 42,5 δισ.

Η απόδοση της κατηγορίας αυτής των εσόδων κρίνεται πράγματι αξιόλογη και οφείλεται 
στην δραστηριοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και στις σχετικές 
διευκολύνσεις που παρεσχέθηκαν στους φορολογούμενους για την τακτοποίηση εκκρεμών 
φορολογικών υποθέσεων, καθώς επίσης και στη σημαντική σύλληψη της φοροδιαφυγής.

Τέλος τα έσοδα από εκτάκτους άμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 21,1 δισ.
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λόγω κυρίως της εφαπαξ εισφοράς στα κέρδη του 1986 των επιχειρήσεων Α.Ε. και Ε Π.Ε.

Εμμεσοι φόροι

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν υστέρηση κατά 7,1% 
έναντι των προβλέψεων, ενώ θα είναι αυξημένα κατά 11,9% έναντι του 1987.

Ειδικότερα:
Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης εισαγομένων εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 51,8 δισ. 

και θα είναι αυξημένα έναντι του 1987 κατά 23%.
Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης εγχωρίων εκτιμάται ότι δεν θα υστερήσουν σημαντικά 

έναντι των αρχικών προβλέψεων και θα φτάσουν τελικά τα 341,7 δια., ενω θα παρουσιάσουν 
αύξηση κατά 5,2% έναντι του 1987. Η κατηγορία των εσόδων αυτών έχει επηρεασθεί θετικά 
από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των καυσίμων, τους φόρους οινοπνευματωδών και 
τον φόρο καπνού, ενώ τα έσοδα από Φ.Κ.Ε. που αντικαταστάθηκε από το Φ.Π.Α. μειώνονται 
συνεχώς και επηρεάζουν αρνητικά το ρυθμό αύξησης των εσόδων αυτών.

Τα έσοδα από τους φόρους στις συναλλαγές εκτιμάται ότι θα αποδώσουν συνολικά έσοδα
848,8 δια. θα υπολειφθούν δηλαδή κατά 9,4% των αρχικών προβλέψεων, ενώ θα αυξηθούν 
έναντι των εσόδων του 1987 κατά 13,5%.

Πιο αναλυτικά:
Τα έσοδα από την μεταβίβαση κεφαλαίων θα φθάσουν τα 38 δια. και θα είναι αυξημένα 

κατά 5,4% έναντι των αρχικών προβλέψεων και κατά 44,9% έναντι των εσόδων του 1987. Η 
ευνοϊκή αυτή εξέλιξη προέκυψε κυρίως από τις αυξημένες συναλλαγές στις αγοραπωλησίες 
ακινήτων και την επέκταση του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξία των ακινήτων και σε 
άλλες πόλεις της χώρας.

Υστέρηση έναντι των αρχικών προβλέψεων (11,1%) εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν οι 
ενοποιημένοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που όμως θα είναι αυξημένοι έναντι του 1987 κατά 
30.9%!

Μειωμένη ακόμη απόδοση 10% έναντι των αρχικών προβλέψεων εκτιμάται ότι θα παρου
σιάσουν και οι εισπράξεις από τον ρυθμιστικό φόρο που όπως είναι γνωστό μειώνεται σταδιακά 
και καταργείται εντελώς από 1.1.1989.

Υστέρηση 12,1% έναντι των αρχικών προβλέψεων εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν τα συ
νολικά έσοδα από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Όπως είναι γνωστό η Κυβέρνηση κατά το δεύτερο χρόνο λειτουργία του Φ.Π.Α. αποφάσι
σε να προβεί σε ορισμένες ρυθμίοεις των διατάξεών του που καθιστούν το φόρο δικαιότερο 
και διευκολύνουν ταυτόχρονα τις συναλλαγές. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται:

- Η μείωση του κανονικού (μεσαίου) συντελεστή Φ.Π.Α. από 18% σε 16%.
- Η μετάταξη σημαντικού αριθμού αγαθών ευρείας λαϊκής κατανάλωσηο από υψηλότερους 

σε χαμηλότερους συντελεστές.
- Οι απαλλαγές από Φ.Π.Α. ειοαγομένων επενδυτικών αγαθών.
- Η άμεση επιστροφή ή συμψηφισμός του αναλογούντος Φ.Π.Α. στα εξαγόμενα προϊόντα 

στους δικαιούχους εξαγωγείς ή νομικά πρόσωπα από του τρέχοντος έτους.
- Οι επιστροφές και οι συμψηφισμοί αχρεωστήτως καταβληθέντος κατά την διάρκεια του 

1987 φόρου, με την οριστική δήλωση των υπόχρεων που ακολούθησε μετά την λήξη του 
οικονομικού έτους και οι οποίες όπως είναι φυσικό επηρέασαν αρνητικά την απόδοση του 
φόρου στο τρέχον έτος.

Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο επί των τραπεζικών εργασιών ξεπέρασε κατά 31,8% τις 
προβλέψεις και έναντι του 1987 αυξήθηκαν κατά 73,8%. Από τις υπόλοιπες κατηγορίες μικρή 
αύξηση παρουσιάζουν οι φόροι υπέρ τρίτων ενώ αντίθετα οι λοιποί έμμεσοι φόροι παρουσιά
ζουν μειωμένη απόδοση έναντι των αρχικών προβλέψεων. Τέλος οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ πα
ρουσιάζουν έναντι του 1987 αύξηση κατά 35,8%.
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Πίνακας 3.3
' Εσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού

I. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ

Φόρος Εισοδήματος 

Φυσικών προσώπων 

Νομικών προσώπων 

Ειδικές κατηγ. φόρου εισοδήμ. 

Φόροι στην περιουσία 

' Αμεσοι φόροι υπέρ τρίτων 

Άμεσοι φόροι ΠΟΕ 

' Εκτακτοι άμεσοι φόροι 

Λοιποί άμεσοι φόροι

II. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 

Δασμοί και Ειδικές εισφορές

(Για την Ε.Ο.Κ)

Φόροι κατανάλωσης Εισαγομένων 

ΦΚΕ οτα ειοαγόμενα 

Αυτοκίνητα

Λοιποί φόροι εισαγομένων 

Φόροι κατανάλωσης εγχωρίων 

Φ.Κ.Ε. Εγχωρίων 

Φόρος καπνού 

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

(Καύσιμα)

(Λοιπά)

Φόροι οινοπνευματωδών

Λοιποί κατανάλωσης

Τέλη κυκλοφορίας

Ειδικά τέλη και ειοφ. στα αυτ/τα

(σε εκατ. δρχ.)

19Θ7 1988

Εκτιμήσεις Διαφορά Μεταβολή

Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός πραγμ/οεων % %

439.671 616.440 523.840 -15,0 19,1

366.111 486.380 402.000 -17,3 9.8

261.872 343.500 305.500 -11.1 16,7

98.648 136.380 90.000 -34,0 -8,8

5.591 6.500 6.500 - 16,3

21.756 26.700 26.790 0,3 23,1

11.916 14.710 13.700 -6,9 15,0

24.145 50.000 42.500 -15,0 76,0

1.832 20.550 21.100 2.7 -

13.911 18.100 17.750 -1.9 27,6

1.155.907 1.392.830 1.293.530 -7,1 11,9

22.061 25.410 27.680 8,9 25,5

(19.753) (22.900) (25.530) (11.5) (29,2)

42.155 55.000 51.840 -5.7 23,0

1.779 - 20 - -98,9

38.665 48.000 48.700 1.5 26,0

1.711 7.000 3.120 -55,4 82.3

324.734 345.900 341.740 -1,2 5,2

32.244 9.500 8.170 -14,0 -74,7

48.029 82.500 77.500 -6.1 61,4

193.073 190.900 201.610 5,6 4,4

(182.886) (181.000) (193.000) (6,6) (5,5)

(10.187) (9.900) (8.610) (-13.0) (-15.5)

6.551 7.300 7.800 6,8 19.1

6.206 7.800 5.420 -30,5 -12,7

25.968 31.500 28.000 -11.1 7,8

12.663 16.400 13.240 -19,3 4.6

(συνεχίζεται)
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ου » € χεια ·

1 987 1 988

Εκτιμήσεις Διαφορά Μεταβολή

Πραγμ/οεις Προυπ/σμός πραγμ/σεων % %

Φόροι ουναλλαγών 748.084 937.130 848.800 -9.4 13,5

Μεταβίβαση κεφαλαίων 26.216 36.060 38 000 5,4 44.9

Χαρτόσημο 104.629 75.500 64.750 -14,2 -38,1

(Για τον ΟΓΑ) (12.020) (11.000) (10.700) (-2,7) (-11,0)

Ενοποιημένοι ειδ. φόροι 21.392 31.500 28 000 -11,1 30,9

Ρυθμιστικός φόρος 63.752 50.000 45.000 -10,0 -29,4

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 498.671 700.000 615.000 -12,1 23,3

(στα εισαγόμενα) (168.450) (210.000) (203.000) (-3,3) (20,5)

(στις βιομ. & βιοτεχ. επιχ.) (159.318) (200.000) (196.000) (-2,0) (23,0)

(στις εμπορικές επιχειρ.) (61.959) (135.000) (86.000) (-36,3) (38,8)

(στα πετρελαιοειδή) (61.711) (75.000) (70.000) (-6,7) (13,4)

(λοιπά) (47.233) (80.000) (60.000) (-25.0) (27,0)

Ειδικός φόρος τροπ. εργασιών 33.377 44.000 58.000 31,8 73,8

Λοιποί φόροι συναλλαγών 47 70 50 -28,6 6.4

' Εμμεσοι φόροι υπέρ Τρίτων 3.480 3.540 4.200 18,6 20,7

' Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ 10.665 17.800 14.480 -18,7 35,8

Λοιποί έμμεσοι φόροι 4.728 8.050 4.790 -40,5 1.3

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ. ΕΣΟΔΩΝ (Ι+ΙΙ) 1.595.578 2.009.270 1.817.370 -9,6 13,9

Εσοδα από επιχειρ. δράση 57.613 64.400 65.600 1,9 13,9

Μισθώματα 9.236 11.340 10.550 -7,0 14,2

Πώληση αγαθών 3.618 3.290 3.750 14,0 3.6

(ΟΔΔΥ) (3.005) (2.750) (3.030) (10,2) (0,8)

(Λοιπά) (613) (540) (720) (33.3) (17.5)

Επιχ/οεις - Οργανισμοί 30.091 37.010 40.160 8,5 33,5

(Κρατικά Λαχεία) (14.792) (16.500) (17.400) (5.5) (17.6)

(ΠΡΟ-ΠΟ) (8.500) (10.000) (6.550) (-34.5) (-22.9)

(Λοιπά) (6.799) (10.510) (16.210) (54.2) (138.4)

Λοιπά από επιχ. δράση 14.668 12.760 11.140 -12.7 -24.1

Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 38.728 41.330 42.180 2.1 8.9

Επιστροφές χρημάτων 13.570 15.400 1 1.470 -25.5 -15,5

' Εσοδα ΠΟΕ 1.609 2.350 2.480 5.5 54.1

Προσαυξήσεις, παράβολα κ.λ.π. 15.984 17.600 17.150 -2.6 7.3

(Παράβολα) (2.967) (3.800) (4.000) (5.3) (34.8)

Λοιπά τακτικά έσοδα 5.042 3.110 9.320 199,7 84.8

' Εκτακτα έσοδα 2 523 2.870 1.760 -38,7 -30,2

Απολήψεις από Ε.Ο.Κ. 32.015 30.000 29.850 -0,5 -6.8

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (III + IV + V) 128.356 135.730 137.630 1,4 7,2

ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ 1. 723.934 2.145.000 1.955.000 -8,9 13,4
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Μη φορολογικά έσοδα

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 137,6 δια. και θα είναι αυξη
μένα κατά 1,4% έναντι των προβλέψεων και κατά 7,2% έναντι των αντιστοίχων εσόδων του 
1987.

3.3.2 Δαπάνες

Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά το 1988 εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 
2.820,5 δισ. έναντι 2.801,5 δισ. που είχαν αρχικά προβλεφθεΐ. Η μικρή υπέρβαση κατά 19 δισ. 
οφείλεται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες για μισθούς και συντάξεις, και για την εξυπηρέτηση 
του Δημοσίου Χρέους όπως αναλύεται πιο κάτω. Οι επιπλέον αυτές δαπάνες όμως καλύφθη
καν κατά το μεγαλύτερο μέρος από το αποθεματικό και από τη συγκράτηση άλλων κυρίως 
λειτουργικών δαπανών. (Στον πίνακα 3.4 παρουσιάζεται αναλυτικά οι δαπάνες του Τ.Π., κατά 
κατηγορίες δαπανών).
Πιο αναλυτικά:

-Οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις κατά 37 δισ. 
και έφθασαν τα 945 δισ. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται σε παράγοντες που δεν ήταν δυνατόν 
να υπολογισθούν ακριβώς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όπως η χορήγηση 4,5% 
της διαφοράς ΑΤΑ του 1987 που δόθηκε στην αρχή του έτους, η εφαρμογή του νέου μισθολο
γίου, η χορήγηση σημαντικών ποσών στους δικαστικούς λειτουργούς με δικαστικές αποφάσεις 
και οι νέες ρυθμίσεις των πρόσθετων κυρίως αποδοχών του εκπαιδευτικού προσωπικού της 
δευτοροβάθμιας εκπαίδευσης. Η υπέρβαση οφείλεται επίσης στη μεγαλύτερη από την αναμε
νόμενη αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων καθώς και στην πρόσθετη επιχορήγηση των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού του 
Ε.Σ.Υ.

Ο ρυθμός αύξησης των δαπανών για μισθούς και συντάξεις ανήλθε σε σχέση με το 1987 
σε 21,2% και οφείλεται, εκτός από του πιο πάνω λόγους, και στη φυσιολογική εξέλιξη του 
προσωπικού, στην ΑΤΑ που χορηγήθηκε το 1988, στην αναπροσαρμογή των συντάξεων των 
πολιτικών συνταξιούχων βάσει του Ν.1694/1987, στην επέκταση της συνταξιοδοτικής αποκα
τάστασης των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, στην 
αύξηση των ασφαλισμένων του Δημοσίου και στην αύξηση των τιμών των φαρμάκων. Στον 
πίνακα 3.6 φαίνεται ο αριθμός των υπηρετούντων τακτικών και έκτακτων υπαλλήλων του Δη
μοσίου των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας και των συνταξιούχων.

Οι δαπάνες για εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους προβλέπεται να φθάσουν τα 687,6 δισ. 
και είναι αυξημένες σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις κατά 60 δισ. Η υπέρβαση αυτή οφείλε
ται στην προεξόφληση τοκοχρεωλυσίων δανείων εξωτερικού (3,8 δισ.), στην εξόφληση εντόκων 
γραμματίων του δημόσιου τομέα (10,9 δισ.) και στην καταβολή αυξημένων τόκων λόγω αύξησης 
του εσωτερικού δανεισμού για την κάλυψη του συνολικού ελλείμματος του Γ.Π.Κ.

-Οι αποδόσεις στην Ε.Ο.Κ. εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν υπέρβαση έναντι των αρχικών 
προβλέψεων κατά 9,1 δισ., η οποία οφείλεται βασικά στη μεταβολή της τιμής της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Μονάδας (ECU).

-Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών και των επιτοκίων εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν υπέρβα
ση έναντι των αρχικών προβλέψεων κατά 6,8 δισ., η οποία οφείλεται στη πληρωμή υποχρεώ
σεων του 1987 στο 1988 λόγω μη έγκαιρης υποβολής δικαιολογητικών μέσα στο 1987 και 
στην επιδότηση επιτοκίων για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε παραγωγικές δραστηριό
τητες και κυρίως στη γεωργία.

Οι επιδοτήσεις στη γεωργία θα παρουσιάσουν μείωση κατά 15 δισ. η οποία οφείλεται 
κυρίως στη συγκράτηση των ελλειμμάτων το)ν λογαριασμών διαχείρισης αγροτικών προϊόντων 
και εφοδίων.
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Πίνακας 3.4

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά γενικές κατηγορίες
(σε εκατ. δραχμ.)

1987

Πραγμ/σεις

1988

Προϋπ/σμός
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεις
Μεταβολή

%

Μισθοί - Συντάξεις 779.520,7 908.079,1 945.096,0 21,2
(Υπηρετούντων) (426.794,5) (495.254,6) (500.122,0) (17,2)
(Συνταξιούχων) (198.632,8) (227.095,7) (243.032,0) (22,4)
(Επιχορηγήσεις για αποδοχές) (121.198,2) (143.429,3) (155.101,0) (28,0)
(Λοιπές παροχές) (11.921,2) (14.533,7) (16.550,0) (38,8)
(Νοσήλεια) (20.974,0) (27.765,8) (30.291,0) (44,4)

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους* 653.925,9 627.495,6 687.553,0 5,1
Εξυπηρέτηση Χρέους Εν. Δυνάμεων 66.813,7 109.994,3 102.800,0 53,9
Αποδόσεις εσόδων τρίτων 82.897,3 98.065,3 96.902,0 16,9
Αποδόσεις στην Ε.Ο.Κ. 74.386,9 80.000,0 89.100,0 19,8
Επιστροφές φόρων 62.039,6 84.001,0 81.000,0 30,6
Επιδοτ. εξαγωγών και επιτοκίων 71.640,9 49.600,0 56.400,0 -21,3
Επιδοτήσεις Γεωργίας 107.453,5 115.502,0 100.680,0 -6,3
Επιχορηγήσεις 291.554,9 459.592,8 468.800,0 60,8

(Ο.Γ.Α.) (77.750,0) (100.000,0) (100.000,0) (28,6)
(Ι.Κ.Α.) (57.000,0) (137.000,0) (137.000,0) (140,4)
(Ο.Τ.Α.) (30.000,0) (36.000,0) (36.000,0) (20,0)
(Συγκοινωνιακοί φορείς-Ο.Σ.Ε) (30.000,0) (65.500,0) (65.500,0) (118,3)
(Λοιπές επιχορηγήσεις) (96.804,9) (121.092,8) (130.300,0) (34,6)

Εγγυήσεις - συν/κές διαφορές 32.230,7 20.244,8 25.000,0 -22,4
Λοιπές δαπάνες 136.685,9 203.955,1 167.169,0 22,3

(Δαπάνες μετακινήσεων) (7.260,6) (11.083,5) (10.500,0) (44,6)
(Λειτουργικές δαπάνες) (36.073,8) (45.556,4) (44.200,0) (22,5)
(Δαπάνες προμηθειών) (81.670,8) (112.327,7) (97.800,0) (19,5)
(Διάφορες άλλες δαπάνες) (11.680,7) (34.987,5) (14.669,0) (25,6)

Αποθεματικό 45.000,0
Σύνολο 2.359.150,0 2.801.530,0 2.820.500,0 19,6

Δεν περιλαμβάνονται 64 687.7 εκατ. το 1987 και 19.712 εκατ. το 1968 που αφορούν εξοφλήσεις εντόκων γρσμματιων 
ιδιωτικού τομέα, ενώ περιλαμβάνονται εξοφλήσεις εντόκων γραμματίων του δημόσιου τομέα 65.793 εκατ. το 1987 και 
10.900 εκατ. το 1988.

Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν τις αρχικές προβλέψεις κατά 9,1 
δια. ενώ οι λοιπές δαπάνες εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις προϋπολογισθεί- 
σες κατά 36,8 δισ.
Στον Πίνακα 3.5 παρουσιάζονται οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργεία.

Οι δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών παρουσίασαν, σε σχέση με το 1987, αύξηση 
74,8% η οποία οφείλεται στις νέες μισθολογικές ρυθμίσεις των διπλωματικών κυρίως υπαλλή
λων, στη βελτίωση της επικοινωνίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των διπλωματικών υπηρεσι
ών (ραδιοζεύξεις), καθώς και στις νέες δαπάνες που προέκυψαν από την ανάληψη της Προε
δρίας της Ε.Ο.Κ. Οι δαπάνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης αυξήθηκαν έναντι του 1987 κατά

47



Πίνακας 3. 5

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργεία
(οε εκατ. δραχμ.)

1987 1988
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Πραγμ/σεις Προύπ/σμός Πραγμ/οεων %

Προεδρία Δημοκρατίας 210,6 309,0 309,0 46,7
Βουλή 2.970,2 4.546,0 4.350,0 46,5
Προεδρίας Κυβέρνησης 9.553,6 8.865,0 9.448,0 -1.1
Εσωτερικών 53.451,6 67.970,0 66.280,0 24,0
Εξωτερικών 12.586,8 24.000,0 22.000,0 74,8
Εθνικής Άμυνας 265.800,6 344.100,0 318.200,0 19,7

(ΕΥΠ) (2.249,5) (2.750,0) (2.910,0) (29,4)
Εθνικής Οικονομίας 5.508,9 7.220,0 7.953,0 44,4
Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλ. 374.824,6 536.680,0 543.992,0 45,1
Δικαιοσύνης 19.245,9 23.500,0 30.711,0 59,6
Παιδείας 198.849,1 241.968,0 235.587,0 18,5
Πολιτισμού 21.827,3 25.050,0 24.342,0 11,5
Οικονομικών 1.138.933,1 1.155.162,0 1.252.813,0 10,0

(Γενικές Κρατικές Δαπάνες) (1.112.658,9) (1.124.515,0) (1.214.005,5) 0,1)
Μακεδονίας Θράκης 396,4 390,0 1.293,0 226,2
Αιγαίου 376,8 760,0 716,0 90,0
Γ εωργίας 133.070,0 145.970,0 130.850,0 -1.7

(Επιδοτήσεις) (107.453,5) (115.502,0) (100.680,0) (-6.3)
ΥΠΕΧΩΔΕ 20.009,0 22.865,0 23.000,0 14,9
Εργασίας 2.242,0 3.640,0 3.356,0 49,7
Βιομηχανίας-Ενέργειας-Τεχν/γίας 5.305,5 6.720,0 7.107,0 34,0
Εμπορίου 3.245,0 3.990,0 4.125.0 27.1
Μεταφορών-Επικοινωνιών 23.916,9 52.355,0 52.391,0 119,1

(Ελλειμ. Συγκ. Φορέων) (16.500,0) (41.500,0) (41.500,0) (151,5)
Εμπορικής Ναυτιλίας 7.217,0 7.830,0 8.245,0 14,2
Δημόσιας Τάξης 59.609,1 72.640,0 73.432,0 23,2
Αποθεματικό 45.000,0
Σύνολο 2.359.150,0 2.801.530,0 2.820.500,0 19,6

59,6% που οφείλεται στα εφάπαξ ποσά (6 δισ. περίπου συνολικά) που καταβλήθηκαν το 19ΘΘ 
στους δικαστικούς λειτουργούς με δικαστικές αποφάσεις. Η κατά 49,7% αύξηση των δαπανών 
του Υπουργείου Εργασίας οφείλεται κύρια στη νέα δαπάνη του 1988 για την επιδότηση του 
κόστους της επαρχιακής βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φόρα με σκοπό την 
ανάπτυξη των παραμεθορίων περιοχών.

Τέλος οι αυξημένες δαπάνες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών οφείλονται 
στην σημαντική επιχορήγηση προς τους συγκοινωνιακούς φορείς της Αθήνας και της Θεσσα
λονίκης για την κάλυψη ελλειμμάτων τους, λόγω της εφαρμοζόμενης μέσω των φορέων αυτών 
κοινωνικής πολιτικής.
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Πί νακας 3.6α
Αριθμός Συνταξιούχων κατά την 4ετΐα 1985 - 1988

1985 1986 1987 1988
(Δεκέμβριος) (Νοέμβριος) (Νοέμβριος) (Νοέμβριος)

-Πολιτικοί 87.371 95.150 103.825 108.116
-Σιδηροδρομικοί 14.886 14.745 14.589 14.368
-Στρατιωτικοί 65.525 67.340 70.171 72.083
-Πολεμικοί 47.637 47.733 48.338 48.461
-Δημοτικοί - Κοινοτικοί 15.182 16.080 17.839 18.424

Σύνολο 230.601 241.048 254.762 261.452

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος για την Υγεία, την Πρόνοια και τη Κοινωνι
κή Ασφάλιση διατέθηκαν και κατά το 1988 από τον τακτικό προϋπολογισμό αυξημένα ποσά. 
Η αύξηση των δαπανών για τους τρεις αυτούς τομείς σε σχέση με το 1987 είναι 45,1%, σαν 
ποσοστό δε του συνόλου των δαπανών του Τ.Π. αντιπροσωπεύουν το 19,3%.

Στον τομέα της Υγείας διατέθηκαν 212 δισ. κατά το 1988, έναντι 150,6 δισ. του 1987 
(αύξηση 40,8%). Από τις δαπάνες αυτές σημαντικά ποσά διατέθηκαν για την επισκευή και 
βελτίωση των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων, για τη συμπλήρωση του εξοπλισμού 
τους, για την πρόσληψη ιατρικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα Νοσηλευτικά Ιδρύ
ματα, καθώς και για τη δημιουργία Κέντρων εξαρτώμενων ατόμων.

Οι δαπάνες για την Πρόνοια έφθασαν τα 47,6 δισ. και είναι αυξημένες οε σχέση με το 
1987, κατά 31,0%. Από τις δαπάνες αυτές σημαντικά ποσά διατέθηκαν για τα συνεχιζόμενα 
προγράμματα του 1987, τη βελτίωση της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και τη σύσταση 
νέων, την αύξηση από 20% μέχρι 70% των πάσης φύσεως επιδομάτων, καθώς και την επέκτα
σή τους και τέλος τη λειτουργία νέων θεραπευτηρίων χρόνιων παθήσεων.

Στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης προτεραιότητα δόθηκε στην προστασία των εργα
ζομένων και των αγροτών. Ειδικότερα το ΙΚΑ επιχορηγήθηκε το 1988 με το σημαντικό ποσό 
των 137 δισ. έναντι 57 δισ. του 1987 και ο ΟΓΑ με 100 δισ. έναντι 77,8 δισ. το 1987. Ετσι 
οι δαπάνες για την Κοινωνική Ασφάλιση έφθασαν τα 284,4 διο. έναντι 187,9 δισ. του 1987, 
δηλαδή αυξήθηκαν κατά 51,4%.

Κατά το 1988 διατέθηκαν για την Παιδεία συνολικά 235,6 δισ. έναντι 198,8 δισ. του 1987. 
Η αύξηση κατά 18,5% οφείλεται κυρίως στους νέους διορισμούς και στη χορήγηση πρόσθετων 
παροχών στους εκπαιδευτικούς. Μέχρι το τέλος του 1988 προβλέπεται ότι οι μόνιμοι εκπαι
δευτικοί που θα διορισθούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση να φθάσουν 
τους 2.300, οι αναπληρωτές τους 800, ενώ το προσωπικό που θα διοριστεί στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
τους 500.

3.4. Επιδοτήσεις στη Γεωργΐα

Ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας είναι το μέσο με το οποίο η Κυβέρνηση 
προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά προβλήματα της γεωργίας και να βελτιώσει το 
εισόδημα των αγροτών.

Επί πλέον, στα πλαίσια της Κοινότητας γίνεται προσπάθεια ώστε να ειορεύουν στην Ελλη
νική γεωργία, όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι οι οποίοι με τον κατάλληλο προγραμματισμό
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να συμβάλλουν στην οοο το δυνατόν πιο γρήγορη ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής και στην 
αύξηση του εισοδήματος των αγροτών ώστε να πλησιάσουν το εισόδημα των συναδέλφων τους 
της Κοινότητας.

Αναλυτική παρουσίαση των δαπανών προς τη γεωργία το 1988 που προέρχονται από εθνι
κούς πόρους δίνονται στον Πίνακα 3.7, ενώ αυτών που προέρχονται από τον Κοινοτικό Προϋ
πολογισμό στον Πίνακα 3.8.

3.4.1. Επιδοτήσεις Υπουργείου Γεωργΐας

Το σύνολο των εισροών προς τη Γεωργία που θα δοθούν από εθνικούς πόρους το 1988 
μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού, προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των 100,7 δισ. έναντι
115,5 δισ. που προϋπολογίσθηκαν και 107,5 δισ. του 1987. Η υστέρηση που παρατηρήθηκε 
οφείλεται στον περιορισμό του ελλείμματος από τη διαχείριση λιπασμάτων στην αλλαγή του 
συστήματος επιδότησης ορισμένων γεωργικών προϊόντων καθώς και στη σχετικά μικρή απορ
ροφητικότητα ορισμένων προγραμμάτων προσανατολισμού έναντι των προβλέψεων.

Οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Γε
ωργίας περιλαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις προσανατολισμού - διαρθρώσεων, επιδοτήσεις 
προϊόντων και διαφόρων δραστηριοτήτων, οικονομικές ενισχύσεις εγγυήσεων, καθώς και επι
δοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων που χορήγηθηκαν από την ΑΤΕ σε αγρότες. Το 1988 
το σύνολο αυτών των επιδοτήσεων θα φθάσει τα 57,2 δισ. έναντι 66,5 δισ. που προϋπολογί
στηκαν και 59,1 δισ. του 1987. Το πρόγραμμα ενισχύσεων κατά δραστηριότητα που καταρτίζει 
κάθε χρόνο το Υπουργείο Γεωργίας, παρουσιάζει ετεροχρονισμό μεταξύ εγκρίσεων και πληρω
μών. Ο ετεροχρονισμός αυτός οφείλεται στη φύση της αγροτικής παραγωγής που κατανέμεται 
συνήθως μεταξύ δύο ημερολογιακών ετών, καθώς και σε αντικειμενικές δυσκολίες έγκαιρης 
υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους των δικαιούχων. Ετσι ένα μέρος των 
εγκρίσεων που δεν προλαβαίνει να εκταμιευθεί στον ίδιο χρόνο μεταφέρεται στον επόμενο. 
Τα ποσά επομένως που εμφανίζονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό αφορούν μόνο πληρωμές 
και διαφέρουν από τα ποσά του προβλεπόμενου προγράμματος. Πέρα από τα ποσά που κατα
βλήθηκαν με βάση το φετινό πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας έχουν αναληφθεί και υπο
χρεώσεις που θα πληρωθούν μέσα στο 1989.

Για το 1988 οι εκταμιεύσεις του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων προσανατολισμού 
- διαρθρώσεων, προβλέπεται ότι θα φθάσουν τα 32,4 δισ. έναντι 38 δισ. που προϋπολογίστη
καν και 28,5 δισ. του 1987. Τα κυριώτερα προγράμματα που συνεχίστηκαν ή άρχισαν να εφαρ
μόζονται το 1988 είναι:

- Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων του γεωργικού τομέα σε εφαρμογή 
του Καν. 797/1985 της Ε.Ο.Κ. Το πρόγραμμα αυτό είναι από τα πιο βασικά του Υπουργείου 
Γεωργίας και έχει σαν στόχο την ενίσχυση των παραγωγών ώστε να βελτιώσουν την αποτελε- 
σματικότητα των εκμεταλλεύσεών τους. Στα πλαίσια του κανονισμού αυτού ενισχύεται και το 
εισόδημα των παραγωγών των ορεινών και προβληματικών περιοχών της χώρας. Επίσης προ- 
βλέπεται πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης των παραγωγών για τη βελτίωση των γεωργικών 
διαρθρώσεων το οποίο συνεχίζεται και το 1988.

- Πρόγραμμα 22 νομών (Καν. 1975/1982) το οποίο συνεχίστηκε και το 1988 και αφορά 
ενισχύσεις για τη βελτίωση της γεωργοκτηνοτροφικής υποδομής της χώρας μας.

- Πρόγραμμα εθνικών ενισχύσεων κτηνοτροφίας έτους 1988 του τομέα προσανατολισμού 
το οποίο περιλαμβάνει ενισχύσεις για έργα υποδομής στην κτηνοτροφία, έλεγχο ποιότητας 
κρέατος και γάλακτος, ίδρυση κέντρων συγκέντρωσης, εκτροφής και εμπορίας παραγώγων 
προγράμματος γεννετικής βελτίωσης ζώων, κατασκευή αποθηκών και προμήθεια μηχανημάτων 
μεταφοράς ζωοτροφών από συνεταιριστικές οργανώσεις χοιροτρόφων, προβολή και διαφήμιση 
παραδοσιακών ελληνικών τυριών κλπ.
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Πίνακας 3. 7

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

1987 C
D

C
D

O
D

Ο rr) η * O
'

Ο ,■
<

Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων

Υπουργείο Γεωργίας 59.097,3 66.502,0 57.180,0
- Οικονομικές ενισχύσεις 

προσανατολισμού - διαρθρώσεων 28.501,5 38.000,0 32.380,0
- Επιδότηση επιτοκίων οτεγαστικών 

δανείων 900,0 1.500,0 1.500,0
- Οικονομικές ενισχύσεις εγγυήσεων 

παρελθόντων οικονομικών ετών _ 2,0 2,0
- Επιδοτήσεις γεωργικών προϊόντων 

και δραστηριοτήτων 29.695,8 27.000,0 23.298,0
Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών 
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) 1.198,0 2.000,0 2.000,0
-Έξοδα διαχείρισης 1.198,0 2.000,0 2.000,0
Λογαριασμοί Ειδικών Διαχειρίσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων 44.764,2 45.000,0 39.500,0
- Διαχείριση Λιπασμάτων 38.264,2 37.000,0 32.000,0
- Διαχείριση Σταφίδων 1.500,0 2.500,0 2.000,0
- Διαχείριση Καπνών 5.000,0 5.500,0 5.500,0
Διάφορες επιστροφές 2.394,0 2.000,0 2.000,0
- Επιστροφή στο FEOGA 2.394,0 2.000,0 2.000,0

Σύνολο 107.453,5 115.502,0 100.680,0

- Πρόγραμμα μέτρων - κινήτρων για την εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της 
χώρας Μέσω του προγράμματος αυτού, του οποίου ορισμένες δραστηριότητες χρηματοδούνται 
κατά ένα ποοοστό από το FEOGA και τα ΜΟΠ, ενισχύονται διάφορα προγράμματα κτηνιατρι
κής για την προστασία των ζώων από μεταδοτικές ασθένειες, την προστασία της δημόσιας 
υγείας από μολύνσεις, τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των σφαγείων, ερευνητικά προγράμμα
τα κλπ.

-Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ενισχύσεις υπό 
μορφή κινήτρων σε παραγωγούς που εγκαταλείπουν ορισμένες καλλιέργειες μη αποδοτικές 
και τις αντικαθιστούν με άλλες που έχουν θετικές προοπτικές στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτε
ρα σ' αυτήν της κοινότητας. Το 1988 συνεχίστηκε η αναδιάρθρωση των αμπελώνων Κρήτης, 
η αναδιάρθρωση εσπεριδοειδών, η αναδιάρθρωση βυσινιάς κλπ.
- Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.). Τα προγράμματα αυτά που ενισχύονται 
μέχρι 70% από την Κοινότητα περιλαμβάνουν:
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α) ενισχύσεις για αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, όπως αναδιάρθρωση ελιάς, μηλιάς, κερα
σιάς, καρυδιάς, καπνού κλπ.,

β) ενισχύσεις για διατήρηση αγελάδων κρεατοπαραγωγής,
γ) εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης ασθενειών και γενετικής βελτίωσης των 

ζώων,

δ) εφαρμογή προγράμματος αγροτικού τουρισμού,
ε) ενισχύσεις για την ανάπτυξη συστήματος κοινωνικοοικονομικών συμβούλων σε συνεται

ριστικές οργανώσεις και ομάδες παραγωγών.
Επίσης, συνεχίστηκε και το 1988 το ετήσιο πρόγραμμα, αποδεικτικών - ερευνητικών και 

λοιπών δραστηριοτήτων που αφορά, όπως είναι γνωστό, εμβολιασμούς, διάφορες πειραματικές 
καλλιέργειες, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για συγκομιδή γεωργικών προϊόντων κλπ.

Για την επιδότηση επιτοκίων στεγαστικών δανείων που δόθηκαν σε αγρότες μέσω της 
Α.Τ.Ε. θα καταβληθούν από τον προϋπολογισμό του 1988 τα 1,5 δισ. που έχουν προβλεφθεί, 
έναντι 0,9 δισ. του 1987. Τέλος για την επιδότηση διαφόρων γεωργικών δραστηριοτήτων εκτι- 
μάται ότι τελικά θα απορροφηθούν 23,3 δισ. έναντι 27 δισ. που προϋπολογίστηκαν και 29,7 
δισ. που πληρώθηκαν το 1987.

3.4.2 Λογαριασμοί Ειδικών Διαχειρίσεων
Τα ελλείμματα των λογαριασμών ειδικών διαχειρίσεων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων 

εκτιμάται ότι φέτος θα φθάσουν στο ποσό των 39,5 δισ. έναντι 45 δισ. που προϋπολογίστηκαν 
και 44,8 δισ. του 1987.

Η μείωση έναντι των προϋπολογισθέντων οφείλεται στο γεγονός ότι φέτος θα διατεθούν 
32 δισ. για την κάλυψη του ελλείμματος από τη διαχείριση των λιπασμάτων έναντι 37 δισ. που 
προϋπολογίστηκαν και 38,3 δισ. που διατέθηκαν στο 1987. Η συγκράτηση ήταν αποτέλεσμα 
της έγκαιρης εξόφλησης των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς την Α.Τ.Ε., καθώς και του 
περιορισμού της υπερκατανάλωσης των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται από τους αγρότες. 
Σ' αυτό συνέτελεσε η έντονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας για 
τη ευρεία ενημέρωση των αγροτών στη σωστή χρήση των λιπασμάτων καθώς και η διαχείριση 
που έγινε στα αποθέματα.

Για την κάλυψη του ελλείμματος από τη διαχείριση του καπνού εκτιμάται ότι θα διατεθεί 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 1988 ολόκληρο το ποσό των 5,5 δισ. που προϋπολογί
στηκε έναντι 5 δισ. του 1987.

Τέλος για την κάλυψη του ελλείμματος από τη διαχείριση σταφίδων, εκτιμάται ότι θα 
διατεθούν 2 δισ. έναντι των 1,5 δισ. 1987.

3.4.3 Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων

Στο λογαριασμό αυτό εμφανίζεται η διαχείριση των διαφόρων εγγυήσεων - ενισχύσεων, 
επιδοτήσεων κλπ. για τα γεωργικά προϊόντα που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα. Οι 
ενισχύσεις αυτές πληρώνονται στους δικαιούχους με εθνικά κεφάλαια που προέρχονται από 
χρηματοδότηση της ΑΤΕ και επιστρέφονται από την Κοινότητα. Αυτό γίνεται διότι ο τρόπος 
χρηματοδότησης του ΕΛΕΓΕΠ από την Κοινότητα, για την πληρωμή των δαπανών του γεωργι
κού τομέα έχει αλλάξει. Το σύστημα των προκαταβολών έχει αντικατασταθεί με το σύστημα 
των επιστροφών.

Ο ΕΛΕΓΕΠ επίσης πραγματοποιεί συγκεντρώσεις γεωργικών προϊόντων για λογαριασμό 
της Κοινότητας. Η συγκέντρωση αυτή γίνεται με χρηματοδότηση της Αγροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος. Η εξόφληση της χρηματοδότησης της ΑΤΕ γίνεται από τις εισπράξεις που πραγματο
ποιούνται από την πώληση των προϊόντων. Τα τυχόν ανοίγματα που προκύπτουν από τη διαχει-

53



Πίνακας 3.8

Δαπάνες από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό του 1988

Προϋπ/σμός

(σε εκατ δρχ.)

Εκτιμήσεις
Πραγμ/σεων

Οικον. ενισχύσεις κατά κατηγορίες
Επιδοτήσεις εξαγωγών 13.000 11.708

Επιδοτήσεις παραγωγής 65.000 58.820

Ενισχύσεις μεταποίησης 30.000 26.400

Διάφορες ενισχύσεις 142.000 128.072

Σύνολο 250.000 225.000
Οικον. ενισχύσεις κατά προϊόν:

Σιτηρά 9.000 8.408

Ζάχαρη 1.000 697

Ελαιόλαδο 29.000 25.500

Υφαντικά 48.000 43.500

Οπωροκηπευτικά 39.000 35.000

Κρασιά 1.500 1.592

Καπνός 47.000 42.700

Γ αλακτοκομικά 1.000 788

Βόειο κρέας 1.500 1.367

Πρόβειο κρέας 25.000 23.355

Ν.Ε.Π. 39.000 33.750

Λοιπά 9.000 8.343

Σύνολο 250.000 225.000

ριση των προϊόντων της παρέμβασης, καλύπτονται από το FEOGA και τον Τακτικό Προϋπολο
γισμό.

Από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών, δημιουγεΐται στον ΕΛΕΓΕΠ έλλειμμα που 
προέρχεται αφενός από τις αμοιβές της ΑΤΕ και των φορέων παρέμβασης και αφετέρου από 
το χρηματοδοτικό κόστος της καταβολής των δαπανών FEOGA - Εγγυήσεις από εθνικά κεφά
λαια, το οποίο δεν καλύπτεται εξολοκλήρου από την Κοινότητα. Το έλλειμμα αυτό καλύπτεται 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Για το 1988 εκτιμάται ότι θα καταβληθούν ενισχύσεις από τον τομέα FEOGA - Εγγυήσεις 
ποσού 225 δισ. έναντι των 250 δισ. που προϋπολογίστηκαν και 204,8 δισ. του 1987. Η αύξηση 
έναντι του 1987 οφείλεται στις νέες κατηγορίες επιδοτήσεων καθώς και στην μεταβολή της 
ισοτιμίας της πράσινης δραχμής έναντι του ECU.

Το ύψος της χρηματοδότησης της ΑΤΕ για τη συγκέντρωση προϊόντων παρέμβασης για το 
1988 εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 23,4 δισ. έναντι των 17 δισ. που προϋπολογίστηκαν και 19,4 
δισ. του 1987.

Τέλος το έλλειμμα του ΕΛΕΓΕΠ από τις αμοιβές της ΑΤΕ και των φορέων της παρέμβασης 
καθώς και από το χρηματοδοτικό κόστος υπολογίζεται να φθάσει τα 2 δισ. έναντι ποσού 1,2 
δισ. του 1987.

54



3.4.4. Διάφορες Επιστροφές
Στα πλαίσια των εκκαθαρίσεων των λογαριασμών που αφορούν την κοινοτική χρηματοδό

τηση παρελθόντων ετών προκύπτουν διάφορα ποσά που πρέπει να επιστραφούν στην Κοινότη
τα. Ετσι, η Ελλάδα οφείλει να επιστρέφει στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων του FEOGA ποσό 2 δισ. για την τακτοποίηση αχρεώστητης προκαταβολής που 
πήρε από αυτό κατά τη χρήση του 1986.

3.5. Χρηματικές δοσοληψίες με την ΕΟΚ

Οι καθαρές εισπράξεις της χώρας μας από τις δοσοληψίες με την ΕΟΚ εκτιμάται ότι θα 
φθάσουν το 1988 το ποσό των 275,9 δισ. θα παρουσιάσουν δηλαδή έναντι του 1987 αύξηση 
κατά 12,9%, ενώ σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, θα σημειώσουν υστέρηση κατά 11,3% 
(πίνακας 3.9.). Η υστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισπράξεων από το Τμήμα 
FEOGA- Εγγυήσεις, λόγω αφενός της αλλαγής του συστήματος πληρωμών των αγροτικών 
δαπανών (ΚΑΝ. ΕΟΚ 2048/88) και αφετέρου λόγω της μείωσης των κοινοτικών επιδοτήσεων 
συνεπεία της αύξησης των διεθνών τιμών που οφείλεται στη μείωση της παραγωγής.

Ειδικότερα όσον αφορά τις πληρωμές προς την ΕΟΚ, το 1988 εκτιμάται ότι θα φθάσουν 
τα 89,1 δισ. και θα σημειώσουν έναντι του 1987 αύξηση κατά 19,4%. FI αύξηση αυτή οφείλεται 
στο γεγονός ότι από το 1988 τέθηκε σε ισχύ η απόφαση του Συμβουλίου της 24-6-88 για το 
νέο σύστημα των ιδίων πόρων της Κοινότητας που προβλέπει αυξημένους πόρους προκειμέ- 
νου να χρηματοδοτήσει τις νέες πολιτικές της Κοινότητας, καθώς και την επέκταση των υφι
σταμένων, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουάριου 1988.

Εξάλλου όσον αφορά τις εισπράξεις από την ΕΟΚ εκτιμάται ότι θα φθάσουν το 1988 τα 
364,95 δισ. και θα είναι σε σχέση με το 1987 αυξημένες κατά 45,984 δισ. ή κατά 14,4%. 
Έναντι όμως των αρχικών προβλέψεων θα παρουσιάσουν υστέρηση κατά 26 δισ. ή κατά 6,7% 
περίπου. Η υστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις του τομέα FEOGA - 
Εγγυήσεις για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

3.6. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 1988

FI υλοποίηση του Π.Δ.Ε. 1988 υπήρξε ουσιαστικά μια συνεπής προσπάθεια της εμπέδω
σης των θετικών αποτελεσμάτων του σταθεροποιητικού προγράμματος της διετίας 1986-87, 
σε συνδυασμό με την προώθηση αναπτυξιακών επιλογών και στόχων της κοινωνικής πολιτικής, 
όπως προσδιορίζονται μέσα από τους στόχους και τα πλαίσια του νέου πενταετούς προγράμ
ματος 1988-92.

Το κύριο χαρακτηριστικό του Π.Δ.Ε. 1988 ήταν η συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των 
συνολικών δαπανών των δημοσίων επενδύσεων με παράλληλη διοχέτευση των πόρων σε δρα
στηριότητες και έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος υπήρξε η συμβολή του στην αναπτυξιακή προσπάθεια 
με την επικέντρωση στην προώθηση παραγωγικών επενδύσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα. Αυτό έγινε φανερό από την αύξηση των επιδοτήσεων των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω 
των αναπτυξιακών κινήτρων. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση επίσης στην επιτάχυνση των μεγάλων 
βασικών έργων υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, παρακάμψεις μεγάλων πόλεων, έργα ύδρευσης- 
αποχέτευσης, εγγειοβελτιωτικά έργα) και στα έργα κοινωνικής υποδομής (εκπαίδευση-υγεία- 
πρόνοια).

Βασικό στοιχείο της πολιτικής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υπήρξε η επέ
κταση της εφαρμογής των ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων τομεακού και περι
φερειακού χαρακτήρα. Με την πολιτική αυτή επιδιώχθηκε η εξασφάλιση συντονισμένης δρά-
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Πίνακας 3. 9
Χρηματικές δοσοληψίες με την Ε.Ο.Κ.

(σε εκατ. δρχ.ι

1987 1988

Εκτιμήσεις Μεταβολή
Πραγμ/σεις Προβλέψεις Πραγμ/σεων %

1.Αποδόσεις στις Ευρ.Κοιν. (Πληρωμές) 74.621,2 80.000 89.100 19,4
Ιϋδιοι Κοινοτικοί Πόροι 72.553,3 74.900 72.630 0,1

Δασμοί Κ.Ε.Δ. 14.373,1 15.500 20.500 42,6
Γεωργικές Εισφορές 2.978,0 4.200 2.830 - 5,0
Εισφορές Ζάχαρης 1.970,7 3.200 1.700 -13,7
Συνεισφορές με βάση Φ.Π.Α. 53.231,5 52.000 47.600 -10,6

2. Διάφορες συνεισφορές ή Επιστροφές 283,8 2.000 13.570 -
Διάφορες συνεισφορές (Διακυβ.συμφ.) 230,4 2.000 13.570 -
Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγρ/τα 53,4 - - -

3.Εισφορές εκτός Κοινοτ.Προϋπολογισμού 1.784,1 3.100 2.900 62,5
Συμμετοχή στο 5ο Ε.Τ.Α. 1.547,1 2.500 2.300 48,7
Πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας 237,0 600 600 153,2

II. Απολήψεις απο τις Ευρ.Κοιν.(Εισπράξεις) 318.965,4 391.000 364.950 14,4
1. Τακτικός Προϋπολογισμός 32.014,3 30.000 29.850 -6,8

' Εξοδα είσπραξης ιδίων πόρων 1.018,4 3.200 3.500 243,7
Διάφορες ή έκτακτες απολήψεις 20.158,0 9.800 12.200 -39,5
Απολήψεις από ΕΣΥΕ 366,4 500 150 -59,0
Απολήψεις από FEOGA-Προσαν. 4.753,0 8.000 8.000 68,3
Απολήψεις από Κοινών.Ταμείο 5.715,5 8.000 6.000 5,0
Λοιπές απολήψεις 3,0 500 -

2. Προϋπολογισμός Δημ.Επενδύσεων 33.752,5 63.000 59.500 76,3
Από Περιφερειακό Ταμείο 20.162,0 32.000 32.000 58,7
ΜΟΠ 8.909,0 19.500 17.000 90,8
Από FEOGA-Προσανατολισμός 4.454,0 8.500 9.000 102,0
Λοιπές απολήψεις 227,5 3.000 1.500 559,3

3. Προϋπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ 205.325,5 250.000 225.000 9,6
Από FEOGA-εγγυήσεις 204.765,0 250.000 225.000 9,9
Επισιτιστική βοήθεια 560,5 - - -

4. Προϋπολογισμός Τρίτων 47.873.1 48.000 50.600 5.7
Από Κοινωνικό Ταμείο 14.695,3 15.000 17.000 15,7
Από Περιφερειακό Ταμείο 26.972,4 23.000 23.000 -14,7
Από FEOGA-Προσανατολισμός 4.125.5 2.000 3.100 -24,9
Απολήψεις από ΜΟΠ 1.793,5 6.000 5.500 206,6
Λοιπές απολήψεις 286,4 2.000 2.000 598,3

III. Καθαρές εισπράξεις 244.344,2 311.000 275.850 12,9
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σης και συνολικής αντιμετώπισης των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας. Ετσι, μέσα 
απο τα προγράμματα αυτά ξεκίνησε η αναπτυξιακή προσπάθεια των Μεσογειακών Προγραμμά
των σ’ όλη τη χώρα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθώς 
επίσης και τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα Θράκης, Φωκίδας και Νησιών Ανατολικού 
Αιγαίου. Εξάλλου αντιμετωπίσθηκαν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από έκτακτα περιστατι
κά με την δημιουργία ειδικών προγραμμάτων (αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές δασών, 
ανασυγκρότηση Καλαμάτας κλπ.).

Η τελική διαμόρφωση των συνολικών πληρωμών του Π.Δ.Ε. 1988 προβλέπεται να φτάσει 
στο ύφος των 368,5 δια. έναντι 318,3 δια. του 1987.

Πίνακας 3.10

Συνολικά μεγέθη δαπανών Π.Δ.Ε. 1987-1988
(σε δισ. δρχ.)

1987 1988

Ποσό Συμ/χή % Ποσό Συμ/χή %
Δαπάνες έργων και μελετών 297,1 93,4 351,8 95,5
Διοικητικές Δαπάνες κ.λ.π. 21,2 6,6 16,7 4,5
Σύνολο 318,3 100,0 368,5 100,0

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 3.10 υπάρχει μια ευνοϊκή εξέλιξη στις δαπάνες για 
έργα και μελέτες του προγράμματος με αντίστοιχη μείωση στις διοικητικές δαπάνες. Έτσι, η 
ποσοστιαία συμμετοχή των διοικητικών δαπανών περιορίζεται σε 4,5% από 6,6% των συνολι
κών δαπανών του 1987.

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. εμφανίζονται στον πίνακα 3.11.

Πίνακας 3.11

Πηγές Χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.
(σε δισ. δρχ.)

1987 1988
Ποσά Συμ/χή % Ποσά Συμ/χή % Μεταβολή %

Ιδια έσοδα 4.1 1,3 7,0 1,9 70,7
Επιχορηγήσεις ΕΟΚ 33,8 10,6 59,5 16,1 76,0
Πιστωτικά έσοδα 280,4 88,1 302,0 82,0 7.7

(Έντοκα γραμμάτια) (2,4) (2,0)
(Δάνεια εξωτερικού) (278,0) (300,0)

Σύνολο 318,3 100,0 368,5 100,0 15,8

Οπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.11 τα έσοδα από κοινοτικούς πόρους κατά το 1988 
υπερβαίνουν κατά 25,7 δισ. τα αντίστοιχα έσοδα του 1987 με αποτέλεσμα η συμμετοχή των 
ιδίων και κοινοτικών πόρων στη συνολική χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. να ανέρχεται σε 18%
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Πίνακας 3.12

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά τομείς
(σε εκατ. δραχμ.)

1987 1988
Πληρωμές Συμ/χή Εκτιμήσεις Συμ/χή Μεταβολή

% Πραγμ/σεων % %

Ειδικά ' Εργα 9.465,0 3,0 12.950,0 3,5 36,8
Γεωργία 2.720,9 0,8 4.370,0 1.2 60,6
Δάση - Αλιεία 7.132,1 2,2 8.780,0 2,4 23,1
Εγγειοβελτιωτικά Εργα 12.770,6 4,0 14.980,0 4,1 17,3
Μεταλλεία - Ορυχεία - Αλυκές - - - - -
Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία 71.084,3 22,3 67.670,0 18,4 -4,8
Συγκοινωνίες (εκτός ΟΣΕ) 24.986,0 8,0 43.780,0 11,9 75,2
Σιδηρόδρομοι 9.501,7 3,0 7.950,0 2,1 -16,3
Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία 5.596,3 1,8 8.100,0 2,2 44,7
Εκπαίδευση 24.957,7 7,8 31.850,0 8,6 27,6
Οικισμός 3.224,9 1,0 3.660,0 1,0 13,5
Υγεία - Πρόνοια 13.110,3 4,1 15.950,0 4,3 21,6
Υδρευση - Αποχέτευση 14.228,3 4,5 13.500,0 3,7 -5,1
Δημόσια Διοίκηση 2.902,2 0,9 3.580,0 0,9 23,3
Ερευνα - Τεχνολογία - Τεχν.Συνεργ. 6.443,9 2,0 10.900,0 3,0 69,1
Νομαρχιακά και Παραμεθόρια' Εργα 62.609,5 19,7 71.000,0 19,3 13.4
Διάφορα (λοιπά)* 47.554,3 14,9 49.480,0 13,4 4,0
Σύνολο 318.288,0 100,0 368.500,0 100,0 15,8

' Περιλαμβάνονται και δαπάνες για χρεολύσια και τόκομς αναπτυξιακών δανείων 19.766,8 εκατ το 1987 και 1 5.032.0 

εκατ. το 1988.

έναντι 11,9% του 1987. Το συμπέρασμα που εξάγεται από τη μελέτη των στοιχείων του Πίνα
κα 3.11 είναι πως συνεχίζεται ο πτωτικός ρυθμός των δανειακών αναγκών του Προγράμματος 
ως προς το Α.Ε.Π. αφού οι δανειακές ανάγκες του Π.Δ.Ε. μειώθηκαν από 4,1% το 1987 στο 
3,8% το 1988.

Ανάλυση δαπανών κατά Τομέα και κατά Φορέα

Στους πίνακες 3.12 και 3.13 παρουσιάζονται αναλυτικά οι πληρωμές του 1987 καθώς και 
οι εκτιμήσεις για το 1988 του Π.Δ.Ε. κατά τομέα και φορέα αντίστοιχα.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που αναλύονται στους πίνακες αυτούς, παρουσιάζεται 
σημαντική αύξηση στους τομείς της Ερευνας και Τεχνολογίας (69,1%) και της Γεωργίας 
(60,6%) και αυτό δείχνει την έμφαση που δίνεται στους τομείς με άμεση παραγωγική δραστη
ριότητα. Σημαντική επίσης αύξηση παρουσιάζει ο τομέας των Συγκοινωνιών (75,2%) που περι
λαμβάνει τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και τους συγκοινωνιακούς κόμβους.

Ο τομέας του Τουρισμού - Μουσείων - Μνημείων παρουσιάζει μεγάλη αύξηση (44,7%) 
στην προσπάθεια για τη τουριστική προβολή και την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας.
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Πίνακας 3.13

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων κατά Υπουργεία
(οε εκατ. δραχμ.)

1987 1988
Πληρωμές Συμ/χή Εκτιμήσεις Συμ/χή Μεταβολή

% Πραγμ/σεων % %
Προεδρίας της Κυβέρνησης 432,7 0,1 400,0 0,1 -7,6
Εσωτερικών 5.941,8 1,9 10.560,0 2,8 77,7
Εθνικής' Αμυνας 12.098,7 3,8 9.170,0 2,5 -24,2
Εθνικής Οικονομίας 94.483,1 29,7 121.930,0 33,1 29,0
Υγείας Πρόνοιας & Κοιν.Ασφαλ. 13.585,1 4,2 16.530,0 4,5 21,7
Εθν.Παιδείας 24.747,4 7,8 30.990,0 8,4 25,2
Πολιτισμού 5.728,8 1.8 8.030,0 2,2 40,2
Οικονομικών* 20.179,0 6,3 15.790,0 4,3 -21.7
Μακεδονίας - Θράκης 798,9 0,2 1.000,0 0,3 25,2
Αιγαίου 158,0 0,1 280,0 0,1 77,2
Γ εωργίας 17.203,0 5,4 22.930,0 6,2 33,3
Περιβ.-Χωρ/ξίας & Δημ. Έργων 54.065,3 17,0 60.190,0 16,3 11.3
Εργασίας 3.610,0 1,1 3.990,0 1.1 10,5
Βιομ., Ενέργειας & Τεχνολ. 52.123,7 16,4 41.290,0 11.2 -20,8
Εμπορίου 1.175,0 0,4 2.100,0 0,6 78,7
Μεταφορών και Επικοινωνιών 11.096,5 3,5 22.100,0 6,0 99,2
Εμπορικής Ναυτιλίας 211,5 0,1 300,0 0,1 41,8
Δημόσιας Τάξης 649,5 0,2 920,0 0,2 41,6
Σύνολο 318.288,0 100,0 368.500,0 100,0 15,8

* Περιλαμβάνονται και δαπάνες για τόκους και χρεολύσια αναπτυξιακών δανείων, 19.766,8 εκατ. το 1987 και 15.032.0 
εκατ. το 1988.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η προσπάθεια για βελτίωση της υποδομής στους βασικούς κοι
νωνικούς τομείς της Εκπαίδευσης (27,6%) και της Υγείας - Πρόνοιας (21,6%).

Αυξήσεις επίσης παρουσιάζουν οι τομείς Δάση - Αλιεία (23,1%), Εγγειοβελτιωτικά έργα 
(17,3%) Οικισμός (13,5%), Δημόσια Διοίκηση (23,3%) και Νομαρχιακά και Παραμεθόρια Προ
γράμματα (13,4%).

Η μείωση που παρατηρείται στον τομέα της Βιομηχανίας - Ενέργειας οφείλεται στην μειω
μένη χρηματοδότηση το 1988 για την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων. Το ίδιο θα 
πρέπει να παρατηρηθεί και για τους τομείς των Σιδηροδρόμων και της Υδρευσης - Αποχέτευ
σης που είχαν εμφανίσει μεγάλο ποσοστό αύξησης το 1987 (181,8% και 59,9% αντίστοιχα).

3.7. Δημόσιο Χρέος

Το συνολικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να φτάσει στο τέλος του 1988 τα 5.354,8 δισ. 
έναντι 4.045,8 δισ. που ήταν το 1987 (Πίνακας 3.14).

Από το συνολικό αυτό χρέος τα 3.586,4 δισ. αφορούν εσωτερικό χρέος (ποσοστό 67%) 
και τα 1.768,4 δισ. εξωτερικό χρέος (ποσοστό 33%).

Το εσωτερικό χρέος αποτελείται από δάνεια της Τράπεζας της Ελλάδας ποσού 496,5 δισ., 
από έντοκα γραμμάτια ποσού 2.700,5 δισ. και από λοιπά δάνεια ποσού 389,4 δισ.
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Πίνακας 3.14

Συνολικό Υψος Δημόσιου Χρέους
(οε εκατ. δραχ.)

Εσωτερικό Εξωτερικό* Σύνολο
Τράπεζα 'Εντοκα Λοιπά
Ελλάδος Γ ραμμάτια Δάνεια

1981 181.450 300.000 27.091 163.331 671.872
1982 305.865 357.500 30.156 234.769 928.290
1983 309.871 541.500 30.747 387.243 1.269.361
1984 463.065 748.150 47.997 623.557 1.882.769
1985 465.684 1.120.229 59.743 1.027.751 2.673.407
1986 465.795 1.388.928 88.350 1.287.252 3.230.325
1987 497.730 1.869.897 206.986 1.471.202 4.045.815
1988** 496.505 2.700.461 389.398 1.768.457 5.354.821

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

Δεκεμβρίου κάθε έτους.

" Προβλέψεις

Στα λοιπά δάνεια περιλαμβάνονται και οι εκδόσεις των ομολογιακών δανείων του δημοσίου 
με ρήτρα ECU ύψους 64,0 δισ. και οι εκδόσεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ύψους 252,8 
δια.

Σαν ποσοστά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το συνολικό δημόσιο χρέος της Ελλάδος 
παραμένει, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΟΚ, σε χαμηλότερα επίπεδα (πίνακας 3.15).

Η ποσοστιαία αναλογία του εσωτερικού χρέους οε σχέση με το σύνολο του Δημόσιου Χρέους 
εμφανίζεται αυξημένη έναντι του προηγούμενου έτους κατά 3,5 περίπου εκατοστιαίες μονά
δες. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η Κυβέρνηση αποβλέπουσα στον υγιή εσωτερικό δανει
σμό, στη δραστηριοποίηση της κεφαλαιαγοράς, την παροχή στους αποταμιευτές της δυνατό
τητας επωφελούς επένδυσης των διαθέσιμών τους και την περιστολή της ρευστότητας, έλαβε 
τα ακόλουθα μέτρα:
- Καθόρισε υψηλά επιτόκια για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, τα οποία διατίθενται και 
στους ιδιώτες αποταμιευτές (19% ετήσια, 17% εξάμηνα, 16% τρίμηνα)

Πίνακας 3.15

Δημόσιο χρέος·1' σαν ποσοστό (%) του Ακ. Εγχώριου Προϊόντος 
στις χώρες της ΕΟΚ

Βέλγιο13' Δονια<2’ Δ Γ αρμονία'3' Ελλάδα Ισπανία Γ αλλίο'2’ Ιρλανδία12’'3’ Ιταλία Ολλονδία Πορτογαλία*2'

19Θ6 116 63 41 63 48 25 122 88 72 70

1987 122 60 42 69 48 24 124 93 73 72

Πηγη Committee ol the governors ol the Central Banks ol the member slates ol Ihe EEC. June 1988 

(11 Δπμοο.ος Τομέας

ι2ι Χρέος μονο της Κεντρικής ΚυΒέρνποης

(31 Για τις χώρες ουτες χρηοιμοποιήθηκε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
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- Εξέδωσε εσωτερικό ομολογιακό δάνειο με ευνοϊκούς όρους και ρήτρα ECU και
- Καθόρισε για τα ομολογιακά δάνεια, σε δραχμές, διετούς διάρκειας, επιτόκιο 20% που είναι 
το υψηλότερο της αγοράς για ανάλογους τίτλους.

Τελικός στόχος της πολιτικής αυτής είναι ο περιορισμός της ανάγκης προσφυγής στον 
εξωτερικό δανεισμό και συνακόλουθα της εξάρτησης της οικονομίας μας από το ξένο κεφά
λαιο.

Η εξέλιξη του Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους εμφανίζεται στον πίνακα 3.16.

Πίνακας 3.16

Εξέλιξη του Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους*
(σε εκατ.)

Εξωτερικό 
Δημ. Χρέος 

σε δρχ.

Μέση τιμή 
FIXING 

$

Εξωτερικό 
Δημ. Χρέος 

σε $

Ποσοτική 
αύξηση 

σε $

Μεταβολή
%

σε $

1981 163.331 57,630 2.834,1 _ _
1982 234.769 70,570 3.326,8 492,7 17,4
1983 387.243 98,670 3.924,6 597,8 18,0
1984 623.557 128,480 4.853,3 928,7 23,7
1985 1.027.751 149,735 6.863,8 2.010,5 41,4
1986 1.287.252 139,380 9.235,6 2.371,8 34,5
1987 1.471.202 126,530 11.627,3 2.391,7 25,9
1988** 1.768.457 150,000 11.789,7 162,4 1,4

" Το ποσό του εξωτερικού δημόσιου χρέους, καθώς και η μέση τιμή FIXING αναφέρεται στο τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

" Εκτιμήσεις

Η σημαντική μείωση της ποσοστιαίας αύξησης του Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους σε σχέση 
με το προηγούμενο χρόνο, οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε, στη μείωση του εξωτερικού δα
νεισμού και στη σταδιακή υποκατάστασή του από εσωτερικές πηγές δανεισμού. Ήδη η αύξηση 
του εξωτερικού χρέους σε δολλάρια ΗΠΑ για το 1988 σε σχέση με το 1987 προβλέπεται 
σχεδόν μηδενική (1,4%) και η εξέλιξη αυτή σημειώνεται για πρώτη φορά τα τελευταία 15 
χρόνια. Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους εκτιμάται ότι θα φθάσουν το 1988 τα
715,9 δισ. από 737,7 δισ. που ήταν το 1987 (Πίνακας 3.17)

3.8. Λογαριασμός Πετρελαιοειδών
Τα έσοδα του Λογαριασμού Πετρελαιοειδών εκτιμάται ότι θα φθάσουν το 1988 τα 193,5 

δισ. έναντι 219,7 δισ. το 1987 και οι δαπάνες τα 206,2 δισ. έναντι 232,9 δισ. το 1987. Έτσι
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το έλλειμμα του λογαριασμού αυτού θα διαμορφωθεί φέτος στα 1 2,7 δισ. δρχ. έναντι 1 3,2 δισ. 
δρχ. το 1987. (Πίνακας 3.18).

Πίνακας 3.18
Οικονομικά Αποτελέσματα Διαχείρισης Πετρ/δών

(ποσά σε δισ. δρχ

1987 1988 Μεταβολή
Απολογισμός Εκτιμήσεις %

ΕΣΟΔΑ 219,7 193,5 -11.9

ΔΑΠΑΝΕΣ 232,9 206,2 -11.5

Εισαγωγές 223,5 176,9 -20,7

Διϋλιστήρια-Υπηρεσίες 16,5 29,0 75,8

Χρηματοδότηση 1.7 4,2 147,1

Διαφορά Αποθεμάτων -8.8 -3,9

Ελλειμμα ή Πλεόνασμα -13,2 -12,7

Τα στοιχεία του πίνακα 3.18 αντανακλούν την κατάσταση που επικράτησε το 1988 στην 
διεθνή αγορά πετρελαιοειδών η οποία χαρακτηρίστηκε από τη διατήρηση των τιμών του αργού 
καθώς και των προϊόντων πετρελαίου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Ν. 1571/85, όπως τροποποιήθηκε το 1988, οι τιμές 
διάθεσης των προϊόντων πετρελαίου από τα κρατικά διϋλιστήρια (τιμές βάσης), προσδιορίζο
νται, κατά περιόδους, με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας- 
Ενέργειας και Τεχνολογίας. Ο προσδιορισμός των τιμών βάσης γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές των προϊόντων πετρελαίου. Οι διεθνείς 
όμως τιμές υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις οι οποίες δεν παρακολουθούν το κόστος 
παραγωγής των προϊόντων πετρελαίου και τις τιμές του αργού. Το φαινόμενο αυτό μαζί με το 
γεγονός ότι η προσαρμογή των τιμών βάσης στην Ελλάδα προς τις διεθνείς τιμές γίνεται με 
κάποια χρονική καθυστέρηση εξηγούν την υπάρξη ελλειμμάτων στο Λογ/σμό πετρελαιοειδών 
τα οποία, στο βαθμό που η διεθνής αγορά πετρελαιοειδών σταθεροποιείται, μειώνονται με 
τάση να εξαλειφθούν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη ελλειμμάτων στο Λογ/σμό πετρελαιοειδών αντισταθμί
ζεται από αυξημένα φορολογικά έσοδα, λόγω του τρόπου καθορισμού των λιανικών τιμών των 
προϊόντων πετρελαίου.

Τέλος σημειώνεται ότι, ολοκληρώθηκε η νέα επένδυση στα Διϋλιστήρια Ασπροπύργου η 
οποία έχει αλλάξει ριζικά την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση της παραγωγής των διυλιστηρίων 
αυτών, κυρίως στα λευκά προϊόντα (βενζίνη, κηροζίνη) τα οποία εισήγοντο μέχρι πρότινος σε 
σημαντικές ποσότητες.

Αποτέλεσμα της παραγωγικής αυτής ανασύνθεσης στον τομέα των πετρελαιοειδών, είναι 
η σημαντική μείωση της εκροής συναλλάγματος για εισαγωγές τέτοιων προϊόντων, με ευνοϊκές 
επιπτώσεις στον Λογ/σμό πετρελαιοειδών και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1989

4.1. Στόχοι και προοπτικές

Όπως τονίστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σε 
δυναμική αναπτυξιακή τροχιά. Στα πλαίσια αυτά η δημοσιονομική πολιτική του 1989 στοχεύει 
στο να εμπεδώσει το ευνοϊκό κλίμα που υπάρχει σήμερα στην οικονομία και να βελτιώσει 
εκείνους τους παράγοντες που αποτελούν εμπόδια στην όσο το δυνατόν ταχύτερη οικονομική 
ανάπτυξη.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα και με το πενταετές πρόγραμμα 1988-92, οι βασικοί στόχοι της 
δημοσιονομικής πολιτικής και το 1989 θα είναι:

α) η αύξηση των επενδύσεων και η βελτίωση της παραγωγικότητας της οικονομίας, 
β) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων ενόψει του 1992, 
γ) η παραπέρα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού,
δ) η μείωση των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα σε ταμειακή βάση σαν ποσοστό 

στο Α.Ε.Π., καθώς και του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 
ε) η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας 

στ) η αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων των εργαζομένων και, 
ζ) η παραπέρα βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής 

των πολιτών.
Για την υλοποίηση των στόχων αυτών η Κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει όσο το 

δυνατόν ευνοϊκότερες επενδυτικές συνθήκες, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ολοκληρώ
σουν τα επενδυτικά τους προγράμματα, να εκσυγχρονίσουν το παραγωγικό τους δυναμικό και 
να επιτύχουν το καλύτερο επίπεδο παραγωγικής ικανότητας, που θα τους επιτρέψει να αντιμε
τωπίσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τον ανταγωνισμό στην Ενιαία Αγορά. Ταυτόχρονα επιδιώκε
ται η εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδοτικής κάλυψης των παραγωγικών επενδύσεων και η 
απαραίτητη ροή πληροφόρησης, ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις για την προώθηση των 
ελληνικών προϊόντων τόσο στην Ενιαία Αγορά όσο και σε άλλες εκτός Ευρώπης αγορές.

Πρέπει να τονιστεί ότι η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού, του δημόσιου και 
του κοινωνικού τομέα, για την εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού οικονομικού αποτελέ
σματος ενόψει του 1992 είναι βασική προϋπόθεση, που όμως πρέπει να ενισχυθεί με την 
καθολική συμμετοχή των παραγωγικών δυνάμεων και τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συναί
νεση.

Η Κυβέρνηση, εξάλλου, είναι βέβαιο, ότι θα επιδιώξει να διατηρήσει την οικονομική σταθε
ρότητα και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τα μακροοικονομικά μεγέθη. Ιδιαίτερα θα επιδιώ
ξει τη μείωση του πληθωρισμού, του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών και κυρίως των 
δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα. Η μείωση των δανειακών αναγκών, που θα αποτελέ- 
σει βασικό στόχο της δημοσιονομικής πολιτικής και για τα επόμενα χρόνια, θα βοηθήσει στο 
να σταθεροποιηθεί το δημόσιο χρέος και να αρχίσει να μειώνεται η εξυπηρέτηση του που 
σήμερα απορροφά σημαντικό μέρος από τις δαπάνες του Τ.Π. Η συνεχής μείωση των δανεια
κών αναγκών, όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, θα έχει άμεσες ευνοϊκές επιπτώσεις τόσο 
στον πληθωρισμό, όσο και στο ισοζύγιο πληρωμών, που είναι οι άλλοι στόχοι της οικονομικής 
πολιτικής της Κυβέρνησης για το 1989.
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Πϊ νακας 4.1.

Γενικός Προϋπολογισμός ίου Κράτους

(οε εκατ. δρχ.)

1988 1989
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

Εσοδα 2.246.500 2.660.000 18,4
Τακτ. Προϋπολογισμός 1.955.000 2.310.000 18,2
ΕΛΕΓΕΠ 225.000 260.000 15,6
Π.Δ.Ε. 66.500 90.000 35,3

Δαπάνες 3.414.000 4.052.400 18,7
Τακτ. Προϋπολογισμός 2.820.500 3.361.800 19,2
ΕΛΕΓΕΠ 225.000 260.000 15,6
Π.Δ.Ε. 368.500 430.600 16,9

' Ελλειμμα 1.167.500 1.392.400 19,3
Τακτ. Προϋπολογισμός 865.500 1.051.800 21,5
ΕΛΕΓΕΠ - -
Π.Δ.Ε. 302.000 340.600 12,8

' Ελλειμμα % στο ΑΕΠ 15,6 16,2
Χρεολύσια 150.553 218.200 44,9
Δανειακές ανάγκες Γ.Π.Κ. 1.016.947 1.174.200 15,5
Δ.Α. % πρός ΑΕΠ 13,6 13,6

Όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και το 1989 θα συνεχιστούν τα προγράμματα 
για την Υγεία, την Πρόνοια και την Κοινωνική Ασφάλιση. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε
σιών στους τομείς αυτούς αποτελεί για την Κυβέρνηση στόχο του οποίου η υλοποίηση είναι 
συνυφασμένη με το όλο πρόγραμμα για συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου του λαού. Για το 
σκοπό αυτό δίδονται και το 1989 από τον Τ.Π. 281 δισ. στο ΙΚΑ και οτον ΟΓΑ για να συνεχί- 
σουν τα προγράμματά τους, που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση των συντάξεων και της ιατροφαρ
μακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους. Πέρα από τα αυξημένα ποσά που δίνονται 
στους κυριότερους ασφαλιστικούς φορείς, σημαντικά αυξημένες είναι και κατά το 1989 οι 
πιστώσεις για τις υπόλοιπες κοινωνικές δαπάνες που ενισχύουν τον «Κοινωνικό μισθό». Συγκε
κριμένα, το 1989 προβλέπεται να διατεθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 509,2 δια. για 
κοινωνικές δαπάνες, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.9, που είναι αυξημένες, σε σύγκριση με το 
1981 κατά 724%. (1981:61,8 δια.)

Επίσης, προκειμένου οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αποκτήσουν οικονομική 
αυτοδυναμία και να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία αλλά και στη βελτίωση της ποιό
τητας ζωής των πολιτών, αλλάζει από το 1989 το σύστημα κάλυψης των οικονομικών αναγκών 
τους με την παροχή ποσοστού επί του φόρου εισοδήματος και των τελών κυκλοφορίας που 
είναι δυναμικοί φόροι. Το σύνολο των πόρων που μεταβιβάζεται προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
από του Γ.Π.Κ. φαίνονται στον πίνακα 4.4.
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Πίνακας 4.2

Δαπάνες Γ.Π.Κ. σε Γενικές Κατηγορίες

(οε εκατ. δρχ.)

19 8 8 19 8 9
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

' Αμυνα 327.370 360.500 10,1
Τακτικός Προϋπολογισμός 318.200 350.000 10,0
Π.ΔΕ. 9.170 10.500 14,5

Εκπαίδευση 266.577 311.720 16,9
Τακτικός Προϋπολογισμός 235.587 276.220 17,2
Π.ΔΕ. 30.990 35.500 14,6

Υγεία-Πρόνοια-Ασφάλιση 560.522 .. 666.586 18,9
Τακτικός Προϋπολογισμός 543.992 647.686 19,1
Π.Δ.Ε. 16.530 18.900 14,3

Γ εωργία 153.780 168.532 9,6
Τακτικός Προϋπολογισμός 130.850 139.212 6,4
(Επιδοτήσεις) (100.680) (105.500) (4,8)
Π.Δ.Ε. 22.930 29.320 27,9

Εξυπηρέτηση Δημ. Χρέους 805.385 1.024.022 27,1
Τακτικός Προϋπολογισμός 790.353 1.009.172 27,7
(Ενόπλων Δυνάμεων) (102.800) (108.500) (5,6)
Π.Δ.Ε. 15.032 14.850 -1,2

Λοιπές Δαπάνες 1.075.366 1.261.040 17,3
Τακτικός Προϋπολογισμός 801.518 939.510 17,2
Π.Δ.Ε. 273.848 321.530 17,4

Σύνολο 3.189.000 3.792.400 18,9
Τακτικός Προϋπολογισμός 2.820.500 3.361.800 19,2
Π.Δ.Ε. 368.500 430.600 16,9

Ένας άλλος εξίσου βασικός στόχος της Κυβέρνησης για το 1989 είναι και η συγκράτηση 
στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα του ποσοστού ανεργίας. Σε αντίθεση τόσο με τις άλλες χώ
ρες της ΕΟΚ, όσο και με τις χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα προβλέπεται και κατά το 1989 να 
έχει από τα πιο χαμηλά επίπεδα ανεργίας. Σ’ αυτό θα συμβάλλει εκτός των άλλων η συνεχιζό
μενη αύξηση των επενδύσεων, αλλά και τα ειδικά προγράμματα αύξησης της απασχόλησης και 
κυρίως της αυτοαπασχόλησης σε μεγάλη έκταση και σε περιφερειακό επίπεδο.

Εξάλλου μέσα στο 1989 θα φανούν ουσιαστικά οι καρποί της αλλαγής στο φορολογικό 
σύστημα που ολοκληρώθηκε το 1988. Τα εισοδήματα λόγω των ελαφρύνσεων στη φορολογία
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Πίνακας 4.3

Βασικές Πηγές Εσόδων tou Γ.Π.Κ.

1988 1989

(οε εκατ. δρχ.)

Εκτιμήσεις
Πραγμ/σεων Προβλέψεις

Μεταβολή
%

1. Τακτικός Προϋπολογισμός 1.955.000 2.310.000 18,2
' Αμεσοι Φόροι 523.840 616.065 17,6
Φόρος Εισοδήματος 402.000 475.800 18,4
Φόρος Περιουσίας 26.790 37.000 38,1
Λοιποί Αμεσοι Φόροι 95.050 103.265 8,6

' Εμμεσοι Φόροι 1.293.530 1.532.070 18,4
Δασμοί & Ειδ. Εισφορές 27.680 32.410 17,1
Φόροι καταν. εισαγομένων 51.840 97.370 87,8
Φόροι καταν. εγχωρίων 341.740 391.160 14,5
Φόροι Συναλλαγών 848.800 982.880 15,8
Λοιποί Έμμεσοι Φόροι 23.470 28.250 20,4

Μη Φορολογικό ' Εσοδα 137.630 161.865 17,6

II. Προϋπ/σμός Δημόσ. Επενδύσεων 66.500 90.000 35,3

III. ΕΛΕΓΕΠ 225.000 260.000 15,6

Σύνολο 2.246.500 2.660.000 18,4

εισοδήματος φυσικών προσώπων θα αυξηθούν κατά 4%-5% και τα αδιανέμητα κέρδη των 
επιχειρήσεων για επενδύσεις θα ελαφρυνθούν για δεύτερη συνεχή χρονιά και προβλέπεται να 
καλύψουν ουσιαστικό μέρος της χρηματοδότησης των νέων επενδύσεων σαν αυτοχρηματοδό
τηση, μειώνοντας έτσι το βάρος από το δανεισμό. Η συστηματικοποίηση στην έμμεση φορολο
γία κυρίως μετά την εισαγωγή του Φ.Π.Α., καθώς και η αποδοτικότερη λειτουργία της μηχα
νοργάνωσης και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, θα αποτελόσουν τη βάση για 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Επίσης, η επέκταση του αντικειμε
νικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, που ήδη έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των 
αστικών περιοχών της χώρας, αποτελεί τον άλλο άξονα στον οποίο στηρίζεται η αντιμετώπιση 
της φοροδιαφυγής.

Έτσι, παρά τις πιο πάνω σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις και την ουσιαστική αύξηση 
των κοινωνικών δαπανών και των πόρων των ΟΤΑ, το καθαρό έλλειμμα του Γ.Π.Κ. σαν ποσο
στό στο ΑΕΠ το 1989 θα είναι 13,6% δηλ. θα παραμείνει στα επίπεδα του 1988 (πίνακας 4.1). 
Κατά συνέπεια, η βελτίωση των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα οε ταμειακή βάση θα 
προέλθει κυρίως από την μείωση των δανειακών αναγκών των ΔΕΚΟ.

70



Πίνακας 4.4

Βασικοί Πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Γ.Π.Κ.

Τακτικός Προϋπολογισμός 
(Πόροι από τον Τ.Π.)
(Συντάξεις - Χορηγίες)
Προϋπολ/σμός Δημοσίων Επενδύσεων* 
(Νομαρχιακό Πρόγραμμα)
(Πρόγραμμα ανεργίας - Ειδικά προγράμματα)

Σύνολο

(οε εκατ. δρχ.)

1987 1988 1989

57.050 71.241 94.067
(48.572) (61.041) (81.922)
(8.478) (10.200) (12.145)

23.239 25.980 30.800
(18.783) (22.180) (27.500)
(4.456) (3.800) (3.300)

80.289 97.221 124.867

* Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι ενισχύσεις που παίρνουν οι ΟΤΑ από τα διάφορα Υπουργεία για την εκτέλεση 
έργων.

Τέλος, εφόσον οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες παραμείνουν σταθερές για τα επόμενα 
χρόνια, τότε οι αισιόδοξες προοπτικές δικαιολογούν την πεποίθηση ότι η μάχη που δίνεται σε 
όλα τα επίπεδα της οικονομικής ζωής θα φέρει την ελληνική οικονομία στο σημείο που θα είναι 
έτοιμη να αντιμετωπίσει την πρόκληση του 1992 με επιτυχία.

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

4.2. Τακτικός Προϋπολογισμός

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός του 1989 συντάχθηκε με βάση τους στόχους της δημοσιονο
μικής πολιτικής που περιγράφηκαν προηγουμένως. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών το 
έλλειμμα του Ταιαικού Προϋπολογισμού θα συγκρατηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με το 
1988, παρά τη σημαντική αύξηση των δαπανών για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και 
την συνεχιζόμενη αύξηση των κοινωνικών δαπανών. Η συγκράτηση αυτή του ελλείμματος του 
Τακτικού Προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί τόσο με την αύξηση των εσόδων που θα προ- 
έλθει από το συνδυασμό και την καλύτερη απόδοση των φορολογικών και των άλλων μέτρων 
που αποτέλεσαν τη βάση της αλλαγής του φορολογικού συστήματος, όσο και από την παραπέ
ρα μείωση των ελαστικών δαπανών του προϋπολογισμού.

Πρέπει να τονιστεί ότι για την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής θα διατεθούν 281 δισ. 
το 1989, για να ενισχυθούν οι δύο μεγαλύτεροι ασφαλιστικοί φορείς το ΙΚΑ και ο ΟΓΑ, πέρα 
από τις δαπάνες που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από τα άλλα Υπουργεία. Οι αυξήσεις στις δαπάνες για την κοινω
νική πολιτική της Κυβέρνησης θα αντισταθμιστούν με περικοπή άλλων μη άμεσα αναγκαίων 
δαπανών για να συγκρατηθεί το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Έτσι, το καθαρό έλλειμμα του Τ.Π. το 1989 προβλέπεται να φθάσει τα 847,6 δισ. και σαν 
ποσοστό στο ΑΕΠ προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 9,8%.

4.2.1 Έσοδα

Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται ότι θα φθάσουν το 1989 τα 2.310 
δισ. έναντι 1.955 δισ. το 1988, θα παρουσιάσουν δηλαδή αύξηση 18,2% (πίνακας 5.5).
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Πίνακας 4.5
' Εοοδα Τακτικού Προϋπολογισμού

I. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
1. Φόρος εισοδήματος

Φυσικών προσώπων 
Νομικών Προσώπων 
Ειδ. Κατηγ.Φόρου Εισοδ.

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

II. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
1. Δασμοί και Ειδ. Εισφορές

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

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

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

1988 1989

(οε εκατ. δρχ.)

Εκτιμήσεις
Πραγμ/σεων Προβλέψεις

Μεταβολή
%

523.840 616.065 17,6
402.000 475.800 18,4
305.500 341.000 11.6
90.000 127.500 41,7

6.500 7.300 12,3
26.790 37.000 38,1
13.700 16.985 24,0
42.500 60.100 41,4
21.100 4.200 -80,1
17.750 21.980 23,8

1.293.530 1.532.070 18,4
27.680 32.410 17,1

(25.530) (30.100) (17.9)
51.840 97.370 87,8

20 - -

48.700 53.000 8,8
3.120 44.370 -

341.740 391.160 14,5
8.170 9.200 12,6

77.500 98.000 26,5
201.610 215.250 6.8

(193.000) (204.600) (6.0)
(8.610) (10.650) (23,7)
7.800 7.800 -

5.420 15.790 191,3
28.000 30.000 7,1
13.240 15.120 14,2

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

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

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ. ΕΣΟΔΩΝ (Ι+ΙΙ)

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

(ΟΔΔΥ)
(Λοιπά)

3. Επιχειρήσεις - Οργανισμοί
(Κρατικά Λαχεία)
(ΠΡΟΠΟ)
(Λοιπά)

4. Λοιπά απά επιχ. δράση IV. V.

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

(Παράβολα)
4. Λοιπά τακτικά έσοδα
5. Έκτακτα έσοδα
V. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ο.Κ.

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (III+IV+V) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1988 1989
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

848.800 982.880 15,8
38.000 50.570 33,1
64.750 74.250 14,7

(10.700) (11.500) (7,5)
28.000 32.000 14,3
45.000 2.000 -

615.000 755.000 22,8
(203.000) (246.700) (21,5)
(196.000) (238.600) (21,7)

(86.000) (108.700) (26,4)
(70.000) (85.500) (22,1)
(60.000) (75.500) (25,8)
58.000 69.000 19,0

50 60 20,0
4.200 5.010 19,3

14.480 17.000 17,4
4.790 6.240 30,3

1.817.370 2.148.135 18,2

65.600 78.235 19,3
10.550 14.155 34,2
3.750 3.860 2,9

(3.030) (3.040) (0.3)
(720) (820) (13,9)

40.160 48.020 19,6
(17.400) (24.900) (43.1)

(6.550) (7.500) (14,5)
(16.210) (15.620) (-3,6)
11.140 12.200 9.5

42.180 46.380 10,0
11.470 16.000 39,5
2.480 2.885 16,3

17.150 21.220 23,7
(4.000) (5.000) (25.0)
9.320 4.295 -53,9
1.760 1.980 12,5

29.850 37.250 24,8

137.630 161.865 17,6

1.955.000 2.310.000 18,2
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Από το συνολικό αυτό ύψος τα 2.180 δισ. προβλέπεται ότι θα προελθουν από τη φυσιολο
γική εξελιξη των εσόδων, ενώ τα 130 δια. από φορολογικές διαρρυθμίσεις που θα γίνουν το 
1989.

Ειδικότερα, πρόσθετα έσοδα ύψους 25 δισ. περίπου, εκτιμάται ότι θα προέλθουν από την 
αύξηση της φορολογίας καπνού και 5 δισ. περίπου από την αύξηση στις τιμές των λαχείων που 
θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Επίσης, έσοδα ύψους 50 δια. περίπου, αναμένεται ότι θα προέλθουν από την αντικατά
σταση του ισχύοντος ακόμη ποσοστού του ρυθμιστικού φόρου, που καταργείται οριστικά την 
1-1-89, με ισόποσο φόρο κατανάλωσης που θα επιβληθεί στα ίδια προϊόντα που επιβάρυνε και 
ο ρυθμιστικός φόρος.

Τα υπόλοιπα 50 διο. περίπου αναμένεται ότι θα προέλθουν από την πάταξη της φοροδια
φυγής, την επέκταση ο’ ολόκληρη σχεδόν τη χώρα του συστήματος αντικειμενικού προσδιορι
σμού της αξίας των ακινήτων και τη μείωση του ποσοστού των κερδών που παραμένουν αφο
ρολόγητα για το σχηματισμό κεφαλαίου για επενδύσεις των επιχειρήσεων από 50% σε 25% 
και τέλος από την αύξηση των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από τα διάφορα ταμεία της ΕΟΚ.

Πιο αναλυτικά,τα έσοδα από άμεσους φόρους προβλέπεται να φθάσουν τα 616,1 δισ. 
έναντι 523,8 δισ. το 1988 (αύξηση 17,6%) και τα έσοδα από έμμεσους φόρους τα 1.532,1 
δισ. έναντι 1.293,5 δισ. το 1988 (αύξηση 18,4%).

Ειδικότερα,τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να αυξη
θούν κατά 11,6% και να φθάσουν τα 341 δια. έναντι 305,5 δισ. το 1988. Ο μικρός ρυθμός 
αύξησης της κατηγορίας αυτής οφείλεται στις σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις που ισχύ
ουν από το 1988, και που θα επηρεάσουν τον κύριο φόρο και την παρακράτηση του φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Τα έσοδα από το φάρο εισοδήματος νομικών προσώπων, προβλέπεται να αυξηθούν κατά 
41,7% και να φτάσουν τα 127,5 δια. έναντι 90 δια. το 1988. Η αύξηση των εσόδων αυτών 
αναμένεται να προέλθει από τη φυσιολογική εξέλιξη των κερδών των επιχειρήσεων κατά το
1988, αλλά και από τη μείωση του ποσοστού των κερδών από 50% σε 25% για τη δημιουργία 
αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύι εις.

Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία αναμένεται να αυξηθούν κατά 38,1%, γιατί θα 
επηρεαστούν από την επέκταση του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων 
που θα βοηθήσει, όπως είναι γνωστό, στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του φόρου.

Οι έμμεσοι φόροι αναμένεται να επηρεαστούν αυξητικά από την αύξηση στη φορολογία 
καπνού, από τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίων, από το φόρο προστιθέμενης αξίας και από 
τους έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών. Οι αυξήσεις στους λοιπούς φόρους 
κατανάλωσης εισαγομένων και εγχώριων αντανακλούν την αντικατάσταση με ισόποσο φόρο 
κατανάλωσης του υπόλοιπου ποσοστού του ρυθμιστικού φόρου που θα καταργηθεί την 1.1.
1989.

Τα έσοδα από Φ.Π.Α. προβλέπεται να αυξηθούν το 1989 κατά 22,8%. Η πρόβλεψη για τη 
σημαντική αυτή κατηγορία εσόδων στηρίζεται στην πιο αποδοτική λειτουργία του φόρου αυτού 
κατά το 1989, αλλά και στην αποτελεσματικότερη σύλληψη της φορολογητέας ύλης.

Τα έσοδα από τη μεταβίβαση κεφαλαίων προβλέπεται επίσης να αυξηθούν κατά 33,1%.
Η αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως από τη θετική επίδραση της επέκτασης του αντικειμενικού 
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και την αύξηση του όγκου των μεταβιβάσεων λόγω των 
ευνοϊκών μέτρων που λήφθηκαν μέσα στο 1988 για τη διευκόλυνση απόκτησης κατοικίας, 
(επιδότηση επιτοκίων ελευθέρων δανείων, αύξηση αριθμού δανείων κ.λ.π.).

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών προβλέπεται ότι θα αυ
ξηθούν κατά 17,4%, ενώ από τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατά 30,3%.

Τέλος, τα μη φορολογικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν έναντι του 1988 κατά 17,6%.
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Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής θα επηρεαστούν θετικά από τα αυξημένα έσοδα των κρατικών 
λαχείων, αλλά καί από τα αυξημένα έσοδα των επιχειρήσεων, των οργανισμών ή των υπηρεσιών 
του δημοσίου ιΥΠΑ, ΚΑΕ κλπ), καθώς και από τα αυξημένα έσοδα που θα προέλθουν από την 
ΕΟΚ (κυρίως των ΜΟΠ και των άλλων διαρθρωτικών ταμείων).

4.2.2. Δαπάνες

Οι πιστώσεις για δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού μαζί με το αποθεματικό, προβλέ- 
πεται να φθάσουν τα 3.361,8 δισ. και είναι αυξημένες σε σχέση με το 1988 κατά 19,2%.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για τη συγκράτηση του ελλείμματος του Τακτικού Προϋπο
λογισμού οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, με εξαίρεση εκείνες 
τις δαπάνες που χαρακτηρίζονται σαν ανελαστικές καθώς και τις δαπάνες για την Υγεία - 
Πρόνοια - Κοινωνική Ασφάλιση και την Παιδεία που στοχεύουν στην υλοποίηση του κοινωνικού 
προγράμματος της Κυβέρνησης.

Τέλος στα πλαίσια της διοικητικής και οικονομικής αποκέντρωσης μεταφέρονται 267,7 
δισ. από τις Κεντρικές Υπηρεσίες στους Νομαρχιακούς Προϋπολογισμούς (πίνακας 4.11).

Η διάρθρωση των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εμφανίζονται 
στον Πίνακα 4.6.

Οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 141 δισ. και να 
φθάσουν τα 1.086,2 δισ. έναντι των 945,1 δισ. του 1988. Η κατά 14,9% αύξησή τους, οφείλε
ται στην πρόβλεψη για την κάλυψη της δαπάνης από την εισοδηματική πολιτική του 1939, 
στην διαφορά που προκύπτει, σε ετήσια βάση, από την ΑΤΑ ΜαΤου και Σεπτεμβρίου 1988, στη 
φυσιολογική εξέλιξη του προσωπικού, στην εφαρμογή του Ν. 1810/88 με τον οποίο έγινε η 
άρση των ανισοτήτων του ενιαίου μισθολογίου και βελτιώνεται η μισθολογική θέση των Δημ. 
Υπαλλήλων.

Επίσης η αύξηση αυτή οφείλεται και στην προβλεπόμενη αύξηση του αριθμού των συντα
ξιούχων, στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του Ν. 1694/1987 (αναπροσαρμογή των συντάξε
ων) και του Ν. 1777/88 (αναπροσαρμογή συντάξεων υπαλλήλων του Ο.Σ.Ε.), στην εφαρμογή 
του Ν. 1813/88 με τον οποίο εκτός των άλλων ρυθμίσεων, έγινε επέκταση της συνταξιοδοτι- 
κής αποκατάστασης των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης που εργάζονται στον Ιδιωτικό 
Τομέα, αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντίσταση στους αγρότες και χορηγήθηκε σύνταξη σε ανα
σφάλιστους αγωνιστές.

Οι επιχορηγήσεις για αποδοχές θα απορροφήσουν σημαντικά ποσά και κατά το 1989 
κυρίως λόγω της ένταξης νέων μονάδων στο ΕΣΥ και της λειτουργίας νέων κέντρων Υγείας.

Τέλος, οι δαπάνες για λοιπές παροχές προβλέπεται να αυξηθούν το 1989 και αυτό οφεί
λεται στην αύξηση από 50-70% του ωρομισθίου της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και 
στις ρυθμίσεις που έγιναν το 1988 στις πρόσθετες παροχές του προσωπικού της Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης.

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους θα είναι αυξημένες κατά 213,1 δισ. και 
αυτό οφείλεται στην εξόφληση μέρους του ομολογιακού δανείου που έχει συναφθεΐ με ρήτρα 
ECU, στην εξόφληση μέρους των ομολόγων διετούς διάρκειας του 1987, στη δαπάνη καταβο
λής των τόκων για τα ομόλογα του 1988 και στους τόκους των εντόκων γραμματίων.

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων θα παρουσιάσουν σχετικά 
μικρή αύξηση που οφείλεται στην πληρωμή μειωμένων τοκοχρεωλυσίων που θα καταβληθούν 
το 1989 για τα MIRAGE 2000.

Οι αποδόσεις εσόδων που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων θα αυξηθούν κατά 53,8% 
και προβλέπεται να φθάσουν τα 149 δισ. από 96,9 δια. το 1988. Η αύξηση αυτή οφείλεται 
στην προβλεπόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων καθώς και στην αλλαγή από το 1989
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Πίνακας 4.6

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά γενικές κατηγορίες

(οε εκατ. δρχ.)

1 988 1 989
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

Μισθοί - Συντάξεις 945.096,0 1.086.230,3 14,9
(Υπηρετούντων) (500.122,0) (575.669,6) (15,1)
(Συνταξιούχων) (243.032,0) (280.206,5) (15,3)
(Επιχορ. για αποδοχές) (155.101,0) (176.232,0) (13,6)
(Λοιπές παροχές (16.550,0) (23.658,4) (43,0)
(Νοσήλεια) (30.291,0) (30.463,8) (0,6)

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους 687.553,0 900.671,6 31,0
Εξυπηρ. Χρέους Ενόπλ. Δυνάμεων 102.800,0 108.500,0 5,6
Αποδόσεις εσόδων τρίτων 96.902,0 149.030,8 53,8
Αποδόσεις στην Ε.Ο.Κ. 89.100,0 101.700,0 14,2
Επιστροφές φόρων 81.000,0 90.000,0 11,1
Επιδοτήσεις εξαγωγών & επιτοκίων 56.400,0 37.200,0 -34,0
Επιδοτήσεις γεωργίας 100.680,0 105.500,0 4,8
Επιχορηγήσεις 468.800,0 508.017,1 8,4

(Ο.Γ.Α.) (100.000,0) (111.075,0) (11.D
(Ι.Κ.Α.) (137.000,0) (170.000,0) (24,1)
(Ο.Τ.Α.) (36.000,0) - -
(Συγκοιν. Φορείς-Ο.Σ.Ε.) (65.500,0) (73.000,0) (11.5)
(Λοιπές επιχορηγήσεις) (130.300,0) (153.942,1) (18,1)

Εγγυήσεις- συναλλαγμ. διαφορές 25.000,0 15.013,7 -39,9
Λοιπές δαπάνες 167.169.0 209.936,5 25,6

(Δαπάνες μετακινήσεων) (10.500,0) (11.565,9) (10,2)
(Λειτουργικές δαπάνες) (44.200,0) (52.722,5) (19,3)
(Δαπάνες προμηθειών) (97.800,0) (98.587,9) (0,8)
(Διάφορες άλλες δαπάνες) (14.669,0) (47.060,2) (220,8)

Αποθεματικό - 50.000,0 -
Σύνολο 2.820.500,0 3.361.800,0 19,2

του συστήματος κάλυψης των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με παροχή ποσοστού επί 
του φόρου εισοδήματος και των τελών κυκλοφορίας.

Η κατά 14,2% αύξηση των αποδόσεων στην ΕΟΚ οφείλεται στην αυξημένη χρηματοδότη
ση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού για την ανάπτυξη κατά προτεραιότητα ορισμένων πολιτι
κών στα πλαίσια της Ενιαίας Πράξης, καθώς και στην προβλεπόμενη αύξηση της τιμής του 
ECU.

Οι δαπάνες για επιστροφές φάρων το 1989 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 11,2% και να 
φθάσουν τα 90 δια. από 81 δια. το 1988. Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί ότι οι επιστροφές φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων αυξάνονται σε 55 δια. από 30 δια. το 1988, λόγω των ουσια
στικών φορολογικών ελαφρύνσεων που δίνονται με το νέο φορολογικό νόμο.
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Οι δαπάνες για την επιδότηση των εξαγωγών και των επιτοκίων θα παρουσιάσουν κατά το 
1989 μείωση η οποία οφείλεται στις ρυθμίσεις που έγιναν το 1988 και κυρίως στη σταδιακή 
μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων που άρχισε από 1.1.1987.

Οι επιδοτήσεις στη Γεωργία από τον Τακτικό Προϋπολογισμό θα αυξηθούν το 1989 και 
θα φθάσουν τα 105,5 δισ. Χαρακτηριστικό του προϋπολογισμού του 1989 στον τομέα της 
Γεωργίας είναι η ποιοτική ανακατανομή των δαπανών υπέρ αυτών που διατίθεται για επενδύ
σεις προσανατολισμού - διαρθρώσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό και στην 
αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής και στη σταθερή αύξηση του εισοδήματος των αγρο
τών. Ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αυξημένη εισροή πόρων από την ΕΟΚ.

Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις θα αυξηθούν το 1989 κατά 39,2 δισ. και θα φθάσουν τα 
508 δισ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται η επιχορήγηση για τους ΟΤΑ λόγω της αλλαγής 
του τρόπου κάλυψης των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αύξηση των επιχορηγήσεων 
οφείλεται κυρίως στην επί πλέον επιχορήγηση του ΙΚΑ κατά 33 δια. (αύξηση 24,1%). Σημαντι
κές είναι επίσης οι αυξήσεις των επιχορηγήσεων στον ΟΓΑ, κυρίως για κάλυψη της αύξησης 
των συντάξεων κατά 1.500 δραχμές από 1.1.1989, καθώς και στους συγκοινωνιακούς φορείς. 
Τέλος, σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί ΤΕΒΕ και ΤΑΕ θα επιχορηγηθούν το 1989 
με σημαντικά ποσά από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για την αναπλήρωση των κοινωνικών 
πόρων τους, που καταργήθηκαν λόγω της εισαγωγής του ΦΠΑ. Στον πίνακα 4.7 παρουσιάζο
νται οι κυριότεροι φορείς που επιχορηγούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Τέλος οι λοιπές δαπάνες το 1989 θα είναι αυξημένες οε σχέση με το 1988 κατά 42,8 δισ. 
ή ποσοστό 25,6%. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για νέα προγράμματα οι 
οποίες κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατανέμονται σε άλλες κατηγορίες. Η αύξηση 
που παρουσιάζεται στην κατηγορία αυτή είναι πλασματική αφού δαπάνες που μέχρι τώρα περι
λαμβάνονταν σε άλλες κατηγορίες, για λόγους καλύτερης λειτουργικότητας και ελέγχου έχουν 
μεταφερθεί στην κατηγορία αυτή, όπως οι δαπάνες των διαφόρων προγραμμάτων που χρημα
τοδοτούνται από την ΕΟΚ. Αν δεν υπολογιστούν οι μεταφερόμενες αυτές δαπάνες το ποσοστό 
αύξησης της κατηγορίας "λοιπών δαπανών*· είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό αύξη
σης των προηγούμενων ετών. Ανάλυση της κατηγορίας αυτής γίνεται στον πίνακα 4.8.

Κοινωνικές δαπάνες

Από το 1982 και μετά, η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των δαπανών 
εκείνων που από τη φύση τους, είναι κοινωνικές, και συμβάλλουν στην ενίσχυση του εισοδήμα
τος των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής ο προϋπολογισμός 
του 1989 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλι
σης. της Παιδείας και της Στέγασης, καθώς επίσης και στην άμεση ή έμμεση ενίσχυση των 
εισοδημάτων των εργαζομένων και των αγροτών.

Ειδικότερα οι κοινωνικές δαπάνες, που αποτελούν τον λεγόμενο κοινωνικό μισθό, περι
λαμβάνουν:

α)Δαπάνες που στοχεύουν στην βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών, με 
την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής και λειτουργίας των νοσοκομείων, την αύξηση του 
νοσηλευτικού προσωπικού και την καλύτερη εκπαίδευσή του, στην ίδρυση νέων νοσοκομείων 
και κέντρων υγείας καθώς και στην βελτίωση της ασφάλισης των εργαζομένων.

β) Δαπάνες που διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στο αγαθό μιας αναβαθμι
σμένης παιδείας, με την δωρεάν’χορήγηση περισσότερων και πιο άρτια ενημερωμένων συγ
γραμμάτων, τη βελτίωση των φοιτητικών οιοοιτίων, τη δωρεάν μεταφορά μαθητών από τον 
τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των 
σχολείων κ.λ.π.

γ) Δαπάνες για την ενίσχυση των συντάξεων των αγροτών, τη χορήγηση αξιοπρεπούς
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Πίνακας 4.7

Ανάλυση επιχορηγήσεων Τακτικού Προϋπολογισμού

1 988 
Εκτιμήσεις 

Πραγμ/σεων

1) Επιχορήγηση στο ΙΚΑ .................................................... 137.000,0
2) » στον ΟΓA.................................................. 100.000,0
3) Μ Συγκοιν.Φορέων (ΕΑΣ, ΗΛΠΑΠ, κλπ.) 41.500,0
4) Τακτική οικονομική ενίσχυση ΟΤΑ.............................. 36.000,0
5) Επιχορ.Νοσ.Ιδρυμ.Δ.Δ. για λοιπές δαπάνες.............. 25.400,0
6) Επιχορήγηση στον ΟΣΕ.................................................. 24.000,0
7) » στα Ανώτ.Εκπαιδ.Ιδρύματα.................... 8.100,0
Β) » στα Εκπαιδ. Ιδρύματα για φοιτητ. συσσίτια 5.600,0
9) » στα κέντρα παιδικής μέριμνας.............. 4.000,0

10) Β στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ι.Δ............... -
11) » στις Σχολικές Εφορίες............................ 4.470,0
12) k> στην ΕΡΤ Α.Ε............................................. 2.810,0
13) Μ στον Ο.Ε.Δ.Β............................................. 4.050,0
14) στα Εθν.Γυμναστήρια για δαπάνες

λειτουργίας .............................................. 2.500,0
15) » στις αθλητ. ομοσπονδίες για αθλητι-

κούς σκοπούς.......................................... 2.400,0
16) » στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.............. 3.000,0
17) » στην Κυπριακή Κυβέρνηση 2.000,0
1 Β) » στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» .............. 1.960,0
19) ·■ στις Ν.Ε.Λ.Ε............................................... 1.020,0
20) »» στα Τ.Ε.Ι. και στο Κ.Ε.Μ.Ε.Δ.Ι............... 1.470,0
21) Β στο Ταμείο Προστασίας Ελαιοπαραγ. . 1.010,0
22) Β στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ............................................ 1.200,0
23) » στον Ε.Ο.Τ................................................ 1.100,0
24) Χρηματοδότηση Κομμάτων ............................................ 1.100,0
25) Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Υ .................................................. 1.000,0
26) » σε ιδρύματα προστασ.νηπίων και παίδων 1.069,0
27) » στο Τ.Ε.Β.Ε................................................ 14.300,0
28) Β στο Τ.Α.Ε................................................... 2.300,0
29) Λοιπές επιχορηγήσεις...................................................... 38.441,0

Σύνολο 468.800,0

1 989

Προβλέψεις

170.000,0
111.075.0
46.000. 0

31.208,8
27.000. 0 
8.506,7
6.147,3
4.893.0
4.000. 0

68,0
3.700.0
3.500.0

2.934.0

2.520.0
3.100.0
2.000. 0
2.150.0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.950.0
1.152.0
1.100.0 
1.100,0
1.318.0

17.175,0
2.858.0

49.561,3

508.017.1

(σε εκστ. δρχ.)
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Πίνακας 4.8

Ανάλυση "Λοιπών Δαπανών”

1 988 1989
Εκτιμήσεις

Πρσγμ/σεων Προβλέψεις

(σε εκατ. δρχ )

1) Δαπάνες μετακίνησης ............................................................ 10.500,0 11.565,9
2) Λειτουργικές δαπάνες............................................................ 44.200,0 52.722,5
3) Προμήθειες .............................................................................. 97.800,0 98.587,9

(Είδη συντήρησης & επισκευή εγκαταστάσεων) (18.118,0) (22.433,3)
(Διατροφή - Ιματισμός - Υπόδηση - Εξάρτυση).................. (28.230,0) (29.138,9)
(Καύσιμα - Λιπαντικά) ............................................................ (10.312,0) (11.002,3)
(Κεφαλαιακές δαπάνες) ............................................................ (5.390,0) (5.813,6)
(Στρατ. κατασκευές - προμήθειες κλπ.) (23.300,0) (15.072,3)
(Λοιπές προμήθειες) .............................................................. (12.450,0) (15.127,5)

4) Επιδοτήσεις αγόνων γραμμών ............................................ 933,0 1.020,0
5) Μονοπώλια..................................................................................... 1.006,0 1.355,1
6) Δαπάνες ΝΑΤΟ............................................................................. 2.830,0 3.771,6
7) Διάφορες σύνθετες ή κοινές δαπάνες Υπουργείων........  9.610,0 38.622,8
- (Υποχρεώσεις από προμήθειες παρελθόντων οικ.ετών) .... (-) (2.500,0)
- (Νέα προγράμματα (για κατανομή)).............................................. (-) (10.193,7)
- (Προγράμματα ΕΟΚ) - (8.161,0)
- (Αντιπυρική προστασία) - (2.000,0)
- (Απόδοση για την υγεία από τη φορολογία καπνού) - (10.000,0)
- (Λοιπές σύνθετες δαπάνες Υπουργείων) (9.610,0) (5.768,1)
8) Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών κλπ............................... - 230,4
9) Χορηγούμενα δάνεια .............................................................. 100,0 251,0

10) Απαλλοτριώσεις κλπ................................................................ 190,0 1.809,3
Σύνολο ...................................................................................... 167.169,0 209.936,5

σύνταξης στους ανασφάλιστους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, τους ανάπηρους κ.λ.π.
δ) Δαπάνες για την επέκταση της κάλυψης της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού 

εισοδήματος από απρόβλεπτες καιρικές και άλλες εξωγενείς συνθήκες κ.λ.π. και
ε) Δαπάνες για την βελτίωση των συνθηκών στέγασης των πολιτών με την επιδότηση 

ενοικίου, τα διάφορα στεγαστικά προγράμματα του Ο.Ε.Κ. και τις επιδοτήσεις επιτοκίων στε- 
γαστικών δανείων για απόκτηση ιδιόκτητης πρώτης κατοικίας.

Στον πίνακα 4.9 εμφανίζονται μερικές από τις βασικές κατηγορίες των κοινωνικών δαπα
νών που το 1989 θα φθάσουν τα 509,2 δισ. έναντι 459,2 δισ. του 1988. Σε σχέση δε με το 
1981 που το ύψος τους έφθασε τα 61,8 δισ., η αύξηση είναι 725% περίπου, γεγονός που 
αποδεικνύει την έντονα κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης.

Στον πίνακα 4.10 εμφανίζονται οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουρ
γεία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις περιφερειακές υπηρεσίες.

Υπουργείο Εσωτερικών
Οι δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 30,2 δισ. ή πο-
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Πίνακας 4.9

Κοινωνικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού

Νοσήλεια δημοσίων υπαλλήλων 
Νοσηλεία αγροτών 
Επιχορ. Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη 
Επιχορ. σε σχολές Κωφαλάλων-Τυφλών 
Επιχορ. σε Ιδρύματα και Οργαν. Κοιν. Πρόνοιας 
Βοηθήματα, επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας 
Δαπάνες παροχής πρόνοιας 
' Εξοδα διατροφής πολιτικών φυγάδων κλπ. 
Δαπάνες περίθαλψης ομογενών 
Παιδικές εξοχές 
Μαθητικές κατασκηνώσεις 
Μαθητική και φοιτητική πρόνοια 
Μεταφορές μαθητών 
Δαπάνες μεταλυκειακών τμημάτων 
Φροντιστήρια Παλινοστ. μαθητών 
Προγράμματα ΝΕΛΕ 
Σχολικά βιβλία 
Φοιτητικά συγγράμματα 

» συσσίτια
Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε. Ιδρυμάτων 
Επιδοτήσεις αγόνων γραμμών 
Επιδότηση επιτοκ. αγροτικών στεγαστ. δανείων 
Επιδότηση ενοικίου 
Επιχορήγηση Ο.Γ.Α.

Ι.Κ.Α.
Α.Ο.Ε.Κ.

- Ο.Α.Ε.Δ. για καταβ.δεδουλ. 
αποζημιώσεις

• Ι.Κ.Υ.
» Γυμναστηρΐων για λειτ. δαπάνες

Ενισχύσεις γεωργικών προϊόντων 
Περιβαλλοντικές δαπάνες 
Ελλείμματα Ο.Σ.Ε.

• διαχείρισης λιπασμάτων 
» » καπνού
> . σταφίδων

ΕΛΕΓΕΠ
» » συγκοιν. φορέων

Σύνολο Κοινωνικών Δαπανών

(σε εκαι. δρχ.)

1 981 1 988 
Εκτιμήσεις

1 989

Πραγμ/σεις Πραγμ/σεων Προβλέψεις

8.257,5 27.800,0 30.463,7
4.342,0 18.000,0 20.000,0
1.052,6 26.000,0 34.873,0

96,5 1.150,0 1.360,2
27,2 80,0 89,3

140,8 365,0 428,4
2.558,2 11.770,0 13.999,2

- 650,0 700,0
13,3 100,0 120,0
18,9 135,0 135,4

177,0 650,0 650,0
95,0 190,0 220,0
38,0 60,0 191,0

175,2 3.400,0 3.744,2
- 660,0 758,5
- 50,0 60,0

558,6 1.000,0 1.000,0
648,0 3.200,0 3.500,0
404,3 1.900,0 1.129,5
775,3 5.300,0 6.147,3

1,8 300,0 104,2
258,6 933,0 1.020,0
643,3 1.500,0 2.500,0

- 1.000,0 2.000,0
14.790,0 82.000,0 91.075,0

- 137.000,0 170.000,0
- 100,0 100,0

100,0 110,0
290,0 1.000,0 1.100,0
450,0 2.500,0 2.934,5

- 23.298,0 11.500,0
- - 200,0

4.073,0 24.000,0 27.000,0
1 2.000,0 32.000,0 26.000,0
3.000,0 5.500,0 3.500,0
2.000,0 2.000,0 1.500,0
1.000,0 2.000,0 3.000,0
3.869,0 41.500,0 46.000,0

61.754,1 459.191,0 509.213,4
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Πίνακας 4.10

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργεία

ιοε εκατ. δρχ ι

1988 1989
Εκτιμήσεις Μεταβολή

Υπουργεία Πραγμ/σεων Προβλέψεις %

Προεδρία της Δημοκρατίας 309,0 386,0 24,9
Βουλή 4.350,0 4.929,0 13,3
Προεδρίας της Κυβέρνησης 9.448,0 10.571,0 11,9
Εσωτερικών 66.280,0 96.501,0 45,6
Εξωτερικών 22.000,0 23.855,0 8,4
Εθνικής Άμυνας 318.200,0 350.000,0 10,0

(Ε.Υ.Π.) (2.910,0) (3.589,0) (23,3)
Εθνικής Οικονομίας 7.953,0 9.109,0 14,5
Υγείας-Πρόνοιας-Κοιν.Ασφαλ. 543.992,0 647.686,0 19,1
Δικαιοσύνης 30.711,0 28.542,0 -7,1
Παιδείας 235.587,0 276.220,0 17,2
Πολιτισμού 24.342,0 26.942,0 10,7
Οικονομικών 1.252.813,0 1.503.161,0 20.0
(Γενικές Κρατικές Δαπάνες) (1.214.005,5) (1.465.713,5) (20.7)
Μακεδονίας-θράκης 1.293,0 1.425,0 10,2
Αιγαίου 716,0 862,0 20,4
Γ εωργίας 130.850,0 139.212,0 6,4
(Επιδοτήσεις) (100.680.0) (105.500,0) (4,8)
ΠΕΧΩΔΕ 23.000,0 24.995,0 8,7
Εργασίας 3.356,0 3.620,0 7,9
Βιομηχανίας 7.107.0 7.756,0 9.1
Εμπορίου 4.125,0 4.645,0 12,6
Μεταφορών 52.391.0 58.403,0 11,5
(Ελλειμ. Συγκ. Φορέων) (41.500.0) (46.000,0) (10,8)
Ναυτιλίας 8.245,0 9,175,0 11.3
Δημόσιας Τάξης 73.432,0 83.805,0 14,1
Αποθεματικό 50.000,0
Σύνολο 2.820.500,0 3.361.800 19,2

σοστό 45,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως, όπως έχει αναφερθεί, στην αλλαγή του συστή
ματος της κάλυψης των οικονομικών αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την παροχή 
ποσοστού επί του φόρου εισοδήματος και των τελών κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι στις δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών δεν περιλαμβάνονται οι δαπά
νες για πληρωμή των συντάξεων στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συνταξιούχους, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στις Γενικές Κρατικές Δαπάνες .και οι οποίες για το 1989 προβλέπεται να 
ανέλθουν οτο ποσό των 12,1 δισ., έναντι 10,2 δισ. του 1988 και 8,5 του 1987. Έτσι το 
συνολικό ποσό των πόρων που δίνεται στους ΟΤΑ από τον Τ.Π. (απόδοση εσόδων, καταβολή 
συντάξεων στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους κλπ.) ανέρχεται για το 1989 σε
94,1 δισ. έναντι 71,2 δισ. το 1988 (πίνακας 4.12).
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Πίνακας 4.11

Δαπάνες Περιφερειακών Υπηρεσιών κατά Υπουργεία

(σε εκατ- δροχ.)

1988 1989
Εκτιμήσεις

Υπουργεία Πραγμ/σεων Προβλέψεις

Εσωτερικών 1.361,0 1.530,0
Υγείας-Πρόνοιας & Κοινών.Ασφαλίσεων 190.992,0 216.479,0
Παιδείας 13.035,0 9.571,0
Οικονομικών 31.800,0 38.409,0
Γ εωργίας 640,0 704,0
ΠΕΧΩΔΕ 390,0 440,0
Εργασίας 55,0 62,0
Βιομηχ.-Ενέργειας-Τ εχνολογίας 212,0 233,0
Εμπορίου 89,0 100,0
Μεταφορών-Επικοιν/νιών 108,0 122,0
Σύνολο 238.682,0 267.650,0

Υπουργείο Υγείας-Προνοίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Η Υγεία, η Πρόνοια και η Κοινωνική Ασφάλιση αποτελούν και κατά το 1989 στόχο πρώτης 

προτεραιότητας για την Κυβέρνηση. Αναλυτικά οι δαπάνες για τους τομείς Υγείας - Πρόνοιας 
- Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.13.

Ειδικότερα:
Στον τομέα της Υγείας προβλέπεται η συνέχιση της εφαρμογής των προγραμμάτων που 

έχουν εγκριθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια. Από το σύνολο των δαπανών που προβλέπονται 
για την Υγεία, ένα σημαντικό μέρος θα απορροφήσει η μισθοδοσία του ιατρικού, νοσηλευτικού 
και λοιπού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Εθνι
κού Συστήματος Υγείας προβλέπεται η σύσταση νέων θέσεων γιατρών ΕΣΥ και ειδικευομένων 
γιατρών για τη στελέχωση των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Κέντρων Άμεσης 
Βοήθειας. Επίσης σημαντικά ποσά θα διατεθούν για τη βελτίωση και συντήρηση των εγκατα
στάσεων και του εξοπλισμού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με σκοπό την καλύτερη λειτουργία 
και τη βελτίωση των παρεχομένων απ' αυτά υπηρεσιών. Μέσα στο 1989 θα ολοκληρωθεί η 
λειτουργία όλων των τμημάτων των τριών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων (Πατρών, Ηρακλείου 
και Ιωαννίνων).

Στον τομέα της Πρόνοιας προβλέπεται μεταξύ των άλλων:
- η ίδρυση και λειτουργία νέων θεραπευτηρίων χρόνιων παθήσεων, και
- η ίδρυση και λειτουργία νέων τμημάτων νηπίων και παίδων στα Κέντρα Παιδικής Μέρι

μνας και στους Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπονται και πάλι αυξημένα κονδύλια για την 

επιχορήγηση των δύο μεγαλύτερων ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ και ΟΓΑ), για την εκπλήρω
ση της κοινωνικής αποστολής τους. Η αύξηση της επιχορήγησης του ΟΓΑ θα καλύψει την 
αύξηση των συντάξεων του ΟΓΑ κατά 1500 δρχ. ανά ασφαλισμένο από 1.1.1989.
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Πίνακας 4.12

Πόροι Δήμων & Κοινοτήτων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

(σε εκατ. δραχμ.)

- Αμοιβές για εκτέλεση εκπαιδευτικών επιμορφωτι-

1987 1988 1989

κών προγραμμάτων στελεχών ΟΤΑ ..........................
- Κίνητρα για οίκον, ενίσχυση των δήμων που θα δη- 

μιουργηθούν από τη συνένωση των ΟΤΑ σύμφωνα 
με το αρθρ. 1 του Δ.Κ.Κ. και άρθρα 1 και 2 του Ν.

11,4 30,3 32,0

1622/86 ......................................................................
- Απόδοση στους ΟΤΑ των 2/3 του ποσοστού 20% 

από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του

2.000,0 1.000,0

φόρου εισοδ. φυσικών και νομικών προσώπων .......
- Απόδοση σε δήμους & κοινότ. περιφέρειας τ. Διοί

κησης Πρωτεύουσας του 1/3 του ειοπραττόμενου 
από το Δημόσιο, Ειδικού Τέλους για τα έργα Υλικής

55.133,0

κλπ.................................................................................
- Απόδοση στους δήμους & τις Κοινότητες του ποοο

στού που τους αναλογεί από τους εισπραττόμενους 
φόρους κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή πλοίων

1.488,8 1.900,0 2.500,0

λόγω επαχθούς αιτίας ................................................
- Απόδοση ειδικού τέλους 3% υπέρ των Δήμων &

862,1 1.000,0 1.300,0

Κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου .................... 94,1 120,0 135,0
- Απόδοση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) .... 2.548,2 4.000,0 3.500,0
- Απόδοση ποσοστ. τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων
- Απόδοση ειδ. τέλους 3% στο εισόδημα από οικοδο

μές στις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

5.181,4 6.000,0 15.000,0

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

και Νομικών Προσώπων σε ΟΤΑ Δωδεκανήσου

1.000,7 1.300,0 1.600,0

(αρθ. 79 Ν.Δ. 3323/55) ............................................
- Απόδοση στους Δήμους Μεσολογγίου και Αιτωλικού 

και στην Κοινότητα Νεοχωρίου 0,16 λεπτά κατά χι
λιόγραμμο, οτο αλάτι που διατίθεται για τις ανάγκες

512,7 600,0 860,0

του εσωτερικού .........................................................
- Απόδοση ποσ. 3% στους Δήμους και Κοινότητες 

του Φόρου Κληρονομιών-Δωρεών και Γονικών Πα-

2,7 15,0

ροχών (Ν. 1473/84) .................................................. 330,7 500,0 -
- Τακτική οικον. ενίσχυση Δήμων και Κοινοτήτων ....
- Οικονομική ενίσχυση απόρων Κοινοτήτων για μισθό-

30.000,0 36.000,0 —

δοσία των Γραμματέων ..............................................
- Επιχορήγηση Δήμων και Κοινοτήτων για αναπλήρω- 

ση του απωλεσθέντος εσόδου από τα εισιτήρια των

176,7 1.000,0

λεωφορείων ...............................................................
- Λοιπές επιχορηγήσεις και αποδόσεις οε Δήμους και

233,3 275,0 —

Κοινότητες ................................................................. 6.129,4 6.300,6 862,0
Σύνολο .......................................................................... 48.572,20 61.040,90 81.922,0(*1

Ο Δεν έχουν συμπεριληφθεΙ οι συντάξεις των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων καθώς και οι χορηγίες των Δημάρ
χων και Προέδρων Κοινοτήτων που ονέλαβε ο Τακτικός Προϋπολογισμός από 1.1.1985 και που το 19Θ9 θα ανέλ- 
θουν στα 12.145 εκατ. περίπου.
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Πίνακας 4.13

Δαπανες Τακτικού Προϋπολογισμού για την Υγεία-Πρόνοια-Κοιν. Ασφάλιση

ίσε εκοτ δρα\ ι

Τομείς

1988
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων

1989

Προβλέψεις
Μεταβολή

%

- Υγείας.......................... 211.954 260.956 23,1
- Πρόνοιας...................... 47.601 52.080 9.4
- Κοιν. Ασφάλισης........ 284.437 334.650 17,7

Σύνολο 543.992 647.686 19,1

Υπουργείο Παιδείας
Οι πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας προβλέπεται να ανέλθουν οτα 276,2 διο. και είναι 

αυξημένες έναντι του 1988 κατά 40,6 δια. ή ποσοστό 17,2%.
Το μεγαλύτερο ποσό από τις δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας απορροφούν οι αποδοχές 

του προσωπικού καθώς και οι νέες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.
Σημαντικά ποσά δίδονται το 1989 για αμοιβές προσωπικού στη Στοιχειώδη και Μέση Εκ

παίδευση για την αγορά βιβλίων από τους καθηγητές και δασκάλους, την υπερωριακή απασχό
ληση των καθηγητών και την απασχάληοή τους στο νεοσύστατο θεσμό της παροχής εσωσχολι- 
κής βοήθειας προς τους μαθητές που έχουν ανάγκη συμπληρωματικής εκπαίδευσης.

Επίσης σημαντικές πιστώσεις έχουν προϋπολογιστεί για την υλοποίηση των ρυθμίσεων 
που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, για την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιαε και Δευτε
ροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τέλος, σημαντικά ποσά έχουν προβλεψθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας 
για την επιχορήγηση των Τ.Ε.Ι. για εκτέλεση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μερικώς 
από την Ε.Ο.Κ. καθώς επίσης και για την επιχορήγηση των Α.Ε.Ι. για την αύξηση του σισιτίου 
των φοιτητών και σπουδαστών και γενικά για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

4.3. Φορολογική Πολιτική

4.3.1 Φορολογία Εισοδήματος

Το οικ. έτος 1989, θα είναι ο πρώτος χρόνος της πλήρους εφαρμογής του νέου φορολογι
κού συστήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Με την θεσμική αυτή αλλαγή ολοκληρώνεται 
το έργο της φορολογικής μεταρύθμισης στη χώρα μας και υλοποιείται η σχετική προγραμματι
κή θέση της Κυβέρνησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου 
αυτού, συμπίπτει με την έναρξη μιας ανοδικής αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας μας και 
με την εντατικοποίηση της προσπάθειας για την έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία της 
μέχρι το έτος 1992, ύστερα από το οποίο καλείται να λειτουργήσει στις νέες συνθήκες που 
δημιουργεί η ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά, θεωρείται βέβαιο, ότι το νέο φορολογικό σύστη
μα θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής.
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Η μεταρυθμίση αυτή, υπαγορεύτηκε απο τις γνωστές αδυναμίες του παλαιού συστήματος 
πο^ δεν του επέτρεπαν να α.τσποκριθεΐ με επιτυχία στις αναγκαιότητες του σημερινού και 
κυρίως του μελλοντικού οικονομικού περιβάλλοντος. Άνιση κατανομή του φορολογικού βά
ρους. διάβρωση των εισοδημάτων από τη δημοσιονομική απορρόφηση και τέλος δημιουργία 
εμποδίων στην ομαλή εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας, υπήρξαν τα αρνητικά αποτελέ
σματα της λειτουργίας ενός πολύπλοκου και αντιαναπτυξιακού συστήματος, που ήταν ιδιαίτερα 
έντονα στην διάρκεια της περιόδου 1974 - 1981. Φυσικό επακόλουθο των αδυναμιών αυτών 
και ταυτόχρονα αίτιο όξυνσής τους, υπήρξε η φοροδιαφυγή που μείωνε στο ελάχιστο την 
αποτελεσματικότητα των φορολογικών μέσων στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι η μέση φορολογική επιβάρυνση σαν ποσοστό του δηλούμενου 
εισοδήματος, αυξήθηκε από 6% που ήταν το 1974 σε 10% το 1981. Η μέση επιβάρυνση είχε 
αυξητική τάση σε όλα τα έτη της περιόδου με εξαίρεση το έτος 1977 που παρέμεινε σταθερή 
(7,8%) και το 1980 που μειώθηκε κατά 1,2 μονάδες έναντι του προηγούμενου έτους. Η αρνη
τική αυτή εξέλιξη που ήταν το αποτέλεσμα της φορολόγησης των εισοδημάτων από το 1974 
μέχρι το 1979 με την ίδια φορολογική κλίμακα και τις ίδιες περίπου εκπτώσεις εισοδήματος ή 
μειώσεις φόρου ήταν ιδιαίτερα δυσμενής για τους μισθωτούς για τους οποίους η μέση επιβά
ρυνση αυξήθηκε την περίοδο 1974-1981 με μέσο ετήσιο ρυθμοί 2,5% και διαμορφώθηκε οε 
8,2% το 1981 έναντι 3,6% που ήταν το 1974.

Η μετατόπιση του αυξανόμενου φορολογικού βάρους προς τους μισθωτούς συνδέεται και 
με τη δήλωση των πραγματοποιούμενων εισοδημάτων. Έτσι, το μέσο δηλωθέν εισόδημα μι
σθωτών και συνταξιούχων, αυξήθηκε την περίοδο 1974-1981 κατά 202,5% έναντι 137,4% των 
υπολοίπων φορολογουμένων. Η εξέλιξη αυτή την οποία δεν ερμηνεύουν τα εθνικολογιστικά 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη κατανομή του εισοδήματος, επαληθεύει το συμπέρασμα για 
διόγκωση της φοροδιαφυγής στην πιο πάνω περίοδο.

Μετά το 1981, η φορολογική πολιτική και ιδιαίτερα σε ότι αφορά το εισόδημα, ήταν προ
σαρμοσμένη στο γενικότερο στόχο για άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. 
Έδωσε έμφαση στη δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, στη προστασία των εισο
δημάτων από τη δημοσιονομική απορρόφηση, στη πραγματοποίηση θεσμικών αλλαγών με στό
χο την αντικειμενικοποίηση της φορολογίας και τέλος στην περιστολή της φοροδιαφυγής. Η 
μέση φορολογική επιβάρυνση του δηλωθέντος εισοδήματος για το σύνολο των φορολογουμέ- 
νων μειώθηκε από 10% που ήταν το 1981 οε 9,5% το 1987. (Διευκρινίζεται ότι κατά τον 
υπολογισμό της μέσης φορολογικής επιβάρυνσης για όλα τα πιο πάνω έτη δεν λαμβάνεται 
υπόψη η εισφορά υπέρ ΟΓΑ). Ιδιαίτερα για τους μισθωτούς μειώθηκε από 8,2% που ήταν το 
1981 οε 7,5% περίπου το 1987. Παράλληλα, η αύξηση του μέσου δηλωθέντος εισοδήματος 
των μισθωτών και συνταξιούχων ήταν περίπου η ίδια με αυτή του μέσου εισοδήματος των 
υπολοίπων φορολογουμένων. εξέλιξη που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
της τελευταίας 7ετίας για την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Οι εξελίξεις αυτές της τελευταίας 7ετίας υπήρξαν το αποτέλεσμα ουσιαστικών παρεμβά
σεων στο νομοθετικό πλαίσιο όλων των τομέων του φορολογικού συστήματος, που περιόρισαν 
τα αρνητικά χαρακτηριστικά του και ταυτόχρονα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ριζική 
αναμόρφωσή του. Με τις νέες ρυθμίσεις της φορολογίας εισοδήματος, δεν επιχειρείται απλά 
μια τυπική νομοθετική παρέμβαση με οριακές επιπτώσεις στο παλαιό σύστημα, αλλά μία ουσια
στική μεταρύθμιση που θα επηρεάσει άμεσα, πολύπλευρα και μακροπρόθεσμα όχι μόνο τα 
δημοσιονομικά μεγέθη, αλλά και γενικότερα την οικονομική και κοινωνική ζωή στη χώρα μας.

Χαρακτηριστικό του νέου συστήματος φορολογίας του εισοδήματος είναι η απλότητα, η 
δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους και γενικά η δυνατότητα προσαρμογής του σε μία 
πολιτική που δεν θέλει το φόρο αποκλειστικά σαν μέσο χρηματοδότησης των δημόσιων δαπα
νών, αλλά προπάντων σαν μέσο άσκησης αποτελεσματικής εισοδηματικής πολιτικής, σταθερό
τητας της οικονομίας και υποβοήθησης της αναπτυξιακής διαδικασίας.
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Με το νέο σύστημα επιτυγχάνεται:
-Μείωση του φορολογικού βάρους που προέρχεται από τη δομή της φορολογικής κλίμακας, 

τα αυξημένα αφορολόγητα ποσά και το νέο τρόπο υπολογισμού του φόρου. Η μέση φορολογι
κή επιβάρυνση του δηλούμενου εισοδήματος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατ’ ανώτατο όριο 
σε 7% για τα εισοδήματα του 1988 με αποτέλεσμα την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος 
κατά 4-5 προσοστιαίες μονάδες. Η μείωση του φορολογικού βάρους που θα επέλθει για το 
σύνολο των φορολογούμενων, ανεξάρτητα από ύψος εισοδήματος, συνοδεύεται και από την 
δίκαιη κατανομή του στις διαφορετικές εισοδηματικές τάξεις. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η συμ
μετοχή των εισοδημάτων μέχρι 1.000.000 (όριο που περιλαμβάνει το 52% των φορολογουμέ- 
νων) στο σύνολο του φόρου, προβλέπεται να μειωθεί από 9,2% περίπου που ήταν το 1987 σε 
0,3% περίπου το 1988. Των εισοδημάτων από 1.000.000 μέχρι 2.000.000 (κλιμάκιο που περι
λαμβάνει το 34% των φορολογουμένων) από 37,3% που ήταν το 1987 σε 27,2% το 1988. 
Μετά το ύψος των 2.000.000 η συμμετοχή προβλέπεται αυξημένη. Για παράδειγμα, τα εισοδή
ματα μεταξύ 2.000.000 και 3.000.000, θα συμμετέχουν το 1988 κατά 29,3% στο σύνολο του 
φόρου έναντι 25,4% που συμμετείχαν το 1987.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι μειωμένοι συντελεστές φορολογίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για 
την οικονομική αποτελεσματικότητα του συστήματος και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης 
ενώ ταυτόχρονα με τη μείωση των φορολογικών κλιμακίων εξυπηρετείται και ο στόχος για 
απλότητα του νέου συστήματος.

- Προστασία των εισοδημάτων από τον πληθωρισμό με την καθιέρωση για πρώτη φορά 
στη χώρα μας, της αυτόματης κάθε χρόνο τιμαριθμοποίησης της κλίμακας και των αφορολογή
των ποσών. Η ρύθμιση αυτή σε συνδυασμό με τη δομή της φορολογικής κλίμακας θα διατηρεί 
σταθερή ή και θα μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση. Έτσι, όχι μόνο θα αποφεύγεται τυχόν 
μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων λόγω της φορολογίας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις θα 
προκύπτει και αύξησή τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα ρύθμιση είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα προς στα οποία στο παρελθόν μετατοπιζόταν κυρίως το 
φορολογικό βάρος της δημοσιονομικής απορρόφησης.

-Διαμόρφωση αφορολόγητων ορίων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες 
διαβίωσης. Όπως είναι φυσικό τα όρια αυτά θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα με την τιμαριθ
μοποίηση.

-Κατά το δυνατόν ενιαία αντιμετώπιση του εισοδήματος που προέρχεται από διαφορετι
κές κατηγορίες με την παροχή ίδιων αφορολόγητων ποσών ανάλογα με την οικογενειακή κατά
σταση.

- Υποβοήθηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας όχι μόνο με την μείωση της 
φορολογικής επιβάρυνσης αλλά και την παροχή ουσιαστικών φορολογικών κινήτρων.

- Περιορισμός της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής
- Χαμηλό διαχειριστικό και κοινωνικό κόστος σαν αποτέλεσμα της απλότητας του συστή

ματος και
- Εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και φορολογουμένων.
Οι βασικές από τις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες οριστικοποιήθηκαν ύστερα από διάλογο που 

πραγματοποιήθηκε με τις παραγωγικές τάξεις είναι οι εξής:
-καθιέρωση της νέας φορολογικής κλίμακας, των αφορολογήτων ποσών και του νέου τρό

που στον υπολογισμό του φόρου.
-καθιέρωση της τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας και των αφορολόγητων πο

σών.
-κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου στο εισόδημα από εκμίσθωση ή ιδιοκατοίκηση κα

τοικιών.
-απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, του ακαθάριστου τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκα

τοίκηση κύριας κατοικίας εμβαδού μέχρι 200 τετρ. μέτρων. Όταν το εμβαδόν της κύριας 
κατοικίας είναι μικρότερο η διαφορά θα λαμβάνεται υπόψη για απαλλαγή μιας ιδιοκατοικούμε-
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νης δευτερευουοας κατοικίας.
-διεύρυνση της βάσης υπολογισμού και αύξηση του ορίου της επιδότησης ενοικίου, ώστε να 

την δικαιούται μεγαλύτερος αριθμός ενοικιαστών και για αυξημένο ποσό.
-ριζική αλλαγή του τρόπου διοικητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών (συμβιβασμός) 

ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια στην επιβολή του φόρου.
-τροποποίηση του συστήματος των τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης ώστε να καταστεί ευνοϊ

κότερο και διακαιότερο.
-καθιέρωση του «Πόθεν Εσχες» για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας που 

θα αποκτηθούν μετά την 1η Ιανουάριου 1993.
-κατάργηση της φορολογίας της αποζημίωσης των ημερομίσθιων εργατοτεχνιτών που απο

λύονται και αύξηση του αφορολόγητου μηνιαίου ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε 
υπαλλήλους (Ν. 2112/20) από 40.000 σε 60.000.

-αύξηση του ποσού εισοδήματος μέχρι το ύψος του οποίου αμελείται η βεβαίωση φόρων 
τελών και εισφορών συνταξιούχου που έχει υπερβεί την ηλικία των 65 ετών από 410.000 οε
600.000.

-θεσπίζεται για πρώτη φορά, στην περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος 
από γεωργικές επιχειρήσεις, η καθιέρωση μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, κατά 
κλάδο γεωργικής εκμετάλλευσης, οι οποίοι θα εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδά τους, 
θεωρείται βέβαιο, ότι η ρύθμιση αυτή σε συνδυασμό με τη νέα κλίμακα, τα γενικά αφορολόγη
τα ποσά και το πρόσθετο αφορολόγητο των αγροτών θα έχουν σημαντικά θετική επίδραση στο 
γεωργικό τομέα της οικονομίας μας.

-περιορίζεται στο μισό το ποσό της προκαταβολής στους νέους επιτηδευματίες που υπο
βάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος για πρώτη φορά.

-το αφορολόγητο ποσό των μερισμάτων μετοχών αυξάνεται από 30.000 σε 50.000 το χρόνο 
για κάθε μέτοχο για τα μερίσματα που εισπράττει από την ίδια ανώνυμη εταιρία και από
120.000 σε 200.000, όταν τα μερίσματα προέρχονται από περισσότερες ανώνυμες εταιρίες, 

-μειώνονται οι συντελεστές φορολογίας των Ανωνύμων Εταιριών.
-εκτός από την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος ποσού μέχρι 50% των συνολικών 

αδιανεμήτων κερδών της χρήσης 1987 για το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματι- 
κού με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε παραγωγικές επενδύσεις που άρχισαν μέσα στο 1988 και 
θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας, θεσπίζεται απαλλαγή ποσού μέχρι και 25% των συνολικών 
αδιανέμητων καθαρών κερδών των χρήσεων 1988 έως 1991 των επιχειρήσεων που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 2 του Ν. 1262/82. Αυτό γίνεται προκειμένου να σχηματίσουν ειδικό αφορολό
γητο αποθεματικό για παραγωγικές επενδύσεις που θα αρχίσουν μέσα στα έτη 1989 έως 1992 
αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθε- 
ματικού. Το ποσοστό 25% αυξάνεται οε 35% προκειμένου για επιχειρήσεις που θα πραγματο
ποιήσουν επενδύσεις εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

4.3.2. Φορολογία Κεφαλαίου

Οι σημαντικότερες από τις νέες ρυθμίσεις στον τομέα της φορολογίας κεφαλαίου είναι οι 
εξής:

- Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για την αγορά πρώτης κατοικίας από 3.000.000 σε
4.500.000 ποσό που προσαυξάνεται κατά 1.500.000 για κάθε ένα από τα τρία πρώτα παιδιά 
του φορολογουμένου και κατά 2.250.000 για τα επόμενα, αντί του 1.000.000 και 1.500.000 
που ίσχυαν αντίστοιχα.

-το αφορολόγητο όριο αγοράς οικοπέδου αυξάνεται για την περιοχή Αττικής και Θεσσαλονί
κης από 800.000 σε 1.200.000 και για τις υπόλοιπες περιοχές απο 1.000.000 σε 1.500.000.

-για αγορά κατοικίας από άγαμο το αφορολόγητο αυξάνεται από 2.200.000 σε 3.300.000 
και για αγορά οικοπέδου από 800.000 σε 1.200.000.

-παρέχεται για πρώτη φορά πλήρης απαλλαγή για αγορά διαμερίσματος ή κατοικίας ανεξάρ
τητα από την αξία του, εφόσον έχει εμβαδόν μέχρι 35 τ.μ. προκειμένου για τον άγαμο ή 60
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τ.μ. για τον έγγαμο, προσαυξανόμενο κότα 12 τ μ. για κάθε παιδί.
-αυξάνεται απο 1 25.000 σε 200.000 το τμήμα της κατα στρέμμα αγοραίας αξίας των μετα

βιβαζόμενων γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων που απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, 
εφόσον η αξία του στρέμματος δεν υπερβαίνει τις 300.000 αντί των 250.000 που ίσχυαν.

-περιορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου ο φορολογούμενος 
να τύχει της απαλλαγής πρώτης κατοικίας γαι δεύτερη φορά. Συγκεκριμένα, θα υπάρχει δικαί
ωμα απαλλαγής για δεύτερη φορά, έστω και αν τα μέλη της οικογένειας δεν αυξήθηκαν ή δεν 
έχει εκποιηθεί η προηγούμενη κατοικία του φορολογουμένου για την οποία έτυχε απαλλαγής 
για πρώτη φορά και δεν καλύπτει πλέον τις στεγαστικές του ανάγκες.

-για τις περιπτώσεις σύνταξης προσυμφώνου πριν από το οριστικό συμβόλαιο, θεσπίζονται 
ειδικότερες διατάξεις, προκειμένου οι φορολογούμενοι να τύχουν ευνοϊκότερων όρων κατά τη 
μεταβίβαση ακινήτων.

-τροποποιείται η παλαιά ρύθμιση σύμφωνα με την οποία εθεωρείτο ότι σε κάθε περίπτωση 
μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο ανεγειρόταν ή επρόκειτο να ανεγερθεί 
πολυκατοικία, μεταβιβάζεται αποπερατωμένο το διαμέρισμα της πολυκατοικίας που αντιστοι
χούσε. Στο εξής η ρύθμιση αυτή θα ισχύει μόνο εφόσον η πολυκατοικία πρόκειται να ανεγερθεί 
από αυτόν τον ίδιο τον πωλητή του μεριδίου του οικοπέδου ή από εργολάβο που ανέλαβε με 
αντιπαροχή την ανέγερση της πολυκατοικίας ή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό τους.

-οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για αγορά ακινήτων, η αξία των 
οποίων καλύπτεται με εισαγωγή συναλλάγματος γίνονται ευνοϊκότερες αφού θα απαιτείται σε 
κάθε περίπτωση τριετής και όχι πενταετής παραμονή ή εργασία στο εξωτερικό χωρίς άλλη 
προϋπόθεση.

4.3.3 Φορολογία Κληρονομιών - Δωρεών - Γονικών Παροχών

-Τα ποσά μείωσης του φόρου που θεσπίστηκαν το 1984, αυξάνονται κατά ποσοστό 50%. 
Κατά το ίδιο ποσοστό αυξάνονται τα ποσά μείωσης του φόρου για κληρονόμους ή δωρεοδό- 
χους αναπήρους όπως επίσης και τα ποσά μείωσης για τα ανήλικα παιδιά.

-Η απαλλαγή από την αιτία θανάτου κτήση πρώτης κατοικίας αυξάνεται από 2.000.000 σε
3.000.000. Ταυτόχρονα, με ρύθμιση που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, το ποσό αυτό της 
απαλλαγής προσαυξάνεται κατά 1.500.000 για καθένα από τα μέλη της οικογένειας του δι
καιούχου που δεν είναι κληρονόμοι.

-Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για το θέμα των γονικών παροχών. Για πρώτη φορά, αναγνωρίζε
ται αυξημένο αφορολόγητο ποσό κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Το ποοό των 1 20.000 
που αφαιρείται από τον αναλογούντα φόρο, προσαυξάνεται κατά 40.000 για το ίδιο το δικαιού
χο και κατά 40.000 για καθένα από τα μέλη της οικογένειάς του.

Γ ια τις λοιπές περιπτώσεις των γονικών παροχών, το ανώτατο όριο, μέχρι του οποίου ο 
φόρος μειώνεται στο μισό, αυξάνεται από 5.000.000 σε 8.000.000.

4.3.4. Οικονομικά Ο.Τ.Α.

Από το οικ. έτος 1989 γίνεται ένα μεγάλο βήμα για την οικονομική αυτοδυναμία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ισόρροπη οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ανάπτυ
ξή της χώρας προϋποθέτει την εντατικοποίηση της προσπάθειας για την αναβάθμιση της λει
τουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όχι μόνο σαν πολιτικού και διοικητικού θεσμού, αλλά 
ταυτόχρονα και σαν αναπτυξιακού. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτη
μάτων της περιφέρειας αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για τη συνολική ανάπτυξη της χώ
ρας. Η κατοχύρωση του ουσιαστικού αυτού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προϋποθέτει 
μεταξύ των άλλων την οικονομική αυτοδυναμία και αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.

Με τις νέες ρυθμίσεις που αποτελούν προϊόν ενός γόνιμου διαλόγου με τους αρμόδιους 
φορείς, θεσμοθετούνται για τους Ο.Τ.Α. νέοι πόροι που δεν έχουν τη μορφή της επιχορήγη
σης, αλλά αποτελούν μέρος των πλέον δυναμικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
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Συγκεκριμένα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θεσμοθετούνται οι πιο κάτω πόροι:

-ποσοστό 20% στους καθαρούς εισπραττόμενους φόρους απο τη φορολογία εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων και από την πάταξη της φοροδιαφυγής εισοδημάτων χρήσης 
1989 και μετά,

-ποσοστό 50% στα εισπραττόμενα τέλη κυκλοφορίας
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, όχι μόνο να εισπράττει τα έσο

δα από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας αλλά και να αναλάβει τη διαδικασία της βεβαίωσης και 
είσπραξής του.

4.4 Επιδοτήσεις στη Γεωργία

Η γεωργία προβλέπεται να ενισχυθεί το 1989, με πιστώσεις ύψους 365,5 δισ. Οι ενισχύ
σεις αυτές θα προέλθουν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Οι εθνικές ενισχύσεις προβλέπεται να φθάσουν τα 105,5 δισ. έναντι 100,7 δισ. το 1988. 
Από το ποσό αυτό, 67 δισ. θα διατεθούν για ενισχύσεις προσανατολισμού-διαρθρώσεων και 
άλλες επιδοτήσεις γεωργικών δραστηριοτήτων, 34 δισ. για κάλυψη των ελλειμμάτων των ειδι
κών διαχειρίσεων γεωργικών προϊόντων και εφοδίων, ενώ προβλέπονται πιστώσεις 2,5 δισ. για 
κάλυψη του ελλείμματος του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και 2 δισ. για 
πιθανές επιστροφές στον FEOGA (Πίνακας 4.14).

Πίνακας 4.14

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

(οε εκατ δρχ.)

1988

Εκτιμήσεις
Πραγ/σεων

1989

Προβλέψεις
Μεταβολή

%

Υπουργείο Γεωργίας 57.180,0 67.000,0 17,2
-Οικονομικές ενισχύσεις 

προσανατολισμού -διαρθρώσεων 32.380,0 53.000,0 63,7
-Οικονομικές ενισχύσεις εγγυήσεων 

παρελθόντων οικονομικών ετών 2.0 _ _

-Επιδότηση επιτοκίων στεγαστικών 
δανείων 1.500,0 2.500,0 66,7

-Επιδοτήσεις γεωργικών προϊόντων 
και δραστηριοτήτων 23.298,0 11.500,0 -50,6

Ειδικός Λογαρ. Εγγυήσεων Γεωργικών 
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) 2.000,0 3.000,0 50,0

:Εξοδα διαχείρισης 2.000,0 3.000,0 50,0
Λογαριασμός Ειδικών Διαχειρίσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων 39.500,0 31.000,0 -21,5

-Διαχείριση Λιπασμάτων 32.000,0 26.000,0 -18,8
-Διαχείριση Σταφίδων 2.000,0 1.500,0 -25,0
-Διαχείριση Καπνών 5.500,0 3.500,0 -36,4

Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις 
(ΕΛ.ΓΑ.) 2.500,0

-Επιχορήγηση ΕΛΓΑ 2.500,0 -
Διάφορες επιστροφές 2.000,0 2.000,0 -

-Επιστροφή στο FEOGA 2.000,0 2.000,0 -

Σύνολο 100.680,0 105.500,0 4,8
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Πιο αναλυτικά:
Για την χρηματοδότηση του προγράμματος προσανατολισμού-διαρθρώσεων του 1989 

προβλέπεται να διατεθούν πιστώσεις ύψους 53 δισ. έναντι 32,4 δισ. το 1988 (αύξηση 63,6%). 
Η μεγάλη αυτή αύξηση είναι απόδειξη της σπουδαιότητας την οποία αποδίδει η Κυβέρνηση 
στην εφαρμογή με επιτυχία των προγραμμάτων αυτών, τα οποία αφορούν κυρίως επενδύσεις 
με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών διαρθρώσεων, την αύξηση της 
παραγωγής, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών 
προϊόντων στις διεθνείς αγορές και τη κατά μόνιμο τρόπο αύξηση του εισοδήματος των αγρο
τών μας.

Το πρόγραμμα προσανατολισμού-διαρθρώσεων του 1989 περιλαμβάνει:
- Ενισχύσεις από εθνικούς πόρους για επενδύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή, καθώς 

και στην αλιεία.
- Ενισχύσεις, με κοινοτική συμμετοχή, για επενδύσεις σε τομείς προωθουμένων και διατη- 

ρουμένων ειδών και ποικιλιών και συνέχιση της καταβολής της εξισωτικής αποζημίωσης στους 
αγρότες των ορεινών και προβληματικών περιοχών (Καν. 797/85).

- Συνέχιση για ένα ακόμη χρόνο του προγράμματος 22 νομών που αφορά επενδύσεις για 
την ανάπτυξη συλλογικών δραστηριοτήτων, όπως δασικοί δρόμοι, βοσκότοποι κλπ.

- Διεύρυνση και εντατικοποίηση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης αμπελώνων και εσπε
ριδοειδών με στόχο την βελτίωση των ποικιλιών, την διεύρυνση της εμπορικής περιόδου και 
την καλύτερη τοποθέτηση των προϊόντων αυτών στις διεθνείς αγορές.

- Ενίσχυση για επενδύσεις βάσει του Καν. 389/82 από ομάδες παραγωγών βάμβακος.
- Συνέχιση και επέκταση του πεδίου εφαρμογής των Μ.Ο.Π. μέσω των οποίων ενισχύονται 

επενδύσεις για αναδιάρθρωση καλλιεργειών, αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας, ενίσχυση 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καταπολέμιση ασθενειών, αγροτοτουρισμού κλπ.

Επιπλέον, το 1989 πρόκειται να αρχίσουν να εφαρμόζονται νέα προγράμματα όπως η 
αγρανάπαυση, η πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών, καθώς και ο νέος κανονισμός ο οποίος 
προβλέπει την συμπλήρωση του εισοδήματος όσων γεωργών έχουν εισόδημα μικρότερο από 
το μέσο εθνικό γεωργικό εισόδημα.

Για διάφορες δαπάνες γεωργίας και κτηνοτροφίας θα διατεθούν 11,5 δισ. μέσα στο 1989, 
ενώ οι επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων που χορηγούνται σε αγρότες προβλέπεται 
ν.α απορροφήσουν πιστώσεις 2,5 δια. έναντι 1,5 δισ. το 1988.

Το έλλειμμα των λογαριασμών ειδικών διαχειρίσεων γεωργικών προϊόντων και εφοδίων 
προβλέπεται να φθάσει τα 31 δισ. έναντι 39,5 δισ. το 1988. Η σημαντική μείωση των πιστώσε
ων οφείλεται κυρίως στην προβλεπόμενη μείωση του ελλείμματος των λογαριασμών διαχείρι
σης λιπασμάτων και καπνών. Ειδικότερα, το έλλειμμα του λογαριασμού διαχείρισης λιπασμάτων 
της χρήσης 1988 που θα καλυφθεί το 1989 προβλέπεται να μην υπερβεί τα 26 δια. έναντι 32 
δισ. της χρήσης 1987. Η μείωση αυτή οφείλεται στη λήψη συντονισμένων μέτρων το 1987 και 
το 1988, όπως η έγκαιρη εξόφληση της οφειλής του δημοσίου προς την Α.Τ.Ε. και η αποφυγή 
πρόσθετων χρηματοοικονομικών εξόδων, η μείωση των αποθεμάτων της ΣΥΝΕΛ στα χαμηλό
τερα δυνατά επίπεδα, η καλύτερη πληροφόρηση των αγροτών η οποία σε συνδυασμό με την 
αύξηση της τιμής διάθεσης των λιπασμάτων στους αγρότες τον Αύγουστο του 1987 οδήγησε 
στην μείωση της υπερκατανάλωσης λιπασμάτων.

Η μείωση του ελλείμματος στο λογαριασμό διαχείρισης καπνών οφείλεται κυρίως στην 
σημαντική μείωση των αδιάθετων ποσοτήτων καπνών παλαιοτέρων χρήσεων. Για την κάλυψη 
του λογαριασμού διαχείρισης σταφίδων προβλέπεται να διατεθούν 1,5 δισ. το 1989 έναντι 2 
δισ. το 1988.

Το έλλειμμα του ΕΛΕΓΕΠ που καλύπτει ο τακτικός προϋπολογισμός και οφείλεται σε 
διαχειριστικές δαπάνες και διάφορα χρηματοικονομικά έξοδα που δεν καλύπτονται από την
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κοινότητα, προβλέπεται ότι θα φθάσει τα 3 δια. έναντι 2 δισ. το 1988.
Στα πλαίσια της εκκαθάρισης των λογαριασμών του FEOGA παλαιοτέρων χρήσεων προ- 

βλέπεται πίστωση 2 δια. που θα καλύψει τις πιθανές διαφορές εκκαθάρισης αυτών των λογα
ριασμών.

Τέλος, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) προβλέπεται να παρου
σιάσει έλλειμμα ύψους 2,5 δισ. το οποίο θα καλυφθεί από ισόποση πίστωση που εγγράφεται 
στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας. Σημειώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. είναι νεοσύστατος 
Οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1988 με τον Ν.1720/1988 και έχει ως αντικείμενο την 
οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και την ασφάλιση της παρα
γωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Μέχρι την ίδρυσή του μέρους των 
δραστηριοτήτων του τις κάλυπτε ο ΟΓΑ, κυρίως την ασφάλιση της παραγωγής από παγετό, 
χαλάζι και πλημμύρες. Ο ΕΛ.Γ.Α. καλύπτει και τη ζωική παραγωγή που δεν κάλυπτε ο ΟΓΑ.

Εκτός από τις πιο πάνω επιδοτήσεις στη γεωργία, επιδοτούνται από τον τακτικό προϋπο
λογισμό (Ν. 128/75) τα επιτόκια καταθέσεων στην ΑΤΕ, ενώ το 1989 θα συνεχιστεί η επιδότη
ση και του επιτοκίου χορηγήσεων για καλλιεργητικά και μεσομακροπρόθεσμα δάνεια της ΑΤΕ 
στους αγρότες. Το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων αυτών προβλέπεται το 1989 να φθάσει 
τα 28,2 δισ.

Οι εισροές από κοινοτικούς πόρους και ειδικότερα από το τμήμα εγγυήσεων του FEOGA 
προβλέπεται να φθάσουν τα 260 δισ. έναντι 225 δισ. το 1988. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι 
θα προέλθει από την αναπροσαρμογή της ισοτιμίας της πράσινης δραχμής ως προς το ECU, 
από τις προβλέψεις για αυξημένη παραγωγή ορισμένων προϊόντων, καθώς και από τις αυξημέ
νες εισροές λόγω της έναρξης εφαρμογής των νέων κανονισμών μέσα στο 1989.

Όπως κάθε χρόνο, η ΥΔΑΓΕΠ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση γεωργικών προϊόντων 
(σκληρό σιτάρι, ελαιόλαδο, καπνά) για λογαριασμό της Κοινότητας. Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΕ- 
ΓΕΠ θα δανειοδοτηθεί από την Αγροτική Τράπεζα με 26,3 δισ., ενώ τα έσοδα από την πώληση 
των προϊόντων αυτών θα φθάσουν τα 17,2 δισ.

4.5. Χρηματικές δοσοληψίες με την ΕΟΚ

Για το 1989 προβλέπεται ότι οι συνολικές πληρωμές προς την ΕΟΚ θα φθάσουν τα 101,7 
δισ. και θα είναι αυξημένες έναντι του 1988 κατά 14,1%, ενώ οι εισπράξεις θ’ ανέλθουν σε 
439,7 δισ. και θα είναι αυξημένες έναντι του 1988 κατά 20,5%. Έτσι προβλέπεται ότι οι 
καθαρές εισπράξεις από την ΕΟΚ θα φθάσουν τα 338,1 δισ. και θα είναι αυξημένες έναντι του 
1988 κατά 22,5% (Πίνακας 4.15).

Αναλυτικότερα, οι πληρωμές προς την ΕΟΚ θα παρουσιάσουν το 1989 αύξηση που οφεί
λεται στην αυξημένη χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, προκειμένου να εφαρ- 
μοσθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη 
κατά προτεραιότητα ορισμένων πολιτικών στα πλαίσια της Ενιαίας Πράξης (κυρίως διαρθρωτι
κές ενέργειες, έρευνα, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και περιβάλλον).

Εξάλλου διευκρινίζεται ότι από το 1989 ο προϋπολογισμός της Κοινότητας θα χρηματοδο
τείται με το νέο σύστημα των ιδίων πόρων, που προβλέπει εκτός των παραδοσιακών ιδίων 
πόρων και του πόρου ΦΠΑ, τη θέσπιση συμπληρωματικού πόρου (συνεισφορά με βάση το 
Α.Ε.Π.) και την απόδοση στην ΕΟΚ των δασμών επί των προϊόντων ΕΚΑΧ, που μέχρι τώρα 
αποτελούσαν εθνικούς πόρους.

Όσον αφορά τις εισπράξεις, όπως αναφέρθηκε και παρά πάνω, εκτιμάται ότι το 1989 θα 
σημειώσουν αύξηση 20,5% σε σχέση με το 1988. Η αύξηση αυτή προβλέπεται ότι θα προέλθει 
κυρίως από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Περιφερειακό, Κοινωνικό, Γεωργικό-Τμήμα Προσανατολι
σμού). Όπως είναι γνωστό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε το διπλασιασμό των πόρων
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Πίνακας 4.15

Χρηματικές Δοσοληψίες με την ΕΟΚ

1 988 1 989
Εκτιμήσεις
Πραγμ/σεων Προβλέψεις

1. Αποδόσεις στην ΕΟΚ (Πληρωμές) 89.100 101.700
1. Ίδιοι Κοινοτικοί Πόροι 72.630 96.130

Δασμοί Κ.Ε.Δ. 20.500 23.500
Δασμοί ΕΚΑΧ - 330
Γεωργικές Εισφορές 2.830 3.600
Εισφορές Ζάχαρης 1.700 3.000
Συνεισφορές με βάση το Φ.Π.Α. 47.600 57.600
Συνεισφορές με βάση Α.Ε.Π. - 8.100

2.Διάφορες συνεισφορές ή επιστροφές 13.570 2.000
Διάφορες συνεισφορές 13.570 1.500
Εισφορές από ανεκτέλεστα πρ/τα - 500

3.Εισφορές εκτός Κοινοτ. Προϋπολογισμού 2.900 3.570
Συμμετοχή στο 5ο Ε.Τ.Α. 2.300 2.700
Πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας 600 870

II. Απολήψεις από την ΕΟΚ (Εισπράξεις) 364.950 439.750
1.Τακτικός Προϋπολογισμός 29.850 37.250

' Εξοδα είσπραξης ιδίων πόρων 3.500 3.000
Διάφορες ή έκτακτες απολήψεις 12.200 4.600
Απολήψεις για εκτέλεση έργων από ΕΣΥΕ 150 150
Απολήψεις από FEOGA - Προσανατολισμός 8.000 20.000
Απολήψεις από Κοινών. Ταμείο (ΕΚΤ) 6.000 9.500
Λοιπές απολήψεις - -

2.Προϋπολογισμός Δημ. Επενδύσεων 59.500 81.000
Απολήψεις από Περιφ. Ταμείο (ΕΤΠΑ) 32.000 45.000
Απολήψεις από Μ.Ο.Π. 17.000 20.000
Απολήψεις από FEOGA - Προσ/μός 9.000 14.000
Λοιπές απολήψεις 1.500 2.000

3.Προϋπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ 225.000 260.000
Απολήψεις από FEOGA - Εγγυήσεις 225.000 260.000
Απολήψεις από επισιτιστική βοήθεια - -

4.Προϋπολογισμός Τρίτων 50.600 61.500
Απολήψεις από Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 17.000 20.500
Απολήψεις από ΕΤΠΑ 23.000 30.000
Απολήψεις από FEOGA - Προσ/μός 3.100 3.500
Απολήψεις από Μ.Ο.Π. 5.500 5.500
Λοιπές απολήψεις 2.000 2.000

III. Καθαρές Εισπράξεις 275.850 338.050

‘σε εκατ. δρχ

Μεταβολή
%

14.1
32.4 
14,6

27.2
76.5
21,0

-85,3
-88,9

23J
17.4
45.0

20.5
24.8 

-14,3 
-62,3

150,0
58.3

36.1
40.6
17.6
55.5
33.3 
15J3
15.6

21.5
20.6
30.4
12.9

22,5
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των διαρθρωτικών -αμειων μ.'νρι το 1992. Εξάλλου, ο νέος κανον.σαός για τα διαρθρωτικά 
ταμεία προβλέπει αυξημένα ηοοοοτά χρηματοδότησης \ια την προώθηση της ονάπτυξης και 
τη διαρθρωτική προσαρμογή των λιγοτερο ανεπτυγμένων περιοχών των κρατων-μελών (στοχος 
11 στα οποία συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Επίσης από το νέο κανονισμό προβλέπεται ότι η 
χρηματοδοτική συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων θα γίνεται με τη μορφή αυξημένων προ
καταβολών.

4.6. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 1989

Ο προγραμματιομός των Δημοσίων Επενδύσεων στα πλαίσια του Κρατικού Προϋπολογι
σμού εκφράζει την επιμέρους πολιτική της Κυβέρνησης στον τομέα αυτό για το 1989 όπως 
προσδιορίζεται από τους στόχους και τις επιδιώξεις του νέου πενταετούς προγράμματος οικο
νομικής ανάπτυξης 1988-92.

Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι του ΠΔΕ 1989 εντάσσονται στην πολιτική της εξασφάλισης 
των απαραίτητων συνθηκών μακροοικονομικής ισορροπίας και εξειδικεύονται με την επιδίωξη 
συγκράτησης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων με παράλληλη ενίσχυση της αναπτυξιακής 
προσπάθειας.

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου θα επιδιωχθεί η μείωση ή συγκράτηση των δαπανών 
εκείνων του προγράμματος που δεν καλύπτουν άμεσα παραγωγικές επενδύσεις, ενώ παράλ
ληλα θα ενισχυθούν οι δραστηριότητες εκείνες που συγχρηματοδοτούνται από τους πόρους 
της Κοινότητας.

Από την άλλη πλευρά, η συμβολή του ΠΔΕ στην αναπτυξιακή προσπάθεια εκφράζεται με 
την ενίσχυση της χρηματοδότησης των άμεσα παραγωγικών επενδύσεων τόσο του δημόσιου 
όσο και του ιδιωτικού τομέα και την παράλληλη αύξηση των δαπανών για τη βελτίωση της 
κοινωνικής υποδομής που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη.

Η συνέχιση και επέκταση της εφαρμογής των ολοκληρωμένων προγραμμάτων αποτελεί 
την κύρια επιδίωξη της πολιτικής των Δημοσίων Επενδύσεων, και δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
της συντονισμένης και ολοκληρωμένης δράσης του δημόσιου τομέα για τον περιορισμό των 
διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας εντάσσονται τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προ
γράμματα και τα προγράμματα STAR και VALOREN που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινό
τητα. καθώς επίσης και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα συγκεκριμένων περιοχών (Θράκη, 
Φωκίδα. Νησιά Αιγαίου, ειδικά τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα. Ειδικό Αναπτυξιακό Πρό
γραμμα ΟΤΑ) και τέλος τα προγράμματα εκτάκτων περιστατικών (ειδικό πρόγραμμα πυροπρο
στασίας, πρόγραμμα ανασυγκρότησης Καλαμάτας, πρόγραμμα αποκατάστασης ζημιών σεισμο
παθούς περιοχής Ηλείας κλπ.).

4.6.1 Ανάλυση συνολικών μεγεθών

Το συνολικό ύψος του ορίου πληρωμών για το ΠΔΕ 1989 καθορίστηκε στο ποσό των 
430,6 δισ. έναντι του ποσού των 368,5 δισ. που προβλέπεται να φτάσουν οι πληρωμές του 
ΠΔΕ 1988. Παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση κατά 62,1 δισ. (16,9%). Στο ποσό αυτό-δεν περι
λαμβάνονται οι συνεισφορές που θα καταβληθούν από τους άμεσα ενδιαφερομένους φορείς 
οαν συμμετοχή τους στο κόστος κατασκευής ορισμένων έργων.

Τα συνολικά μεγέθη του ΠΔΕ 1989 εμφανίζονται στον πίνακα: 4.16
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 4.16 η αύξηση του ΠΔΕ 1989 ανέρχεται σε 16,9% σε 

τρέχουσες τιμές. Από την εξέταση των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι συνεχίζεται ο αυξητικός 
ρυθμός της συμμετοχής στις συνολικές δαπάνες του ΠΔΕ, των δαπανών για έργα και μελέτες 
με αντίστοιχο περιορισμό των δαπανών για πληρωμές τοκοχρεωλυσίων και διοικητικών δαπα
νών.
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Πίνακας 4.16

Συνολικά Μεγέθη Π.Δ.Ε. 1989
(οε δισ. δρχ.)

1 988 1 989
Συμ/χή Συμ/χή Μεταβολή

Ποσό % Ποσό % %

Δαπάνες για έργα και μελέτες 351,8 95,5 414,1 96,2 17,7
Διοικητικές δαπάνες κλπ. 16,7 4,5 16,5 3,8 -1.2
Σύνολο 368,5 100,0 430,6 100,0 16,9

Η ανάλυση της κατανομής κατά τομείς και φορείς (πίνακες 4.18 και 4.19) εμφανίζει την 
πολιτική του ΠΔΕ, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, που δίνεΓ έμφαση στις δαπάνες για άμεσες ή 
έμμεσες παραγωγικές δραστηριότητες και παράλληλα βοηθάει τον περιορισμό των δημοσιο
νομικών ελλειμμάτων. Τούτο γίνεται εμφανές από την αύξηση των δαπανών στους άμεσα πα
ραγωγικούς τομείς όπως στη Γεωργία, Δάση-Αλιεία, Βιομηχανία-Ενέργεια, Συγκοινωνίες κα
θώς και στους τομείς της Υγείας-Πρόνοιας, Εκπαίδευσης και Έρευνας-Τεχνολογίας.

Από το ποσό των 430,6 δισ. έχει κρατηθεί ποσό 11 δισ. σαν αποθεματικό για την αντιμε
τώπιση εκτάκτων περιστατικών, καθώς και την ενίσχυση τομέων οι οποίοι κατά την υλοποίηση 
του ΠΔΕ 1989 θα χρειαστούν συμπληρωματική χρηματοδότηση.

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΔΕ εμφανίζονται στον Πίνακα 4.17

Πίνακας 4.17

Χρηματοδότηση Δημοσίων Επενδύσεων

(οε εκατ. δρχ.)

1988 1989
Εκτιμήσεις

Πραγμ/σεων Προβλέψεις

Έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων 66.500,0 90.000,0
' Ιδια ' Εσοδα 7.000,0 9.000,0
Επιχορηγήσεις Ε.Τ.Π.Α. 32.000,0 45.000,0
Απολήψεις από FEOGA 9.000,0 14.000,0
Μ.Ο.Π. 17.000,0 20.000,0
Λοιπές Παρεμβάσεις από Ε.Ο.Κ. 1.500,0 2.000,0
Πιστωτικά ‘ Εσοδα 302.000,0 340.600,0
(Έντοκα Γραμμάτια) 2.000,0 140.600,0
(Δάνεια Εξωτερικού) 300.000,0 200.000,0

Σύνολο 368.500,0 430.600,0
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Πινακας 4.18

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά τομείς

(οε εκατ. δραχμ.)

1988 1989
Εκτιμήσεις Συμ/χή Συμ/χή Μεταβολή

Πραγμ/σεων % Προβλέψεις % %

Ειδικά ' Εργα 12.950,0 3,5 15.000,0 3,5 15,8
Γεωργία 4.370,0 1,2 5.000,0 1,2 14,4
Δάση - Αλιεία 8.780,0 2,4 11.700,0 2,7 33,3
Εγγειοβελτιωτικά ' Εργα 14.980,0 4.1 17.900,0 4,2 19,5
Μεταλλεία - Ορυχεία - Αλυκές - - - - -
Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχν. 67.670,0 18,4 82.100,0 19,1 21,3
Συγκοινωνίες (εκτός Ο.Σ.Ε.) 43.780,0 11,9 49.100,0 11,4 12,2
Σιδηρόδρομοι 7.950,0 2,1 10.000,0 2.3 25,8
Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία 8.100,0 2,2 9.600,0 2,2 18,5
Εκπαίδευση 31.850,0 8,6 36.900,0 8,6 15,9
Οικισμός 3.660,0 1.0 4.100,0 1,0 12,0
Υγεία - Πρόνοια 15.950,0 4,3 18.300,0 4,2 14,7
Υδρευση - Αποχέτευση 13.500,0 3,7 13.400,0 3,1 -0,7

Δημόσια Διοίκηση 3.580,0 0.9 3.700,0 0.9 3.4
'Ερευνα - Τεχνολογία 10.900,0 3,0 14.300,0 3,3 31,2
Νομαρχιακά ' Εργα 71.000,0 19,3 79.000,0 18,3 11.3
Διάφορα (λοιπά)* 49.480,0 13,4 49.500,0 11.5 -
Αποθεματικό - - 11.000,0 2,5 -

Σύνολο 368.500,0 100,0 430.600,0 100,0 16,9

* Περιλαμβάνονται και δαπάνες για τόκους και χρεολύσια αναπτυξιακών δανείων που είναι 15.032 εκατ. το 1988 και 

14.850 εκατ. το 1989

Η εξέλιξη των μεγεθών των πηγών χρηματοδότησης του ΠΔΕ εμφανίζεται απόλυτα ικανο
ποιητική δικαιώνοντας την προσπάθεια μέσα από το ΠΔΕ για την μείωση των πιστωτικών του 
εσόδων και την συμβολή του στην μείωση των δανειακών αναγκών του Δημόσιου Τομέα.

Τα ίδια έσοδα του προγράμματος αυξάνονται κατά 28,6% έναντι του 1988 και σ’ αυτά 
περιλαμβάνεται η συμμετοχή ορισμένων φορέων στο κόστος κατασκευής των έργων που εκτε- 
λούν.

Επίσης σημαντική αύξηση της τάξης του 36,1% εμφανίζουν τα έσοδα από κοινοτικούς 
πόρους. Με την εξέλιξη αυτή οι συνολικές ακαθάριστες δανειακές ανάγκες του Προγράμματος 
περιορίζονται στο 79,1% των συνολικών δαπανών έναντι 82% του 1988.

4.6.2 Κατανομή Πιστώσεων κατά Τομέα και Φορέα

Οι πίνακες 4.18 και 4.19 εμφανίζουν την κατανομή του ορίου πληρωμών στους επιμέρους 
Τομείς και Φορείς εκτέλεσης του προγράμματος αντίστοιχα.
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Πίνακας 4.19

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων κατά Υπουργεία

(σε εκατ. δραχ ) * 1

1988 1989
Εκτιμήσεις Συμ/χή Συμ/χή Μεταβολή

Πραγμ/σεων % Προβλέψεις % %

Προεδρίας της Κυβέρνησης 400,0 0,1 400,0 0,1
Εσωτερικών 10.560,0 2,8 9.000,0 2,1 -14,8
Εθνικής Αμυνας 9.170,0 2,5 10.500,0 2,4 14,5
Εθνικής Οικονομίας 121.930,0 33,1 150.480,0 34,9 23,4
Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλ. 16.530,0 4,5 18.900,0 4,4 14,3
Εθνικής Παιδείας 30.990.0 8,4 35.500,0 8,2 14,6
Πολιτισμού 8.030,0 2,2 9.000,0 2,1 12,1
Οικονομικών * 15.790,0 4,3 15.500,0 3,6 -1,8
Μακεδονίας - Θράκης 1.000,0 0,3 1.100,0 0,3 10,0
Αιγαίου 280,0 0,1 350,0 0,1 25,0
Γ εωργίας 22.930,0 6,2 29.320,0 6,8 27,9
ΠΕΧΩΔΕ 60.190,0 16,3 68.270,0 15,9 13,4
Εργασίας 3.990,0 1,1 4.500,0 1,0 12,8
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολ. 41.290,0 11,2 49.780,0 11,6 20,6
Εμπορίου 2.100,0 0,6 2.000,0 0,5 -4,8
Μεταφορών και Επικοινωνιών 22.100,0 6,0 24.590,0 5,7 11,3
Εμπορικής Ναυτιλίας 300,0 0,1 410,0 0,1 36,7
Δημόσιας Τάξης 920,0 0.2 1.000,0 0,2 8,7

Σύνολο 368.500,0 100,0 430.600,0 100,0 16,9

• ΠΓριλσμΓ'πνονιπι και δπππνί'Γ yin τοκους i-.cu χρεολυσία αναπτυξιακών δανείων που είναι 15.032 εκατ. το 1988 και

1 4 850 εκατ το 1939.

Η κατανομή αυτή καθορίστηκε με βάση τους στόχους του ΠΔΕ όπως προσδιορίζονται από 
τα πλαίσια της γενικότερης οικονομικής πολιτικής και τους ειδικότερους στόχους του ΠΔΕ που 
είναι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των συνεχιζόμε
νων έργων και την αύξηση του αναγκαίου ρυθμού εκτέλεσης των έργων που χρηματοδοτούνται 
από διεθνείς οργανισμούς με παράλληλη έμφαση στους τομείς που είναι άμεσα παραγωγικοί.

Από την ανάλυση των στοιχείων του πίνακα 4.18 διαπιστώνεται ότι μεγάλη έμφαση θα 
δοθεί στον τομεό της ' Ερευνας-Τεχνολογίας (αύξηση 31,2%) για την επιτάχυνση των προ
γραμμάτων έρευνας του ΥΒΕΤ.

Στον Τομέα Δόση-Αλιεία εμφανίζεται αύξηση 33,3% έναντι των εκτιμήσεων του 1988 
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το ειδικό πρόγραμμα πυροπροστασίας.

Επίσης, αύξηση (14,2%) παρουσιάζει ο Τομέας των Συγκοινωνιών για την ολοκλήρωση των 
πραγματοποιούμενων έργων στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους και τους οδικούς κόμβους 
καθώς και την ενίσχυση των επενδυτικών προγραμμάτων του ΟΣΕ και της Ολυμπιακής Αερο
πορίας.
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Πίνακας 4.20

Ανάλυση Δαπανών του Τομέα «Διάφορα»

1988 1989
Εκτιμήσεις Προβλέψεις

Διοικητικές Δαπάνες 1.485 1.500
Στρατιωτικά έργα (ΣΥΚΕΑ κλπ.) 9.168 10.500
Χρεολύσια αναπτυξιακών δανείων )
Τόκοι αναπτυξιακών δανείων ) 15.032 14.850

Υποχρεώσεις παρελθόντων οικον. ετών 200 150
Επιχορηγήσεις Επιστημονικών Ιδρυμάτων 5.855 6.500
Τεχνικοοικονομικές μελέτες 460 50
Προώθηση εξαγωγών 2.100 2.000
Δαπάνες Τηλεόρασης 300 300
Αθλητικά στάδια 2.430 2.300
Ειδικό Πρόγραμμα Καταπολ. Ανεργίας 3.800 800
Άγιο Ορος 200 200
' Εργα ΟΤΑ 1.820 1.650
Ε.Σ.Π.Α. (Υπ. Εργασίας - ΟΑΕΔ - Προστ. Ανεργίας) 3.000 3.000
Αχελώος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) 2.750 2.000
Πρόγραμμα Πληροφορικής Ν. Γενιάς 25 100
Πρόγραμμα Γεν. Γραμματείας Ν. Γενιάς 855 1.100
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ - 2.500

Σύνολο 49.480 49.500

Στον Τομέα Βιομηχανίας-Ενέργειας θα διατεθούν συνολικά 82,1 δισ.. Απδ το ποσό αυτό,
13,6 δισ. θα διατεθούν για το πρόγραμμα εξυγίανσης των προβληματικών επιχειρήσεων (έναντι 
15 δισ. το 1988) ενώ 68,5 δισ. (54 δισ. το 1988) θα χρηματοδοτήσουν τις παραγωγικές επεν
δύσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων, ΜΟΠ, Αλουμίνα, 
Φυσικό Αέριο, Προγράμματα ΕΛΕΒΜΕ, ΕΤΒΑ κλπ.).

Οι δαπάνες για τον τομέα της Εκπαίδευσης υπολογίζεται να ψτάσουν το ποσό των 36,9 
δισ., από 31,9 δισ. το 1988, δηλαδή, θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 15,9%. θα .πρέπει να 
παρατηρηθεί ότι οι δαπάνες αυτές αναφέρονται στην κάλυψη της χρηματοδότησης έργων 
εθνικής σημασίας (τριτοβάθμια εκπαίδευση) και των σχολικών κτιρίων της πρωτεύουσας. Η 
κάλυψη των αναγκών για σχολικά κτίρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης για την υπόλοιπη 
χώρα προγραμματίζεται και υλοποιείται από τα Νομαρχιακά Προγράμματα Δημοσίων Επενδύ
σεων.

Στον τομέα Υγείας-Πρόνοιας προβλέπεται δαπάνη ύψους 18,3 δισ., έναντι 15,9 δισ. το 
1988, δηλαδή αύξηση 14,7%. Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να καλύψουν τις ανάγκες που 
προκύπτουν για την απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων εθνικού επιπέδου (Πα
νεπιστημιακά Νοσοκομεία κλπ.) καθώς και των έργων νομαρχιακού επιπέδου (Κέντρα Υγείας).

Για την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας, της διεθνούς τουριστικής προβολής της 
χώρας, την κάλυψη δαπανών για την επισκευή και συντήρηση διατηρητέων μνημείων και την 
ενίσχυση των εργασιών σε αρχαιολογικούς χώρους που αποτελούν δραστηριότητες του τομέα 
Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία, προβλέπεται δαπάνη 9,6 δισ. έναντι 8,1 δισ. του προηγούμενου 
έτους.
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Οι δαπάνες του τομέα Υδρευση - Αποχετευοη παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα με 
το 1988 και αυτό οφείλεται στο ότι το μεγαλύτερο μέρος των έργων εκτελείται με τη συμμετο
χή στο κόστος των δημοτικών επιχειρήσεων υδρευσης-αποχέτευσης.

Για την χρηματοδότηση των Νομαρχιακών Προγραμμάτων προβλέπεται αρχικό όριο πλη
ρωμών 79 δισ. έναντι 71 δισ. το 1988. Το ποσό αυτό, όπως κάθε χρόνο, προβλέπεται να 
αυξηθεί στο τέλος του χρόνου με την αποκέντρωση πόρων από τους κεντρικούς φορείς του 
προγράμματος για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων (ΚΤΕΟ, Κέντρα Υγείας κλπ.). Στον 
τομέα αυτό πέρα από Νομαρχιακά Προγραμμάτα που αποφασίζονται και εκτελούνται από τα 
Νομαρχιακά Συμβούλια, περιλαμβάνονται και τα ειδικά αναπτυξιακά τοπικά προγράμματα (Κα- 
στελόριζο-Χάλκη, Φωκίδα, Θράκη, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου Παραμεθόρια κ.λ.π.).

θα πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι στα πλαίσια των διαδικασιών για την εξυγίανση των 
οικονομικών των ΟΤΑ ποσό περίπου 27,5 δισ. από το κονδύλι των Νομαρχιακών Προγραμμά
των θα διατεθεί στους ΟΤΑ.

Στον τομέα Διάφορα η ανάλυση του οποίου δίνεται στον Πίνακα 4.20 δεν προβλέπεται 
αύξηση του ορίου πληρωμών που παραμένει στα ίδια επίπεδα του προηγούμενου χρόνου. 
Παράλληλα προβλέπεται η έναρξη χρηματοδότησης με το ποσό των 2,5 δισ. του Ειδικού Ανα
πτυξιακού Προγράμματος των ΟΤΑ.

Στον Τομέα Ειδικών Έργων, τέλος, εκτιμάται ότι θα διατεθούν 15 δισ. έναντι 12,9 δισ. 
του 1988. Το ποσό αυτό θα καλύψει τις αναγκαίες δαπάνες για την εκτέλεση έργων στην 
περιοχή της Πρωτεύουσας (οδικές αρτηρίες, κόμβοι κλπ.) την συνέχιση του προγράμματος 
ανασυγκρότησης της Καλαμάτας, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες για την αποκατάσταση 
της σεισμόπληκτης περιοχής της Ηλείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Δ.Ε.)





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Δ.Ε.)

5.1. Γενικά

Η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς το 1992 καθιστά αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό των 
δομών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η έγκαιρη προσαρ
μογή των Δημοσίων Επιχειρήσεων (Δ.Ε.) οι οποίες επηρεάζουν, με τις υπηρεσίες υποδομής 
που προσφέρουν, το κόστος παραγωγής-διακίνησης και κατ' επέκταση την ανταγωνιστικότητα 
των ελληνικών προϊόντων, έχει κρίσιμη σημασία για την επιτυχία της προσπάθειας εκσυγχρονι
σμού.

Η προσαρμογή των Δ.Ε. στις συνθήκες του 1992 ακολουθεί δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο 
χαρακτηρίστηκε από την εξασφάλιση συνθηκών υγιούς οικονομικής λειτουργίας με τον ουσια
στικό μηδενισμό των δανειακών αναγκών τους μέσα από την εφαρμογή των προγραμμάτων 
εξυγίανσης τα τελευταία τρία χρόνια. Στο δεύτερο στάδιο, που αφορά το χρονικό διάστημα 
μέχρι το 1992, οι Δ.Ε. επιταχύνουν τους ρυθμούς εκσυγχρονισμού. Στόχος των Δ.Ε. είναι η 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και η παροχή νέων υπηρεσιών. 
Κύριοι μοχλοί για την προώθηση του εκσυγχρονισμού είναι α) τα σημαντικά επενδυτικά προ
γράμματα της επόμενης πενταετίας στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των 
μεταφορών, β) η αναδιάρθρωση της σύνθεσης των δαπανών των Δ.Ε. σε όφελος δραστηριοτή
των που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια μέσω οργανωτικών κυρίως αλλαγών και γ) 
η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων και άλλων κοινωνικών φορέων στη λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων.

Το κόστος υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων των μεγάλων Δ.Ε. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΟΣΕ, Ο.Α.) κατά την επόμενη πενταετία θα υπερβεί το 1 τρισ. (σε σταθερές τιμές 1988), και 
θα είναι κατά πολύ υψηλότερο από το κόστος των αντίστοιχων επενδύσεων σε προηγούμενες 
περιόδους. Αποφασιστικό παράγοντα για την επιτυχία της επενδυτικής προσπάθειας αποτελεί 
η εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού. Με το στρατηγικό σχέδιο εντάσσονται οι επενδύσεις 
των Δ.Ε. σε ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει στόχους, εναλλακτικά σενάρια για την 
υλοποίησή τους, καθώς και διαδικασίες παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των Δ.Ε. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου, 
η μείωση του κόστους, η αύξηση της παραγωγικότητας και η ένταξη των ενεργειών κάθε Δ.Ε. 
στους γενικότερους κυβερνητικούς στόχους.

Στις οργανωτικές αλλαγές που συμβάλλουν στην προώθηση της αναπτυξιακής προσπά
θειας εντάσσεται η πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης με την οποία αποδεσμεύονται οι Δ.Ε. 
από ορισμένους περιορισμούς του Δημόσιου Τομέα (Κοινή Απόφαση 1154/13.4.88 - ΦΕΚ 
256/Β/2.5.88) ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν με την απαραίτητη ευελιξία στο νέο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνει η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς. Επισημαίνε- 
ται ότι με την απόφαση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στις Δ.Ε. να ασκήσουν πολιτική στελεχών 
και να ενισχύσουν έτσι το στελεχιακό δυναμικό τους.

Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων και άλλων κοινωνικών φορέων στις στρατηγικές 
αποφάσεις των Δ.Ε. είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει, μέσα σε κλίμα συναίνεσης, η ανα
πτυξιακή προσπάθεια και να ανταποκριθούν οι Δ.Ε. στις απαιτήσεις του πολίτη-καταναλωτή. Η 
συμμετοχή των εργαζομένων και των κοινωνικών φορέων υλοποιείται μέσω του πρωτοπορια
κού θεσμού της κοινωνικοποίησης.

Οι προϋποθέσεις για την επιτυχή προσαρμογή των Δ.Ε. στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του 
1992 έχουν εξασφαλιστεί. Τα χρονικά περιθώρια, όμως, είναι στενά και απαιτείται συνεχής και 
επίμονη προσπάθεια.
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5.2. Οικονομική λειτουργία των Δ.Ε. 1985-1989

5.2.1. Ανασκόπηση της περιόδου 1985-1988

Το οικονομικό αποτέλεσμα των Δ.Ε. παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Σε ποσοστά του 
ΑΕΠ, το οικονομικό αποτέλεσμα το 1985 αντιπροσώπευε το 1,45% ενώ το 1988 αντιπροσω
πεύει το 0,84%. θα πρέπει να τονιστεί ότι η ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού αποτελέ
σματος οφείλεται στη μείωση των δαπανών εκμετάλλευσης σε σταθερές τιμές, και στην αύξη
ση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών των Δ.Ε. σε συνδυασμό με τον περιορισμό των 
προσλήψεων.

Οι επενδύσεις των Δ.Ε. κατά την περίοδο 1985-1988 αυξήθηκαν με ρυθμό ίσο προς το 
ρυθμό αύξησης των συνολικών επενδύσεων της χώρας.

Όσον αφορά στις δανειακές ανάγκες των Δ.Ε., σημειώθηκε πολύ σημαντική μείωση τόσο 
σε απόλυτους αριθμούς όσο και σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Έτσι, ενώ το 1985 η σχέση δανειακών 
αναγκών προς ΑΕΠ ήταν 2,25% το 1988 προβλέπεται να είναι μόνο 0,07%.

α) Οικονομικό αποτέλεσμα.

Η διαχρονική εξέλιξη του οικονομικού αποτελέσματος των Δ.Ε. για την περίοδο 1985- 
1988 παρουσιάζεται στον πίνακα 5.1., ενώ στον πίνακα 5.4 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία 
για τα έτη 1987 και 1988. Από τους πίνακες αυτούς προκύπτει ότι το οικονομικό αποτέλεσμα 
του 1986 παρουσιάζει βελτίωση τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές έναντι του 
1985. Η ίδια τάση παρουσιάζεται και το 1987. Το 1988 το οικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώ
νεται σε ελαφρά υψηλότερα επίπεδα λόγω της πλήρους εφαρμογής του Ν. 1731/87 σύμφωνα 
με τον οποίο άλλαξε η βάση υπολογισμού των αποσβέσεων από την αξία κτήσης του εξοπλι
σμού στην αξία αντικατάστασης. Με την αύξηση των αποσβέσεων -που επιβαρύνει το οικονομι
κό αποτέλεσμα αλλά δεν επηρεάζει τις δανειακές ανάγκες- διευκολύνεται η χρηματοδότηση

Πίνακας 5. 1

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

ισε εκοτ. δρχ.ι

Οικονομικό Αποτέλεσμα 
Δημ. Επιχειρήσεων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

1985 1986 1987 1988 1989

1. Τρέχουοες Τιμές -66.842 -55.179 -50.081" -62.042" -29.355"

2. Σταθερές Τιμές 1985 -66.842 -44.861 -34.973 -37.993 -16.200

3. Ποσοστό του (1) στο ΑΕΠ 1.45 0,99 0,78 0.84 0.35

•ΔΕΗ. ΕΛΔΑ. ΔΕΠ. ΙΓΜΕ. ΕΟΜΜΕΧ. 01Ε. ΟΣΕ. ΟΑ. ΕΛΤΑ. ΟΑΣ ΌυνοΛο·. ΕΡΤ. EOT. ΟΛΠ. ΕΥΔΑΠ. ΕΟΦ. ΕΛΒ. 
ΕΒΟ. A A . ΔΕΦΑ, ΟΠΕ. ΟΥΘ. ΟΛΘ. ΟΑΘ. ΔΕΘ. ΔΕΠΟΣ. ΟΔΔΥ. ΚΕΔ. ΟΡΓ ΒΑΜΒΑΚΟΣ. Ε.Ο ΚΑΠΝΟΥ. ΚΛΑ. ΟΔΙΕ. 
ΕΛΟΤ. ΚΑΕ, ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ. CATERING. ΟΠΑΠ. ΚΛΘ. ΟΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΑΕΔΙΚ, ΟΣΚ. ΟΕΔΒ, ΕΤΜΟΑ. ΤΕΟ. ΕΛΕΠΕΧ. 
ΔΕΠ-ΕΚΥ

" Αυξημένες αποσβέσεις με βάση το Ν 1 731 /87
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των επενδύσεων. Αν αφαιρεθούν οι πρόσθετες αποσβέσεις, το οικονομικό αποτέλεσμα του 
1988 είναι (βελτιωμένο κατά 14% οε σταθερές τιμές σε σχέση με το οικονομικό αποτέλεσμα 
του 1987).

β) Επενδυτική δραστηριότητα.

Οι επενδύσεις των Δ.Ε. (πίνακες 5.3. και 5.4) στην υπό εξέταση περίοδο αυξήθηκαν με 
μέσο ετήσιο ρυθμό 6,5% ενώ το ποσοστό συμμετοχής τους στις Ακαθάριστες Επενδύσεις 
Παγίου Κεφαλαίου της χώρας παρέμεινε σταθερό στο ύψος του 21%. Σημειώνεται ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών δαπανών πραγματοποιείται στους τομείς της ενέργειας, 
των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών.

γ) Δανειακές ανάγκες.

Οι συνολικές δανειακές ανάγκες των Δ.Ε. για την περίοδο 1985-1988 παρουσιάζονται 
στους πίνακες 5.2 και 5.3 ενώ η αναλυτική παρουσίαση γίνεται στους πίνακες 5.5 και 5.6 για 
τα έτη 1987 και 1988. Από τους πίνακες 5.2 και 5.3 προκύπτει ότι οι συνολικές δανειακές 
ανάγκες των Δ.Ε. παρουσιάζουν πολύ σημαντική μείωση από έτος σε έτος κατά την εξεταζό
μενη περίοδο. Συγκεκριμένα:

Πίνακας 5.2

Εξέλιξη ίων δανειακών αναγκών των Δημοσίων Επιχειρήσεων* 
(Δημοσιονομική βάση)

(σε εκατ. δρχ.)

Δανειακές Ανάγκες 
Δημ. Επιχειρήσεων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

1985 1986 1987 1988 1989

1. Τρέχουσες Τιμές 104.037 86.796 56.420 5.002 19.769

2. Σταθερές Τιμές 1985 104.037 70.566 39.401 3.063 10.910

3. Ποοοοτό του 111 οτο ΑΕΠ 2,25 1,60 0,88 0.07 0,24

' Οπως υποσημείωση του πίνακα 5.1

Το 1986 η μείωση των δανειακών αναγκών των Δ.Ε. ήταν 16,6% σε σχέση με το 1985, 
το 1987 ήταν 35,0% σε σχέση με το 1986, και το 1988 ήταν 91,1% σε σχέση με το 1987. Η 
μείωση των δανειακών αναγκών το 1988 σημειώθηκε παρά την αύξηση των επενδυτικών δαπα
νών των Δ.Ε. κατά 14,6% έναντι του 1987.

Πολύ σημαντική βελτίωση παρουσιάζεται στη σχέση των δανειακών αναγκών προς το ΑΕΠ. 
Έτσι ενώ το 1985 οι συνολικές δανειακές ανάγκες των Δ.Ε. αντιπροσώπευαν το 2,25% του 
ΑΕΠ, το 1986 και 1987 το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 1,6% και 0,88% του ΑΕΠ αντίστοιχα 
ενώ το 1988 το ποσοστό διαμορφώνεται στο 0,07% του ΑΕΠ.

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι οι δανειακές ανάγκες των Δ.Ε. σαν ποσοστό του 
ΑΕΠ έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί και ότι οι Δ.Ε. έχουν παύσει να ασκούν πίεση στους πόρους 
της εθνικής οικονομίας.

103



Πίνακας 5.3

Δανειακές Ανάγκες Δημοσίων Επιχειρήσεων*

(σε εκατ. δρχ.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

1.ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1 985 1 986 1987 1988 1 989

1. Οικ. Αποτέλεσμα -66.842 -55.179 -50.081 -62.042 -29.355
(-): έλλειμμα
(+): πλεόνασμα

2. Επενδύσεις 211.075 218.418 221.982 254.286 317.228
3. Λοιπές Ανάγκες 5.100 7.127 39.365 28.787 34.198
1. Σύνολο Αναγκών οε Κεφάλαια

(1)+(2)+(3) 283.017 280.724 311.428 345.115 380.781

II. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Επιχορήγηση Τακτ.Προυπ/σμού 23.916 11.258 15.968 40.613 37.805
2. Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. 58.651 59.430 67.961 99.589 105.678
3. ΕΤΠΑ 20.655 29.633 30.223 32.910 44.285
4. Αποσβέσεις 37.618 55.972 95.085 107.992 119.509
5. Λοιποί Πόροι 38.140 37.635 45.771 59.009 53.735
II. Σύνολο Πηγών Χρηματοδότησης

(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 178.980 193.928 955.008 340.113 361.012

III. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ι-ΙΙ) 104.037 86.796 56.420 5.002 19.769

Ή ανάλυση κατά Δημόσια Επιχείρηση παρουσιάζεται στους πίνακες 5.5, 5 6, & 5.7.

5.2.2. Προοπτικές για το 1989.

Η πλήρης υλοποίηση των προγραμμάτων εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού και η εφαρμογή 
στρατηγικού σχεδιασμού θα συμβάλλουν και το 1989 στην αύξηση της αποδοτικότητας, στη 
μείωση του κόστους παραγωγής και κατ’ επέκταση στην παραπέρα αισθητή βελτίωση του 
οικονομικού αποτελέσματος των Δ.Ε. (πίνακες 5.1 και 5.4). Το οικονομικό αποτέλεσμα του 
1989 θα διαμορφωθεί στο ύψος των 29,3 δισ. και θα είναι κατά 52,7% βελτιωμένο σε σχέση 
με το 1988.

Επισημαίνεται ότι το οικονομικό αποτέλεσμα των Δ.Ε. επιβαρύνεται σημαντικά από τα 
μεγάλα ελλείμματα εκμετάλλευσης αφενός των συγκοινωνιακών φορέων (ΟΑΣ, ΟΣΕ κλπ), 
λόγω της άσκησης κοινωνικής πολιτικής μέσω των χαμηλών κομίστρων και αφετέρου της ΕΑΒ 
λόγω της αναγκαίας προσπάθειας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Το 1989 θα ενισχυθεί 
σημαντικά η επενδυτική προσπάθεια των Δ.Ε. με αποτέλεσμα οι επενδύσεις τους να παρου
σιάζουν αύξηση κατά 63 δισ. (από 254 δισ. το 1988 σε 317 δισ. το 1989), δηλαδή κατά 33,8% 
(πίνακες 5.3 και 5.4). Τα αυξημένα επενδυτικά προγράμματα των Δ.Ε. θεωρούνται αναγκαία 
δεδομένου ότι συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της ανταγωνιστικής πρόκλησης 
του 1992.
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Πίνακας 5.4

Οικονομικό Αποτέλεσμα και Επενδύσεις κατά Δημόσια Επιχείρηση

ιοε εκατ δρχ.)

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1987
(απολογιστικά)

1988
(εκτιμήσεις)

1989
(στόχοι)

1987
(απολογιστικά)

1988
ιεκτιμήσεις)

1989
(στόχοι)

1. ΔΕΗ 4.139 5.300 25.350 72.520 84 000 105.000
2. ΕΛΔΑ -3.374 423 1.920 20 459 8.350 6.500
3 ΔΕΠ 907 536 355 3 596 2.340 5.179
4. ΙΓΜΕ -606 -791 -900 2.080 2.650 3.379
5. ΕΟΜΜΕΧ 47 -1.024 -1.150 4.965 6.253 6.473
6. ΟΤΕ 19 552 27.074 35.258 26 339 34.000 50.000
7. ΟΣΕ -22.958 -28.156 -28.302 14.209 14.055 18.000
8 ΟΑ -7.600 -11.915 -13.700 2.500 7 000 8.500
9. ΕΛΤΑ -5.981 -5 850 -4.330 884 1.000 1.100

10. ΟΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ) -52.209 -55.364 -61.016 950 1.874 3.100
11. ΕΡΤ 3.671 5.454 5 781 2.330 2 230 2.475
12. EOT -671 -1.580 -1.000 2.837 2.500 4.742
13 ΟΛΠ 3.887 1.400 3.700 2.080 3.650 7.080
14. ΕΥΔΑΠ -5.170 -9 365 -11.944 3 653 6 249 5.000
15. ΕΑΒ -9.720 -23 461 -30.272 197 1.500 6 000
16. ΕΒΟ 126 50 470 7.985 1.500 2.102
17. Α.ΑΘΗΝΩΝ -206 -306 -430 48 59 80
18 ΔΕΦΑ -740 -394 -496 359 651 915
19. ΟΠΕ -160 -171 -224 767 1.500 1.600
20. ΟΥΘ -4 70 -746 -700 493 605 826
21 ΟΛΘ 601 1 125 1 325 1 011 1.301 1.900
22 ΟΑΘ 659 480 840 515 677 1.089
23 ΔΕΘ -236 -200 -67 352 700 943
24. ΔΕΠΟΣ 175 151 475 1.095 1.190 1.700
25 ΟΔΔΥ 3 046 2 488 3 050 56 46 300
26 ΚΕΔ 194 10 -4 2 806 3 978 3.055
27 ΟΡΓ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ -689 -717 -800 11 25 100
28. ΕΟΚ -100 481 400 335 330 400
29 ΚΛΑ 93 80 107 35 10 15
30 ΟΔΙΕ 1 649 750 1 050 113 75 100
31 ΕΛΟΤ -105 -142 -178 94 291 295
32. ΚΑΕ 2.891 3.870 5.709 85 21 1 300
33. ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ - 300 300 3 629 200 1 500
34 Ο.Α. CATERING -1.117 -1 785 -2 176 50 50 80
35. ΟΠΑΠ 1 1.100 20 350 26.800 - 100 1.600
36. ΚΛΘ 16 3 18 1 1 33 40
37. ΟΛ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 1 -3 3 - - 20
38 ΑΕΔΙΚ 169 143 84 472 350 310
39. ΟΣΚ -678 -735 -742 9.088 13.650 15.000
40. ΟΕΔΒ -2.874 -3.314 -3.509 4 17 33
41. ΕΤΜΟΑ -531 -651 -660 1.257 1.280 1.600
42. ΤΕΟ 2.529 1.913 2.776 24.060 35.546 35.700
43. ΕΟΦ 6.987 7.642 12.104 1.718 3.000 3.500
44. ΕΛΕΠΕΧ 3.016 4.198 5.000 1.411 5.431 6.000
45 ΔΕΠ-ΕΚΥ 659 407 370 4 523 3.829 3.597

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -50.081 -62.042 -29.355 221.982 254.286 317.228
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Η επενδυτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται στη ΔΕΗ ιαύξηση της διαθεσιμότητας των 
λιγνιτικών μονάδων, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ
γειας), στον ΟΤΕ (ικανοποίηση της ζήτησης για τηλέφωνα, ψηφιακοποίηση του δικτύου και 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, τηλεπληροφορική κλπ.), στην Ο.Α. (νέα αεροσκάφη, εγκαταστά
σεις εδάφους), στον ΟΣΕ (εκσυγχρονισμός της γραμμής και του τροχαίου υλικού), και στην 
ΕΑΒ (νέο μαχητικό αεροσκάφος- αντισταθμιστικά οφέλη).

Τέλος, ο δανεισμός των Δ.Ε. για το 1989 (πίνακες 5.2, 5.3 και 5.7) προβλέπεται να 
ανέλθει στο ύψος των 19,8 δισ. και θα αντιπροσωπεύει το 0,24% του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι ο 
δανεισμός αυτός θα καλύψει μόνο το 5,9% των επενδύσεων που προβλέπεται να πραγματο
ποιήσουν οι Δ.Ε. Κατά το υπόλοιπο 94,1% οι επενδύσεις των Δ.Ε. θα χρηματοδοτηθούν από 
τους ίδιους πόρους των επιχειρήσεων (κέρδη και αποσβέσεις) καθώς και το Πρόγραμμα Δημο
σίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

6.1. Γενικά

Η κοινωνική αποστολή των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επιβάλλει 
διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης των οικονομικών αποτελεσμάτων τους καθώς και την ξεχωρι
στή παρουσίασή τους από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις.

Ο κοινωνικός αυτός ρόλος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ΙΚΑ, αντανακλάται στην κάλυψη 
αναγκών των ασθενέστερων τάξεων του πληθυσμού σε συντάξεις και περίθαλψη. Ο προνοια- 
κός χαρακτήρας πολλών παροχών, σε συνδυασμό με δημογραφικούς παράγοντες, οδηγεί σε 
υπερκάλυψη των εισφορών από τις δαπάνες. Για την κάλυψη του κόστους της κοινωνικής 
πολιτικής που ασκείται μέσω των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Κράτος 
αυξάνει σημαντικά την επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, οι επιχο
ρηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού προς τους δύο μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
ΙΚΑ και ΟΓΑ, που καλύπτουν το 82% του συνόλου του πληθυσμού, αυξήθηκαν από 50,1 δισ. 
το 1986 σε 135,5 δισ. το 1987, και 238 δισ. για το 1988, ενώ για το 1989 αναμένεται να 
ανέλθουν στο ύψος των 281 δισ.. Με αυτή την επιχορήγηση εδραιώνεται η μετάβαση από τον 
παραδοσιακό τρόπο χρηματοδότησης της Κονωνικής Ασφάλισης (εισφορές ασφαλισμένων και 
εργοδοτών) στο σύγχρονο σύστημα τριμερούς συμμετοχής ασφαλισμένων, εργοδοτών και 
Κράτους.

6.2. Οικονομική λειτουργία των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την 
περίοδο 1985-1989.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που παρουσιάζονται στους Πίνακες
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 και 6.7 είναι οι εξής:
ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΡΓ. ΕΣΤΙΑ & ΕΟΠ.

Οι φορείς αυτοί ασκούν κοινωνικό έργο στους τομείς της ασφάλισης, υγείας, ανεργίας, 
εκπαίδευσης, κατοικίας και πρόνοιας.

6.2.1. Ανασκόπηση της περιόδου 1985-1988 

α) Οικονομικό αποτέλεσμα

Κατά την περίοδο 1985-1988 διευρύνθηκαν τα διαχειριστικά ελλείμματα των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (πίνακες 6.1 και 6.4) τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθε
ρές τιμές. Κύριος λόγος αυτής της εξέλιξης είναι η αύξηση των δαπανών των δύο μεγάλων 
ασφαλιστικών οργανισμών, ΙΚΑ και ΟΓΑ, οι οποίες αφορούν την εκπλήρωση του κοινωνικού 
τους έργου (πληρωμές αυξημένων συντάξεων και εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλ
ψης σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους). Ιδιάίτερα σε ότι αφορά τον ΟΓΑ, τα έσοδά του 
μειώθηκαν σημαντικά λόγω της αντικατάστασης από τον ΦΠΑ ορισμένων έμμεσων φόρων που 
αποδίδονταν στον οργανισμό.

β) Επενδυτική δραστηριότητα

Οι επενδύσεις των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρουσιάζουν σημα
ντική αύξηση στην περίοδο 1985-1988. Συγκεκριμένα από 8,2 δισ. το 1985 φθάνουν τα 19
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Πίνακας 6. 1

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

ιοε εκατ. δρχ.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ
Οικ. Αποτέλεσμα 1985 1986 1987 1988 1989

1. Τρέχουσες Τιμές -84.580 -135.738 -200 485 -265.288 -384.975

2. Σταθερές Τιμές 1985 -84.580 -1 10.356 -140 003 -162.454 -212.458

3. Ποσοστό του (1) στο 
ΑΕΠ 1,83 2,44 3.14 3,58 4,58

ΊΚΑ. ΟΓΑ. ΟΛΕΔ. ΟΕΚ. ΕΡΓ ΕΣΤΙΑ. ΕΟΠ

Πίνακας 6.2

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

ίσε εκατ. δρχ.)

Δανειακές Ανάγκες
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

1985 1986 1987 1988 1989
1. Τρέχουσες Τιμές 46 076 82.778 67.921 41.921 108.613

2. Σταθερές Τιμές 1985 46.076 67.299 47.431 25.671 59.941

3. Ποσοστό του (1) στο
ΑΕΠ 1,00 1,49 1,07 0,57 1,29
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Πίνακας 6.3

Δανειακές Ανάγκες Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης § Πρόνοιας*

ιοε εκατ. δρχ.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

1985 1986 1987 1988 1989

1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Οικονομικό Αποτέλεσμα 
(-): έλλειμμα (+): πλεό
νασμα

-84.580 -135.738 -200.485 -265.288 -384.975

2. Επενδύσεις 8.182 8.214 9.042 19.049 23.085
3 Λοιπές Ανάγκες 
1. Σύνολο Αναγκών σε

5.350 6.493 9.736 19.741 12.900

Κεφάλαια (1 ) + (2) + (3)

II. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
1. Επιχορηγήσεις Τακτ.

98.112 150.445 219.263 304.078 420.960

Προϋπολογισμού 38.493 54.031 140.079 243.539 286.635
2. Π.Δ Ε & ΕΤΠΑ 2.920 8.534 9.158 12.783 17.757
3. Αποσβέσεις 212 217 318 330 165
4. Λοιποί πόροι
II. Σύνολο Χρηματοδότησης

10.41 1 4.885 1.787 5.505 7.790

(1)+(2)+(3)+(4) 52.036 67.667 151.342 262.157 312.347

III ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
(Ι-ΙΙ) 46.076 82.778 67.921 41.921 108.613

Ή οναλυση κότα Οργανισμό Κοινωνικής Ασψαλιαης & Πρόνοιας παρουσιάζεται στους πίνακες 6 5. 6 6 & 6 7



Ο
ικ

ον
ομ

ικ
ό Α

πο
τέ

λε
σμ

α κ
αι

 Επ
εν

δύ
σε

ις 
κα

τά
 Ο

ργ
αν

ισ
μό

 
Κο

ιν
ω

νι
κή

ς Α
σφ

άλ
ισ

ης
 κα

ι Π
ρό

νο
ια

ς

X
Q.Ο
σ*ω
ωο

Ο
a.οσ
>•οω*<C
?
σ
3.
3.
W*<·<
ID

I

19
89

(σ
τό

χο
ι)

2.
00

0 76
2.

91
0

17
.5

10 46
5

12
4

23
.0

85

ΙχΙ u-
IcJ

__ COCO ο O CO CD CM O CO O)
co -cr O O CO CO O O
σ> zl lO CNJ O) CO ^ τ- o

<
ζ

l·-* 1— T- ^ (7>
LU CO
1=

l·-*
o O S O li) CO 'f CM

ο ^ σ cn n n
s ° O CO CD CD CM oCD <
T- o CD (7)

c

IT) ^ r- CO (O to
CD δ (D co co m co co
OD >< co ο ■<* o -a- T- σ>
CD O co T- in co c\i in
*■" o N T- r- CM 1 co

< CM V- 1 n
5 1
Wn)
LU
< ___
LU u* O O) CM CO CM CM ω„ ω (Ο N- CO 1- ^ in COο CO D cn σ> r- ο σ> *- CM
C O) a. O co co 'ϊ co in to< CO o CO (D

* Ύ— r~ · CM
CO

Ο

Έ
Ο —7
ζ ►— CM CO CO T- CM in
Ο o D N Ο N Q ^ CO

^ >· 
CO o

CO T- T- CNJ co
~τ~ CD ,< tJ· N CD CM Tj dο 6 CM N 1 r- i o

c ’ CM
o 1 1

Ο
a.ο
>ο
Q.
Ο

οϊ
<=τ cr

* 6
3 *ο 
> 9- ο ο 
* <

CTσ
ο
>•οCL
C

Usl
UJ

< << UJ ϊ L C
< L· < LU Q_ Ο
= Ο Ο Ο LU LLJ

Ο
<ο

122



δισ. περίπου το 1988. Μεγάλο μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας αφορά το στεγαστικό 
πρόγραμμα του ΟΕΚ. Οι επενδύσεις του ΟΕΚ το 1988 αντιπροσωπεύουν το 78% του συνόλου 
της επενδυτικής δραστηριότητας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

γ) Δανειακές ανάγκες

Παρά το γεγονός ότι το έλλειμμα διαχείρισης των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας διευρύνεται στην περίοδο 1985-1988, οι δανειακές ανάγκες μειώνονται το 1988 
κατά 45,8% έναντι του 1987, ενώ η συμμετοχή τους στο ΑΕΠ μειώνεται αντίστοιχα από 1.07% 
σε 0,57%.

Η μείωση των δανειακών αναγκών οφείλεται στη μεγάλη αύξηση της κρατικής επιχορήγη
σης. Συγκεκριμένα, το 1987 η επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισμού αυξήθηκε κατά 
259% σε σχέση με το 1986, ενώ η αύξηση το 1988 ήταν 73,9% έναντι του 1987. Η επιχορήγη
ση αυτή αφορά κυρίως τους δύο μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς ΙΚΑ και ΟΓΑ.

6.2.2 Προοπτικές για το 1989

Για το 1989 προβλέπεται αύξηοη του ελλείμματος διαχείρισης των οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας ενώ οι δανειακές τους ανάγκες διαμορφώνονται στο ύψος των 108 
δισ., ή 1,29% του ΑΕΠ. Η αύξηση του διαχειριστικού ελλείμματος οφείλεται κυρίως στην αύξη
ση των δαπανών για συντάξεις του ΙΚΑ και του ΟΓΑ για λόγους που συνδέονται με δημογραφι- 
κούς παράγοντες καθώς και με τη σταθερή αύξηση των παροχών υπέρ των αοθενεστέρων τά
ξεων.

θα πρέπει ιδιαίτερα να επισημανθεί η μεγάλη συμβολή του ΟΕΚ στον τομέα της εργατικής 
κατοικίας για το 1989. Συγκεκριμένα, στο επενδυτικό -κατασκευαστικό πρόγραμμα του ΟΕΚ 
περιλαμβάνεται ποσό 17,5 δια. (18% υψηλότερο σε σχέση με το 1988) για κατασκευή κατοικι
ών σε όλη την Ελλάδα. Το δανειοδοτικό πρόγραμμα του οργανισμού φθάνει τα 13 δια. περίπου 
το 1989 (40% αύξηση έναντι του 1988) και περιλαμβάνει τη χορήγηση δανείων για κατοικία 
σε δικαιούχους που επιλέγονται με κοινωνικά κριτήρια. Επιπλέον, προβλέπεται να τεθούν σε 
εφαρμογή μέσα στο 1989 νέα προγράμματα για την ενίσχυση χαμηλών εισοδηματικών τάξεων, 
όπως η δημιουργία ειδικού στεγαστικού κεφαλαίου, η επιδότηση ενοικίου και των τοκοχρεωλυ
τικών δόσεων δανείων, θα συνεχιστεί επίσης το πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου δανείων 
που άρχισε το 1988. Το συνολικό ύψος των προγραμμάτων αυτών θα ανέλθει σε 7.6 δισ. περί
που.

Η επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισμού προς τους δύο μεγάλους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς ΙΚΑ και ΟΓΑ θα ανέλθει το 1989 στα 170 και 111 δισ. αντίστοιχα έναντι 137,9 
και 99,9 δισ. το 1988 (αυξήσεις 23,3% και 11,1% αντίστοιχα). Πρέπει να τονιστεί ότι οι επιχο
ρηγήσεις το 1989 για το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ φθάνουν τα 281 δισ. ενώ το 1981 οι αντίστοιχες 
επιχορηγήσεις ήταν μόνο 19,1 δισ. (αύξηση 1.370%).

Τέλος, το επενδυτικό πρόγραμμα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
παρουσιάζει αύξηση 21,6% το 1989 σε σχέση με το 1988.
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