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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1990

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Προς
Τη Βουλή των Ελλήνων

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Ο Παρών Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός του έτους 1990 τον οποίο έχω την τιμή να θέσω 

υπό την κρίση σας χαρακτηρίζεται από μια ιδιαιτερότητα και ιδιομορφία που απαντάται για πρώτη 
φορά στη Δημοσιονομική Ιστορία της χώρας.

Καταρτίστηκε σε εξαιρετικά περιορισμένα χρονικά όρια. Και τούτο γιατί το διάστημα που 
μεσολάβησε από τις εκλογές της 8 Απριλίου 1990 μέχρι σήμερα ήταν ομολογουμένως ελάχιστο 
για την συγκέντρωση και επεξεργασία των διαθεσίμων στοιχείων, την σχεδίαση και την κατάρτιση 
του Προϋπολογισμού.

Υποβάλλεται στη Βουλή κατά τα τέλη του πέμπτου μήνα του τρέχοντος οικονομικού έτους 
και ενώ ήδη έχει εκτελεσθεί σχεδόν κατά το ήμισυ.

Τα μεγέθη του είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένα και προσαρμοσμένα σε εκείνα του 
προηγουμένου έτους και στην ουσία αποτελούν προέκτασή τους. Η σύνθεση, η διάρθρωση και η 
δυναμική των δαπανών των προηγουμένων ετών δεν ήταν δυνατόν εκ των πραγμάτων να επηρεα- 
σθούν και να μεταβληθεί η πορεία τους κατά το τρέχον έτος. Δυστυχώς, η διάρθρωση δομή του 
φορολογικού συστήματος, η Οργάνωση του Υπουργείου Οικονομικών και ιδιαίτερα ο βαθμός μη
χανογράφησης των υπηρεσιών του, δεν επέτρεψαν την άμεση λήψη μέτρων για την άντληση 
Δημοσίων Εσόδων, από πηγές που ήταν επιθυμητές.

Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός αυτός, δεν εκφράζει- και ούτε ήταν 
δυνατόν να εκφράσει-τη Δημοσιονομική πολιτική της Κυβερνήσεως. Το 1990 είναι ένα έτος που 
από τη φύση του είναι μεταβατικό και κατ' ακολουθίαν και ο προϋπολογισμός του έχει μεταβατικό 
χαρακτήρα.

Η Δημοσιονομική πολιτική της Κυβερνήσεως θα γίνει γνωστή σε ετήσια βάση με την κατάθεση 
του προϋπολογισμού του 1991 και τη λήψη των αναγκαίων Δημοσιονομικών μέτρων που θα επη
ρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τα Δημοσιονομικά μεγέθη τα οποία θα εντάσσονται και θα εναρμονίζο
νται με το σύνολο της οικονομικής πολιτικής της Κυβερνήσεως.

Όμως, παρά το μεταβατικό χαρακτήρα του τρέχοντος προϋπολογισμού, μπορεί κανείς εύκο
λα να διαπιστώσει, μέσα από τα μεγέθη του ότι αρχίζει να διαφαίνεται καθαρά η νέα Δημοσιονομι
κή πολιτική και οι νέες πρακτικές που θα ακολουθηθούν από την Κυβέρνηση:

Στον τομέα των εσόδων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο, τα φορολογι
κά έσοδα αυξάνονται σημαντικό συνεπεία δέσμης νέων μέτρων που απεφάσισε και έλαβε η Κυ
βέρνηση για την άμεση αντιμετώπιση των υψηλών ελλειμμάτων καθώς και για την αντιμετώπιση 
του Δημοσιονομικού προβλήματος γενικότερα. Η συνολική απόδοση των μέτρων αυτών, σε ετήσια 
βάση, θα είναι ορατή και θα μπορεί να εκτιμηθεί τον επόμενο χρόνο.

Στο σκέλος των δαπανών και παρά το γεγονός, όπως προαναφέρθηκε, ότι οι δυνατότητες 
περιστολής τους ήταν κατ’ ανάγκην μικρές, έγινε δραστική περιστολή όλων των ελαστικών δαπα
νών, πολλές από τις οποίες κρατήθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα του προηγουμένου οικονομικού 
έτους. Ετσι δίνεται σε όλους τους φορείς της Κοινωνίας και της Οικονομίας το μήνυμα της 
περισυλλογής και του νοικοκυρέματος των δημοσίων οικονομικών και της αποφυγής κάθε σπατά
λης.

Παρά την συνεχή αυξητική τάση του ελλείμματος και των δανειακών αναγκών ως ποσοστό



του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια το 1990 υπολογίζεται ότι τα μεγέθη αυτά θα μειωθούν κατά 2 
περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Γεγονός αξιοσημείωτο, αν ληφθεί υπόψη ότι το ύψος του Δημο
σίου Χρέους (συμπεριλαμβανομένου και των ΔΕΚΟ) είναι πρωτοφανές και ξεπέρασε για πρώτη 
φορά μεταπολεμικά ως ποσοστό το 100% του ΑΕΠ, ενώ επί πλέον υπάρχει ένα τεράστιο ποσό 
εγγυήσεων του Δημοσίου που ξεπερνά τα 3 τρισεκατομμύρια δραχμές.

Τέλος, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού αυτού, για το εναπομέ- 
νον χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθεί μέσα στα αυστηρά πλαίσια των προβλέψεων και των 
Δημοσιολογιστικών διατάξεων, ενώ η διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών θα 
είναι πράγματι συνετή.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΑΑ/ΟΚΡΑΣΣΑΣ 

Υπουργός Οικονομικών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Το 1989 συνεχίστηκε η άνοδος της παγκόσμιας οικονομίας για έβδομο έτος με τους 
υψηλούς ρυθμούς που επικράτησαν από το 1983 και μετά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 
ο ρυθμός ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας στις χώρες-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α επιβραδύνθη
κε σε σχέση με το 1988 αλλά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα (1989: 3,6%, 1988: 4,4%). Όσον 
αφορά την οικονομία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αυτή συνέχισε να αναπτύσσεται με τον ίδιο 
υψηλό ρυθμό του προηγούμενου έτους (3,6%, έναντι 3,7% το 1988). Κατά το τρέχον έτος ο 
ρυθμός ανόδου του Α.Ε.Π τόσο στο σύνολο του Ο.Ο.Σ.Α όσο και στην Κοινότητα αναμένεται 
να επιβραδυνθεί και να διαμορφωθεί στο 3% περίπου.

Ο ρυθμός του πληθωρισμού επιταχύνθηκε το περασμένο έτος κατά μία και πλέον ποσο
στιαία μονάδα τόσο στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α όσο και της Ε.Ο.Κ, ως αποτέλεσμα της αύξησης 
της συνολικής ζήτησης, των τιμών του πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών. Για τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ρυθμών οικονομικής ανόδου ο Οργανισμός κρίνει απαραίτητη την επαγρύπνη
ση των Κυβερνήσεων ώστε να αποτραπεί περαιτέρω αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσε
ων. Με στόχο τη συγκράτηση και την εξάλειψη των πληθωριστικών πιέσεων οι χώρες-μέλη του 
Ο.Ο.Σ.Α εφάρμοσαν από την άνοιξη του 1989 αυστηρή νομισματική πολιτική, με συνέπεια την 
άνοδο των επιτοκίων, ιδίως των βραχυπροθέσμων. Επισημαίνεται πάντως, ότι υπάρχει αρκετή 
αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της συνολικής ζήτησης και των πληθωριστικών πιέσεων, 
και κατά συνέπεια με την έκταση και τη διάρκεια εφαρμογής μιας ακόμη αυστηρότερης νομι
σματικής πολιτικής.

Όσον αφορά τις εξωτερικές συναλλαγές κατά το 1989, παρατηρήθηκε επιβράδυνση της 
πορείας προς την εξάλειψη των υφιστάμενων ανισορροπιών. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 
παρουσίασαν μεγάλη αστάθεια, γεγονός που δεν βοήθησε την επίτευξη του επιθυμητού στό
χου. Ειδικότερα, το δολάριο Η.Π.Α στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 1989 σημείωσε 
σημαντική άνοδο έναντι του γερμανικού μάρκου και του ιαπωνικού γιέν, με αποτέλεσμα την 
έντονη παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών των επτά ισχυρών βιομηχανικών χωρών της Δύσης 
στις αγορές συναλλάγματος. Νέα άνοδο παρουσίασε το δολάριο Η.Π.Α στο δίμηνο Αυγούστου- 
Σεπτεμβρίου, η οποία αντιμετωπίστηκε με συνδυασμένες παρεμβάσεις και περαιτέρω άνοδο 
των επιτοκίων. Το αμερικάνικο νόμισμα άρχισε να υποχωρεί από τα μέσα Οκτωβρίου και στο 
τέλος του έτους η ισοτιμία του έναντι του μάρκου Δυτικής Γερμανίας διαμορφώθηκε σε επίπε
δο χαμηλότερο εκείνου του τέλους 1988.

1.1. Οικονομική Δραστηριότητα

Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας στις χώρες-μέλη 
του Ο.Ο.Σ.Α κατά το 1989 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περιοριστική νομισματική πολιτική 
που ασκήθηκε στις περισσότερες χώρες προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξητικές τάσεις 
των τιμών. Η συνεχιζόμενη περιοριστική νομισματική πολιτική αναμένεται ότι θα επηρεάσει το 
ρυθμό αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, ο οποίος προβλέπεται ότι θα επιβραδυν
θεί περαιτέρω το 1990.

Οι ρυθμοί ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας που σημειώθηκαν τα δύο τελευταία 
έτη στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και που αναφέρθηκαν παραπάνω (1989: 
3,6%, 1988: 3,7%) είναι οι υψηλότεροι της δεκαετίας του 1980.
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Πίνακας 1. 1.

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

1988 1989

Σύνολο Ο.Ο.Σ.Α 4Α 3,6

Σύνολο Ε.Ο.Κ 3,7 3,6
Βέλγιο 4,3 4,5
Γ αλλία* 3,4 3,4
Γερμανία Δ. 3,6 4,3
Δανία -0,4 1,4
Ελλάδα 4,0 2,3
Ηνωμένο Βασίλειο* 4,2 2,3
Ιρλανδία* 1,2 4,4
Ισπανία 5,0 4,9
Ιταλία* 3,9 3,3
Λουξεμβούργο 5,2 4,2
Ολλανδία 2,9 4,2
Πορτογαλία 4,1 4,8

Αλλες Χώρες
Η.Π.A 4,4 3,0
Ιαπωνία 5,7 4,8
Καναδάς* 5.0 2,9
Αυστραλία 3,5 4,1
Τουρκία* 3,4 1,3

‘ Ρυθμοί Μεταβολής (%) Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

Πηγή: O.E.C.D., ECONOMIC OUTLOOK No 46, DECEMBER 1989

1.2. Απασχόληση και Ανεργία

Οι ρυθμοί ανόδου της απασχόλησης επιταχύνθηκαν το 1989 εξαιτΐας της συνεχιζόμενης 
σημαντικής ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας στις χώρες-μέλη του Οργανισμού. Τούτο 
είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ανεργίας στο 6,6% του εργατικού δυναμικού έναντι 
7% του 1988.

Στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σημειώθηκε σημαντική αύξηση της απασχό
λησης κατά τα έτη 1988 και 1989 (1,6% και 1,4% αντίστοιχα), με αποτέλεσμα την υποχώρηση 
του ποσοστού ανεργίας του εργατικού δυναμικού από 10,3% το 1988 σε 9,5% το 1989. Για 
το 1990 προβλέπεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 1,5 εκατ. άτομα περί
που, με συνέπεια την περαιτέρω υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας στο 9,3%.
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Πίνακας 1.2.

Ανεργοι σε ποσοστό (%) του Εργατικού Δυναμικοί/1’

1988 1989

Σύνολο Ο.Ο.Σ.Α. 7,0 6,6

Σύνολο Ε.Ο.Κ. 10,3 9,5
Βέλγιο 10,0 9,1
Γ αλλία 10,0 9,5
Γερμανία Δ. 7,9 7,3
Δανία 8,6 9,4
Ελλάδα'2» 7,7 7,8
Ηνωμένο Βασίλειο 8,2 6,5
Ιρλανδία 16,7 16,0
Ισπανία 19,5 17,3
Ιταλία 12,2 12,0
Λουξεμβούργο 1,5 1.4
Ολλανδία 8,3 7,6
Πορτογαλία 5,8 5,4

Αλλες Χώρες
Η.Π.A 5,5 5,2
Ιαπωνία 2,5 2.3
Καναδάς 7,8 7,5
Αυοτραλία 7,1 6,2
Τουρκία 9,8 10,7

1. Σύμφωνα με εθνικούς ορισμούς

2. Τα στοιχεία για την Ελλόδα δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα.

Πηγή: O.E.C.D.. ECONOMIC OUTLOOK. No 46. DECEMBER 1989

1.3. Πληθωρισμός

Ο ρυθμός ανόδου του αποπληθωριστή ιδιωτικής κατανάλωσης στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ 
σημείωσε σημαντική επιτάχυνση το 1989 (4,4% έναντι 3,3% το 1988 - βλέπε Πίνακα 1.3.), 
ενώ για το 1990 εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί στα ίδια επίπεδα. Ανάλογες ήταν και οι 
εξελίξεις στις χώρες-μέλη της ΕΟΚ, στις οποίες ο αποπληθωριστής ιδιωτικής κατανάλωσης 
επιταχύνθηκε επίσης και έφθασε στο 4,6% το 1989 έναντι 3,3% το 1988.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού οφείλεται στην άνοδο της συνολικής ζήτησης, στην αύξη
ση των τιμών του πετρελαίου και στην άνοδο που παρουσίασαν άλλες εισαγόμενες βασικές 
πρώτες ύλες. Στις χώρες της ΕΟΚ συνετέλεσαν επίσης και άλλοι εσωτερικοί παράγοντες, 
όπως η αύξηση των έμμεσων φόρων και των τιμολογίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
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Πίνακας 1.3.

Μεταβολές (%) Αποπληθωριστή Ιδιωτικής 
Κατανάλωσης σε χώρες του ΟΟΣΑ

1988 1989

Σύνολο Ο.Ο.Σ.Α 3,3 4,4

Σύνολο Ε.Ο.Κ. 3,3 4,6
Βέλγιο 1,7 3,3
Γ αλλία 2,7 3,4
Γερμανία Δ. 1,2 3,3
Δανία 4,9 4.8
Ελλάδα 14,0 14,1
Ηνωμένο Βασίλειο 5,0 5,7
Ιρλανδία 2,6 3,5
Ισπανία 5,1 6,7
Ιταλία 4,9 6,1
Λουξεμβούργο 1,4 3,4
Ολλανδία 0,8 1,5
Πορτογαλία 10,0 12,8

Αλλες Χώρες
Η.Π.A 3,9 4,5
Ιαπωνία 0,0 1,7
Καναδάς 3,7 4,8
Αυστραλία 6,9 7,0
Τουρκία 62,8 75,0

Πηγη OECD. ECONOMIC OUTLOOK. No 46. DECEMBER 1989

1.4. Διεθνές Εμπόριο και Ισοζύγια Πληρωμών

Ο ρυθμός ανόδου του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου παρουσίασε σχετική επιβράδυνση 
το 1989 (1989: 7,6%, 1988: 9,0%). Η εξέλιξη αυτή ήταν συνέπεια της επιβράδυνσης στο 
ρυθμό αύξησης του εμπορίου, τόσο των χωρών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α με τρίτες χώρες, όσο και 
των εκτός Ο.Ο.Σ.Α χωρών μεταξύ τους. Αντίθετα, ο ρυθμός ανόδου του εμπορίου μεταξύ των 
χωρών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνα του 1988.

Το εμπορικό ιοσοζύγιο των χωρών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α παρουσίασε σημαντική επιδείνωση 
(1989: -14 δισ. δολάρια, 1988: -4,6 δισ. δολάρια). Εδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα των Η.Π.A 
μειώθηκε το 1989 ενώ για το 1990 προβλέπεται ότι δεν θα σημειώσει ουσιώδη μεταβολή. 
Εξάλλου το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών-μελών της Ε.Ο.Κ περιορίστηκε σε 
9 δισ. δολ. από 19,5 δισ. δολ. το 1988. Το πλεόνασμα της Δυτικής Γερμανίας αυξήθηκε το 
1989 και προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω το 1990, ενώ εκείνο της Ιαπωνίας, το οποίο 
παρουσίασε μείωση το 1989, αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα το 1990.
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Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των χωρών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α παρουσίασε αισθητή 
επιδείνωση (1989: -85 δισ. δολ., 1988: -50,2 δισ. δολ.). Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχου- 
σών συναλλαγών του συνόλου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνέχισε την 
πτωτική πορεία του και περιορίστηκε σε 5 δισ. δολ., από 15,7 δισ. δολ. το 1988 (Βλέπε Πίνακα 
1 4 ) Βελτίωση, αντίθετα, παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των χωρών-μελών 
του Ο.Π.Ε.Κ, λόγω της ανόδου των τιμών πετρελαίου. Οι αναπτυσσόμενες μη πετρελαιοπαρα
γωγοί χώρες παρουσίασαν έλλειμμα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, κατά τα οποία είχαν 
παρουσιάσει πλεόνασμα.

Πίνακας 1.4.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
(δισεκ. $)

1988 1989

Η.Π.A. -126,6 -122,0
Ιαπωνία 79,6 61,0
Γερμανία Δ. 48,5 61,0
Γ αλλία -3.6 -4,0
Ηνωμένο Βασίλειο -25,9 -32,0
Καναδάς -8,4 -14,0
Ιταλία -5,6 -12,0
Σύνολο των επτά χωρών -41,8 -62,0
Υπόλοιπες χώρες - μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. -8,4 -23,0

Αλλες χώρες - μέλη της Ε.Ο.Κ
Βέλγιο - Λουξεμβούργο 3,5 3,5
Δανία -1,8 -1.6
Ελλάδα -1,0 -2,5
Ιρλανδία 0,7 0,5
Ισπανία -3,7 -11,4
Ολλανδία 5.1 5,0
Πορτογαλία -0.6 -ι,ο

Ομάδες χωρών
Ε.Ο.Κ. 15,7 5,0
Ο.Ο.Σ.Α. -50,2 -85,0
Ο.Π.Ε.Κ. -15,0 -2,0
Αναπτυσσόμενες μη πετρελαιο
παραγωγοί χώρες 5,0 -9,0

Πηγή: O.E.C.D.. ECONOMIC OUTLOOK. No 46. DECEMBER 1989
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1.5. Οικονομική και Δημοσιονομική Πολιτική

Η νομισματική πολιτική στις χώρες-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α από τις αρχές του 1989 έγινε περισ
σότερο περιοριστική και αποσκοποϋσε στην αποτροπή της αναζωπύρωσης των πληθωριστικών 
πιέσεων. Ήδη από τα τέλη του 1988 η ζήτηση διετηρείτο σε υψηλά επίπεδα και αρκετές 
οικονομίες λειτουργούσαν σε επίπεδο πλήρους, σχεδόν, απασχόλησης του παραγωγικού τους 
δυναμικού, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Εξάλλου, η περιοριστική νομισματική πολιτική που είχε αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλες 
σχεδόν τις χώρες της Κοινότητας στους τελευταίους κυρίως μήνες του 1988, συνεχίστηκε και 
κατά τη διάρκεια του 1989, όπως προκύπτει και από τη συνεχή άνοδο των βραχυπρόθεσμων 
επιτοκίων.

Είναι γεγονός ότι μετά τη χρηματιστηριακή κρίση του Οκτωβρίου 1987, οι νομισματικές 
αρχές στις χώρες-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α, έχουν συχνά μεταβάλει την κατεύθυνση της εφαρμοζόμε
νης νομισματικής πολιτικής, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη οικονομική 
ύφεση και να συγκρατήσουν παράλληλα, τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η έντονη οικονομική δραστηριότητα στις περισσότερες από τις χώρες του Οργανισμού, σε 
συνδυασμό με συγκεκριμένα ειδικότερα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που υιοθετήθηκαν σε 
μερικές από αυτές, συνετέλεσε στη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού ως ποσο
στού επί του Α.Ε.Π (1989: 1,2%, 1988: 1,8%). Περαιτέρω αισθητή βελτίωση προβλέπεται για 
το 1990, το έλλειμμα θα περιοριστεί σε λιγότερο από 1% του Α.Ε.Π.

Ειδικότερα, η δημοσιονομική πολιτική στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ήταν κατά 
το 1989, όπως επίσης και τα αμέσως προηγούμενα έτη μάλλον περιοριστική με αποτέλεσμα 
τη συμπίεση, στις περισσότερες χώρες-μέλη, των ελλειμμάτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(κεντρική διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνική ασφάλιση). Η μείωση των ελλειμμάτων 
αυτών από 3,6% του Α.Ε.Π το 1988 σε 3% περίπου το 1989 επιτεύχθηκε κυρίως μέσω του 
σταδιακού περιορισμού των δημοσίων δαπανών στο σύνολο της Κοινότητας, ως ποσοστού του 
Α.Ε.Π, αλλά και με την αύξηση των εσόδων λόγω της ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας. 
Η γενική όμως αυτή εικόνα υποκρύπτει συνεχιζόμενες και μάλιστα αυξανόμενες αποκλίσεις 
μεταξύ των κρατών - μελών, δεδομένου ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα παραμένουν πολύ 
υψηλά ως ποσοστό του Α.Ε.Π. σε ορισμένες χώρες της Κοινότητας και κυρίως στην Ελλάδα, 
την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η οικονομική δραστηριότητα μετά τη σημαντική άνοδό της το 1988, που οφειλόταν κυρίως 
σε έκτακτους παράγοντες (μεγάλη άνοδος της αγροτικής παραγωγής, χαλάρωση της εισοδη
ματικής πολιτικής μετά το διετές σταθεροποιητικό πρόγραμμμα και την αύξηση των δημόσιων 
δαπανών) αυξήθηκε το 1989 με χαμηλότερο σχετικά ρυθμό (3,2% έναντι 4,3% το 1988). Η 
εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από ελαφρά επιτάχυνση του πληθωρισμού μέσα ατο έτος, διεύρυν
ση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, και διατήρηση του ποσοστού ανερ
γίας στα ίδια περίπου επίπεδα με το 1988.

2.1. Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών

Η κάμψη του ρυθμού ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται στη σημαντική 
επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των κλάδων παραγωγής υλικών αγαθών, ενώ ο ρυθμός του 
τομέα των υπηρεσιών εμφάνισε μικρή επιτάχυνση.

Αναλυτικότερα, η αύξηση του αγροτικού προϊόντος αντανακλά κυρίως την άνοδο της 
φυτικής παραγωγής, ενώ η κτηνοτροφική παραγωγή παρέμεινε και το 1989 σχεδόν στάσιμη. 
Οι καιρικές συνθήκες επέδρασαν ευνοϊκά στις δενδρώδεις και στις αροτραίες καλλιέργειες με 
αποτέλεσμα τις υψηλές σχετικά οτρεμματικές αποδόσεις. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι καλλιέρ
γειες σιτηρών όπου η παραγωγή μειώθηκε. Η στασιμότητα της κτηνοτροφικής παραγωγής, 
οφείλεται στο συνδυασμό μικρής αύξησης της παραγωγής γάλακτος και αντίστοιχης μείωσης 
της συνολικής παραγωγής κρέατος.

Το προϊόν του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας εκτιμάται ότι σημείωσε άνοδο 3,4% 
το 1989 έναντι 5,6% του 1988. Η επιβράδυνση αυτή του ρυθμού ανόδου αντανακλά κυρίως 
την επιβράδυνση της βιομηχανίας και ειδικότερα της μεταποίησης, καθώς και τη μείωση του 
προϊόντος του κλάδου των ορυχείων. Η αύξηση της παραγωγής του ουνόλου της βιομηχανίας 
το 1989 ήταν 1,4% έναντι 5% του 1988, ο ρυθμός ανόδου της μεταποιητικής παραγωγής 
μειώθηκε σε 2,1% από 5% του προηγούμενου έτους. Εξάλλου, το προϊόν του κλάδου των 
κατασκευών αυξήθηκε με ρυθμό, ταχύτερο εκείνου του 1988.

Τέλος, το προϊόν του τριτογενούς τομέα αυξήθηκε με ελαφρά ταχύτερο ρυθμό σε σύγκρι
ση με το 1988, λόγω επιτάχυνσης του ρυθμού των δημοσίων υπηρεσιών και του τουρισμού.

2.2. Η Δαπάνη της Οικονομίας
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η συνολική δαπάνη της οικονομίας, σε σταθε

ρές τιμές, εκτιμάται ότι αυξήθηκε το 1989 κατά 5,1% έναντι 4,6% του 1988. Η αύξηση της 
δαπάνης της οικονομίας σε συνδυασμό με μικρότερη άνοδο της παραγωγής, είχε ως αποτέλε
σμα τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών (σε εθνικολογιστική 
βάση), σε σταθερές τιμές, που διαμορφώθηκε σε 7,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
από 5,2% το 1988.

Παρότι το συνολικό επίπεδο των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κινείται σε 
επίπεδα χαμηλότερα εκείνων των αρχών της ΙΟετίας, η αύξηση της επενδυτικής δαπάνης καίά 
8,9% είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση της συμμετοχής των επενδύσεων πάγιου 
κεφαλαίου στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από 14,6% το 1988 σε 15,5% το 1989.

Η αύξηση των επενδύσεων προήλθε κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα. Σημαντική συμβολή 
στην αύξηση αυτή είχαν και πάλι οι επενδύσεις σε κατοικίες. Οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθη
καν με ρυθμό 5,7% το 1989, έναντι αύξησης κατά 1,6% του 1988 και μείωσης κατά 29% το
1987.
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Ο ρυθμός ανόδου της εθνικής ιδιωτικής κατανάλωσης επιταχύνθηκε, ενώ αντίθετα εκεί
νος της δημόσιας κατανάλωσης επιβραδύνθηκε. Η άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης με ρυθ
μό ταχύτερο εκείνου του πραγματικού διαθέσιμου ιδιωτικού εισοδήματος,εκτιμάται ότι οδήγη
σε σε ελαφρά μείωση της μέσης ροπής προς αποταμίευση μετά την αύξησή της στη διετία 
1987 - 1988 από τα χαμηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών. Η επιβράδυνση του ρυθμού 
ανόδου της δημόσιας κατανάλωσης οφείλεται στην επιβράδυνση της αύξησης των δαπανών 
για αγορά αγαθών και τόκους του δημοσίου χρέους, ενώ οι δαπάνες για μισθούς αυξήθηκαν 
με ρυθμό υψηλότερο από εκείνο του 1988.

Πίνακας 2. 1

Εξέλιξη του Ακαθ.Εγχ. Προϊόντος 
κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας

(οε δισ. δρχ.) 

(οε τιμές 1970)

1987 1988(1> 1989'2»
Ποσό % Ποσό % Ποσό %

Γ εωργία-Κτηνοτροφία 58,4 -0,7 62,0 6,1 62,9 1,5
Βιομηχανία 134,8 -1,8 142,3 5,6 147,2 3,4

(Ορυχεία) (8,1) (1,6) 0.0) (11.D (9,0) (-0,8)
(Μεταποίηση) (87,3) (-2,4) (91.2) (4.5) (92,9) 0.9)
(Επιχ.Ηλεκτ.Φωτ.) (18.4) (5.4) (19.6) (6.2) (20,5) (4,7)
(Κατασκευές) (20,9) (-6,4) (22,5) (7,7) (24,8) (10,2)

Υπηρεσίες 259,7 1,2 268,3 3,3 277,8 3,5
(Μεταφορές-Επικοιν.) (49.3) (-0,5) (51,2) (3,8) (53,1) (3,7)
(Εμπόριο-Τ ράπεζες) (71.1) (0,9) (74,9) (5,3) (78,2) (4,5)
(Κατοικίες) (47.0) (2.8) (48,4) (3,1) (49.8) (2,9)
(Δημ.Διοίκηση-Ασφ.) (42,0) (0,5) (42.2) (0,5))
(Υγεία-Εκπαίδευση) (21,7) (3,3) (22,3) (2,9)1 (ΌΟ,Ο) (ο.ο)

(Διάφ. Υπηρεσίες) (28,7) (1.4) (29.3) (2,0) (30,0) (2,5)

Ακαθ.Εγχώρ. Προϊόν 452,9 0,0 472,6 4,3 487,9 3,2

(1) Προσωρινά στοιχεία
(2) Εκτιμήσεις
Πηγή: ΥΠΕΘΟ, Γεν Γρ. ΕΣΥΕ

2.3. Απασχόληση - Ανεργία

Η συνολική απασχόληση, που αυξήθηκε κατά 1,7% το 1988, εμφανίζεται σοβαρά μειωμέ
νη το 1989, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ετήσιας δειγματοληπτικής έρευνας της 
ΕΣΥΕ. Η εκτίμηση αυτή πιθανολογείται ότι θα αναθεωρηθεί, δοθέντος ότι δεν συμβιβάζεται με 
την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αλλά ούτε με τα στοιχεία απασχόλησης σε 
βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης απασχόλησης της ΕΣΥΕ για τη μεταποίηση αυξήθηκε κατά 0,8% 
στο πρώτο οκτάμηνο του 1989 (έναντι αύξησης 1% του 1988). Εξάλλου, μεγάλη αύξηση παρα
τηρήθηκε το 1989 στο συνολικό αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων (1989: 7%, 1988: 0,1%),
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ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων στις δημόσιες επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,5% (1988: 
μείωση 2,5%) και στις Τράπεζες κατά 3,3% (1988: αύξηση 2,4%).

Επομένως, εκτιμάται ότι η ανεργία δεν μεταβλήθηκε σημαντικά το 1989, εφόσον συνεχί
στηκε Π πτωτική τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο βαθμό συμμετοχής του πλη
θυσμού ηλικίας 15-64 ετών, στο εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το 
ποσοστό καταγραφόμενης ανεργίας μειώθηκε ελαφρά το 1989 (5,7%) σε σχέση με το 1988 
(6%). Τέλος, αύξηση σημείωσε ο αριθμός νέων τοποθετήσεων (1989: 7,1%, 1988: 5,2%), και 
ο αριθμός των απολύσεων (1989: 4,6%, 1988: -7,4%).

77/νακας 2.2

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

(Σε τιμές 1970)

1987 1988” 1989'21
Ποσό

Κατανάλωση 445,8
(Ιδιωτική) (362,5)
(Δημόσια) (83,3)

Ακαθ.Επενδύσεις Παγίου Κεφ. 71,1
(Ιδιωτικές) (52,1)
(Δημόσιες) (19,0)

Αυξομείωση αποθεμάτων
Στατιστικές διαφορές 19,6

% Ποσό % Ποσό %

0,9 463,0 3,9 483,4 4,4
(0,7) (374,4) (3,3) (389,6) (4,1)
(1,8) (88,6) (6,4) (93,8) (5,9)
-8,0 77,6 9,1 84,5 8,9
(3,1) (58,4) (12,1) (64,2) (9,9)

(-29,0) (19.2) (1,6) (20,3) (5,7)

17,3 19,3

ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 536,5 0,8 557,9 4,0 587,2 5,3

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -26.7 -27,5 -41,4

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 130,7 142,5 145,4
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 157,4 170,0 186,8

Ακαθ.Εγχ.Προϊόν 
(σε αγοραίες τιμές)

509,8 0,0 530,4 4,0 545,8 2,9

(1) Προσωρινά στοιχεία
(2) Εκτιμήσεις
Πηγή: ΥΠΕΘΟ. Γεν.Γρ. ΕΣΥΕ
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Πίνακας 2. 3

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

1987 1988 1989

Γενικός Δείκτης 15,7 14,0 14,8
Ειδικοί Δείκτες:

Διατροφή 11,1 14,6 19,9
Ποτά - Καπνός 17,9 36,2 13,3
Ενδυση - Υπόδηση 19,3 16,4 16,3

Στέγαση 14,7 12,3 12,4
Διαρκή αγαθά 16,5 9,6 11,5
Υγεία - Ατομική Καθαριότητα 25,4 14,0 10,5
Εκπαίδευση - Μόρφωση - Αναψυχή 23,5 14,6 12,4
Μεταφορές - Επικοινωνίες 11,2 8,2 10,3
Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες 19,3 8,0 8,0

2.4. Οι εξελίξεις στις τιμές.

Στο δωδεκάμηνο Ιανουάριου - Δεκεμβρίου 1989, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) της 
ΕΣΥΕ σημείωσε άνοδο 14,8% ενώ κατά την ίδια περίοδο των ετών 1988 και 1987 είχε σημειώ
σει αύξηση 14,0% και 15,7% αντίστοιχα (Πίνακας 2.3). Η μικρή επιτάχυνση του αυξητικού 
ρυθμού των τιμών στο δωδεκάμηνο του 1989 προήλθε βασικά από τη σημαντική επιτάχυνση 
στις αυξήσεις των τιμών ειδών «διατροφής» που οφείλεται σε μεγαλύτερες από πέρυσι αυξή
σεις τιμών κυρίως των κρεάτων, γαλακτοκομικών, ελαιολάδου, κ.λ.π., που συνδέονται βασικά 
με την αναπροσαρμογή της ισοτιμίας της «πράσινης δραχμής». Μικρότερη επιτάχυνση σημειώ
θηκε στις αυξήσεις των τιμών των ομάδων «διαρκών καταναλωτικών αγαθών» και «μεταφορών 
- επικοινωνιών» που συνδέεται μερικά, με τη διολίσθηση της δραχμής, η οποία μέσα στο 1989 
ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του προηγουμένου έτους (-7,4% έναντι -6,2% του 1988).

Η αυξητική επίδραση στις τιμές από τους παραπάνω παράγοντες αντισταθμίστηκε εν μέρει 
από την υστέρηση των εισπράξεων και τη μείωση ή την κατάργηση ορισμένων έμμεσων φόρων.

Σε μέσα ετήσια επίπεδα ο ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε λίγο το 
1989 και έφθασε το 13,7% έναντι αντίστοιχου ρυθμού 13,5% το 1988. Στην επιτάχυνση αυτή 
συνέβαλε η μεγαλύτερη αύξηση το 1989 των τιμών των αγροτικών προϊόντων, που οφείλεται 
στον περιορισμό των νομισματικών εξισωτικών ποσών, σε συνδυασμό με τη σημαντική υποτίμη
ση της πράσινης ισοτιμίας της δραχμής, και των τιμών των εισαγόμενων ειδών, η οποία προήλ
θε κυρίως από τον υπερδιπλασιασμό του ανοδικού ρυθμού των τιμών των εξαγωγών στις χώρες 
προέλευσης των ελληνικών εισαγωγών.

Σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού κατά το τρέχον έτος παρατηρείται ότι, μετά την 
αναπροσαρμογή των τιμών ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από δημόσιες 
επιχειρήσεις και την αύξηση ορισμένων έμμεσων φόρων που πραγματοποιήθηκαν τόσο στις 
αρχές του έτους, όσο και προς το τέλος του μηνός Απριλίου, η επιτάχυνσή του θεωρείται 
αναπόφευκτη. Ήδη στο πρώτο τετράμηνο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 6,4% έναντι 3,6% την ίδια 
περίοδο πέρυσι, ενώ ο ρυθμός πληθωρισμού σε δωδεκάμηνη βάση, ο οποίος τον Απρίλιο του 
1989 ανερχόταν σε 13%, έφτασε εφέτος τον ίδιο μήνα, στο 17,9%. Εξάλλου, σε μέσα επίπεδα 
Ιανουάριου - Απριλίου, οι τιμές σημείωσαν εφέτος αύξηση 17%, έναντι αντίστοιχης αύξησης 
13,5% πέρυσι.
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2 5 Η αμοιβή εργασίας το 1989 και το 1990

Η εισοδηματική πολιτική για το 1989 προσδιορίστηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 
γης 19.1-1989, που αργότερα κυρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν, 1836/89. Σύμφωνα με αυτήν, 
ίσχυσε το σύστημα της ΑΤΑ με τις εξής τροποποιήσεις:

1) Για μηνιαίες αποδοχές ή το τμήμα τους μέχρι τις 70.000 δρχ. (80.000 δρχ. μόνο για 
τους αμειβόμενους με τις κατώτατες αποδοχές που ρυθμίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογι
κή Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1849/89) υπολογιζόταν ολόκληρο το 
ποσοστό της ΑΤΑ, για το τμήμα των αποδοχών από τις 70.001 μέχρι τις 100.000 δρχ. το 75% 
της ΑΤΑ, και για το τμήμα των αποδοχών από τις 100.001 δρχ. και άνω το 50% της ΑΤΑ. 2) 
Η επίπτωση του εισαγόμενου πληθωρισμού αφαιρέθηκε μόνο από το ποσοστό της ΑΤΑ για το 
τμήμα των αποδοχών πάνω από τις 100.000 δρχ. 3) Ειδικά για το 1989, ήταν υποχρεωτική η 
καταβολή της ΑΤΑ σε όλους τους μισθωτούς.

Έτσι, η ΑΤΑ αποτέλεσε το 1989 το κατώτατο όριο αυξήσεων και συμπληρώθηκε από τις 
μεγαλύτερες αυξήσεις που προέκυψαν από τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συ
γκεκριμένα, στις συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια του 1989 και 
αφορούσαν τους ανειδίκευτους εργατοϋπαλλήλους, το προσωπικό των μεγαλύτερων ΔΕΚΟ και 
των τραπεζών και τις κυριότερες κατηγορίες μισθωτών του ιδιωτικού τομέα προβλέπονταν 
αυξήσεις της τάξεως του 4% έως 5,5% πάνω από την ΑΤΑ. Παρόμοια ήταν και η αύξηση που 
προέκυψε για τους δημοσίους υπαλλήλους από την ολοκλήρωση (την 1.4.89) της εφαρμογής 
των ρυθμίσεων του Ν. 1810/88 για την άρση των ανισοτήτων του ενιαίου μισθολογίου.

Η πολιτική αυτή συμπληρώθηκε από τα φορολογικά μέτρα του Ν. 1828/89 (νέα φορολογι
κή κλίμακα, νέο σύστημα αφορολόγητων ποσών) που ίσχυσαν ήδη από τον Ιανουάριο του 1988 
και που η εφαρμογή τους συνεχίστηκε το 1989 με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των κλιμα
κίων της φορολογικής κλίμακας και των αφορολόγητων ποσών, σύμφωνα με υπουργική από
φαση της 28.12.1988.

Εξάλλου, στο τέλος του 1988 και κατά τη διάρκεια του 1989 ψηφίστηκε ο Ν. 1824/88 
(ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών), ο Ν. 1836/89 (προώθηση της απασχόλησης και της επαγ
γελματικής κατάρτισης), ο Ν. 1837/89 (προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση) και οι 
νόμοι 1855/89 και 1856/89 (για την κύρωση, αντίστοιχα, των διεθνών συμβάσεων εργασίας 
141/75 για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των γεωργικών εργατών και 142/75 για το ρόλο 
του επαγγελματικού προσανατολισμού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού). Επίοης, εκδόθηκε το Π.Δ. 572/88 (προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης) σε εφαρμογή της Οδηγίας ΕΟΚ 77/187. Τέλος, 
με το Ν. 1849/89 (άρθρο 20) κυρώθηκαν οι διατάξεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβα
σης Εργασίας της 10.3.1989 για τη βελτίωση της αποζημίωσης των απολυομένων εργατών και 
την αύξηση της διάρκειας της άδειας μητρότητας.

Οι αμοιβές των εργαζομένων αυξήθηκαν το 1989 κατά 22% σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προγραμματι
σμού), ενώ οι μέσες αποδοχές υπολογίζεται ότι αυξήθηκαν κατά 20% περίπου. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται (α) στην ΑΤΑ (υπενθυμίζεται ότι από 1.1.89 χορηγήθηκε διορθωτική αύξηση 1,4% 
για το 1988 και ΑΤΑ 4% για το α' 4μηνο, από 1.5.89 χορηγήθηκε ΑΤΑ 1% για το β' 4μηνο, 
και από 1.9.89 χορηγήθηκε διορθωτική αύξηση 0,7% και ΑΤΑ 8,5% για το γ' 4μηνο), (β) στις 
επιπλέον αυξήσεις που προέκυψαν από τις συλλογικές συμβάσεις, όπως ήδη αναφέρθηκε, (γ) 
στην επίπτωση των μισθολογικών ή βαθμολογικών προαγωγών (χρονοεπιδόματα κ.λ.π.).

Επίσης, από τα στοιχεία των δειγματοληπτικών ερευνών της ΕΣΥΕ, προκύπτει ότι το Α' 
εξάμηνο του 1989 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 1988:

α) Στη μεταποίηση, οι ωριαίες αποδοχές των εργατών αυξήθηκαν κατά 20% και οι εβδομα
διαίες κατά 17,9%, ενώ οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων αυξήθηκαν κατά 15,9%.
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β) Στο λιανικό εμπόριο, οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων αυξήθηκαν κατά 19,7%.
γ) Στα ορυχεία-μεταλλεία-λατομεία, οι εβδομαδιαίες αποδοχές των εργατοτεχνιτών αυξή

θηκαν κατά 15,7% και οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων κατά 11,5%.
Εξάλλου, σύμφωνα με άλλες έρευνες της ΕΣΥΕ, τον Οκτώβριο του 1989 σε σύγκριση με 

τον ίδιο μήνα του 1988, οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων τραπεζών ήταν αυξημένες κατά 
25,5% και οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων ασφαλειών ήταν αυξημένες κατά 23,8%. Η 
μέση ετήσια αύξηση των αποδοχών αυτών εκτιμάται ίση με 20% περίπου.

Για το τρέχον έτος 1990, αρχικά εκδόθηκε στις 12.1.90 κοινή υπουργική απόφαση που 
κυρώθηκε με το Ν. 1874/90 και προέβλεπε χορήγηση της ΑΤΑ των τριών τετραμήνων του 
1990 σε όλους τους μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στην ίδια απόφαση, 
καθορίστηκε διορθωτική ΑΤΑ 0,1% για το τρίτο τετράμηνο του 1989 και ΑΤΑ 5,7% για το 
πρώτο τετράμηνο του 1990, ενώ τροποποιήθηκε το σύστημα της ΑΤΑ ως εξής: Για μηνιαίες 
αποδοχές ή το τμήμα τους μέχρι τις 130.000 δρχ. υπολογίζεται ολόκληρο το ποσοστό της 
ΑΤΑ, ενώ για το τμήμα των αποδοχών από τις 130.000 δρχ. και άνω υπολογίζεται το 75% του 
ποσοστού, από το οποίο έχει αφαιρεθεί η επίπτωση του εισαγόμενου πληθωρισμού. Με βάση 
τη ρύθμιση αυτή, η ΑΤΑ θα συμπληρωνόταν από τις αυξήσεις που θα προέκυπταν από τις 
ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ήδη, στο πρώτο τετράμηνο του έτους υπογράφη- 
καν συλλογικές συμβάσεις για το προσωπικό των κυριοτέρων ΔΕΚΟ και των Τραπεζών, που 
προβλέπουν αυξήσεις επιπλέον της ΑΤΑ της τάξεως του 2,5% έως 3,5% ενώ πρόσθετη αύξη
ση των κατωτάτων αποδοχών κατά 1,8% προβλέπει και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. Εξάλλου, με υπουργική απόφαση της 6.3.1990 χορηγήθηκε πρόσθετη αύξηση 2,5% 
στους δημοσίους υπαλλήλους.

Μετά τις εκλογές, η παρούσα κυβέρνηση αποφάσισε, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, 
να τροποποιήσει την εισοδηματική πολιτική. Σύμφωνα με σχέδιο τροπολογίας που κατατέθηκε 
στη Βουλή στις 7.5.1990, για τους μισθωτούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από την ΑΤΑ 
του δεύτερου τετραμήνου αφαιρείται η επίπτωση που έχουν στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών 
καταναλωτή οι αυξήσεις της έμμεσης φορολογίας και των τιμολογίων των ΔΕΚΟ, και στην ΑΤΑ 
αυτή συμψηφίζεται ποσοστό 2,5% από τις πέραν της ΑΤΑ του πρώτου τετραμήνου 1990 
χορηγηθείσες καθ’ οιονδήποτε τρόπο αυξήσεις (με εξαίρεση τις αυξήσεις λόγω προαγωγής, 
χρονοεπιδόματος και οικογενειακών βαρών). Με βάση τα παραπάνω, η ΑΤΑ του β' τετραμήνου 
ορίζεται μηδενική για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, ενώ για τους μισθωτούς του 
ιδιωτικού τομέα η αύξηση του δεύτερου τετραμήνου θα προσδιορισθεί με συμπληρωματική 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. [Η ΑΤΑ του τρίτου τετραμήνου θα χορηγηθεί κα
νονικά).

Η πολιτική μισθών για το 1990 συμπληρώνεται από δύο φορολογικά μέτρα: 1) την αύξηση 
της έκπτωσης που παρέχεται στον παρακρατούμενο στην πηγή φόρο εισοδήματος των μισθω
τών από 10% σε 15%, σύμφωνα με υπουργική απόφαση της 3.10.1989 που κυρώθηκε με το 
Ν. 1882/90 και 2) την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας 
και των αφορολόγητων ποσών, σύμφωνα με υπουργική απόφαση της 26.1.1990.

Επίσης, μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια του 1990 ψηφίστηκε ο Ν. 1874/90 (που, εκτός 
από την ΑΤΑ, προβλέπει και αύξηση της διάρκειας επιδότησης των ανέργων κατά ένα μήνα) 
και ο Ν. 1876/90 (ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις) και εκδόθηκε το Π.Δ. 1/90 (προ
στασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη) σε 
εφαρμογή της Οδηγίας ΕΟΚ 80/987 και του Ν. 1836/89.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις της παρούσας κυβέρνησης, θα προω
θηθούν ρυθμίσεις που θα καταστήσουν την αγορά εργασίας πιο ευέλικτη και εύκαμπτη (στήρι
ξη της μερικής απασχόλησης, διμερείς συμφωνίες για την τέταρτη βάρδια στις επιχειρήσεις για 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου και για άλλες μορφές εργασίας), θα αυξηθεί κατά πέντε ακόμη 
μήνες η διάρκεια της επιδότησης των ανέργων, το όριο των ομαδικών απολύσεων θα παραμεί-

26



στα σΠΜεΡινό επίπεδα και θα λειτουργήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και

επιμόΡΦωσης

2 6 Νομισματικές και Πιστωτικές Εξελίξεις

Η ζήτηση πιστώσεων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ήταν ιδιαίτερα υψηλή στο 1989, 
χωρίς να σημειωθεί ανάλογη επιτάχυνση στην προσφορά κεφαλαίων από εσωτερικές πηγές. 
Συγκεκριμένα η συνολική πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της οικονο
μίας αυξήθηκε κατά 20,5% στο 1989 έναντι αύξησης κατά 15,5% στο 1988. Αντίθετα η προ
σφορά χρήματος με τΠν ευρεία έννοια (M3) κινήθηκε με ρυθμό που ήταν ελαφρά μόνο ταχύτε
ρος από το ρυθμό του 1988 (1989: 24,2%, 1988: 23,0%). Ο εξωτερικός δανεισμός, που 
απαιτήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του διευρυμένου σε σύγκριση προς το 1988 ελλείμμα
τος του ισοζυγίου πληρωμών, συμπλήρωσε τους εγχώριους πόρους, σε αντίθεση προς τα δύο 
προηγούμενα έτη, που η συνολική πιστωτική επέκταση αντιοταθμίστηκε από την αύξηση του 
M3.

Η επιτάχυνση που σημειώθηκε στη συνολική πιστωτική επέκταση αντανακλά την ταχύτερη 
αύξηση των πιστώσεων, τόοο προς τον ιδιωτικό όσο και προς το δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα 
η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 1989 κατά 19,9% έναντι 15,2% στο
1988. Η επιτάχυνση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απελευθέρωση των πιστωτικών 
αγορών, που επέτρεψε την απευθείας πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα σε δραστηριότητες 
που εδανειοδοτούντο ανεπαρκώς ή και καθόλου στο παρελθόν, αλλά και στις προσδοκίες που 
επικράτησαν σχετικά με την εξέλιξη του πληθωρισμού και της συναλλαγματικής ισοτιμίας της 
δραχμής. Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, παρατηρήθηκε επίσης και υποκα
τάσταση εξωτερικού δανεισμού των επιχειρήσεων, με δάνεια από το ελληνικό τραπεζικό σύ
στημα, καθώς στην περίοδο αυτή, και ιδιαίτερα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους η αβεβαιότητα 
σχετικά με την εξέλιξη της ισοτιμίας της δραχμής, ήταν αυξημένη.

Η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης προς το δημόσιο τομέα στο 1989 οφείλεται στη 
διεύρυνση του ελλείμματος της Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο ήταν κατά 37,5% περίπου 
υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό, αλλά και στο γεγονός ότι η εξωτραπεζική χρηματοδό
τηση του ελλείμματος με διάθεση τίτλων του δημοσίου στην αγορά, υστέρησε οε μεγάλο 
βαθμό σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά που διατέθηκαν στο 1988, όπως και σε σχέση με τις 
αρχικές εκτιμήσεις για το ύψος του ελλείμματος που θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί στην 
αγορά με διάθεση κρατικών χρεογράφων. Συγκεκριμένα στο δωδεκάμηνο Ιανουάριου - Δεκεμ
βρίου 1989 διατέθηκαν στην εγχώρια εξωτραπεζική αγορά κρατικά χρεόγραφα ύψους 267 
δισεκ. δραχ. έναντι διάθεσης 374 δισεκ. δρχ. στην αντίστοιχη περίοδο του 1988 και ετήσιας 
εκτίμησης στόχου για το 1989 ύψους 550 διοεκ. δρχ.

Η χρηματοδότηση των ΔΕΚΟ αυξήθηκε κατά 320 δισεκ. δρχ. έναντι αύξησης 229 δισεκ. 
δρχ. στο 1988. Σημαντική όμως ήταν και η αύξηση που σημειώθηκε στα πλεονάσματα διαχείρι
σης άλλων, ασφαλιστικών κυρίως, οργανισμών που τοποθετήθηκαν σε καταθέσεις και χρεό
γραφα του Δημοσίου, με αποτέλεσμα οι καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες των ΔΕΚΟ στο 
1989 να διαμορφωθούν σε επίπεδο ελαφρά χαμηλότερο από αυτό του 1988. (1989: 84 δισεκ. 
δρχ., 1988: 96 διοεκ. δρχ.).

Από τις εξελίξεις αυτές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 1990 προκύπτει, ότι οι δανειακές 
ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης εξακολούθησαν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, με απο
τέλεσμα να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο η συνολική πιστωτική επέκταση προς την οικονο
μία. Η αυξημένη δημιουργία ρευστότητας δεν αντικρύστηκε από ανάλογη επιτάχυνση του ρυθ
μού αύξησης της προσφοράς χρήματος, M3, ο οποίος αντίθετα επιβραδύνθηκε, με συνέπεια 
τη σημαντική χειροτέρευση του ισοζυγίου πληρωμών.
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2.7 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το υπόλοιπο της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας αυξήθη
κε στο 1989 κατά 662 δισεκ. δρχ. ή 19,9% έναντι αύξησης κατά 438 δισεκ. δρχ. ή 15,2% στο
1988. Η αύξηση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, είναι σημαντικά υψηλότερη από τις αρχικές 
εκτιμήσεις που περιλαμβάνονταν στην ανακοίνωση των νομισματικών στόχων για το 1989. Η 
επιτάχυνση ήταν υψηλότερη στις πιστώσεις των ειδικών πιστωτικών οργανισμών (1989: 21,1 %, 
1988: 15,6%) και οφειλόταν κυρίως στις σημαντικά αυξημένες χορηγήσεις της Κτηματικής 
Τράπεζας (1989: 126 δισεκ. δρχ., 1988: 50 δισεκ. δρχ.) και κατά δεύτερο λόγο της Αγροτικής 
Τράπεζας.

Από την κατανομή των πιστώσεων κατά κλάδους προκύπτει ότι, σε σύγκριση με το 1988, 
η πιστωτική επέκταση προς όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας ήταν υψηλότερη. 
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επιτάχυνση στη χρηματοδότηση της βιομηχανίας για κεφάλαια κίνη
σης, του εσωτερικού και εισαγωγικού εμπορίου καθώς και του οικισμού.

Όπως προαναφέρθηκε, αυξητική επίδραση στη ζήτηση πιστώσεων από τον ιδιωτικό τομέα 
ασκήθηκε από τα μέτρα που πάρθηκαν για την περαιτέρω απελευθέρωση του τραπεζικού 
συστήματος και ειδικότερα από την κατάργηση των περιορισμών στη χρηματοδότηση του εισα
γωγικού εμπορίου, την απελευθέρωση του συστήματος χρηματοδότησης εμπορικών επιχειρή
σεων για κεφάλαια κίνησης και την κατάργηση του συστήματος δεσμεύσεων - αποδεσμεύσεων 
που είχε σαν αποτέλεσμα τη μικρή κάμψη στα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων στο 
πρώτο εξάμηνο του 1989. Η περαιτέρω επέκταση της χρήσης των πιστωτικών καρτών καθώς 
και η κάμψη της ζήτησης πιστώσεων από το εξωτερικό συνέβαλαν επίσης στην ταχύτερη 
άνοδο της χρηματοδότησης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.

2.8 Ιδιωτικές καταθέσεις

Οι ιδιωτικές καταθέσεις σε δραχμές στις εμπορικές τράπεζες και τους ειδικούς πιστωτι
κούς οργανισμούς, έφθασαν στο τέλος του 1989 τα 7.141 δισ. δρχ., αυξήθηκαν δηλαδή μέσα 
στο έτος κατά 1.338 δισ. δρχ. περίπου ή 23,0% ενώ η αντίστοιχη αύξηση του 1988 ήταν 1.108 
δισ. δρχ. ή 23,6% (Πίνακας 2.4). Τόσο οι καταθέσεις ταμιευτηρίου όσο και οι καταθέσεις 
προθεσμίας αυξήθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς έναντι του προηγούμενου έτους.

Επιβράδυνση σημείωσε το σύνολο των αποταμιευτικών καταθέσεων (ταμιευτηρίου και 
προθεσμίας) στο πρώτο τρίμηνο του 1990 με αποτέλεσμα ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής 
τους στο τέλος Μαρτίου 1990 να εκτιμάται σε 21,9% έναντι 23,2% στο τέλος του 1989. Η 
εξέλιξη αυτή προήλθε αποκλειστικά από την πτώση που σημείωσε ο ρυθμός μεταβολής των 
καταθέσεων ταμιευτηρίου κατά δύο περίπου ποσοσταίες μονάδες (Μάρτιος 1990: 24,2%, 
Δεκέμβριος 1989:26%), ενώ οι καταθέσεις προθεσμίας παρουσίασαν ελαφρά επιτάχυνση. 
(Μάρτιος 1990: 16,9% Δεκέμβριος 1989: 16,4%). Σημειώνεται ότι τα πραγματικά επιτόκια 
μειώθηκαν σε αυτή την περίοδο λόγω επιτάχυνσης του πληθωρισμού και η διάθεση τίτλων του 
δημοσίου στην εξωτραπεζική αγορά δεν υπερέβη αισθητά τα επίπεδα της αντίστοιχης περυσι- 
νής περιόδου. Διαπιστώνεται επομένως μια κάμψη στην ανάσχεση ρευστότητας από το αποτα- 
μιευτικό κοινό, η οποία αντανακλάται στη σοβαρή χειροτέρευση του ισοζυγίου πληρωμών.

Ως προς την κατανομή της αύξησης των ιδιωτικών καταθέσεων μεταξύ εμπορικών τραπε
ζών και ειδικών πιστωτικών οργανισμών σημειώνεται ότι αυτή έμεινε περίπου αμετάβλητη το
1989. Μεταξύ των ειδικών πιστωτικών οργανισμών παρατηρήθηκε μείωση της συμμετοχής του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατά μια περίπου ποσοσταία μονάδα στην αύξηση των ιδιωτικών 
καταθέσεων.

2.9 Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών

Οι εξωτερικές συναλλαγές της χώρας παρουσίασαν έντονη επιδείνωση το 1989. Συγκε
κριμένα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έφτασε τα 2.573 εκατ. δολ.
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Πίνακας 2. 4

Εξέλιξη των Ιδιωτικών Καταθέσεων 
(Ιανουάριος - Ιούλιος)

ιοε εκατ δρχ ι

Μεταβολή Υπολοίπων

Υπόλοιπα Ποσά Ποσοστό %

Σε δραχμές
31J 2.89 1987 1988 1989* 1987 1988 1989*

Όψεως 295.648 18.806 23 207 57.927 9,60 10,80 24,40
Ταμιευτηρίου 4.852.456 619.865 828.553 1 .002.634 25,80 27,40 26,00
Προθεσμίας 1.902.233 31 1.900 249.621 267.468 29,10 18,00 16,40
Δεσμευμένες 90.291 12.897 7.072 9.829 21,30 9,60 12,20
Σύνολο 7.140.628 963.468 1 .108.453 1 .337.858 25,80 23,60 23,00

Σε συνάλλαγμα 1.870.243* 140.754 297.069 368.686 13,20 24,70 24,60

* Προσωρινά στοιχεία

Πίνακας 2. 5

Κατανομή της Αύξηοης των Ιδιωτικών Καταθέσεων 
σε δραχμές κατά ιρορείς 

(Ιανουάριος - Ιούλιος)

Σύνολο Ιδιωτικών Καταθέσεων Αποταμιευτικές Καταθεοεις

1987 1986 1989* 1987 1988 1989*
Εμπορικές Τράπεζες 70.70 67.80 67.90 71.50 68.00 67,70
Ειδικοί Πιοτ. Οργ. 29,30 32.20 32,10 28.50 32,00 32,30
(Τ.Τ.) . 9.501 < « Ο''*' Μ 1 , ά U » 110.00) (9,80) (11.50) ί 10.50)
(Α.Τ.Ε.) (16.40ι 116,90ι (17,00) (15,90) (16,80) (17,00)
Σύνολο 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00

* Προσωρινό Στοιχείο

(1988:957 εκατ. δολλ.) και καλύφθηκε μόνο κατά 67% από την καθαρή εισροή ιδιωτικών 
κεφαλαίων η οποία μειώθηκε κατά 5,6% και περιορίστηκε στα 1724 εκατ. δολ. από 1.826 
εκατ. δολλ. το 1988. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την εμφάνιση αρνητικών τακτοποιητέων 
στοιχείων ύφους 526 εκατ. δολλ. είχαν ως αποτέλεσμα τη διόγκωση του καθαρού εξωτερικού
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δανεισμού του δημόσιου τομέα (1 989' 1042 εκατ. δολλ , 1988: 205 εκατ. δολλ.' και τη μείωση 
ίων συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας. Οι δυσμενείς εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών 
συνεχίστηκαν και το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 
σχεδόν τριπλασιάστηκε και έφτασε τα 1981 εκατ. δολλ., έναντι 688 εκατ. δολλ. το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 1989. Η καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων που ανήλθε σε 597 εκατ. δολλ. 
κάλυψε λιγότερο από το ένα τρίτο του ελλείμματος αυτού, ενώ το υπόλοιπο έλλειμμα χρηματο
δοτήθηκε με εξωτερικό δανεισμό, και περαιτέρω μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της 
χώρας.

Η έντονη επιδείνωση των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας οφείλεται κυρίως σε εσωτε
ρικούς παράγοντες και συγκεκριμένα στη χαλαρή δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική 
που ενίσχυσαν την εγχώρια ζήτηση, διάβρωσαν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊό
ντων και δημιούργησαν έντονες προσδοκίες για υποτίμηση της δραχμής.

Η μεγάλη αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τόσο το 1989 
όσο και το πρώτο τρίμηνο του 1990, προήλθε κυρίως από το εμπορικό ισοζύγιο, το έλλειμμα 
του οποίου διευρύνθηκε κατά 19,5% και 47,6% αντίστοιχα. Αρνητική επίδραση, μικρότερης 
όμως έκτασης, είχε φυσικά και η κάμψη του πλεονάσματος του ισοζυγίου των άδηλων συναλ
λαγών που έφτασε το 1,9% το 1989 και το 23,5% το πρώτο τρίμηνο του 1990.

Η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος το 1989 ήταν αποτέλεσμα της ταχείας ανόδου 
(11,4%) της συναλλαγματικής δαπάνης για εισαγωγές που συνοδεύτηκε από σχετική στασιμό
τητα (αύξηση 1%) των εισπράξεων από εξαγωγές. Ειδικότερα, η συναλλαγματική δαπάνη για 
εισαγωγές αγαθών, εκτός από τα καύσιμα, αυξήθηκε κατά 12,2% ενώ οι εισπράξεις από εξα
γωγές αγαθών, εκτός από τα καύσιμα μόνο κατά 2,7%. Σημειώνεται, ότι οι ρυθμοί αυτοί ανό
δου αντανακλούν, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, ίσες ή και μεγαλύτερες αυξήσεις του 
όγκου των εισαγομένων και εξαγομένων προϊόντων, λόγω στασιμότητας ή και πτώσης των 
τιμών σε δολλάρια.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της συναλλαγματικής στατιστικής προκύπτει ότι στην αύξηση 
της συναλλαγματικής δαπάνης για εισαγωγές συνέβαλαν όλες οι επιμέρους κατηγορίες προϊό
ντων με μοναδική εξαίρεση τα τρόφιμα. Τη μεγαλύτερη αύξηση (18%) σημείωσε η δαπάνη για 
εισαγωγές βιομηχανικών ειδών καταναλώσεως, ενώ υψηλούς ρυθμούς ανόδου παρουσίασε και 
η δαπάνη για εισαγωγές πρώτων υλών (13,4%) και κεφαλαιουχικών αγαθών (11,8%). Αντίθετα, 
η δαπάνη για εισαγωγές τροφίμων, μειώθηκε κατά 4,5% σαν αποτέλεσμα της μείωσης της 
δαπάνης για εισαγωγές βασικών ειδών της κατηγορίας αυτής, όπως δημητριακών, αλεύρων, 
κρεάτων, ζώων ζώντων και ζάχαρης.

Η περιορισμένη άνοδος των εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών, εκτός από τα καύσιμα 
ήταν αποτέλεσμα αντιθέτων εξελίξεων στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων. Οι συναλλαγμα
τικές εισπράξεις από εξαγωγές καπνού και τροφίμων, μειώθηκαν κατά 52,2% και 5,2% αντί
στοιχα. Αντίθετα, οι εισπράξεις από εξαγωγές των υπολοίπων κατηγοριών προϊόντων, σημείω
σαν ικανοποιητικούς ή και υψηλούς ρυθμούς ανόδου. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από 
εξαγωγές πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων, αυξήθηκαν κατά 29,8%, από εξα
γωγές ορυκτών και μεταλλευμάτων κατά 25,2% και από εξαγωγές βιομηχανικών και βιοτεχνι
κών προϊόντων κατά 7,4%.

Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 1990 εμφανίζεται τάση σημαντικής επιδεί
νωσης του εμπορικού ισοζυγίου, εφ’ όσον οι δαπάνες για εισαγωγές αυξάνουν με πολλαπλάσιο 
ρυθμό αυτού των εισπράξεων από εξαγωγές (29,7% έναντι 4,7%).

Η μείωση που σημείωσε το πλεόνασμα του ισοζυγίου άδηλων συναλλαγών στο 1989, ήταν 
αποτέλεσμα της πολύ μικρής αύξησης (1,8%) των άδηλων εισπράξεων που υπεραντισταθμί- 
στηκε από την κατά 9% άνοδο των άδηλων πληρωμών.

Οι καθαρές μεταβιβάσεις από την ΕΟΚ παρουσίασαν σημαντική αύξηση (1988: 1935 
εκατ. δολ., 1989: 2602 εκατ. δολ.) που αντιστάθμησε την πτώση κατά 5,9% των υπόλοιπων

30



Πίνακας 2. 6 
Στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών 

(Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

' ί- εκοτ. δολλ ι

Εισαγωγές 
Καύσιμα 
Χωρίς καύσιμα

Εξαγωγές 
Καύσιμα 
Χωρίς καύσιμα

Εμπορικό Ισοζύγιο

Άδηλοι Πόροι 
Ταξιδιωτικό 
Μεταφορές
Μεταναστευτικά & εργατικά εμβ. 
Τόκοι - Μερίσματα - Κέρδη 
Αναλήψεις από μετ/μες καταθέσεις 
Λοιποί 
Ε.Ο.Κ.

Άδηλες Πληρωμές 
Ταξιδιωτικό 
Υπηρεσίες Δημοσίου 
Τόκοι - Μερίσματα - Κέρδη 
Μεταφορές 
Λοιπές

Ισοζύγιο αδήλων

Ισοζύγιο τρεχουοών συναλλαγών 

Χρεολύσια

Τρέχουσες συν/γές και χρεολύσια

Εισροές Ιδιωτικών Κεφαλαίων 
Επιχειρηματικά κεφάλαια 
Για αγορά ακινήτων 
Εμπορικές τράπεζες 
Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων 
(Καταθέσεις ιδιωτών οε συν/μα) 
Εμπορικές Πιστώσεις 
Λοιπά

1988 1989*
IU PU/VC^ /Ο

13.564.7 15.1 14,7 11,4
~ 1.865,1 2.092.4 12,2
11.699,6 13.022,3 11,3

5.933,6 5.994,4 1,0
487,7 401,9 -17,6

5.445.9 5.592,5 2,7

-7.631,1 -9.120,3 19,5

10.099,0 10.281,2 1.8
2.396,1 1,976,0 -17,5
1.379,6 1 374,8 -0,3
1.727,2 1.394,0 -19,3

205,3 246,6 20,1
1.327.3 1.493,9 12,6
1.1 28,8 1.194.2 5.8
1.934.7 2.601,7 34,5

3.425,0 3.734.0 9.0
732,8 816,3 1 1,4
189.2 213,4 12,8

1.683.5 1.794,8 6,6
238,3 250,7 5.2
581,2 658,8 13,4

6.674,0 6.547,2 -1.9

-957,1 -2.573.1 168,8

-2.1 79.2 -1.691,9 -13.2

-3.136,3 -4.465,0 42,4

1.945,9 1.957,6 0,6
~ 599,2 639,5 6,7

895,7 739,5 -17,4
81,1 15,8 -80,5

124.6 550,8 342,1
(193,1) (610,1) (216,0)

190,0 136,2 -28,3
55,3 -124,2 _
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άδηλων εισπράξεων. Η μείωση των άδηλων εισπράξεων χωρίς τις καθαρές μεταβιβάσεις από 
την ΕΟΚ σημειώθηκε σε ένα έτος ευνοϊκών εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία, και έτσι θα 
πρέπει να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες όπως π.χ. τις προσδοκίες που επικράτησαν για 
υποτίμηση της δραχμής.

Η άνοδος των άδηλων πληρωμών κατά 9% προήλθε τόσο από τις πληρωμές για τόκους, 
όσο και από τις υπόλοιπες πληρωμές.

Στο πρώτο τρίμηνο του 1990 η μείωση του πλεονάσματος των άδηλων συναλλαγών ήταν 
αποτέλεσμα της μείωσης κατά 6,4% των εισπράξεων και της αύξησης κατά 18,9% των πληρω
μών. Η μείωση των άδηλων εισπράξεων αντανακλά κυρίως την πτώση των μεταβιβάσεων από 
την ΕΟΚ (Ιαν. - Μάρτιος 1989: 771 εκατ. δολ., Ιαν. - Μάρτιος 1990: 588 εκατ. δολ.), ενώ 
αντίθετα οι υπόλοιπες άδηλες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση. Η μεγάλη άνοδος των άδηλων 
πληρωμών Οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εκτός τόκων πληρωμών και κυρίως του 
ταξιδιωτικού συναλλάγματος, ενώ αντίθετα η αύξηση των πληρωμών για τόκους, ήταν περιορι
σμένη.

Η ακαθάριστη εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων το 1989 παρέμεινε στα επίπεδα του 1988 
(1989: 1.958 εκατ. δολ., 1988: 1.946 εκατ. δολ.). Τούτο ήταν το συνδυασμένο αποτέλεσμα 
της μείωσης των δανειακών κεφαλαίων και της αύξησης των μη δανειακών κεφαλαίων (επιχει
ρηματικά κεφάλαια για αγορά ακινήτων, καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, λοιπά μη επιχειρη
ματικά κεφάλαια).

Από τις επί μέρους κατηγορίες των μη δανειακών κεφαλαίων, τη μεγαλύτερη αύξηση 
παρουσίασαν οι καταθέσεις σε συνάλλαγμα, των οποίων η καθαρή εισροή έφθασε τα 551 
εκατ. δολ. έναντι 125 εκατ. δολ. του 1988. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις καταθέσεις των 
ιδιωτών (1989: 610 εκατ. δολ., 1988: 193 εκατ. δολ.) και αντανακλά τη μεγάλη πτώση, κατά 
22,1%, των αναλήψεων σε δραχμές, και δευτερευόντως την αύξηση της εισροής νέων καταθέ
σεων (7,3%).

Ανοδο, περιορισμένης όμως έκτασης (6,7%) σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, παρου
σίασε η εισροή επιχειρηματικών κεφαλαίων που έφτασε τα 639 εκατ. δολ. έναντι 599 εκατ. 
δολ. το 1988. Αντίθετα, η εισροή κεφαλαίων για αγορά ακινήτων μειώθηκε κατά 17,4% και 
περιορίστηκε στα 740 εκατ. δολ. από 896 εκατ. δολ. το 1988. Η μείωση αυτή προήλθε από 
την κάμψη τόσο της απευθείας εισροής συναλλάγματος, όσο και των δραχμοποιήσεων κατα
θέσεων στεγαστικού ταμιευτηρίου.

Όσον αφορά τα δανειακά κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα, αναφέρεται ότι οι συναλλαγές 
των εμπορικών τραπεζών με το εξωτερικό (αναλήψεις νέων δανείων από το εξωτερικό μείον 
χορηγήσεις δανείων προς τράπεζες του εξωτερικού) παρουσίασαν καθαρή εισροή 16 εκατ. 
δολ. έναντι 81 εκατ. δολ. το 1988. Η μεταβολή των εμπορικών πιστώσεων εξωτερικού (νέες 
αποδοχές μείον εξοφλήσεις) μειώθηκε από 190 εκατ. δολ. το 1988 σε 136 εκατ. δολ. το 
1989.

Τέλος, οι πληρωμές χρεολυσίων μειώθηκαν σε 1.892 εκατ. δολ. από 2.179 εκατ. δολ. το 
1988. Η μείωση αυτή προήλθε από τα χρεολύσια του δημόσιου τομέα (1989: 1659 εκατ. 
δολλ., 1988: 2059 εκατ. δολλ.) ενώ αντίθετα οι πληρωμές χρεολυσίων του ιδιωτικού τομέα 
σχεδόν διπλασιάστηκαν (1989: 233 εκατ. δολλ., 1988: 120 εκατ. δολλ.) λόγω αποπληρωμής 
του δανείου της ΚΥΔΕΠ ύψους 100 εκατ. δολλαρίων.

Στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η ακαθάριστη εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων σημεί
ωσε σημαντική αύξηση (24%) έναντι μείωσης 7% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 1989 και 
έφτασε τα 646 εκατ. δολ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη μεγάλη άνοδο των 
εμπορικών πιστώσεων που έφτασαν τα 231 εκατ. δολ. έναντι μόνο 27 εκατ. δολ. του πρώτου 
τριμήνου του 1989. Αντίθετα, η εισροή μη δανειακών κεφαλαίων μειώθηκε κατά 17% και 
έφτασε τα 410 εκατ. δολ. έναντι 494 εκατ. δολ. του α' τριμήνου του περασμένου έτους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1989

3.1. Γενικές παρατηρήσεις στα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η εξέλιξη των δημοσιοοικονομικών μεγεθών κατά το 1989 φέρει έντονη τη σφραγίδα του 
πολιτικού κύκλου, ο οποίος σε εκλογικά έτη συνδυάζει τη χαλάρωση του διοικητικού φοροει- 
σπρακτικού μηχανισμού με μια τάση υπέρβασης των δαπανών από τα αρχικώς προϋπολογισθέ- 
ντα επίπεδα. Οι δυσμενείς μάλιστα επιπτώσεις του πολιτικού κύκλου στη δημοσιονομική δια
χείριση ήταν ιδιαίτερα οξυμένες κατά το 1989, λόγω των δύο αλεπάλληλων εκλογικών 
αναμετρήσεων και των συνεχών εναλλαγών των αρμόδιων πολιτικών φορέων.

Τις μεγαλύτερες αποκλίσεις από τα προϋπολογισθέντα μεγέθη εμφανίζει ο τακτικός 
προϋπολογισμός, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των δαπανών. Ειδικότερα, 
τα έσοδα είχαν προϋπολογισθεί να αυξηθούν κατά 18,2% το 1989 σε σχέση με το 1988, αλλά 
τελικά η αύξηση αυτή περιορίστηκε στο 10,4%, δηλ. ήταν χαμηλότερη ακόμη και από την 
ονομαστική αύξηση του εθνικού εισοδήματος. Αντίθετα, οι δαπάνες είχαν προϋπολογισθεί να 
αυξηθούν κατά 19,2%, αλλά το ποσοστό αυτό έφθασε τελικά στο 26,1% χωρίς να ληφθούν 
υπόψη και ορισμένες δαπάνες, ύψους 128.000 εκατ. δρχ., που μεταφέρθηκαν υποχρεωτικά 
στο επόμενο έτος.

Εξαιτίας των αποκλίσεων αυτών, το έλλειμμα του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζε
ται διευρυνόμενο κατά 34,5% περίπου, σε σχέση με το προϋπολογισθέν. Αν μάλιστα στο 
σχετικό ποσό προστεθεί και το έλλειμμα του προϋπολογισμού επενδύσεων, τότε το έλλειμμα 
του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους (ΓΚΠ) για το 1989 ανέρχεται σε 1.787,1 δισεκ. 
δρχ., από 1197,2 δισεκ. δρχ., που ήταν το 1988, και αντιπροσωπεύει το 20,4% του ΑΕΠ, 
έναντι 16,1% του 1988. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ 
(πίνακας 3.1) και σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό της Ιταλίας, η οποία είναι η 
δεύτερη μετά την Ελλάδα χώρα με μεγάλα δημοσιονομικά ανοίγματα.

Τα υψηλά και συνεχώς διογκούμενα ελλείμματα του ΓΚΠ στη διετία 1988 - 89 έχουν 
επιδεινώσει το δυσμενές ήδη από προηγούμενα χρόνια οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο 
τα οποιαδήποτε θετικά επιτεύγματα του σταθεροποιητικού προγράμματος της περιόδου 1986- 
87 έχουν εκμηδενισθεί, οι κυριότεροι δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας έχουν χειροτε- 
ρεύσει και οι αποκλίσεις της ελληνικής οικονομίας από το μέσο όρο των οικονομικών της ΕΟΚ 
έχουν διευρυνθεί, με τάσεις περαιτέρω απόκλισης.

Γενεσιουργός αιτία των αρνητικών αυτών εξελίξεων είναι, σε μεγάλο βαθμό, η κλιμακού
μενη προσφυγή σε εσωτερικό και εξωτερικό δανεισμό για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμε
νων κρατικών ελλειμμάτων, τα οποία σημειωτέον έχουν, ως επί το πλείστον, καταναλωτικό 
χαρακτήρα. Πέρα από τα προβλήματα, που δημιουργεί η μετάθεση σημαντικού τμήματος του 
κόστους χρηματοδότησης των καταναλωτικών ανργκών του παρόντος σε μεταγενέστερα έτη, 
οι υψηλές δανειακές ανάγκες του Δημοσίου κατά το 1989 τείνουν να εξαντλήσουν τα περιθώ
ρια άσκησης μιας εξυγιαντικής αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής για τα αμέσως προσεχή 
χρόνια, ελαχιστοποιώντας έτσι τις δυνατότητες σταθεροποίησης και ανάκαμψης της ελληνικής 
οικονομίας. Ως παρενέργειες των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων, οι οποίες είναι έντο
νες επί σειρά ετών αλλά φαίνεται ότι κορυφώθηκαν το 1989, μπορούν επιγραμματικά να ανα
φερθούν οι εξής:

- Η αποθάρρυνση της ιδιωτικής επενδυτικής δραστηριότητας διότι ο οξύτατος ανταγωνι
σμός, που δημιουργεί η παρέμβαση του Δημοσίου στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου για την
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Πίνακας 3. 1

Ελλείμματα (-) ή πλεονάσματα (+) του Γενικού Κρατικού 
Προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ

ΧΩΡΑ 1988 1989

ΗΠΑ -2,1 -1,6
ΙΑΠΩΝΙΑ + 1,3 + 1,8
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -2,1 0,0
ΓΑΛΛΙΑ -1,3 -ι,ι
ΙΤΑΛΙΑ -10,6 -10,4
ΑΓΓΛΙΑ +0,8 + 1,9
ΚΑΝΑΔΑΣ -2,6 -3,4
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ +0,4 + 1,1
ΑΥΣΤΡΙΑ -3,1 -2,8
ΒΕΛΓΙΟ -6,8 -6,2
ΔΑΝΙΑ +0,2 -0,5
ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ + 1,0 + 1,8
ΕΛΛΑΔΑ (1) -16,1 -20,4
ΙΡΛΑΝΔΙΑ -2,7 -2,9
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -5,0 -4,6
ΝΟΡΒΗΓΙΑ +2,9 +0,9
ΙΣΠΑΝΙΑ -3,1 -2,3
ΣΟΥΗΔΙΑ +3,0 +3.3

Σύνολο (2) -1,8 -1,2

(1) Πρόσφατες εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.)

(2) Οι χώρες έχουν σταθμιστεί με βάοη το ΑΕΠ και τις τιμές συναλλάγματος του 

1987.

Πηγή: O.E.C.D.. Economic Outlook. December 1989.

άντληση χρηματοδοτικών πόρων, έχει οδηγήσει τα επιτόκια σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό 
ερμηνεύει σε κάποιο βαθμό την πτώση του ρυθμού αύξησης του όγκου των επενδύσεων σε 
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό από 10,5% το 1988 σε 8,3% το 1989.

- Η επίταση των πληθωριστικών πιέσεων, που οδηγεί σε εκροή κεφαλαίων, υπονομεύει 
σταθερότητα της δραχμής και εξασθενεί την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων, 
εξελίξεις του 1989 επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, καθώς ο ρυθμός ανόδου του δείκτη τιμών 
καταναλωτή επιταχύνθηκε (1989: 14,8%, 1988: 14%) και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχου- 
σών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ υπερδιπλασιάστηκε (1989: 3,4%, 1988: 1,5%).

- Η ανορθολογική διάρθρωση των δημόσιων δαπανών, καθώς ένα αυξανόμενο ποσοστό 
τους διατίθεται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους σε βάρος των επενδυτικών δαπα
νών. Από την άποψη αυτή, η σύνθεση των δημόσιων δαπανών χειροτέρευσε το 1989, καθώς 
το ποσοστό τους επί του ΑΕΠ που διατέθηκε για την πληρωμή τόκων, αυξήθηκε σε 8% (1988: 
7,4%) και είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των δαπανών του προϋπολο
γισμού επενδύσεων (1989: 4,9%, 1988: 4,9%).
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Συνέπεια του αρνητικού περιβάλλοντος, που δημιούργησε η αύξηση της ελλειμμστικότη- 
τας της δημοσιονομικής διαχείρισης κατά το 1989. ήταν και η επιβράδυνση του ρυθμου οικο
νομικής ανάπτυξης από 4% το 1988 σε 2.9% το 1989, παρα την ύπαρξη σημαντικής υπερβάλ- 
λουσας ζήτησης. Αυτό αποτελεί μια ακόμη ένδειξη του γεγονότος ότι η ελληνική οικονομία της 
δεκαετίας του '80 δεν ήταν το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής των Κευνσιανής προέλευσης 
μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής. Η αναδιανομή του εισοδήματος, που επιχειρήθηκε με την 
υπέρμετρη αύξηση των κοινωνικού χαρακτήρα δημόσιων δαπανών, έβλαψε τις μακροχρόνιες 
αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, περιόρισε στο ελάχιστο τις δυνατότητες 
διατήρησης του παρόντος επιπέδου κοινωνικών παροχών, και διεύρυνε τη διαφορά στους 
ρυθμούς πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας και ΕΟΚ, χωρίς ταυτόχρονα να επιτύχει θετικά αποτε
λέσματα στον τομέα της καταπολέμησης της ανεργίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο αριθ
μός των ανέργων ως ποσοστό του συνόλου των απασχολουμένων στον αστικό τομέα της οικο
νομίας ήταν 7,8% το 1989 (1988: 7,7%, 1987: 7,4%) έναντι 4,2% της περιόδου 1961 -1973 
και 2,3% της περιόδου 1974 - 81.

Προβάλλει λοιπόν επιτακτική η ανάγκη επαναχάραξης της δημοσιονομικής πολιτικής, 
όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το ύψος και τα επι μέρους μεγέθη του προϋπολογισμού, στη 
δεκαετία του '90.
Η έμφαση πρέπει να μετατεθεί πρώτα στη σταθεροποίηση, και μετά στην ανάπτυξη, ένα δε 
σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πραγματοποίησης των στόχων αυτών, είναι ο περιο
ρισμός του μεγέθους και η βελτίωση της σύνθεσης του προϋπολογισμού. Για να επιτευχθεί 
όμως αυτό, χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση και ευρύτατη κοινωνική συναίνεση, εφόσον 
όλες οι δαπάνες που θεωρούνται σήμερα ανελαστικές, θα πρέπει να αποκτήσουν σημαντικά 
ελαστικότερο χαρακτήρα, με εξαίρεση τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.

Ο προσανατολισμός αυτός της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αναγακαίος και θα πρέπει 
να σχεδιασθεί και υλοποιηθεί τη δεκαετία του '90, παρά τα προβλήματα και τις εγγενείς 
αδυναμίες που έχει να αντιμετωπίσει,δεδομένου ότι η δυναμική των προηγουμένων διαχειριστι
κών χρήοεων με τα συσσωρευμένα προβλήματα περιορίζει σε μεγάλη έκταση τους βαθμούς 
ελευθερίας των αρμοδίων φορέων.

3.2 Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός

Ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κρότους, που περιλαμβάνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είχε θέσει, μεταξύ άλλων, για το 1989 και τους εξής 
στόχους: α) τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής των 
πολιτών, β) τη μείωση των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ, γ) 
την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων των εργαζομένων και δ) την αύξηση των επενδύσε
ων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας της οικονομίας.

Πολλοί από τους αρχικά τεθέντες στόχους δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν. 
Δεν κατέστη π.χ. δυνατή η μείωση των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα. Αντίθετα, οι 
καθαρές δανειακές του ανάγκες (αφαιρουμένων δηλ. των χρεολυσίων) ως ποσοστό του ΑΕΠ 
αυξήθηκαν από 14% το 1988 σε 18% το 1989, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα (μετά την αφαί
ρεση και των τόκων) ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίασε επίσης αύξηση από 6,7% το 1988 σε 
10.9% το 1989.

Η πέραν των αρχικών προβλέψεων επέκταση των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα 
θα πρέπει να αποδοθεί τόσο στη χαμηλή απόδοση των φόρων όσο και, κυρίως, στη διεύρυνση 
ορισμένων κατηγοριών δαπανών. Χαμηλή απόδοση είχαν κυρίως οι φόροι περιουσίας, κατανά
λωσης καυσίμων, Φ.Π.Α. και Π.Ο.Ε.. ενώ οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών που αυξήθηκαν
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και μάλιστα σημαντικά πέραν των αρχικών προβλέψεων ήσαν εκείνες για αποδοχές και συντά
ξεις, για επιχορηγήσεις και επιστροφές φόρων.

3.3 Τακτικός Προϋπολογισμός

Το κύριο βάρος για την υλοποίηση των στόχων της εισοδηματικής και της κοινωνικής 
πολιτικής, έφερε, κατά τη διάρκεια του 1989, ο Τακτικός Προϋπολογισμός.

Στο σκέλος των δαπανών, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 26,1%, ενώ αρχικά η αύξηση 
αυτή είχε προϋπολογισθεί σε 19,2%. Η υπέρβαση του στόχου οφείλεται σε τρεις κατηγορίες 
δαπανών: στους μισθούς και τις συντάξεις του προσωπικού, στις επιχορηγήσεις και στις επι
στροφές φόρων, ενώ οι αποκλίσεις των λοιπών κονδυλίων, προς τα άνω ή προς τα κάτω, ήταν 
μικρότερης σημασίας. Η διαμόρφωση των δαπανών εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους κάτω 
από τα προυπολογισθέντα επίπεδα δεν αντανακλά υπερεκτίμησή τους στο στάδιο της κατάρτι
σης του προϋπολογισμού, αλλά έχει λογιστικό μάλλον χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, ποσό 128,0 
δια. δρχ. (96,0 δις δρχ. για τοκοχρεολύσια και 32,0 δις δρχ. για λοιπές δαπάνες) μεταφέρθηκε 
στο επόμενο έτος διότι αφ’ ενός μεν η τελευταία ημέρα του έτους συνέπεσε με αργία και αφ’ 
ετέρου, λόγω ταμειακών δυσχεριών. Αν συνυπολογισθεί και το παραπάνω ποσό στις δαπάνες 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του 1989, τότε η αύξησή τους ανέρχεται σε 30,7% (1988: 
19,1%).

Στο σκέλος των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού σημειώθηκε σημαντική υστέρηση. 
Η αύξησή τους το 1989 περιορίστηκε σε 10,4%, ενώ είχε προϋπολογισθεί σε 18,2%. Για την 
υστέρηση αυτή ευθύνονται τόσο η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και η γενικότερη πο
λιτική αστάθεια που επικράτησαν στη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, όσο και οι ειδικές ρυθμί
σεις, που θεσπίστηκαν μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και είχαν ως αποτέλεσμα την 
απώλεια φορολογικών εσόδων.

Πϊνακας 3.3 
Τακτικός Προϋπολογισμός

ιοε εκατ. δρχ.)

1987 1988 1989 Μεταβολή %
1988 1989

Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Προβλέψεις Πραγμ/σεις* 1987 1988

'Εσοδα 1.723.934 1.929.028 2.310.000 2.129.400 11.9 10,4
Δαπάνες 2.359.150 2.810.790 3.361.800 3.544.600 19,1 26,1
' Ελλειμμα 635.216 881.762 1.051.800 1.415.200 38,8 60,5
' Ελλειμμα % προς ΑΕΠ 10,1 11.8 12,2 16,2
Χρεολύσια 242.124 137.089 204.732,5 205.208 -43,4 49,7
Καθαρό έλλειμμα 393.092 744.673 847.067,5 1.209.992 89,4 62,5
Καθαρό έλλ. % προς ΑΕΠ 6,3 10,0 9.9 13,8

■Προσωρινά στοιχεία
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Το φαινόμενο της λειτουργικής χαλάρωσης των Δημόσιων Υπηρεσιών, και ιδίως των φορο- 
εισπρακτικών, σε μεταβατικές πολιτικές περιόδους εμφανίστηκε έντονο κατά τη διάρκεια του 
1989. Το φαινόμενο αυτό συνδυάστηκε και με άλλα γεγονότα, όπως π.χ. η αναταραχή που 
προκλήθηκε από την εφαρμογή νέου Οργανισμού στις Εφορίες και τα Δημόσια Ταμεία, η 
κατάργηση της προσωποκράτησης για χρέη προς το Δημόσιο, η αναβολή στη χρήση ταμειακών 
μηχανών, η μη επέκταση της μηχανοργάνωσης σε ολόκληρο το φάσμα των εργασιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, η ανεπαρκής στελέχωσή του σε ειδικευμένο προσωπικό, η έλλειψη 
επαρκών κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας των απασχολουμένων στις Δημόσιες Οι
κονομικές Υπηρεσίες κ.ο.κ. Ολοι αυτοί οι παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθεί 
εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε όλους τους φόρους, και ιδίως στο ΦΠΑ, και να απωλεσθούν 
έσοδα από την αιτία αυτή σε μεγαλύτερη έκταση από ότι στα προηγούμενα χρόνια.

Επειδή κατά τη διάρκεια του 1989 η οικονομική διαχείριση ασκήθηκε από τρεις διαφο
ρετικές Κυβερνήσεις, τα στοιχεία των τριών περιόδων έχουν ως εξής:

Πίνακας 3.4 

Γενικός Προϋπολογισμός

Α 6μηνο Γ 3μηνο Δ 3μηνο“ Σύνολο
'Εσοδα* 948.610 608.296 629.094 2.186.000
Τακτ. Πρ/σμός 946.163 598.053 585.184 2.129.400
Π.Δ.Ε. 2.447 10.243 43.910 56.600

Δαπάνες* 1.635.325 864.415 1.473.406 3.973.146
Τακτ. Πρ/σμος 1.457.461 777.722 1.309.417 3.544.600
Π.Δ.Ε. 177.864 86.693 163.989 428.546

' Ελλειμμα* 686.715 256.119 844.312 1.787.146
Τακτ. Πρ/ομός 511.298 179.669 724.233 1.415.200
Π.Δ.Ε. 175.417 76.450 120.079 371.946

■ Προσωρινά στοιχεία
" Περιλαμβάνεται και η πσράταση της εκτελεσης του πρου/ομού.

Οι συνθήκες του παρατεταμένου προεκλογικού κλίματος επηρέασαν και με άλλους τρό
πους την απόδοση των διαφόρων κατηγοριών φόρων, δεδομένου ότι συνέβαλαν στην αναβολή 
της λήψης κρίσιμων αποφάσεων για αναπροσαρμογές των συντελεστών των φόρων ή των 
τιμών ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η καθήλωση της λιανικής 
τιμής πώλησης των πετρελαιοειδών, παρά την άνοδο της τιμής βάσης, και η εξάμηνη αναβολή 
της ύψωσης των τιμών των λαχείων.

Τέλος, με ρυθμίσεις, που εισήχθησαν μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού, επήλθε 
μείωση ή εξάλειψη της φορολογικής επιβάρυνσης ορισμένων προϊόντων. Έληξε π.χ. την 31. 
12.1988 το υπόλοιπο ποσοστό του ρυθμιστικού φόρου, χωρίς να αντικατασταθεί από τους 
προβλεφθέντες εσωτερικούς φόρους κατανάλωσης, μειώθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 
στα καθαρά αυτοκίνητα από 1.3.89, στα κλιματιστικά μηχανήματα και στα τεχνιτά και συνθετι
κά νήματα από 1.7.89, καταργήθηκε ο φόρος πολυτελείας επί ειδών αργυροχρυσοχοϊας επί
σης από 1.7.89, μετατάχθηκαν αγαθά από τους υψηλούς, στους χαμηλούς συντελεστές του 
ΦΠΑ από 1.1.89 και 16.1.89 κ.λ.π.

Στο σκέλος των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού σημειώθηκαν υπερβάσεις της
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τάξης του 6.9% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα μεγέθη. Στα πλαίσια της άσκησης μιας 
χαλαρότερης εισοδηματικής και κοινωνικής πολίτικης, αποκλίσεις προς τα άνω παρουσίασαν 
όλες οι κατηγορίες δαπανών, με εξαίρεση τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου 
χρέους (για τους προαναφερθέντες λόγους), του χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων και τις επιδο
τήσεις των εξαγωγών και των επιτοκίων. Οι λοιπές καταναλωτικές δαπάνες τελικά ενδέχεται 
να μην υπερβούν το ύψος που είχε προϋπολογιστεί. Η συγκράτησή τους είναι πιθανόν να 
υποδηλώνει μια τάση εκλογίκευσης των κατεξοχή θεωρούμενων ως ελαστικών δαπανών και να 
προλειάνει το έδαφος για ευρύτερες ανακατατάξεις, στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους αξιο
λόγησης των αναγκών του Δημοσίου.

Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν να διαμορφωθεί το έλλειμμα του Τακτικού 
Προϋπολογισμού στο ύψος των 1.415,2 δισεκ. δρχ., ποσό που αντιπροσωπεύει το 16,2% του 
ΑΕΠ (1988: 11,8%). Μετά την αφαίρεση των χρεολυσίων, οι καθαρές δανειακές ανάγκες του 
Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχονται στο 13,8% του ΑΕΠ. Με δεδομένο τον καταναλωτικό 
χαρακτήρα του ελλείμματος, το ποσοστό αυτό θεωρείται πολύ υψηλό για να επιτρέψει την 
επιτυχή έκβαση οποιουδήποτε αναπτυξιακού προγράμματος, πριν προηγηθεί μια επώδυνη πε
ρίοδος σταθεροποίησης του, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, συμβατά με το μέσο όρο των 
χωρών της Κοινότητας.

3.3.1 Εσοδα

Τα έσοδα το Τακτικού Προϋπολογισμού είχαν προβλεφθεί να ανέλθουν το 1989 οτο ύψος 
των 2.310 δισ. δρχ. και ήταν αυξημένα κατά 355 δισ. δρχ. ή ποσοστό 18,2% σε σχέση με 
εκείνα που αναμένονταν να εισπραχθούν το 1988 (1.955 δισ.). Η κατά 26 δισ. όμως υστέρηση 
των τελικών εισπράξεων του έτους 1988 (1929 δισ.) αύξησε τη σχετική διαφορά μεταξύ των 
προβλέψεων του προϋπολογισμού του 1989 και των τελικών αποτελεσμάτων του 1988 από 
355 δισ. οε 381 και το αντίστοιχο ποσοστό από 18,2 σε 19,7%.

Οι συνολικές εισπράξεις του έτους 1989, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, 
που προσεγγίζουν όμως τα οριστικά, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν οτο ύψος των 2.129,4 
διο. δρχ. Θα υστερήσουν δηλαδή έναντι των αρχικών προβλέψεων κατά 180,6 δισ. δρχ. ή 
ποοοστό 7,8%. Οι εισπράξεις αυτές είναι αυξημένες έναντι αυτών του οικονομικού έτους 1988, 
κατά 200,4 δισ. δρχ. ή ποσοστό 10,4%.

Άμεσοι φόροι
Τα έσοδα από άμεσους φόρους έχουν διαμορφωθεί οτο ύψος των 584,3 δισ. δρχ. και είναι 

αυξημένα κατά 64,6 δισ. δρχ. ή ποσοστό 12,4% έναντι των ιδίων εισπράξεων του έτους 1988. 
Σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού υστερούν κατά 31,8 δισ. δρχ. ή ποσοστό 
5.2%.

Πιο αναλυτικά:
Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος έχουν υπερβεί κατά ποοοστό 0,7% τις προβλέψεις 

του προϋπολογισμού. Ειδικότερα, τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 
υπερέβησαν κατά 2.9% τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Έναντι των αντίστοιχων εισπρά
ξεων του 1988 αυξήθηκαν κατά 7,7%. Η μεγαλύτερη αύξηση προήλθε από τον παρακρατούμε- 
νο στην πηγή φόρο εισοδήματος, εξαιτίας της γενναιόδωρης εισοδηματικής πολιτικής που 
ακολουθήθηκε.

Τα έσοδα του φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων, αν και αυξήθηκαν κατά 66,9% σε 
σχέοη με το προηγούμενο έτος, υστέρησαν κατά 4% έναντι των προβλέψεων του προϋπ/σμού. 
Η μεγαλύτερη αύξηση προέκυψε από την απόδοση του φόρου οτα μερίσματα, εξαιτίας των 
μεγαλύτερων κερδών που διανεμήθηκαν μετά τη μείωση των ποσοστών των φορολογικών κινή
τρων για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Τα έσοδα από τους φόρους περιουσίας, παρά την αύξησή τους κατά 14,8% έναντι των
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77/νακας 3.5

Εοοδα Τακτικού Προϋπολογισμού

I. ΑΜΕΣΟ! ΦΟΡΟΙ

I. Φόρος Εισοδήματος

(Φυσικών προσώπων)

(Νομικών προσώπων)

(Ειδικές κατηγ. φόρου εισοδήμ.)

2 Φόρος στην περιουσία

3. Αμεσοι φόροι υπέρ τρίτων

4. Αμεσοι φόροι Π.Ο Ε

5. Λοιποί άμεσοι φόροι

6. Εκτακτοι άμεσοι φοροι

II. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ

1. Δασμοί και Ειδικές εισφορές

(Για την Ε.Ο.Κ)

2. Φόροι κατανάλωσης

(Φόροι κατανάλωσης εγχωρίων) 

Φ.Κ.Ε.

Ενοποιημένοι ειδ. φόροι κατανάλωσης 

ιΕνοπ. ειδ. φόροι κατ/οης ειοαγ/νων) 

Φόροι καπνού οιν/τος. οιν/δών ποτών 

(Φόροι Οινοπνεύματος)

(Φορος καπνού)

Ειδικοί φοροι κατανάλωσης 

ιΚαυσιμα)

(Λοιπά)

Λοιποί κατανάλωσης 

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 

Φοροι κατανάλωσης ειοαγομένων 

Έισαγ. επιβατικών αυτοκινήτωνι 

(Λοιποί φόροι ειοαγομένων)

Ειδικά τέλη και ειοφ. οτα αυτοκίνητα

3. Φόροι συναλλαγών 

Μεταβίβαση κεφαλαίων 

Χαρτόσημό

(Για τον ΟΓΑ)

Λοιποί φοροι συναλλαγών 

Ρυθμιστικός ψορος 

Φ.Π.Α.

(Στο ειοαγόμενα)

(Στα πετρελαιοειδή)

ιοε εκατ. δρχ.)
1988 1989

Πραγμ 'σεις Προυπ/σμός Πραγμ/οεις *

Διάφορά

%

Μεταβολή

%

519.697 616.065 584.250 -5,2 12,4

405.228 475 800 479.170 0,7 18,2

(325.787) (341 000) (350.810) (2,9) (7,7)

(73.3041 (127.500) (122.350) (-4,0) (66,9)

(6.137) (7.300) (6.010) (-17,7) (-2.1)

26.800 37.000 30.770 -16,8 14,8

13.600 16.985 16.570 -2.4 21,8

34.048 60.100 34.690 -42,3 1.9

17.941 21.980 20.230 -8,0 12,8

22.080 4.200 2.820 -32,9 -87,2

1.266.046 1.532.070 1.391.170 -9.2 9,9
28.051 32.410 35.640 10,0 27.1

(25.521) (30.100) (33.665) (11.8) (31,9)

413.566 470 379 418 101 -11.1 1.1

(342.545) (389 142) (303.178) (-22,1) (-11.5)
7.487 9 200 9.245 0,5 23,5

29.913 32.159 35.935 11,7 20,1

(23 239) (24.137) (30.509) (26,4) (31,3)

81.815 105 800 99 165 -6,3 21,2

ι8.261) (7.800) (9.720) (24,6) (17.7)

(73.554) (98.000) (89.445) (-8,7) (21.6)

200 4 26 215 250 137.454 -36,1 -31.4

(191 744ι (204.600) (128.460) (-37,2) (-33.0)

ι8.682ι (10 650) (8.994) (-15,5) (3,6)

4.296 5.790 5.775 -0.3 34,4

27.965 30.000 28.660 -4,5 2,5

47.782 57.100 84.414 47,8 76,7

(46.233) (53.000) (78.910) (48,9) (70,7)

(1.549) (4.100) (5.504) (34,2) (255,3)

13.882 15.080 17.453 15.7 25,7

797.512 950.630 909.455 -4.3 14,0

37.452 50.570 53.100 5,0 41.8

60.474 74.000 76.605 3.5 26,7

(10.861) (11.500) (13.150) (14.3) (21.1)

59 60 60 0,0 1.7

48.167 2.000 1.235 -38,3 -97,4

599.016 755.000 714.240 -5.4 19,2

(201.539) (246.700) (284.475) (15,3) (41.2)

(65.020) (85.500) (73.350) (-14.2) (12.8)

* (Προσωρινά στοιχεία) (Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια i 1 988 1 989

Διαφορά Μεταβολή

Πραγμ/οεις Προυπ/ομος Πραγμ/οεις · % %

(Στις Καπνοβιομηχανικές Επι/σεις) (43.233) (60.000) (52.041) (-13,3) (20.4)

(Λοιπά) (289.224) (362 800) (304.374) (-16,1) (5,2)

Ειδ. φόρος Τραπεζικών Εργασιών 52.344 69.000 64.215 -6,9 22,7

4. Εμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων 4.014 5.000 4.975 -0,5 23,9

5. Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ 17.669” 67.41 V” 16.913”” -74,9 -4,3

6. Λοιποί έμμεσοι 5.234 6.240 6.086 -2,5 16,3

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ι + ΙΙ) 1.785.743 2.148.135 1.975.420 -8,0 10,6

III. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 65.717 78.235 76.100 -2,7 15,8

1. Μισθώματα 10.548 14.155 14.605 3.2 38,5

2.Πώληση αγαθών 3.580 3 860 3.510 -9,1 -2.0

(ΟΔΔΥ) (2.944) (3.030) (2.800) (-7,6) (-4.9)

(Λοιπά) (636) (830) (710) (-14,5) (11,6)

3. Λοιπά από επιχειρηματική δράση 13.626 12.200 19.730 61,7 44,8

4. Επιχ/σεις - Οργανισμοί 37.963 48.020 38.255 -20,3 0,8

(Κρατικά Λαχεία) (15.994) (24.900) (20.395) (-18,1) (27,5)

(ΠΡΟ-ΠΟ) (5.730) (7.500) (2.335) (-68,9) (-59,2)

(Λοιπά) (16.239) (15 620) (15.525) (-0.6) (-4.4)

IV. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 45.357 46.380 41.560 -10,4 -8,4

1. Επιστροφές χρημάτων 10.254 16.000 13.900 -13.1 35,6

2 Έσοδα ΠΟΕ 2.617 2.885 3.055 5.9 16,7

3. Προσαυξήσεις, παράβολα κ.λ.π. 17.952 21.220 15.010 -29,3 -16,4

(Παράβολα) (3.364) (5.000) (3.210) (-35,8) (-4.6)

4. Λοιπά τακτικά έσοδα 11.731 4.295 6.255 45,6 -46.7

5 Εκτακτα έσοδα 2.803 1.980 3.340 68,7 19.2

V. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΕΟΚ 32.210 37.250 36.320 -2,5 12.8

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (III + IV+V) 143.284 161.865 153.980 -4,9 7,5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1 .929.027 2.310.000 2.129.400 -7,8 10,4

’ (Προσωρινά στοιχεία)
" Περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 4.734 εκατ. απά καταργηθέντες Κ.Α. Εσόδων.
"* Περιλαμβάνονται προβλέψεις ύψους 50.411 εκατ. από καταργηθέντες Κ!Α. Εσόδων (50.000 εκατ. αφορούν 

προβλέψεις για αντικατάσταση του Ρυθμιστικού φόρου).
”" Περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 3.722 εκατ. από καταργηθέντες Κ.Α. Εσόδων.

εισπράξεων του προηγουμένου έτους, υστέρησαν κατά 16,8% έναντι των προβλέψεων του 
προϋπολογισμού.

Τα έσοδα από άμεσους φόρους Π.Ο.Ε. αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1989 μόλις κατά 
1,9% έναντι των εσόδων του έτους 1988. ενώ υστέρησαν από τις αρχικές προβλέψεις του 
προϋπολογισμού κατά 42,3%. Η ίδια αυτή υποκατηγορία εσόδων είχε αυξηθεί στο έτος 1988 
έναντι του προηγουμένου έτους κατά 41%. Η επαναφορά σε ισχύ της αριθ. 670/86 Υπουργι
κής Απόφασης, με σκοπό τη διευκόλυνση του κλεισίματος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 
παρελθόντων οικονομικών ετών δεν απέδοσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ οι συνεχείς 
παρατάσεις των προθεσμιών λήξης της σε συνδυασμό με την διεύρυνση του κύκλου των υπο-
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θέσεων που θα μπορούσαν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της, μετακύλισαν αναμφισβήτητα κά
ποιο μέρος των εισπράξεων αυτών στα επόμενα οικ. έτη.

Εμμεσοι Φόροι

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους έχουν διαμορφωθεί στα 1.391,2 δισ. δρχ. και είναι αυξη
μένα κατά 125,1 δισ. δρχ. ή ποσοστό 9,9% έναντι αυτών του προηγουμένου έτους. Έναντι 
όμως των προβλέψεων του προϋπολογισμού υστέρησαν κατά 140,9 δισ. δρχ. ή ποσοστό 9,2%.

Ειδικότερα τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης έχουν διαμορφωθεί στο ύψος των 418,1 
δια. δρχ. και είναι αυξημένα κατά 1,1% έναντι των ιδίων εσόδων του προηγουμένου έτους. 
Έναντι όμως των προβλέψεων του προϋπολογισμού υστέρησαν κατά 11,1%.

Αναλυτικότερα, θετική επίδραση είχαν στις εισπράξεις των φόρων αυτών, η ικανοποιητική 
απόδοση τόσο των ειδικών, όσο και των ενοποιημένων φόρων κατανάλωσης στις εισαγωγές, 
εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του όγκου και της αξίας τους, ιδιαίτερα στα αυτοκίνητα, και από 
τους φόρους κατανάλωσης στο οινόπνευμα και τα οινοπνευματώδη ποτά, καθώς και από τα 
επιβαλλόμενα στα Ι.Χ. και Δ.Χ. αυτοκίνητα, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά, ειδικά τέλη 
και λοιπές εισφορές.

Αρνητικά στις εισπράξεις των φόρων κατανάλωσης, πέρα από τις σχετικές μειώσεις που 
επήλθαν με διάφορες ρυθμίσεις μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού, όπως προαναφέρ- 
θηκε, επέδρασε κυρίως η πολύ μειωμένη απόδοση των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσί
μων. Η απόδοση των ειδικών αυτών φόρων υστέρησε κατά 33% έναντι των εισπράξεων του 
έτους 1988 και κατά 37,2% έναντι των προβλέψεων του προϋπολογισμού.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά την αύξηση των τιμών βάσης των εν λόγω προϊόντων 
(αύξηση διεθνών τιμών, αύξηση τιμής δολλαρίου) και τις σταθερές τιμές λιανικής διάθεσης 
τους, που ίσχυσαν μέχρι και το πρώτο ΙΟήμερο του μηνάς Δεκεμβρίου του 1989.

Αρνητικά επηρέασαν ακόμη τις εισπράξεις των εσόδων της ίδιας αυτής υποκατηγορίας και 
οι περιορισμένες, σε σχέση με τις αναμενόμενες, αποδόσεις των φόρων καπνού, υγραερίων, 
λιπαντικών, κατανάλωσης των εγχωρίως παραγομένων αυτοκινήτων και των τελών κυκλοφο
ρίας των αυτοκινήτων.

Τα έσοδα από τους φόρους στις συναλλαγές έχουν διαμορφωθεί στο ύψος των 909,5 δισ. 
δραχμών και είναι αυξημένα κατά 14% έναντι των εσόδων του έτους 1988. Έναντι όμως των 
προβλέψεων του προϋπολογισμού, οι εισπράξεις αυτές παρουσιάζουν υστέρηση ύψους 41,2 
δισ. δρχ. ή ποσοστό 4,3%.

Πιο αναλυτικά:
Τα έσοδα από τους φόρους στη μεταβίβαση κεφαλαίων διαμορφώθηκαν στο ύψος των

53,1 δισ. δρχ. και υπερέβησαν κατά 5% τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Τα ίδια αυτά 
έσοδα αυξήθηκαν έναντι του 1988 κατά 15,6 δια. δρχ. ή ποσοστό 41,8%.

Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα τόσο της αύξησης από τα μέσα περίπου του 
1988, των προκαθορισμένων τιμών της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, όσο και της επέ
κτασης του θεσμού σε πολλές νέες περιοχές της χώρας.

Τα έσοδα των τελών χαρτοσήμου έχουν διαμορφωθεί στο ύψος των 76,6 δις δρχ. και 
υπερβαίνουν κατά 3,5% τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού. Η αύξησή τους έναντι των εσό
δων του προηγουμένου έτους φθάνει στο ύψος των 16,1 δις δρχ. ή ποσοστό 26,7%.

Τα έσοδα από το Φ.Π.Α. έχουν διαμορφωθεί στο ύψος των 714,2 δισ. δρχ. και παρουσιά
ζουν σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του 1988 αύξηση ύψους 115,2 δισ. ή ποσοστό 
19,2%. Σε σχέση όμως με τις προβλέψεις που είχαν περιληφθεί στον προϋπολογισμό, παρου
σιάζουν υστέρηση 40,8 δισ. ή ποσοστό 5,4%. Καθοριστικά θετική στη διαμόρφωση των εσό
δων αυτών υπήρξε η συμμετοχή των εισπράξεων Φ.Π.Α. επί των εισαγωγών, θετική ήταν 
ακόμη και η συμβολή των εισπράξεων του Φ.Π.Α., οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12,8% σε σχέση
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με τις αντίστοιχες εισπράξεις του 198Θ, (1988: 5,4%) καθώς και του ΦΠΑ επί των καπνοβιομη- 
χανικών επιχειρήσεων που επίσης αυξήθηκαν κατά 20,4% έναντι των ιδίων εισπράξεων του 
1988.

Η εξαιρετικά σημαντική συμβολή των τριών αυτών πηγών είσπραξης εσόδων ΦΠΑ έχει 
χωρίς αμφιβολία σχέση με τις σχεδόν ανύπαρκτες πρακτικά δυνατότητες απόκρυψης φορολο
γητέας ύλης και στους τρεις αυτούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Οι άλλες πηγές είσπραξης Φ.Π.Α. (Βιομηχανικές, βιοτεχνικές, γεωργικές, εμπορικές, ξε
νοδοχειακές, διαφημιστικές, μεταφορικές κατασκευής ακινήτων και τεχνικών έργων επιχειρή
σεις, τράπεζες, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., συνεργεία αυτοκινήτων και λοιπές δραστηριότητες) παρουσία
σαν αύξηση μεν, αλλά καθόλου ικανοποιητική έναντι των αντίστοιχων εισπράξεων του 
προηγουμένου έτους, που φθάνει μόλις στο ύψος των 1 5,2 δισ. δρχ. ή ποσοστό 5,2%. Οι ίδιες 
αυτές πηγές είσπραξης του Φ.Π.Α. είχαν παρουσιάσει το 1988 αύξηση ύψους 50,2 δισ. δρχ. 
ή ποσοστό 21,0% έναντι των εισπράξεων του 1987.

Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο επί των τραπεζικών εργασιών έχουν διαμορφωθεί στα 64,2 
δισ. δρχ. και είναι αυξημένα κατά 22,7% έναντι των εσόδων του 1988. Έναντι όμως των 
προβλέψεων του προϋπολογισμού, τα έσοδα αυτά υστερούν κατά 4,8 δια. ή ποσοστό 6,9%.

Τέλος τα έσοδα από έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε. (ύστερα από τις αναγκαίες προσαρμογές) 
διαμορφώνονται στο ύψος των 13,2 δισ. δρχ. δηλαδή 3,8 δισ. ή ποσοστό 22,4% κάτω από τις 
προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Μη φορολογικά ' Εσοδα

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής έχουν διαμορφωθεί στο ύψος των 154 δισ. δρχ. και είναι 
αυξημένα κατά 10,7 δισ. δρχ. ή ποσοστό 7,5% έναντι των εσόδων του έτους 1988. Έναντι 
όμως των περιλαμβανόμενων στον προϋπολογισμό προβλέψεων, υστέρησαν κατά 7,9 δισ. δρχ. 
ή ποσοστό 4,9%.

3.3.2 Δαπάνες Προϋπολογιομού
Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά το 1989 υπερέβησαν το αρχικό τους 

ύψος και έφθασαν τα 3.544,6 δισ. δρχ. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται στην εγγραφή σε ορισμέ
νες κατηγορίες δαπανών ανεπαρκών πιστώσεων, στη μεταφορά σημαντικού ποσού δαπανών 
του 1988 στο 1989, στη μεγάλης διάρκειας προεκλογική περίοδο, καθώς επίσης και στο 
γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού μεταβλήθηκαν ή δεν πραγματοποιήθηκαν 
ορισμένες προϋποθέσεις, στις οποίες είχε στηριχθεί η κατάρτισή του. Παράλληλα η Κυβέρνη
ση αναγκάσθηκε να πάρει ορισμένες αποφάσεις, από τις οποίες δημιουργήθηκαν πρόσθετες 
επιβαρύνσεις που η κάλυψή τους ήταν αναπόφευκτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργη- 
θούν σημαντικές υπερβάσεις σε ορισμένες αρχικές πιστώσεις. Το ποσοστό συμμετοχής τους 
στο Α.Ε.Π. ανήλθε σε 40,5% από 37,4% το 1988.

Αύξηση παρουσίασαν όλες σχεδόν οι κατηγορίες δαπανών με εξαίρεση τις δαπάνες για 
την εξυπηρέτηση του χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων και τις δαπάνες για επιδότηση επιτοκίων 
και εξαγωγών.

Πιο αναλυτικά για κάθε επιμέρους κατηγορία δαπανών παρατηρούνται τα ακόλουθα:
Οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις, ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις κατά 114,3 δισ. 

δρχ. και έφθασαν τα 1.200,5 δισ. δρχ. από 1.086,2 δισ. δρχ. που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Η 
υπέρβαση αυτή οφείλεται σε παράγοντες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την κα
τάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 1989, οι σπουδαιότεροι των οποίων ήταν:

- η χορήγηση διορθωτικού ποσού Α.Τ.Α. (1,4%) για το τετράμηνο Σεπτεβρίου - Δεκεμ
βρίου 1988,

- η αλλαγή της κλιμάκωσης της Α.Τ.Α. από 1/1/1989,
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- η ολοκληρωοη των μισθολογίων ρυθμίσεων του Ν. 1810/1988 από 1/4/1989 αντί 
1/10/1989,

- η χορήγηση νέων επιδομάτων, όπως ειδικές αποζημιώσεις για πρόσθετη εργασία σε 
σημαντικό αριθμό κατηγοριών υπαλλήλων, στεγαστικού επιδόματος στα όργανα των Σωμάτων 
Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και στο πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ, επιδόμα
τος εξομάλυνσης στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του 
Λιμενικού Σώματος, ειδικού επιδόματος στο προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκο
μείων κλπ.

- η επέκταση και η αύξηση επιδομάτων που ήδη χορηγούνται όπως η ειδική κατ' αποκο
πήν αποζημίωση των δικαστικών λειτουργών, το επίδομα οικογενειακών βαρών των στρατιωτι
κών κλπ.

- οι διορισμοί διδακτικού προσωπικού οτην Α/μια και Β/θμια Εκπαίδευση, στα ΤΕΙ, και στα 
ΑΕΙ, έκτακτου προσωπικού σε ορισμένα Υπουργεία καθώς και διοικητικού κυρίως προσωπικού 
στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και στα Ιδρύματα Πρόνοιας.

- οι μετατάξεις προσωπικού από ΝΠΔ ή ΙΔ ή Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
στην Κεντρική Διοίκηση,

- η αύξηση των ασφαλισμένων του Δημοσίου με την υπαγωγή στην υγειονομική περίθαλ
ψη από το δεύτερο εξάμηνο του 1989 και του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
Δημοσίου Δικαίου της χώρας, η αύξηση της τιμής ορισμένων φαρμάκων, καθώς και η αύξηση 
των τιμολογίων των νοσηλειών.

Ο ρυθμός αύξησης των δαπανών αυτών σε σχέση με το 1988 ανήλθε στο 26,0% και 
οφείλεται, εκτός από τους παραπάνω λόγους, και στη φυσιολογική εξέλιξη του προσωπικού, 
στην Α.Τ.Α. πλήρους έτους 1988 στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του Ν. 1694/1987 (ανα
προσαρμογή των συντάξεων) και του Ν. 1777/88 (αναπροσαρμογή συντάξεων υπαλλήλων 
ΟΣΕ), στην εφαρμογή του Ν.1813/88. με τον οποίο, εκτός των άλλων ρυθμίσεων, έγινε επέ
κταση της συνταξιοδοτικής αποκατάστασης των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στους επί 
ουμβάσει υπαλλήλους, δόθηκε πολιτική σύνταξη στους συνταξιούχους του ΟΓΑ που ήταν και 
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και χορηγήθηκε σύνταξη σε ανασφάλιστους αγωνιστές. 
Στον πίνακα 3.8 φαίνεται ο αριθμός των υπηρετούντων τακτικών και έκτακτων υπαλλήλων του 
Δημοσίου και των οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας ενώ στον πίνακα 3.9 ο αριθμός των συ
νταξιούχων.

Από τον πίνακα των δαπανών κατά γενικές κατηγορίες (No 3.6) προκύπτει ότι το ποσοστό 
συμμετοχής των δαπανών για αποδοχές προσωπικού και συντάξεις στο σύνολο των δαπανών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται σε 33,9%. Το ίδιο ποσοστό το 1985 ήταν 38,2% το 
1986 36,2%, το 1987 33,0% και το 1988 33,0%.

Οι δαπάνες αυτές το 1989 απορρόφησαν το 56,4% των εσόδων του Τακτικού Προϋπολο
γισμού (φορολογικών και μη), έναντι 49,4% το 1988 και 45,2% το 1987.

Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους - χωρίς να υπολογίζονται οι δαπά
νες για τις εξοφλήσεις των εντόκων γραμματίων του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες υπάρχουν 
και αντίστοιχα πιατωτικά έσοδα - έφθασαν τα 843,5 δια. δρχ. και είναι μειωμένες έναντι των 
προβλέψεων κατά 57,2 δια. η κατά ποσοστό 6,4%. Η υστέρηση των δαπανών αυτών οφείλεται 
στο γεγονός ότι ποσό 96 δια. δρχ. για πληρωμές τοκοχρεολυσίων κατά το μήνα Δεκέμβριο 
1989 μεταφέρθηκε στο 1990. Αν συνυπολογισθεί και το παραπάνω ποσό στις λοιπές δαπάνες 
της εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους, τότε το συνολικό ύψος των δαπανών αυτών υπερβαί
νει τις αρχικές προβλέψεις κατά 39,5 δια. δρχ. περίπου, υπέρβαση που οφείλεται στην εξό
φληση ομολογιών.

Εάν στις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους προστεθούν και οι δαπάνες από 
την εξόφληση'Εντοκων Γραμματίων Ιδιωτικού Τομέα ποσού δρχ. 636,4 δισ. τότε το σύνολο 
των δαπανών αυτών ανέρχεται σε 1.479,9 δισ. δρχ. Για τις δαπάνες όμως των 636,4 δια. δρχ., 
υπάρχουν και αντίστοιχα έσοδα.
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Πίνακας 3.6

Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού κατά γενικές κατηγορίες

(οε εκατ. δραχμ.)

1988 1989
Πραγμ/οεις Προυπ/σμός Πραγμ/οεις ** Μεταβολή

%

Μισθοί - Συντάξεις 952.892,7 1.086.230,3 1.200,500,0 26,0
(Υπηρετοϋντων) (510.195,2) (575.669,6) (632.000,0) (23,9)
(Συνταξιούχων) (246.616,8) (280.206,5) (301.300,0) (22,2)
(Επιχορηγήσεις για αποδοχές) (154.423,5) (176.232,0) (201.000,0) (30,2)
(Λοιπές παροχές) (1 5.595,8) (23.658,4) (32.800,0) (110,3)
(Νοοήλεια) (26.061,4) (30.463,8) (33.400,0) (28,2)

Εξυπηρέτηση Δημόοιου Χρέους 691.477,3 900.671,6 843.500,0 22,0
Εξυπηρέτηση Χρέους Εν.Δυνάμεων 101.339,3 108.500,0 101.300,0 0,0
Αποδόσεις εσόδων τρίτων 71.873,9 149.030,8 158.900,0 121,1
Αποδόσεις στην Ε.Ο.Κ. 87.811,4 101.700,0 108.286,0 23,3
Επιστροφές φόρων 83.513,9 90.000,0 147.000,0 76,0
Επιδοτ. εξαγωγών και επιτοκίων 63.410,0 37.200,0 32.480,0 -48,8
Επιδοτήσεις Γεωργίας 97.348,7 105.500,0 116.612,0 19,8
Επιχορηγήσεις 489.033,8 508.017,1 604.108.0 23,5

(Ο.Γ.Α.) (99.689,0) (111.075,0) (131.575,0) (32,0)
(Ι.Κ.Α.) (137.000,0) (170.000,0) (173.000,0) (26,3)
(Ο.Τ.Α.) (36.000,0) - (9.000,0) (-75,0)
(Ν.Α.Τ) - - (3.400,0) -
(Συγκοινωνιακοί φορείς-Ο.Σ.Ε) (64.499,0) (73.000,0) (73.950,0) (14,7)
(Λοιπές επιχορηγήσεις) (151.845,8) (153.942,1) (213.183,0) (40,4)

Εγγυήσεις - συν/κές διαφορές 15.560,8 15.013,7 18.991,0 22,0
Λοιπές δαπάνες 156.527,5 209.936,5 212.923,0 36,0

(Δαπάνες μετακινήσεων) (9.275,0) (11.565,9) (10.153,0) (9,5)
(Λειτουργικές δαπάνες) (42.232,4) (52.722,5) (49.272,0) (16,7)
(Δαπάνες προμηθειών) (92.005,1) (98.587,9) (112.938,0) (22,8)
(Δαπάνες επιδοτ. από ΕΟΚ) (-) (-) (6.973,0) (-)
(Διάφορες άλλες δαπάνες) (13.015,0) (47.060,2) (33.587,0) (158,1)

Αποθεματικό - 50.000,0 - -
Σύνολο 2.810.789,3* 3.361.800,0* 3.544.600,0* 26,1

* Δεν περιλαμβάνεται ποσό δρχ. 528.856,4 εκατ. για το 1988 και 636.374 εκατ. για το 1989 που αφορά 
εξοφλήσεις έντοκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα.
*· Προσωρινά στοιχεία

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης ίου Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων ανήλθαν τελικά στο ποσό 
των 101,3 δισ. δρχ. από 108,5 δισ. που ήταν οι αρχικές προβλέψεις. Η μείωση αυτή όμως είναι 
φαινομενική και δεν οφείλεται σε περιορισμό των σχετικών δαπανών, αφού η διαφορά των 7,2 
δισ. δρχ. πληρώθηκε από τα Ταμεία Εθνικής Άμυνας και Εθνικού Στόλου, στα οποία μεταφέρ-
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θηκαν οι σχετικές πιστώσεις.
Οι συνολικές δαπάνες για εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους και του Χρέους των Ενό

πλων Δυνάμεων ανήλθαν οτο ποσό των 944,8 δισ. δρχ. (843.5 δισ. δρχ. Δημόαιο Χρέος +
101,3 δισ. δρχ. χρέος Ενόπλων Δυνάμεων) και απορρόφησαν το 44,4% των εσόδων του 1988, 
το δε ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού 
μειώθηκε στο 26,7% από 28,2% που ήταν το 1988.

Οι αποδόσεις εσόδων Τρίτων υπερέβησαν τις αρχικές προβλέψεις των 149,0 δισ. δρχ. και 
έφθασαν τα 158,9 δισ. δρχ. Η επί πλέον διαφορά των 9,9 δισ. δρχ. οφείλεται στις αποδόσεις 
που πληρώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με προκαταβολές και τακτοποιήθηκαν το 1989, κα
θώς και σε μια μικρή αύξηση των εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων κατά την διάρκεια 
του 1989.

Η κατά 6,6 δισ. δρχ. ή κατά ποσοστό 6,5% αύξηση των αποδόσεων προς την Ε.Ο.Κ. έναντι 
των αρχικών προβλέψεων οφείλεται κυρίως στη μεταβολή της βάσης του Φ.Π.Α. έτους 1988.

Οι δαπάνες για επιστροφές φόρων παρουσίασαν, κατά την περίοδο που έληξε, σημαντική 
αύξηση αφού έφθασαν τα 147 δισ. δρχ. από 90 δισ. που αρχικά είχαν προϋπολογισθεί. Η 
μεγάλη αυτή απόκλιση οφείλεται:

- Στη μεταφορά ποσού δρχ. 20 δισ. από το 1988 στο 1989. Η μη τακτοποίηση (ενταλμα- 
τοποίηση) των δαπανών αυτών οφείλεται στην έλλειψη πιστώσεων, στη μη ύπαρξη, σε ορισμέ
νες περιπτώσεις, πλήρων δικαιολογητικών, καθώς επίσης και στην απεργία του δημοσιονομι
κού κλάδου που έλαβε χώρα στα τέλη του Φεβρουάριου του 1989.

- Στην επιστροφή ποσών ΦΠΑ μεγαλύτερων των αναμενομένων, η οποία οφείλεται στο 
γεγονός ότι το 1989, ήταν το δεύτερο έτος εφαρμογής του Ν. 1672/86, και οι φορείς που 
δικαιούνται επιστροφής (αγρότες, επενδυτές, εξαγωγείς, επιτηδευματίες κλπ.) έχοντας απο
κτήσει εμπειρίες υπέβαλαν κατά το έτος αυτό πλήρη δικαιολογητικά επιστροφής του δικαιού
μενου ποσού ΦΠΑ.

- Στην επιστροφή σημαντικών ποσών φόρου εισοδήματος μέσω του ΚΕ.Π.Υ.Ο., μεγαλύτε
ρων και εδώ των αναμενομένων, συνέπεια- των νέων ρυθμίσεων που εισήχθησαν με το 
Ν. 1828/1989 (προσωπικά αφορολόγητα ποσά χωρίς δικαιολογητικά και αφορολόγητα ποσά με 
δικαιολογητικά).

Οι δαπάνες για επιδοτήσεις των εξαγωγών και των επιτοκίων παρουσίασαν μείωση έναντι 
των προϋπολογισθέντων ποσών η οποία, οφείλεται στη σταδιακή μείωση των εξαγωγικών επι
δοτήσεων που άρχισε από 1/1/1987.

Οι γραμμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών επιδότησης της Γεωργίας δεν 
έφθασαν για την κάλυψη των σχετικών αναγκών και χρειάστηκε ενίσχυσή τους από το αποθε- 
ματικό αφού, στο σύνολά τους, παρουσίασαν απόκλιση από τις προϋπολογισθείσες κατά 11,1 
δισ. δρχ. ή κατά ποσοστό 10,5%, που οφείλεται στις αυξημένες πληρωμές για ενισχύσεις 
προσανατολισμού με Κοινοτική συμμετοχή, για εθνικές ενισχύσεις, για την κάλυψη της διαχεί
ρισης των λιπασμάτων και του ΕΛΕΓΕΠ, καθώς και για την κάλυψη του αυξημένου ελλείμματος 
των ΕΛΓΑ.

Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις είναι η δεύτερη κατηγορία δαπανών που παρουσίασε σημα
ντικότατη απόκλιση από τα προϋπολογισθέντα ποσά. Ετσι ενώ οι προϋπολογισθείσες πιστώ
σεις ήταν της τάξεως των 508 δισ. δρχ., τελικά έφθασαν τα 604,1 δισ. Η κατά 96,1 δισ. δρχ. 
απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι ένας σημαντικός αριθμός φορέων (Νομικά Πρόσω
πα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισμοί) αντιμετωπίζουν, με τις επιχορηγήσεις που 
παίρνουν, κυρίως δαπάνες αποδοχών. Συνεπώς, οι μεταβολές της εισοδηματικής πολιτικής
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κατά το 1989 είχαν άμεσο σχεδόν αντίκτυπο σε σημαντικό ποσοστό επιχορηγήσεων του Δημο
σίου. Ενας δεύτερος σημαντικός λόγος ήταν η σχετικά μεγάλης διάρκειας προεκλογική περίο
δος κατά το 1989 κατά την οποία υπήρξε μια ελαστικότητα στην ικανοποίηση των αιτημάτων 
των διαφόρων φορέων. Τρίτος, επίσης σημαντικός λόγος υπήρξε η κακή οικονομική κατάστα
ση των Ασφαλιστικών Οργανισμών οι οποίοι μη έχοντας δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις 
συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τους με ίδια οικονομικά μέσα, κατέφευγαν στην αρχή στο 
δανεισμό, τις περισσότερες φορές με εγγύηση του Κράτους, και στη συνέχεια, όταν οι δυνατό
τητες του δανεισμού τους είχαν εξαντληθεί, στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Στους παραπάνω 
κύριους λόγους θα μπορούσε επίσης να προστεθεί και η ύπαρξη συσσωρευμένων ατακτοποίη- 
των υποχρεώσεων προηγούμενων ετών ορισμένων φορέων. Οπως όμως αναφέρθηκε σε προη
γούμενη παράγραφο, η αύξηση των επιχορηγήσεων, κατά ένα μικρό μέρος, ήταν λογιστική 
αφού πιστώσεις γραμμένες σε άλλες κατηγορίες μεταφέρθηκαν στις επιχορηγήσεις, από τις 
οποίες πληρώθηκαν και στις οποίες καταλογίσθηκαν, όπως αυτό συνέβη στις δαπάνες εξυπη
ρέτησης του Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου κονδύλι 7,2 δισ. δρχ. μεταφέρθηκε από 
την κατηγορία αυτή στην επιχορήγηση του Ταμείου Εθνικής Αμυνας και Εθνικού Στόλου για να 
πληρωθούν μέοω αυτού οι υποχρεώσεις του Δημοσίου.

Οι δαπάνες των εγγυήσεων αυξήθηκαν κατά 4 δισ. δρχ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 
εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δανείου του Ο.Α.Σ. από Τράπεζες του Εξωτερικού.

Οι λοιπές δαπάνες παρουσίασαν μια ελαφρά αύξηση έναντι των προβλέψεων η οποία 
οφείλεται στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο κατά το 1989, στις πρόσθετες ανάγκες 
που προέκυψαν για την καταστολή της τρομοκρατίας καθώς και στις πληρωμές δαπανών για 
προμήθειες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.

Στον Πίνακα 3.7 παρουσιάζονται οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουρ
γείο. Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτό ένας σημαντικός αριθμός Υπουργείων παρουσίασε 
αυξήσεις που υπερβαίνουν το 20%. Μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσιάζουν οι δαπάνες των 
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Παιδείας, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου, Γεωργίας, Εργασίας, Βιομηχανίας 
Ενέργειας - Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών - Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας και 
Δημόσιας Τάξης.

Οι δαπάνες του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως παρουσίασαν σε σχέση με το
1988 αύξηση κατά 6.000 εκατ. δρχ. ή ποσοστό 69,2%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
της επιχορήγησης προς την ΕΡΤ Α.Ε.

Οι δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών αυξήθηκαν το 1989 κατά 51.051 εκατ. δρχ. ή 
ποσοστό 81%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του συστήματος της κάλυψης 
των οικονομικών αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την παροχή ποσοστού επί του φόρου 
εισοδήματος και των τελών κυκλοφορίας, αντί της οικονομικής ενίσχυσής της από τον Προϋ
πολογισμό. Για την κάλυψη όμως επιτακτικών αναγκών της, η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιχορηγή
θηκε και κατά το 1989 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το ποσό των 9.000 εκατ. δραχμών.

Οι δαπάνες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν το
1989 κατά 182.810 εκατ. δραχ. ή ποσοστό 33,7%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά πρώτο λόγο 
στην καταβολή αυξημένων επιχορηγήσεων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα για την αντιμετώπιση 
των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς και των λειτουργικών δαπανών τους. 
Επίσης οι δαπάνες νοσηλείας των Δημοσίων Υπαλλήλων αυξήθηκαν κατά το ίδιο έτος σημαντι
κά λόγω αύξησης του αριθμού ασφαλισμένων του Δημοσίου και υπαγωγής στην υγειονομική 
περίθαλψη από το δεύτερο εξάμηνο του 1989 του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
Δημοσίου Δικαίου της χώρας, καθώς και λόγω αύξησης των τιμολογίων των νοσηλειών και των 
τιμών ορισμένων φαρμάκων.

Τρίτος σημαντικός επίσης λόγος της μεγάλης αύξησης των δαπανών του Υπουργείου αυ
τού είναι η αύξηση των επιχορηγήσεων προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΙΚΑ, ΟΓΑ,
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Πίνακας 3.7

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργείο

1988 1989
Μεταβολή

Πραγμ/σεις Προυπ/σμός Πραγμ/σεις* %

Προεδρία Δημοκρατίας 249.5 386,0 361,0 44,7
Βουλή 4.296.3 4.929,0 4.400,0 2,4
Προεδρίας Κυβέρνησης 8.673.1 10.571,0 14.673,0 69.2
Εσωτερικών 63.009.9 96.501,0 1 14.061,0 81,0
Εξωτερικών 17.686.5 23 855,0 21.045,0 19.0
Εθνικής' Αμυνας 327.736.2 350.000,0 353.651,0 7.9

(ΕΥΠ) (2.905.9) (3.589,0) (3.800.0) (30.8)
Εθνικής Οικονομίας 8.100.1 9.109,0 8.047.0 -0.7
Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλ . 542.162,4 647.686,0 724.972.0 33.7
Δικαιοσύνης 26.731,7 28.542,0 28.545,0 6.8
Παιδείας 242.1 17.1 276.220,0 305.902,0 26.3
Πολιτισμού 23.256.4 26.942,0 27.054,0 16.3
Οικονομικών 1.252.688.7 1.503.161,0 1.537.907.0 22,8

(Γενικές Κρατικές Δαπάνες) (1.221.761.7) (1.465.713.5) (1.497.419.4) (22.6)
Μακεδονίας Θράκης 366.0 1.425,0 1.562,0 326.8
Αιγαίου 630.7 862.0 1.271,0 101,5
Γ εωργίας 127.882.7 139.212,0 160.494,0 25.5

(Επιδοτήσεις Γεωργίας) (97.348.7) (105.500,0) 11 16.61 1.71 (19.8ι
ΥΠΕΧΩΔΕ 23.967.6 24.995,0 28.121,0 17.3
Εργασίας 2 538.4 3.620.0 4.519,0 78.0
Βιομηχανίας 6.147,8 7.756.0 7.821.0 27.2
Εμπορίου 4.152.7 4.645,0 26.567.0 539.8
Μεταφορών-Εποικ. 50.499.0 58.403,0 61.194,0 21.2

<Ελλειμ. Συγκ. Φορέωνι <40.4 81.01 '46.000.0) <46.9 50.01 (16.0.
Ναυτιλίας 8.01 1.2 9 175.0 13.608.0 69.9
Δημόσιας Τάξης 69 885.3 83.805.0 ' 96.253.0 37.7
Τουρισμού - - 2.563.0
Υπηρ. Υποστ. Νομαρχ. - 9.0
Αποθεματικό 50.000.0 - -
Σύνολο 2.810.789.3 3.361.800,0 3.544.600.0 26.1

'Προσωρινά στοιχεία

ΤΕΒΕ κλπ., για την αντιμετώπιση των αυξημένων και συσσωρευμένων αναγκών τους καθώς και 
η τακτοποίηση αποδόσεων εσόδων προς τον ΟΓΑ, το ΤΣΑ, το ΙΚΑ και το ΤΑΕ, τα οποία 
πληρώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με προκαταβολή.

Οι δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας αυξήθηκαν το 1989 σε σχέση με το 1988 κατά 
63.785 εκατ. δρχ. ή ποσοστό 26,3%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην πρόσληψη νέου διδακτι
κού προσωπικού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις αμοιβές του προσωπικού της στοι
χειώδους και μέσης Εκπαίδευσης για την αγορά βιβλίων και στη γενίκευση του θεσμού των 
κατά τρίμηνο υπερωριών των εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή στη ρύθμιση αυτή και των δα-
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Πίνακας 3. 9

Αριθμός συνταξιούχων κατά την 5ετία 1985 - 1989.

1985 1986 1987 1988 1989
Δεκ/βριος Νοέμβριος Νοέμβριος Δεκ/μβριος Δεκ/βριος

Πολιτικοί 87.371 95.150 103.825 108.555 111.597
Σιδηροδρομικοί 14.886 14.745 14.589 14.359 14.090
Στρατιωτικοί 65.525 67.340 70.171 72 381 74.428
Πολεμικοί 47.637 47.733 48.338 48.375 48.476
Δημοτικοί - Κοινοτ. 15.182 16.080 17.839 18.494 18.738
Αντίστ. ΟΓΑ - - - - 35.369

Σύνολο 230.601 241.048 254.762 262.164 302.698

σκάλων. Επίσης σημαντικά ποσά διατέθηκαν για την επιπρόσθετη επιχορήγηση των Α.Ε.Ι., με 
σκοπό τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής τους και την αύξηση του συσσιτίου των φοιτη
τών, καθώς και στα ΤΕΙ για τους ίδιους λόγους και επιπλέον, για την εκτέλεση προγραμμάτων 
που χρηματοδοτούνται μερικώς από την Ε.Ο.Κ. Τέλος σημαντικά επιπρόσθετα ποσά καταβλή
θηκαν για τη μισθοδοσία του Εφημεριακού Κλήρου.

Η αύξηση των δαπανών του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης είναι φαινομενική, διότι 
στις δαπάνες του Υπουργείου αυτού του έτους 1989 έχουν μεταφερθεί δαπάνες απόδοσης 
εσόδων, που βάρυναν τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Οι δαπάνες του Υπουργείου Αιγαίου είναι αυξημένες έναντι του 1988 κατά 101,5%, που 
οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για την επιδότηση των άγονων γραμμών.

Η αύξηση των δαπανών του Υπουργείου Εργασίας κατά το 1989 οφείλεται στην καταβολή 
αυξημένων κονδυλίων για την επιδότηση του κόστους της επαρχιακής βιομηχανίας.

Οι δαπάνες του Υπουργείου Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας αυξήθηκαν το 1989 
κατά 1.673 εκατ. δρχ. ή ποσοστό 27,2%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις αυξημένες επιχορηγή
σεις που καταβλήθηκαν στα εποπτευόμενα από το Υπουργείο αυτό Νομικά Πρόσωπα Δημο
σίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμούς (Δημόκριτος, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΟΤ κλπ.).

Οι δαπάνες του Υπουργείου Εμπορίου κατά το 1989 εμφανίζονται κατά πολύ αυξημένες 
σε σχέση με εκείνες του 1988, καθώς και με τις προϋπολογισθείσες. Η διαφορά οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι δαπάνες προμηθειών των άλλων Υπουργείων, που γίνονται μέσω της Υπηρεσίας 
Κρατικών Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1797/88, καταλογίζονται πλέον 
στους ειδικούς για κάθε Υπουργείο φορείς του Προϋπολογισμού του Υποργείου Εμπορίου και 
εμφανίζονται απολογιστικά στις δαπάνες του Υπουργείου αυτού. Αν από το σύνολο των δαπα
νών του Υπουργείου Εμπορίου αφαιρεθούν οι δαπάνες των προμηθειών που έγιναν για λογα
ριασμό άλλων Υπουργείων, τότε οι κυρίως δαπάνες του Υπουργείου Εμπορίου αυξήθηκαν το 
1989 σε σχέση με το 1988 κατά 35,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιχορήγηση της 
αλευροβιομηχανίας κατά το θέρος του 1989.

Η κατά 21,2% αύξηση των δαπανών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών οφεί
λεται στην καταβολή αυξημένων πρόσθετων παροχών (αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 
καθώς και για εργασία νυκτερινών και εξαιρέσιμων ημερών) στο προσωπικό της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και στην αύξηση των επιχορηγήσεων προς τους Συγκοινωνια
κούς φορείς της Πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης κατά 950 εκατ. δραχμές.

Οι δαπάνες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αυξήθηκαν κατά 69,9% λόγω επιχορή
γησης κατά το 1989 για πρώτη φορά του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου κατά 3.400 εκατ.
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δρχ., προκειμενου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες πληρωμής των συντάξεων των 
Ναυτικών.

Οι δαπάνες, τέλος, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης αυξήθηκαν το 1989 κατά 26.368 
εκατ. δρχ. ή ποσοστό 37,7%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις σημαντικές εισοδηματικής 
φύσεως, ρυθμίσεις που έγιναν κατά το 1989 και αποσκοπούσαν στη βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης των οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας. Έτσι, κατά το έτος αυτό χορηγήθηκε στο 
στρατιωτικό προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας το επίδομα εξομάλυνσης καθώς και το στε- 
γαστικό επίδομα, τριπλασιάστηκε η αμοιβή για την απασχόληση του πέραν του πενθημέρου και 
τέλος χορηγήθηκε εκλογική αποζημίωση για τις προσφερθείσες κατά τις δύο εκλογικές αναμε
τρήσεις του 1989 υπηρεσίες.

Πέραν αυτών, σημαντικά ποσά διατέθηκαν για τον εξοπλισμό των Σωμάτων Ασφαλείας 
προκειμένου αυτά να καταστούν ικανά να αντιμετωπίσουν το συνεχώς αυξανόμενο κύμα βίας 
και κυρίως να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία.

3.4. Επιδοτήσεις στη Γεωργία
Ο τομέας της Γεωργίας από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα πήρε 

μια καινούργια διάσταση αφού, όπως είναι γνωστό, εντάχθηκε μέσα στα πλαίσια της κοινής 
αγροτικής πολιτικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με όλες τις ευεργετικές συνέπειες, όπως η 
εγγύηση της γεωργικής παραγωγής, η προστασία και η αύξηση του εισοδήματος των αγροτών, 
η παρέμβαση προς στήριξη των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η προστασία τους από τον 
ανταγωνισμό τρίτων χωρών κλπ.

Παράλληλα ασκείται και η Εθνική Αγροτική Πολιτική που δεν έρχεται σε αντίθεση με την 
Κοινοτική Αγροτική Πολιτική.

Το μέσο με το οποίο η Κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει με εθνικούς πόρους τα 
διαρθρωτικά προβλήματα της γεωργίας και να βελτιώσει τα εισοδήματα των αγροτών είναι ο 
προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας.

Πέραν των εγχώριων αυτών πόρων που διοχετεύονται προς την ελληνική γεωργία, υπάρ
χουν και οι Κοινοτικοί πόροι που εισρέουν επίσης στην ελληνική γεωργία και για τους οποίους 
καταβάλλεται προσπάθεια, με κατάλληλο προγραμματισμό, να συμβάλλουν στη γρηγορότερη 
ανάπτυξη της γωργικής παραγωγής και στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών.

Αναλυτικά οι δαπάνες προς τη γεωργία κατά το 1989 που προέρχονται από εθνικούς 
πόρους δίνονται στον Πίνακα 3.10 ενώ αυτές που προέρχονται από Κοινοτικούς πόρους στον 
Πίνακα 3.11.

3.4.1. Επιδοτήσεις Υπουργείου Γεωργίας
Οι συνολικές εισροές προς τη γεωργία που δόθηκαν από εθνικούς πόρους το 1989, μέσω 

του τακτικού προϋπολογισμού, έφθασαν στο ποσό των 116,6 δισ. δραχ. έναντι των 105,5 δισ. 
που προϋπολογίσθηκαν και 97,3 δισ. του 1988.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στις αυξημένες δαπάνες για οικονομικές ενισχύσεις προϊόντων 
και δραστηριοτήτων, για την κάλυψη χρηματοδοτικών και διαχειριστικών εξόδων του ΕΛΕΓΕΠ, 
για την κάλυψη ελλειμμάτων των διαχειρίσεων λιπασμάτων και καπνού, καθώς επίσης και στην 
αύξηση της επιχορήγησης προς τον ΕΛΓΑ για την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών του.

Οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωρ
γίας περιλαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις προσανατολισμού - διαρθρώσεων, επιδοτήσεις 
ορισμένων προϊόντων και δραστηριοτήτων, καθώς και επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δα
νείων, που χορηγήθηκαν από την ΑΤΕ προς τους αγρότες. Το 1989, το σύνολο αυτών των 
επιδοτήσεων έφθασε τα 72,2 δισ. έναντι των 67 δισ. που προϋπολογίσθηκαν και 56,6 δισ. 
δρχ., του 1988. Το πρόγραμμα ενισχύσεων και δραστηριοτήτων, που καταρτίζει κάθε χρόνο το
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Υπουργείο Γεωργίας, παρουοιάζει ετεροχρονισμό μεταξύ εγκρίοεων και πληρωμών. Ο ετερο
χρονισμός αυτός οφείλεται στη φύση της αγροτικής παραγωγής που κατανέμεται συνήθως 
μεταξύ δύο ημερολογιακών ετών, καθώς και σε αντικειμενικές δυσκολίες έγκαιρης υποβολής 
των απαιτουμένων δικαιολογητικών εκ μέρους των δικαιούχων.

Ετσι ένα μέρος των εγκρίσεων, που δεν πρόλαβε να εκταμιευθεί στον ίδιο χρόνο, μετα- 
φέρεται στον επόμενο. Τα ποσά επομένως που εμφανίζονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό 
αφορούν μόνο πληρωμές και διαφέρουν από τα ποσά που αναφέρονται στα προγράμματα. 
Έτσι πέραν από τα ποσά που καταβλήθηκαν το 1989, βάσει του προγράμματος του έτους 

αυτού, έχουν αναγνωρισθεί και υποχρεώσεις, που θα εκπληρωθούν μέσα στο 1990. Για το 
1989, οι εκταμιεύσεις του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων προσανατολισμού - διαρ
θρώσεων που περιλαμβάνουν τόσο εθνικές ενισχύσεις, όσο και ενισχύσεις με κοινοτική συμμε
τοχή, έφθασαν τα 60,5 δισ. δρχ. έναντι 53 δισ. που προϋπολογίστηκαν και 40,6 δισ. του 1988.

Οι κατηγορίες δαπανών που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενισχύσεων προσανατολι
σμού αναφέρονται στη φυτική παραγωγή, (όπως επενδύσεις για πειράματα και ερευνητικά 
προγράμματα, ενισχύσεις για την ανάπτυξη δασικών δρστηριοτήτων), τη ζωική παραγωγή 
(όπως επενδύσεις στην κτηνοτροφία που δεν μπορούν να υπαχθούν στον Κανονισμό 797/85), 
την κτηνιατρική (όπως προμήθεια φαρμάκων, προγράμματα για έρευνα, μικρά στέγαστρα) και 
την αλιεία (όπως έρευνα για την σπογγαλιεία, αποσύρσεις σκαφών κλπ).

Τα προγράμματα διαρθρωτικού χαρακτήρα, στα οποία συμμετέχει η Ε.Ο.Κ., είναι:
Προγράμματα σε εφαρμογή του Κανονισμού 797/85. Τα σημαντικότατα αυτά προγράμμα

τα που αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έχουν στόχο την 
ενίσχυση των παραγωγών ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεών 
τους. Περιλαμβάνουν δηλαδή ενισχύσεις εκμεταλλεύσεων, που πραγματοποιούν επενδύσεις 
σε τομείς προωθουμένων και διατηρουμένων ειδών και ποικιλιών, ενισχύσεις στις ορεινές και 
προβληματικές περιοχές της χώρας (εξισωτική αποζημίωση), καθώς επίσης και ενισχύσεις για 
την εκπαίδευση των γεωργών, με σκοπό τη βελτίωση των εκμεταλλεύσεών τους.

Πρόγραμμα ανάπτυξης συλλογικών δραστηριοτήτων 22 Νομών της χώρας, το οποίο συνε
χίστηκε και δραστηριοποιήθηκε πιο έντονα το 1989.

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων (Καν.795/85) και εσπεριδοειδών (Καν.3223/88). 
Το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης των εσπεριδοειδών, που έληξε το 1987 και στη συνέχεια 
παρατάθηκε, λόγω των ζημιών της άνοιξης του 1987, έχει ως στόχο τη βελτίωση των ποικιλιών, 
τη διεύρυνση της εμπορικής περιόδου, και την καλύτερη τοποθέτηση των προϊόντων στις διε
θνείς αγορές.

Προγράμματα για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών που περιλαμβάνουν ενισχύσεις υπό 
μορφή κινήτρων σε παραγωγούς για να εγκαταλείψουν καλλιέργειες μη αποδοτικές και να τις 
αντικαταστήσουν με άλλες, που έχουν μελλοντική προοπτική στις αγορές και ιδιαίτερα στις 
αγορές της Κοινότητας.

Πρόγραμμα ενισχύσεων σε μονάδες παραγωγής βάμβακος για την πραγματοποίηση επεν
δύσεων όπως προμήθεια βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών.

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.). Τα προγράμματα αυτά ενισχύονται 
από την Κοινότητα μέχρι 70%. Κατά το 1989 συνεχίστηκε και επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμο
γής τους. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν:

- Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης καλλιεργειών όπως μηλιές, ελιές, κερασιές, καρυδιές, καπνά
κλπ.

-Αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας.
-Ενισχύσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, προγραμμάτων καταπολέμησης ασθενειών, 

κτηνιατρικών προγραμμάτων καταπολέμησης νοσημάτων, δημιουργίας πυρήνων βελτιωμένου 
γενετικού υλικού κλπ.
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Πίνακας 3.10

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

(οε εκατ. δρχ.)

1988 1989

Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Πραγμ/σεις*

Οίκον.Ενισχύσ. Επιδοτήσεις 
- Οικονομικές Ενισχύσεις

56.580,7 67.000,0 72.186,7

προσανατολισμού-διαρθρώσεων 
- Επιδοτήσεις επιτοκ.στεγα-

40.635,2 53.000,0 60.516,7

στικών δανείων 
- Επιδοτήσεις γεωργικών

1.200,0 2.500,0 2.500,0

προϊόντων και δραστηρ/των 
Ειδικός Λογ/ομός Εγγυήσεων Γεωργικών

14.745,5 11.500,0 9.170,0

προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) 2.000,0 3.000,0 3.633,0
-Έξοδα Χρηματοδότησης 

Λογαριασμοί Ειδικών Διαχειρίσεων
2.000,0 3.000,0 3.633,0

Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων 38.768,0 31.000,0 34.925,0
-Διαχείριση λιπασμάτων 32.000,0 26.000,0 28.600,0

·· σταφίδων 4.675,0 1.500,0 -

>· καπνών 2.093,0 3.500,0 6.325,0
Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλ. (ΕΛ.Γ.Α.) - 2.500,0 3.500,0

-Επιχορήγηση ΕΛΓΑ - 2.500,0 3.500,0
Διάφορες Επιστροφές - 2.000,0 2.367,0

-Επιστροφή στο FEOGA 2.000,0 2.367,0

Σύνολο 97.348,7 105.500,0 116.611,7

‘Προσωρινά Στοιχεία

-Εφαρμογή προγραμμάτων αγροτοτουρισμού.
Κατά το 1989 άρχισε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά το νέο πρόγραμμα της πρόωρης 

συνταξιοδότησης των αγροτών.
Για την επιδότηση της αγροτικής στέγης ή τη βελτίωση της υπάρχουσας, χορηγούνται από 

την ΑΤΕ στους αγρότες χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια με επιδότηση του Κρατικού Προϋπολο
γισμού. Κατά το 1989, για την επιδότηση του επιτοκίου των δανείων αυτών, καταβλήθηκαν από 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2,5 δισ., όσα δηλ. είχαν προϋπολογισθεί, έναντι 1,2 δισ. του
1988.

Τέλος για την επιδότηση διαφόρων γεωργικών δραστηριοτήτων, απορροφήθηκαν κατά το
1989, 9,2 δισ. δρχ. έναντι 11,5 δισ. που προϋπολογίστηκαν και 14,7 δισ. του 1988. Η μείωση 
αυτή οφείλεται στην προσπάθεια για τον περιορισμό των ενισχύσεων αυτών, με παράλληλη 
αύξηση των διαρθρωτικών ενισχύσεων.
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3.4.2. Λογαριασμός Ειδικών Διαχειρίσεων
Τα ελλείμματα των λογαριασμών ειδικών διαχειρίσεων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων 

κατά το 19Θ9 έφθασαν το ποσό των 34,9 δισ. δρχ. έναντι 31,0 δισ. που προϋπολογίστηκαν και
38,8 δισ. το 1988. Η αύξηση έναντι των προϋπολογισθέντων οφείλεται στο γεγονός ότι κατά 
το έτος που έληξε, διατέθηκαν επί πλέον κονδύλια για την κάλυψη του ελλείμματος τόσο των 
λιπασμάτων όσο και των καπνών.

Για την κάλυψη του ελλείμματος από τη διαχείριση λιπασμάτων διατέθηκαν 28,6 δισ. δρχ. 
έναντι 26,0 δισ. που προϋπολογίστηκαν και 32,0 δισ. που διατέθηκαν το 1988. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται στη διατήρηση σταθερής επί μία σχεδόν τριετία της τιμής διάθεσης των λιπασμάτων.

Για την κάλυψη του ελλείμματος από τη διαχείριση καπνού, διατέθηκε από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό το 1989 ποσό δρχ. 6,3 δισ. έναντι 3,5 δισ. που προϋπολογίστηκαν και 2,1 δισ. 
που διατέθηκαν το 1988. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων του 
Δημοσίου.

Τέλος για την κάλυψη του ελλείμματος από τη διαχείριση σταφίδων το 1989 δεν διατέθη
κε κανένα ποσό.

3.4.3. Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων

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

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

Μέσω του ΕΛΕΓΕΠ διατίθενται στην ελληνική γεωργία τα Κοινοτικά κεφάλαια που έχουν 
ως στόχο τη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών μέσα στα πλαίσια της Κοινής Αγρο
τικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Ως φορέας Κοινοτικής παρέμβασης ο ΕΛΕΓΕΠ πραγματοποιεί συγκεντρώσεις προϊόντων 
για λογαριασμό της Κοινότητας. Η συγκέντρωση αυτή γίνεται με χρηματοδότηση της ΑΤΕ η 
εξόφληση της οποίας γίνεται από τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται από την πώληση των 
προϊόντων. Το κόστος της χρηματοδότησης για τη συγκέντρωση των προϊόντων καλύπτεται 
κατά τα 2/3 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατά το 1/3 από την Κοινότητα.

Οι ενισχύσεις για τα γεωργικά προϊόντα που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, πληρώ
νονται στους δικαιούχους με εθνικά κεφάλαια, που προέρχονται από τη χρηματοδότηση της 
ΑΤΕ και επιστρέφονται από την Κοινότητα.

Ο νέος αυτός τρόπος χρηματοδότησης του ΕΛΕΓΕΠ από την Κοινότητα γίνεται τώρα με 
το σύστημα των προκαταβολών, το οποίο αντικατέστησε το σύστημα των επιστροφών. Για το 
λόγο αυτό ο ΕΛΕΓΕΠ δανείζεται από την ΑΤΕ όπως και για την συγκέντρωση προϊόντων.

Κατά το 1989, για τη χρηματοδότηση της συγκέντρωσης προϊόντων παρέμβασης και για 
την πληρωμή των γεωργικών δαπανών (FEOGA-Εγγυήσεις), συνάφθηκαν μεταξύ της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας (ΔΙΔΑΓΕΠ) και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 
δύο συμβάσεις 41,2 και 120,0 δισ.δραχ. αντίστοιχα, με επιτόκιο 21,5%.

Το 1989 καταβλήθηκαν ενισχύσεις από τον Τομέα FEOGA-Εγγυήσεις ποσού δρχ. 286,8 
δισ. έναντι 260,0 δισ. που προϋπολογίστηκαν και 217,1 δισ. το 1988. Η αύξηση έναντι του 
1988 οφείλεται στη μεταβολή της ισοτιμίας της πράσινης δραχμής έναντι του ECU.

Από τις πληρωμές των ενισχύσεων ενδέχεται, ύστερα από έλεγχο των αρμοδίων οργάνων 
της Κοινότητας, να μην εγκριθούν ορισμένες πληρωμές. Εκ του λόγου αυτού δημιουργείται 
υποχρέωση της χώρας για την κάλυψη των δαπανών αυτών, που απορρίφθηκαν από την Κοινό
τητα.
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Πίνακας 3.11

Δαπάνες από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό του 1989 '

Οικονομικές ενισχύσεις κατά κατηγορίες: 
Επιδοτήσεις εξαγωγών

Προϋπ/σμός

14.603

(σε εκατ. δρχ.)

Πραγμ/σεις'

16.525
Επιδοτήσεις παραγωγής 78.983 102.924
Ενισχύσεις μεταποίησης 33.512 26.000
Δημόσια αποθεματοποίηση 1.567 2.248
Διάφορες ενισχύσεις 131.335 139.145

Σύνολο 260.000 286.842

Οικονομικές ενισχύσεις κατά προϊόν:
Σιτηρά - ρύζι 12.701 21.648
Ζάχαρη 1.091 961
Ελαιόλαδο 37.051 39.361
Ελαιούχα - 2.474
Υφαντικά 48.260 56.418
Οπωροκηπευτικά 44.530 51.808
Κρασιά 3.243 3.779
Καπνός 50.980 45.412
Γ αλακτοκομικά 711 1.182
Βόειο κρέας 1.215 1.325
Πρόβειο κρέας 28.414 32.671
Ν.Ε.Π. 25.000 26.606
Λοιπά 6.804 3.197

Σύνολο 260.000 286.842

‘Προσωρινά οτοιχεια

Από την εκτέλεση συνεπώς των πιο πάνω δραστηριοτήτων, δημιουργεϊται στον ΕΛΕΓΕΠ 
έλλειμμα το οποίο έχει τρεις πηγές προέλευσης: Το χρηματοδοτικό κόστος του δανεισμού του 
από την ΑΤΕ για την παρέμβαση, το χρηματοδοτικό κόστος για την καταβολή των δαπανών 
FEOGA-Εγγυήσεις από εθνικά κεφάλαια, το οποίο δεν καλύπτεται εξόλοκλήρου από την Κοι
νότητα, και τις απορρρίψεις δαπανών που δεν ήσαν σύμφωνες με τους Κοινοτικούς Κανονι
σμούς. Το έλλειμμα αυτό καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Το έλλειμμα του ΕΛΕΓΕΠ από το χρηματοδοτικό κόστος που δημιουργήθηκε, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, κατά το 1989 έφθασε στο ποσό των 6,5 δισ.δραχ. Απ’ αυτά πληρώθηκαν τα 3,6 
δισ.δραχ., έναντι 3,0 που προϋπολογίστηκαν και 2,0 του 1988.

Οι απορρίψεις δαπανών ανήλθαν σε 6,9 δισ.δραχ. από τα οποία πληρώθηκαν τα 2,4 δισ. 
δραχ., από 2,0 διο. που είχαν προϋπολογιστεί.
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3.5. Χρηματικές δοσοληψίες με την ΕΟΚ

Το καθαρό δημοσιονομικό όφελος της χώρας μας από τις χρηματικές δοσοληψίες με την 
ΕΟΚ ανήλθε το 1989 σε 353,5 δισ. δραχμές, παρουσίασε δηλαδή έναντι του 1988 αύξηση 
κατά 36%, και έχει υπερβεί τις σχετικές προβλέψεις κατά 4,6%.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 3.12 οι εισπράξεις το 1989 
σημείωσαν αύξηση κατά 32,5% έναντι των αντιστοίχων εισπράξεων του προηγούμενου οικο- 
νομ. έτους 1988, που οφείλεται: α) στην αύξηση των εισπράξεων από το Τμήμα Εγγυήσεων 
του FEOGA 32,2%, λόγω της αναπροσαρμ9Υής της πράσινης ισοτιμίας και της αυξημένης 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων, συνεπεία των καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν 
το έτος αυτό, και β) στην αύξηση των απολήψεων από τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, 
FEOGA-Προϋπολογισμός 63%) λόγω αύξησης του ποσοστού συμμετοχής των Ταμείων στη 
χρηματοδότηση ενεργειών, που υπάγονται στο στόχο 1 του οριζόντιου κανονισμού 4053/88 
(που διέπει τα διαρθρωτικά Ταμεία), στον οποίο υπάγεται το μεγαλύτερο μέρος των προγραμ
μάτων, που υποβάλλει η χώρα μας στην ΕΟΚ για χρηματοδότηση.

Σημειώνεται ότι το 1989 είναι ουσιαστικά το πρώτο έτος, στο οποίο αρχίζουν να γίνονται 
αισθητά τα αποτελέσματα της εφαρμογής της απόφασης του Ευρ. Συμβουλίου για το διπλασια
σμό των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων στην περίοδο 1988-1993.

Τέλος, οι πληρωμές προς την ΕΟΚ το 1989 έφθασαν τα 108,3 δισ. δραχμές, σημείωσαν 
δηλαδή αύξηση κατά 22% έναντι των αντιστοίχων πληρωμών του 1988. Η αύξηση αυτή οφείλε
ται: α) στη μεγαλύτερη συμμετοχή μας στη χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού το 
1989 σε σχέση με το 1988 λόγω αύξησης των δαπανών του κατά 4,2% β) στη διαφορά της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ECU-δραχμής, που λαμβάνεται υπόψη για τη μετατροπή της 
συνεισφοράς της χώρας μας στη χρηματοδοτήση του κοινοτικού πρ/σμού βάσει ΦΠΑ και ΑΕΠ 
από 166,9 το 1988 σε 172,8 το 1989 γ) στην αύξηση των αποδιδομένων ιδίων πόρων, λόγω 
της σε δραχμές αύξησης των εισαγωγικών δασμών, εξαιτίας της διολίσθησης της δραχμής, και 
δ) στην πληρωμή συμπληρωματικού ποσού 9 δισ.δραχ. για τακτοποίηση συνεισφορών μας στην 
ΕΟΚ βάσει ΦΠΑ έτους 1988.

3.6 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 1989.

Η τελική διαμόρφωση των συνολικών πληρωμών του Π.Δ.Ε. το 1989 έφθασε το ύψος των
428,500 εκατ. δρχ. έναντι 365.400 εκατ. το 1988.

Όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα (3.13) οι διοικητικές δαπάνες κρατήθηκαν και 
το έτος 1989 σε σχετικά χαμηλά επίπεδα δίνοντας έτσι και πάλι το προβάδισμα στις δαπάνες 
για έργα και μελέτες.

Εξάλλου οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. εμφανίζονται στον πίνακα 3.14.
Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτό τα έσοδα από Κοινοτικούς πόρους κατά το 1989 

υπερβαίνουν μόλις κατά 4,9 δισ. δρχ. τα αντίστοιχα έσοδα του 1988, με αποτέλεσμα η συμμε
τοχή των ιδίων και των κοινοτικών πόρων στη συνολική χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. να ανέρχε
ται σε 13,2% έναντι 13,7% το 1988. Κατά το υπόλοιπο ποσοστό το πρόγραμμα χρηματοδοτή
θηκε από πιστωτικά έσοδα.

Στους πίνακες 3.15 και 3.16 παρουσιάζονται αναλυτικά οι πληρωμές των ετών 1988 και 
1989 του Π.Δ.Ε. κατά τομέα και φορέα αντίστοιχα.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των πινάκων αυτών κατά το έτος 1989 παρουσιάστη
καν οι ακόλουθες αποκλίσεις έναντι του 1988.

Ο τομέας του Τουρισμού - Μουσείων - Μνημείων, παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση 
(+106,9%) και αυτό οφείλεται στα μεγάλα ποσά που διατέθηκαν για την πρόοδο των εργασιών
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Χρηματικές Δοσοληψίες με την Ε.Ο.Κ.

Πίνακας 3.12

(σε εκατ. δρχ.)

1988 1989 Μεταβολή
Πραγμ/σεις Προβλ. Πρ/σεις %

I. Αποδόσεις στην ΕΟΚ (Πληρωμές) 88.795,1 101.700 108.286,3 22,0
1. Ιδιοι Κοινοτικοί Πόροι 73.467,7 96.000 95.546,7 30,1
Δασμοί ΚΕΔ 19.929,6 23.500 26.319,3 32,1
Δασμοί ΕΚΑΧ - 400 696,7 -

Γεωργικές Εισφορές κλπ 3.055,6 4.200 4.426,6 44,9
Εισφορές ζάχαρης 1.431,3 3.200 1.831,9 28,0
Συνεισφορές με βάση το ΦΠΑ 49.051,2 57.600 55.676,7 13,5
Συνεισφορές με βάση το ΑΕΠ - 7.100 6.595,5 -

2. Διάφορες συνεισφ.ή επιστροφές 12.659,6 2.000 9.889,5 -21,9
Διάφορες συνεισφορές 30,4 1.500 9.555,0 31.330,9
Εισφορές από ανεκτέλεστα πρ/τα 736,7 500 334,5 -54,6
Διακυβερνητική Συμφωνία 11.892,5 - - -

3. Εισφορές εκτός Κοινοτ.Πρ/σμού 2.667,8 3.700 2.850,1 6,8
Συμμετοχή οτο 6ο ΕΤΑ 2.231,1 2.800 2.850,1 27,8
Συμμ.στο πρόγρ.επισιτ.βοήθ. 436,7 900 - -

II. Απολήψεις από την ΕΟΚ(Εισπρ,) 348.680,3 439.600 461.797,1 32,5
1. Τακτικός Προϋπ/σμός 32.061,2 37.100 36.313,1 13,3
Έξοδα είσπρ.ιδίων πόρων 3.355,4 3.000 3.327,5 -0,8
Διάφορες ή έκτακτες απολήψ. 12.253,8 4.600 1.018,8 -91,7
Απολήψεις από FEOGA Προσανατ. 9.273,7 20.000 18.665,3 101,3
Απολήψεις από Κοινών.Ταμείο 7.178,3 9.500 13.301,5 85,3
Λοιπές απολήψεις - - - -

2. Προϋπ/σμός Δημ.Επενδύσεων 42.994,8 81.000 48.003,6 11,7
Απολ.από περιφ.Ταμείο (ΕΤΠΑ) 21.532,0 45.000 28.792,4 33,7
Απολήψεις από ΜΟΠ 11.403,6 20.000 5.294,7 -53,6
Απολήψεις από FEOGA-Προσανατ. 9.729,8 14.000 13.713,8 40,9
Λοιπές απολήψεις 329,4 2.000 202,7 -38,5

3. Προϋπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ 217.067,2 260.000 286.842,5 32,2
Απολήψεις από FEOGA-Εγγυήσ. 217.067,2 260.000 286.842,5 32,2
Απολήψεις από επισιτ.βοήθ. - - - -

4. Προϋπολογισμός τρίτων 56.557,1 61.500 90.637,9 60,3
Απολήψεις από Κοινών.Ταμείο 19.409,6 20.500 26.612,0 37,1
Απολήψεις από ΕΤΠΑ 27.419,2 30.000 55.952,6 104,1
Απολήψεις από FEOGA-Προσανατ. 4.145,1 3.500 4.640,4 12,0
Απολήψεις από ΜΟΠ 4.932,6 5.500 2.327,5 -52,9
Λοιπές απολήψεις 650,6 2.000 1.105,4 69,9

III.Καθαρές εισπράξεις 259.885,2 337.900 353.510,8 36,0
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ανέγερσης του Μεγάρου Μουοικής Αθηνών (6.200 εκατ), το διαφημιστικό πρόγραμμα τουρι
σμού, τα έργα Ακρόπολης Αθηνών κ.λ.π.

Σημαντική επίσης αύξηση παρουσιάζει και ο τομέας του Οικισμού (+90%) που οφείλεται 
στα έργα για το περιβάλλον, τα οικιστικά προγράμματα και την κάλυψη υποχρεώσεων που 
προκλήθηκαν από την επιδότηση επιτοκίων δανείων εργατικής κατοικίας.

Ο τομέας Εγγειοβελτιωτικών έργων παρουσιάζει αύξηση κατά 45,7% η οποία οφείλεται 
στην εξόφληση υποχρεώσεων από παλαιές εργασίες, αποζημιώσεις σε θίγόμενους από το 
έργο Σμοκόβου και στην αυξημένη χρηματοδότηση της ενωτικής διώρυγας Αλιάκμονα - Αξιού 
για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης.

Ο τομέας Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας - Ενέργειας αυξήθηκε κατά 40,5% λόγω σημαντικής 
επιχορήγήσης του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) για την κάλυψη ανα
γκών των προβληματικών επιχειρήσεων (11.790 εκατ. δρχ.) καθώς και λόγω επιδοτήσεων των 
ιδιωτικών επενδύσεων των υπαγομένων στο Ν. 1262/82 (12.320 εκατ. δρχ.).

Εξάλλου η παρατηρούμενη μείωση στον τομέα Διάφορα κατά 42,3% οφείλεται κυρίως στη 
μείωση του ποσού για τοκοχρεολύσια δανείων ανάπτυξης (τα οποία μεταφέρθηκαν στον Τακτι
κό Προϋπολογισμό) για να αντιμετωπιστούν έτσι οι αυξημένες επιχορηγήσεις του Ο.Α.Ε. και οι 
πληρωμές για το Μέγαρο Μουσικής και τα έργα Ακρόπολης.

Τέλος η μείωση των πληρωμών στον τομέα Υγείας - Πρόνοιας κατά 18,3% οφείλεται στην 
υστέρηση της απορρόφησης των έργων Μ.Ο.Π., καθώς και των υπολοίπων έργων του τομέα 
αυτού.

Πίνακας 3.13

Συνολικά μεγέθη δαπανών Π.Δ.Ε. 1988-1989
(οε δισ. δρχ.)

1988 1989
Ποσό Συμ/χή Ποσό Συμ/χή

% %
Δαπάνες έργων και μελετών 362,7 99,3 424,8 91,1
Διοικητικές δαπάνες κ.τ.λ. 2,7 0,7 3,7 0,9

Σύνολο 365,4 100,0 428,5 100,0

Πίνακας 3. 14

Πηγές Χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.
(οε δισ.δραχ.)

1988 1989
Ποσό Συμ/χή Ποσό Συμ/χή Μεταβολή

% % %
Ιδια έσοδα 6,9 1,9 8,6 2,0 24,6
Επιχορηγήσεις ΕΟΚ 43,1 11,8 48,0 11,2 11,4
Πιστωτικά έσοδα 315,6 86,3 371,9 86,8 17,8
(Εντοκα γραμμάτια) (140,0) (111.8)
(Δάνεια εξωτερικού) (175,6) (260,1 )

Σύνολο 365,6 100,0 428,5 100,0 17,2
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Πίνακας 3.15

Δαπανών Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων κατά τομείς (σε εκατ. δραχμ.)

1988 1989*
ονομασία τομέων πληρωμές Συμ/χή

%
πληρωμές Συμ/χή

%
Μεταβολή

%

Ειδικά ' Εργα 12.462,0 3,4 14.323,1 3,3 14,9
Γ εωργία 3.975,1 1,1 4.330,2 1,0 8,9
Δάση, Αλιεία 8.308,4 2,3 10.696,7 2,5 28,7
Εγγειοβελτιωτικά Εργα 
Βιομηχανία, Ενέργεια

13.582,6 3,7 19.793,2 4,6 45,7

Βιοτεχνία 70.074,7 19,2 98.424,9 23,0 40,5
Συγκοινωνίες 42.201,6 11,6 43.901,2 10,2 4,0
Σιδηρόδρομοι 
Τουρισμός, Μουσεία,

7.963,6 2,2 9.923,8 2,3 24,6

Μνημεία 8.110,4 2,2 16.779,5 3,9 106,9
Εκπαίδευση 30.808,3 8,4 34.810,0 8,1 13,0
Οικισμός 3.569,7 1,0 6.805,1 1.6 90,6
Υγεία - Πρόνοια 15.013,8 4,1 13.223,5 3,1 -11,9
Υδρευση, Αποχέτευση 14.461,9 3,9 17.100,2 4,0 18,2
Δημόσια Διοίκηση 
Ερευνα, Τεχν/γία, Τεχν.

2.535,5 0.7 4.980,1 111 1,2 96,4

Συνεργ. 10.965,3 3,0 13.407,5 3,1 22,3
Νομαρχιακά ' Εργα 74.098,0 20,3 92.804.7 21,7 25,2
Διάφορα ι?ι 47.223,4 12,9 27.242,3 6,4 -42,3

Σύνολο 365.354,3 100,0 428.546,0 100,0 17,3

"Προσωρινά στοιχεία
(1) Περιλαμβάνονται και πληρωμές για έργα Ο.Τ Α.
(2) Περιλαμβάνονται και δαπάνες για χρεολύσια και τάκους αναπτυξιακών δανείων 14.983.6 & 700.0 εκατ. δρχ. για τα 

έτη 1988 και 1989 αντίστοιχο
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Πίνακας 3.16

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων κατά Υπουργείο
ιοε εκατ. δοαχμ.ι

1988 1989*
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πληρωμές Συμ/χή Πληρωμές Συμ/χή Μεταβολή

% % %.

Βουλή 45,0 — 20,0 — -55,5
Προεδρ. Κυβέρνησης 330,2 0,1 329,5 0,1 -0.2 ‘
Εσωτερικών 10.345,9 2,8 10.447,0 2,4 1,0
Εθνικής'Αμυνας 111 13.080,2 3,6 14.149,6 3,3 8,2
Εθνικής Οικονομίας 123.479,2 33,8 152.919,3 35,7 23,8
Υγείας - Πρόνοιας 15.502,5 4,2 13,709,9 3,2 -11,6
Παιδείας 30.663,9 8,4 33.758,6 7,9 10,1
Πολιτισμού 7.553,8 2,1 15.033,2 3,5 99,0
Οικονομικών ι2' 15.275,0 4,2 1.236,4 0.3 -91,9
Μακεδονίας - Θράκης 1.140,5 0,3 1.816,7 0,4 59,3
Αιγαίου 295,3 0,1 515,4 0,1 74,5
Γ εωργίας 20.647,9 5,6 27.352,8 6,4 32,5
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 58.264,8 15,9 78.266,4 18,3 34,3
Εργασίας 3.960,0 1,1 4.975,4 1.2 25,6
Βιομ., Ενέργ.Τεχνολ. 41.888,1 11,5 59.493,9 13,9 42,0
Εμπορίου 2.070,0 0,6 1.957,3 0,4 -5,4
Μεταφορών & Επικοιν. 19.818,9 5,4 11.641,9 2,7 -41,3
Εμπορικής Ναυτιλίας 324,8 0,1 351,8 0,1 8,3
Δημόσιας Τάξης 668,3 0,2 570,9 0,1 -14,6

Σύνολα 365.354,3 100,0 428.546,0 100,0 17,3

'Προσωρινό στοιχεία
(1) Οι Πληρωμές του ΥΠΕΘΑ περιλαμβάνουν και ποσό για έργα που εκτελέστηκαν από τη ΣΥΚΕΑ για λογαριασμό του 

ΥΠΕΘΟ και του ΥΠΕΧΟΔΕ ιγια το έτος 1989 ανέρχονται περίπου σε ποοα 2.500 και 1.300 εκατ. αντίστοιχα).
(2) Περιλαμβάνονται και πληρωμές για χρεολύσια και τόκους αναπτυξιακών δανείων 14.983,6 και 700,0 εκατ. δρχ. για 

τα έτη 1988 και 1989 αντίστοιχα

3.7 Δημόσιο Χρέος

Το συνολικό δημόσιο χρέος στο τέλος του 1989 ανέρχεται σε 6.698,8 δισ. δρχ., έναντι
5.383,3 δια. που ήταν το 1988 (πίνακας 3.17). Από το συνολικό αυτό χρέος, τα 4.827,4 δισ. 
αφορούν εσωτερικό (ποσοστό 72%) και τα 1.871,4 δισ. εξωτερικό χρέος (ποσοστό 28%).

Το εσωτερικό χρέος αποτελείται από δάνεια της Τράπεζας της Ελλάδας ποσού 495,2 δισ.,, 
από έντοκα γραμμάτια ποσού 3.503,7 δισ. και από λοιπά δάνεια ποσού 828,5 δισ. Στα λοιπά 
δάνεια περιλαμβάνονται και οι εκδόσεις των ομολογιακών δανείων του δημοσίου με ρήτρα ECU 
ύψους 331,9 δισ. και οι εκδόσεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ύψους 413,5 δισ. Η ποσο
στιαία αναλογία του εσωτερικού χρέους σε σχέση με το σύνολο του Δημόσιου Χρέους εμφανί
ζεται αυξημένη έναντι του προηγούμενου έτους κατά 3 περίπου εκατοστιαίες μονάδες. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι συνεχίστηκε η πολιτική της προσφυγής στον υγιή εσωτερικό δανει
σμό με την παροχή κινήτρων στους επενδυτές (καθορισμός υψηλών επιτοκίων για τα έντοκα 
γραμμάτια του Δημοσίου, έκδοση ομολογιακών δανείων σε δραχμές διετούς και τριετούς διάρ
κειας με επιτόκια 21% και 22% και έκδοση δανείων με ρήτρα ECU και ευνοϊκούς όρους).
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Πί νακας 3. 17

Συνολικό Υψος Δημόσιου Χρέους

'σε 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 2.828.189 379.642 1.679.003 5.383.339
1989 495.242 3.503.677 828.526 1.871.403 6.698.848

Η μετατροπή του χρέους οε δραχμές έγινε με τις πραγματικές τιμές των ξένων νομισμάτων στις 31 
Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η εξέλιξη του Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα 3.1Θ

Πίνακας 3. 18

Εξέλιξη του Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους* (σε εκατ.)

Εξωτερικό Μέση τιμή Εξωτερικό Ποσοτική Μεταβολή
Δημ. Χρέος FIXING $ Δημ. Χρέος αύξηση %

σε δρχ. σε $ σε S 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 1.679.003 148,960 11.271,5 -355,8 -3,1
1989 1.871.403 156,695 11.943,0 671,5 5,9

* Το ποσό του εξωτερικού δημοσίου χρέους, καθώς και η μέση τιμή FIXING αναφερεται στο τέλος Δεκεμβρίου κάθε 
έτους.

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους ανήλθαν το 1989 σε 1.472,0 δισ. δρχ. 
από 1.228.4 δισ. που ήταν το 1988. (Πίνακας 3.19)
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3.8 Λογαριασμός Πετρελαιοειδών

Τα έσοδα του Λογαριασμού Πετρελαιοειδών κατά το 1989 ανήλθαν στα 262,0 δισ. δρχ. 
έναντι 193,0 δισ. το 1988 και οι δαπάνες στα 267,0 δισ. έναντι 205,0 δισ. το 1988. Έτσι το 
έλλειμμα του λογαριασμού αυτού διαμορφώθηκε στα 5,0 δισ. δρχ. έναντι 12,0 δισ. δρχ. το 
1988 (Πίνακας 3.20).

Τα στοιχεία του πίνακα 3.20 αντανακλούν την κατάσταση που επικράτησε το 1989 στην 
διεθνή αγορά πετρελαιοειδών, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη μικρή αύξηση των τιμών του 
αργού και των προϊόντων πετρελαίου καθώς και από τη διατήρηση σταθερών τιμών διάθεσης.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Ν. 1571/85, όπως τροποποιήθηκε το 1988, οι τιμές 
διάθεσης των προϊόντων πετρελαίου από τα κρατικά διύλιστήρια (τιμές βάσης), προσδιορίζο
νται, κατά περιόδους, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας Ενέρ
γειας 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 υπδκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις οι οποίες δεν παρακολουθούν το κόστος παραγω
γής 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 ύπαρξη ελλειμμάτων στο Λογαριασμό πετρελαιοειδών τα 
οποία, στο βαθμό που η διεθνής αγορά πετρελαιοειδών σταθεροποιείται, μειώνονται με τάση 
να εξαλειφθούν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη ελλειμμάτων στο Λογαριασμό πετρελαιοειδών αντισταθ
μίζεται από αυξημένα φορολογικά έσοδα, λόγω του τρόπου καθορισμού των λιανικών τιμών των 
προϊόντων πετρελαίου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφτηκε στις 15.3.83 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και της Τράπεζας της Ελλάδος, η χρηματοδότηση του λογαριασμού πετρελαιοειδών γίνεται 
από την παραπάνω Τράπεζα με επιτόκιο 12% ετησίως. Παράλληλα, επειδή σύμφωνα με τους 
όρους που περιέχονται στην παραπάνω σύμβαση, το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού δεν 
πρέπει να υπερβαίνει την αξία των αποθεμάτων ή το εκάστοτε καθοριζόμενο όριο από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν αντληθεί κατά καιρούς από τον λογαριασμό 200 «Συγκέντρωση 
Εισπράξεων και Πληρωμών» ποσά ίσα με το ύψος των υπερβάσεων. Μέχρι σήμερα έχουν 
αντληθεί από τις παραπάνω αιτίες ποσά ύψους 93,2 δισ. δρχ.

Πίνακας 3.20

Οικονομικά Αποτελέσματα Διαχείρισης Πετρελαιοειδών

(ποσά σε δισ. δρχ.)

1988 1989
Απολογισμός Πραγματοποιήσεις * Μεταβολή

ΕΣΟΔΑ 193,0 262,0 35,75
ΔΑΠΑΝΕΣ 205,0 267,0 30,2
Εισαγωγές 177,0 228,0 28,8
Διύλιστήρια-Υπηρεσίες 29,0 35,0 20,7
Χρηματοδότηση 4,0 4,0 0
Διαφορά Αποθεμάτων -5,0 0 0
Ελλειμμα ή Πλεόνασμα -12,0 -5,0 -58,3

’ Προσωρινά στοιχεία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1990

4.1. Περιορισμοί, στόχοι και προοπτικές.

Το τέλος της δεκαετίας του '80 βρίσκει την Ελλάδα ουραγό των διεθνών οικονομικών 
εξελίξεων. Χώρες που επί σειρά ετών υστερούσαν, συγκριτικά με την Ελλάδα, οε ρυθμούς 
ανάπτυξης, επίπεδο διαβίωσης και ποιότητα ζωής, κατόρθωσαν, οτη διάρκεια της δεκαετίας 
του 80, να επιτύχουν ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, τους οποίους η χώρα μας δεν μπόρεσε να 
παρακολουθήσει, με αποτέλεσμα να μη συμμετέχει στις συντελούμενες ραγδαίες ανακατατά
ξεις στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, να μην αξιοποιεί εποικοδομητικά τη συμμετοχή της 
σε ευρύτερους οικονομικούς σχηματισμούς και να μη διεκδικεί το μερίδιο που της ανήκει στον 
παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Με εξαίρεση την ανεργία που συγκρατήθηκε, με οδυνηρά 
για το μέλλον της χώρας μέτρα, σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα των λοιπών χωρών του 
ΟΟΣΑ και της ΕΟΚ, όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της Ελλάδας παρουσίασαν κλιμακούμε
νες με την πάροδο του χρόνου ανισορροπίες, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί, αντί της επιθυ
μητής σύγκλισης, μεγέθυνση του χάσματος που τη χώριζε από τις κυριότερες ανταγωνίστριες 
χώρες.

Η δημοσιονομική πολιτική, όπως αυτή υλοποιήθηκε με την εκτέλεση των προϋπολογισμών 
των επιμέρους ετών, είναι η κύρια αιτία της δυσμενούς τροπής των οικονομικών πραγμάτων. 
Ο επεκτατικός και ταυτόχρονα αναδιανεμητικός της χαρακτήρας, σε μια περίοδο - όπως η 
δεκαετία του '80 - όπου οι εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις δεν ήταν σε θέση να ικανοποιή
σουν ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά τις διαμορφούμενες, με βάση τα διεθνή καταναλωτικά πρό
τυπα, προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών, οδήγησε σε διεύρυνση της υπερβάλλουσας 
ρευστότητας και των ελλειμμάτων του εμπορικού ισοζυγίου, σε άνοδο των επιτοκίων, σε μετα
φορά πόρων στο λιγότερο παραγωγικό δημόσιο τομέα, με παράλληλη συρρίκνωση της ιδιωτι
κής δραστηριότητας, σε έξαρση των πληθωριστικών προσδοκιών και σε διόγκωση του δημό
σιου χρέους. Σε γενικές γραμμές, υπέσκαψε το δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας, επέτεινε 
τις διαρθρωτικές της αδυναμίες και περιόρισε τις αναπτυξιακές της προοπτικές.

Η αλλαγή των κατευθύνσεων της Δημοσιονομικής πολιτικής με στόχο την εναρμόνιση και 
σύνδεσή τους με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας θα 
απαιτήσει αναμφίβολα μια μακρόχρονη, συνεπή και επίμονη διαδικασία. Η μεταβολή δε των 
κατευθύνσεων αυτών και η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών αποτελούν σήμερα μονόδρο
μο και προϋποθέτουν τη γνώση και τη συνειδητοποίηση από τους Ελληνες πολίτες της κρισι
μότητας της κατάστασης και τον συμβιβασμό της με την ιδέα μιας περισσότερο διακριτικής 
παρέμβασης του κράτους στη διαμόρφωση των κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών.

Η αρχή της δεκαετίας του '90 επιβάλλεται να σηματοδοτήσει το ξεκίνημα μιας διαδικασίας 
αναπροσανατολισμού των δημοσιονομικών στόχων από την πολιτική της αλόγιστης επέκτασης 
του συστήματος κοινωνικών παροχών με δανειακά κεφάλαια, στην πολιτική δημιουργίας του 
αναγκαίου οικονομικού υπόβαθρου, που θα επιτρέψει και την υγιή χρηματοδότηση των κοινω
νικών προγραμμάτων. Από την άποψη αυτή, ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 1990 
αποκτά ιδιάζουσα σημασία, διότι καλείται να εξισορροπήσει δύο αντίρροπες δυνάμεις, την 
ανάγκη επαναχάραξης της δημοσιονομικής πορείας, με την ανάγκη εκπλήρωσης των ανειλημ
μένων υποχρεώσεων, που κληρονομήθηκαν από τις προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις. Οι 
συσσωρευμένες από το παρελθόν υποχρεώσεις και ιδίως εκείνες που αφορούν την εξυπηρέ
τηση του Δημόσιου Χρέους, το μέγεθος των δαπανών μισθοδοσίας των υπαλλήλων και των 
συνταξιούχων και οι κοινωνικού χαρακτήρα παροχές, έχουν αποκτήσει τη δική τους δυναμική 
μέσα στο χρόνο και η εκλογίκευση τους παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες.
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Επομένως, ο προϋπολογισμός του 1990, όπως επισημάνθηκε και στην εισαγωγή, θα πρέ
πει να θεωρηθεί μεταβατικός, στον οποίο θα επιχειρηθεί να συγκερασθεί η αναγκαιότητα της 
περιστολής των ελλειμμάτων με τη σκοπιμότητα μιας αργής αλλά σταθερής απαγκίστρωσης 
από τις δεσμεύσεις, που ανέλαβε καθ' υπέρβαση των οικονομικών της δυνατοτήτων, η δημο
σιονομική πολιτική του παρελθόντος. Αυτό σημαίνει ότι από τον παρόντα προϋπολογισμό δεν 
θα πρέπει να αναμένει κανείς άμεσα αποτελέσματα της νέας Δημοσιονομικής πολιτικής της 
Κυβέρνησης. Όμως, παρά ταύτα, στον προϋπολογισμό αυτό επιδιώχθηκε και σε μεγάλο βαθ-, 
μό επιτεύχθηκε όχι απλώς η ανακοπή της τάσης επιδείνωσης των βασικών μεγεθών του αλλά 
και η βελτίωσή τους. Το τελευταίο αυτό, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, αντανακλάται 
στην πορεία των ελλειμμάτων και των δανειακών αναγκών του Γ.Κ.Π. ως ποσοστού του ΑΕΠ.· 
Το ακαθάριστο έλλειμμα του Γ.Κ.Π. ως ποσοστό στο Α.Ε.Π. το 1990 θα ανέλθει σε 19,6% 
(1989: 20,4%) ενώ οι δανειακές ανάγκες (καθαρό έλλειμμα) σε 16% (1989: 18%). Η μείωση 
αυτή μπορεί να μη φαίνεται αξιόλογη σε απόλυτες τιμές, αν όμως συνδυασθεί με το γεγονός 
ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσα σε ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον δημιουργεί βάσιμες ελπί
δες ότι η αναστροφή της δυσμενούς πορείας των δημοσίων οικονομικών είναι εφικτή και έχει 
ήδη αρχίσει.

Η μείωση των δανειακών αναγκών του Γ.Κ.Π. ως ποσοστό του Α.Ε.Π. το 1990, όπως αυτό 
προκύπτει και από τους σχετικούς πίνακες, θα επέλθει από την ταχύτερη αύξηση των εσόδων 
και τη βραδύτερη επέκταση των δαπανών.

Ειδικότερα: Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων του Γ.Κ.Π. για το 1990 προβλέπεται να ανέλ- 
θει σε 39,9% (1989: 12,6%). Στη διαμόρφωση του υψηλού αυτού ποσοστού θα συμβάλλουν

Πΐνακας 4.1.

Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους

1989 1990
ισε εκατ. δρχ.)

Μεταβολή
Πραγματ/οεις·' Προβλέψεις %

Εσοδα 2.472.937.0 3.460.000,0 39,9
Τακτ. Προϋπολογισμός 2.129 400,0 2.970.000,0 39,5
ΕΛΕΓΕΠ 286 842,0 390.000,0 36,0
Π.Δ.Ε. 56.695,0 100.000.0 76,4

Δαπάνες 4.259.988,0 5.530.000,0 29,8
Τακτ. Προϋπολογισμός 3.544.600,0 ‘ 4.680.000.0 32,0
ΕΛΕΓΕΠ 286.842,0 390.000,0 36,0
Π.Δ.Ε. 428.546,0 460.000,0 7,3

' Ελλειμμα 1.787.051,0 2.070.000,0 15,8
Τακτ. Προϋπολογισμός 1.415.200,0 1.710.000,0 20,8
ΕΛΕΓΕΠ - -
Π.Δ.Ε. 371.851,0 360.000,0 -3,0

' Ελλειμμα % στο ΑΕΠ 20,4 19,6
Χρεολύσια 205.208.0 371.435,0 81,0
Δανειακές ανάγκες Γ.Π.Κ. 1.581.843,0 1.698.565,0 7,4
Δαν.ανάγκες Γεν.Κρατ. 
Προϋπ.ως % στο Α.Ε.Π. 18,0 16,0

ι’ί Προσωρινά στοιχεία.
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Πίνακας 4.2

Δαπάνες Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού κατά γενικές κατηγορίες

1989 1990

' σε εκατ. δρχ.)

Πραγμ/οεις (*) Προβλέψεις
Μεταβολή

%

' Αμυνα 266.501 287.170 7,8
Τακτικός Προϋπολογισμός 252.351 278.500 10,4
Π.ΔΕ. 14.150 8.670 -38,7

Εκπαίδευση 339.661 396.349 16,7
Τακτικός Προϋπολογισμός 305.902 359.864 17,6
Π.ΔΕ. 33.759 36.485 8,1

Υνεία-Πρόνοια'-Ασφάλιση 738.682 816.559 10,5
Τακτικός Προϋπολογισμός 724.972 800.959 10,4
Π.Δ.Ε. 13.710 15.600 13,8

Γεωργία 187.847 220.734 17,5
Τακτικός Προϋπολογισμός 160.494 190.514 18,7
(Επιδοτήσεις) (116.612) (148.400) (27,3)
Π.Δ.Ε. 27.353 30.220 10,5

Εξυπηρέτηση Δημ. Χρέους 944.800 1.568.482 66,0
Τακτικός Προϋπολογισμός 944.100 1.568.482 66,1
(Ενόπλων Δυνάμεων) (101.300) (129.600) (27,9)
Π.Δ.Ε. 700 - —

Λοιπές Δαπάνες 1.495.655 1.850.706 23,7
Τακτικός Προϋπολογισμός 1.156.781 1.481.681 28,1
Π.Δ.Ε. 338.874 369.025 8,9

Σύνολο 3.973.146 5.140.000 29,4
Τακτικός Προϋπολογισμός 3.544.600 4.680.000 32,0
Π.Δ.Ε. 428.546 460.000 7,3

ιΊ Προσωρινά στοιχεία.

κατά κύριο και αποφασιστικό λόγο τα φορολογικά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (όπως 
τούτο θα αναλυθεί λεπτομερέστερα πιο κάτω) τα οποία εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα αυξημέ
να (40,6%) αλλά και τα έσοδα του Π.Δ.Ε., τα οποία όπως είναι γνωστό προέρχονται από 
πόρους των διαρθρωτικών ταμείων (Ε.Τ.Π.Α., Ε.Κ.Τ., FEOGA-Προσανατολισμός) της Ε.Ο.Κ. 
και προσδοκάται για το 1990 να παρουσιάσουν αύξηση της τάξης του 76,7% έναντι του 1989.

Η προσπάθεια όμως για τον περιορισμό των δανειακών αναγκών του Γ.Κ.Π. θα ολοκληρω
θεί και με τη συγκρατημένη αύξηση των δαπανών. Ο ρυθμός αύξησης των δαπανών του Γ.Κ.Π. 
για το 1990 θα κυμανθεί σε 29,8% έναντι 25,5% το 1989. Συγκεκριμένα οι δαπάνες του
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Πίνακας 4.3

Βασικές Πηγές Εσόδων του Γ.Κ.Π.

(οε εκατ. δρχ.)

1989 1990

Πραγμ/σεις' Προβλέψεις
Μεταβολή

%

1. Τακτικός Προϋπολογισμός 2.129.400 2.970.000 39,5
' Αμεσοι Φόροι 584.250 819.700 40,3
Φόρος Εισοδήματος 479.170 579.400 20,9
Φόρος Περιουσίας 30.770 34.700 12,8
Λοιποί Αμεσοι Φόροι 74.310 205.600 176,7

' Εμμεσοι Φόροι 1.391.170 1.958.100 40,8
Δασμοί & Ειδ. Εισφορές 35.640 44.250 24,2
Φόροι καταν. εισαγομένων 114.923 139.150 21,1
Φόροι καταν. εγχωρίων 303.178 473.050 56,0
Φόροι Συναλλαγών 909.455 1.254.100 37,9
Λοιποί Έμμεσοι Φόροι 27.974 47.550 70,0

Μη Φορολογικά ' Εσοδα 153.980 192.200 24,8

II. Προϋπ/σμός Δημόσ. Επενδύσεων 56.695 100.000 76,4

III. ΕΛΕΓΕΠ 286.842 390.000 36,0

Σύνολο 2.472.937 3.460.000 39,9

' προσωρινά στοιχεία

Τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να αυξηθούν το 1990 με ρυθμό 32% έναντι 26,1% το 
1989. Αν όμως το ποσόν των 128,0 δισ. δρχ. που μεταφέρθηκε στο 1990 (όπως έχει ήδη 
αναφερθεΐ) ενταχθεΐ, όπως άλλωστε είναι σωστό, στις δαπάνες του έτους 1989, τότε ο ρυθ
μός αύξησης των δαπανών για το έτος 1990 διαμορφώνεται σε 24%, και για το 1989 σε 
30,6%. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα αυξηθούν με ρυθμό 7,3%. 
Ο ρυθμός αυτός εξακολουθεί να παραμένει χαμηλότερος από το ρυθμό αύξησης των δαπανών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού, λόγω επιβάρυνσης του τελευταίου με σημαντικά υψηλότερες, 
σε σχέση με το 1989, δαπάνες για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους. Έτσι, το πρόβλη
μα της μη ορθολογικής διάρθρωσης των δημοσίων δαπανών και της μη αποτελεσματικής κατα
νομής των πόρων, που περιέρχονται στο Δημόσιο, μεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης, θα 
παραμείνει οξύ και κατά το 1990. Η επίλυσή του θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσα στα πλαίσια 
ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου δημοσιονομικής εξυγίανσης, το οποίο θα τυγχάνει μιας γενικό
τερης κοινωνικής αποδοχής και θα εκφράζει μια ισχυρή πολιτική βούληση για την πιστή εφαρ
μογή του.

4.2 Τακτικός Προϋπολογισμός

Το κύριο βάρος της προσπάθειας προκειμένου να δοθεί ορθολογικός χαρακτήρας στη
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δημοσιονομική διαχείριση θα το φέρει ο Τακτικός Προϋπολογισμός, εφόσον τα ουνεχώς διευ- 
ρυνόμενα ελλείμματα του είναι εκείνα που υπονομεύουν, σε μεγάλο βαθμό, την αποκατάσταση 
των μακροοικονομικών ισορροπιών στην ελληνική οικονομία. Στον περιοριομό του ελλείμματος, 
μεταξύ των άλλων, θα συμβάλουν και τα μέτρα διεύρυνσης, της φορολογικής βάσης και περι
στολής της φοροδιαφυγής, που θα αναλυθούν εκτενέστερα σε ειδικό κεφάλαιο. Σημαντική 
επίσης θα είναι και η συνεισφορά του σκέλους των δαπανών στη μείωση του ελλείμματος του 
Τακτικού Προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, αν δεν ληφθεί υπόψη η μεταφορά του ποσού των 
128,0 δισ. δρχ. στον προϋπολογισμό του 1990, οι δημόσιες δαπάνες, όπως προαναφέρθηκε, 
θα αυξηθούν κατά 24,0% το 1990, έναντι ρυθμού αύξησης 30,6% το 1989 (με συνυπολογισμό 
της μεταφοράς, οι ρυθμοί αύξησης θα είναι 32% και 26,1%, αντίστοιχα).

Σημειώνεται ότι η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των δαπανών του Τακτικού Προϋπο
λογισμού κατά το 1990 συντελείται παρά τη σημαντική διεύρυνση των δαπανών εξυπηρέτησης 
του Δημόσιου Χρέους (1990: 70,6%, 1989: 22%) και των επιδοτήσεων προς τον αγροτικό 
τομέα (1990: 27,3%, 1989: 19,8%). Περικοπή των αγροτικών επιδοτήσεων σε μεγάλη κλίμακα 
δεν είναι δυνατή, χωρίς την απώλεια σημαντικών πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΟΚ.

4.2.1. Έσοδα

Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται ότι θα φθάσουν το 1990 τα 2970 
δισ. δρχ. έναντι 2.129,4 δισ. δρχ. του 1989, θα παρουσιάσουν δηλαδή αύξηση 39,5%. (Πίνα
κας 4.5).

Η εκ δρχ. 840,6 δισ. προκύπτουσα διαφορά εκτιμάται ότι θα προέλθει:
- Από τη φυσιολογική εξέλιξη των εσόδων κατά 415,6 δισ. δρχ. περίπου.
- Από τα μέτρα για την αύξηση των εσόδων του μηνάς Δεκεμβρίου του 1989 κατά 118,4 

δισ. δρχ. περίπου.
- Από τα μέτρα για την αύξηση των εσόδων του μηνός Απριλίου του 1990 κατά 254,0 δια. 

δρχ. περίπου.
- Από την επιβολή νέου τέλους χαρτοσήμου στις δηλώσεις έναρξης ή μεταβολής δραστη

ριότητας των Φυσικών και Νομικών Προσώπων με το Ν. 1882/90 κατά 2,6 δισ. δρχ. περίπου.
Τα υπόλοιπα 50 δια. δρχ. περίπου αναμένεται ότι θα προέλθουν από τις αυξήσεις εσόδων 

που θα αποφέρουν οι θεσμοθετηθείσες με τον τελευταίο φορολογικό νόμο διαρρυθμίσεις 
προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης σύλληψης της φορολογητέας ύλης, όπως τα 
μέτρα που αποβλέπουν στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης (αναπροσαρμογή υπαρχόντων 
και εισαγωγή νέων τεκμηρίων διαβίωσης κ.λ.π.) και τα μέτρα για την καταπολέμηση της φορο
διαφυγής (πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας κ.λ.π.) όπως εκτενέστερα αναλύονται 
στο σχετικό κεφάλαιο.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από άμεσους φόρους προβλέπεται να φθάσουν τα 819,7 δισ. 
δρχ. (αύξηση 40,3%) και τα έσοδα από έμμεσους φόρους τα 1.958,1 δισ. δρχ. (αύξηση 40,8%).

Άμεσοι Φόροι

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 
21,1% και να φθάσουν τα 425 δισ. δρχ. Η μεγαλύτερη θετική συμβολή αναμένεται ότι θα 
προκύψει από την αύξηση του κύριου φόρου, ύστερα από την πρόβλεψη συγκεκριμένων ειδι
κών διαδικασιών διασταύρωσης στοιχείων για πηγές εισοδημάτων διαφόρων κατηγοριών ελεύ
θερων επαγγελματιών με το Ν. 1882/90, αλλά και του φόρου παρακράτησης συνεπεία της 
εισοδηματικής πολιτικής που ακολουθήθηκε σε όλη τη διάρκεια του 1989 και τις αρχές του 
τρέχοντος έτους.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος Νομικών Προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν κατά
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Πίνακας 4.4
' Εσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού

(σε εκατ. δρχ.)

1989 1990
Μεταβολή

Πραγμ/σεις* Προβλέψεις %

1. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 584.250 819.700 40,3
1. Φόρος εισοδήματος 479.170 579.400 20,9

(Φυσικών προσώπων) (350.810) (425.000) (21.1)
(Νομικών Προσώπων) (122.350) (147.600) (20,6)
(Ειδ. Κατηγ.Φόρου Εισοδ.) (6.010) (6.800) (13,1)

2. Φόρος στην περιουσία 30.770 34.700 12,8
3.Άμεσοι Φόροι υπέρ τρίτων 16.570 20.500 23,7
4.Άμεσοι Φόροι Π.Ο.Ε. 34.690 62.500 80,2
5. Λοιποί άμεσοι φόροι 20.230 24.600 21,6
6. Έκτακτοι άμεσοι φόροι 2.820 98.000 3.375,2

II. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.391.170 1.958.100 40,8
1. Δασμοί και Ειδικές Εισφορές 35.640 44.250 24,2

(Για Ε.Ο.Κ.) (33.665) (42.300) (25,6)
2. Φόροι κατανάλωσης 418.101 612.200 46,4

(Φόροι κατανάλωσης εγχωρίων) (303.178) (473.050) (56,0)
Φ.Κ.Ε. 9.245 11.500 24,4
Ενοποιημένοι ειδ. φόροι κατανάλωσης 35.935 48.250 34,3

(Ενοπ. ειδ. φόροι κατ/σης εισαγ/νων) (30.509) (42.000) (37,7)
Φόρος καπνού, οιν/τος, οιν/δων ποτών 99.165 147.450 48,7

(Φόροι Οινοπνεύματος) (9.720) (23.450) (141.3)
(Φόροι καπνού) (89.445) (124.000) (38,6)

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 137.454 231.300 68,3
(Καύσιμα) (128.460) (224.000) (74,4)
(Λοιπά) (8.994) (7.300) (-18,8)

Λοιποί κατανάλωσης 5.775 10.800 87,0
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 28.660 41.000 43,1
Φόροι κατανάλωσης εισαγομένων 84.414 97.150 15,1

(Εισαγ. επιβατικών αυτοκινήτων) (78.910) (88.000) (11.5)
(Λοιποί φόροι εισαγομένων) (5.504) (9.150) (66.2)

Ειδ. τέλη & εισφ. στα αυτοκίνητα 17.453 24.750 41,8
3. Φόροι συναλλαγών 909.455 1.254.100 37,9

Μεταβίβαση κεφαλαίων 53.100 73.500 38,4
Χαρτόσημα 76.605 103.000 34,5

(Για τον ΟΓΑ) (13.150) (16.500) (25,5)
Λοιποί φόροι συναλλαγών 60 100 66,7
Ρυθμιστικός φόρος 1.235 -
Φ.Π.Α. 714.240 1.000.000 40,0

(Στα εισαγόμενα) (284.475) (460.000) (61,7)
(Στα πετρελαιοειδή) (73.350) (100.000) (36,3)

(συνεχίζεται)
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(συνεχεία

(Στις Καπνοβιομηχανικές Επιχ/σεις) 
(Λοιπά)

Ειδικός φόρος Τραπεζικών Εργασιών
4. Έμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων
5. Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ
6. Λοιποί έμμεσοι

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ι+ΙΙ)

III. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
1. Μισθώματα
2. Πώληση αγαθών

(ΟΔΔΥ)
(Λοιπά)

3. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
4. Επιχειρήσεις - Οργανισμοί

(Κρατικά Λαχεία)
(ΠΡΟΠΟ)
(Λοιπά)

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

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

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (III+IV+V) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1989 1990
Μεταβολή

Πραγμ/σεις Προβλέψεις %
(52.041) 73.00 (40,3)

(304.374) (367.000) (20,6)
64.215 77.500 20,7

4.975 6.150 23,6
16.913 33.800 99,8
6.086 7.600 24,9

1.975.420 2.777.800 40,6

76.100 83.730 10,0
14.605 22.350 53,0
3.510 4.480 27,6

(2.800) (3.550) (26,8)
(710) (930) (31.0)

19.730 15.550 -21,2
38.255 41.350 8,1

(20.395) (24.400) (19.6)
(2.335) -

(15.525) (16.950) (9,2)
41.560 56.770 36,6
13.900 22.600 62,6
3.055 6.000 96,4

15.010 18.100 20,6
(3.210) (4.300) (34,0)
6.255 5.810 -7,1
3.340 4.260 27,5

36.320 51.700 42,3

153.980 192.200 24,8

2.129.400 2.970.000 39,5

Προσωρινά στοιχεία

20,6% και να φθάσουν τα 147,6 δια. δρχ. Η περιορισμένη σε σχέση με την προηγούμενη 
περίοδο απόδοση, οφείλεται τόσο στην επέκταση του θεσμού της δημιουργίας αφορολόγητων 
αποθεματικών για επενδύσεις και στις εμπορικές επιχειρήσεις, όσο και στην αλλαγή του τρό
που διανομής και φορολογίας των μερισμάτων.

Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία προβλέπεται να αυξηθούν κατά 12,8% και να φθά
σουν στα 34,7 δισ. δρχ. εξαιτίας κυρίως των νέων αφορολόγητων ορίων που καθιερώθηκαν με 
το Ν.1882/90.

Τα έσοδα από άμεσους φόρους ΠΟΕ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 80,2% και να φθά
σουν τα 62,5 δισ. δρχ. θετική συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να υπάρξει
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από τα διάφορα μέτρα και τις ρυθμίσεις που περιελήφθησαν στο Ν. 1882/90, όπως η ποινικο- 
ποίηση της μη πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιό, η απαγόρευση εξόδου 
από την χώρα εκπροσώπων και διαχειρστών ΑΕ, ΕΠΕ κλπ., που οφείλουν στο Δημόσιο, η 
αύξηση στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής και η αναπροσαρμογή 
των ανώτατων ορίων τους, οι τροποποιήσεις του ΚΦΣ και γενικά, από όλες τις ρυθμίσεις, που 
αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αποτελεσματικότερη είσπραξη 
των δημοσίων εσόδων.

Τα έσοδα των έκτακτων άμεσων φόρων προβλέπεται να φθάσουν τα 98 δισ. δρχ. και θα 
προκύψουν αποκλειστικά από την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα δηλωθέντα από τα Φυσικά 
και Νομικά Πρόσωπα εισοδήματα των ετών 1988 και 1989.

Εμμεσοι Φόροι

Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης προβλέπεται να αυξηθούν κατά 46,4% και να 
φθάσουν τα 612,2 δισ. δρχ.
Πιο αναλυτικά:

Τα έσοδα από τους Φόρους καπνού, οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών προβλέ- 
πεται να αυξηθούν κατά 48,7% και να φθάσουν τα 147,5 δισ. δρχ. Η προοπτική αυτή βασίζεται 
κυρίως στους νέους αυξημένους συντελεστές φορολογίες, που ισχύουν ήδη για τα προϊόντα 
αυτά.

Τα έσοδα από τους ειδικούς Φόρους κατανάλωσης προβλέπεται να αυξηθούν κατά 68,3% 
και να φθάσουν τα 231,3 δισ. δρχ. Η μεγαλύτερη συμμετοχή στη θετική αυτή εξέλιξη αναμένε
ται να προκύψει κυρίως από την αύξηση των επιβαλλόμενων οτα πετρελαιοειδή προϊόντα ειδι
κών φόρων κατανάλωσης.

Τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 
43,1% και να φθάσουν τα 41 δισ. δρχ. Η θετική αυτή προοπτική στηρίζεται τόσο στην αναπρο
σαρμογή των εν λόγω τελών από 1-1-90 όσο και στην καθιέρωση ειδικού σήματος για την 
εξόφλησή τους.

Τα έσοδα των ειδικών Φόρων κατανάλωσης επί των εισαγομένων προβλέπεται να αυξη
θούν μόνο κατά 15,1% και να φθάσουν τα 97,2 δισ. δρχ.

Η συγκρατημένη αυτή προοπτική έχει σχέση με την αναμενόμενη ελάχιστη βελτίωση της 
απόδοσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται οτα εισαγόμενα αυτοκίνητα, ύστε
ρα από τις μειώσεις του. με το Ν. 1882/90, κυρίως για τα καθαρά αυτοκίνητα.

Τα έσοδα από τους φόρους συναλλαγών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 37,9% και να 
φθάσουν τα 1.254.1 διο. δρχ.

Αναλυτικότερα τα έσοδα από τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίων προβλέπεται να αυξη
θούν κατά 38,4% και να φθάσουν τα 73,5 διο. δρχ.

Τα έσοδα από το ΦΠΑ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 40.0% και να φθάσουν τα 1.000 
δισ. δρχ. Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται κυρίως οτην αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες των 
μεσαίων συντελεστών του εν λόγω φόρου καθώς και στις νέες αυξημένες τιμές των καπνικών 
και των πετρελαιοειδών προϊόντων, θετική επίδραση αναμένεται επίσης και από τις διάφορες 
ρυθμίσεις του Ν. 1882/90 αναφορικά με την καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, όπως η υπο
χρεωτική σταδιακή χρήση ταμειακών μηχανών σε πολλές κατηγορίες συναλλαγών, η μηχανο
γραφική διασταύρωση στοιχείων για την αποτελεσματικότερη σύλληψη της φορολογητέας 
ύλης, η στελέχωση και ο εκσυγχρονισμός των φοροεισπρακτικών μηχανισμών του Υπουργείου 
Οικονομικών κ.λ.π.

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους ΠΟΕ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 99,8% και να φθά
σουν τα 33,8 δισ. για τους λόγους που αναφέρθηκαν και στους άμεσους φόρους Π.Ο.Ε.
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Μη φορολογικά έσοδα

Τα μη φορολογικά εοοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατα 24,8% και να φθάσουν τα 192,2 
δια. δρχ. κυρίως λόγω της αυξημένης απόδοσης των εσόδων της ΥΠΑ, των κρατικών λαχείων, 
των εοόδων ΠΟΕ και των απολήψεων από τα διάφορα Ταμεία των Ε.Κ.

Πίνακας 4.5 (·)

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά γενικές κατηγορίες

(σε εκατ.δρχ.)

Κατηγορία Δαπάνης 1 989 1 990 Μεταβολή
Πραγμ/σειςΟ Προβλέψεις %

Μισθοί-Συντάξεις................................ . .. 1.200.500,0 1.437.361,0 19,7
(Υπηρετούντων).............................. (632.000,0) (758.190,0) (20,0)
(Συνταξιούχων)................................ (301.300,0) (365.154,5) (21,2)
(Επιχορ. για αποδοχές).................. (201.000,0) (242.347,5) (20,6)
(Λοιπές παροχές)............................ (32.800,0) (34.695,4) (5,8)
(Νοοήλεια)........................................ (33.400,0) (36.973,6) (10.7)

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους .... 843.500,0 1.438.882,0 70,6
» Χρέους Εν. Δυνάμ............ 101.300,0 129,600,0 27,9

Αποδόσεις εσόδων τρίτων................ 158.900,0 191.706,3 20,6
Αποδόσεις στην Ε.Ο.Κ......................... 108.286,0 132.800,0 22,6
Επιστροφές φόρων.............................. 147.000,0 180.938,8 23,1
Επιδοτ. εξαγωγών & επιτοκ................. 32.480,0 40.000,0 23,2
Επιδοτήσεις γεωργίας.......................... 116.612,0 148.400,0 27,3
Επιχορηγήσεις ...................................... 604.108,0 621.834,6 2,9

(Ο.Γ.Α.) .............................................. (131.575,0) (1 17.975,0) (-10,3)
(Ι.Κ.Α.) ................................................ (173.000,0) (192.000,0) (11,0)
(Ο.Τ.Α ) .............................................. (9.000,0) - -

(Ν.Α.Τ.) .............................................. (3.400,0) (42.000,0) (1.135,3)
(Συγκοιν. Φορείς-Ο.Σ.Ε.)................ (73.950,0) (63.950,0) (-13.5)
(Λοιπές επιχορηγήσεις) .................. (213.183,0) (205.909,6) (3,5)

Εγγυήσεις-Συναλ. διαφορές .............. 18.991,0 70.396,5 270,7
Λοιπές δαπάνες.................................... 212.923,0 218.080,8 2,4

(Δαπάνες μετακινήσεων)................ (10.153,0) (11.635,4) (14,6)
(Λειτουργ. δαπάνες)........................ (49.272,0) (56.234,0) (14,1)
(Δαπάνες προμηθειών).................... (112.938,0) (86.603,2) (-23,3)
(Δαπάνες επιδοτ. από ΕΟΚ).......... (6.973,0) (14.437,0) (107,0)
(Νέα προγράμματα).......................... (8.721,0) -
(Διάφορες άλλες δαπάνες) (33.587,0) (40.450,2) (20,4)

Αποθεματικό...................................... - 70.000,0 -

Σύνολο............. 3.544.600,0 4.680.000,0 32,0

(·) Προσωρινά στοιχεία
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4.2.2 Δαπάνες

Οι πιστώσεις για δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού μαζί με το αποθεματικό, προβλέπε- 
ται να φθάσουν τα 4.680 δισ. δρχ. και είναι αυξημένες σε σχέση με το 1989 κατά 32%. Στο 
ποσό αυτό, τονίζεται για μια ακόμη φορά, συμπεριλαμβάνεται και το βάρος του παρελθόντος 
εκ δρχ. 128,0 δισ. που μεταφέρθηκε οτο έτος 1990.

Για τη διαμόρφωσή του στο ύψος αυτό, έγινε προσπάθεια να συγκρατηθούν σε χαμηλά 
επίπεδα με τη συστηματική αξιολόγησή τους και τη δραστική περικοπή εκείνων που θα μπο
ρούσαν να συμπιεσθούν, μολονότι οι περισσότερες κατηγορίες των δαπανών αυτών, βραχυ
πρόθεσμα τουλάχιστον χαρακτηρίζονται ως ανελαστικές.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο της μείωσης των δαπανών είναι αρκετά δύσκολο, 
αν ληφθεί υπόψη η ανελαστικότητα και η εγγενής δυναμική που παρουσιάζουν μεγάλες κατη
γορίες δαπανών όπως οι μισθοί και οι συντάξεις και η εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η αύξηση των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού, αφαιρουμένων των τοκοχρεολυσί
ων, μειώνεται το 1990 στο 20% από το 27,5% που ήταν το 1989.

Το ποσοστό συμμετοχής τους στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, προβλέπεται να αυξηθεί 
σε 44,2% από 40,4% που ήταν το 1989.

Τέλος, στα πλαίσια της διοικητικής και οικονομικής αποκέντρωσης συνεχίστηκε και η κατά 
το 1990 μεταφορά πιστώσεων από τις Κεντρικές Υπηρεσίες στους Νομαρχιακούς Προϋπολογι
σμούς.
Έτσι το σύνολο των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στην περιφέρεια, ανέρχεται στο ποσό των
409,3 δισ. δρχ. και αντιπροσωπεύει το 8,74% του συνόλου των πιστώσεων του προϋπολογι
σμού (πίνακας 4.6).

Πίνακας 4.6

Προϋπ/ομών Περιφερειακών Υπηρεσιών κατά Υπουργείο

(οε εκατ. δραχ.)

Νομαρχιακές 
Υπηρεσίες Υπουργείων Πραγμ/σεις"

1989

Προβλέψεις

1990

Μεταβολή

Εσωτερικών 1.541,0 1.714,0
%

11,2
Υγείας-Πρόνοιας - Κοιν. Ασφαλίσεων 267.104,7 299.690,0 12,2
Εθν. Παιδείας 27.168,8 25.884,0 -4,7
Οικονομικών 96.261.0 79.017,0 -17,9
Γεωργίας 3.880,0 1.878,0 -51,6
ΠΕΧΩΔΕ 540,0 563,0 4,3
Εργασίας 50,0 65,0 30,0
Βιομ.- Ενέργ.-Τεχνολογίας 199,0 100,0 -49,7
Εμπορίου 85,0 102,0 20,0
Μεταφορών-Επικοιν/νιών 111,5 151,0 35,4
Εθνικής Οικονομίας 0,0 43,0 -
Υπηρ. Υποστήριξης 8.4 84,0 900,0
Σύνολο 396.949,4 409,291,0 3,1

(*) Προσωρινά στοιχεία
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Η διάρθρωση των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εμφανίζεται 
στον πίνακα 4.5.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα αυτού, οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις 
και εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους, καλύπτουν το 61,4% των δαπανών του Τακτικού Προϋπο
λογισμού ενώ όλες οι λοιπές κατηγορίες το υπόλοιπο 38,6%. Η ανελαστικότητα που παρουσιά
ζουν οι δύο αυτές μεγάλες κατηγορίες δαπανών κάνουν το έργο της μείωσης των δαπανών 
αρκετά δύσκολο.

Πάντως στον προϋπολογισμό του 1990 άρχισε να γίνεται προσπάθεια αναδιάρθρωσης των 
δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού η οποία όμως θα πρέπει να συνδυαστεί με την άσκηση 
πιο ρεαλιστικής και πιο ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής από την πλευρά ορισμένων ΔΕΚΟ.

Ειδικότερα οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 236,9 
δισ. και να φθάσουν τα 1.437,4 δισ. έναντι 1.200,5 δια. του 1989. Η κατά 19,7% αύξησή τους 
οφείλεται:

- στην πρόβλεψη για την κάλυψη της δαπάνης από την εισοδηματική πολιτική του 1990. Η 
χαλαρή εισοδηματική πολιτική που συμφωνήθηκε στα πλαίσια της οικουμενικής κυβέρνησης 
είχε υπερβεί τα όρια της αντοχής της οικονομίας και για το λόγο αυτό έγινε παρέμβαση με 
σκοπό τη συγκράτηση των δαπανών. Έτσι αποφασίστηκε ο συμψηφισμός της επί πλέον εκ 
2,5% αύξησης που το 1% του διορθωτικού ποσού ΑΤΑ (διαφοράς μεταξύ προβλεφθέντος και 
πραγματικού πληθωρισμού προηγουμένου 4μήνου) και της εξ 1,5% κανονικής αύξησης του 
τιμαρίθμου στο β' 4μηνο του 1990 (1 + 1,5=2,5). Ο συμψηφισμός αυτός κρίθηκε κοινωνικά και 
οικονομικά δικαιολογημένος διότι έτσι ανακαλείται η αύξηση που δόθηκε πέραν της αύξησης 
του τιμαρίθμου. Επίσης αποφασίστηκε να αφαιρεθεί από την Α.Τ.Α. του Β' τετραμήνου το 
ποσοστό της επίπτωσης που θα έχουν στον τιμάριθμο οι αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, 
καθώς και οι αυξήσεις από του έμμεσους φόρους (4% περίπου) αντί του ποσοστού του εισαγό- 
μενου πληθωρισμού που συνήθως αφαιρείται. Για τον υπολογισμό της ΑΤΑ λήφθηκε υπόψη η 
κλιμάκωση που προβλέπεται από το άρθρο 1 του Ν. 1874/90 με τον οποίο κυρώθηκε η αριθ. 
1405/15/1 2-1-90 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργα
σίας.

- στη φυσιολογική εξέλιξη του προσωπικού.
- στη μεταφερόμενη ΑΤΑ του 1989.
- στη διαφορά πλήρους έτους των νέων διορισμών ή μετατάξων που έγιναν το 1989.
- στους νέους διορισμούς που θα γίνουν στο Υπουργείο Παιδείας.
- Επίσης η αύξηση αυτή οφείλεται και στην προβλεπόμενη αύξηση του αριθμού των συντα

ξιούχων του Ν.1543/1985 που τραυματίστηκαν ή έπαθαν κάποια ανικανότητα στην αντιστα
σιακή τους δράση, καθώς και εκείνων του Ν.1813/1988 (άρθρ.27) δηλαδή τους αγωνιστές 
εθνικής αντίστασης που είναι και συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α., στην υλοποίηση του Ν.1840 «εθε
λούσια έξοδος υπαλλήλων ΟΔΔΕΠ», του Ν.1857/89 «προσαύξηση συντάξιμης υπηρεσίας δικα
στικών·, του Ν.1859/89 «τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα πολεμικών 
συντάξεων» και του Ν.1863/89 για την «Άρση των συνεπειών του Εμφυλίου Πολέμου».

- Για τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, τόσο του Ν.1543/1985, δηλαδή αυτούς που 
τραυματίστηκαν ή έπαθαν κάποια ανικανότητα στην αντιστασιακή τους δράση, όσο και του 
Ν.1813/1988 (άρθρ.27) δηλαδή αυτούς που είναι συγχρόνως και συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α., το 
δημοσιονομικό βάρος για το 1990 θα ανέλθει σε 20,0 δισ. δρχ. περίπου. Για την πρώτη κατη
γορία έχουν εκδοθεί 7.500 κανονιστικές πράξεις με βάση τις γνωμοδοτήσεις των Πρωτοβάθμι
ων Υγειονομικών Επιτροπών των Νομών (και όχι γνωματεύσεων της Α.Σ.Υ.Ε., όπως προβλέπε- 
ται για τους πολεμικούς συνταξιούχους), ενώ για τη δέυτερη κατηγορία έχουν εκδοθεί 50.000 
περίπου κανονιστικές πράξεις απονομής συντάξεων, οι οποίες στηρίχθηκαν σε αποφάσεις των 
αρμόδιων Νομαρχιακών Επιτροπών για την αναγνώριση της ιδιότητας των αγωνιστών, και οι
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οποίες βασίζονται οε μαρτυρικές κατοθεσεις και όχι σε άλλα επίσημα στοιχεία από τα οποία 
να πιστοποιείται η ιδιότητα αυτή. Σαν αποτέλεομα των ανωτέρω προκύπτει ότι ο αριθμός των 
αντιστασιακών αφίσταται της πραγματικότητας.

- Στην επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των δαπανών για μισθούς και συντάξεις, συνέβαλε 
επίσης η αύξηση των κονδυλίων που υπολογίστηκαν για αποδοχές του προσωπικού των Νοση
λευτικών Ιδρυμάτων, των Κέντρων Υγείας, των Ιδρυμάτων Πρόνοιας καθώς και του Εφημερια- 
κού Κλήρου, αφού και για το προσωπικό των Ιδρυμάτων αυτών καθώς και τους Εφημερίους, 
εφαρμόζεται η ίδια εισοδηματική πολιτική.

- Στον υπολογισμό των αποδοχών για το Ιατρικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
και των Κέντρων Υγείας λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι τα ιδρύματα αυτά θα συμμορφωθούν 
πλήρως με τις προτάσεις της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.σ. 
46/8113/15-3-1990 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Υγείας Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αυτές διατυπώνονται στο από 2-4-90 πρακτικό της 
και ότι δεν θα καταβάλλουν στο Ιατρικό Προσωπικό του ΕΣΥ υπέρογκα ποσά πρόσθετων απο- 
λαυών, (Εφημεριών) που να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.

Τέλος οι δαπάνες για λοιπές πρόσθετες παροχές δεν προβλέπεται να αυξηθούν σημαντι
κά, παρά τον τριπλασιασμό της αμοιβής εργασίας πέραν του 5νθημέρου των οργάνων των 
Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. (Πίνακας 4.7).

Πίνακας 4.7 
Ανάλυση «Λοιπών Παροχών»

(οε εκατ.δρχ.)

α/α 1 989 1 990

Πραγμ/σεις* Προβλέψεις
1) Υπερωρίες, εξαιρέσιμα, υπερεργαοία 21.000,0 21.669,9

(Προσωπικού Α/θμιας + Β/θμιας Εκ- 
παίδ.) (11.623.0) (11.945,0)

2) Ειδική αποζημίωση πλέον πενθημέρου 6.060,0 6.399,8
3) Συμβούλια και Επιτροπές ...................... 1.580,0 1.686,3
4) Αποζημίωση διδασκόντων στα Μ.Π.Κ. . 700,0 776,0
5) Επιμίσθιο διδασκόντων σε σχολές .... 2.620.0 2.793,2
6) Εκλογική αποζημίωση ............................ 170,0 775,0
7) Διάφορες άλλες παροχές ...................... 670,0 595,2

Σύνολο 32.800,0 34.695,4

"Προσωρινό στοιχεία

Το ποσοστό συμμετοχής των δαπανών για αποδοχές προσωπικού και συντάξεις στο σύνο
λο των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 30,7% έναντι 33,9% του 1989 
και είναι μαζί με το ισόποσο ποσοστό των δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους τα 
μεγαλύτερα όλων των άλλων κατηγοριών δαπανών του προϋπολογισμού. Οι δαπάνες αυτές 
κατά το τρέχον έτος θα απορροφήσουν το 48,2% των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού 
έναντι 56,4% του 1989.

Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους θα είναι αυξημένες έναντι του 
1989 κατά το ποσό των 535,4 δια. δρχ. ή κατά ποσοστό 70,6%.

Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κατά πρώτο λόγο στις δαπάνες για τόκους των έντο
κων γραμματίων ο ρυθμός των οποίων προβλέπεται να είναι ανοδικός λόγω της μεγάλης αύξη
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σης τόσο ίου ορίου ίων γραμματίων αυτών, οοο και του επιτοκίου τους.
Δεύτερος σημαντικός επίσης λόγος αύξησης των δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου 

Χρέους είναι η έναρξη αποπληρωμής ομολογιακών δανείων του Δημοσίου και η καταβολή των 
δεδουλευμένων τόκων τους, αφού οι τόκοι των ομολόγων καταβάλλονται στη λήξη τους.

Επίσης από το 1990 αρχίζει εντατικότερη πληρωμή των δανείων της Τραπέζης της Ελλά
δος προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος η αύξηση αυτή οφείλεται, όπως έχει προαναφερθεί, και στη μεταφορά ποσού 96 
δισ. δρχ. στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους επειδή δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή 
τους το 1989.

Σημειώνεται ότι στις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους της Κεντρικής Υπηρε
σίας δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για εξοφλήσεις έντοκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα 
αφού αυτές αντιμετωπίζονται με ισόποσα έσοδα.

Η διόγκωση του Δημοσίου Χρέους και οι δαπάνες εξυπηρέτησής του, προέρχεται από τις 
υψηλές δανειακές ανάγκες οι οποίες ωθούν τα επιτόκια προς τα πάνω και το κόστος δανει
σμού του Δημοσίου.

Το Δημόσιο Χρέος συνεπώς έχει αποκτήσει τη δική του αυτόνομη δυναμική και έχει γίνει 
αυτοτροφοδοτούμενο.

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων θα παρουσιάσουν σημα
ντική αύξηση η οποία οφείλεται στην πληρωμή συμβατικών υποχρεώσεων από προγράμματα 
εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την πληρωμή κατά το τρέχον έτος αυξημένων 
τοκοχρεολυσίων από την προμήθεια MIRAGE 2000.

Οι συνολικές δαπάνες για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, εάν στις δαπάνες της 
Κεντρικής Διοίκησης προστεθούν και οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους των Ενό
πλων Δυνάμεων, θα ανέλθουν κατά το 1990 στο ποσό των 1.568,5 δισ. δρχ. και προβλέπεται 
να φθάσουν το 14,8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος έναντι του 10,8% του 1989.

Το ίδιο αυτό ποσό ανέρχεται στο 33,5% του συνόλου των δαπανών του Τακτικού Προϋπο
λογισμού έναντι 26,7% του 1989, και προβλέπεται να απορροφήσει το 52,8% των εσόδων 
(φορολογικών και μη) του Κρατικού Προϋπολογισμού έναντι 44,4% του 1989.

Οι αποδόσεις των εσόδων που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων προβλέπεται να αυξη
θούν κατά 32,8 διο. δρχ. ή κατά ποσοστό 20,6% και να φθάσουν τα 191,7 δισ. δρχ. από 158,9 
το 1989.

Το ύψος των κονδυλίων αυτών ακολουθεί κατά κανόνα την πορεία των συγκεκριμένων 
κατηγοριών εσόδων με τα οποία συνδέονται. Η προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων είναι η 
κύρια αιτία αύξησης της δαπάνης αυτής.

Οι αποδόσεις στην Ε.Ο.Κ. προβλέπεται να φθάσουν το ποσό των 132,8 δισ. δρχ. και θα 
είναι αυξημένες έναντι του 1989 κατά 24,5 δισ. δρχ. ή κατά ποσοστό 22,6%. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται στην αυξημένη συμμετοχή μας στη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού, 
λόγω της φυσιολογικής αύξησής του, στην προβλεπόμενη αύξηση των παραδοσιακών ιδίων 
πόρων, στην αυξημένη συμμετοχή μας στη χρηματοδότηση του 6ου ΕΤΑ, στη διάθεση μεγαλύ
τερου ποσού για συμμετοχή μας στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας για κάλυψη τρεχουσών 
και παλαιών υποχρεώσεών μας και τέλος στην πρόβλεψη ποσού 13 δισ. δρχ. για τακτοποίηση 
συνεισφορών μας βάσει ΦΠΑ-ΑΕΠ στη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού πα
ρελθόντων ετών.

Οι επιστροφές φόρων - δασμών είναι από τις δαπάνες εκείνες που προβλέπεται να αυξη
θούν ακόμη περισσότερο το 1990 παρά τη σημαντική αύξησή τους κατά το 1989 και να φθά
σουν τα 180,9 δισ. δρχ. από 147 δισ. δρχ. το 1989. Η αύξηση αυτή θα προελθεί από τις 
επιστροφές των αμέσων φόρων, συνεπεία της εφαρμογής του Ν.1828/1989 και κυρίως του 
Φ.Π.Α. Αιτία αυτής της αύξησης είναι η καθυστέρηση επιστροφής δικαιούμενων ποσών φόρων

81



σε ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων. Σημαντικά δηλαδή ποσό Φόρων και ιδιαίτερα Φ.Π.Α. που 
έπρεπε να επιστραφούν εγκαίρως στους δικαιούχους (επενδυτες-εξαγωγείς-επιτηδευματίες) 
δεν έχουν επιστραφεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προβλεπόμενες απ' αυτή 
διαδικασίες, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η δραστηριότητα τους και να δημιουργούνται 
εύλογα παράπονα κατά του Κράτους.

Στα πλαίσια της περικοπής των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού που αποφάσισε 
η Κυβέρνηση, οι δαπάνες για επιδοτήσεις εξαγωγών και επιτοκίων θα είναι οι πρώτες από τις 
οποίες θα αρχίσει η περικοπή τους από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους. 
Έτσι οι δαπάνες αυτές το 1990 θα παρουσιάσουν μείωση σε απόλυτες τιμές, η οποία οφείλεται 
τόσο στην κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων, όσο και στη μείωση των επιδοτήσεων των 
επιτοκίων καταθέσεων και ομολόγων. Απώτερος σκοπός της Κυβερνήσεως είναι η περαιτέρω 
μείωση των επιδοτήσεων των επιτοκίων τόσο στην άντληση του χρήματος από τις Τράπεζες> 
όσο και στη χορήγηση.

Ήδη στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής πρόσφατα αποφασίστηκε από τα αρμόδια Κυ
βερνητικά’Οργανα ο περιορισμός από 7% σε 5% της επιδότησης του επιτοκίου των στεγαστι- 
κών δανείων για πρώτη κατοικία για τα δάνεια που θα χορηγηθούν στο μέλλον και η κατάργηση 
της επιδότησης του επιτοκίου των ομολόγων που εκδίδουν οι επενδυτικές Τράπεζες.

Οι επιδοτήσεις στη Γεωργία από τον Τακτικό Προϋπολογισμό θα αυξηθούν το 1990 κατά
31,8 δια. δρχ. ή κατά ποσοστό 27,3%. Μολονότι ο ρυθμός τους είναι υψηλός, εντούτοις σε 
πολλές επιμέρους δαπάνες τους έγινε προσπάθεια περιστολής. Πράγματι όπως φαίνεται και 
από τον πίνακα 4.12 η αύξηση των δαπανών για επιδοτήσεις στη γεωργία, προέρχεται από την 
αύξηση κατά 54,3% στις δαπάνες για οικονομικές ενισχύσεις προσανατολισμού-διαρθρώσεων 
επειδή για τις δαπάνες αυτές υπάρχει και Κοινοτική συμμετοχή. Περικοπή των αγροτικών αυ
τών επιδοτήσεων θα σημάνει απώλεια σημαντικών πόρων από τις Κοινότητες.

Πέραν αυτού, υπάρχουν υποχρεώσεις του παρελθόντος που θα πρέπει να πληρωθούν. 
Προβλέπεται εντατικοποίηση των διαφόρων προγραμμάτοω' και κυρίως υπάρχει το πρόγραμμα 
της ενθάρρυνσης παύσης της γεωργικής δραστηριότητας (πρόωρης συνταξιοδότησης), το 
οποίο για το τρέχον έτος θα προκαλέσει επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό της τάξεως 
των 25 δισ. δρχ. περίπου. Για το θέμα αυτό γίνεται λόγος αναλυτικότερα στην ιδιαίτερη παρά
γραφο περί επιδοτήσεων στη Γεωργία.

Επίσης αύξηση θα παρουσιάσουν και οι δαπάνες για επιδοτήσεις διαφόρων γεωργικών 
προϊόντων γιατί πέραν από τις συνήθεις επιδοτήσεις, υπάρχουν υποχρεώσεις από διαχειρίσεις 
του παρελθόντος.

Αντίθετα με τις παραπάνω δαπάνες, τα κονδύλια για την κάλυψη των ελλειμμάτων των 
ειδικών διαχειρίσεων και του ΕΛΕΓΕΠ, προβλέπεται να μειωθούν, στα πλαίσια μιας προσπά
θειας περιστολής των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού και άσκησης μιας πιο ευέλικτης 
πολιτικής για ορισμένα αγροτικά προϊόντα και εφόδια.

Τέλος η επιχορήγηση στις ΕΛΓΑ θα μειωθεί κατά 57.1% αφού οι ασφαλίσεις αυτές θα 
υποχρεωθούν να πραγματοποιήσουν δαπάνες ίσες με τα έσοδά τους, όπως αυτό πιο αναλυτικά 
εκτίθεται, στις επόμενες παραγράφους για τις επιδοτήσεις προς τη Γεωργία. (Πίνακας 4.12)

Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις θα παρουσιάσουν μικρή αύξηση έναντι του 1989 αφού ο 
ρυθμός αύξησής τους προβλέπεται να ανέλθει μόλις στο 2.9% (1989:23,5%). Έτσι από τα
604,1 δισ. δρχ. που έφθασαν το 1989, προβλέπεται να φθάσουν το 1990 τα 621,8 δισ. δρχ. 
μέσα στα οποία περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση προς το ΝΑΤ με 42 δισ. δρχ. έναντι 3,4 δισ. 
δρχ. του 1989.

Αν από το σύνολο των επιχορηγήσεων του 1990 αφαιρεθεί η διαφορά της επιχορήγησης 
του ΝΑΤ, τότε οι δαπάνες για τις υπόλοιπες επιχορηγήσεις το 1990 σε τρέχουσες τιμές, θα 
ανέρχονταν στο ποσό των 583.2 δισ. δρχ. και θα ήταν μειωμένες κατά 20,9 δισ. δρχ. έναντι
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77/νακας 4.8

Ανάλυοη επιχορηγήσεων Τακτικού Προϋπολογισμού

α/α Φορείς
1 989

Πραγμ/σεις*

(σε εκατ.δρχ.) 
1 990

Προβλέψεις
1) Επιχορήγηση στον Ο.Γ.Α........................................................ 131.575,0 117.975,0
2) .. » στο Ι.Κ.Α........................................................... 173.000,0 192.000,0
3) .. » στο Ν.Α.Τ.......................................................... 3.400,0 42.000,0
4) » ■ Συγκοιν. Φορέων (ΕΑΣ, ΗΛΠΑΠ, κλπ.) ... 46.950,0 36.950,0
5) Τακτική οικον. ενίσχυση Ο.Τ.Α............................................. 9.000,0 -
6) Επιχορ. Νοσηλ. Ιδρυμάτων Δ.Δ. για λοιπές δαπάνες ... 54.021,0 49.500,0

7) Επιχορήγηση στον Ο.Σ.Ε........................................................ 27.000,0 27.000,0

8) >· » στα Α.Ε.Ι........................................................... 12.340,0 12.500,0

9) ■· » στα Εκπαιδ. Ιδρύματα για φοιτ.συσσίτια 5.960,0 7.000,0
10) -■ ■ στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας ................ 4.458,0 5.270,0

11) » ■ στα Νοσ.Ιδρύμ.Ι.Δ........................................... 1.803,0 1.950,0
12) » >■ στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε............................................... 8.200,0 4.500,0
13) » ■ στον Ο.Ε.Δ.Β................................................... 3.380,0 3.800,0
14) *> » στα Εθνικά Γυμναστήρια για δαπάνες λει

τουργίας τους ................................................ 2.745,0 2.700,0
15) » » στις αθλητ.ομοσπον. για αθλητ.σκοπούς . 1.978,0 2.030,0
16) » - στο Εθν. Ίδρυμα Νεότητας ........................ 4.368,0 4.405,0
17) » » στην Κυπρ.Κυβέρνηση ................................ 2.000,0 2.000,0
18) " - στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος ........................ 2.190,0 2.200.0

19) ■■ - στις Ν.Ε.Λ.Ε..................................................... 893,0 850,0
20) ·■ - στα Τ.Ε.Ι. και στο Κ.Ε.Μ.Ε.Δ.Ι .................. 1.080,0 1.100,0
21) ·■ - στο Ταμείο Προστασίας Ελαιοπαραγωγ. 1.289,0 1.300,0
22) ·. » στο ΝΙΜΤΣ .................................................... 1.900,0 2.073.0
23) ” » στον Ε.Ο.Τ....................................................... 2.549,0 3.000,0
24) Χρηματοδότηση Κομμάτων .................................................. 3.283,0 3.200,0
25) Επιχορ. στο Ι.Κ.Υ...................................................................... 1.115,0 1.200,0
26) - - οε Ιδρύματα προστασίας νηπίων & Παίδων 1.750,0 2.050,0
27) ·■ - στο Τ.Ε.Β.Ε...................................................... 23.925.0 22.798,0
2Θ) » ■ στο Τ Α Ε.......................................................... 3.908,0 3.361,0
29) Λοιπές επιχορηγήσεις .......................................................... 68.048,0 67.122.6

Σύνολο ...................................................................................... 604.108,0 621.834,6

"Προοωρινά στοιχεία
του 19Θ9. Αυτό δείχνει την πρόθεση της Κυβέρνησης να ξεκινήσει την περικοπή των δαπανών 
με την συγκράτηση και των επιχορηγήσεων.

Εξαίρεση του κανόνα αυτού αποτέλεσε η επιχορήγηση προς το Ι.Κ.Α. αφού ο ρυθμός του 
παρουσίασε αύξηση κατά 11%. Αντίθετα οι επιχορηγήσεις προς τους Συγκοινωνιακούς Φορείς 
- εκτός Ο.Σ.Ε. - μειώθηκαν κατά 10 δισ. δρχ. ή κατά ποσοστό 21,3% σε μια προσπάθεια 
εκλογίκευσής τους, με ανάλογη αναπροσαρμογή στις τιμές των εισιτηρίων τους. Η επιχορήγη
ση προς τον Ο.Γ.Α. είναι μεν μειωμένη, οι ανάγκες του όμως θα καλυφθούν επειδή προβλέπε- 
ται κατά το 1990 να εισπράξει αυξημένους κοινωνικούς πόρους (πίνακας 4.8).

Οι δαπάνες για υποχρεώσεις του Δημοσίου από καταπτώσεις εγγυημένων δανείων, που 
δόθηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις, σε οργανισμούς ή και σε φυσικά πρόσωπα, προβλέπεται να 
αυξηθούν με ρυθμό 270,7% διότι υπάρχουν συσσωρευμένες υποχρεώσεις καταπτώσεων που 
έλαβαν χώρα στις προηγούμενες διαχειρίσεις.

83



Τέλος οι λοιπές δαπάνες για το 1 990 προβλέπεται να αυξηθούν με ρυθμό 2.4% ή ενδεχο
μένως και υψηλότερο, εφόσον οι δαπάνες του 1989 κατέλθουν κάτω του ποοου των 212.9 
δισ. δρχ. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες για νέα προγράμματα οι οποίες κατά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού καταλογίζονται σε άλλες κατηγορίες. Συνεπώς ο ρυθμός 
αύξησής τους θα είναι μικρότερος απ’ αυτόν που εμφανίζεται στον προϋπολογισμό. Το σύνολο 
των δαπανών αυτών σε σταθερές τιμές μειώνεται το 1990 κατά 10%.Όπως φαίνεται από την 
ανάλυση της κατηγορίας αυτής (Πίνακας 4.9) οι δαπάνες για προμήθεια αγαθών μειώνονται το 
ίδιο έτος κατά 23,3% σε τρέχουσες τιμές και κατά 32,6% σε σταθερές τιμές. Επίσης και οι 
λοιπές επιμέρους κατηγορίες δαπανών είναι μειωμένες έναντι του 1989, σε σταθερές τιμές.

Πίνακας 4.9

Ανάλυση “Λοιπών Δαπανών"
1 989

Πραγμ/σεις*

(σε εκατ. δρχ.)

1990
Προβλέψεις

1) Δαπάνες μετακίνησης ................................................
2) Λειτουργικές δαπάνες................................................
- (Μισθώματα κτιρίων) ..................................................
- (Μεταφορές μαθητών) ..............................................
- (Υποχρεώσεις στον Ο.Τ.Ε.) ......................................
- ( » στη Δ.Ε.Η.) ........................................
- (Δαπάνες δημόσιων σχέσεων) ................................
- (Απόρρητες δαπάνες) ................................................
- (Λοιπές λειτουργικές δαπάνες) ..............................

3) Προμήθειες ..................................................................
- (Είδη συντήρησης & επισκευής εγκαταστ.) ..........
- (Διατροφή, ιματισμός, υπόδηση, εξάρτυση) ..........
- (Καύσιμα, λιπαντικά) ..................................................
- (Κεφαλαιακές δαπάνες) ............................................
- (Λοιπές προμήθειες) ..................................................

4) Επιδοτήσεις άγονων γραμμών..................................
5) Μονοπώλια ..................................................................
6) Δαπάνες ΝΑΤΟ ..........................................................
7) Διάφορες σύνθετες ή κοινές δαπάν.Υπουρ............
- (Υποχρεώσεις από προμήθειες παρελθόντ. οικ.ετών)
- (Νέα προγράμματα) ....................................................
- (Προγράμματα Ε.Ο.Κ.) ..............................................
- (Αντιπυρική προστασία)
- (Απόδοση για την υγεία από φάρο καπνού)
- (Δαπάνες πλήρωσης θέσεων) ..................................
- (Λοιπές σύνθετες δαπάνες Υπουργείων)

8) Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών κλπ....................
9) Χορηγούμενα δάνεια..................................................

10) Απαλλοτριώσεις κλπ....................................................

Σύνολο ..........................................................................

10.153.0
49.272.0
(7.500.0)
(5.200.0)
(4.880.0)
(4.410.0) 
( 421,0)
(6.127.0)

(20.734.0)

112.938,0
(15.550.0)
(23.018.0)

(9.061.0)
(2.026.0)

(63.283.0)

1.209.0 
776,0

3.405.0
31.208.0

(6.973.0)
(2.378.0)

(21.857,0)

123.0
144.0 

3.695,0

212.923,0

11.635,4 
56.234,0 
(9.845,4)
(4.317.1)
(5.816.8) 
(5.183,7) 
( 879,4)
(3.444.2)

(26.747.4)

86.603.2 
(19.860,2) 
(24.385,6)
(11.421.0)

(3.370.9)
(27.565.5)

1.170.0
1.791.0 
4.134,2

48.781.3 
(5.000,0) 
(8.721,0)

(14.437.0) 
(3.000,0)

(10.000,0)
(2.089.6)
(5.533.7)

3.433.8 
201,0

4.096.9

218.080,8

"Προσωρινά στοιχεία
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Πίνακας 4.10

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργείο

(οε εκατ. δρχ.)

1_989 1990
Μεταβολή

Πραγματ/σεις1'1 Προβλέψεις %

Προεδρ. της Δημοκρατίας 361,0 400,0 10,8
Βουλή 4.400,0 6.696,0 52,2
Προεδρ. της Κυβέρνησης 14.673,0 12.402,5 -15,5
Εσωτερικών 114.061,0 116.122,8 1,8
Εξωτερικών 21.045,0 23.191,0 10,2
Εθνικής Αμυνας 353.651,0 408.100,0 15,4

(Ε.Υ.Π.) (3.800,0) (4.780,0) (25,8)
Εθνικής Οικονομίας 8.047,0 8.640,0 7,4
Υγείας-Πρόνοιας-Κ.Ασφ. 724.972,0 800.959,0 10,5
Δικαιοσύνης 28.545,0 33.450,0 17,2
Παιδείας 305.902,0 359.864,0 17,6
Πολιτισμού 27.054,0 30.883,0 14,2
Οικονομικών 1.537.907,0 2.327.404,0 51,3

(Γενικές Κρατ.Δαπάνες) (1.497.419,4) (2.281.549,0) (52.4)
Μακεδονίας-θράκης 1.562,0 1.640,0 5,0
Αιγαίου 1.271,0 1.360,0 7,0
Γ εωργίας 160.494,0 190.514,0 18,7

(Επιδοτήσεις Γεωρ-
γίας) (116.611,7) (148.400,0) (27,3)

ΠΕΧΩΔΕ 28.121,0 32.650,0 16,1
Εργασίας 4.519,0 5.408,0 19,7
Βιομηχανίας 7.821,0 8.943,0 14,3
Εμπορίου 26.567,0 6.943,0 -73,9
Μεταφορών-Επικοιν. 61.194,0 54.231,7 -11,4
(Ελλειμ. Συγκ.Φορέων) (46.950,0) (36.950,0) (-21,3)
Ναυτιλίας 13.608,0 54,686,0 301,9
Δημόσιας Τάξης 96.253,0 122.385,0 27,1
Τουρισμού 2.563,0 3.043,0 18,7
Υπηρεσ.Υποστηρ.Νομαρ. 9,0 84,0 833,3
Αποθεματικό 70.000,0
Σύνολο 3.544.600,0 4.680.000,0 32,0

Ο Προσωρινό οτοιχεία

Αυτό δείχνει ότι το κύριο βάρος των προσπαθειών της Κυβέρνησης ερρίφθη στις αποκα- 
λούμενες ελαστικές δαπάνες μολονότι σημαντικό τμήμα των λοιπών δαπανών παρουσιάζουν 
ανελαστικότητα όπως επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τις δαπάνες για επιχορηγήσεις και για 
επιδοτήσεις.

Στον πίνακα 4.10 εμφανίζονται οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργείο
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Πίνακας 4.11

Πόροι Δήμων & Κοινοτήτων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

(οε εκατ. δραχμ.)

- Αμοιβές για εκτέλεση εκπαιδευτικών επιμορφωτι-

1 988 1 989 1 990

κών προγραμμάτων στελεχών ΟΤΑ ............................
- Κίνητρα για οικον. 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.

5,6 11,6 11,0

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

από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του

154,0 196,0

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

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

50.902,0 60.000,0

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

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

1.698,7 1.827,0 2.500,0

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

972,4 1.695,0 2.270,0

Κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου ...................... 99,6 109,0 150,0
- Απόδοση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) .... 2.926,7 7.236,0 5.250,0
- Απόδοση ποσοστ. τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων
- Απόδοση ειδ. τέλους 3% στο εισόδημα από οικοδο

μές στις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

5.484,9 14.659,0 20.500,0

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

και Νομικών Προσώπων οε ΟΤΑ Δωδεκανήσου

1.136,9 1.384,0 2.350,0

(αρθ. 79 Ν.Δ. 3323/55) ................................................
- Αποδόσεις στα Δωδ/νησα για εκτέλεση κοινωφελών 

έργων μέσω Ν.Τ. κατ. εφαρμογή του Ν. 195/79

774,9 1.023,0 1.100,0

κ.λ.π......................................................................................
- Αποδόσεις στους Δήμους Μεσολογγίου και Αιτωλι- 

κού και στην Κοινότητα Νεοχωρίου στην Κοινότητα 
Νάξου και στο Δήμο Πρέβεζας έναντι διαφόρων

60,0

εσόδων ..............................................................................
- Απόδοση ποσ. 3% στους Δήμους και Κοινότητες 

του Φόρου Κληρονομιών-Δωρεών και Γονικών Πα-

21,6 40,1 38,1

ροχών(Ν.1473/84) ...................................................... 492,3 - 230,0
- Τακτική οίκον, ενίσχυση Δήμων και Κοινοτήτων ....
- Οικονομική ενίσχυση απόρων Κοινοτήτων για μισθό-

36.000,0 7.035,0

δοσία των Γραμματέων .................................. ................ 1.000,0 - 1.000,0

(συνεχίζεται)
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i OuvCxt ιο ί 988 1 989 1 990

- Επιχορήγηση Δήμων και Κοινοτήτων για αναπλήρω-
ση του απωλεσθέντος εσόδου από τα εισιτήρια των 
λεωφορείων ....................................................................

- Λοιπές επιχορηγήσεις και αποδόσεις σε Δήμους και
Κοινότητες ......................................................................

274,9 700,0 700,0

697,8 3.190,0 838,0

Σύνολο 51.586,3 89.965,7 97.193,1

Δεν έχουν ουμπεριληφθεί οι συντάξεις των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων καθώς και οι χορηγίες των Δημάρ
χων και Προέδρων Κοινοτήτων που ανέλαβε ο Τακτικός Προϋπολογισμός από 1.1.1985 και που το 1990 θα ανέλθει 
οτα 16.464 εκατ. περίπου.

στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο οι δαπάνες για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και οι 
δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από το Υπουργείο Εμπορίου για λογαριασμό των λοιπών 
Υπουργείων.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα αυτού οι πιστώσεις του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αύξηση απ’ όλα τα Υπουργεία γεγονός που οφείλεται 
στην επιχορήγηοη του ΝΑΤ κατά το τρέχον έτος με το ποσό των 42 δια. δρχ. έναντι 3,4 δια. 
δρχ. το 1989.

Αυξημένες επίσης παρουσιάζονται σε σχέση με το 1989 και οι πιστώσεις ορισμένων άλλων 
Υπουργείων όπως της Δημόσιας Τάξης, Εργασίας, Τουρισμού, Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Παι
δείας.

Η παρουσιαζόμενη μείωση στις πιστώσεις του Υπουργείου Εμπορίου είναι φαινομενική 
διότι στα κονδύλια του Υπουργείου αυτού του έτους 1990 δεν εμφανίζονται πιστώσεις ύψους
5.072,1 εκατ. που έχουν εγγράφει στον προϋπολογισμό του, για την διενέργεια προμηθειών 
για λογαριασμό των άλλων Υπουργείων, ενώ το αντίθετο συνέβη για το 1989 όπου οι δαπάνες 
αυτές προστέθηκαν στις λοιπές δαπάνες του Υπουργείου Εμπορίου, επειδή καταλογίστηκαν 
ήδη στον προϋπολογισμό του. Αν στο σύνολο των πιστώσεων του Υπουργείου Εμπορίου τρέχο
ντος έτους προστεθεί και το ποσό των 5.072,1 εκατ., τότε το σύνολο των πιστώσεών του για 
το 1990 ανέρχεται στο ποσό των 12.015,1 εκατ. ο δε ρυθμός του αυξάνεται στο -54,8% από 
-73.9%.

Ο αρνητικός ρυθμός που εμφανίζεται στις πιστώσεις του Υπουργείου Προεδρίας της Κυ
βέρνησης οφείλεται στη μείωση της επιχορήγησης προς την ΕΡΤ Α.Ε (1989:8,2 δισ. δρχ. 
1990:4,5 δισ. δρχ.).

Ο μικρός ρυθμός αύξησης των πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών οφείλεται κατά 
πρώτο λόγο στην ενίσχυση που έλαβε το 1989 για επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. και η οποία δεν 
επαναλαμβάνεται το 1990 και κατά δεύτερο λόγο στην πραγματοποίηση κατά το ίδιο έτος, 
λόγω των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, αυξημένων δαπανών (Πίνακας 4.10) οι οποίες δεν θα 
επαναληφθούν στον ίδιο βαθμό το 1990.

Σημειώνεται ότι στις δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών δεν περιλαμβάνονται οι δαπά
νες για την πληρωμή των συντάξεων στους δημοτικούς και κοινοτικούς συνταξιούχους οι 
οποίες περιλαμβάνονται στις Γενικές Κρατικές Δαπάνες που για το 1990 προβλέπεται να 
ανέλθουν στο ποσό των 17,0 δισ. δρχ. έναντι 13,8 δισ. δρχ. του 1989. Το συνολικό ποσό των 
πόρων που δίνεται στους ΟΤΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (απόδοση εσόδων, καταβολή 
συντάξεων στους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους κλπ.) ανέρχεται για το 1990 σε
114,2 δισ. δρχ. έναντι 103,8 δισ. δρχ. το 1989 (Πίνακας 4.11).
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4.3 Φορολογική Πολιτική
4.3.1. Γενικές Παρατηρήσεις

Το Φορολογικό σύστημα όπως εμφανίζεται σήμερα, σε συνάρτηση και με την επιχειρηθεί- 
σα νομοθετική κωδικοποίηση στο Φόρο Εισοδήματος (Π.Δ. 129/89), χαρακτηρίζεται από πολυ
νομία, δυσλειτουργία, αντιφατικότητα και πολυπλοκότητα, ενώ οι διαδικασίες που προσδιορί
ζονται για την εφαρμογή του, είναι χρονοβόρες και ελάχιστα αποτελεσματικές.

Ετσι, ένα μεγάλο μέρος της Φορολογητέας ύλης διαφεύγει της φορολογίας με συνέπεια 
την παραβίαση της αρχής της δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών, ενώ η φορολόγηση 
του υπόλοιπου μέρους προκαλεί σημαντικό κόστος τόσο στο δημόσιο όσο και στον φορολο
γούμενο. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη και η έλλειψη σοβαρής μηχανογραφικής υποδομής και 
οργάνωσης της φορολογίας, σκιαγραφείται αδρά η εικόνα της σημερινής πραγματικότητας, η 
οποία κάθε άλλο παρά ικανοποιητική μπορεί να θεωρείται.

Απόρροια των μειονεκτημάτων αυτών είναι η διαρκής υστέρηση της απόδοσης των δημο
σίων εσόδων, η διεύρυνση των δημοσίων ελλειμμάτων, η δυσχέρεια άσκησης δυναμικής οικο
νομικής και κοινωνικής πολιτικής, η άμβλυνση της φορολογικής συνείδησης.

Ενόψη της κατάστασης αυτής, επιτακτική προβάλλει η ανάγκη αναδιάρθωσης του φορο
λογικού συστήματος με αναπτυξιακούς και κοινωνικούς προσανατολισμούς και η απλοποίηση 
των διαδικασιών σε συνδυασμό με τη σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση.

Τα πρώτα δειλά βήματα, που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, προβλέπεται να 
επιταχυνθούν με την πάροδο του χρόνου και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση 
και εφαρμογή ενός φορολογικού συστήματος με απλουστευμένες διαδικασίες που να ανταπο- 
κρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες προγραμματισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων 
εσόδων και προσδιορισμού της φορολογητέας βάσης χωρίς δυσχέρειες στην ανάπτυξη των συ
ναλλαγών.

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται η βελτίωση της απόδοσης των δημοσίων εσόδων, η ορθο
λογικότερη χρησιμοποίησή τους, ο περιορισμός των ελλειμμάτων, η δικαιότερη κατανομή των 
φορολογικών βαρών και η σύγκλιση της εθνικής νομοθεσίας με το Κοινοτικό Δίκαιο ενόψη του 
1992.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά το οικονομικό έτος 1990 με τους Ν. 1881 και 1882/90, 
καθώς και αυτά που εξαγγέλθηκαν με το Φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε από 
27/4/90 στη Βουλή, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω, κατά φορολογικό αντικείμενο, βασικό 
στόχο έχουν: α) να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα δημόσια έσοδα για την πραγματοποίηση 
των Κυβερνητικών Προγραμμάτων, β) να περιοριστούν τα ελλείμματα του Δημοσίου και να 
ελεγχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, γ) να κατανεμηθεί δικαιότερα το φορολογικό βάρος με 
περιστολή της φοροδιαφυγής και δ) να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

4.3.2 Φορολογία Εισοδήματος

Α. -Στη φορολογία εισοδήματος οι ρυθμίσεις κατά το έτος 1990 αποβλέπουν στη δικαιότερη 
κατανομή του φορολογικού βάρους με βάση το εισόδημα που αποκτούν οι υπόχρεοι, στην 
περιστολή της φοροδιαφυγής και στη δημιουργία κινήτρων που θα βοηθήσουν στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας.

Με τις ρυθμίσεις αυτές:

1. Αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό για το εισόδημα απο μισθωτές υπηρεσίες κύριας κατοι
κίας. ενώ συνυπολογίζονται στο αφορολόγητο ποσό και τα δίδακτρα που καταβάλλει ο φορο
λογούμενος σε μέσες ιδιωτικές τεχνικές και επαγγελματικές σχολές για τα τέκνα που τον
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βαρύνουν, καθώς και στα δίδακτρα που καταβάλλει ο φορολογούμενος για παρακολούθηση 
σχολών, φροντιστηρίων κλπ. απο τον ίδιο.

2. Καθιερώνεται ελάφρυνση των πολυμελών οικογενειών των μισθωτών και των συνταξιού
χων με μείωση του ποσού του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορο
λογούμενου όταν τα τέκνα του που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν, υπερβαίνουν τα δύο.

Επίσης θεσπίζεται πρόσθετη έκπτωση, χωρίς δικαιολογητικά, από το ακαθάριστο εισόδη
μα από εκμίσθωση κατοικιών σε πολυμελείς οικογένειες, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξα
σφάλιση στέγης στις οικογένειες αυτές, ενώ αυξάνεται σε 1.000.000 δρχ. το συνολικό ετήσιο 
εισόδημα του συνταξιούχου, ηλικίας άνω των 65 ετών, για το οποίο αμελείται η βεβαίωση του 
φόρου.

3. Αυξάνεται από 60.000 σε 100.000 δρχ. το απαλλασσόμενο ποσό για κάθε μήνα αποζημί
ωσης, που καταβάλλεται στους εργαζόμενους με βάση μηνιαίο μισθό για τη διακοπή της σχέ
σης εργασίας. Επίσης επαναφέρεται το φορολογικό καθεστώς που ίσχυε πριν από το Ν. 
1828/89, για τη φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβάλλεται πέραν της νόμι
μης·

4. Διαρρυθμίζονται οι κλίμακες και τα ποσά προσδιορισμού της τεκμαρτής δαπάνης με βάση 
τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατοχή στους φορολογουμένους, για 
να είναι πραγματική η φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια των εισοδημάτων που δεν δηλώνονται, 
ενώ ορίζεται να ισχύει από το οικονομικό έτος 1992 το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων. Ακόμη ορίζεται ρητά ότι η απόκτηση δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινουμένων οχημά
των αποτελεί τεκμήριο, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο υπολογισμός του φόρου γίνεται 
με βάση τη συνολική τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, λαμβάνεται υπόψη ως αφορολό
γητο το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε λόγω δωρεάς μέχρι ποσοστό 10% του εισοδήματος.

5. Στις τεχνικές επιχειρήσεις λαμβάνονται ως ακαθάριστα έσοδα το τίμημα που αναγράφεται 
στο συμβόλαιο, εφόσον είναι ανώτερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και όταν η μετα
βίβαση γίνεται με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο. Ως χρόνος απόκτησης του εσόδου από την 
τεχνική επιχείρηση λαμβάνεται, ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου ή το αργότερο η τελευταία 
ημέρα της διετίας από τη σύνταξη του προσυμφώνου αν δεν συνταχθεί μέσα στη διετία το συμ
βόλαιο.

Επίσης στις ίδιες επιχειρήσεις διπλασιάζονται τα ποσοστά προσαύξησης των συντελεστών 
καθαρού κέρδους εφόσον δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Σ. ή τηρούν βιβλία κατώτε
ρης κατηγορίας ή οι δαπάνες κατασκευής που εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία βρίσκονται 
σε προφανή δυσαναλογία σε σχέση με το πραγματικό κόστος.

6. Ακόμη, επεκτείνεται ο περιορισμός των δαπανών συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής και 
απόσβεσης των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδα των επιχειρήσεων και σε αυτά που είναι μισθωμένα από τρίτους. Επίσης ορίζονται οι 
προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος και την υποβολή δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος από τους αγρότες, καθώς και η υποχρέωση παρακράτησης φόρου 
εισοδήματος από τους ελεύθερους επαγγελματίες.

7. Για την πάταξη της φοροδιαφυγής καθιερώνεται διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογικής ικανότητας των υποχρέων 
και η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. για τη μεταβίβαση επιβατικού αυτοκινήτου 
ιδιωτικής χρήσης, μοτοσυκλέτας από 500 κυβ. εκατοστά και πάνω και ελικόπτερου.

8. Ακόμη στο Ν. 1882/90, περιέχονται και διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, που έχουν 
ως σκοπό να ενισχύσουν την ανταγωνιστική θέση των ελληνικών μεταποιητικών μονάδων και 
να τις καταστήσουν ικανές να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του 1992, μέσα στον ευρύτερο 
Κοινοτικό χώρο. Συγκεκριμένα:

- Παρέχεται στις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος πο
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οοστού 10% των κερδών που 8α πραγματοποιήσουν στα πέντε πρώτα χρονιά από τη συγχώ
νευση. κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

- Επεκτεϊνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών φορολογίας των αδιανέμητων 
κερδών των Α.Ε. σε όλες τις επιχειρήσεις που υπάγονται, για τις επενδύσεις που πραγματο
ποιούν, όχι μόνο στο καθεστώς των κρατικών επιχορηγήσεων, αλλά και στο καθεστώς των 
αφορολόγητων εκπτώσεων του Ν. 1262/82, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

- Αυξάνεται από 15% σε 20% το ποσό των συνολικών αδιανέμητων κερδών των εμπορι
κών επιχειρήσεων, που απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να σχηματι- 
σθεί ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό για την πραγματοποίηση επενδύσεων, κάτω από ορι
σμένες προϋποθέσεις.

- Επιτρέπεται οε όλες πλέον τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες να διανέμουν μέρος των 
κερδών τους στο εργατοϋπαλληλικό τους προσωπικό, είτε με τη μορφή μετοχών, είτε με τη 
μορφή μετρητών (για τα τελευταία, το ποσοστό αυξάνει από 10% σε 15%), κάτω από ορισμέ
νες προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό, προωθείται στην πράξη η ευρέως αποδεκτή ιδέα της 
σύνδεσης της αμοιβής με την παραγωγικότητα, αφού τμήμα του εισοδήματος των απασχολου- 
μένων θα αποτελεί συνάρτηση της γενικότερης πορείας της επιχείρησης και θεμελιώνεται ένα 
πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μας.

- Παρέχονται αυξημένα κίνητρα για τον υπολογισμό αφορολόγητου αποθεματικού, των 
επιχειρήσεων της περιοχής Θράκης.

Β. - Στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, για σταθεροποίηση της οικονο
μίας και περιορισμό των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού, επιβλήθηκε με το Ν. 1870/1989, 
έκτακτη εφάπαξ εισφορά στο φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, καθώς και στα 
καθαρά κέρδη των νομικών προσώπων, με εξαίρεση τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις.

Για την ολοκλήρωση της προσπάθειας της Κυβέρνησης για σταθεροποίηση της οικονομίας 
κρίθηκε αναγκαία η επιβολή, με σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση, 
ειδικής εφάπαξ εισφοράς, στο συνολικό καθαρό εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα 
από ατομική άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλματος, καθώς και στα καθαρά κέρδη των νομικών 
προσώπων.

Τέλος, το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να εκσυγχρονίσει το σύστημα φορολογίας 
εισοδήματος στα πλαίσια της αναπροσαρμογής και της εναρμόνισής του με τις επικρατούσες 
γενικά κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, ώστε εντός των δυνατοτήτων του Κρατικού 
Προϋπολογισμού να επιτελεί τους σκοπούς της λειτουργίας του φόρου και κυρίως τον κοινωνι- 
κοπολιτικό με τη δικαιότερη'κατανομή των φορολογικών βαρών.

4.3.3 Φορολογία κεφαλαίου

Α.- Με την αναμόρφωση της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, επιδιώ
κεται η απλοποίηση των φορολογικών διατάξεων, που διέπουν τη μεταβίβαση περιουσιακών 
στοιχείων εν ζωή ή αιτία θανάτου, η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και η ελά
φρυνση της επιβαρύνσης των πλησιέστερων συγγενών, οι οποίοι είναι πιθανό να έχουν συμβά-- 
λει με την προσωπική τους εργασία στο σχηματισμό της μεταβιβαζόμενης περιουσίας.

Ειδικότερα:
- Τα φορολογικά κλιμάκια στην καθεμιά από τις πέντε κατηγορίες, στις οποίες κατατάσ

σονται οι κληρονόμοι, με βάση το βαθμό συγγένειάς τους προς τον κληρονομούμενο, περιορί
ζονται από 18 σε 12.

- Καταργείται η έκπτωση ορισμένου ποσού από τον οφειλόμενο φόρο (Tax Credit), η 
οποία έχει ουσιαστικά φαλκιδεύσει το αφορολόγητο όριο και αντικαθίσταται με την έκπτωση 
ορισμένου ποσού από την αξία της μεταβιβαζόμενης περιουσίας. Το νέο αφορολόγητο ποσό
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είναι ευνοϊκότερο για όλες τις κατηγορίες φορολογούμενων και ιδίως για τους ανήλικους κλη
ρονόμους, τους αγρότες και τους αναπήρους.

- Μειώνεται ο ανώτατος οριακός φορολογικός συντελεστής από 27% σε 25% για την A 
κατηγορία, από 29% σε 27% για τη Β κατηγορία, από 61 % σε 56% για τη Δ κατηγορία και από 
72% σε 66% για την Ε κατηγορία (για τη Γ κατηγορία παραμένει αμετάβλητος στο 50%).

- Αυξάνεται κατά 50% περίπου το όριο, πέρα από το οποίο εφαρμόζεται ο ανώτατος 
οριακός φορολογικός συντελεστής (από 10.300.000 σε 15.000.000) και έτσι εξουδετερώνε
ται ένα σημαντικό τμήμα της δημοσιονομικής απορρόφησης, η οποία είναι απόρροια των εξελί
ξεων του δείκτη τιμών καταναλωτή στα τελευταία χρόνια.

- Αυξάνεται η απαλλαγή από το φόρο για την απόκτηση αιτία θανάτου πρώτης κατοικίας 
από σύζυγο και τέκνα του κληρονομουμένου, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και θεσπίζο
νται νέα αυξημένα αφορολόγητα όρια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας αιτία γονικής παρο

χής·
- Αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο αξίας γονικής παροχής μέχρι του οποίου ο φόρος 

μειώνεται στο μισό του ακεραίου (από 8.000.000 σε 12.000.000).
- Αντιμετωπίζεται σε νέα κοινωνικά δίκαιη βάση η απαλλαγή των μεταβιβαζόμενων αγροτι

κών εκτάσεων με τη θέσπιση ανώτατου ορίου αξίας απαλλαγής (μέχρι 20.000.000), σε συνάρ
τηση με τη μεταβιβαζόμενη έκταση (80 στρέμματα).

Β.- Με την αναμόρφωση της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων θεσπίζονται ευνοϊκότερες 
ρυθμίσεις και νέα αυξημένα αφορολόγητα όρια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αντάλ
λαγμα, ενώ ορίζεται ως υπόχρεος για την καταβολή του Φ.Μ.Α ο αγοραστής ακινήτου και 
καταργείται ο μειωμένος συντελεστής στην περίπτωση που πωλητής είναι το δημόσιο, οι δή
μοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές και τα κοινωφελή κλπ. ιδρύματα και οργανισμοί.

Ακόμη για να καταστεί πιο αντιπροσωπευτική η βάση επιβολής του Φ.Μ.Α. θεσπίζεται 
υποχρεωτική ανά διετία αναπροσαρμογή της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

Γ.- Στη φορολογία ακίνητης περιουσίας αυξάνονται σημαντικά τα αφορολόγητα όρια (σε 
50.000.000 για τα νομικά πρόσωπα και σε 55.000.000 για τα φυσικά πρόσωπα). Καταργείται 
η ανισότητα που υπήρχε μεταξύ συζύγων και το αφορολόγητο όριο των 55.000.000 ισχύει για 
καθένα από αυτούς. Σε περίπτωση δε που ο ένας εξ αυτών δεν έχει περιουσία ή έχει περιουσία 
μικρότερη του αφορολόγητου ποσού, προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του άλλου των 
συζύγων μέχρι τη συμπλήρωση των δύο αφορολόγητων ορίων.

Δ.- θεσπίστηκε με το Ν. 1882/90 η φορολόγηση της υπεραξίας, ήτοι της διαφοράς μεταξύ 
της αναπροσαρμοσμένης τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης των ακινήτων, όταν αυτή οφεί
λεται σε κερδοσκοπικούς παράγοντες και όχι στον πληθωρισμό ή στην εκτέλεση από τον 
πωλητή τεχνικών έργων. Ο φόρος αυτός βαρύνει τον αγοραστή και είναι κλιμακωτός ανάλογα 
με το χρόνο κτήσης και μεταβίβασης του ακινήτου. Ο συντελεστής αυτός είναι, για ακίνητο 
που από την απόκτησή του μεταβιβάζεται στα πρώτα πέντε χρόνια 25%, στα έξι μέχρι δέκα 
χρόνια 20%, στα έντεκα μέχρι είκοσι χρόνια 15%, και πάνω από τα είκοσι χρόνια 10%.

Τέλος για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς λόγους απαλλάσσεται από το φόρο υπεραξίας 
που προκύπτει:

- από την πώληση της πρώτης κατοικίας με ορισμένες προϋποθέσεις.
- από την πώληση ακινήτου που υπόκειται σε Φ.Π.Α.
- από την πώληση οικοδομών, όταν ο πωλητής ασκεί επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης 

ακινήτων και υπόκειται, σε φόρο εισοδήματος.
- από την πώληση επαγγελματικών χώρων ή τη μεταβίβαση ακινήτων από τις επιχειρήσεις.

- από την εκποίηση συνεπεία αναγκαστικού πλειστηριασμού.
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4.3.4 Εμμεση Φορολογία

Οι διαρρυθμίσεις που έγιναν με τους νόμους 1881 και 1882/1990, καθώς και αυτές που 
περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο, αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας με αύξη
ση της φορολογίας κυρίως των προϊόντων τα οποία δεν κρίνονται απολύτως απαραίτητα για τη 
διαβίωση του μέσου πολίτη (τσιγάρα, ποτά κλπ.), ενώ παράλληλα θεσπίζονται ευνοϊκότερες 
ρυθμίσεις για την Οικονομία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθώς και για τους αγρότες 
και εισάγουν απλοποιήσεις διοικητικής φύσεως για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Α. Φ.Π.Α.
1. - Μειώθηκαν από 23/3/90 οι συντελεστές Φ.Π.Α. κατά ποσοστό 30% για την παράδοση 

αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα νησιά των νομών Δωδεκανή- 
σου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, καθώς και στο νησί Σαμοθράκη του νομού Έβρου. Η ίδια μείωση 
ισχύει για τις εισαγωγές αγαθών στα νησιά αυτά από το εξωτερικό και την παράδοση αγαθών 
προς τον υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιούνται από το εσωτερικό της Χώρας και 
έχουν προορισμό τα νησιά αυτά.

Με τη ρύθμιση αυτή οι συντελεστές Φ.Π.Α. μειώνονται από 4% σε 3%, από 8% σε 6%, 
από 18% σε 13% και από 36% σε 25%, κατά περίπτωση, ενώ τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα 
δεν υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.

2. - Αυξήθηκαν από 1/1/90 κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα οι κατ’ αποκοπή συντελεστές 
επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών και γίνονται 
από 1% σε 1,5% (για δασοκομικές, αλιευτικές εκμεταλλεύσεις και αγροτικές υπηρεσίες), από 
2% σε 2,5% (για γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και από 3,5% σε 4% (για κτηνοτροφικές εκμεταλ
λεύσεις). Οι παραπανω συντελεστές αυξάνονται κατά μία ακόμη ποσοστιαία μονάδα ήτοι από 
1,5% σε 2,5%, από 2,5% σε 3,5% και από 4% σε 5%, όταν οι πωλήσεις των προϊόντων των 
αγροτικών αυτών εκμεταλλεύσεων πραγματοποιούνται από αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ενώ
σεις αγροτικών συνεταιρισμών.

3. - Διευκρινίστηκαν οι διατάξεις του Ν. 1642/86 (ΦΠΑ) για το διακανονισμό του φόρου 
παγίων, όταν αυτά μεταβιβάζονται σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα ή σε πρόσωπα απαλ
λασσόμενα του φόρου πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου του διακανονισμού και 
διασφαλίστηκε η απόδοση στο δημόσιο του φόρου που εξέπεσε σε περίπτωση μεταβίβασης 
μέσα στην πενταετή περίοδο του διακανονισμού παγίου με αξία κάτω από το 50% της αξίας 
κτήσης.

4. - Παρέχεται στον υποκείμενο στο φόρο το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών για 
κατασκευή κτισμάτων σε ακίνητο που με οποιαδήποτε έννομη σχέση έχει τη χρήση του για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων.

5. - Καθιερώθηκε η υποχρέωση απόδοσης του Φ.Π.Α. στο δημόσιο από όποιον αποδέχεται 
πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, εφόσον δεν αποδόθηκε για οποιοδήποτε 
λόγο από τον εκδότη των στοιχείων, εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται για τις 
περιπτώσεις αυτές.

6. - Με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο αυξάνονται από 28/4/1990 
οι συντελεστές Φ.Π.Α. από 6% σε 8% και από 16% σε 18%, ενώ ο συντελεστής Φ.Π.Α. 36% 
παραμένει ο ίδιος.

Β. Λοιποί έμμεοοι φόροι.
Καθιερώθηκε από 8/4/1990 η επιβολή κλιμακίου τέλους χαρτοσήμου στις χορηγούμενες 

από τις Δ.Ο.Υ. βεβαιώσεις δηλώσεων έναρξης οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και στις 
δηλώσεις μεταβολών αλλά μόνο για τις περιπτώσεις ίδρυσης υποκαταστήματος ή την είσοδο 
νέου μέλους οε εταιρία, ενώ με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο:

1. - Αυξάνονται:
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αι Ο ειδικός φόρος κατανάλωοης οριομένων πετρελαιοειδών προϊόντων ιβενζίνης- 
ντήζελ).

β) Ο ειδικός φόρος κατανάλωοης που επιβάλλεται στη βύνη, καθώς και σε κάθε άλλη 
πρώτη ύλη (αμυλούχο ή ζάχαρο), για την παραγωγή ζύθου.

γ) Οι συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
δ) Το τέλος ορισμένων αποδείξεων που εκδίδονται από το δημόσιο για την είσπραξη 

ορισμένων εσόδων από 1% σε 2%.
ε) Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών κατά 25% από 

1/1/1991.
2. Διπλασιάζονται:

α) Τα πάγια κλιμακωτά τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, 
οχημάτων και μοτοσυκλετών, για τις οποίες προβλέπεται επιβολή τελών χαρτοσήμου.

β) Τα ποσά της εισφοράς για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης.

3. Επιβάλλεται ειδικός φόρος με συντελεστή 10% στην αξία της διαφήμισης από το ραδιό
φωνο.

4. Αναπροσαρμόζεται ο φόρος κατανάλωσης ανά χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος και 
αποσταγμάτων που περιέχουν οινόπνευμα από 250 σε 400 δρχ., και για ποτά ελεγχόμενης 
ονομασίας προελεύσεως από 1 25 σε 200 δρχ. Παράλληλα μετατίθεται ο χρόνος φορολογίας 
και ενώ η φορολόγηση του οινοπνεύματος γινόταν κατά το χρόνο της αγοράς, με τις νέες 
ρυθμίσεις θα γίνεται μετά την παρέλευση τριμήνου από της αγοράς, όπως γίνεται και στα 
Κράτη-Μέλη της ΕΟΚ. Ακόμη καταργείται η εισφορά υπέρ αναγκαστικού δανείου ανά χιλιό
γραμμο οινοπνεύματος (Ν. 1749/22) και καθιερώνεται η επικόλληση ταινιών ελέγχου στα οινο
πνευματώδη ποτά από στεμφυλόπνευμα (τσίπουρο, τσικουδιά κ.λ.π.) που κυκλοφορούν εμφια
λωμένα στην αγορά.

4.3.5 Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων

Στα πλαίσια της αποδοτικότερης λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού και της καλύ
τερης σύλληψης της φορολογητέας ύλης, εντάσσονται οι τροποποιήσεις των διατάξεων του 
Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές εισάγουν απλοποιήσεις διοικητικής 
φύσεως, ενώ παράλληλα οδηγούν και σε περιστολή της φοροδιαφυγής και στη διαμόρφωση 
κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των φοροτεχνικών αρχών και των φορολογουμένων. Ειδικότε
ρα:

1. - Καθιερώθηκε η υποχρέωση τήρησης από 1.1.1991 βιβλίου εσόδων - εξόδων και η 
έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, οτα κέντρα διασκέδασης και γενικά στα καταστήματα 
που υπόκεινται σε αγορανομική κατάταξη, στις επιχειρήσεις που στο αντικείμενο εργασιών 
τους περιλαμβάνεται και η πώληση καλλυντικών, οπτικών, παιχνιδιών. λουλουδιών και φυτών, 
κρυστάλλων, κοσμημάτων κλπ.

2. - Καθιερώθηκε η υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών για τα εμπορεύσιμα περιου
σιακά στοιχεία και από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων. Στις επιχειρήσεις 
με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 50.000.000 δρχ. προβλέπεται μεταβατική περίοδος δύο (2) ετών 
για την έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, ενώ παρέχεται με εξουσιο- 
δοτική διάταξη ευχέρεια στον Υπουργό Οικονομικών να απαλλάσσει από την τήρηση βιβλίου 
απογραφών κατηγορίες επιτηδευματιών που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν προβλήματα.

3. - Παρέχεται η ευχέρεια της καθιέρωσης της χρησιμοποίησης ταμειακών μηχανών όχι 
μόνο στις λιανικές πωλήσεις αλλά και στην παροχή υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των συναλ
λαγών, ενώ επεκτείνεται το μέτρο της μη θεώρησης φορολογικών στοιχείων και στις περιπτώ
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σεις που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από δάνειά με εγγύηση του Δημοοίου.
4. - Υλοποιείται το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών.

Ηδη μέσα στο 1990 εντάσσονται στην υποχρέωση αυτή περίπου 100.000 επιχειρήσεις σε
είκοσι δύο (22) νομούς και τέσσερα (4) νησιά της χώρας. Προβλέπεται δε σε μια πενταετία να 
επεκταθεί το μέτρο στο σύνολο της επικράτειας.

Η υποχρεωτική χρήση ειδικών φορολογικών ταμειακών μηχανών μεγάλης αξιοπιστίας θα 
συμβάλλει, παράλληλα με την εντατικοποίηση του προληπτικού ελέγχου, στη σημαντική μείω
ση της φοροδιαφυγής στον τομέα του λιανικού εμπορίου και στην καλύτερη οργάνωση των 
ίδιων των επιχειρήσεων. Τέλος, το μέτρο αυτό θα απαλλάξει τους φορολογούμενους και τις 
φοροτεχνικές υπηρεσίες από τη διαδικασία θεώρησης μεγάλου όγκου παραστατικών (φορολο
γικών στοιχείων).

5. - Τέλος, στις άμεσες προτεραιότητες εντάσσεται και η αναμόρφωση του Κ.Φ.Σ., ώστε 
να συμβάλλει στην οργάνωση την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, με πα
ράλληλη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, να επιτρέπει την αξιοποίηση της τεχνο
λογικής εξέλιξης και τις αναγκαίες επαληθευτικές διασταυρώσεις για τον προσδιορισμό του 
ύψους των φορολογητέων εισοδημάτων.

4.3.6 ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. πρέπει να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών κα
θώς και τον κύριο φορέα αύξησης των εσόδων και χάραξης δίκαιης φορολογικής πολιτικής. Για 
να επιτευχθεί αυτό πρέπει να γίνουν βασικές αλλαγές στη λειτουργία και στη δομή του. Με τη 
σημερινή μορφή του, τον εξοπλισμό και την οργάνωσή του, αδυνατεί ολοένα και περισσότερο 
να ανταποκριθεί ακόμα και στις τρέχουσες ανάγκες.

Η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα της οκτάχρονης αδιαφορίας της πολιτείας για 
την ανάπτυξη του Κέντρου.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί σε όλες τις θεσμικές αλλαγές και θα εγκρίνει όλες 
τις αναγκαίες δαπάνες για επενδύσεις, αξιοποιώντας και τα ΜΟΠ Πληροφορικής, προκειμένου 
να αναβαθμίσει το ΚΕ.Π.Υ.Ο. και να το καταστήσει ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός 
σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος με το οποίο θα καταγράφονται και θα παρέχονται τα 
απαιτούμενα στοιχεία.

Παράλληλα θα προταχθεί και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΕ.Π.Υ.Ο. στις νέες 
μεθόδους και τεχνικές της πληροφορικής, για να πετύχει τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτή
των του πάγιου εξοπλισμού σε συνδυασμό με τους στόχους που τίθενται, ήτοι:

α) Τη μεθοδική παρακολούθηση όλων των συναλλαγών εισαγωγών-εξαγωγών που πραγμα
τοποιούνται.

β) Την παροχή άμεσης και ουσιαστικής εξυπηρέτησης στους συναλλασσόμενους με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες.

γ) Τον έλεγχο της διακίνησης των αγαθών.
δ) Τη συγκέντρωση έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται για τις 

Εθνικές και Διεθνείς υποχρεώσεις.
Παράλληλα με την αναβάθμιση και την ανάπτυξη τσ ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα είναι σε θέση να αντα- 

ποκριθεί στην ανάγκη μηχανογραφικής επεξεργασίας νέων συστημάτων μισθοδοσίας και συ
ντάξεων, στα πλαίσια της γενικότερης μηχανογραφικής καταγραφής, επεξεργασίας, ελέγχου 
και παρακολούθησης των εσόδων και εξόδων του Κράτους.

4.3.7 Περιστολή της δασμοφοροδιαφυγής

Η δασμοφοροδιαφυγή αποτελεί ένα σοβαρό εθνικό πρόβλημα, το οποίο κατά τα τελευταία
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έτη σημείωσε ιδιαίτερη έξαρση και η δραστική περιστολή της, αποτελεί για την Κυβέρνηση 
θέμα άμεσης προτεραιότητας. Και αυτό γιατί κυρίως η φοροδιαφυγή είναι διαρκής πηγή απώ
λειας δημοσίων εσόδων, τα οποία οικειοποιείται ο ιδιωτικός τομέας και κατευθύνονται σε 
ανεξέλεγκτες δραστηριότητες, με συνέπεια τη στρέβλωση των όρων της αγοράς και του ελεύ
θερου ανταγωνισμού και τη δημιουργία δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ενώ παράλληλα περιορί
ζει τις δυνατότητες της Κυβέρνησης για την εφαρμογή της πολιτικής της στους διάφορους 
τομείς και την εκτέλεση των σχετικών προγραμμάτων.Έχει επίσης ως συνέπεια την παραβίαση 
της αρχής της κοινωνικότητας του φόρου με τη μετάθεση του φορολογικού βάρους στους 
ειλικρινείς φορολογούμενους.

Για το σκοπό αυτό θα αναδιοργανωθεί η μηχανογραφική υπηρεσία (ΚΕΠΥΟ), η οποία 
υπολειτουργεί από ετών, χωρίς καμμιά φροντίδα, κυρίως λόγω του απαρχαιωμένου εξοπλισμού 
της, και θα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, θα εκσυγχρονιοθούν τα μέσα μηχανογράφη
σης και σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα, θα εφαρμοσθούν σύγχρονα προγράμματα 
εισαγωγής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, διασταύρωσης και ελέγχου των φορολογικών στοι
χείων και πληροφοριών, ενώ παράλληλα θα επεκταθεί η μηχανογράφηση στις ΔΟΥ, τα Τελω
νεία και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Το σύστημα προληπτικού ελέγχου στη διακίνηση των αγαθών και στην παροχή των υπηρε
σιών θα εκουγχρονιοθεί και ο προσωρινός και ο τακτικός έλεγχος θα ενταθεί σε όλα τα φορο
λογικά αντικείμενα και ιδιαίτερα στο Φ.Π.Α., όπου εντοπίζεται και η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. 
Για το σκοπό αυτό θα γίνει απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και εντύπων που θα 
συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των φορολογικών υποθέσεων και στην εξοικονόμηση 
πολύτιμου χρόνου, καθώς και στην αποδέσμευση φοροτεχνικού προσωπικού από γραφειοκρα
τικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα θα συοταθεί ειδική ελεγκτική υπηρεσία ικανή να ανταποκρι- 
θεί στις απαιτήσεις του ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων και σταδιακά θα επεκτείνεται η υπο
χρεωτική εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και σε άλλες επιχειρήσεις.

Ακόμη, θα εφαρμοσθεί ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης του φοροτεχνικού, τελωνειακού και 
τεχνικού προσωπικού, ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνι
κές που απαιτούνται, για την καλύτερη γνώση και αξιοποίηση των Η/Υ και των προγραμμάτων 
της σύγχρονης πληροφορικής. Αυτό άλλωστε έπραξαν, με εξαιρετικά αποτελέσματα, και τα 
άλλα Κράτη-Μέλη της ΕΟΚ, στα πλαίσια της περιστολής και πάταξης της δασμοφοροδιαφυ
γής, της σύλληψης της φορολογητέας ύλης και της δίκαιης κατανομής των φορολογικών βα
ρών.

Εξάλλου, με τα μέτρα που σε γενικές γραμμές προαναφέρθηκαν ελπίζεται να καταστεί 
δυνατή αφενός μεν η μηχανογράφηση των οφειλετών του Δημοσίου, που σήμερα παρακολου- 
θούνται σε καρτέλλες με χρονοβόρα και επισφαλή διαδικασία, αφετέρου δε,ο εντοπισμός των 
φοροοφειλετών που σήμερα διαφεύγουν της φορολογίας.

4.4. Επιδοτήσεις στη Γεωργία

Κατά το έτος 1990, οι εισροές στη Γεωργία από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους προ- 
βλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 538,4 δισ. δρχ. Από αυτά 148,4 δισ. δρχ. θα προέλθουν από 
Εθνικούς Πόρους και 390,0 διο. δρχ. από Κοινοτικούς Πόρους, έναντι 116,6 και 286,8 δισ. δρχ. 
αντίστοιχα που διατέθηκαν κατά το 1989.

Από τις εθνικές ενισχύσεις θα διατεθούν στη Γεωργία 115,9 δισ. δρχ. για ενισχύσεις 
προσανατολισμού - διαρθρώσεων καθώς και για επιδοτήσεις διαφόρων γεωργικών δραστηριο
τήτων, 0,9 δισ. δρχ. για κάλυψη των χρηματοδοτικών εξόδων του ΕΛΕΓΕΠ, 30 δισ. δρχ. για 
κάλυψη ελλειμμάτων των ειδικών διαχειρίσεων, 1,5 δισ. δρχ. για κάλυψη του ελλείμματος των 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και 0,1 δισ. δρχ. για επιστροφές στο FEOGA (Πίνακας 
4.12).
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Πίνακας 4.12

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

- Οικον. ενισχύσεις - επιδοτήσεις

1 989
Πραγμ/σεις*

72.186,7

1 990
Προβλέψεις 

115.900,0

(σε εκατ. δρχ

Μεταβολή
%

60,6
- Οικον. ενισχύσεις προσανατολι- 

σμού-διαρθρώσεων .................. . 60.516,7 93.400,0 54,3
- Επιδότηση επιτοκίων στεγαστι- 

κών δανείων .................................. 2.500,0 2.500,0 _
- Επιδοτ. γεωργ. προϊόντων και 

δραστηριοτήτων ........................ 9.170,0 20.000,0 118,1
Ειδικός λογαριασμός Εγγυήσεων 
Γεωργ. Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)........ 3.633,0 900,0 -75,2
' Εξοδα χρηματοδότησης .............. 3.633,0 900,0 -75,2
Λογαρ.Ειδικών διαχειρίσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων 34.925,0 30.000,0 -14,1
- Διαχείριση λιπασμάτων .............. . 28.600,0 20.000,0 -30,1

σταφίδων .................. - 4.000,0 -
καπνών ...................... 6.325,0 6.000,0 -5,1

Ελλην. Γεωργ.Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) 3.500,0 1.500,0 -57,1
- Επιχορήγηση ΕΛΓΑ .................... 3.500,0 1.500,0 -57,1
Διάφορες επιστροφές .................. 2.367,0 100,0 -95,8
- Επιστροφή στο FEOGA .............. 2.367,0 100,0 -95,8

Σύνολο 116.611,7 148.400,0 27,3

"Προσωρινά στοιχεία

Πιο αναλυτικά:
Τα προγράμματα προσανατολισμού - διαρθρώσεων προβλέπεται να απορροφήσουν 93,4 

δισ. δρχ. έναντι 60,5 δισ. δρχ. που απορροφήθηκαν το 1989 (αύξηση 54,3%). Τα σημαντικής 
σπουδαιότητας προγράμματα αυτά αφορούν επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελε- 
σματικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την αύξηση της παραγωγής και της ανταγωνι
στικότητας των Ελληνικών γεωργικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και κατά συνέπεια την 
αύξηση του γεωργικού εισοδήματος.

Τα προγράμματα προσανατολισμού - διαρθρώσεων του 1990 περιλαμβάνουν:
- Ενισχύσεις από Εθνικούς Πόρους για επενδύσεις στη φυτική, τη ζωική παραγωγή και την 
κτηνοτροφία, για δραστηριότητες της κτηνιατρικής, για κάλυφη ζημιών κ.λ.π.
- Ενισχύσεις με Κοινοτική συμμετοχή για:

' Επενδύσεις στη Γεωργική Εκμετάλλευση σε τομείς προωθουμένων και διατηρουμένων ειδφν 
και ποικιλιών. (Καν. 797/85).

‘ Ενισχύσεις των ορεινώχ και προβληματικών περιοχών (Εξισωτική αποζημίωση).
' Αναδιάρθρωση εσπεριδοειδών, αναδιάρθρωση και οριστική εγκατάλειψη μη παραγωγικών 
αμπελώνων, ομαδικέο δραστηριότητες και ανασύσταση ελαιώνων. Πρόκειται για προγράμματα 
που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση ποικιλιών, τη διεύρυνση της εμπορικής περιόδου και την 
καλύτερη τοποθέτηση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
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Κατά το 1990 θα αυνεχισθεί το πρόγραμμα ενθάρρυναης της παύσης της γεωργικής δρα
στηριότητας (πρόωρη συνταξιοδότηση) που άρχισε να εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 1989 
με βάση τον Κανονισμό 1096/1988, οε συνδυασμό με δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Για το πρόγραμμα αυτό το οποίο παρουσιάζει ιδιαιτερότητα σημειώνονται τα ακόλουθα.
Ο Κανονισμός 1096/1988 παρείχε δύο δυνατότητες εφαρμογής με επιλογή των Κρατών- 

Μελών.

α) Επέτρεπε την εγκατάληψη της γεωργικής εκμετάλλευσης από τους αγρότες και
β) Την παραχώρηση της γεωργικής εκμετάλλευσης, δυνατότητα που επέλεξε η χώρα μας.
Με τον Κανονισμό 3808/89 καταργήθηκε ο Κανονισμός 1096/1988, που επέτρεπε την 

εφαρμογή της προαναφερθείσας δεύτερης δυνατότητας. Σύμφωνα με συμβιβαστική πρόταση 
της Προεδρίας και δήλωση της Επιτροπής, τα Κράτη-Μέλη έχουν τη δυνατότητα να συνεχί- 
σουν την εφαρμογή του καθεστώτος με αναδιάρθρωση όπως έχει θεσπισθεί επί παλαιοτέρων 
βάσεων.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω κατά το 1989 είχαν εκδοθεί 61.510 πράξεις με δημοσιονο
μικό κόστος 10,5 δισ. δρχ. και η συμμετοχή της ΕΟΚ ήταν 28 εκατ. ECU. Μέχρι τέλους Μαΐου 
1990 εκτιμάται ότι θα έχουν εκδοθεί συνολικά 70.000 πράξεις περίπου και η δημοσιονομική 
δαπάνη για το 1990 θα ανέλθει στα 25 δισ. δρχ. περίπου ενώ εκκρεμεί σημαντικός αριθμός αι
τήσεων.

Μετά την τροποποίηση του κανονισμού 1096/88 από τον 3808/1989, όπως αναφέρθηκε 
πιο πάνω, το πρόγραμμα αυτό εντάχθηκε στο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ). Για το 
ΣΠΑ η Ε.Ο.Κ. ενέκρινε στη χώρα μας ποσό ύψους 6.667 εκατ. ECU για την περίοδο 1990- 
1993, εκ των οποίων ποσό δρχ. 1.277 εκατ. ECU αφορά το τμήμα προσανατολισμού του 
ΕΓΤΠΕ. Κατά την κατανομή του ποσού αυτού 56 εκατ. ECU προβλέφθηκαν για το πρόγραμμα 
ενθάρρυνσης της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας για την 4ετία 1990-1993, δηλαδή με 
μια μέση τιμή του ECU 205 δρχ. προβλέφθηκε ποσό περίπου 1 2 δισ. δρχ. (3 δισ. δρχ. για κάθε 
έτος). Έτσι η συμμετοχή της Ε.Ο.Κ. εξαρτάται από το ποσό της ετήσιας δαπάνης. Το υπόλοι
πο της δαπάνης για την υλοποίηση του Προγράμματος αυτού καλείται να το καταβάλλει ο 
Κρατικός Προϋπολογισμός. Άμεση συνέπεια αυτού είναι ο περιορισμός των δαπανών για τα 
υπόλοιπα προγράμματα που η Κοινότητα συμμετέχει με υψηλά ποσοστά.

Η αιτία του προβλήματος που δημιουργήθηκε βρίσκεται στο γεγονός ότι η εφαρμογή του 
θεσμού αυτού δεν έγινε από την αρχή κατά τρόπο ορθό.

Επί πλέον κατά το έτος 1990 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται νέα προγράμματα όπως αγρα
νάπαυση, μετατροπή παραγωγής, άμεσες χρηματοδοτήσεις κ.λ.π.

Για επιδοτήσεις επιτοκίων αγροτικών στεγαστικών δανείων θα διατεθούν 2,5 δισ. δρχ. όσα 
και το 1989, ενώ για διάφορες δαπάνες στη γεωργία και στην κτηνοτροφία θα διατεθούν 20,0 
δισ. δρχ. έναντι 9,2 δισ. δρχ. που διατέθηκαν κατά το 1989.

Από Εθνικούς Πόρους καλύπτονται και τα ελλείμματα των Ειδικών διαχειρίσεων γεωργικών 
προϊόντων και εφοδίων που προβλέπεται ότι θα φθάσουν τα 30,0 δισ. δρχ. έναντι 34,9 δισ. 
δρχ. του 1989. Η μείωση της δαπάνης για τα ελλείμματα των ειδικών διαχειρίσεων θα είναι 
απόρροια μιας πολιτικής συνδυασμένων μέτρων που θα έχει ως στόχο την εξάλειψη των γενε
σιουργών αιτίων των ελλειμμάτων αυτών.

Από Εθνικούς Πόρους θα καλυφθούν επίσης και τα διαχειριστικά έξοδα του ΕΛΕΓΕΠ που 
δεν καλύπτει η Κοινότητα και τα οποία προέρχονται από τη συγκέντρωση για λογαριασμό της 
γεωργικών προϊόντων και εφοδίων, όπως επίσης και τα χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωμής 
των γεωργικών κοινοτικών δαπανών.

Για το έτος 1990 δεν προβλέπεται πληρωμή τέτοιων εξόδων από τον Κρατικό Προϋπολο
γισμό, διότι θα καλυφθούν από ανάλογες κρατήσεις που θα γίνουν στους απολήπτες των 
διαφόρων μορφών παροχών που καταβάλλονται από τον ΕΛΕΓΕΠ.
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Στον Προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους έχει προβλεφθει και κονδύλι ύψουο
1.5 διο. δρχ. για την επιχορήγησή στις ΕΛΓΑ έναντι 3,5 δια. δρχ. το 1989. Η μείωση της 
επιχορήγησης προς τις ΕΛΓΑ, οι οποίες σημειωτέον συστήθηκαν με το Ν. 1790/1988 με 
αντικείμενο την οργάνωση και την εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και την 
ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτών, είναι αναγκαίο να αντι- 
σταθμισθεί από την ενεργοποίηση εισπρακτικού μηχανισμού για την είσπραξη των νομοθετη
μένων, με τον παραπάνω νόμο, πόρων του (2% επί της φυτικής παραγωγής και 1% επί τής 
ζωικής παραγωγής) οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν εισπράττονται.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι ΕΛΓΑ έχουν και άλλα έσοδα από την προσαύξηση κατά 1,25% 
των επιτοκίων των δανείων που χορηγεί η ΑΤΕ τα οποία ανέρχονται στα 10,0 δισ. δρχ. περίπου 
ετησίως.

Οι εισροές από Κοινοτικούς Πόρους και ειδικότερα από το τμήμα Εγγυήσεων του FEOGA 
αναμένεται να φθάσουν τα 390 δισ. δρχ. έναντι 286,8 δισ. δρχ. το 1989.

Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα προέλθει από την αναπροσαρμογή της ισοτιμίας της πρά
σινης δραχμής προς το ECU, από τις προβλέψεις για αυξημένη παραγωγή ορισμένων προϊό
ντων, από την εφαρμογή νέων κανονισμών και από την αύξηση των επιστροφών σε αντιστάθμι
σμα της σταδιακής μείωσης των αρνητικών ΝΕΠ.

Τέλος εκτός από τις παραπάνω επιδοτήσεις στη Γεωργία, επιδοτούνται από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό τα επιτόκια καταθέσεων στην ΑΤΕ για τη χορήγηση από αυτήν χαμηλότοκων 
γεωργικών δανείων καθώς και τα επιτόκια χορηγήσεων για καλλιεργητικά και μεσομακροπρό- 
θεσμα δάνεια της ΑΤΕ στους αγρότες. Το ύψος των επιδοτήσεων αυτών προβλέπεται ότι θα 
ανέλθει στα 35 δισ. δρχ. έναντι 24,2 δισ. δρχ. που πληρώθηκαν το 1989.

4.5 Χρηματικές δοσοληψίες με την ΕΟΚ

Για το 1990 προβλέπεται ότι οι συνολικές πληρωμές προς την ΕΟΚ θα φθάσουν τα 132,8 
δισ. δρχ., δηλαδή θα είναι αυξημένες έναντι του 1989 κατά 24,5 δισ. δρχ. ή ποσοστό 22,6%. 
Όσον αφορά τις εισπράξεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 622,5 δισ. δρχ., θα 

σημειώσουν δηλαδή αύξηση έναντι των αντίστοιχων εισπράξεων του έτους 1989 κατά 160,7 
δισ. δρχ. ή ποσοστό 34,8%.

Έτσι προβλέπεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την ΕΟΚ θα φθάσουν το 1990 στο ποσό 
των 489,7 δισ. δρχ. και θα είναι αυξημένες έναντι του 1989 κατά 136,2 δισ. δρχ. ή ποσοστό 
38,5%.

Ειδικότερα, η αύξηση των εισπράξεων αναμένεται να προέλθει: α) από τη αύξηση των 
απολήψεων από το Τμήμα Εγγυήσεων του FEOGA για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν 
και στο κεφ. 3 της Έκθεσης για το έτος 1989, δεδομένου ότι οι λόγοι της αναπροσαρμογής 
της πράσινης ισοτιμίας και της αύξησης της παραγωγής των γεωργικών προϊόντων λόγω των 
καλών καιρικών συνθηκών καλύπτουν γεωργικά προϊόντα, των οποίων η περίοδος εμπορίας 
επεκτείνεται σε δύο οικονομικά έτη, και β) από την αύξηση των απολήψεων από τα διαρθρωτι
κά ταμεία λόγω των αυξημένων πόρων που διαθέτουν από το 1988 τα Ταμεία για χρηματοδό
τηση ενεργειών που εμπίπτουν στους στόχους τους,όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3.

Τέλος, όσον αφορά την αύξηση των πληρωμών το 1990 κατά 22,6%, αυτή προβλέπεται 
να προέλθει: α) από την αυξημένη συμμετοχή μας στη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προϋ
πολογισμού, λόγω της φυσιολογικής αύξησης αυτού κατά 4,2%, β) από την αύξηση των παρα
δοσιακών ιδίων πόρων κατά 24,3%, γ) από την αυξημένη συμμετοχή μας στη χρηματοδότηση 
του 6ου ΕΤΑ και δ) από την ανάγκη διάθεσης μεγαλύτερου ποσού για συμμετοχή μας στο 
πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας προς κάλυψη, εκτός των τρεχουσών υποχρεώσεών μας και 
υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, οι οποίες δεν είχαν πληρωθεί τα προηγούμενα 
έτη λόγω τεχνικών δυσκολιών, καθώς και πρόβλεψη ποσού 13 δισ. δρχ. για τακτοποίηση συνει
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σφορών μας βάοει ΦΠΑ-ΑΕΠ στη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού παρελθό
ντων ετών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 του Καν. 1552/89.

Πίνακας 4.13

Χρηματικές Δοσοληψίες με την ΕΟΚ

I. Αποδόσεις στην ΕΟΚ (Πληρωμές)
1. Ίδιοι Κοινοτικοί Ποροι 

Δασμοί Κ.Ε.Δ.
Δασμοί ΕΚΑΧ 
Γεωργικές Εισφορές 
Εισφορές Ζάχαρης 
Συνεισφορές με βάση το Φ.Π.Α. 
Συνεισφορές με βάση Α.Ε.Π. 

2·Διάφορες συνεισφορές ή επιστροφές 
Διάφορες συνεισφορές 
Εισφορές από ανεκτέλεστα πρ/τα 
Διακυβερνητική Συμφωνία 

3·Ειοφορές εκτός Κοινοτ. Προϋπολογισμού 
Συμμετοχή στο 6ο Ε.Τ.Α.
Συμμ. στο πρόγρ. επισιτ. βοήθ.

II. Απολήψεις από την ΕΟΚ (Εισπράξεις)
1 .Τακτικός Προϋπολογισμός

‘ Εξοδα είσπραξης ιδίων πόρων 
Διάφορες ή έκτακτες απολήψεις 
Απολήψεις από FEOGA - Προσ/σμός 
Απολήψεις από Κοινών. Ταμείο 
Λοιπές απολήψεις

2.Προυπολογισμός Δημ. Επενδύσεων
Απολήψεις από Περιφ. Ταμείο (ΕΤΠΑ) 
Απολήψεις από Μ.Ο.Π.
Απολήψεις από FEOGA - Προσ/μός 
Λοιπές απολήψεις 

Θ.Προυπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ
Απολήψεις από FEOGA - Εγγυήσεις 
Απολήψεις από επισιτιστική βοήθεια 

4.Προυπολογισμός Τρίτων
Απολήψεις από Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
Απολήψεις από ΕΤΠΑ 
Απολήψεις από FEOGA - Προσ/μός 
Απολήψεις από Μ.Ο.Π.
Λοιπές απολήψεις

III. Καθαρές Εισπράξεις

1989

Πραγμ/σεις*

108.286,3
95.546.7
26.319,3

696,7
4.426,6
1.831,9

55.676.7
6.595.5
9.889.5
9.555.0

334,5

2.850.1
2.850,1

461.797,1
36.313,1
3.327,5
1.018,8

18.665.3
13.301.5

48.003.6
28.792.4
5.294,7

13.713.8
202,7

286.842,5
286.842,5

90.637.9
26.612,0
55.952.6
4.640.4
2.327.5 
1.105,4

353.510,8

1 990

Προβλέψεις

132.800
114.850
32.500 

550
5.500 
2.800

72.000
1.500

13.000
12.500 

500

4.950
3.450
1.500

622.535
51.635

4.135
2.500

30.000
15.000

89.900
54.000
15.000
18.000 
2.900

390.000
390.000

91.000
28.000
52.000
5.000
5.000
1.000

489.735

(σε εκατ. δρχ.)

Μεταβολή
%

22,6
20,2
23.5 

-21,1
24.3
52,9
29.3 

-77,3
31.5
30,8
49.5

73,7
21,1

34,8
42.2
24.3 

145,4
60,7
16.5

87.3
87.5

183,3
31.3

36,0
36,0

04 
5,2 

-7,1
7,8

114,8 
-9.0

38.5

"Προσωρινά στοιχεία
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4.6 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 1990.

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

Η αναγκαία όμως εξυγίανση των δημοσίων δαπανών θα αρχίσει από τον Προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων. Στα πλαίσια αυτά θα επιδιωχθεί η επαναξιολόγηση των σημαντικότε
ρων έργων, έτσι ώστε να προωθηθούν τα περισσότερα αποδοτικά και να αποκλειστούν τα 
χαμηλής κοινωνικής και οικονομικής αποδοτικότητας έργα.

Η ανάγκη για περιορισμό των ελλειμμάτων του Δημόσιου τομέα και ειδικότερα του Κρατι
κού Προϋπολογισμού σε συνδυασμό με την επιθυμία απορρόφηοης πρόσθετων κοινοτικών 
πόρων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιέσεις στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών της 
χώρας, αποτελούν τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο κινείται ο φετεινός Προϋπολογισμός 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Μέσα στα πλαίσια που καθορίστηκαν παραπάνω, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κατά το 1990 
στη χρηματοδότηση των έργων που έχουν ενταχθεί στα Κοινοτικά Προγράμματα, όπως το 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΣΠΑ), τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π), τα 
προγράμματα ST,AR και VALOREN, τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, (Ο.Τ.Α, Φωκίδας, 
Χίου, Θράκης, Αιγαίου, Παραμεθόριων Περιοχών), καθώς και στα έργα που δανειοδοτούνται 
από Διεθνείς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα κλπ.).

Εκτός από τα παραπάνω έργα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρηματοδότηση των παραγω
γικών επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα καθώς και έργων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση 
ειδικών αναγκών και εκτάκτων περιστατικών όπως έργα ανασυγκρότησης σεισμόπληκτων πε
ριοχών (Καλαμάτας, Ηλείας, Ζακύνθου), πρόγραμμα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, πρόγραμ
μα Μεσογειακών και Ολυμπιακών Αγώνων, πρόγραμμα Αποκατάστασης Ποντίων κλπ.

Παράλληλα για την εξυγίανση του Προγράμματος αφαιρέθηκαν ή περιορίστηκαν δραστικά, 
οι δαπάνες που αποτελούσαν καθαρά μεταβιβαστικές πληρωμές ή επιχορηγήσεις και οι οποίες 
δεν είχαν άμεση σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του υπάρχοντος 
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της χώρας. Έτσι δεν προβλέπεται καμία επιβάρυνση για πληρωμή 
τοκοχρεολυσίων, ενώ μειώνεται δραστικά η προβλεπόμενη πίστωση για τον Ο.Α.Ε. σε 7,7 δισ. 
δρχ.

4.6.1 Ανάλυση συνολικών μεγεθών

Το συνολικό ύψος του ορίου πληρωμών για το Π.Δ.Ε. έτους 1990 καθορίστηκε στο ποσό 
των 460.000 εκατ. δρχ. Το ποσό αυτό θα αυξηθεί ισόποσα με τα ποσά των συνεισφορών που 
θα καταβληθούν από τους άμεσα ενδιαφερομένους φορείς, ως συμμετοχή τους στο κόστος 
κατασκευής ορισμένων έργων και τα οποία ποσά συνεισφορών υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν · 
μέχρι το τέλος του έτους σε 7.000 εκατ. δρχ.

Από το πιο πάνω ποσό των 460.000 εκατ. δρχ. κρατήθηκε αποθεματικό για μεγάλα ανα- . 
πτυξιακά έργα που θα ενταχθούν στο ΣΠΑ, ποσό 20.000 εκατ. δρχ. που θα επιμερισθεί κατά 
Τομέα και Φορέα αμέσως μόλις οριστικοποιηθούν τα αντίστοιχα έργα.

Οι συνολικές πληρωμές του έτους 1989 ανήλθαν σε 428.546,0 εκατ. δρχ. Στο ποσό αυτό 
περιλαμβάνονται και πληρωμές από συνεισφορές που ανέρχονται σε 5.444 εκατ. δρχ. δηλαδή 
οι πληρωμές από κρατικές πιστώσεις Δημ. Επενδύσεων για το έτος αυτό ανήλθαν σε 423.102 
εκατ. δρχ.
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Πίνακας 4.14
Συνολικά μεγέθη Π.Δ.Ε. 1989 - 1990

(οε δις δρχ.)

1989 1
Ποσό Συμ/χή % 

Δαπάνες έργων και μελετών 424,8 99,1
Διοικητικές Δαπάνες κ.λ.π. 3,7 0,9
Σύνολο 428,5 100,0

1990
Ποσό Συμ/χή %
458.0 99,6

2,0 0,4
460.0 100,0

Μεταβολή % 
7,8 

-45,9
7,3

(1) Προσωρινά στοιχεία

Τα συνολικά μεγέθη του ΠΔΕ 1990 εμφανίζονται στον Πίνακα 4.14.
Με βάση τα στοιχεία του πίνακα αυτού η αύξηση του ΠΔΕ έτους 1990, σε σύγκριση με το 

περασμένο έτος 1989, ανέρχεται σε τρέχουσες τιμές στο ποσό των 36.898 εκατ. δρχ. παρου
σιάζει δηλαδή αύξηση 8,7%.

Η διαφορά του ποσοστού αύξησης κατά 8,7% με το ποσοστό 7,3% που εμφανίζεται στο 
συνημμένο πίνακα οφείλεται στον υπολογισμό των συνεισφορών για το 1990 που θα ανέλθουν 
οε 7 δισ. δρχ., όπως αναφέρεται παραπάνω.

4.6.2 Χρηματοδότηση Δημοσίων Επενδύσεων

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. παρουσιάζονται στον πίνακα 4.15

Πίνακας 4.15

Χρηματοδότηση Δημοσίων Επενδύσεων (σε εκατ. Δρχ.)

1989 1990
Πραγμ/σεις Προβλέψεις

Έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων 56.695,2 100.000,0
' Ιδια ' Εσοδα 8.606,7 10.000,0
Συμμετοχές Ε.Τ.Π.Α. 28.792,4 54.000,0
Απολήψεις από FEOGA 13.713,8 18.000,0
Μ.Ο.Π. 5.294,7 15.000,0
Λοιπές Παρεμβάσεις από Ε.Κ. 287,6 3.000,0
Πιστωτικά ' Εσοδα 371.850,8 360.000,0

(Έντοκα Γραμμάτια) (111.803,2) (100.000,0)
(Δάνεια Εξωτερικού) (260.047,6) (260.000,0)

ΣΥΝΟΛΟ 428.546,0 460.000,0

(1) Προσωρινό στοιχεία

Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού φαίνεται η αναμενόμενη σημαντική αύξηση (κατά 
87,1%) των επιχορηγήσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία η οποία θα πρέπει να αυξηθεί με εντονό
τερο ρυθμό στα αμέσως επόμενα χρόνια προκειμένου να καταστεί δυνατή η απορρόφηση των 
ήδη εγκεκριμένων κονδυλίων.

Με την παραπάνω αύξηση μειώνεται σε 78,3% από 86,8% η συμμετοχή των πιστωτικών
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εσόδων στην κάλυψη του συνολικού ορίου πληρωμών, ποσοστό που αναμένεται να μειωθεί 
περαιτέρω τα αμέσως επόμενα χρόνια με την αύξηση των απορροφήσεων Κοινοτικών Πόρων.

Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. κατά Τομέα και Φορέα για τα έτη 1989 και 1990 παρουσιάζονται 
στους πίνακες 4.16 και 4.17 αντίστοιχα.

Πίνακας 4.16

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά τομείς

(οε εκατ. Δρχ.) 1 2

1989 111 1990
Πραγμ/σεις Συμ/χή Προβλέψεις Συμ/χή Μεταβολή

% % %

Ειδικά ' Εργα 14.323,1 3,3 13.500,0 2,9 -5,7
Γ εωργία 4.330,2 1.0 5.000,0 1,1 15,5
Δάση - Αλιεία 10.696,7 2,5 12.000,0 2,6 12,2
Εγγειοβελτιωτικά ' Εργα 19.793,2 4,6 20.000,0 4,3 1,0
Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχν. 98.424,9 23,0 90.900,0 19,8 -7,6
Συγκοινωνίες 43.901,2 10,2 37.000,0 8,0 -15,7
Σιδηρόδρομοι 9.923,8 2,3 22.500,0 4,9 126,7
Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία 16.779,5 3,9 13.900,0 3,0 -17,2
Εκπαίδευση 34,810,0 8,1 37.800,0 8,2 8,6
Οικισμός 6.805,1 1.6 4.900,0 1,1 -28,0
Υγεία - Πρόνοια 13.223,5 3.1 15.000,0 3,3 13,4
Υδρευση - Αποχέτευση 17.100,2 4,0 17.000,0 3.7 -0,6

Δημόσια Διοίκηση 4.980,1 1,2 2.500,0 0,5 -49,8
Ερευνα-Τεχνολογία-Τεχν. Συνεργ. 13.407,5 3,1 15.000,0 3,3 11,9
Νομαρχιακά ’ Εργα 92.804,7 21,7 91.000,0 19,9 -1,9
Διάφορα (λοιπά) 121 27.242,3 6,4 42.000,0 9,1 54,2
Αποθεματικό 20.000,0 4,3

ΣΥΝΟΛΟ 428.546,0 100,0 460.000,0 100,0 7,3

(1) Προσωρινά στοιχεία.

(2) Στο έτος 1969 περιλαμβάνονται και πληρωμές για χρεολύσια και τοκους αναπτυξιακών δανείων 700,0 εκατ.δρχ.

Η κατανομή αυτή καθορίστηκε με βάση τους στόχους του Π.Δ.Ε., όπως προσδιορίζονται 
από τα πλαίσια της γενικότερης οικον. πολιτικής και τους ειδικότερους στόχους του Π.Δ.Ε., 
που είναι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των συνεχιζό
μενων έργων και την αύξηση του αναγκαίου ρυθμού εκτέλεσης των έργων που χρηματοδοτού
νται από διεθνείς οργανισμούς, με παράλληλη έμφαση στους τομείς που είναι άμεσα παραγω
γικοί.
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Πίνακας 4.17

Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημόσιων Επενδύσεων κατά Υπουργείο

(σε εκατ. δραχ.)

1989 ir' 1990
Πραγμ/σεις Συμ/χή Προβλέψεις Συμ/χή Μεταβολή 

% % %

Βουλή των Ελλήνων 20,0 - - - -
Προεδρίας της Κυβέρνησης 329,5 0,1 337,0 0,1 2,2
Εσωτερικών 10.447,0 2,4 7.645,0 1,7 -26,8
Εθνικής Άμυνας (2) 14.149,6 3,3 8.670,0 1,9 -38,7
Εθνικής Οικονομίας (3) 147.259,6 34,4 182.252,0 39,6 23,8
Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλ. 13.709,9 3,2 15.600,0 3.4 13,8
Εθνικής Παιδείας & θρησκευμάτων 33.758,6 7,9 36.485,0 7,9 8,1
Πολιτισμού 15.033,2 3.5 33.171,0 7,2 120,6
Οικονομικών (4) 1.236,4 0,3 560,0 0,1 54,7
Μακεδονίας & Θράκης 1.816,7 0,4 2.100,0 0,5 15,6
Αιγαίου 515,4 0,1 610,0 0,1 18,3
Γ εωργίας 27.352,8 6,4 30.220,0 6,6 10,5
Περιβ/ντος, Χωρ/ξίας & Δημ. Έργων 78.266,4 18,3 70.501,0 15,3 -9,9
Εργασίας 4.975,4 1.2 4.545,0 1,0 -8,6
Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολ. 59.493,9 13,9 37.118,0 8,1 -37,6
Εμπορίου 1.957,3 0,4 1.298,0 0,3 -33,7
Μεταφορών & Επικοινωνιών 11.641,9 2,7 24.000,0 5,2 106,1
Εμπορικής Ναυτιλίας 351,8 0,1 404,0 0,1 14,8
Δημόσιας Τάξης 570,9 0,1 640,0 0,1 12,1
Τουρισμού 5.659,7 1,3 3.844,0 0,8 -32,1

Σύνολο 428.546,0 100,0 460.000,0 100,0 7,3

(1) Προσωρινά στοιχεία

(2) Οι πληρωμές του ΥΠΕΘΑ στο έτος 19Θ9 περιλαμβάνουν και ποσά για έργα που εκτελέστηκαν από τη ΣΥΚΕΑ 

για λογαριασμό του ΥΠΕΘΟ και του ΥΠΕΧΩΔΕ (2.500 & 1.300 εκατ. αντίστοιχα).

(3) Στο έτος 1990 περιλαμβάνεται και αποθεματικά 20.000 εκατ. δρχ.

(4) Στο έτος 1989 περιλαμβάνονται και πληρωμές για τόκους και χρεολύσια αναπτυξιακών δανείων 700,0 εκατ. δρχ.

4.6.3 Κατανομή πιστώσεων κατά Τομέα και Φορέα.

Για τον Τομέα Ειδικά έργα προβλέπεται δαπάνη 13,5 δισ. έναντι 14,3 δια. του 1989, 
δηλαδή μείωση 5,7%.

Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν έργα μείζονος περιοχής πρωτεύουσας, έργα αποκατάστα
σης σεισμοπαθών καθώς και έργα αποκατάστασης των Ποντίων που για το σκοπό αυτό έχει 
δεσμευθεί ποσό 2,5 δια. δρχ.

Στον Τομέα Γεωργικά Προγράμματα προβλέπεται δαπάνη ύψους 5 δισ. έναντι 4,3 δια. το 
1989, δηλαδή αύξηση 15,5%.
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Πίνακας 4.18

Ανάλυση Δαπανών του Τομέα «Διάφορα»

(οε εκατ. δρχ.)

1989 111 1990
Πραγμ/σεις Προβλέψεις

Διοικητικές Δαπάνες 1.632,4 2.000,0
Στρατιωτικό έργα (ΣΥΚΕΑ κλπ.) 10.277,4 8.670,0
Χρεολύσια αναπτυξιακών δανείων 125,0 -
Τόκοι αναπτυξιακών δανείων 575,0 -
Υποχρεώσεις παρελθόντων οικον. ετών 137,4 120,0
Επιχορηγήσεις Επιστημονικών Ιδρυμάτων 2.262,0 1.720,0
Τεχνικοοικονομικές μελέτες 160,4 132,0
Προώθηση εξαγωγών (ΟΠΕ, Εκθ. θεσ/νίκης & Λαμίας) 1.931,1 1.298,0
Δαπάνες τηλεόρασης 292,6 250,0
Αθλητικά στάδια 2.614,2 21.800,0
Ειδικό πρόγραμμα καταπολέμησης ανεργίας 1.006,0 -
Αγιον Όρος 250,0 250,0

' Εργα ΟΤΑ (2) - 1.275,0
Ε.Σ.Π.Α. (Υπ. Εργασίας - ΟΑΕΔ - Προστασία Ανεργίας) 2.970,0 2.130,0
Αχελώος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ & Υ.Β.Ε.Τ.) 1.998,1 1.370,0
Πληροφορική Ν. Γενιάς 32,0 35,0
Προγράμματα Ν. Γενιάς/Απ. Ελληνισμού/Λ. Επιμόρφωσης 978,7 950,0

Σύνολο 27.242,3 42.000,0

(1) Προσωρινά στοιχείο

(2) Κοτά το έτος 19Θ9 οι πληρωμές για έργα Ο.Τ Α. ανήλθαν σε 1.2 διο. δρχ περίπου, που εμφανίστηκαν κατανεμημέ

νες οε διάφορους τομείς και κυρίως στον τομέα -Δημόσια Διοίκηση-.

Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν κυρίως ανάγκες έργων που χρηματοδοτούνται από το FEO- 
GA και εκτελούνται από συνεταιρισμούς και ιδιώτες.

Έμφαση δίνεται στον Τομέα Δάση - Αλιεία κατά 12,2%. δηλαδή δαπάνη 12 δια. έναντι
10,7 δια. του 1989, για την αντιμετώπιση έργων πυροπροστασίας και αναδασώσεων.

Στον τομέα των Εγγειοβελτιωτικών έργων θα διατεθούν συνολικά 20 δισ. έναντι 19,8 δισ. 
του 1989, με έμφαση στα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας και δέσμευση, για το σκοπό 
αυτό, ποσού 2 δισ. δρχ.

Στον Τομέα Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία θα διατεθούν συνολικά 90,9 δισ., έναντι 
98,4 δισ. του 1989, δηλαδή μείωση κατά 7,6%, που οφείλεται στη μείωση της δαπάνης για 
τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) από 26,7 δισ. το 1989 σε 7,7 δισ. Από 
το ποσό των 90,9 δισ., 70 δισ. (έναντι 54,2 δισ. του 1989, αύξηση κατά 29,4%) θα διατεθούν 
για τη χρηματοδότηση κινήτρων ιδιωτ. επενδύσεων του Ν. 1262/82 κλπ., ποσό 5 δισ. για 
χρηματοδότηση της ΕΛΒΑ (Αλουμίνα) και ποσό 3,2 δισ. για την αντιμετώπιση παραγωγικών 
επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μέσω ΕΟΜΜΕΧ).
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Οι δαπάνες για τον Τομέα Συγκοινωνίες προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 37 δισ. 
έναντι 43,9 δισ. του 1989, δηλαδή μείωση κατά 15,7% χωρίς να υπολογίζεται η χρηματοδότη
ση των μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας, που έχουν ενταχθεί στα ΣΠΑ και η δαπάνη των 
οποίων θα αντιμετωπιστεί από το αποθεματικό των μεγάλων έργων ΣΠΑ (20 δισ. για όλο το 
Π.Δ.Ε. 1990).

Στον τομέα Σιδηρόδρομοι θα διατεθούν 22,5 δισ. έναντι 9,9 δισ. που διατέθηκαν το 1989, 
δηλαδή αύξηση κατά 126,7%. θα χρηματοδοτηθούν ο διπλασιασμός και η ηλεκτροκίνηση της 
γραμμής Αθήνας - Θεσσαλονίκης, που έχει ενταχθεί στο ΣΠΑ και μέρος των ανειλλημμένων 
υποχρεώσεων του ΟΣΕ από υπογραφείσες συμβάσεις προμηθειών.

Στον τομέα Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία διατίθενται 13,9 δισ. έναντι 16,8 του 1989, 
δηλαδή υπάρχει μείωση σε ποσοστό 17,2% που οφείλεται στον περιορισμό των δαπανών σε 
επιχορηγήσεις φορέων για πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και στη μείωση του ποσού για το 
Μέγαρο Μουσικής από 6,2 δισ. το 1989 σε 5,8 δισ. το 1990 και για τη διαφήμιση από 1,8 δισ. 
σε 0,8 δισ. Τα βασικά έργα που αντιμετωπίζονται με τις δαπάνες του τομέα αυτού είναι το 
Μέγαρο Μουσικής με δαπάνη για το 1990 5,8 δισ., έργα αρχαιοτήτων, έργα πολιτιστικά, έργα 
τουριστικών εγκαταστάσεων (μαρίνες κλπ.), έργα διαφήμισης EOT.

Οι δαπάνες για τον Τομέα Εκπαίδευση υπολογίζονται στο ποσό των 37,8 δισ. έναντι 34,8 
δισ. του 1989, δηλαδή αυξημένες κατά 8,6%. Οι δαπάνες αυτές αναφέρονται στην κάλυψη 
χρηματοδότησης:

α) κατασκευής κτιρίων και προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού της Γ/βάθμιας εκπαί
δευσης,

β) αγοράς οικοπέδων, ανέγερσης και συντήρησης σχολικών κτιρίων Α/βάθμιας και Β / βάθ- 
μιας εκπαίδευσης Ν. Αττικής (η κάλυψη των αναγκών σε σχολικά κτίρια Α/βάθμιας και Β/βάθ- 
μιας εκπαίδευσης για την υπόλοιπη χώρα προγραμματίζεται και υλοποιείται από τα Νομαρχιακά 
Προγράμματα Δημόσιων Επενδύσεων),

γ) προμήθειας εν γένει εξοπλιστικών μέσων σχολικών κτιρίων όλης της χώρας.
Στον τομέα Υγεία - Πρόνοια προβλέπεται δαπάνη ύψους 15 δισ. έναντι 13,2 δισ. του 

1989, δηλαδή αύξηση 13,4%. Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να καλύψουν τις ανάγκες που 
προκύπτουν από την απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων εθνικού επιπέδου 
όπως τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, τα Περιφ/κά Νοσοκομεία Ελευσίνας, Λάρισας κλπ, Κέ
ντρα Υγείας, καθώς και από την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων.

Οι δαπάνες του Τομέα Ύδρευση - Αποχέτευση παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα του 
1989, δηλαδή 17 δισ., με δέσμευση ποσού 5 δισ. για αντιμετώπιση έργων ύδρευσης λόγω της 
λειψυδρίας.

Έμφαση δίνεται στον Τομέα Έρευνα - Τεχνολογία κατά 11,9%, δηλαδή δαπάνη 15 δισ. 
έναντι 13,4 δισ. του 1989, για την επιτάχυνση των προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, 
όπως φυσικό αέριο (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΔΕΠΑ κλπ).

Για τη χρηματοδότηση των Νομαρχιακών Προγραμμάτων προβλέπεται δαπάνη ύψους 91 
δισ. έναντι 92,8 δισ. του 1989. Το ποσό των 91 δισ. προβλέπεται να αυξηθεί στο τέλος του 
χρόνου με την αποκέντρωση πόρων από τους κεντρικούς φορείς του Π.Δ.Ε. (Κ.Τ.Ε.Ο., Κέντρα 
Υγείας, κλπ. και με τις συνεισφορές ενδιαφερομένων) - (ποσό αποκέντρωσης 1989 και συνει
σφορών 1,7 δισ.). Στον τομέα αυτόν περιλαμβάνονται:

α) τα Νομαρχιακά Προγράμματα που αποφασίζονται και εκτελούνται από τα Νομαρχιακά 
Συμβούλια.

β) το 1/3 του 20% του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που εγγράφε- 
ται στο Π.Δ.Ε. για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α, υψους δαπάνης 
για το 1990 30 δισ. έναντι 27,5 δισ. του 1989 (αύξηση 9%).
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Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τ.Α. ιΕΑΠΤΑ) καθώς και τα Ειδικά Προγράμματα Κα
στελόριζου - Χάλκης, Φωκίδας, Θράκης, Νήσων Ανατ. Αιγαίου, παραμεθόριων περιοχών, Λε
ρού, Χίου κλπ.

Στον τομέα Διάφορα, η ανάλυση του οποίου δίνεται στον Πίνακα 4.18, προβλέπεται δαπά
νη 42 δισ. έναντι 27,2 δισ. του 1989, δηλαδή αύξηση 54,2% με σημαντική αύξηση των αθλητι
κών σταδίων όπου υπάρχει δέσμευση ποσού 20 δισ. για συμμετοχή του Π.Δ.Ε. στα αθλητικά 
έργα Μεσογειακών και Ολυμπιακών Αγώνων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Στον εφετινό προϋπολογισμό εγκαινιάζεται η παρουσίαση μεσοπρόθεσμων στόχων για τη 
διαμόρφωση των βασικών δημοσιονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών, που εκφράζουν την 
οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης μέχρι το 1992.

Η κατάρτιση τριετούς προγράμματος κρίνεται αναγκαία για τους παρακάτω λόγους:
1. Το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει γίνει το σημαντικότερο διαρθρωτικό πρόβλημα της 

οικονομίας και ο περιορισμός του αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου η χώρα να εισέλθει σε 
σταθερή και ταχύρρυθμη αναπτυξιακή τροχιά. Η προσπάθεια μείωσής του τοποθετείται ανα
γκαστικά σε μεσοπρόθεσμη προοπτική.

2. Η σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους που αποτελεί έναν από τους κυριότερους σκο
πούς της κυβερνητικής πολιτικής κινείται και αυτή σε μεσοπρόθεσμη προοπτική.

3. Στον Κοινοτικό προϋπολογισμό υπάρχει τριετής πρόβλεψη των δημοσιονομικών μεγε
θών.

4. Τα αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΟΚ επιβάλλουν τριετές 
ΠΔΕ.

5. Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της μεσοπρόθεσμης κυβερνητικής πολιτικής και κα
θορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα οτο οποίο θα λειτουργήσουν οι οικονομικές μονάδες.

5.1. Η Εξυγίανση του Δημοσιονομικού Συστήματος

Τα τελευταία χρόνια το δημοσιονομικό σύστημα λειτούργησε με τρόπο που συνέτεινε στην 
αυτοτροφοδότηση των δημοσίων ελλειμμάτων. Και αυτό γιατί ακολουθήθηκε η τακτική το δη
μόσιο να εγγυάται όλα τα δάνεια του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ακόμη και αυτά των ΠΑΕ), 
χωρίς να εξετάζεται η δυνατότητα αποπληρωμής τους.Έτσι φθάσαμε στο σημείο το χρέος της 
Κεντρικής Διοίκησης και των ΔΕΚΟ να ανέρχεται σε 10,9 τρισεκατομμύρια το 1990.

Εκτός όμως από αυτό το χρέος, μας βαρύνει και το χρέος των αγροτικών συνεταιρισμών 
και των προβληματικών επιχειρήσεων που υπερβαίνει το 1 τρισεκατομμύριο δραχμές. Ταυτό
χρονα υπάρχει και η δαμόκλειος σπάθη των 3 τρ'ισ. δραχμών που αφορούν τις εγγυήσεις του 
δημοσίου και οι οποίες καταπίπτουν με γρήγορους ρυθμούς.

Η ολέθρια τακτική του ανοίγματος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η προσφυγή σε 
ανεξέλεγκτο δανεισμό για καταναλωτικούς σκοπούς είχε τις εξής συνέπειες:

- Μετέτρεψε το δημόσιο χρέος οε αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό παραγωγής ελλειμμά
των. αφού η εξυπηρέτησή του το 1990 θα απορροφήσει πάνω από το 52% των εσόδων του 
τακτικού προϋπολογισμού.

- Η διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η οφθαλμοφανής χαλαρότητα της 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οε συνδυασμό με την καλλιέργεια κλίματος φορολογικής ασυδο
σίας που ήταν ευχάριστη στους ψηφοφόρους, οδήγησε σε λευκή απεργία των φορολογουμέ- 
νων. Έτσι η ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων σε σχέση προς το ΑΕΠ μειώθηκε στο 0,6 
την περίοδο 1988-89 (από μονάδα που είναι σε φυσιολογικές περιόδους).

Η στρατηγική της Κυβέρνησης συγκεντρώνεται στην επαναφορά της δημοσιονομικής δια
χείρισης σε τάξη και οε στενή αντιστοιχία με τη συνολική οικονομική πολιτική.

Πιο συγκεκριμένα ο τακτικός προϋπολογισμός θα πρέπει να εξυγιανθεί, με σκοπό οι δαπά
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νες να καλύπτουν ανάγκες που προσδιορίζονται απο τη φύοη και την αποστολή του. δηλαδή 
τους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, την εξυπηρέτηση του δημοσίου 
χρέους και τις επιδοτήσεις εκείνες που εκφράζουν την κυβερνητική πολιτική,καθώς και λοιπές 
λειτουργικές δαπάνες.

Οι μέσω του προϋπολογισμού οικον. ενισχύσεις θα πρέπει να ανήκουν σε μια από τις 
παρακάτω κατηγορίες:

1. Επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων για την παροχή μιας ελάχιατης εθνικής σύντα
ξης. Η καταβολή των επιπλέον παροχών που θα παρέχεται από τα ταμεία θα στηρίζεται στην 
αρχή της ανταποδοτικότητας των εισφορών.

2. Επιχορήγηση των μέσων μαζικής μεταφοράς με ποσοστό που θα καθορίζεται από τη 
κυβερνητική πολιτική και που βαθμιαία θα φθίνει.

3. Επιδότηση επιτοκίων σε τομείς που υφίσταται σαφής κυβερνητική πολιτική (π.χ. οτα 
αγροτικά, βιοτεχνικά και στεγαστικά δάνεια).

4. Επιχορήγηση επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής (π.χ. 
εξηλεκτρισμός υπαίθρου, άγονες γραμμές, μεταφορά μαθητών). Όλες αυτές οι επιδοτήσεις 
θα δίδονται με βάση συγκεκριμένα προγράμματα που θα προκαθορίζουν τα ποσοστά και το 
ύψος εκ των προτέρων και ποτέ εκ των υστέρων.

Επί πλέον θα σταματήσει η άμεση ή έμμεση επιδότηση του τραπεζικού συστήματος.

5.2. Η Πορεία των Δαπανών.

Κεντρικός στόχος του τριετούς προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι η μείωση 
των δανειακών αναγκών του δημοσίου από 18% το 1989 σε κάτω από 10% το 1992.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού χαράσσεται συγκεκριμένη στρατηγική τόσο στο σκέλος 
των εσόδων, όσο και στο σκέλος των δαπανών.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα οι δυνατότητες για περικοπές των δημοσίων δαπανών 
βραχυπρόθεσμα είναι περιορισμένες, εφόσον οι ανελαστικές δαπάνες (μισθοί - συντάξεις, η 
εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και οι επιχορηγήσεις) αποτελούν το 75% των δαπανών του 
ΓΚΠ.

Από το 1991 όλες σχεδόν οι δαπάνες θα εξεταστούν με μηδενική βάση. Έτσι σταδιακά 
τα επόμενα χρόνια οι επιδοτήσεις επιτοκίων θα περιορισθούν, ενώ θα μειωθούν δραστικά οι 
επιδοτήσεις στο γεωργικό τομέα που είναι ασυμβίβαστες με την ΚΑΠ καθώς και οι επιχορηγή
σεις στους συγκοινωνιακούς φορείς.

Παράλληλα, η πολιτική εξυγίανσης του ασφαλιστικού συστήματος θα δώσει τη δυνατότητα 
να σταθεροποιηθεί το επίπεδο των επιχορηγήσεων των ασφαλιστικών ταμείων. Μέχρι το 1992 
οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις θα αποτελούν μόλις το 10,7% του συνόλου των δαπανών του 
προϋπολογισμού, έναντι 19% το 1989.

Την επόμενη τριετία η αύξηση των δημοσίων δαπανών προϋπολογίζεται ότι θα βαίνει φθί- 
νουσα, υπό την έννοια ότι θα μειώνονται ως ποσοστό στο ΑΕΠ.
Οι δημόσιες δαπάνες θα μπορούσαν να περιοριστούν σε πολύ μικρότερο ποσοστό επί του ΑΕΠ 
αν δεν υπήρχαν τα τεράστια και αυξανόμενα έξοδα για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, 
που είναι το αποτέλεσμα των μεγάλων ελλειμμάτων της δεκαετίας του 80.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για τον έλεγχο του δημοσίου χρέους δεν είναι δυνατόν 
να αποδώσουν πριν το 1992. Ο περιορισμός των δημοσιονομικών ελλειμμάτων θα συμβάλει 
στη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους της κεντρικής διοίκησης σε ποσοστά γύρω στο 75% 
για τη διετία 1990-91 και στη συνέχεια στη μείωσή του στο 71,5% επί του ΑΕΠ το 1992.
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5.3 Η Πορεία των Εσόδων

Η σταδιακή αύξηση των δημοσίων εσόδων με ρυθμούς σημαντικά μεγαλύτερους από την 
αύξηση των δαπανών δεν θα προκύψει από αύξηση των φορολογικών συντελεστών του φόρου 
εισοδήματος ή του ΦΠΑ. Πιθανή υιοθέτηση τέτοιων μέτρων θα είχε καθαρά ταμειακό χαρακτή
ρα, χωρίς να λαμβάνει υπ' όψη τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατεύθυνση που χαρά
ζει η κυβέρνηση.

Η αύξηση των εσόδων με ρυθμό μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο των δαπανών θα προέλθει 
κυρίως από το δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής και την προσφυγή σε νέες πηγές 
άντλησης εσόδων. Πιο συγκεκριμένα:

1. Από τη σύλληψη του μεγαλύτερου μέρους της φορολογητέας ύλης που σήμερα διαφεύ
γει. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα ληφθούν τα εξής μέτρα μηχανοργάνωσης:

α) Ανανέωση του εξοπλισμού του ΚΕΠΥΟ το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη ανάγκη 
εκσυγχρονισμού.

β) Ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης των ΔΟΥ και των τελωνείων, 
γ) Μηχανογραφική επεξεργασία των τιμολογίων που υποβάλλονται στο ΚΕΠΥΟ και δια

σταύρωση τους με τις δηλώσεις εισοδήματος, 
δ) Αμεση παρακολούθηση εσόδων/εξόδων από τις ΔΟΥ και τις Κεντρικές Δ/νσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με διασυνδεδε- 
μένα Προγράμματα, 

ε) Μηχανογραφικός έλεγχος του ΦΠΑ.

2. Εκκαθάριση του συσσωρευμένου όγκου ανέλεγκτων υποθέσεων κεφαλαίου και φόρου 
εισοδήματος. Επίσης ενεργοποίηση των άρθρων του Ν. 1882/90 για την ποινικοποίηση της 
παράνομης καθυστέρησης απόδοσης των παρακρατουμένων ή επιρριπτομένων φόρων, καθώς 
και της καθυστέρησης καταβολής των φόρων πέραν από μία εύλογη προθεσμία. Τέλος, θα 
εφαρμοσθούν αυστηρά και οι νέες ποινές για την έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων. 
Υπολογίζεται ότι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής μέσα στην τριετία 1990-92 θα αποδώσει 
έσοδα της τάξης των 320 δισ. Επιπλέον, από την εκκαθάριση παλαιών φορολογικών υποθέσε
ων υπολογίζονται έσοδα περίπου 500 δισ.

3. Από την πώληση των προβληματικών επιχειρήσεων του Ν. 1386/83 στον ιδιωτικό τομέα 
και την εκποίηση άλλων επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα με διαφανείς διαδικα
σίες. Το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης θα βοηθήσει να σταματήσει η αιμορραγία των επιδοτήσε
ων του προϋπολογισμού στον ΟΑΕ, ενώ ταυτόχρονα θα εξοικονομηθούν πολύτιμοι πόροι που 
θα είναι δυνατόν να κατευθυνθούν στην αναβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα.

4. Από την έκδοση κτηματικών ομολογιών με αντίκρυσμα αναπτυγμένη γη του δημοσίου 
που σήμερα παραμένει ανεκμετάλλευτη και συχνά καταπατείται. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα 
αυτό θα διευκολύνει την επιτυχή έκδοση μακροχρόνιων τίτλων στην κεφαλαιαγορά. Εξάλλου 
μέρος των εσόδων από την πώληση των κτηματικών ομολογιών θα διατεθεί για την άσκηση 
κοινωνικής (στεγαστικής) πολιτικής.

Υπολογίζεται ότι από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής, το πρόγραμμα της ιδιωτικοποίησης 
και την έκδοση κτηματικών ομολογιών, η συνολική αύξηση των εσόδων στη τριετία 1990- 92 
θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δραχμές.

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που καταβάλλονται δεν μπο
ρεί να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα του τεράστιου δημόσιου χρέους. Και αυτό γιατί το δημόσιο 
χρέος έχει καταστεί πλέον αυτοτροφοδοτούμενο. Μόνο όταν ο δανεισμός γίνεται αποκλειστικά 
για επενδυτικές δαπάνες όπως την περίοδο μέχρι το 1980, το δημόσιο χρέος θα περιοριστεί 
σε λογικά επίπεδα ως ποσοστό στο ΑΕΠ.
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5.4 Συνέπειες του Προγράμματος Δημοσιονομικής Εξυγίανσης

Με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης δημοσιονομικής στρατηγικής, το ποσοστό των 
δανειακών αναγκών του ΓΚΠ θα μειωθεί σταδιακά τουλάχιστον κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες 
μέχρι το 1992 και θα αντιστραφεί η ανεξέλεγκτη αύξηση που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρό
νια.

4

Ταυτόχρονα η μείωση του ποσοστού των δανειακών αναγκών θα συμβάλει στη σταθερο
ποίηση και στη συνέχεια μείωση του δημοσίου χρέους το 1992.

Το τριετές πρόγραμμα εξυγίανσης των δημοσιονομικών μεγεθών, περιέχει σαφείς αναπτυ
ξιακές προοπτικές. Η μείωση του δημόσιου ελλείμματος θα συμπαρασύρει προς τα κάτω τον 
πληθωρισμό και τα επιτόκια, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ταχύρρυθμη 
αύξηση των επενδύσεων και των εισοδημάτων.

Η μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων θα λειτουργήσει ως ατμομηχανή για τη δρομολόγηση 
της Ελληνικής οικονομίας προς την ανάπτυξη.

Στο βαθμό που θα αυξάνει το εθνικό εισόδημα, θα εδραιώνεται και η δυνατότητα για 
πραγματικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων και η συνεχής δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
κάτι που δυστυχώς εξέλιπε την δεκαετία του 80. Ταυτόχρονα θα δημιουργούνται και τα απα
ραίτητα οικονομικά περιθώρια για την ανάπτυξη των κοινωνικών προγραμμάτων στους τομείς 
της υγείας και παιδείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Δ.Ε.)





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Δ.Ε.)

6.1 Γενικά

Η κακή οικονομική κατάσταση που παρουσιάζουν ορισμένες Δ.Ε. είτε με τα υψηλά ελλείμ
ματα διαχείρισης είτε με την αδυναμία αυτοχρηματοδότησης της επενδυτικής τους δραστηριό
τητας, αντανακλά την αναχρονιστική και ανορθολογική τους διάρθρωση και οργάνωση που τις 
κάνει αντιπαραγωγικές και με παραγόμενα αγαθά ή παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλού κόστους 
και κακής ποιότητας.

Δεδομένου ότι οι Δ.Ε. θα πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσουν 
την πρόκληση του 1992 που συσχετίζεται τόσο με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
της ΕΟΚ, όσο και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις εξελίξεις στο διεθνή χώρο, η 
προαναψερόμενη εικόνα θα πρέπει να αναστραφεί και να βελτιωθεί.

Για την επίτευξη όμως αυτών των στόχων οι Δ.Ε. θα πρέπει να οδηγηθούν σιγά - σιγά στην 
χειραφέτησή τους, γεγονός που σημαίνει ότι προοδευτικά οι Δ.Ε. θα πρέπει να αποκτήσουν 
οικονομική αυτονομία με παράλληλη μείωση των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων του Γεν. 
Προϋπολογισμού του Κράτους και κατάργηση των προνομίων.
Σημειώνεται ότι όταν αποφασίζεται για κοινωνικούς λόγους γενικότερης σημασίας η επιχορή
γηση κάποιας Δ.Ε. αυτά θα πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και ύστερα από αξιολόγηση, με 
αυστηρά οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

6.2 Οικονομική λειτουργία των Δ.Ε. 1986 - 1990

6.2.1 Ανασκόπηση της περιόδου 1986- 1989

Η διαχρονική εξέλιξη του οικονομικού αποτελέσματος των Δ.Ε. για την περίοδο 1986 - 
1989 παρουσιάζεται στον πίνακα 6.1 ενώ στον πίνακα 6.4 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία 
κατά Δ.Ε., για τα έτη 1988 και 1989.

Η εξέλιξη των επενδύσεων των Δ.Ε. κατά την ανασκοπούμενη περίοδο εμφανίζεται στους 
πίνακες 6.3, 6.4 ενώ η κατά επιχείρηση ανάλυση στους πίνακες 6.5 και 6.6. Σημειώνεται ότι 
οι επενδύσεις των Δ.Ε. για την περίοδο 1986 - 1989 αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγα
λύτερο από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του συνόλου των Δημοσίων Επενδύσεων αλλά με 
ρυθμό ίσο προς το ρυθμό αύξησης των Ακαθαρίστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου της 
χώρας διατηρώντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής τους στις Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου 
Κεφαλαίου της χώρας σταθερό, στο ύψος του 21% περίπου. Τονίζεται εξάλλου ότι οι σημαντι
κότερες επενδύσεις της περιόδου αυτής αφορούσαν τους τομείς ενέργειας (ΔΕΗ, κ.λ.π.) των 
τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και μεταφορών (ΟΣΕ κ.λ.π).

Όσον αφορά τις δανειακές ανάγκες των Δ.Ε. (Δημοσιονομική βάση) η διαχρονική εξέλιξη 
παρουσιάζεται στους πίνακες 6.2 και 6.3 ενώ η αναλυτική παρουσίαση κατά Δ.Ε. γίνεται στους 
πίνακες 6.5 και 6.6 για τα έτη 1988 και 1989.

6.2.2 Προοπτικές για το 1990.

Η αναπροσαρμογή των τιμολογίων, το πάγωμα των προσλήψεων αλλά και η περιστολή των 
ελαστικών λειτουργικών δαπανών των Δ.Ε. για το 1990 προβλέπεται να οδηγήσει σε βελτίωση
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του οικονομικού αποτελέσματος κατά 27.2% έναντι του 1989 ιπίνακες 6.1. 6.4, και 6.7). 
Σημειώνεται ότι το απόλυτο ύψος του διαχειριστικού ελλείμματος για το 1990 (ποσοστό 0,87% 
του Α.Ε.Π.) παρά το ότι θεωρείται σημαντικά υψηλό δεν είναι δυνατό να μειωθεί αμέσως, 
δραστικά, καθ’ όσον οφείλεται αφενός στην ελλειμματική διαχείριση των συγκοινωνιακών φο
ρέων (ΟΑΣ, ΟΣΕ κλπ.) και αφετέρου στα ελλείμματα της πολεμικής βιομηχανίας (κυρίως ΕΑΒ).

Η επενδυτική δραστηριότητα των Δ.Ε. το 1990 παρά τη μείωση των επιχορηγήσεων του 
Π.Δ.Ε. σε πραγματικούς όρους προβλέπεται να αυξηθεί κατά 24,2% έναντι του 1989 (πίνακες
6.3, 6.4 και 6.7).

Η αύξηση αυτή των επενδύσεων θεωρείται αναγκαία για τη βελτίωση της υποδομής και τη 
βελτίωση των παρεχόμενων από τις Δ.Ε. υπηρεσιών και θα συμβάλλει αποφασιστικά αφ' ενός 
στην αντιμετώπιση της ανταγωνιστικής πρόκλησης του 1992 αλλά και στην απορρόφηση σημα
ντικών πόρων από τα διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΟΚ, μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Περιφερεια
κής Ανάπτυξης (Σ.Π.Α).

Όσον αφορά τις δανειακές ανάγκες (δημοσιονομική βάση) των Δ.Ε. για το 1990 (πίνακας 
6.1, 6.3 και 6.7) προβλέπεται να ανέλθουν στο ύψος των 71,5 δισ. δρχ. (0,68% του ΑΕΠ) και 
θα παρουσιάσουν βελτίωση κατά 19,3% έναντι του 1989.

Σημειώνεται ότι με το ύψος αυτό των δανειακών αναγκών καλύπτεται μόνο το 17,3% των 
συνολικών επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δ.Ε. ενώ το υπόλοιπο 82,7% των επενδύσεων 
χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους των επιχειρήσεων (κέρδη, συμμετοχές καταναλωτών 
και αποσβέσεις) καθώς και από τις επιχορηγήσεις του Π.Δ.Ε. και των διαρθρωτικών ταμείων 
της ΕΟΚ (μέσω Σ.Π.Α).

Πίνακας 6. 1
Εξέλιξη Οικονομικού Αποτελέσματος των Δημοσίων Επιχειρήσεων 

(-) έλλειμμα (+) πλεόνασμα •

(οε εκατ. δρχ.)

Οικον. Αποτέλεσμα ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙ ΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ
Δημ. Επιχειρήσεων 1986 1987 1988 1989. 1990

1. Τρέχουσες Τιμές -55.179 -50.081 -56.947 -125.979 -91.737

2. Σταθερές Τιμές 
1986 55.179 43.025 42.721 830.448 49.993

3. Ποσοστό του (1) στο 
ΑΕΠ 0,99 0,78 0,76 1.4 0,87

• ΑΕΔΙΚ. ΑΕΡΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΗ, ΔΕΘ, ΔΕΠ. ΔΕΠΑ, ΔΕΠ-ΕΚΥ, ΔΕΠΟΣ, ΔΕΟΑ, Ε.Ο.ΚΑΠΝΟΥ. ΕΚΟ - ΕΛΕΠΕΧ. 
ΕΛΔΑ, ΕΛΟΤ, ΕΛΤΑ, EOMMEX, EOT, ΕΟΟ, ΕΡΤ, ΕΤΜΟΑ, ΕΥΔΑΠ. ΙΓΜΕ, ΚΑΕ. ΚΕΔ. ΚΛΑ. ΚΛΘ. ΟΑΘ. ΟΑΣ (ΣΥΝ), 
Ο.CATERING. ΟΔΔΥ, ΟΔΙΕ, ΟΕΔΒ, ΟΛΘ, ΟΛΠ, ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ, ΟΑ, Ο.ΤΟΥΡΙΣΤ. ΟΠΑΠ, ΟΠΕ, Ο.ΒΑΜΒΑΚΟΣ. ΟΣΕ. 
ΟΣΚ, ΟΤΕ, ΟΥΘ. ΤΕΟ, ΕΑΒ. ΕΒΟ.
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Πίνακας 6. 2
Εξέλιξη των Δανειακών Αναγκών των Δημοσίων Επιχειρήσεων 

(Δημοσιονομική βάση)

(οε εκατ. δρχ.)

Δανειακές Ανάγκες 
Δημ. Επιχειρήσεων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
1989

ΣΤΟΧΟΙ
19901986 1987 1988

1. Τρέχουσες Τιμές 86.796 56.420 8.797 88.626 71.503

2. Σταθερές Τιμές
1986 86.796 48.471 6.654 55.530 38.966

3. Ποσοστό του (1) στο
ΑΕΠ 1,60 0,88 0,10 1,0 0,68

■ όπως η υποσημείωση του πίνακα 6.1

Πίνακας 6.3

Δανειακές Ανάγκες και πηγές χρηματοδότησης των Δημοσίων Επιχειρήσεων*
(Δημοσιονομική Βάση)

Ιοε εκατ. δρχ.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

1986 1987 1988 1989 1990
1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1. Οικ. Αποτέλεσμα
(-): έλλειμμα 
(+): πλεόνασμα

-55.179 -50.081 -56.947 -125.979 -91.737

2. Επενδύσεις 218.418 221.982 244.429 332.364 412.444
3. Λοιπές Ανάγκες 

1. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ
7.127 39.365 29.318 12.283 21.633

ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

II. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1. Επιχ. Τακτικού Προυπολο-

280.724 311.428 330.694 470.626 525.814

γισμού 11.258 15.968 40.491 50.857 49.621
2. Επιχορηγ. ΠΔΕ 59.430 67.961 93.037 89.229 92.272
3. ΕΤΠΑ 29.633 30.223 24.114 54.575 55.419
4. Αποσβέσεις 55.972 95.085 116.903 131.811 155.543
5. Λοιποί Πόροι 37.635 45.771 47.352 55.528 101.455
6. Δανεισμός 86.796 56.420 8.797 88.626 71.504

III. ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ 
λΡΗΜΑΤΟΛΟΤ.

280.724 311.428 330.694 470.626 525.814

' Η ανάλυση κατο Δημοσία Επιχείρηση παρουσιάζεται στους πίνακες 6.5, 6.6 & 6.7.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4
Οικονομικό Αποτέλεσμα και Επενβύσεις κατά Δημόσια Επιχείρηση

(οε εκοτ j

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1988

(απολογ.)
1989

(εκτιμ.)
1990

(στόχοι)
1988

(απολογ.)
1989

(εκτιμ.)
1990

(στόχος

1. ΑΕΔΙΚ 182 179 167 137 23 130
2. ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ -241 -344 -349 3.140 4 10
3. ΔΕΗ 1.016 -16.960 7.000 81.287 105.000 1 20.000
4. ΔΕΘ -271 -214 -127 824 695 311
5. ΔΕΠ 302 94 -129 2.431 4.119 5.529
6. ΔΕΠΑ - 22 -294 - 3.032 14.450
7. ΔΕΠ-ΕΚΥ 598 640 710 3.077 35.960 2.835
8. ΔΕΠΟΣ 148 135 1.137 1.210 1.100 1.887
9. ΔΕΦΑ -776 -421 -540 551 880 796

10. Ε.Ο. ΚΑΠΝΟΥ 8 404 256 210 475 606
11. ΕΚΟ - ΕΛΕΠΕΧ 3.559 5.935 6.266 4.465 5.323 7.135
12. ΕΛΔΑ 2.021 2.642 3.114 9.253 6.502 4.300
13. ΕΛΟΤ -148 -165 -158 119 400 297
14. ΕΛΤΑ -3.106 -8.071 -4.377 128 105 1.200
15. ΕΟΜΜΕΧ -125 -743 -556 5.199 8.350 6.575
16. EOT -1.580 -3.038 -2.330 2.500 6.159 5.602
17. ΕΟΦ 8.618 11.720 12.104 2.387 4.078 937
18. ΕΡΤ -4.668 -6.401 -3.377 1.688 5.615 6.350
19. ΕΤΜΟΑ -1.056 -1.306 -1.346 582 666 772
20. ΕΥΔΑΠ -9.515 -12.357 -81 3.821 4.108 7.697
21. ΙΓΜΕ -671 -984 -1.255 2.387 2.979 3.103
22. ΚΑΕ 3.770 4.890 6.664 172 420 311
23. ΚΕΔ 161 -49 19 1.441 3.120 3.740
24. ΚΛΑ 79 62 -108 10 21 115
25. ΚΛΘ 32 22 13 2 65 80
26. ΟΑΘ 942 734 986 532 969 1.386
27. ΟΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ) -54.778 -68.126 -83.971 1.950 2.924 5.000
28. 0. CATERING -1.780 -2.462 -2.803 35 80 100
29. ΟΔΔΥ 3.459 2.691 2.739 20 341 320
30. ΟΔΙΕ 464 490 704 161 26 80
31. ΟΕΔΒ -3.081 -3.979 -4.279 8 34 35
32. ΟΛΘ 1.003 1.078 1.400 1.301 1.280 2.199
33. ΟΛΠ 5.648 3.240 1.243 2.473 3.700 6.850
34. Ο. ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ 300 918 1.309 200 4.264 7.500
35. ΟΑ -9.777 -18.515 -14.473 7.000 8.000 9.904
36. 0. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - 1 -1 - - 12
37. ΟΠΑΠ 23.927 19.263 20.386 845 1.147 4.023
38. ΟΠΕ -222 -245 -285 1.478 1.907 2.472'
39. Ο. ΒΑΜΒΑΚΟΣ -795 -1.006 -1.045 24 38 100
40. ΟΣΕ -29.371 -32.321 -34.443 11.656 21.320 32.000
41. ΟΣΚ -735 -1.491 -2.612 13.650 21.778 23.348 *
42. ΟΤΕ 31.205 34.000 40.900 34.827 50.000 80.000
43. ΟΥΘ -516 -344 -290 542 790 1.239
44. ΤΕΟ 3.346 2.562 2.822 37.395 41.914 35.299
45. ΕΑΒ -19.626 -33.213 -42.447 628 4.007 5.000
46. ΕΒΟ -4.897 -4.945 - 2.682 1.010 809 _

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜ.ΕΠΙΧΕΙΡ. -56.947 -125.979 -91.737 244.429 332.364 412.444
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Πίνακας 6.5
Δανειακές Ανάγκες Δημοσίων Επιχειρήσεων κατά Επιχείρηση και Πήγες Χρηματοδότησης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1988
(οε εκαχ δρχ )

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ Οικονου Επιχορπγ Ανοιγμα ΠΗΓΕΣ χρηματοδοτ Ανοιγμα Λοιπές Λοιποί ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αηοτελ Τ Π Εκμ/οης Επενδ Π ΔΕ ΑποοΒε- Εηενδύο. Ανάγκες Πόροι ΑΝΑΓΚΕΣ

(3Μ1)+ οε»ς ΕΤΠΑ σε·ς
1 ιΐι ! 2 1 ι2) ι4 ι ι5) ■6) -(5Μ6) (8) (9) (10)—(3). 

(7WBM9)

1. ΑΕΔΙΚ 182 - 182 137 - 85 52 - 656 -706
, 2. ΑΕΡΟΛ ΑΘΗΝΩΝ -241 3 100 2 859 3 140 301 1 2 838 - 112 -133

3. ΔΕΗ 1 016 - 1 016 81 287 21 151 «1 193 -1 057 1 818 9 919 -10.174
4. ΔΕΘ -271 38 233 824 671 116 37 404 180 494
5. ΔΕΠ 302 - 302 2 431 1 750 94 587 - 286 -
θ. ΔΕΠΑ - - - - - - - - - -
7. ΔΕΠ-ΕΚΥ 598 - 59Θ 3 077 127 698 2.252 - 2 987 -1.333
8. ΔΕΠΟΣ 148 300 448 1 210 690 11 509 - 100 -39
θ. ΔΕΦΑ -776 - -776 551 308 68 175 - 257 694

10. Ε.Ο ΚΑΠΝΟΥ 8 - 8 210 128 - 82 - 74 -
11. ΕΚΟ-ΕΛΛΕΠΕΧ 3.559 - 3 559 4 465 471 755 3 239 931 1 080 -469
12. ΕΛΛΑ 2.021 - 2 021 9 253 - 8 604 649 3.135 759 1.004
13. ΕΛΟΤ -148 62 -86 119 389 23 •293 - - -206
14. ΕΛΤΑ -3 106 - -3 106 128 - 580 -452 - 9 520 -6 866
15. ΕΟΜΜΕΧ -125 600 475 5 199 5 423 - -224 - 1 346 -2 044
16. EOT -1 580 1 64 7 67 2 500 2500 - - - - - 67
17. ΕΟΦ 0.618 - θ 618 2.387 - - 2 387 - - -6 231
18. ΕΡΤ -4 668 4 249 -419 1 688 - - 1 688 - - 2 107
1θ. ΕΤΜΟΑ -1 056 669 ♦387 582 1.095 - -513 - - -126
20. ΕΥΔΑΠ -θ 515 - -9 515 3 821 229 618 2 774 - 1 613 10676
21. ΙΓΜΕ -671 750 79 2 387 2 656 - -269 - 44 -392
22. ΚΑΕ 3 770 -3 830 -60 172 - - 172 - 172 60
23. ΚΕΔ 161 - 161 1 441 913 - 528 - 1 136 -769
24. ΚΛΑ 79 - 79 10 - 10 - - - -79
25. ΚΛΘ 32 - 32 2 5 - -3 61 134 -108
26. ΟΑΘ 942 - 942 532 - 109 423 -349 - -868
27. ΟΑΙ(ΙΥΝΟΛΟ) -54 778 32 981 •21 797 1 950 995 1 430 -473 3 780 - 25 102
28. 0.CATERING •1780 - -1 780 35 - 50 -15 2.089 - 3 854
29. ΟΔΔΥ 3 459 -3 439 20 20 - - 20 - - -

30. ΟΔΙΕ 464 -1 564 -1 100 161 - 161 - - 1 100 -

31. ΟΕΔΒ -3 081 3 169 88 θ - - 8 - 346 -426
32. ΟΛΘ 1 003 - 1 003 1 301 450 - 851 - 1 325 -1 477
33. ΟΛΠ 5 648 - 5 648 2 473 115 220 2 138 - - -3 510
34. 0.ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ 300 - 300 200 50 488 -338 - - -638
35. ΟΑ -9 777 - -9 777 7 000 10 000 12 300 -15 300 - -5 523
36. 0 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - - - - - - - - -

37. ΟΠΑΠ 23 927 -23 927 - 845 - 845 - - - -

Γ3Θ. ΟΠΕ -222 300 78 1 478 1 403 15 60 - 560 -578
39. 0 ΒΑΜΒΑΚΟΣ •795 767 -28 24 4 - 20 - 48 -

40. ΟΣΕ •29 371 24 000 -5 371 11 656 8 857 1 047 1 752 4 698 2 054 9 767
41. ΟΣΚ -735 620 ■115 13 650 13 200 - 450 - ι 201 -636
42. ΟΤΕ 31 205 - 31 205 34 827 3 740 25 305 5 782 11 865 3 925 -17 483
43. ΟΥΘ -516 - •516 54 2 531 178 -167 886 - 1 235
44. ΤΕΟ 3 346 3 346 37 395 34 000 - 3 395 - - 49
45. ΕΑΒ ■19 626 - ■19 626 628 5 000 - -4 372 - 123 15 131
46. ΕΒΟ -4 897 - -4 Β97 2 682 1 698 984 - 6 296 -415

ΓΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕ1Ρ. -56.947 40 492 -16.455 244 428 117.152 116.902 -10.374 29.318 47.352 0 795
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Πίνακας 6.6

Δανειακές Ανάγκες Δημοσίων Επιχειρήσεων κατά Επιχείρηση και Πηγές Χρηματοδότησης 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 1989

ιοε εκοτ <5*·,

Δημόσια
Επιχείρηετι

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Λοιπές
Ανάγκες

Ιθ)

Λαποι
Πόροι

ί9ι

1

ΔΑΝΕΙΑΚΕ?
ΑΝΑΓΚΕΣ

(10)—(31» 
.|7it(8)-(9f

Οικονομικό
Αποτέλεσμα

(1)

Επιχορ/σεις
Τ.Π

12)

Ανοιγμα
Εκμετ/σπς

(3»·(1)*i2l

Επενΰυσα;

14)

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ανοιγμα
Επενδύσεων

<7)>ι4ι-ι5μ6ι

Π Δ.Ε. 
ΕΤΠΑ

(5)

Αποσβέσεις

(6)

ΑΕΔΙΚ 179 _ 179 23 - 90 -67 _ 820 -1066
ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ -344 - •344 4 173 2 -171 - 135 38
ΔΕΗ -16.960 ► -16.960 105.000 21.635 69.200 14 165 3.800 11 800 23.125
ΔΕΘ -214 54 -160 695 700 80 -85 - 60 15
ΔΕΠ 94 - 94 4 119 3.000 70 1 049 30 1.191 -206
ΔΕΠΑ 2? - 22 3.032 84 26 2 922 - 2 900 -
ΔΕΠ-ΕΚΥ 640 - 640 3 596 56 650 2 890 305 2.680 -125
ΔΕΠΟΣ 135 100 235 1 100 850 15 235 - - -

ΔΕΦΑ -421 - -421 880 706 80 94 - 134 381
Ε.Ο. ΚΑΠΝΟΥ 404 - 404 475 210 - 265 - - -139
ΕΚΟ-ΕΛΛΕΠΕΧ 5 935 - 5 935 5 323 1 235 1 206 2.882 1.202 75 -1.926
ΕΛΔΑ 2 642 - 2 642 6.502 - 9 300 -2.798 1.563 2 625 -6.5C2
ΕΛΟΤ -165 125 -40 400 400 28 -28 - 115 -103
ΕΛΤΑ -θ 071 - -8 071 105 - 340 -235 - 4 623 -3.213
ΕΟΜΜΕΧ -743 1.026 283 8.350 7.307 - 1.043 - 1 835 -1.075
EOT -3 038 2.747 -291 6.159 5.630 - 529 - 894 -74
ΕΟΦ 11 720 - 11.720 4.078 - - 4.078 - - -7.642
ΕΡΤ -6.401 7 200 799 5 615 - 700 4 915 500 - 4.616
ΕΤΜΟΑ -1.306 668 -638 666 1.200 - -534 - 117 -13
ΕΥΔΑΠ -12.357 - -12357 4.108 707 1.295 2.106 - 2 143 12.320
ΙΓΜΕ -984 Θ85 1 2.979 3.015 - -36 - - -37
ΚΑΕ 4.890 -4 093 3 420 - - 420 - 420 3
ΚΕΔ -49 - •49 3 120 2 620 - 500 - 549 __
ΚΛΑ 62 - 62 21 - 10 1 1 - 200 -251
ΚΛΘ 22 - 22 65 5 - 60 66 67 37
ΟΑΘ 734 - 734 969 68 120 701 -1.016 - -969
ΟΑΙ (ΣΥΝΟΛΟ) -68 126 38.000 -30 126 2 924 1 000 1.454 4 70 13 340 9 654 34.290
OL CATERING -2 462 - 2 462 80 - 70 10 4.278 - 6.750
ΟΔΔΥ 2 691 -2 508 183 341 - - 341 - - 158
ΟΔΙΕ 490 -474 16 26 - 26 - - - -16
ΟΕΔΒ -3 979 3 500 -479 34 - - 34 - 630 -117
ΟΛΘ 1.078 - 1 078 1 280 390 1 457 -567 - -1.645
ΟΛΠ 3 240 - 3 240 3 700 373 - 3 327 - 107 -2β
ΟΛ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ 918 - 918 4.264 1 965 554 1 745 80 604 303
ΟΑ -18 515 - -18 515 8 000 13 270 -5 270 -27.000 - -13.755
ΟΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - - - - - - - - -
ΟΠΑΠ 10 263 -27 763 -6 500 1 147 - 1 147 - - 8.500
ΟΠΕ ·2<5 310 65 1 907 1 540 14 353 - 316 28
ΟΡ ΒΑΜ9ΑΚΟΣ -1 006 1 017 11 38 27 - 1 1 - - -

ΟΣΕ -32 321 27 000 -5 321 21.320 14 740 1 000 5 580 5 767 1 168 15.500
ΟΣΚ -1 491 848 -643 21.778 14.209 - 7 569 - - Β.212
ΟΤΕ 34 000 - 34 000 50 000 25 000 27 900 -2 900 θ 500 4 500 -32.900
ΟΥΘ -344 2 -342 790 958 202 •370 460 200 232
ΤΕΟ 2 562 - 2 562 41 914 34.000 - 7 514 - - 5 352
ΕΛΒ -33 213 2 913 -3C 300 4 0C7 - - 4 007 400 - 34.707

ΕΒΟ -* 945 - -4 945 1 010 - 1 504 -404 - 4 966 -515

ΣΥΝΟΛΟ -125.979 50.857 -75.226 332.364 143.803 131.611 11.992 12.283 55.328 83.626
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Πί νακας 6.7

Δανειακές Ανάγκες Δημοσίων Επιχειρήσεων κατά Επιχείρηση και Πηγές Χρηματοδότησης

ΣΤΟΧΟ) 1990

ιοε εκοτ. δρχ.)

Δημόσιά
EmxcifTicr

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΟΝ

Λοιπές
Ανάγκες

ιβι

Λοιποί
Πόροι

(9)

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

ιΐΟ)—(3)« 
♦{7)+(θ)-(θ)

Οικονομικό
Αποτέλεσμα

(1'

Επιχορ/σεις
Τ.Π.

(2)

Ανοιγμα
Ειψετ/σης

(3W1M2)

Επενόυσας

(4)

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ανοιγμα
Επενδύσεων

(7)*(4Η5Μ6>

Π.Δ.Ε.
ΕΤΠΑ

(5)

Αποσβέσεις

(6)

ΑΕΔΙΚ 167 167 130 90 40 900 -1027
ΑΕΡΟΛ ΑβΗΝΟΝ -349 -349 10 300 3 -293 56
ΔΕΗ 7 000 7 000 120.000 21.890 89 000 9.110 5 000 18.000 -10.890
ΔΕΘ -127 60 -67 311 348 100 -137 73 -143
ΔΕΠ -129 -129 5.529 3.000 80 2.449 30 3.166 -558
ΔΕΠΑ -294 -294 14.450 6.130 26 8.294 5.500 3 088
ΔΕΠ-ΕΚΥ 710 710 2.835 15 700 2.120 2.550 -1.140
ΔΕΠΟΕ 1 137 1.137 1.887 450 20 1.417 280
ΔΕΦΑ -540 -540 796 561 87 148 161 527

Ε.Ο. ΚΑΠΝΟΥ 256 256 606 350 256
ΕΚΟ-ΕΛΛΕΠΕΧ 6 266 6 266 7.135 424 1.362 5.34Θ 2.076 1.159
ΕΛΛΑ 3.114 3.114 4.300 1.500 10.573 -7.773 -10.887
ΕΛΟΤ -1 58 120 -38 297 300 35 -38
ΕΛΤΑ -4.377 -4.377 1200 430 770 β 512 -3.365
ΕΟΜΜΕΧ -556 1.060 504 6.575 5 980 595 1.645 -1554
EOT -2.330 3 000 670 5.602 3.032 1.670 1.000
ΕΟΦ 12.104 12.104 937 637 -11.167
ΕΡΤ -3 377 4.500 1.123 Θ.350 250 900 5.200 4.077
ΕΤΜΟΑ -1 34Θ 818 -528 772 1.300 -528
ΕΥΔΑΠ -81 -81 7 697 1 889 1.512 4.296 2.697 1.680
ΙΓΜΕ -1 255 1 060 -195 3 103 3 300 -197 -2
ΚΑΕ 6 664 -6 664 311 311 311
ΚΕΔ 19 1θ 3.740 530 6 3 204 3.1Β5
ΚΛΑ -108 -108 115 10 105 160 53
ΚΛΘ 13 13 80 80 73 132 8
ΟΑΘ 98Θ 986 1 386 197 140 1 049 -720 -857
ΟΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ) -83 971 30.000 -53 971 5.000 500 1.731 2.769 1 193 55.547
OL. CATER.NG -2 803 -2.803 100 80 20 2.823
ΟΔΔΥ 2 739 -2 415 324 320 320 -4

ΟΔΙΕ 704 -737 -33 80 80 33
ς,ΈΔΒ -4 279 3 800 -479 35 35 214 300
ΟΛΘ 1 400 1 400 2 199 2.199 668 131
ΟΛΠ 1 243 1 243 6.850 35 6.815 5.629 -57
ΟΛ. ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ 1 309 1.309 7.500 3 252 863 3.385 80 3.233 -1 070
ΟΑ. -14 473 -14 473 9 904 1.453 1 1 289 -2 838 236 8.320 3.551
ΟΛ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -1 -1 12 12 13
ΟΠΑΠ 20 386 -14 386 6.000 4 023 1.023 3.000 3000 -6 000
ΟΠΕ -285 340 55 2 472 2 105 22 34 5 290
ΟΡ. ΒΑΜ&ακΟΙ -1 045 1 115 70 100 30 70
ΟΣΕ -34 443 27 000 -7 443 32 000 30.500 1.100 400 2 172 10.015
ΟΣΚ -2 612 950 -1 662 23.348 15 650 7.608 Θ.360

ΟΤΕ 40 900 40 900 80.000 10.000 32.100 37.900 11.700 20 600 -11 900

ΟΥΘ -290 -290 1 239 720 290 229 500 607 412

ΤΕΟ 2 622 2.822 35 299 30 000 5 299 2.477

ΕΑΒ -42 447 -42 447 5 000 800 4 200 466 47.133

ΕΒΟ ΘΟΘ 1.891 -1 062 -1.082

ΓΥΝΟΛΟ -91 737 49.621 -42.116 412.444 147.691 155.544 109.209 21.633 101.455 71.503
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