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Κυρίες καί ΚύριοιΒουλευτές,

Σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τόν Κανονισμό τής Βουλής καί μέσα στά χρονικά περιθώρια πού 
προβλέπει ό Νόμος 1222/81 γιά τήν «Προσωρινή Διοίκηση τών 'Εσόδων καί 'Εξόδων τού Κράτους 
καί Ειδικών Ταμείων καί τών Ειδικών 'Υπηρεσιών γιά τό οικονομικό έτος 1982» έχω τήν τιμή νά 
ύποβάλω στήν κρίση σας γιά ψήφιση τό Γενικό Προϋπολογισμό τού Κράτους γιά τό οικονομικό 
έτος 1982 καί τό σχετικό σχέδιο Νόμου.

Τό χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε άπό τις 21 'Οκτωβρίου 1981 μέχρι τήν κατάθεση τού 
Προϋπολογισμού τού 1982 ήταν γιά τήν Κυβέρνηση πολύ σύντομο γιά μιά πλήρη ένημέρωση καί 
άπογραφή τής κατάστασης πού παράλαβε. 'Επιπλέον οι πολλές καί μεγάλες έκκρεμότητες πού 
κληρονομήσαμε άπαιτούσαν άμεσες άποφάσεις ώστε νά άνοίξει ό δρόμος γιά τήν πορεία πού 
διάλεξε ό Λαός μέ τήν ψήφο του στις 18 'Οκτωβρίου 1981. Καί οι άποφάσεις αύτές χρειάζονταν καί 
ένημέρωση καί χρόνο γιά νά πορθούν.

_ Παρ' όλες τις δυσκολίες καί τις άσφυχτικές προθεσμίες πού είχαμε μπροστά μας, προχωρή
σαμε καί πήραμε, σέ σύντομο, μετά τις Προγραμματικές Δηλώσεις, χρονικό διάστημα τις βασικές 
άποφάσεις πού χάραξαν τήν πορεία μας γιά τό 1982. - '·

Στον οικονομικό τομέα, ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίστηκαν μέ τις δύο 
δέσμες τών οικονομικών μέτρων στά μέσα Δεκεμβρίου 1981 καί στις άρχές 'Ιανουάριου 1982. Τις 
δέσμες τών οικονομικών μέτρων άκολούθησαν τό μέτρα πού άνακοίνωσαν οι άρμόδιοι 'Υπουργοί. 
Ταυτόχρονα έτοιμόστηκαν καί τά όναγκαία νομοσχέδια καί άρχισε ή κατάθεσή τους στή Βουλή. 
Έτσι δρομολογήθηκε τό σκάφος τής έλληνικής οικονομίας, πού γιά πολύ διάστημα πριν άπό τις 
έκλογές, έμενε, ούσιαστικά, άκυβέρνητο. * *· ' · . - ■.:>·· ·.

Ή έτοιμασία τού Προϋπολογισμού τού 1982, ένώ κανονικά άπαιτεϊ χρονικό διάστημα πάνω 
άπό 6 μήνες, έγινε σέ διάστημα πολύ μικρότερο. Στό σύντομο αύτό διάστημα έγιναν οι βασικές 
έπιλογές σέ ό,τι άφορά τό ύψος καί τήν κατανομή τών δαπανών καθώς καί τήν εισοδηματική καί 
φορολογική πολιτική πόύ θά έφαρμοστεϊ τό 1982, ένα χρόνο πού, άπό τή φύση του, είναι μεταβατι
κός. ; ” ·

Παρ' όλο τό μεταβατικό του χαρακτήρα τό 1982 είναι ένας χρόνος στόν όποιο, καί στόν 
οικονομικό τομέα, έπρεπε νά άρχίσει ή έφαρμογή όρισμένων βασικών θεσμικών άλλαγών. Επι
πλέον έπρεπε νά πορθούν όρισμένα μέτρα πού είχαν ώριμάσει στό Λαό. ΟΙ όλλαγές καί τά μέτρα 
αύτά, πού περιλαμβάνονται στις Προγραμματικές Δηλώσεις έπρεπε φυσικά, νά πάρουν ύπόψή τις 
σημερινές δυνατότητες καί τις άμεσες προοπτικές τής Έλληνικής Οικονομίας.

Πιστεύουμε πώς ό Γενικός Προϋπολογισμός τού Κράτους — πού γιά πρώτη φορά οι Τόμοι του 
είναι συνταγμένοι στή δημοτική καί ή παρουσίασή του στήν Εισηγητική αύτή Έκθεση γίνεται κατά 
ένιαίο τρόπο — θά συμβάλει στή δημιουργία τών προϋποθέσεων έκείνων πού χρειάζονται γιά νά
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άρχίσει άπό τό 1983 καί μετά, ή έφαρμογή τού δετούς Προγράμματος Κοινωνικής καί Οικονομικής 
'Ανάπτυξης 1983— 1987.

(I) Ή Τετραετία 1977— 1981

Ή οικονομική πολιτική πού έφαρμόστηκε τήν Τετραετία 1977 — 1981 δέν ήταν τίποτε άλλο 
παρά συνέχεια έκείνης πού έφάρμοζαν οι Κυβερνήσεις τής Δεξιάς μέχρι τό 1967.

Γιά ένα τέταρτο, σχεδόν, τού αίώνα δέν έγινε δυνατή ή έφαρμογή ένός συνεπούς δετούς 
Προγράμματος Κοινωνικής καί ΟΙκονομικής Ανάπτυξης. Ή οίκονομική πολιτική στό διάστημα 
αυτό χαρακτηριζόταν άπό μιά σειρά περιστασιακώνμέτρων πού βασικό στόχο είχαν τήν όντιμετώ- 
πιση τών τρεχόντων προβλημάτων. Την τελευταία, μάλιστα, τετραετία πολλά άπό τά μέτρα πού 
πάρθηκαν ήταν όχι μόνο περιστασιακά, άλλά καί σπασμωδικά καί, πολλές φορές, άλληλοαναιρού-- 
μενα. «Ή σηματοδότηση», όπως χαρακτηριστικά είπε ό Πρόεδρος τής Κυβέρνησης στή συζήτηση 
τών Προγραμματικών Δηλώσεων στή Βουλή, στις 23— 11—81, «άλλαζε,άπό μήνα σέ μήνα καί γι’ 
αυτό, σέ μεγάλο βαθμό, παράλυσε ή ιδιωτική πρωτοβουλία». Φυσική συνέπεια τής κατάστασης 
αύτής ήταν νά άρχίσει άπό τό 1979 καί μετά, μιά άσταμάτητη καθοδική πορεία τής έλληνικής 
οικονομίας.

Κορύφωμα τής άνερμάτιστης αύτής πολιτικής ήταν ή τακτική τής «καμένης γής» πού άκολου- 
θήθηκε άπό τά τέλη τού 1980 μέχρι τις έκλογές.τής ,18— 10—81. Ή τακτική αυτή είχε σάν 
άποτέλεσμα νά όδηγηθεΐ ή οικονομία τού Τόπου στό κρίσιμο σημείο πού τήν παραλάβαμε στις 
21-10-81.

Τά κύρια χαρακτηριστικά τής κατάστασης πού παραλάβαμε είναι:
— Ό πληθωρισμός τό 1981, γιά δεύτερη κατά σειρά χρονιά, κινήθηκε σέ μέσα έτήσια έπίπεδα, 

γύρω στό 25%. Ό πλ- θωμισμός τό 1981 θά έφτανε — άν δέν ξεπερνούσε — τό 30% άν είχαν γίνει' 
(καί δέν έγιναν γιά λόγους προεκλογικούς) μέσα στό χρόνο έκείνο, οι άναγκαίες προσαρμογές 
στις τιμές τών Δημοσίων 'Επιχειρήσεων καί 'Οργανισμών καθώς καί στις τιμές τών καυσίμων.

— Ό ρυθμός αϋΕ/]σης τού 'Ακαθάριστου ’Εγχώριου Προϊόντος μειώθηκε γιά τρίτη κατά σειρά 
χρονιά. Ό ρυθμός αύτός άπό 6,4% τό 1978 μειώθηκε στό 3,8% τό 1979 κι έφτασε τό 1,8% τό 1980. 
Τό 1981, άντί γιά αύξηση είχαμε μείωση κατά 0,2%. Κύρια αίτια τής ύφεσης, στήν όποια βυθίστηκε 
τά τελευταία τρία χρόνια ή οικονομία τής χώρας, είναι ή συνεχής μείωση τών έπενδύσεων.

— Τό ολοένα διευρυνόμενο έλλειμμα στό Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Τό έλλειμμα 
αύτό πλησίασε τά 2,δ δισ. δολλ. τό 1981, παρά τήν όλοένα βαθύτερη ύφεση. Ένας άπό τούς 
κυριότερους λόγους στούς όποιους όφείλεται ή διεύρυνση τού έλλείμματος αύτού είναι ή μή 
άξιοποίηση, στό βαθμό πού θά έπρεπε, τών έγχώριων πηγών ένέργειας.

— Ή συνεχής ύποτίμηση τής δραχμής τόσο άπέναντι σέ μιά δέσμη νομισμάτων όσο καί 
άπέναντι στό δολλάριο. 'Απέναντι στή δέσμη τών νομισμάτων ή δραχμή έχει χάσει, άπό τό 1970, 
πάνω άπό τό 50% τής άξίας της καί τό ίδιο έγινε καί μέ τό δολλάριο. Ή ύποτίμηση τής δραχμής 
είναι ή φυσική συνέπεια τών έξελίξεων τόσο στή διεθνή όσο καί, ιδιαίτερα, στήν έλληνική οικονο
μία.

— Ή μείωση τής άγοραστικής δύναμης τόσο τών κατώτατων ήμερομισθίων όσο καί τών μη
νιαίων άποδοχών άπό τό 1979 καί μετά. Ή μείωση αύτή, συνέπεια τού πληθωρισμού καί τής 
πολιτικής τής μονόπλευρης λιτότητας, είχε σάν άποτέλεσμα τήν παραπέρα αύξηση τής όνισοκα- 
τανομής τού εισοδήματος.

Στό δημοσιονομικό τομέα, ή πολιτική πού έφαρμόστηκε άπό τις προηγούμενες Κυβερνήσεις, 
δημιούργησε μεγάλες δεσμεύσεις καί περιορισμούς. Οι σημαντικότεροι άπό αύτούς είναι:

— Τό μεγάλο έσωτερικό καί έξωτερικό Δημόσιο Χρέος πού συνεπάγεται όλοένα καί μεγαλύτε
ρη έπιβάρυνση τού Προϋπολογισμού γιά τήν έξυπηρέτηση του.

— Ή πολιτική τιμών τών άγροτικών προϊόντων πού έφαρμόζει ή Ε.Ο.Κ. Ή πολιτική αύτή, μέ τό 
νά μήν παίρνει ύπόψη τόν ψηλό πληθωρισμό στή χώρα μας καί τά διαρθρωτικά προβλήματα τής
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γεωργίας μας, συνεπάγεται μιά μεγάλη έπιβάρυνση γιά έπιδοτήσεις.
— Ή έλλειμματική διαχείριση τών περισσοτέρων Δημοσίων ’Επιχειρήσεων καί 'Οργανισμών 

πού έχει σάν συνέπεια τή διόγκωση τού έλλείμματος τού Δημοσίου Τομέα.
— Ή μεγάλη έξάρτηση τών έσόδων τού Τακτικού Προϋπολογισμού άπό τούς έμμεσους φό

ρους καί ή, κατά συνέπεια, δυσμενής σχέση έμμεσων — άμεσων φόρων.
— Ή μικρή συμμετοχή στούς άμεσους φόρους τών διαφόρων τάξεων, μέ τήν έξαίρεση τών 

μισθωτών καί τέλος
— Ή μεγάλη σέ έκταση — καί όλοένα αύξανόμενη — φοροδιαφυγή τόσο στούς άμεσους όσο 

καί στούς έμμεσους φόρους.
Στούς περιορισμούς καί στις δεσμεύσεις πού προαναφέρθηκαν πρέπει νά προστεθεί καί τό 

μεγάλο ποσοστό πού άντιπροσωπεύουν, στό σύνολο τών δαπανών τού Τακτικού Προϋπολογι
σμού, οι μισθοί καί οι συντάξεις τού Δημοσίου.

'Αποτέλεσμα όλων αύτών τών άδυναμιών, τών περιορισμών καί τών δεσμεύσεων στό δημοσιο
νομικό τομέα ήταν:

— Ή διεύρυνση τών έλλειμμάτων τού Δημοσίου Τομέα πού ξεπέρασαν τό 1981 τό έπίπεδο τών 
350 δια. δρχ. Τό έλλείμματα αύτά, μαζί μέ τήν άπρογραμμότιστη αύξηση τών πιστώσεων, πού 
χρησιμοποιούνταν γιό κερδοσκοπικές καίμεταπρατικές δραστηριότητες, άποτελοϋν, σέ συνδυα
σμό μέ τίς διεθνείς έξελίξεις, τό κύρια αίτια τού ψηλού ρυθμού πληθωρισμού στή χώρα μας.

"Οπως είναι φυσικό όλα τό αίτια πού όδήγησαν στήν κατάσταση πού περιγρόφτηκε πιό πάνω 
καθώς καί οί συνέπειες τής κατάστασης αυτής δέν έπαψαν νά ύπόρχουν. Θά μάς άκολουθούν καί 
τό 1982 καί σέ όρισμένους τομείς, καί πέρα άπό τό χρόνο αύτό.

(II) 01 Στόχοι τής Οίκονομικής Πολιτικής

"Οπως τονίστηκε στις Προγραμματικές Δηλώσεις τής Κυβέρνησης:
«Ό βασικός μας στόχος είναι ή αύτοδύναμη οίκονομική καί κοινωνική άνάπτυξη, ή άξιοποίη- 

ση όλων τών παραγωγικών δυνάμεων σέ συνδυασμό μέ τήν δικαιότερη διανομή τού Εθνικού 
Εισοδήματος καί τού πλούτου άνάμεσα στίς έπί μέρους όμάδες τού πληθυσμού καί στις περιφέ
ρειες. Επιδιώκουμε τό βαθμιαίο μετασχηματισμό τών δομών τής οίκονομίας, ώστε οί βασικές 
οικονομικές έπιλογές νά προσδιορίζονται άπό τό κοινωνικό σύνολο.

Οί στρατηγικοί τομείς τής οίκονομίας πρέπει νά βρίσκονται κάτω άπό ούσιαστικό'κοινωνικό 
έλεγχο, χωρίς νά παραβλέπουμε τό θετικό ρόλο τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ή κρίση τού καπιταλιστικού συστήματος, σέ παγκόσμια κλίμακα, μέ τήν συνεχώς αύξανόμενη 
άνεργία καί τόν πληθωρισμό, ό έντεινόμενος διεθνής άνταγωνισμός, ή αύξηση τού βαθμού 
συγκέντρωσης καί ή μονοπωλιακή δομή πολλών κλάδων, έχουν καταστήσει τό παραδοσιακά μέσα 
οίκονομικής πολιτικής άναποτελεσματικά. ■,

01 δικές μας έπιλογές βασίζονται στήν έφαρμογή τού δημοκρατικού προγραμματισμού, στήν 
όναμόρφωση τού πλαίσιου λειτουργίας τών Δημοσίων 'Επιχειρήσεων, σέ κατάλληλα κίνητρα πρός 
τόν Ιδιωτικό τομέα, σέ ένίσχυση τών μικρομεσαίων, σέ έξυγίανση τών ύπερχρεωμένων έταιριών 
καί σέ μιά έθνικά συμφέρουσα πολιτική γιά τίς ξένες έπενδύσεις**.

Μέσα στό γενικό αύτό πλαίσιο οί κυριότεροι στόχοι τής οίκονομικής καί κοινωνικής μας 
πολιτικής είναι: .

— Ή σταθεροποίηση καί άνάκαμψη τής οικονομίας
— Ή προώθηση τών παραγωγικών έπενδύσεων καί ή αύξηση τής παραγωγικότητας
— Ή μείωση τής όνεργίας καί τής ύποαπασχόλησης
— Ό περιορισμός τού έλλείμματος τού Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
— Ή σταδιακή μείωση του πληθωρισμού καί
— Ή μείωση τής άνισοκατανομής τού εισοδήματος καί τού πλούτου.

Στήν έπίτευξη τών παραπάνω στόχων, όπως είναι εύνόητο, καίριο ρόλο παίζουν όχι μόνο ή
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δημοσιονομική πολιτική άλλό καί ή νομισματοπιστωτική καθώς καί ή γενικότερη κοινωνική καί 
οίκονομική πολιτική τής Κυβέρνησης.

Παρ' όλη τή βαρειά κληρονομιά τοϊι παρελθόντος, γιά τήν όποια έγινε λόγος πιό πάνω, καί 
παρ' όλη τήν καθυστέρηση πού άναμένεται στήν άνάκαμψη τής διεθνούς οικονομίας, ή Κυβέρνη
ση πιστεύει ότι χάρη στήν έφαρμογή τής πολιτικής πού έξαγγέλθηκε καί πού, στό δημοσιονομικό 
τομέα, ύλοποιεΐται μέ τόν Προϋπολογισμό αύτό:

— Ό ρυθμός μεταβολής τοϋ ‘Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, άπό άρνητικός πού ήταν τό 
1981, θά μετατραπεϊσέ θετικό τό 1982. Ό ρυθμός πού θά έπιτευχθεϊμπορεί νάμήν είναι μεγάλος, 
Θά είναι, όμως, ή όπαρχή μεγαλύτερων ρυθμών στά χρόνια πού θά άκολουθήσουν.

— 01 πληθωριστικές πιέσεις θά είναι μειωμένες, μέ άποτέλεσμα ό πληθωρισμός νά κινηθεί 
φέτος σέ έπίπεδα χαμηλότερα άπό έκεϊνα τής τελευταίας διετίας. Καί τέλος

— Τό έλλειμμά τρεχουσών συναλλαγών, σέ άντίθεση μέ τή συνεχή αύξησή του τά τελευταία 
χρόνια, άναμένεται νά μειωθεί φέτο.

Μέ βάση τά παραπάνω καί τίς προοπτικές τής διεθνούς οικονομίας,άπό τό 1983 καί μετά, ή 
περίοδος πού θά καλύψει τό δετές Πρόγραμμα Κοινωνικής καί Οικονομικής ‘Ανάπτυξης 1983 — 
1987, πού άρχισε νά καταρτίζεται θά είναι περίοδος σταθερής άνόδου τής έλληνικής οίκονο-· 
μίας. · .· .

Βασικός στόχος τού δετούς Προγράμματος 1983 — 1987 είναι νά μπουν τά θεμέλια γιά μιά· 
αυτοδύναμη καί άποκεντρωμένη κοινωνική καί οίκονομική όνάπτυξη. Καθώς θά προχωρούμε 
πρός τήν έπίτευξη τού στόχου αυτού, θά μειώνεται καί ή έπίδραση τών περιορισμών καί τών 
δεσμεύσεων πού προαναφέρθηκαν.

(Ill) 'ό Γενικός Προϋπολογισμός τοϋ Κράτους ου 1982 '

Ό Γενικός Προϋπολογισμός τοϋ Κρότους (Γ.Π.Κ.) τόσο μέ τό ύψος του όσο καί μέ τή διάρθρω
ση τών έσόδων καί τήν κατανομή τών δαπανών του, θά βοηθήσει — σέ συνδυασμό μέ τά άλλα 
μέτρα τής Κυβέρνησης — άποφασιστικά στήν προσπάθεια γιά τήν έπίτευξη τών παραπάνω στό
χων. ' . ' ' . ■ ' ■

"Οπως προαναφέρθηκε, στήν Έκθεση αύτή γίνεται ένιαία παρουσίαση τοϋ Γ.Π.Κ. Ό Γ.Π.Κ: 
περιλαμβάνει:

— Τόν Τακτικό Προϋπολογισμό (Τ.Π.)
— Τό Λογαριασμό Καταναλωτικών 'Αγαθών (Λ.Κ.Α.)
— Τούς Λογαριασμούς Ειδικών Διαχειρίσεων 'Αγροτικών Προϊόντων (Σταφίδων καί Καπνών) 

καί Εφοδίων (Λιπασμάτων) (Λ.Ε.Δ.)
— Τόν Προϋπολογισμό τής Υπηρεσίας Διαχείρισης 'Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΥΔΑΓΕΠ) 

τοϋ Υπουργείου Γεωργίας καί τέλος
— Τόν Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Ή ένιαία παρουσίαση τοϋ Γ.Π.Κ. έπιβάλλεται γιά πολλούς λόγους. Ένας άπό τούς σοβαρότε

ρους είναι ότι μέ αύτήν σταματά ή τακτική τής μεταφοράς κονδυλίων άπό τόν ένα Προϋπολογισμό 
ή Λογαριασμό στον άλλο. Ή τακτική αύτή βασικό σκοπό είχε νά έμφανιστεί, μέ κάθε τρόπο, 
ισοσκελισμένος ό Τ.Π.

Ένας έπιπρόσθετος λόγος γιά τόν όποιο ό παραδοσιακός τρόπος τής ξεχωριστής παρουσία
σης τών έπιμέρους Προϋπολογισμών καί Λογαριασμών είναι ξεπερασμένος, είναι τό γεγονός ότι 
οι δοσοληψίες μας μέ τήν Ε.Ο.Κ., άπό πέρυσι, έπηρεόζουν μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο, όλα τά 
τμήματα τού Γενικού Προϋπολογισμού τοϋ Κράτους.

Ό σπουδαιότερος, όμως, λόνος γιά τόν όποιο είναι άναγκαίά ή ένιαία παρουσίαση τοϋ 
Γενικού Προϋπολογισμού τοϋ Κράτους (Γ.Π.Κ.) είναι ότι μέ αύτή δίνεται ή δυνατότητα έμφάνισης 
τού συνολικού έλλείμματός του, τό όποιο, μαζί μέ τά έλλείμματα τών Δημοσίων Επιχειρήσεων καί 
’Οργανισμών, πρέπει νά παίρνεται ύπόψη στή διαμόρφωση τής οικονομικής, γενικά καί τής
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δημοσιονομικής καί νομισματοπιστωτικής ειδικότερα, πολιτικής καί στήν έκτΐμηση τών έπιπτώ 
σεών τούς στήν πορεία τής 'Εθνικής Οικονομίας.

Στόν παρακάτω Πίνακα δίνουμε τά έσοδα, τις δαπάνες καί τό έλλειμμα τού Γ.Π.Κ. τού 1982.

Συνολικά Έσοδα, Δαπάνες καί Έλλειμμα τοϊι 
Γενικού Προϋπολογισμού τού Κράτους τό 7982 

at σύγκριση μέ τό 7987

(Ποσά σέ έκατ. δρχ.)

1981 1982 % Μεταβολή
’Εκτιμήσεις Προβλέψεις 1982
Πραγ/αεων 1981

"Εσοδα 432.219,1 685.257,0 58,5
Δαπάνες 683.822,7 923.215,0 35,0
"Ελλειμμα 251.603,6 237.958,0 -5,4
"Ελλειμα σάν
%~~στόΑ:Ε.Π: ' 12,0 9,0

Άπό τόν Πίνακα αύτό φαίνεται ότι ένώ τά συνολικά έσοδα τού Γ.Π.Κ. άναμένεται νά αύξηθοϋν 
τό 1982 σέ σύγκριση μέ τό 1981 κατά 58,5% οι συνολικές δαπάνες άναμένεται νά αυξηθούν μόνο 
κατά 35%. Σάν άποτέλεσμα τό συνολικό έλλειμμα άναμένεται νά παρουσιάσει μείωση τό 1982 σέ 
σύγκριση μέ τό 1981 κατά, 5,4%.

Ή μείωση πού αναμένεται νά παρουσιάσει τό έλλειμμα, ώς ποσοστό τού Α.Ε.Π., όπως φαίνεται 
άπό τήν τελευταία γραμμή τού παραπάνω Πίνακα είναι πολύ μεγαλύτερη.

Ή άναμενόμενη μείωση τού συνολικού έλλείμματος τής δημοσιονομικής διαχείρισης τό 1982 
είναι αποτέλεσμα τών άποφάσεων πού πόρθηκαν άπό τήν Κυβέρνηση σέ δ,τι άφορά τόσο τό 
σκέλος τών έσόδων όσο καί τό σκέλος τών δαπανών. 01 περισσότερες άπό τις άποφάσεις αύτές — 
παρά τούς περιορισμούς καί τις δεσμεύσεις πού άναφέρθηκαν πιό μπροστά, όπως θά δειχτεί στή 
συνέχεια — δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή άμεση υλοποίηση πολλών άπό τούς■ στόχους πού 
τέθηκαν μέ τις Προγραμματικές Δηλώσεις. Ή άναμενόμενη μείωση τού συνολικού έλλείμματος 
ειδικότερα, πιστεύουμε ότι θά συμβάλλει στήν έπίτευξη ένός άπό τούς στόχους αύτούς, δηλαδή 
τή μείωση τού πληθωρισμού.

(IV) Ό Τακτικός Προϋπολογισμός

Ό Τ.Π. συμβάλλει στήν έπίτευξη όλων τών στόχων τής Κυβέρνησης στόν κοινωνικό καί 
οικονομικό τομέα. 'Ιδιαίτερα σημαντική τό 1982 θά είναι ή συμβολή τού Τ.Π. στήν προσπάθεια γιά 
τή μείωση τού πληθωρισμού καί τή δικαιότερη κατανομή τού εισοδήματος καί τού πλούτου.

(α) ΟΙ Δαπάνες

Μέ τήν είσοδήματική πολιτική πού άρχισε νά έφαρμόζεται (διορθωτικά ποσά άπό 1.1.82 καί 
Αύτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή άπό 1.5.82) καί ή όποια θά άπορροφήσει, σχεδόν, τόμισό 
τής αύξησης τών συνολικών δαπανών τού Τ.Π., έπιδιώκεται ή γενναία αύξηση τών συντάξεων καί 
τών μισθών έκεΐνων πού παίρνουν μικρούς μισθούς καί συντάξεις. Μέ τόν τρόπο αύτό ένισχύεται 
ούσιαστικά ή αγοραστική τους δύναμη καί κλείνει σημαντικά τό άνοιγμα τής ψαλίδας άνάμεσα σ’ 
αύτούς καί σ’ έκείνους πού παίρνουν μεγάλους μισθούς καί συντάξεις. (Στό κλείσιμο τής ψαλίδας 
συμβάλλουν άποφασιστικά καί οι νόμοι καί τά νομοσχέδια γιά τή Δημόσια Διοίκηση καί τό Δημόσιο 
Τομέα γενικότερα).
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Πέρα άπό τήν εισοδηματική πολιτική ό Τ.Π., μέ τήν νέα διάρθρωση τών δαπανών του, δίνει 
έμφαση ατούς τομείς έκεΐνους πού έπηρεάζουν τή ζωή τών μεγάλων λαϊκών μαζών τόσο στις 
πόλεις δσο καί στήν Ύπαιθρο. Ή έμφαση πού δίνεται στίς αύξήσεις στούς τομείς τής Γεωργίας, 
τών 'Αγροτικών Συντάξεων, τής Υγείας καί Κοινωνικής Πρόνοιας, τής Εργασίας, του Περιβάλλον
τος, του Πολιτισμού, τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης καί τής Εκπαίδευσης δείχνουν έμπρακτα τό 
ένδιαφέρον τής Κυβέρνησης γιά τή βελτίωση τών συνθηκών διαβίωσης τού Λαού.

Ειδικότερα, χωρίς νά πορθούν ύπόψη οι αύξήσεις τών άποδοχών πού θά δοθούν μέσα ατό 
1982, τις μεγαλύτερες αύξήσεις, κατά σειρά, στίς δαπάνες τού Τ.Π. έχουν τά 'Υπουργεία:.

— "Εργασίας (133,7%)
— Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος (94,4%)
— 'Εσωτερικών (48,2%)
— Πολιτισμού καί 'Επιστημών (45,2%)
— Κοινωνικών Υπηρεσιών (42,3%)

Τά ποσοστά αύξησης πού δίνονται σέ παρενθέσεις είναι, φυσικά, πιό μεγάλα άν πορθούν 
ύπόψη καί οι αύξήσεις τών άποδοχών τών ύπαλλήλων τών άντίστοιχων Υπουργείων.

Άν πορθούν ύπόψη οι αύξήσεις αύτές έξαιτίαςτού μεγάλου άριθμού τών ύπαλλήλων τους, τό 
ποσοστό αύξησης τών δαπανών θά είναι μεγάλο καί γιά τά Υπουργεία:

— Παιδείας
— 'Εθνικής Άμυνας
— Οικονομικών, καθώς καί γιά τή
— Βουλή

Μιά σύντομη όνάλυση γιά τά παραπάνω Υπουργεία δίνεται στή συνέχεια.

(!) Κοινωνικών'Υπηρεσιών

Ή αύξηση πού δόθηκε στό Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατά κύριο λόγο, άφορά:'
— Τή γενική αύξηση, άπό 1.1.82 τών συντάξεων τών άγροτών κατά 1.000 δρχ. τό μήνα καί τή 

χορήγηση αύτοτελούς σύνταξης, άπό τήν ίδια ήμερομηνία, στήν παντρεμένη άγρότισσα ύψους 
4.000 δρχ. τό μή να.

— Τή βελτίωση άλλων συνταξιοδοτικών διατάξεων τού Ο.Γ.Α.
— Τήν καθιέρωση τού θεσμού τού γιατρού πλήρους καί άποκλειστικής άπασχόλησης στά 

νοσοκομεία.
— Τήν προστασία τής μητρότητας, κ.λ.π.

(II) Παιδείας

Ή αύξηση τών δαπανών τού 'Υπουργείου Παιδείας θά καλύψεί:
— Τή χορήγηση ειδικού έπιδόματος στούς έκπαιδευτικούς τής γενικής καί τής τεχνικής καί 

έπαγγελματικής έκπαίδευσης.
— Τήν πλήρωση όργανικών θέσεων μέ τό διορισμό καθηγητών καί δασκάλων.
— Τή βελτίωση τής φοιτητικής μέριμνας στά Α.Ε.Ι. καί στά Κ.Α. Τ.Ε.Ε.
— Τήν έκδοση τών βιβλίων τής γενικής καί έπαγγελματικής έκπαίδευσης.
— Τήν έπιχορήγηση τών έλληνικών σχολείων τού έξωτερικού κ.λ,π.

(III) Εθνικής Άμυνας

'Ένα σημαντικό μέρος τής αύξησης τών δαπανών .στό Υπουργείο 'Εθνικής Άμυνας άφορά, 
έκτός άπό τήν ένισχυση τής άμυντικής θωρακικής τής χώρας, καί τις αύξήσεις στίς άποδοχές τών 
αξιωματικών, ύπαξιωματικών καί όπλιτών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων.
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(IV) Οικονομικών

Καί στό Υπουργείο Οικονομικών, ένα μεγάλο μέρος τής αύξησης τών δαπανών θά άφιερωθεϊ 
στή βελτίωση τών άποδοχών τών δημοσίων ύπαλλήλων όλων τών Υπουργείων καθώς καί τών 
συντάξεων τού Δημοσίου.

(V) 'Εργασίας

Ή αύξηση τώ δαπανών τόΰ Υπουργείου Εργασίας άφορά τόν Ο.Α.Ε.Δ. γιά:
— Τή χορήγηση έπιδόματος στά παιδιά τών Ελλήνων έργαζομένων στό έξωτερικό πού 

φοιτούν σέ έλληνικά σχολεία.
— Τή χορήγηση άδειας 6 ήμερών σέ έργαζόμενους μαθητές, σπουδαστές καί φοιτητές γιά 

συμμετοχή στις έξετάσεις.
— Τήν αύξηση τής έπιδότησης κατά WOO δρχ. τό μήνα τού τρίτου παιδιού πού θά γεννηθεί 

μέσα στό 1982, κ.λ.π.

(Vi) Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος

Ή αύξηση πού δόθηκε θά καλύψει προγράμματα πού άφορούν:
— Τήν έφαρμογή μέτρων άντιρρύπανσης στή ν Αθήνα καί στις άλλεςμεγάλες πόλεις.
— Τό συστηματικό χωροταξικό σχεδίασμά όλων τών περιοχών τής χώρας.
— Τήν αντιμετώπιση τού πολεοδομικού άδιέξοδου στις πόλεις.
— Τήν κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου, κ.λ.π.

(VW) 'Εσωτερικών

Τό μεγαλύτερο κονδύλι στον Προϋπολογισμό τού Υπουργείου Εσωτερικών, όπως είναι 
γνωστό, είναι ή τακτική οικονομική ένίσχυση τών Ο. Τ.Α. Τό κονδύλι αυτό, φέτος ύπερδιπλασιάζε- 
ται σέ σύγκριση μέ έκεϊνοπού είχε περιληφθείστόν Προϋπολογισμό τού 1981.

(Viii) Πολιτισμού καί Επιστημών

U αύξημένος Προϋπολογισμός τού Υπουργείου αύτού στοχεύει στήν έκτέλεση προγραμμά
των πού άφορούν:

— Τήν ένίσχυση τών Πνευματικών Κέντρων τής χώρας.
— Τή διατήρηση τής Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
— Τήν άνεύρεση, διατήρηση καί προβολή τών άρχαιολογικών εύρημάτων.
— Τήν όνάπτυξη τής κινηματογραφίας καί τήν ένίσχυση τού θεάτρου, τών εικαστικών τεχνών 

καί τής μουσικής, κ.λ.π.

( β) Τ ά Έσοδα

'Από τό σύνολο τών ρυθμίσεων πού γίνονται στούς άμεσους φόρους φαίνεται ξεκάθαρα ή 
προσπάθεια νά άνακουφισθούν άπύ τό φορολογικά βάρη όλοι οι μισθωτοί πού έχουν χαμηλό καί 
μεσαία εισοδήματα. Μέ τις ίδιες ρυθμίσεις μειώνονται καί οΐ συνέπειες πού έχει ό πληθωρισμός 
στό καθαρό εισόδημα καί έκείνων πού, μέ βάση τήν εισοδηματική πολιτική, πήραν μικρό ή κανένα 
διορθωτικό ποσό. Είναι αύτοΨόητο άτι άλες αύτές οι ρυθμίσεις μειώνουν τήν αύξηση τής άπόδο- 
σης τών άμεσων φόρων, πού έπιδιώκεται μέ τις ύπόλοιπες ρυθμίσεις καθώς καί μέ τήν προσπάθεια 
γιά τήν πάταξη τής φοροδιαφυγής.

Ή πολιτική πού υιοθετείται καί στούς έμμεσους φόρους είναι ή μείωση - όσο αύτό είναι 
δυνατό - τής έπίδρασης τής αύξησής τους στά είδη μαζικής κατανάλωσης καί άρα αύξηση τής 
κοινώνικότητάς τους. Καί στούς έμμεσους φόρους πολλά ήναμένεται νά άποδώσουν τά μέτρα πού 
παίρνονται γιά τήν πάταξη τής φοροδιαφυγής. Ή έπιτυχία τών μέτρων αύτών συμβάλλει καί κατά
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ένα άλλο τρόπο ατήν έπίτευξη τού στόχου τής κοινωνικής δικαιοσύνης: όποδίδει ατό Λαό τά 
χρήματα πού ό ϊδιος πλήρωσε καί πού, μέ διάφορους τρόπους, τού τά άποστεροϋν οΐ φοροφυγά
δες.

Ή είσαγωγή νέων φόρων (Φόρος 'Ακίνητης Περιουσίας καί ό φόρος στήν ύπεραξία τών 
άναπροσαρμοζόμενων πάγιων στοιχείων τών έπιχειρήσεων πού τηρούν βιβλία Δ' κατηγορίας) 
καθώς καί άλλες φορολογικές ρυθμίσεις σκοπό έχουν νά βοηθήσουν στήν έπίτευξη τού στόχου 
τής δικαιότερης κατανομής τού είοοδήματος καί τού πλούτου.

Ο'ι στόχοι πού προαναφέρθηκαν δέν είναι, βέβαια, δυνατό νά έπιτευχθοΰνμέσα σέ ένα χρόνο 
καί μάλιστα ένα χρόνο δπως τό 1982.'Ομως άπό όσα περιληπτικά άναφέρθηκαν πιό πάνω καί άπό 
όσα, πιό άναλυτικά, έκθέτονται στή συνέχεια, γίνςται ξεκάθαρο ότι ή προσπάθεια πρός τήν 
κατεύθυνση τών στόχων αύτών άρχισε.

Στή συνέχεια δίνεται μιά σύντομη άνάλυση τών κυριότερων φορολογικών ρυθμίσεων τόσο 
στούς άμεσους όσο καί στούς έμμεσους φόρους.

(!) ΟΙ ’Αμεσοι Φόροι

Μέ τις ρυθμίσεις πού γίνονται στις φορολογίες είοοδήματος καί περιουσίας έπιδιώκεται:
— Ή άντιμετώπιση τής αύξησης τής φορολογικής έπιβόρυνσης πού προέρχεται άπό τήν 

μετατόπιση τών φορολογούμενων σέ κλιμάκια μέ όνώτερους φορολογικούς συντελεστές έξαιτίας 
τής αύξησης τών όνομαστικών είσοδημάτων, πού προκαλεϊταί άπό τόν πληθωρισμό. Αύτό γίνεται 
μέ τήν ύλοποίηαη μιάς άκόμα έξαγγελίας πού έγινε μέ τις Προγραμματικές Δηλώσεις, δηλ. τήν 
τιμαριθμοποίηση τής φορολογικής κλίμακας. Τό μέτρο αύτό συμπληρώνει τήν Αύτόματη Τιμαριθ
μική Αναπροσαρμογή τών μισθών, ήμεροι^ιρθίων\καί συντάξεων άφού ή έφαρμογή του συνεπά
γεται ποσοστιαία αύξηση τού διαθέσιμου είοοδήματος μεγαλύτερη άτ ΐ τήν αύξηση τών συνολι
κών άποδοχών πού δίνεται μέ τήν έφαρμογή τής Α.Τ.Α. στούς μισθωτούς έκείνους πού πήραν 
μικρό ή κανένα διορθωτικό ποσό τήν 1.1.1982.

— Ή παραπέρα φορολογική έλάφρυνση δοων έχουν πολυμελείς οίκογένειες μέ ύπερτιμα- 
ριθμοποίηση τών μειώσεων φόρου (tax credits,) γιό οικογενειακά βάρη.

— Ή μείωση τής άνισης κατανομής τών φορολογικών βαρών άνάμεσα στούς μισθωτούς καί 
στίς άλλες κατηγορίες φορολογούμενων μέ:

— Τήν Τιμαριθμοποίηση τού ποσού πού έκπίπτεται άπό μισθωτές υπηρεσίες, καί μέ
— τό διπλασιασμό τού ποσοστού τού ένοικίου πού έκπίπτεται άπό τό συνολικό εισόδημα 

τών μισθωτών. (Ή έκπτωση αύτή καταργεϊται γιό όσους πήραν στεγαστικό έπίδομα).
— Ή αύξηση τής προοδευτικότητας τού φόρου μέ:

— τόν περιορισμό τών φορολογικών άπαλλαγών
— τήν αύξηση τής φορολογίας τών μή διανεμόμενων κερδών
— τήν αύξηση τής φορολογίας τών μερισμάτων
— τήν φορολόγιση τής ύπεραξίας τών παγίων
— τήν έπιβολή φόρου άκίνητης περιουσίας, καί
— τή λήψη μέτρων γιά τήν πάταξη τής φοροδιαφυγής.

(II) Τά Τεκμήρια

— Καταργεϊται τό τεκμήριο τού έπιβατηγού αύτοκινήτου Ιδιωτικής χρήσης μέχρι καί 8 ίππων, 
έφόσον ό φορολογούμενος καί ή οίκογένειά του διαθέτουν ένα (1) μόνο αύτοκίνητο.

— Καταργεϊται τό τεκμήριο τής δαπάνης γιά ταξίδια άναψυχής στό έξωτερικό.
— Καταργεϊται τό τεκμήριο τής δαπάνης γιά τή χορήγηση δανείων σέ έταιρίες άπό τά μέλη 

τους.
— Καθιερώνεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή (μέ βάση τό 1978) τής τεκμαρτής δαπάνης άπό
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τήν κατοχή έπιβατηγού αύτοκινήτου Ι.Χ. καί αναπροσαρμόζονται οί συντελεστές προσαύξησης 
γιά τό δεύτερο, τρίτο, κ.λ.π. αυτοκίνητο.

Σύμφωνα μέ τήν θέση πού ύποστηρίξαμε άπό τό 1978, καταργεϊται τό όμάχητο τών τεκμηρίων. 
Όσα τεκμήρια διατηρούνται μετατρέπονται άπό άμάχητα σέ μάχητά.

(III) Οί Έμμεσοι Φόροι

Ή διάρθρωση τού φορολογικού μας συστήματος καί οί δομές τής 'Ελληνικής Οικονομίας, 
όπως είναι σήμερα, δέν μάς έπιτρέπουν νά στηριχτούμε μόνο στήν αύξηση τών άμεσων φόρων 
(εισοδήματος καί περιουσίας) γιά τήν κάλυψη τών δημοσιονομικών μας άναγκών.

Ό έπιβαλόμενος περιορισμός τού έλλείμματος τού Γ.Π.Κ. μάς όναγκάζει νά αύξήσουμε τούς 
έμμεσους φόρους. Όπως, δμως, φαίνεται άπό τις έπι μέρους ρυθμίσεις ή προσπάθεια πού έγινε 
ήταν πρός τήν κατεύθυνση νά μήν έπιβαρυνθούν (ή νά έπιβαρυνθούν όσο γινόταν λιγότερο) τά 
είδη μεγάλης λαϊκής κατανάλωσης. Μέ τόν τρόπο αύτό καί οί έμμεσοι φόροι άποκτούν μιά 
προοδευτικότητα.

Ή προοδευτικότητα αύτή είναι ένα άπό τά κύρια θέματα πού έξετάξουν οί τρεις όμάδες 
-έργασίας (νομοτεχνική, έπιπτώσεων καί έφαρμογών) πού συστήθηκαν άπό τήν άρχή τού χρόνου 
γιά νά μελετήσουν τήν εισαγωγή στή χώρα μας τού Φόρου Προστιθέμενης ’Αξίας. Μιά πρώτη 
προκαταρκτική έκθεση γιά τόν Φ.Π.Α. θά ύποβληθεϊ άπό τις όμάδες αύτές στό τέλος Ιουνίου 
1982.

Στή όμάδα έφαρμογών τού Φ.Π.Α. έχει άνατεθεϊ καί ή μελέτη τού θέματος τών ταμειακών 
μηχανών.

Οί αύξήσεις στούς έμμεσους φόρους άφορούν τό Φ.Κ.Ε., τά τέλη χαρτοσήμου, τις φορολο
γίες καπνού, οινοπνεύματος, βύνης καίλιπαντικών καθώς καί τής εισφοράς ύπέρ Ο.Γ.Α. Καίστόν 
τομέα τών έμμεσων φόρων naipvovjai δραστικά μέτρα γιά τήν πάταξη τής φοροδιαφυγής.

(IV) Νέα Έσοδα τού Τ.Π.

Μέ βάση τις δημοσιονομικές συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί, καί τήν προσπάθεια πού 
καταβάλλεται γιά αύξηση τών έσόδων τού Δημοσίου, άλλά καί μέ όφορμή τό γεγονός ότι μέχρι 
σήμερα ό τρόπος διάθεσης τού καθαρού προϊόντος τών Εθνικού καί Λαϊκού Λαχείων σέ διάφορα 
κοινωφελή Νομικά Πρόσωπα, κάθε άλλο παρά άντικειμενικός ήταν, μέ Προεδρικό Διάταγμα, πού 
δημοσιεύτηκε ήδη, έγινε ή εισαγωγή τού καθαρού αύτού προϊόντος στόν Τακτικό Προϋπολογι
σμό, μέ έξαίρεση όρισμένων ποσών πού άποδίδονται στό Ταμείο Αρωγής Αναπήρων καί Θυμάτων 
Πολέμου, στό ΠΙΚΠΑ, στήν 'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών καί σέ μερικά άλλα Νομικά Πρόσωπα 
πού πάγια έπιχορηγούνται μέ βάση Προεδρικό Διάταγμα.

V. ΟΙ Δαπάνες γιά τήν Γεωργία καί τήνΕ.Ο.Κ.

Οί δαπάνες τού Γ.Π.Κ. γιά έπιδοτήσεις στή γεωργία θά είναι σημαντικά αύξημένες τό 1982. 
Αύτό όφείλεται, άνάμεσα στά άλλα καί στις έπιπτώσεις πού έχει στήν οικονομία τής χώρας μας ή 
εφαρμογή τής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Σχετικά μέ τήν Κοινή 'Αγροτική Πολιτική τής Ε.Ο.Κ. θά πρέπει νά ύπογραμμίσουμε ότι ή μέχρι 
σήμερα έφαρμογή της δέν κατάφερε νά δώσει λύση στά μεγάλα καί έπεκτεινόμενα προβλήματα 
πού άντιμετωπίζει ή γεωργία μέσα στό Κοινοτικό χώρο. Τά προβλήματα αύτά όφείλονται στά 
μεγάλα διαρθρωτικά πλεονάσματα όρισμένων προϊόντων μέ τά όποια έπιβαρύνεται ό Κοινοτικός 
Προϋπολογισμός, στις εισοδηματικές διαφορές άνάμεσα στούς μεγάλους καί στούς μικρούς 
παραγωγούς, στό, εισοδηματικό χάσμα άνάμεσα στις βόρειες καί στις νότιες χώρες καί περιοχές, 
στά διαρθρωτικά προβλήματα τών μεσογειακών προϊόντων καί στή μή άποτελεσματική προστασία
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τών προϊόντων αυτών.
Έτσι ή Κοινή 'Αγροτική Πολιτική δχιμόνο δένμπόρεσε νά επιλύσει τά προβλήματα αύτά, άλλά 

άντίθέτα συντέλεσε στήν έπιδείνωοή τους. Ή αύξηση τών τιμών τών γεωργικών προϊόντων ευνόη
σε όπωσδήποτε πιό πολύ τις χώρες μέ σταθερή οίκονομ'ια καί μέ μεγαλύτερη παραγωγικότητα. 
Εξάλλου στόν καθορισμό τών τιμών αύτών δέν πάρθηκε, ούτε πα'φνεται, ύπόψη ό διαφορετικός 
ρυθμός πληθωρισμού άνάμεσα στά κράτη - μέλη πού πλήττει περισσότερο όρισμένες χώρες, 
μεταξύ τών όποιων καί ή χώρα μας, ούτε καί ή ιδιαίτερη οίκονομική κατασταοη καί τό έπίπεδο 
άνάπτυξής τους μέ συνέπεια τήν παραπέρα αύξηση τών άνισοτήτων τών πραγματικών εισοδημά
των τών παραγωγών μέσα στήν Κοινότητα.

Ή άπορρόφηση έπίσης περισσότερων πιστώσεων γιά τή ψηλή προστασία όρισμένων πλεονα- 
σματικών προϊόντων καί Ιδιαίτερα τών βόρειων χωρών δέν έπέτρεψε νά δοθεί μεγαλύτερη ένισχυ- 
ση γιά τήν άντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων τών λιγότερο όναπτυγμένων χωρών. Επι
πλέον, οί προτιμησιακές σχέσεις μέ τρίτες χώρες πού παράγουν τά ϊδια μέ μάς προϊόντα (π.χ. 
Τουρκία, ’Ισραήλ κ.λ.π.) έχουν άποβεϊ σέ βάρος τών έλληνικών προϊόντων.

Άπό τά παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι ό άγροτικός μας τομέας έχει κατΰλήξει νά είναι ό πιό 
ευαίσθητος στις έπιδράσεις άπό τήν ένταξη τής χώρας μας στις Εύρωπαΐκές Κοινότητες άφοϋ ή 
έθνική μας άγροτική πολιτική όφείλει, στή διαμόρφωσή της, νά συντονίζεται καί προσαρμόζεται 
μέ τήν κοινή άγροτική πολιτική. ,. ν

‘Ετσι καίτό 1982 όντίνά μειωθεί τό έλλειμμα τών λογαριααμών άπό τούς όποίους χορηγούνται 
έπιδοτήσεις στή γεωργία (Λ.Κ.Α., Λ.Ε.Δ. καί ΥΔΑΓΕΠ), θά αΰξηθεϊ. ·

Οί δυσκολίες καί τά προβλήματα πού δημιουργεί ή έφαρμογή τής Συνθήκης Προσχώρησης 
τής χώρας μας σέ δ,τι άφορά τόσο τή γενικότερη οίκονομική πολιτική δσο καί τήν άγροτική 
πολιτική όδήγησαν τήν Κυβέρνησή στό νά έπιδιώξει ένα είδικό καθεστώς μέ r'y Κοινότητα. Πρός 
αυτή τήν κατεύθυνση προχωρούν οί σχετικές συνομιλίες.

VI. Ό Προϋπολογισμός Δημοσία 'Επενδύσεων

Ή χρήση τών πόρων τού Δημοσίου γιά χρηματοδότηση συγκεκριμένων έπιλεγμένων κατά 
προτεραιότητα έργων μέσα άπό τό πρόγραμμα Δ.Ε., άποτελεϊ τήν έκφραση τής Κυβερνητικής 
Πολιτικής στό Εθνικό, Περιφερειακό καί Τοπικό 'Επίπεδο.

Ή όρθολογική χρήση, ό σωστός προσανατολισμός, ή σταθμισμένη κατανομή τών πιστώσεων 
στοάς επί μέρους τομείς άλλά καί στό χώρο, είναι ό κύριος παράγοντας γιά τήν αντιμετώπιση τής 
οίκογρμικής ύφεσης.

Τό 1982, γιά τό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έχει μεταβατικό χαρακτήρα, δηλαδή 
άποτελεϊ στήν ούσΐα τό έτος άναουγκράτησης καί προετοιμασίας γιά τή δημιουργία τών προϋπο
θέσεων, πού θά έξασφάλίσουν τή συστηματική χρηματοδότηση γιά τήν έπιτάχυνση τής άποπερά- 
τωσης τών παραγωγικών έργων καί τήν άποδέσμευση τού Προγράμματος άπό έργα, πού δέν 
πληρούν προδιαγραφές παραγωγικότητας καί ύστερούν σέ κοινωνική αντίληψη.

Τό δετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 1983-87, πού ή όλοκλήρωσή του θά γίνει μέ τή συνεργασία 
όλων τών άναπτυξιακών φορέων, θά μάς έξασφαλίσει τή δυνατότητα νά προχωρήσουμε στή 
συνέχεια σέ κατάρτιση συνεπούς δετούς Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έχοντας σταθ
μίσει καί προγραμματίσει κατά σειρά προτεραιότητας ένα πλήρες πρόγραμμα έργων, πού θά έχει 
σάν κύριο στόχο τήν Περιφερειακή Ανάπτυξη τής χώρας καί τήν ταυτόχρονη άντιμετώπιση τών 
άνισοτήτων άνάμεσα σέ περιφέρειες.

Βασική άρχή πού δίνει τό Πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων, σύμφ>ωνα μέ τις Προγραμματι
κές Δηλώσεις τής Κυβέρνησης, είναι ή άνάπτυξη τού άνθρώπινου δυναμικού, ή προσπάθεια 
άξιοποίησης τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας καί ό δημοκρατικός προγραμματισμός μέ 
σκοπό τήν αυτοδύναμη άνάπτυξη τής περιφέρειας καί τήν άνασυγκρότηση τής έλληνικής κοινω
νίας.
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Στό Πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων γιά τό 1982, προτεραιότητα θά δοθεί σέ έπενδύσεις 
παραγωγικές καί σέ έργα κοινωνικού χαρακτήρα. Στά πλαίσια τού Προγράμματος αύτού θά 
έπανεξεταστεί ή αναπτυξιακή σκοπιμότητα όλων τών έργων, σέ κεντρικό καί περιφερειακό έπίπε- 
δο, ή άποκέντρωση στόν προγραμματισμό καί στήν έκτέλεση τών έργων.

Τό συνολικό ύψος τού Π.Δ.Ε. γιά τό έτος 1982 είναι αύξημένο κατά 32,9% σέ σύγκριση μέ τό 
αρχικό πρόγραμμα τού 1981, ή κατά ποσοστό 26,3% σέ σχέση μέ τις πληρωμές τού ίδιου έτους.

Ή κατανομή τών πιστώσεων κατά τομείς καθορίστηκε μέ βάση:
α) τις δυνατότητες χρηματοδότησης τής οικονομίας,
β) τις άνάγκες χρηματοδότησης έργων μέ σαφή οίκονομικά καί κοινωνικά κριτήρια,
γ) τίς οικονομικές καί νομικές δεσμεύσεις πού έχουν προκύψει άπό τήν έκτέλεση τών έργων 

τού Π.Δ.Ε. 1981,
δ) τίς δεσμεύσεις πού προέρχονται άπό διεθνείς συμβάσεις καί άπό τήν ένταξη τής 'Ελλάδας 

στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες,
ε) τήν άνάγκη έντατικοποίησης τής χρηματοδότησης τών έργων πού ένισχύονται οίκονομικά 

άπό τό Ταμεία τής Ε.Ο.Κ.,
στ) τήν άνάγκη δημιουργίας τών προϋποθέσεων γιά οίκονομική ένίσχυση καί.άλλων έργων 

άπό τούς Προϋπολογισμούς 1982 καί 1983 τών Ταμείων τής Ε.Ο.Κ.
Στήν κατανομή τών πιστώσεων πού διαθέτονται θά δοθεί έμφαση στή χρηματοδότησηr
— Έργων προχωρημένου σταδίου έκτέλεσης ώστε νά έπιτευχθεϊ στόν ταχύτερο δυνατό 

χρόνο ή άπόδοσή τους στήν οίκονομία.
— ‘Αναπτυξιακών έργων πού είτε σέ έπίπεδο έκτέλεσης είτε σέ έπίπεδο προγραμματισμού 

μπορούν νά παρουσιάσουν σημαντική άπορροφητικότητα φέτος,
— Στις άνειλημμένες ύποχρεώσεις άπό τήν έκτέλεση έργων, έκπόνηση μελετών καί άπαλλο- 

τριώσεις πού έχουν παραμείνει άνεξόφλητες τήν 1.1.1982.
— Στά έργα καί μελέτες πού χρηματοδοτούνται άπό Διεθνείς 'Οργανισμούς καί είδικότερα 

όπου ύπάρχουν σχετικές δεσμεύσεις (Ταμεία Ε.Ο.Κ., Εύρωπαίκή Τράπεζα Επενδύσεων, Διεθνής 
Τράπεζα).

— Σέ άναπτυξιακά έργα πού έξυπηρετούν πολλούς σκοπούς.

Κυρίες καί Κύριοι Βουλευτές

Ό Γενικός Προϋπολογισμός τού Κράτους τού 1982 πού έχω τήν τιμή νά ύποβάλω στήν κρίση 
σας - μέσα στά πλαίσια τών σημερινών δομών, περιορισμών καί δεσμεύσεων - άποτελεί, δ πως 
φάνηκε άπό τή σύντομη άνάλυση πού δόθηκε πιό πάνω, τό πρώτο βήμα στό δρόμο πού έβαλε τή 
χώρα ό Λαός μέ τήν ψήφο του στίς 18 'Οκτωβρίου 1981.'

Ή έπίτευξη τών στόχων πού μπαίνουν μέ τόν Προϋπολογισμό αύτό μέσα στό 1982 είναι 
άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή διαμόρφωση ένός δυναμικού άναπτυξιακού προγράμματος γιά 
τήν περίοδο 1983 - 1987. Αύτό, μέ τή σειρά του, προϋποθέτει τή συνεργασία καί τή συμπαράσταση 
τού Λαού, γιά τήν όποία είμαστε βέβαιοι.
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