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Σ τις αρχές του τρί
του ΙΟημέρουτου 

Σεπτεμβρίου του 
2000 ήλθε στην επιφάνεια 

το μεγάλο πρόβλημα με την 
πορεία των δαπανών του 

7μήνου, ο ρυθμός της οποί
ας εξακολουθούσε να είναι 
σχεδόν διπλάσιος σε σχέση 

με τις προβλέψεις του προϋ

πολογισμού.

Παράλληλα, την ίδια περίο
δο, δημοσιεύθηκε το «Πιστο
ποιητικό Ελέγχου» που είχαν 
συντάξει οι ορκωτοί λογιστές 
για τον Οργανισμό Ανασυ
γκρότησης Επιχειρήσεων, ο 
οποίος διαχειριζόταν τις περί
φημες προβληματικές επιχει
ρήσεις και είχε κλείσει χωρίς 
να αποδοθεί λογαριασμός για 
τα ποσά που κατασπαταλήθη
καν, παρά το γεγονός ότι είχαν 
υπάρξει και καταγγελίες για 
κακοδιαχείριση! Για την ιστο
ρία, πρέπει να σημειωθεί ότι 
στον ισολογισμό του ΟΑΕ, που 
έχει ημερομηνία υπογραφής 
από τους ορκωτούς λογιστές 
30 Αυγούστου 2000 και δημο
σιεύθηκε σε οικονομική εφη
μερίδα στις 23 Σεπτεμβρίου, 
στο τέλος του 1999 η συνολι
κή ζημία του ΟΑΕ ανερχόταν 
σε 777,1 δισ. δρχ.! Όσο για τις 
εκκρεμείς δίκες που είχαν κι
νήσει κατά του ΟΑΕ οι πρώην 
ιδιοκτήτες των προβληματι
κών αλλά και άλλοι ιδιώτες, 
στο Πιστοποιητικό Ελέγχου 
των ορκωτών λογιστών ση
μειωνόταν τα ακόλουθα:

Ορκωτοί: Εκτός από τα 
777,1 δισ. δρχ., μπορεί να 

ζητηθούν και άλλα...

«Για υποχρεώσεις που εν
δέχεται να προκύψουν από τις 
προαναφερόμενες επίδικες 
υποθέσεις αλλά και για άλλες 
που ενδέχεται να προκύψουν 
κυρίως από μεταβιβασθείσες 
εταιρείες (όροι συμβάσεως με
ταβίβασης κ.λπ.), καμία πρό
βλεψη δεν έχει διενεργηθεί 
σε βάρος των Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως». Πράγμα που σημαί
νει ότι στην περίπτωση που αν 
κάποιες δικαστικές υποθέσεις 
κλείσουν με οριστικές αποφά
σεις σε βάρος του ΟΑΕ, τα πο
σά των αποζημιώσεων που θα 
επιδικάζονταν θα τα πλήρωνε 
το Δημόσιο! Αλλά πέρα από 
τις απαιτήσεις των πρώην ιδιο
κτητών και άλλων που είχαν 
συναλλαγές με τις προβλημα
τικές και είχαν καταφύγει στη 
Δικαιοσύνη, εκείνο που απα
σχόλησε τότε την κυβέρνηση 
ήταν το πρόσθετο αυτό ποσό 
των 777,1 εκατ. δρχ. της ζημι
άς του Οργανισμού των προ
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βληματικών επιχειρήσεων, 
έπρεπε ή να τη «φορτώσει» 
στον προϋπολογισμό ή να 
την αφήσει εκτός αυτού, για 
να μην αυξήσει περαιτέρω τις 
δαπάνες, εξέλιξη που θα είχε 
αρνητική επίπτωση στο έλ 
λειμμα αλλά και στο χρέος, 
αφού αυτά τα χρήματα, μάλ
λον θα έπρεπε να τα βρει μέ
σω νέου δανεισμού. Αλλω
στε, υπήρχε και η λύση του 
λεγάμενου «κρυφού χρέους», 
το οποίο δεν εμφανιζόταν 
επισήμως...

Έκρηξη δαπανών κατά 
7,9% αντί 4,2% στο 

7μηνο του 2000

πάντως, όσον αφορά 
στην πορεία του προϋπολογι
σμού του 2000 στο 7μηνο 
Ιανουαρίου-Ιουλίου, προέκυ- 
πτε ότι οι δαπάνες είχαν αυ
ξηθεί με ρυθμό 7,9%, έναντι 
στόχου 4,2%, που προβλεπό- 
ταν στον προϋπολογισμό. Η 
διαπίστωση αυτή προκύπτει 
από τα επίσημα στοιχεία της 
πορείας του προϋπολογισμού

στο 7άμηνο του έτους. Σύμ
φωνα λοιπόν με τα επίσημα 
στοιχεία του Γενικού Λογιστη
ρίου του Κράτους (ΓΛΚ), ενώ 
τα έσοδα του Γενικού Προϋ
πολογισμού που εισπράχθη- 
καν από το Δημόσιο στο διά
στημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 
ανήλθαν σε 7.004 δισ. δρχ., 
οι δαπάνες είχαν φθάσει στα 
8.056 δισ. δρχ., με αποτέλε-' 
σμα οι δανειακές ανάγκες, δη
λαδή η ανάγκη για δανεικά, 
να διαμορφωθεί στα 1.052 
δισ. δρχ.!

Ειδικότερα οι δαπάνες του 
γενικού προϋπολογισμού δια
μορφώθηκαν σε 8.056 δισ. 
δρχ. έναντι 7.782 δισ. δρχ. 
που θα διαμορφωνόταν, αν ο 
ρυθμός αύξησής τους ήταν 
σύμφωνος με τον προβλε- 
φθέντα ρυθμό 4,2% στον 
προϋπολογισμό του 2.000. 
Αυτό σήμαινε ότι οι δαπάνες 
του Α εξαμήνου του 2.000 
του Γενικού Προϋπολογισμού 
του Κράτους έπεσαν έξω κατά 
274 δισ. δρχ. περίπου. Επί
σης, οι δαπάνες για πληρωμή

τόκων ανήλθαν σε 3.220 δισ. 
δρχ., δηλαδή το ποσό για την 
πληρωμή τόκων αυξήθηκε με 
ρυθμό 9,9%, ενώ η πρόβλεψη 
στον προϋπολογισμό ήταν ότι 
το ποσό για πληρωμή τόκων 
σε σχέση με το 1999 θα μειω
νόταν κατά 3%! Ακόμη, οι πρω
τογενείς δαπάνες αυξήθηκαν 
με ρυθμό 7,3% έναντι στόχου 
στον προϋπολογισμό 6,4%, 
εξέλιξη που αποδείκνυε τις 
προεκλογικές προσλήψεις με 
6μηνες και 11 μήνες συμβά
σεις!

Ειδικότερα στο «Ειδικό 
δελτίο» του ΓΛΚ, στο οποίο δη- 
μοσιεύθηκαν τα σχετικά στοι
χεία, αναφέρει ότι οι καθαρές 
πρωτογενείς δαπάνες παρου
σίασαν «αύξηση 7,3% έναντι 
του αντίστοιχου διαστήματος 
του 1999 κυρίως λόγω των 
δαπανών από την αναπροσαρ
μογή του μισθολογίου των 
στρατιωτικών, αστυνομικών 
και λιμενικών, των δαπανών 
για νοσήλια, καθώς και δαπα
νών από την αύξηση των επι
δομάτων πρόνοιας και πολυ
τέκνων. Επίσης, οι δαπάνες για 
αποδιδόμενους πόρους πα
ρουσιάζονται αυξημένες (ρυθ
μός αύξησης επταμήνου 
4,8%) κυρίως λόγω χορήγη
σης, αυξημένων προκαταβο

λών στους OTA Α’ και Β' βαθ
μού, ΙΚΑ, του ΟΓΑ κ.λπ., ενώ 
σε σχέση με το εξάμηνο ση
μειώνουν μείωση (4,8% ένα
ντι 6,7%)».

Μεγάλη αύξηση για
τόκους και... προσλήψεις

Επίσης, σχετικά με την 
πληρωμή τόκων, σημειώνο
νταν τα εξής: «Ο ρυθμός με
ταβολής των δαπανών για τό
κους το επτάμηνο αυξήθηκε 
κατά 9,9%, έναντι του αντί
στοιχου διαστήματος του 
1999, ενώ αισθητά μειωμέ
νος σε σχέση με τους προη
γούμενους μήνες του ίδιου 
έτους (ρυθμός τετραμήνου 
16,1%, πενταμήνου 12,1% και 
εξαμήνου 10,1%)». Φυσικά το 
ΓΛΚ εκτιμούσε ότι η αύξηση 
των δαπανών για πληρωμή 
τόκων ήταν «συγκυριακή», 
πλην όμως οι εξελίξεις που 
σημειώθηκαν στην ισοτιμία 
δραχμής-δολαρίου (400 δρχ. 
το δολάριο) τον Σεπτέμβριο, 
ακύρωναν την εκτίμηση αυ
τή...

Ακόμη πρέπει να υπογραμ- 
μισθεί ότι εξέλιξη στις δαπά
νες και στο 7μηνο του έτους 
αποδεικνύει κατά ένα μεγά
λο μέρος τη σπατάλη, στην 
οποία είχε επιδοθεί προε-

κλογικά η κυβέρνηση, αλλά 
και την αποτυχία της να πε
ριορίσει το αδηφάγο κράτος. 
Αν δε ληφθεί υπόψη και το 
γεγονός ότι ένα μεγάλο μέ
ρος των δαπανών το Δημό
σιο, κατά παγία τακτική, το 
πληρώνει στο τελευταίο τρί
μηνο κάθε έτους, η κατάστα
ση στον τομέα αυτό αναμε- 
νόταν να επιδεινωθεί. Ωστό
σο, στο σημείο αυτό πρέπει 
να θυμίσουμε ότι το 1998 αλ
λά και το 1999, η κυβέρνηση 
Σημίτη για να μην εμφανίσει 
την τρομακτική υπέρβαση 
στις δαπάνες, προχωρούσε 
στη διακοπή των πληρωμών 
κυρίως σε εργολάβους τον 
Δεκέμβριο, «χρεώνοντας» τις 
σχετικές δαπάνες στην επό
μενη χρονιά! Πάντως, την 
υπέρβαση των δαπανών για 
το 2000 ο αρμόδιος υφυ
πουργός Οικονομικών για τα 
έσοδα και τις δαπάνες κ. Γ. 
Δρυς, στις αρχές Ιουλίου, έχο
ντας υπόψη του το τι είχε γίνει 
προεκλογικά, είχε δηλώσει ότι 
θα υπήρχε μια υπέρβαση δα
πανών της τάξης των 200 δισ. 
δρχ., ποσό που μάλλον υπο
λογιζόταν με συντηρητικές 
εκτιμήσεις.
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