
Μεταφοοά πόρων arcó άλλους φορείς στο ΙΚΑ

Οι τρεις ψορείς ΟΕΚ, ΟΑΕΔ και Εργατική Εστία αντλούν τα 

έσοδά τους κυρίως απόεισοορές που συνε ισπράττονται με αυτές 

του ΙΚΑ. Ό π ω ς  δείχνει ο Πίνακας 4.1. οι φορείς αυτοί είναι 

έντονα πλεονασματικοί έχοντας πλεόνασμα (όλοι μαζί) 7,830 δισ.δρ) 

το 1984 ενώ οι στόχοι του ΥΠΕΘΟ το 1986 είναι για πλεόνασμα 

12,3 δτσ.δοχ. Δεδομένου ότι τα οικονομικά και των φορέων αυτών 

θα έπρεπε να είναι συμπιεσμένα λόγω της ύφεσης, φαίνεται, 

εκ πρώτης όψεως, ότι τουλάχιστον ισόποσοι πόροι μπορούν να 

μεταφερθούν στο ΙΚΑ χωρίς αρνητικά αποτελέσματα., δηλαδή χωρίς 

να περιοριστεί το οικονομικό τους έργο όπως είναι αυτό τώρα.

Όμως, αυτό απλώς μεταθέτει το ερώτημα στο άν το οικονομικό 

έργο των οργανισμών είναι επαρκές ή θα πρέπει να επεκταθεί, 

θέμα καθαρά πολιτικής επιλογής. Ήδη, π.χ. έχει ανακοινωθεί 

πρόγραμμα επέκτασης της εργατικής κατοικίας (που είναι κυρίως 

υπεύθυνο για την διαφορά στόχων ΥΠΕΘΟ/προϋπολογισμού στον 

ΟΕΚ), ενώ έχει ανακοινωθεί αύξηση του ποσοστού εισφοράς στον 

ΟΕΚ.

Πίνακας 4.1.

Πλεονάσματα ̂ J ̂ ΟΕΚ, ΟΑΕΔ και Ε ρ γ . Εστ ίας (εκ.δρχ.)

1984 1985 1986 Αναμορφωμένος
(απολογ.) εκτίμηση Στόχοι ΥΠΕΘΟ προϋπολ/σμός

ΟΕΚ 4.868 930 8.214 1.280(2)

Εργ.Εστία 500 24 1.487 1.347

ΟΑΕΔ 2.462 424 2.649 3.148 {3)

Σύνολο 7.830 1.378 12.350 5.775

(1) Οικονομικό αποτέλεσμα - Επενδύσεις - Χρεωλύσια - Κεφ. Κίνηση

+ επιχορηγήσεις + Ί δ ι α  διαθέσιμα

(2) Η διαφορά προκύπτει από υπέρβαση χων στόχων ΥΠΕΘΟ και 3.181 

εκ.δρχ. σε επενδύσεις και 4.625 εκ.δρχ. σε κεφ. κίνησης.

(3) Αναμενόμενο αποτέλεσμα.
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Ο ΟΛΕ Δ είναι πλεονασματ ι κός κυρίως λόγω των επιχορηγή

σεων από το ΠΔΕ και την ΕΤΠΑ ύφους 9.5 όιο.δρχ. (το οικονομικό 

του αποτέλεσμα είναι αρνητικό κατά 6 δισ.δρχ.).Πάντως,με αυτά 

τα δεδομένα, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να είναι στους 

οργανισμούς να κρατήσουν όλους τους πόρους, παρά στο ΙΚΑ.

( Έ ν α  ρεαλιστικό συνολικό ποσό που θα μπορούσε να αντλήσει 

το ΙΚΑ θα ήταν 7 δισ.δρχ.).


