
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Εκτιμήσεις αποτελεσμάτων κατά το 1986
- Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του 1985 1986
δημοσίου τομέα σε ταμειακή δάση 
θα μειωθούν
* ως % του ΑΕΠ 18 13,5
* σε δισ.δρχ. 810 740

1986-1985

-4,5
-70

- Η μείωση υπολοίτιεται της αρχικής εκτίμησης του Προϋπολογισμού 
και του Νομισματικού προγράμματος κατά 2,5 μονάδες, κυρίως 
λόγω υπερδάσεων στα ελλείμματα του Τακτικού Προϋπολογισμού, 
των λογ/σμών διαχείρισης λιπασμάτων και αγροτικών προϊόντων 
και των ασφαλιστικών οργανισμών.

- Η μείωση των 70 δισ.δρχ. προήλθε από
κρατικός προϋπολογισμός 
δημόσιες επιχειρήσεις

-140
-40 δελτίωση

ασφ.οργ. + ΤΑ + ΝΠΔΔ
λ/σμοί διαχ. κρατικών εφοδίων

+ 57 
+ 53

χειροτέρευση

και αγρ. προϊόντων _____
70

2. Επιδιώξεις για το 1987
Αν οι στόχοι του σταθεροποιητικού προγράμματος για το 1987 είναι:
* έλλειμμα ΙΤΣ 1,2 - 1,3 δισ.δολλάρια
* πληθωρισμός περίπου 10% (ΔΤΚ, αρχή-τέλος 1987)

Είναι αναγκαίο να συγκρατηθεί το έλλειμμα του δημοσίου τομέα σε 
ταμειακή δάση στα 580 δισ.δρχ. δηλαδή να μειωθεί κατά 160 δισ.δρχ. 
και έτσι ως % του ΑΕΠ να κατέλθει κατά 4 μονάδες, στο 9,5% 
περίπου (13,5 το 1986).

3. Συγκράτηση του ελλείμματος κάθε υποτομέα
Αν καταδληθεί προσπάθεια να συγκρατηούν τα ελλείμματα (διαχειρι
στικά + επενδυτικά) :

· .  /'/ · ·
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1986 1987
Δημόσιες επιχειρήσεις -90 -70
Δημόσιοι οργανισμοί -90 -85
Διαχείριση κρατικών εφοδίων & αγρ. 
προϊόντων -30 + 20

-210 -135
ο στόχος των 580 δισ.δρχ. σημαίνει ότι :
Καθαρό Ελλειμμα Γενικού Κρατ. Προϋπ. -530 -445
Χρεολύσια____________________________  -110 -150
Ελλειμμα σε δημοσιονομική βάση -640 -595

Αν το έλλειμμα του ΠΔΕ (δαπάνες 340) -270 -295

Τότε το έλλειμμα του Τακτ. Προϋπολογισμού (2)
σε δημοσ. βάση πρέπει να περιορισθεί -370 -300
Οι εκτιμήσεις όμως το ανεβάζουν στα -465

(έσοδα) (1465) (1695)
(δαπάνες) (1835) (2160)

Πρέπει επομένως να εξοικονομηθούν
με αύξηση εσόδων ή και συμπίεση δαπανών 165

(1) Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές προβλέπεται να αυξηθεί κατά 11%
(2) 130 δισ.δρχ. χρεωλύσια
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4. Προτεινόμενα μέτρα

- Περικοπές δαπανών κάτω από το ύφος 6_0
που προβλέπει το Υ.Ο.

* επιδοτήσεις γεωργίας (από 130 σε 100) 30
* επιχορηγήσεις (από 220 σε 190) 30

Ετσι το σύνολο των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού θα αυξηθεί 
κατά 14,4%, ρυθμός συνεπής με το 13% που είναι ο στόχος του πλη
θωρισμού σε μέσα ετήσια επίπεδα.

- Πρόσθετα έσοδα 105
* ΦΠΑ πολύ μικρές δυνατότητες
* αύξηση συντελεστών άμεσης φορολογίας δεν υπάρχουν περιθώρια
* διάφορες άλλες ρυθμίσεις άμεσης φορολογίας 50
* συγκρατημένη έμμεση φορολογία κυρίως 
σε είδη που δεν συμπεριλαμβάνονται
στον ΔΤΚ 50


