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Χρήση και Κατάχρηση του Κρατικού Προϋπολογισµού
Πάνος Πασιαρδής και Μιχάλης Βασιλείου
Ο κρατικός προϋπολογισµός είναι εργαλείο πολιτικής, µε την έννοια ότι µέσω των δαπανών της η

κυβέρνηση µπορεί να πετύχει συγκεκριµένους στόχους. Αυτό σηµαίνει ότι από τα κονδύλια του

κρατικού προϋπολογισµού µπορεί να διαφανούν οι προτεραιότητες µιας κυβέρνησης. Ταυτόχρονα,

ο κρατικός προϋπολογισµός είναι εισοδηµατικός περιορισµός (µια έννοια που αποδίδεται πιο
σωστά µε τη αγγλική του ονοµασία, government budget). Το ζητούµενο για µια κυβέρνηση είναι να

πετύχει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τους στόχους της µέσα στα πλαίσια των περιορισµών που
θέτει ο κρατικός προϋπολογισµός.
Εποµένως, η κατάχρηση του κρατικού προϋπολογισµού αφορά στη διαµόρφωση των στόχων
πολιτικής, στον καθορισµό του ύψους των δαπανών και στην πειθαρχεία µε την οποία

εφαρµόζονται οι πρόνοιες του προϋπολογισµού.


Στη διαµόρφωση στόχων πολιτικής υπεισέρχονται σκοπιµότητες που δεν εξυπηρετούν τα
γενικότερα οικονοµικά και κοινωνικά συµφέροντα της χώρας αλλά τα συµφέροντα οµάδων, που
µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν πρόσβαση στην εξουσία ή/και επιρροή στη λήψη
αποφάσεων.



Η κατάχρηση στον καθορισµό του ύψους των κρατικών δαπανών γίνεται για πολλούς λόγους,

από το ότι τα κυβερνητικά τµήµατα δεν έχουν κίνητρο να ελαχιστοποιήσουν το κόστος
παραγωγής των υπηρεσιών τους µέχρι την πλειοδοσία των κοµµάτων για ψηφοθηρικούς

λόγους.


Η έλλειψη πειθαρχίας συνδέεται µε την ευκολία που παρέχονται συµπληρωµατικά ποσά, πέραν

των όσων προνοεί αρχικά ο κρατικός προϋπολογισµός, και µε το ότι οι υπερβάσεις των
κονδυλίων είναι τρόπος τα κυβερνητικά τµήµατα να πείσουν ότι χρειάζονται περισσότερους
κρατικούς πόρους για να διεκπεραιώσουν το έργο τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παρόν σχόλιο επιχειρεί µια ιστορική ανάλυση που δείχνει ότι σε προεκλογικές περιόδους ο
ρυθµός αύξησης και η κατανοµή των κρατικών δαπανών στην Κύπρο τείνει να ξεφεύγει από τα
µεγέθη που µπορεί να στηρίξει η οικονοµία. Ο φετινός κρατικός προϋπολογισµός φαίνεται να
ακολουθεί µια διαφορετική προσέγγιση, ενώ παράλληλα περιέχει αρκετά νέα θετικά στοιχεία.
Όµως, οι αλλαγές δεν είναι αρκετές για να διορθώσουν τις συσσωρευµένες δηµοσιονοµικές
ανισορροπίες, όπως είναι το υψηλό δηµόσιο χρέος και το µεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ που
δαπανάται σε µισθούς. Εποµένως, δεν αποκλείεται σε κάποιο βαθµό η προεκλογική περίοδος
να έπαιξε πάλι το ρόλο της βοηθούµενη και από τη µεγάλη αύξηση στα φορολογικά έσοδα, που
µείωσε την πίεση για περικοπές. Τα πιο δύσκολα φαίνεται ότι είναι στο µέλλον, όταν τα
οικονοµικά βάρη από τη γήρανση του πληθυσµού και από την ένταση του διεθνούς
ανταγωνισµού θα γίνονται ολοένα και πιο πιεστικά.
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Τα πιο πάνω φαινόµενα κυρίως χαρακτηρίζουν χώρες των οποίων οι θεσµοί δεν έχουν ωριµάσει σε σηµείο που να

περιορίζουν την οικονοµική διαφθορά. Για παράδειγµα, δεν είναι τυχαίο το ότι οι οικονοµικά πιο ‘ώριµες’ χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναγκάζουν τις νεοεισερχόµενες να προβούν σε δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις για

περιορισµό της κατάχρησης του κρατικού προϋπολογισµού και του αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των κρατώνµελών.
Το παρόν σχόλιο επιχειρεί µια ιστορική ανάλυση που δείχνει ότι έχουν συσσωρευτεί ανισορροπίες στον κρατικό
προϋπολογισµό της Κύπρου που συνηγορούν υπέρ της ανάγκης συγκράτησης της αύξησης των κρατικών δαπανών
και ανακατανοµή τους µε τρόπο που να συγκλίνει µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Ιστορική ανάλυση των κρατικών δαπανών
Στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των

∆ιάγραµµα 1: Οι κρατικές δαπάνες Κύπρου και EU15 ως % του ΑΕΠ
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∆ιάγραµµα 2: ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα και δηµόσιο χρέος ως % του ΑΕΠ
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έλλειµµα µειώνεται σηµαντικά µέχρι το 1997 (παραµονές των επόµενων εκλογών), οπόταν ξεπέρασε και πάλι το

µέσο όρο, µε την αύξηση να συνεχίζεται και το 1998. Ακολούθησαν συνεχείς µειώσεις για τρία χρόνια, µέχρι το
2002 (πάλι παραµονές εκλογών), όταν υπήρξε σηµαντική αύξηση που συνεχίστηκε το 2003 και οδήγησε το

έλλειµµα στο 6,3% του ΑΕΠ.


Το δηµόσιο χρέος (γραµµή στο ∆ιάγραµµα 2) µέχρι το 2000 κυµαίνεται µεταξύ 50% και 60% του ΑΕΠ. Μετά το 2000
παρουσιάζει αυξητική τάση, όπως και οι δηµόσιες δαπάνες. Μάλιστα, ενώ η αύξηση των κρατικών δαπανών

συγκρατήθηκε κάπως το 2004, το δηµόσιο χρέος συνέχισε να αυξάνεται για να φτάσει το έτος αυτό στο 72,1% του

ΑΕΠ.
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Στο ∆ιάγραµµα 3 βλέπουµε το µέσο ρυθµό

∆ιάγραµµα 3: Ο µέσος ρυθµός αύξησης κατά κατηγορία κρατικών δαπανών
ως % του ΑΕΠ της Κύπρου και των EU15, 1998-2003
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15,7% του ΑΕΠ, που ήταν κατά µέσο όρο

4,8% του ΑΕΠ περισσότερα από ότι στις EU15 και 4,3% του ΑΕΠ περισσότερα από ότι στις EU10 χώρες.

Αντίθετα, η Κύπρος δαπανά για κοινωνικές παροχές κατά µέσο όρο 10,5% του ΑΕΠ λιγότερα από ότι οι EU15 και 5,9%

του ΑΕΠ λιγότερα από ότι στις EU10 χώρες. Συγκεκριµένα, στην Κύπρο οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές είναι µόλις
11,5% του ΑΕΠ ενώ στις EU15 χώρες είναι κατά µέσο όρο 22,0% και στις EU10 χώρες κατά µέσο 17,4% του ΑΕΠ. Πρέπει

εδώ να σηµειωθεί ότι το φαινόµενο αυτό οφείλεται σε κάποιο βαθµό στο σχετικά χαµηλό επίπεδο ανεργίας στην
Κύπρο.
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Συµπεράσµατα
Ο κρατικός προϋπολογισµός που κατέθεσε στη βουλή πρόσφατα η παρούσα κυβέρνηση περιέχει αρκετά νέα θετικά
στοιχεία. Κατ’ αρχή παρουσιάζεται όπως πρέπει να παρουσιάζεται, δηλαδή

ως ένα εργαλείο πολιτικής που

εκφράζει τη φιλοσοφία, τις προτεραιότητες και τους βασικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους της
κυβέρνησης.

Επίσης, τονίζει την ανάγκη προσήλωσης στη δηµοσιονοµική εξυγίανση µε περαιτέρω µείωση του

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµοσίου χρέους, µε απώτερο στόχο την εξισορρόπηση των δαπανών και
εσόδων, όπως ακριβώς απαιτεί ένας εισοδηµατικός περιορισµός µακροχρόνια. Η ετοιµασία τριετούς πλαισίου

διαµόρφωσης της δηµοσιονοµικής πολιτικής, που θα περιλαµβάνει συγκεκριµένους δεσµευτικούς στόχους ανά

Υπουργείο και η ταυτόχρονη υποβολή Προϋπολογισµού ∆απανών και Εσόδων είναι, επίσης, προτάσεις για αλλαγές

προς µια δηµοσιονοµικά ορθολογική κατεύθυνση.

Με την υπόθεση ότι ο πληθωρισµός το 2006 θα είναι στα ίδια επίπεδα µε το 2005 και σε σύγκριση µε τον εγκριµένο

προϋπολογισµό του 2005, υπολογίζεται ότι το 2006 οι πραγµατικές κρατικές δαπάνες θα είναι αυξηµένες κατά 7,4%
σε σχέση µε το 2005. Πιο αναλυτικά, σε πραγµατικούς όρους, οι µισθοί των κρατικών υπαλλήλων προβλέπεται να
αυξηθούν κατά 6,1%, τα λειτουργικά έξοδα κατά 2,7%, οι δαπάνες για εκπαίδευση/έρευνα κατά 14,3%, οι

µεταβιβάσεις κατά 6,5%, οι κοινωνικές παροχές κατά 2,2%, οι δαπάνες για κτίρια/γη κατά 5,8% και οι δαπάνες για
άλλα έργα κατά 5,4%. Η µεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται να σηµειωθεί στις δαπάνες για εξυπηρέτηση δανείων

(17,9%), ενώ οι δαπάνες για εξοπλισµό αναµένεται να µειωθούν κατά 10,6%. Πολλές από τις αυξήσεις αυτές δεν

συµβάλλουν στη συγκράτηση των κρατικών δαπανών, ούτε διορθώνουν διαρθρωτικά προβλήµατα όπως το σχετικά

υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται σε µισθούς των κρατικών υπαλλήλων και τα σχετικά χαµηλά ποσοστά του
ΑΕΠ που δαπανώνται για κοινωνική προστασία.

Ασφαλώς, δεν θα ανέµενε κανείς οι ανισορροπίες και τα διαρθρωτικά προβλήµατα στο κρατικό προϋπολογισµό να

διορθωθούν από την µια χρονιά στην άλλη. Ο φετινός προϋπολογισµός ‘βλέπει’ προς τη σωστή κατεύθυνση, όµως
φαίνεται ότι οι επερχόµενες εκλογές δεν ‘σπρώχνουν’ προς την ίδια κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα οι διορθωτικές

αλλαγές να είναι λιγότερες από αυτές που επιτρέπουν οι σχετικά ευνοϊκές συνθήκες από πλευράς κατάστασης της
οικονοµίας. Αυτό θα αποδειχτεί ατυχές, αν στο µέλλον τα περιθώρια για βελτιώσεις είναι πιο περιορισµένα επειδή η
κυβέρνηση θα έχει λιγότερα οφέλη από τη αύξηση των φορολογικών εσόδων που είχε φέτος, ενώ τα οικονοµικά βάρη
από τη γήρανση του πληθυσµού και από την ένταση του διεθνούς ανταγωνισµού θα γίνονται ολοένα και πιο

πιεστικά.

Η Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών (ΜΟΕ) του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι ένας ανεξάρτητος, µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε
στόχο την προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης στα οικονοµικά, κυρίως σε θέµατα που ενδιαφέρουν την Κύπρο.
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