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1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με στόχο την
ενίσχυση της παραγωγικότητας και την παράλληλη προώθηση της δικαιοσύνης και
της κοινωνικής συνοχής. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, απομακρύνθηκε από
τις πολιτικές διαχείρισης της ζήτησης - βασισμένες σε επεκτατική,
χρηματοδοτούμενη μέσω αύξησης του χρέους δημοσιονομική πολιτική - προς
πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη στην πλευρά της προσφοράς, τις επενδύσεις
σε παραγωγικές δραστηριότητες και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το
πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αναφέρεται στη
σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή και τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων
οικονομικών. Υπάρχει η πεποίθηση ότι η αποκατάσταση της δημοσιονομικής
ισορροπίας μπορεί να ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική μεσο-μακροπρόθεσμα.
Επιπλέον, ακολουθείται μια αναδιανεμητική πολιτική με τη μορφή στοχευμένων
δαπανών που επιδιώκουν την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.
Δεύτερον, εφαρμόζεται ένα συνεπές πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με
στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την αύξηση της
αποτελεσματικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Η ανάδειξη του ρόλου του ιδιωτικού τομέα μέσα από τη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι ένα βασικό συστατικό του μίγματος πολιτικής
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ελληνικής
οικονομίας, μέσω της διευκόλυνσης των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, της επέκτασης
των εμπορικών ροών με τον υπόλοιπο κόσμο και του «ανοίγματος» της οικονομίας
γενικότερα.
Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής ήδη αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα. Τα
τελευταία δύο χρόνια το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε κατά 5,2
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, κυρίως μέσω της συγκράτησης των δαπανών. Το
έλλειμμα που αναμένεται για το 2006 είναι της τάξης του 2,6% του ΑΕΠ, που
σημαίνει ότι παύει να υφίσταται το υπερβολικό έλλειμμα, σε πλήρη συμφωνία με την
απόφαση του Συμβουλίου ECOFIN στις 17 Φεβρουαρίου 2005.
Ταυτόχρονα, διασφαλίστηκε η οικονομική ανάπτυξη, με τον πραγματικό ρυθμό
ανάπτυξης να φθάνει το 3,7% για το 2005 και το 4,2% για το 9μηνο του 2006. Η
επίδοση αυτή παραμένει μία από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη και επιτεύχθηκε
παρά τις γενικευμένες προσδοκίες για σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής
ανάπτυξης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τις τιμές – ρεκόρ του πετρελαίου και τον
σχετικά χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι
μεταβάλλονται επίσης οι ποιοτικές διαστάσεις της ανάπτυξης. Η συμβολή των
επενδύσεων στην ανάπτυξη αυξάνεται, ενώ και οι εξαγωγές παίζουν πιο σημαντικό
ρόλο.
Η Ελληνική κυβέρνηση διατηρεί τη δέσμευσή της να συνεχίσει στην κατεύθυνση της
δημοσιονομικής προσαρμογής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σε ό,τι αφορά
στα δημόσια οικονομικά, η προσαρμογή θα βασίζεται σε διαρθρωτικά μέτρα μόνιμου
χαρακτήρα, επιδιώκοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο των ισοσκελισμένων ή
πλεονασματικών προϋπολογισμών. Η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι αυτός ο
μεσοπρόθεσμος στόχος θα επιτευχθεί μέχρι το 2012 το αργότερο, ενώ το δημόσιο
χρέος θα παραμείνει σε πτωτική τροχιά, χάρη στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τα
αυξανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, τις μειωμένες προσαρμογές ελλείμματος χρέους και τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις. Η εφαρμογή του προγράμματος

μεταρρυθμίσεων αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης
της παραγωγικότητας, αυξανόμενα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας και
απασχόλησης και μειωμένα ποσοστά ανεργίας.
Το υπόλοιπο του προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής: Το κεφάλαιο 2 παρουσιάζει
τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, καθώς επίσης και τις προβλέψεις για την
περίοδο 2007-2009. Η στρατηγική που ακολουθείται στην οικονομική πολιτική, οι
στόχοι για το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης και το χρέος, καθώς και το πλαίσιο
των οικονομικών και δημοσιονομικών προοπτικών παρουσιάζονται στο τρίτο
κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία ανάλυση ευαισθησίας και
συγκρίνεται η επικαιροποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης
(ΠΣΑ) του 2005 με το παρόν επικαιροποιημένο ΠΣΑ. Στο πέμπτο κεφάλαιο,
ανακεφαλαιώνονται οι εξελίξεις στα δημόσια οικονομικά, από την πλευρά τόσο των
δαπανών όσο και των εσόδων. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο επικεντρώνεται συνοπτικά
στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
2.1

Παγκόσμια Οικονομία – Μακροοικονομικές Υποθέσεις

Για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχουν υιοθετηθεί οι πλέον πρόσφατες κοινές
υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προοπτικές την παγκόσμιας οικονομίας
(φθινοπωρινές προβλέψεις 2006). Οι βασικές μακροοικονομικές υποθέσεις του
Προγράμματος περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας 1: Βασικές υποθέσεις για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον
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2.2
2.2.1

Κυκλικές Διακυμάνσεις και Προοπτικές
Η Ελληνική Οικονομία το 2005

Το 2005 η Ελληνική Οικονομία, παρά τις γενικευμένες εκτιμήσεις για σημαντική
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, λόγω της μη επανάληψης των δαπανών για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και της αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου (οι
οποίες σημείωσαν άνοδο κατά 43,9% σε ευρώ), διατήρησε το δυναμισμό της με
ρυθμό ανάπτυξης 3,7%. Ο ρυθμός αυτός ήταν υπερδιπλάσιος από τον αντίστοιχο
μέσο όρο της ευρωζώνης. Στην αύξηση αυτή είχαν θετική συμβολή τόσο η εγχώρια
ζήτηση όσο και το εξωτερικό ισοζύγιο με 2,6 και 1,1 εκατοστιαίες μονάδες
αντιστοίχως.
Όσον αφορά στους συντελεστές της εγχώριας ζήτησης, η ιδιωτική κατανάλωση
διατηρήθηκε σε υψηλούς ρυθμούς με αύξηση 3,7% (σε σταθερές τιμές). Οι κύριοι
προωθητικοί παράγοντες της κατανάλωσης ήταν η αύξηση των πραγματικών μισθών
κατά 2,9% και η ενίσχυση του διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 3,4%.
Η δημόσια κατανάλωση, παρά τη σημαντική επιβράδυνση, παρέμεινε υψηλή
σημειώνοντας αύξηση 3,1%. Αντιθέτως, στην οριακή μείωση των συνολικών
επενδύσεων κατά 1,4% (σε σταθερές τιμές) συνέβαλαν τόσο ο περιορισμός των
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 21% σε τρέχουσες τιμές
(λόγω των μη επαναλαμβανομένων δαπανών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004), όσο και η μείωση των επενδύσεων σε κατοικίες.
Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,2% (σε σταθερές τιμές) το 2005, αύξηση η
οποία είναι η μεγαλύτερη που σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία. Στην εξέλιξη
αυτή επέδρασαν θετικά οι τιμές των εξαγομένων αγαθών (εκτός καυσίμων), οι οποίες
παρέμειναν σχετικά σταθερές, καθώς και η βελτίωση της παραγωγικότητας. Η
συμβολή των εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν 0,7 εκατοστιαίες μονάδες. Μετά
τις ιδιαίτερα υψηλές εισπράξεις για ναυτιλιακές υπηρεσίες που αυξήθηκαν κατά 40%
το 2004, ο ρυθμός αύξησής τους επέστρεψε στη μακροχρόνια τάση της περιόδου
1996-2003. Συνεπώς ο ρυθμός αύξησης των συνολικών ‘εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών’ ανήλθε στο 3%, έναντι 11,5% το 2004. Αντιθέτως, οι ‘εισαγωγές αγαθών
και υπηρεσιών’ μειώθηκαν σε σταθερές τιμές κατά 1,2% (έναντι μέσης αύξησης 7,5%
την περίοδο 1996-2004), παρά την αύξηση της αξίας των εισαγωγών καυσίμων. Το
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών συνέβαλε κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες στην
αύξηση του ΑΕΠ, σε αντίθεση με την αρνητική συμβολή κατά 0,8 εκατοστιαίες
μονάδες που σημειώθηκε την περίοδο 1996-2004.
Αν και το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων (σύμφωνα με την τελωνειακή
στατιστική) μειώθηκε κατά 5,6% το 2005, η σημαντική αύξηση των τιμών των
καυσίμων το 2005 είχε ως αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση των εισαγωγών καυσίμων
κατά 46%, έναντι ετήσιας αύξησης 6,5% την περίοδο 2002-2004. Ως αποτέλεσμα, οι
καθαρές εισαγωγές έφθασαν το 3,5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2,6% το 2004.

Η συνολική απασχόληση το 2005 αυξήθηκε κατά 1,3% και το ποσοστό ανεργίας
μειώθηκε από 10,5% το 2004 σε 9,9% το 2005 (σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας
Εργατικού Δυναμικού). Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 28.300 άτομα, ενώ ο
αριθμός των συνολικά απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 55.900 άτομα. Επιπλέον, ο
αριθμός των ανέργων ηλικίας 18-24 ετών και των μακροχρόνια ανέργων μειώθηκε
κατά 15.600 και 18.700 άτομα αντιστοίχως. Το ‘ποσοστό απασχόλησης’ (άτομα
ηλικίας 15-64 ετών) για πρώτη φορά υπερέβη το 60%.
Αν και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου ώθησαν τον πληθωρισμό στο 3,5%, έναντι
2,9% το 2004, ο πυρήνας του πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 3,1% δηλαδή
παρέμεινε σε φθίνουσα τροχιά, έναντι του 2004 όταν είχε διαμορφωθεί στο 3,3%.
Παρά τη διατήρηση της διαφοράς του πληθωρισμού με το μέσο όρο της ευρωζώνης ή
της Ε.Ε.-15, το επίπεδο τιμών της Ελλάδας διαμορφώνεται στο 87,7% του μέσου
επιπέδου των τιμών της Ε.Ε.-25 και στο 84,7% της Ε.Ε.-15.
Στο δημοσιονομικό τομέα, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο
5,2% του ΑΕΠ το 2005, από 7,8% του ΑΕΠ το 2004, ενώ το δημόσιο χρέος της
γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 107,5% του ΑΕΠ από 108,5% το 2004.

2.2.2

Η Ελληνική Οικονομία το 2006

Οι οικονομικές εξελίξεις το 2006 χαρακτηρίζονται από την δυναμική ανάκαμψη των
επενδύσεων, την εντυπωσιακή αύξηση των ‘εξαγωγών αγαθών’, την υπεράνω των
προσδοκιών αναπτυξιακή επίδοση της οικονομίας και την σημαντική μείωση του
δημοσιονομικού ελλείμματος, επιτυγχάνοντας επίπεδα κάτω από το όριο του 3% του
ΑΕΠ.
Οι θετικές μακροοικονομικές εξελίξεις του 2005 συνεχίστηκαν και το 2006. Όλοι
σχεδόν οι βραχυχρόνιοι δείκτες της εγχώριας ζήτησης και του εξωτερικού τομέα,
επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση των δεικτών οικονομικού κλίματος,
παρουσιάζουν σημαντική επιτάχυνση με ταυτόχρονη επιβράδυνση του πυρήνα του
πληθωρισμού και του ποσοστού ανεργίας.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, ο ρυθμός ανάπτυξης επιταχύνθηκε στο 4,2%
σε ετήσια βάση. Το 2006 εκτιμάται ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα
διαμορφωθεί στο 4%. Η επιτάχυνση της εγχώριας ζήτησης αποδίδεται στην ισχυρή
ανάκαμψη της επενδυτικής δραστηριότητας, στην καταναλωτική δαπάνη και στην
πορεία των εξαγωγών για αγαθά. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί
κατά 3,8% το 2006, καθώς ο δείκτης του όγκου λιανικού εμπορίου την περίοδο
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου αυξήθηκε κατά 7,5% έναντι 3,6% το 2005.
Οι συνολικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 9,1%. Ειδικότερα οι
επενδύσεις στις κατασκευές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 18% το 2006, όπως
φαίνεται από το δείκτη οικοδομικής δραστηριότητας με βάση τις άδειες οικοδομών,
ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ δείχνουν αύξηση κατά 15,5% σε τρέχουσες τιμές για την
περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου έναντι μείωσης κατά 31,6% την αντίστοιχη περίοδο
του 2005.

Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 20,2% σε τρέχουσες τιμές την περίοδο
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας επιτάχυνση κατά 6,3 εκατοστιαίες μονάδες
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2005. Οι εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων
αυξήθηκαν κατά 13,4% έναντι 11,1% το 2005. Αντιθέτως, κατά την ίδια περίοδο, οι
εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν μόνο κατά 3,2% σε τρέχουσες τιμές, κυρίως λόγω
του τομέα ‘μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών’, αν και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
αυξήθηκαν κατά 6,8%, δηλαδή σημείωσαν επιτάχυνση 1,2 εκατοστιαίες μονάδες
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2005. Η επιτάχυνση της εγχώριας ζήτησης στο
εννεάμηνο του 2006, καθώς και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, είχαν ως
αποτέλεσμα την αύξηση των ‘εισαγωγών αγαθών’ κατά 15,6% σε τρέχουσες τιμές,
ενώ οι πληρωμές για εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,3%. Σύμφωνα με τις
παραπάνω εξελίξεις, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών (σε εθνικολογιστική βάση),
εκτιμάται στο 10,8% του ΑΕΠ. Σημαντικός προωθητικός παράγοντας της εγχώριας
ζήτησης είναι η έντονη επενδυτική δραστηριότητα, η οποία αυξήθηκε κατά 9,5% την
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2006.
Παρά τη σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο πληθωρισμός
σημείωσε πτωτική τάση το 2006. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά
3,2% σε μέσα επίπεδα την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, έναντι 3,5% το 2005. Ο
πυρήνας του πληθωρισμού σημείωσε επιβράδυνση στο 2,6% έναντι 3,1% το 2005.
Η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας έχει συμβάλλει στη μείωση του
ποσοστού ανεργίας. Το πρώτο εξάμηνο του 2006 το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο
9,2% από 10,0% το 2005. Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2006 αυξήθηκε κατά 73.100 άτομα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2005, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 34.400 άτομα. Το ποσοστό των
μακροχρονίως ανέργων μειώθηκε στο 5,1% και το ποσοστό ανεργίας των νέων (1524 ετών) μειώθηκε στο 24,9%. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2006, οι καταγεγραμμένοι
άνεργοι στον ΟΑΕΔ μειώθηκαν κατά 30.400 άτομα έναντι της ίδιας περιόδου του
2005. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε 6,7%. Το 2006, η συνολική απασχόληση
εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1,7% και το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί στο 9,2%.
Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η επίδραση της ανάπτυξης στην απασχόληση έχει
βελτιωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Το γεγονός ότι η
ελαστικότητα της απασχόλησης σε σχέση με το ΑΕΠ αυξήθηκε από 0,297 σε 0,354
αποτελεί σημαντική διαρθρωτική μεταβολή στην αγορά εργασίας.
Η δημοσιονομική πολιτική το 2006 στηρίχθηκε στην περαιτέρω μεταρρύθμιση του
φορολογικού συστήματος, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη
συγκράτηση των δαπανών. Η πολιτική αυτή συνέβαλε στην πιστή πραγματοποίηση
των στόχων του προϋπολογισμού του 2006. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μηνιαία
στοιχεία εσόδων και δαπανών, το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης εκτιμάται στο
4,4% του ΑΕΠ το 2006, ενώ εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί και ο στόχος για έλλειμμα
γενικής κυβέρνησης στο 2,6% του ΑΕΠ, όπως αυτός είχε τεθεί στον προϋπολογισμό
του 2006.

2.3

Μεσοπρόθεσμο Σενάριο

Το βασικό σενάριο στηρίζεται στην υπόθεση ότι το εξωτερικό οικονομικό
περιβάλλον, παρά τις όποιες αβεβαιότητες, θα παραμείνει ευνοϊκό. Ο πραγματικός
ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να κυμαίνεται γύρω στο 4% τα
επόμενα τρία χρόνια. Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα είναι από τους κύριους παράγοντες
που θα συνεισφέρουν στην αύξηση του ΑΕΠ, καθώς προβλέπεται να αυξάνονται
κατά 8,2% κατά μέσο όρο σε σταθερές τιμές, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης των
επενδύσεων σε εξοπλισμό θα είναι 8,1%. Οι παράγοντες που ενισχύουν την
πρόβλεψη για επενδυτική δραστηριότητα είναι: οι μειωμένοι φορολογικοί
συντελεστές των επιχειρήσεων, τα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου, το θεσμικό
πλαίσιο των Συμπράξεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, οι σημαντικές θετικές
εξωτερικές οικονομίες που θα προέλθουν από τα μεγάλα έργα υποδομής της
προηγούμενης δεκαετίας και η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Όσον αφορά στις υπόλοιπες συνιστώσες του ΑΕΠ, η ιδιωτική κατανάλωση
προβλέπεται να συνεχίσει να αυξάνεται δυναμικά, ενισχυμένη από τη βελτίωση του
πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος και το ευνοϊκό χρηματοοικονομικό πλαίσιο της
καταναλωτικής πίστης. Οι εξαγωγές προβλέπεται να συνεχίσουν να αυξάνονται,
αντικατοπτρίζοντας τη σχετική διεύρυνση της διεθνούς ζήτησης, τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας και το άνοιγμα νέων εξαγωγικών
αγορών, ειδικά στις Βαλκανικές χώρες, όπου οι Ελληνικές εξαγωγές αυξάνονται κατά
2% ετησίως τα τελευταία 10 χρόνια.
Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, η αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος και ιδίως οι υψηλοί
ρυθμοί αύξησης των επενδύσεων, πολλές εκ των οποίων αφορούν εισαγωγές
εξοπλισμού, θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ‘εισαγωγών σε αγαθά και
υπηρεσίες’ κατά 7,2% ετησίως σε όγκο.
Πίνακας 2: Μακροοικονομικές Προοπτικές
2005

1. Πραγματικό ΑΕΠ
2. Ονομαστικό ΑΕΠ

δις
ευρώ
117,4
181,1

2005

2006

2007

2008

2009

3,9
7,2

4,0
7,1

4,1
7,0

% Μεταβολή
3,7
7,5

4,0
7,8

Συνιστώσες του πραγματικού ΑΕΠ
3. Ιδιωτική κατανάλωση
4. Δημόσια κατανάλωση
5. Ακαθ. επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
6. Μεταβολή αποθεμάτων (% του
ΑΕΠ)
7. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
8. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

80,9
16,9
30,5
0,4

3,7
3,1
-1,4
0,3

3,8
2,1
9,1
0,0

3,7
1,1
7,7
0,0

3,7
0,7
7,7
0,0

3,7
0,7
7,8
0,0

26,2
37,5

3,0
-1,2

5,1
6,5

6,5
7,0

7,3
7,3

7,6
7,4

4,81
-0,07
-0,83

4,78
-0,01
-0,77

4,86
-0,01
-0,76

Συμβολή στη μεταβολή του ΑΕΠ
9. Εγχώρια τελική ζήτηση
10. Μεταβολή αποθεμάτων
11. Εξωτερικό Ισοζύγιο αγαθών και
υπηρεσιών

2,62
-0,03
1,07

5,23
-0,30
-0,94

Ο πληθωρισμός προβλέπεται επίσης να συνεχίσει την πτωτική πορεία του. Ο μέσος
ετήσιος ρυθμός αύξησης του αποπληθωριστή ιδιωτικής κατανάλωσης προβλέπεται να
είναι 2,8%. Αν και το παραγωγικό κενό παραμένει θετικό για όλη τη μεσοπρόθεσμη

περίοδο, ο ρυθμός αύξησης του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας
αναμένεται να μειωθεί σταδιακά, από 4,2% το 2006 στο 2,6% το 2009. Η πρόβλεψη
αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι η ‘πραγματική κατά κεφαλή αμοιβή’ θα αυξάνεται
αναλογικά με την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας.
Πίνακας 3: Οι εξελίξεις στις τιμές

1. Αποπληθωριστής ΑΕΠ
2. Αποπληθωριστής Ιδιωτ. Κατανάλωσης
3. ΕνΔΤΚ
4. Αποπληθωριστής Δημόσιας Κατανάλωσης
5. Αποπληθωριστής Επενδύσεων
6. Αποπληθωριστής Εξαγωγών Αγαθών και
Υπηρεσιών
7. Αποπληθωριστής Εισαγωγών Αγαθών και
Υπηρεσιών

2005

2006

2007

2008

2009

3,7
3,7
3,5
3,0
2,6
4,2

3,7
3,4
3,3
3,4
3,9
4,2

% Μεταβολή
3,2
3,0
3,3
3,5
3,1
2,6

3,0
2,8
2,8
3,5
2,2
2,5

2,8
2,6
2,6
3,5
2,0
2,3

2,7

5,3

1,9

1,4

1,0

Η απασχόληση προβλέπεται ότι θα αυξηθεί την περίοδο 2007-2009 ως αποτέλεσμα
της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής
απασχόλησης προβλέπεται να είναι 1,8%, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να
μειωθεί σταδιακά από 9,2% το 2006 στο 6,5% το 2009.
Πίνακας 4: Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

1. Απασχόληση, άτομα (000)
2. Απασχόληση, ώρες εργασίας
(εκατ.)
3. Ποσοστό ανεργίας (%)
4. Παραγωγικότητα,
απασχολούμενοι
5. Παραγωγικότητα, ώρες
εργασίας
6. Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας
(δις ευρώ)

2005

2005

2006

Επίπεδο
4148,2
7918,9

1,3
1,3

1,7
1,7

10,4
2,3

9,2
2,2

2,3
7,7

61,7

2007

2008

2009

1,8
1,8

1,8
1,8

8,2
2,1

7,4
2,2

6,5
2,3

2,2

2,1

2,2

2,3

8,7

8,6

7,7

7,5

% Μεταβολή
1,8
1,8

Τέλος, ο καθαρός δανεισμός από την αλλοδαπή προβλέπεται να μειωθεί οριακά από
8,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2006, σε 7,3% το 2009.
Πίνακας 5: Ισοζύγια Τομέων
% ΑΕΠ

2005

2006

2007

2008

2009

1. Καθαρός δανεισμός από την
αλλοδαπή
-Ισοζύγιο αγαθών και Υπηρεσιών

-7,7

-8,9

-7,9

-7,6

-7,3

-7,2

-8,0

-8,1

-8,0

-7,8

-Ισοζύγιο Εισοδημάτων και
Μεταβιβάσεων
- Καθαρές κεφαλαιακές συναλλαγές

-1,9

-2,8

-1,4

-1,2

-1,0

1,5

1,9

1,7

1,6

1,5

2. Καθαρές Δανειακές Ανάγκες
του Ιδιωτικού Τομέα
3. Καθαρές Δανειακές Ανάγκες
της Γενικής Κυβέρνησης
4. Στατιστικές Διαφορές

-2,5

-6,3

-5,5

-5,8

-6,1

-5,2

-2,6

-2,4

-1,8

-1,2

3
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
3.1

Στρατηγική Οικονομικής Πολιτικής

Η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ελληνικής
κυβέρνησης. Η προσπάθεια για δημοσιονομική εξυγίανση έχει συντελέσει στην
σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος από 7,8% του ΑΕΠ το 2004 στο
2,6% του ΑΕΠ το τρέχον έτος. Συνεπώς, η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος της
ελληνικής οικονομίας πρόκειται να διορθωθεί το 2006, μέσω της επίτευξης
ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης χαμηλότερου του 3% του ΑΕΠ, σε πλήρη
συμφωνία με την απόφαση του Συμβουλίου ECOFIN στις 17 Φεβρουαρίου 2005.1[1]
Η κυβέρνηση διατηρεί τη δέσμευσή της να επιδιώξει περαιτέρω δημοσιονομική
εξυγίανση προς το μεσοπρόθεσμο στόχο του ισοσκελισμένου ή πλεονασματικού
προϋπολογισμού μέχρι το 2012 το αργότερο, μέσω της μείωσης του διαρθρωτικού
ελλείμματος κατά τουλάχιστον 0,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ ετησίως.
3.2
Οι τρέχουσες εξελίξεις στα δημοσιονομικά μεγέθη της γενικής
κυβέρνησης και ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος
Ο προϋπολογισμός του 2006 που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του
2005 έθετε ως στόχο τη μείωση του ελλείμματος στο επίπεδο του 2,6% του ΑΕΠ το
2006. Ο συγκεκριμένος στόχος αναμένεται να επιτευχθεί παρά την αναθεώρηση προς
τα πάνω του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης για το 2005 κατά € 1273 εκατ., η
οποία αύξησε το έλλειμμα από 4,5% του ΑΕΠ στο 5,2% του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται κυρίως στην αναθεώρηση προς τα κάτω των πλεονασμάτων των ταμείων
κοινωνικής ασφάλισης και άλλων οργανισμών. Η μείωση του ελλείμματος της
γενικής κυβέρνησης το 2006 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο είναι 2,6
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, ενώ το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης
βελτιώθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, από τις οποίες μόνο 0,4 π.μ. του
ΑΕΠ οφείλονται σε μέτρα προσωρινού χαρακτήρα. Η συνολική μείωση του
ελλείμματος που έχει επιτευχθεί μεταξύ του 2004, έτους έναρξης της διαδικασίας
υπερβολικού ελλείμματος για την Ελληνική οικονομία, και του 2006 είναι 5,2
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.
Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα έχουν αυξηθεί από 40,5% του ΑΕΠ το 2005 στο
42,2% του ΑΕΠ το 2006. Υπήρξε αύξηση στα έσοδα από την έμμεση φορολογία,
καθώς τα διαρθρωτικά μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής έχουν αποδώσει,
όπως αποδεικνύεται από τα υψηλότερα έσοδα από ΦΠΑ, και παράλληλα υπήρξε
1[1] Η δημοσιονομική αυτή διόρθωση έχει πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονη βελτίωση της διαφάνειας
των δημοσιονομικών λογαριασμών. Η Eurostat με την ανακοίνωση τύπου του Οκτωβρίου του 2006,
όπως επίσης και σε γραπτή της επιστολή προς την ΕΣΥΕ, αναφέρει ότι αποσύρει όλες τις
προηγούμενες επιφυλάξεις της για τα δημοσιονομικά στοιχεία.

αναπροσαρμογή του ειδικού φόρου στα καύσιμα και τσιγάρα. Η μεταρρύθμιση του
φορολογικού συστήματος με την σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών
για τις επιχειρήσεις έχει ελάχιστη επίπτωση στα τακτικά έσοδα με μία οριακή μείωση
από 24,7% του ΑΕΠ το 2005 στο 24,5% του ΑΕΠ το 2006.
Επίσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χωρίς αποκλίσεις εκτέλεση του
προϋπολογισμού του 2006 και να δημιουργηθεί η κατάλληλη βάση για την εκτέλεση
του προϋπολογισμού του 2007, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη λήψη επιπλέον
μέτρων αύξησης των εσόδων σε μόνιμη βάση ως εξής:
•

Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για επιχειρήσεις και τράπεζες
(νόμος 3453 / 2006, από 55% στο 65% για τις επιχειρήσεις και από 60% σε
80% για τράπεζες). Το μέτρο αυτό αναμένεται να αποδώσει επιπλέον ετήσια
έσοδα της τάξης των € 450 εκατ. το 2006. Η συγκεκριμένη αύξηση εσόδων
αναμένεται να οδηγήσει σε μόνιμη αύξηση του επιπέδου των εσόδων και τα
επόμενα έτη.

•

Αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, έτσι ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με
τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που ισχύουν στην ΕΕ με βάση την κοινοτική
οδηγία 2003/96/EC. Η αύξηση για το 2006 είναι γύρω στο 6%, και αναμένεται
να αποδώσει € 115 εκατ. το 2006 και € 300 εκατ. το 2007, δεδομένου ότι για
το επόμενο έτος έχει θεσμοθετηθεί πρόσθετη αύξηση του ειδικού φόρου στα
καύσιμα. Περαιτέρω αυξήσεις έχουν επίσης θεσμοθετηθεί για το 2008 και
2009.

•

Αύξηση του ελάχιστου ειδικού φόρου στα τσιγάρα από 65% στην πλέον
ζητούμενη κατηγορία τιμής στο 75%. Η αύξηση αυτή αναμενόταν να επιφέρει
μία αύξηση κατά 20 με 30 λεπτά στην τιμή των τσιγάρων με τις χαμηλότερες
τιμές.Οι εταιρείες τσιγάρων αύξησαν τις τιμές και για τις υπόλοιπες
κατηγορίες τσιγάρων. Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων αυτών,,
επιπρόσθετα έσοδα € 80 εκατ. και € 175 εκατ. αναμένονται για το 2006 και το
2007 αντίστοιχα.

•

Αύξηση του παγίου τέλους στους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας, η οποία
αναμένεται να αποδώσει € 19 εκατ. το 2006 και € 71 εκατ. το 2007.

Στην πλευρά των συνολικών δαπανών, υπάρχει μια μείωση από το 45,7% του ΑΕΠ
το 2005 στο 44,8% του ΑΕΠ το 2006. Συγκεκριμένα, έχει καταγραφεί μια μείωση
της τάξης του 0,38% του ΑΕΠ και 0,5% του ΑΕΠ στις πρωτογενείς δαπάνες και στις
πληρωμές για τόκους αντίστοιχα για το 2006, ενώ η δαπάνη για μισθούς και
συντάξεις υπολείπεται της αναγραφόμενης στον προϋπολογισμό του 2006 κατά € 180
εκατ. Αντίθετα, αναμένεται μία ελαφριά απόκλιση στις λειτουργικές δαπάνες, κυρίως
εξαιτίας των υψηλότερων δαπανών για επιχορηγήσεις στα πανεπιστήμια, του
υψηλότερου κόστους για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, και τέλος των
υψηλότερων από ό,τι προβλεπόταν εθνικών συνεισφορών στην ΕΕ.
Επιπλέον, όσον αφορά στα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης υπάρχει μια βελτίωση
στα πλεονάσματα των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και άλλων δημοσίων
οργανισμών κατά 0,78 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2006, δεδομένου ότι
έκτακτα γεγονότα οδήγησαν σε χαμηλότερα αποτελέσματα το 2005. Τα στοιχεία από
τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης δείχνουν ότι τα πλεονάσματα ήταν γύρω στα € 2100

εκατ. κατά μέσο όρο για την περίοδο 2002-2004, μη συμπεριλαμβανομένων των
κεφαλαιακών μεταβιβάσεων στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Το 2005, τα
πλεονάσματα μειώθηκαν στα €1646 εκατ., εξαιτίας κυρίως της αύξησης του αριθμού
των εργαζομένων που συνταξιοδοτήθηκαν. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε μία μείωση
του πλεονάσματος του ταμείου πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων κατά € 120 εκατ.
Επίσης, το ΙΚΑ παρουσίασε δαπάνες υψηλότερες από ό,τι είχαν προβλεφθεί, εξαιτίας
της διευθέτησης (το 2005) των χρεών του, προς άλλα ασφαλιστικά ταμεία που
περιλαμβάνονται στη γενική κυβέρνηση, καθώς επίσης και λόγω της αύξησης των
δαπανών για φάρμακα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτές οι δαπάνες αύξησαν
το έλλειμμα του ΙΚΑ κατά € 270 εκατ., ωστόσο δεδομένου ότι δεν είναι
επαναλαμβανόμενες δεν αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν τον
προϋπολογισμό του (ΙΚΑ). Επιπρόσθετα, το πλεόνασμα του ταμείου των
ασφαλιστικών εταιρειών μειώθηκε κατά € 106 εκατ. ως αποτέλεσμα της αγοράς
ομολόγων και άλλων χρεογράφων.
Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια για το 2006 (μη συμπεριλαμβανομένων των
κεφαλαιακών μεταβιβάσεων στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης) ένα πλεόνασμα των
ταμείων κοινωνικής ασφάλισης ύψους € 3105 εκατ. σε σχέση με την εκτίμηση των €
3650 εκατ. που είχε περιληφθεί στη γνωστοποίηση δημοσιονομικών στοιχείων της
ελληνικής οικονομίας του Απριλίου 2006. Το συγκεκριμένο πλεόνασμα
συμπεριλαμβάνει € 1157 εκατ. από καταθέσεις στις οποίες έχουν προβεί τα
επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία αρκετών τραπεζών στο πρόσφατα θεσμοθετημένο
ΕΤΑΤ (επικουρικό ταμείο συντάξεως των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα).
Πίνακας 6: Δημοσιονομικές Προοπτικές της Γενικής Κυβέρνησης
2005
δις ευρώ
Καθαρές Δανειακές Ανάγκες ανά υποτομέα
1. Γενική Κυβέρνηση
-9,5
2. Κεντρική κυβέρνηση
-11,6
3. ΟΤΑ
0,01
4. Κοινωνική Ασφάλιση
2,1
Γενική Κυβέρνηση
5. Συνολικά έσοδα
73,3
6. Συνολικές δαπάνες
82,8
7. Καθαρές δανειακές ανάγκες
-9,5
8.Τόκοι (περιλ. FISIM)
8,8
8Α. FISIM
0,035
9. Πρωτογενές αποτέλεσμα
-0,7
Επιλεγμένα στοιχεία Έσόδων
10. Σύνολο φόρων
40,0
10Α. Έμμεσοι φόροι
22,8
10Β. Άμεσοι φόροι
16,8
10Γ. Φόρος κεφαλαίου
0,4
11. Εισφορές Κοινωνικής
26,1

Ασφάλισης
12. Εισόδημα από περιουσία
13. Λοιποί
14. Συνολικά έσοδα

Φορολογικό Βάρος (10+11/ΑΕΠ)

Δαπάνες

1,7
5,5
73,3

2005

2006

2007

2008

2009

% του ΑΕΠ
-5,2
-6,4
0,1
1,1

-2,6
-4,5
0,1
1,8

-2,4
-4,3
0,1
1,8

-1,8
-3,7
0,1
1,8

-1,2
-2,8
0,1
1,5

40,5
45,7
-5,2
4,9
0,0
-0,4

42,2
44,8
-2,6
4,6
0,0
2,0

42,1
44,5
-2,4
4,4
0,0
2,0

42,5
44,3
-1,8
4,2
0,0
2,4

42,9
44,1
-1,2
4,1
0,0
2,9

22,1
12,6
9,3
0,2
14,4

22,3
13,1
9,0
0,2
14,5

22,5
13,4
8,9
0,2
14,7

22,6
13,6
8,8
0,2
14,9

22,9
13,8
8,9
0,2
15,2

1,0
3,0
40,5
36,5

1,1
4,3
42,2
36,7

1,1
3,8
42,1
37,1

1,0
4,0
42,5
37,5

1,0
3,8
42,9
38,0

15. Συλλογική κατανάλωτική
δαπάνη
16. Κοινωνικές μεταβιβάσεις
16a. Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε
είδος
16b. Κοινωνικές μεταβιβάσεις
εκτός από αυτές σε είδος
17.=8. Τόκοι (περιλ. FISIM)
18. Επιδοτήσεις
19. Ακαθ. επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου
20. Λοιπές
21.=6 Συνολικές δαπάνες
22. Αμοιβές εργαζομένων

17,9

9,9

9,8

9,7

9,4

9,2

43,2
11,7

23,8
6,4

23,6
6,2

23,7
6,0

23,9
5,8

24,1
5,6

31,5

17,4

17,4

17,7

18,1

18,5

8,8
0,3
6,3

4,9
0,1
3,5

4,6
0,1
3,5

4,4
0,1
3,5

4,2
0,0
3,5

4,1
0,0
3,4

6,3
82,8
21,9

3,5
45,7
12,1

3,2
44,8
12,0

3,1
44,5
11,9

3,3
44,3
11,8

3,3
44,1
11,7

Όσον αφορά στους δημοσιονομικούς στόχους του 2007, το έλλειμμα της γενικής
κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί στο 2,4% του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με το έλλειμμα
του 2006, η δημοσιονομική προσαρμογή, συνυπολογίζοντας την απουσία
προσωρινών μέτρων, είναι ίση με 0,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, από την οποία η
βελτίωση στα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αναμένεται να είναι 0,2 π.μ. του
ΑΕΠ. Η συγκεκριμένη βελτίωση οφείλεται σε μέτρα που έχουν ληφθεί το 2006. Η
συνεχιζόμενη επιτυχής αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα επιφέρει επίσης
περαιτέρω βελτίωση στα φορολογικά έσοδα.
Στην πλευρά των δαπανών, βελτίωση αναμένεται από τις δαπάνες για τόκους, τις
πρωτογενείς δαπάνες και τις εθνικολογιστικές προσαρμογές με βάση το ESA95. Είναι
επίσης σημαντικό ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης να περιορίσει τις δαπάνες το
2007 ενισχύονται από την πρόσφατη νομοθεσία για τους δημοσιονομικούς ελέγχους.
Μέχρι τώρα οι έλεγχοι αναφέρονταν μόνο στην νομιμότητα και την κανονικότητα
των δαπανών με βάση τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Με βάση το νέο νομικό
πλαίσιο, θεσπίζεται Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων καθώς και μονάδες
εσωτερικού ελέγχου στα Υπουργεία, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ γενικά με
προϋπολογισμό άνω των € 3 εκατ.
Παράλληλα με τον περιορισμό της δημόσιας κατανάλωσης και των λειτουργικών
δαπανών, η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην κοινωνική της πολιτική,
εξασφαλίζοντας ότι η δημοσιονομική προσαρμογή δεν μειώνει την κοινωνική
ευημερία. Με αυτό ως δεδομένο, υπάρχει μια αύξηση στις δαπάνες που στοχεύουν
στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα. Η δαπάνη
αυτή ανέρχεται περίπου στα € 1200 εκατ. (0,57% του ΑΕΠ), και περιλαμβάνει τις
αυξήσεις στις συντάξεις των αγροτών (ΟΓΑ), του ΕΚΑΣ, και τις επιστροφές για την
εισφορά του ΛΑΦΚΑ.
Σε ό,τι αφορά στα πλεονάσματα των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης (μη
συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων στα ταμεία κοινωνικής
ασφάλισης) αυτά αναμένεται να διαμορφωθούν στα € 3400 εκατ., τα οποία
περιλαμβάνουν γύρω στα € 900 εκατ. από καταθέσεις των τραπεζών στο ΕΤΑΤ.
Τέλος, ο μεσοπρόθεσμος στόχος της δημοσιονομικής πολιτικής είναι η επίτευξη του
στόχου του ισοσκελισμένου ή πλεονασματικού προϋπολογισμού το αργότερο μέχρι
το 2012, με ετήσια μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος τουλάχιστον κατά 0,5%

του ΑΕΠ. Η δημοσιονομική προσαρμογή επικεντρώνεται στην επίσπευση της
διαρθρωτικής προσαρμογής, κυρίως από την πλευρά των δαπανών.

3.3

Εξελίξεις στο διαρθρωτικό έλλειμμα

Ο ρυθμός δυνητικής ανάπτυξης υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 4,0% για την
περίοδο 2006-2009. Με βάση την εκτίμηση αυτή, το κυκλικά προσαρμοσμένο
έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο επίπεδο του 3,4% του ΑΕΠ το 2006 από
8,4% και 5,6% του ΑΕΠ το 2004 και 2005 αντίστοιχα. Τα επόμενα έτη, το κυκλικά
προσαρμοσμένο έλλειμμα σταδιακά μειώνεται για να διαμορφωθεί στο επίπεδο του
1,6% του ΑΕΠ το 2009. Η προσαρμογή στο κυκλικά προσαρμοσμένο δημοσιονομικό
έλλειμμα είναι ιδιαίτερα σημαντική: 2,2 π.μ. του ΑΕΠ το 2006, 0,7 π.μ. το 2007, 0,5
π.μ. το 2008 και 0,6 π.μ. το 2009.
Πίνακας 7: Κυκλικά Προσαρμοσμένο Έλλειμμα
% ΑΕΠ

2005

2006

2007

2008

2009

3,7

4,0

3,9

4,0

4,1

-5,2

-2,6

-2,4

-1,8

-1,2

4,9

4,6

4,4

4,2

4,1

4,2

4,0

4,0

4,0

4,0

1,2

1,2

1,1

1,1

1,2

6. Κυκλική συνιστώσα

0,4

0,8

0,3

0,4

0,4

7. Κυκλικά προσαρμοσμένο
έλλειμμα
8. Κυκλικά προσαρμοσμένο
πρωτογενές ισοζύγιο

-5,6

-3,4

-2,7

-2,2

-1,6

-0,7

1,2

1,7

2,0

2,5

1. Μεταβολή ΑΕΠ, σταθ. τιμές
(%)
2. Καθαρές Δανειακές Ανάγκες
Γεν. Κυβέρνησης
3. Τόκοι (περιλ. FISIM που έχει
καταγραφεί ως κατανάλωση)
4. Ρυθμός μεταβολής Δυνητικού
ΑΕΠ (%)
5. Παραγωγικό κενό

3.4

Εξελίξεις στο δημόσιο χρέος

Η σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή αποφέρει καρπούς όσον αφορά στη μείωση
του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ με ικανοποιητικά ταχείς ρυθμούς. Από το
2005, το δημόσιο χρέος κινείται πτωτικά, από το μέσο επίπεδο του 111,6% του ΑΕΠ
για την περίοδο 2000-2004 στο 104,1% του ΑΕΠ το 2006, ενώ αναμένεται να μειωθεί
περαιτέρω στο 91,3% του ΑΕΠ μέχρι το 2009. Η αύξηση των πρωτογενών
πλεονασμάτων, οι μειωμένες προσαρμογές ελλείμματος – χρέους, οι ιδιωτικοποιήσεις
και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης συνεισφέρουν θετικά στην μείωση του δημοσίου
χρέους.
Πίνακας 8: Χρέος Γενικής Κυβέρνησης
% ΑΕΠ

2005

2006

2007

2008

2009

1. Ακαθ. Χρέος

107,5

104,1

100,1

95,9

91,3

-1,0

-3,4

-4,0

-4,2

-4,6

2. Μεταβολή ποσοστού Χρέους

Συμβολή στη μεταβολή του χρέους
3. Πρωτογενές πλεόνασμα

-0,4

2,0

2,0

2,4

2,9

4. Τόκοι

4,9

4,6

4,4

4,2

4,1

5. Παράγοντες προσαρμογής

1,4

1,7

0,6

0,6

0,5

6. Προκύπτον επιτόκιο

4,7

4,5

4,4

4,4

4,5

Η μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ κατά την διάρκεια του προγράμματος
διευκολύνεται επίσης από την ακολουθούμενη ολοκληρωμένη και συνεπή
στρατηγική, η οποία στοχεύει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην
διαχείριση του δημοσίου χρέους. Αυτή η στρατηγική ξεκάθαρα θέτει ως
προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση τόσο του κόστους όσο και του κινδύνου
δανεισμού στην μακροπρόθεσμη περίοδο στο πλαίσιο της κοινής νομισματικής
πολιτικής στην ευρωζώνη και της απελευθέρωσης των χρηματοοικονομικών αγορών.
Αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Συγκεκριμένα, τέτοιοι παράγοντες είναι: το μέγεθος και η σύνθεση του
χαρτοφυλακίου του δημοσίου χρέους, ο χρονικός ορίζοντας των επιτοκίων, ο
πληθωρισμός και οι δανειακές ανάγκες της κυβέρνησης. Αρκετοί παράγοντες έχουν
οδηγήσει σε μία σημαντική μείωση στον σταθμισμένο μέσο του κόστους
εξυπηρέτησης του χρέους, όπως η εφαρμοζόμενη στρατηγική διαχείρισης του
δημοσίου χρέους, η διαφάνεια στην έκδοση τίτλων, η μείωση των επιτοκίων
δανεισμού και η αναδιάρθρωση της διάρκειας του χρέους.

4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
4.1
Ένα εναλλακτικό σενάριο: ανάλυση ευαισθησίας των
δημοσιονομικών προβλέψεων
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια ανάλυση ευαισθησίας των δημοσιονομικών
προβλέψεων για την περίοδο 2007-2009. Παρουσιάζεται ένα πιο ‘απαισιόδοξο’
σενάριο για τον ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και οι προβλέψεις αυτού
του σεναρίου συγκρίνονται με εκείνες του ‘βασικού’ σεναρίου.
Στο εναλλακτικό σενάριο, γίνεται η υπόθεση ότι κάποιοι από τους υπάρχοντες
κινδύνους για το διεθνές περιβάλλον επαληθεύονται. Οι κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται
με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και ΑΕΠ, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ή
την επίπτωση που μπορεί να έχει στην ανάπτυξη η περιοριστική σε παγκόσμια
κλίμακα νομισματική πολιτική. Αν οι κίνδυνοι αυτοί επαληθευτούν, θα μπορούσαν
να επηρεάσουν αρνητικά τη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας.

Πίνακας 9: Σύγκριση του βασικού με το εναλλακτικό σενάριο
Ρυθμός ανάπτυξης
Αποπληθωριστής ΑΕΠ (% μεταβολή)
Ποσοστό ανεργίας
Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης, % του ΑΕΠ
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης, % του ΑΕΠ

Βασικό Σενάριο
2007 2008 2009
3,9
4,0
4,1
3,2
3,0
2,8
8,2
7,4
6,5
2,4
1,8
1,2
100,1 95,9 91,3

Εναλλακτικό Σενάριο
2007 2008 2009
3,5
3,5
3,5
3,1
2,9
2,6
8,4
7,8
7,3
2,4
1,9
1,4
100,6 97,0 93,3

Το εναλλακτικό σενάριο προβλέπει ένα χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (3,5%).
Οι ρυθμοί αύξησης όλων των συνιστωσών του ΑΕΠ αναμένεται να είναι χαμηλότεροι
σε σχέση με αυτούς του βασικού σεναρίου και έτσι η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό
είναι επίσης χαμηλότερη, κατά μέσο όρο, κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα ετησίως.
Χαμηλότερος είναι και ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης, ενώ τα ποσοστά
ανεργίας είναι υψηλότερα. Όσον αφορά στα δημόσια οικονομικά, προβλέπεται ότι τα
τρέχοντα έσοδα του δημοσίου θα αυξάνονται με ρυθμούς μικρότερους κατά 0,4 – 0,6
π.μ. ετησίως. Το εναλλακτικό σενάριο υποθέτει επίσης την περικοπή επενδυτικών και
καταναλωτικών δαπανών, έτσι ώστε να διασφαλισθεί ότι το έλλειμμα της Γενικής
Κυβέρνησης θα παραμείνει κάτω από την ‘τιμή αναφοράς’ με ένα περιθώριο
ασφαλείας. Ο λόγος χρέους / ΑΕΠ, στο εναλλακτικό σενάριο παραμένει σε πτωτική
τροχιά, αν και τα επίπεδα παραμένουν υψηλότερα σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

4.2

Σύγκριση του ΠΣΑ 2006 με το ΠΣΑ 2005

Οι αποκλίσεις των στοιχείων του τρέχοντος προγράμματος από εκείνα του ΠΣΑ του
2005, για την περίοδο 2005 - 2008 παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.
Ο ρυθμός ανάπτυξης του 2006 εκτιμάται στο 4%, υψηλότερος από αυτόν που
προβλεπόταν στο προηγούμενο ΠΣΑ κατά 0,2 π.μ. Οι προβλεπόμενοι ρυθμοί
ανάπτυξης του τρέχοντος ΠΣΑ για την περίοδο 2007-08, είναι παρόμοιοι με αυτούς
του προηγούμενου προγράμματος.
Σχετικά με το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, για το 2006, η
πρόβλεψη του ΠΣΑ του 2005 συνέπεσε με την εκτίμηση πραγματοποιήσεων. Για τα
έτη 2007-8, οι διαφορές μεταξύ των δύο προγραμμάτων είναι οριακές. Οι αποκλίσεις
μεταξύ των δύο επικαιροποιήσεων, όσον αφορά το χρέος της γενικής κυβέρνησης ως
ποσοστό του ΑΕΠ φανερώνουν τον επιταχυνόμενο ρυθμό αποκλιμάκωσης του
δημοσίου χρέους.

Πίνακας 10:

Αποκλίσεις από το προηγούμενο ΠΣΑ

% ΑΕΠ
Ρυθμός ανάπτυξης
ΠΣΑ/2005
ΠΣΑ/2006

2005

2006

2007

2008

3,6

3,8

3,8

4,0

3,7

4,0

3,9

4,0

2009

4,1

Διαφορά

0,1

0,2

0,1

0,0

Αποταμίευση Γενικής
Κυβέρνησης (%ΑΕΠ)
ΠΣΑ/2005
ΠΣΑ/2006

-4,3

-2,6

-2,3

-1,7

-5,2

-2,6

-2,4

-1,8

Διαφορά

-0,9

0,0

-0,1

-0,1

107,9

104,8

101,1

96,8

107,5

104,1

100,1

95,9

-0,4

-0,7

-1,0

-0,9

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης
(%ΑΕΠ)
ΠΣΑ/2005
ΠΣΑ/2006
Διαφορά

-1,2

91,3

5
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
5.1

Εξελίξεις από την πλευρά των δαπανών

Η Ελληνική κυβέρνηση, εντείνοντας την προσπάθειά της για τον εξορθολογισμό των
δαπανών του Δημοσίου τομέα και με σκοπό την διασφάλιση της επιτυχούς εκτέλεσης
του κρατικού προϋπολογισμού για τα επόμενα έτη, έχει θέσει σε ισχύ, όπως
αναφέρεται παραπάνω, ένα νέο νόμο (3402/06) που αποσκοπεί στην βελτίωση των
διαδικασιών για τον έλεγχο και την διαχείριση των δημοσίων δαπανών. Στο πλαίσιο
του νόμου αυτού, ιδρύεται η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων με
αποστολή τον έλεγχο όλων των δημοσίων οργανισμών της γενικής κυβέρνησης. Με
την βοήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, θα
πραγματοποιούνται έλεγχοι στα Υπουργεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους
τους δημόσιους οργανισμούς. Η Διεύθυνση αναμένεται να προτείνει διορθωτικά
μέτρα όταν κρίνεται απαραίτητο, ώστε οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού να
μην υπερβαίνουν τις αρχικές εκτιμήσεις.
Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού επιδεικνύουν σημάδια
επιβράδυνσης, καθώς το 2006 αυξάνονται με ρυθμό 5,1% από 8% το 2005. Η
περιστολή των δαπανών είναι αποτέλεσμα προσεκτικών παρεμβάσεων πολιτικής.
Συγκεκριμένα, οι μισθοί και οι συντάξεις θα αυξηθούν κατά 6,6%. Η αύξηση των
δαπανών για μισθούς περιλαμβάνει και το αποτέλεσμα από προηγούμενες χρονιές
των δαπανών από προσλήψεις επιτακτικού χαρακτήρα, κυρίως στα νοσοκομεία, την
εκπαίδευση και τα σώματα ασφαλείας. Ωστόσο, αναμένεται η εξοικονόμηση 180 εκ.
ευρώ, σε σχέση με ό,τι είχε αρχικά προϋπολογιστεί. Τέλος, ο απρόβλεπτα αυξημένος
ρυθμός συνταξιοδοτήσεων αναμένεται να οδηγήσει σε μια μικρή υπέρβαση των
δαπανών για συντάξεις κατά 77 εκ. ευρώ.
Για το 2006, οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση και την περίθαλψη αναμένεται
να αυξηθούν κατά 2,9%, από 16,3% το 2005. Οι λειτουργικές δαπάνες αναμένεται να
αυξηθούν κατά 7,8%, σε ένα βαθμό λόγω του αυξημένου κόστους των εκλογών για

την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και λόγω των αυξημένων επιχορηγήσεων στην
ανώτατη εκπαίδευση. Οι πληρωμές για τόκους καταγράφουν μια μείωση κατά 2,5%,
σε σύγκριση με το 2005, το οποίο αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 70 εκ. ευρώ
συγκριτικά με τις αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισμού.
Σε ένα πλαίσιο ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της προσπάθειας για
περιορισμό της δημόσιας κατανάλωσης, η Ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει ως
προτεραιότητα για τα ερχόμενα έτη την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
χαμηλόμισθων και την επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. Στο μακροχρόνιο
ορίζοντα, η οικονομική δικαιοσύνη και η κοινωνική συνοχή είναι βασικές
συνιστώσες για την βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτή τη βάση, οι
δαπάνες για μισθούς και συντάξεις το 2007 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6,4%. Η
αύξηση αυτή, όπως αναφέρεται παραπάνω, ανέρχεται στο επίπεδο των 1244 εκ. ευρώ
και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, αυξήσεις των συντάξεων του ΟΓΑ κατά 600 εκ.
ευρώ, αύξηση του ΕΚΑΣ κατά 190 εκ. ευρώ και την καταβολή της επιστροφής του
ΛΑΦΚΑ που ανέρχεται σε 110 εκ. ευρώ. Οι λειτουργικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά
2,1%, σε σύγκριση με 7,8% το 2006, και θα φθάσουν στο συνολικό ποσό των 8732
εκ. ευρώ ή το 20% των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού.
Οι πρωτογενείς δαπάνες προβλέπεται να μειωθούν σταδιακά από το 20,9% του ΑΕΠ
το 2006 σε 20,3% του ΑΕΠ το 2009. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να
μειωθεί σταδιακά στο 91,3% το 2009, από 107,5% το 2005 και 104,1% το 2006. Για
το 2007, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί κατά 4 π.μ. , από
τις οποίες οι 2 π.μ. προέρχονται από το πρωτογενές πλεόνασμα. Το πρωτογενές
πλεόνασμα θα συνεισφέρει περαιτέρω στην μείωση του χρέους κατά 2,4 π.μ. το 2008
και 2,9 π.μ. το 2009.
5.2

Εξελίξεις από την πλευρά των εσόδων

Η κυβέρνηση προχώρησε κατά το 2006 στην λήψη μέτρων μονίμου χαρακτήρα για
την ενίσχυση των εσόδων, και όπως αναλύεται και στην ενότητα 3.2, η πλήρης
απόδοσή τους αναμένεται μέσα στο ερχόμενο έτος. Όλα αυτά τα μέτρα αναμένεται να
αυξήσουν την συνεισφορά των ειδικών φόρων στα συνολικά έσοδα, προσεγγίζοντας
το επίπεδο του 13,5% του ΑΕΠ το 2006, αυξημένο από το 13,1% το 2005.
Επιπρόσθετα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αναμένεται να
αυξηθούν κατά 9,9% σε σύγκριση με το 2005.
Η πολιτική φορολογίας των επιχειρήσεων το 2006, εστιάζοντας στις ανάγκες της
ευρύτερης στρατηγικής για οικονομική μεγέθυνση με περισσότερες θέσεις
απασχόλησης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, συνέβαλλε περαιτέρω στη
δημιουργία ενός βελτιωμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ως μέρος αυτής της
προσπάθειας, η Ελληνική κυβέρνηση συνέχισε την σταδιακή μείωση του συντελεστή
φορολογίας εισοδήματος στα κέρδη των επιχειρήσεων από 35% το 2004 στο 25% το
2007.
Η κυβέρνηση
επιδιώκοντας
μεταρρύθμιση
μεταξύ των

τώρα προχωρά στη δεύτερη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης,
ένα πιο απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Η φορολογική
θα διευρύνει την φορολογική βάση και θα ενισχύσει την ισότητα
φορολογουμένων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την αύξηση του

αφορολογήτου εισοδήματος από τα € 11000 στα € 12000, τη σταδιακή μείωση των
φορολογικών συντελεστών των μεσαίων εισοδημάτων, καθώς επίσης και την
συνέχιση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μέσω των εντατικοποιημένων
ελέγχων που θα αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες που παρέχονται από την Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Το 2007, τα έσοδα από την άμεση φορολογία αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,8%,
ενώ αντίστοιχα οι έμμεσοι φόροι θα αυξηθούν κατά 8,8%. Τα συνολικά έσοδα
αναμένεται να ανέλθουν στα € 51370 εκατ., από € 47830 εκατ. το 2006.
Επισημαίνεται ότι για την περίοδο 2007-2009, τα έσοδα του τακτικού
προϋπολογισμού υπολογίζεται να αυξηθούν από 24,5% του ΑΕΠ το 2007 σε 25% του
ΑΕΠ το 2009. Αναφορικά με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο ετήσιος
ρυθμός αύξησης των εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 9,6% το 2007,
αυξανόμενος στο 11% το 2008, ενώ θα επανέλθει στο 9,5% το 2009.
5.3

Ποιότητα των δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων

Η Ελληνική κυβέρνηση διατηρεί την δέσμευσή της για την βελτίωση της διαφάνειας
και της ακρίβειας των δημοσιονομικών λογαριασμών. Τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο
του 2006, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία πραγματοποίησε μεθοδολογικές
επισκέψεις για την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τις εκκρεμότητες που είχαν
επισημανθεί στις ανακοινώσεις της, στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 και 24 Απριλίου 2006.
Οι εκκρεμότητες αυτές αφορούσαν την καταγραφή ενός αριθμού συναλλαγών: τις
συναλλαγές στους λογαριασμούς της κοινωνικής ασφάλισης, τις εισπράξεις και
πληρωμές για την περίοδο 2002-2005, τους λογαριασμούς άλλων κυβερνητικών
οργανισμών, καθώς επίσης και τις συναλλαγές με την Ε.Ε. μεταξύ άλλων. Μετά από
τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία την Ελλάδος
(ΕΣΥΕ), η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία γνωστοποίησε με την Ανακοίνωση της
23ης Οκτωβρίου 2006 ότι αίρει όλες τις επιφυλάξεις για τα στοιχεία αναφορικά με το
δημόσιο έλλειμμα και χρέος. Αναγνώρισε έτσι την σημαντική πρόοδο που έχει
επιτευχθεί στη συλλογή και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων. Για τη συνέχεια, η
Ελληνική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για την
περαιτέρω βελτίωση των στατιστικών μεθόδων, καθιστώντας πιο έγκαιρη και έγκυρη
την καταγραφή των δημοσιονομικών στοιχείων.
Πρόσφατα, η ΕΣΥΕ προχώρησε στην αναθεώρηση των στοιχείων του Ελληνικού
ΑΕΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2223/96, ο οποίος
απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε αναθεώρηση των λογαριασμών
τους τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, με την αλλαγή του έτους βάσης. Η τελευταία
σημαντική αναθεώρηση των στοιχείων του ΑΕΠ έλαβε χώρα το 1994. Αφορούσε την
εφαρμογή του ΕΣΟΛ79 στο έτος αναφοράς 1988 και οδήγησε σε αύξηση του ΑΕΠ
μεγαλύτερη του 20%. Στο μεσοδιάστημα των δύο μεγάλων αναθεωρήσεων υπήρξε
μόνο μια αναθεώρηση, χωρίς την χρήση νέων ερευνών. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι
τώρα, οι εθνικοί λογαριασμοί χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία της Απογραφής του
Πληθυσμού του 1981. Η επικαιροποίηση του έτους αναφοράς του ΑΕΠ ενισχύθηκε
μεταξύ άλλων από την νέα πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στις έρευνες για την
μέτρηση της προστιθέμενης αξίας στον τομέα των υπηρεσιών και από την πιο
πρόσφατη δεκαετή Απογραφή του Πληθυσμού. Ως αποτέλεσμα αυτών των νέων
στατιστικών ερευνών και της σχετικής μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε, είμαστε πλέον

σε θέση να μετρήσουμε καλύτερα την οικονομική δραστηριότητα στον τομέα των
υπηρεσιών, και πιο συγκεκριμένα σε κλάδους όπως το χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο,
οι μεταφορές, οι κατασκευές και ο τουρισμός μεταξύ άλλων. Σημειώνουμε ότι τα
μεγέθη του ΑΕΠ που περιλαμβάνονται σε αυτό το επικαιροποιημένο ΠΣΑ βασίζονται
ακόμη στα μη αναθεωρημένα στοιχεία.

6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες προβολές για την επίδραση της γήρανσης του
πληθυσμού στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών (που αυτή τη
στιγμή επικαιροποιούνται), οι δημογραφικές εξελίξεις οδηγούν σε σημαντική αύξηση
του ποσοστού της δαπάνης για συντάξεις στο ΑΕΠ μέχρι το 2050. Μικρότερη είναι η
επιβάρυνση για τις δαπάνες υγείας, ενώ δεν προκύπτει επιβάρυνση για τα συστήματα
μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων, για το εκπαιδευτικό σύστημα ή λόγω των
επιδομάτων ανεργίας.
Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την επιλογή της κυβέρνησης για εξασφάλιση της
ευρύτερης δυνατής συναίνεσης για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης έχει ξεκινήσει ήδη από την άνοιξη του 2006 ο εθνικός διάλογος για το
ασφαλιστικό. Επιπλέον, συστάθηκε «Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη Μελέτη του
Ασφαλιστικού Συστήματος», της οποίας προΐσταται ο Πρόεδρος της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ). Η Επιτροπή αυτή έχει την ευθύνη και την εποπτεία
για την εξασφάλιση της επάρκειας και της ακρίβειας των μελετών που θα
αποτυπώσουν το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι εργασίες της Επιτροπής
θα έχουν ολοκληρωθεί ως το φθινόπωρο του 2007, έτσι ώστε όλες οι πληροφορίες, τα
σενάρια και οι προτάσεις να δημοσιοποιηθούν έγκαιρα στο ευρύτερο κοινό.
Σημαντική προτεραιότητα σε αυτό τον τομέα αποτελεί επίσης και ο εξορθολογισμός
των δαπανών Υγείας, ώστε να αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες δαπάνες για την
υγεία που προαναφέραμε. Τα σχετικά μέτρα και πολιτικές περιγράφονται διεξοδικά
στη φετινή Έκθεση Προόδου για το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2005 –
2008.

