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ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το παρόν επικαιροποιημένο

Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι το

πρώτο μετά την έξοδο της χώρας μας από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
Η άρση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος από το Συμβούλιο Υπουργών
Οικονομικών ήταν η αναγνώριση της επιτυχίας της ελληνικής κυβέρνησης να
περιορίσει το έλλειμμα σε επίπεδα κάτω του 3% του ΑΕΠ με αξιόπιστο και βιώσιμο
τρόπο, όπως επίσης και της μεγάλης βελτίωσης που έχει επιτευχθεί όσον αφορά στη
διαφάνεια των δημοσιονομικών στοιχείων και στη δυναμική των προσαρμογών
ελλείμματος – χρέους.

Η βασική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης, όπως παρουσιάζεται σε αυτό το
Πρόγραμμα, είναι η συνέχιση της μείωσης του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης
κατά 0,5% του ΑΕΠ, σε διαρθρωτικούς όρους, μέχρι να επιτευχθεί ο μεσοπρόθεσμος
στόχος, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεύτερη επιδίωξη είναι η επίτευξη ισοσκελισμένου
προϋπολογισμού μέχρι το 2010. Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη με υψηλούς
ρυθμούς διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για την εξυγίανση των δημοσίων
οικονομικών. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση
της διαφάνειας των δημοσιονομικών στατιστικών συνεχίζεται σύμφωνα με πολύ
συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης.
Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι ο ένας από τους άξονες του προγράμματος
οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την επιτάχυνση της αύξησης
της παραγωγικότητας. Μέρος αυτής της προσαρμογής αναδιανέμεται ως κοινωνικό
μέρισμα με την μορφή στοχευμένων δαπανών για πιο δίκαιη κατανομή των
εισοδημάτων και για μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ο δεύτερος άξονας του
προγράμματος αφορά στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ως στόχο τη
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του
ιδιωτικού τομέα, τόνωση των παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης. Έμφαση δίνεται επίσης και στην τόνωση της εξωστρέφειας της
Ελληνικής οικονομίας μέσω δράσεων προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και
της επέκτασης των εμπορικών σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο .
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Η γήρανση του πληθυσμού προβλέπεται να έχει έντονο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα
των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για
ταχύτατη επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου συμβάλλει στη
βελτίωση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών.

Η μεταρρύθμιση του

ασφαλιστικού συστήματος, όμως, σίγουρα αποτελεί τμήμα αυτής της προσπάθειας.
Η κυβέρνηση προετοιμάζει μια σημαντική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
συστήματος το επόμενο έτος. Στόχος είναι να γίνει το σύστημα πιο δίκαιο, βιώσιμο
και αποτελεσματικό.
Το υπόλοιπο του προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής. Το δεύτερο κεφάλαιο
παρουσιάζει τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, καθώς επίσης και τις προβλέψεις
για την περίοδο 2008-2010. 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 το παρόν επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης με
το προηγούμενο. 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 κοινές υποθέσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εξωτερικό περιβάλλον του Φθινοπώρου 2007. Οι
βασικές μακροοικονομικές υποθέσεις του Προγράμματος περιλαμβάνονται στον
παρακάτω Πίνακα.
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Πίνακας 1:Βασικές υποθέσεις για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον

2006

2007

2008

2009

2010

3,1

4,3

4,3

4,3

4,3

3,8

4,3

4,4

4,5

4,5

1,26

1,36

1,42

1,42

1,42

0,6

0,7

0,2

0,0

0,0

6,0

5,6

5,3

5,4

5,5

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ε.

3,0

2,9

2,4

2,4

2,5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, εξαιρ. ΕΕ

9,8

8,0

7,5

7,1

7,5

8,0

7,8

7,1

7,7

7,7

ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ($ ΗΠΑ/ βαρέλι)

66,2

70,6

78,8

76,0

75,0

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (ετήσιος μέσος)
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (ετήσιος
μέσος)
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ / $ ΗΠΑ (ετήσιος μέσος)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, εξαιρ.
Ε.Ε.

2.2. Κυκλικές εξελίξεις και τρέχουσες προοπτικές
2.2.1 Η Ελληνική οικονομία το 2006
Η ελληνική οικονομία σημείωσε έναν ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4,2%
το 2006, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το μέσο ρυθμό μεγέθυνσης των
χωρών της Ευρωζώνης (2,8%). Η εγχώρια ζήτηση είχε θετική συμβολή στην αύξηση
του ΑΕΠ κατά 6,65 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το εξωτερικό ισοζύγιο είχε αρνητική
συμβολή κατά 1,97 ποσοστιαίες μονάδες. Παρ’ όλα αυτά, η συμβολή των εξαγωγών
αγαθών, κατά 1,13 ποσοστιαίες μονάδες, ήταν σημαντική με βάση τα ιστορικά
δεδομένα.
Η ουσιαστική συμβολή των επενδύσεων στην ανάπτυξη είναι επίσης εμφανής, καθώς
οι επενδύσεις σημείωσαν αύξηση κατά 14,8% (σε σταθερές τιμές). Οι εισροές από
άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν επίσης σημαντικά το 2006, ανερχόμενες σε €
4.275,4 εκατομμύρια., ή $ 5.370 εκατομμύρια, σε σύγκριση με ένα μέσο ετήσιο ποσό
της τάξης των $ 1.000 εκατομμυρίων καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90.
Η αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 5%
(αποπληθωρισμένο με τον ΔΤΚ) ήταν ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στην
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 4,2% σε σταθερές τιμές. Η συνολική
πιστωτική επέκταση στον ιδιωτικό τομέα συνέχισε να αυξάνεται το 2006 κατά
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περισσότερο από 20%, δίνοντας ώθηση τόσο στις επενδύσεις όσο και στην ιδιωτική
κατανάλωση. Πιο συγκεκριμένα, η πιστωτική επέκταση στις επιχειρήσεις
επιταχύνθηκε στο 16,6%, έναντι 14,7% το 2005, ενώ τα στεγαστικά δάνεια
αυξήθηκαν κατά 25,8% έναντι 33,5% το 2005 και η καταναλωτική πίστη αυξήθηκε
κατά 23,9% έναντι 28,7% το 2005.
Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 11,5% (σε πραγματικούς όρους),
συμμετέχοντας κατά 26,8% στο ρυθμό ανάπτυξης. Το ποσοστό αύξησης των αγορών
εξωτερικού έφτασε στο 9,8%, συμβάλλοντας κατά συνέπεια στην επιτάχυνση του
ποσοστού αύξησης των εξαγωγών. Οι εξαγωγές υπηρεσιών σε σταθερούς όρους
παρέμειναν στα επίπεδα του 2005.
Η επέκταση της εγχώριας ζήτησης, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές του
πετρελαίου, οδήγησαν στην αύξηση των εισαγωγών αγαθών κατά 14.5% σε
τρέχουσες τιμές και των εισαγωγών των υπηρεσιών κατά 8.7%. Το έλλειμμα
τρεχουσών συναλλαγών (σε εθνικολογιστική βάση) αυξήθηκε στο 14.4% του ΑΕΠ
από 13.4% το 2005. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό μέρος των συνολικών
εισαγωγών αποτελείται από παραγωγικό εξοπλισμό, ενισχύοντας κατά συνέπεια το
αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας.
Παρά τη σημαντική αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, ο πληθωρισμός παρέμεινε σε
πτωτική πορεία. Ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 3,2% κατά μέσο όρο έναντι του 3,5% το
2005. Ο πυρήνας του πληθωρισμού μειώθηκε στο 2,7%, από 3,1% το 2005. Το
ποσοστό απασχόλησης, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, αυξήθηκε
στο 61%, από 59,4% το 2004 και 56% το 1998.

2.2.2. Η Ελληνική Οικονομία το 2007
Η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών
τριμήνων του 2007. Το ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, αυξήθηκε κατά 4,1%,
υπερβαίνοντας

κατά

συνέπεια

την

πρόβλεψη

που

περιλαμβάνεται

στο

επικαιροποιημένο πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης του Δεκεμβρίου του 2006
(3,9%).
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Οι εξαγωγές και οι επενδύσεις παραμένουν οι σημαντικότεροι παράγοντες που
συμβάλουν στην ανάπτυξη το 2007. Το ποσοστό αύξησης των επενδύσεων
(συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των αποθεμάτων) ήταν 9,3% κατά τη
διάρκεια των πρώτων τριών τριμήνων του έτους, σε σύγκριση με 12,4% την
αντίστοιχη περίοδο του 2006. Επιπλέον, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) αυξήθηκαν κατά 6,3% σε τρέχουσες τιμές την περίοδο
Ιανουαρίου

Οκτωβρίου.

Αντίθετα,

ο

όγκος

της

ιδιωτικής

οικοδομικής

δραστηριότητας (σύμφωνα με τις άδειες οικοδομών), μειώθηκε κατά 5,5% (περίοδος
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου) έναντι αύξησης 4,6%, την αντίστοιχη περίοδο του 2006.
Η συνολική τελική κατανάλωση (δημόσια και ιδιωτική) αυξήθηκε κατά 3,0% κατά τη
διάρκεια των πρώτων τριών τριμήνων του 2007. Το ποσοστό αύξησης του όγκου των
λιανικών πωλήσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου παρέμεινε υψηλό (2,8%),
ενώ τα νέα ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 5,3% έπειτα
από τη στασιμότητα που σημείωσαν το 2006 (τρίμηνα 1-3).
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν, σε σταθερές τιμές, κατά 7,2% τα
τρία πρώτα τρίμηνα του έτους σε σύγκριση με 4,2% την αντίστοιχη περίοδο του
2006, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,3% (8,4% την
αντίστοιχη περίοδο του 2006).
Με βάση αυτές τις εξελίξεις, η αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται στο 4,1% για ολόκληρο το
έτος. Αυτή η εκτίμηση υπερβαίνει τις προβλέψεις του προηγούμενου ΠΣΑ κατά 0,2
εκατοστιαίες μονάδες. Ο πραγματικός μέσος μισθός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά
3,2%

και

το

πραγματικό

ακαθάριστο

διαθέσιμο

εισόδημα

κατά

4,1%

(αποπληθωρισμένο με τον ΔΤΚ) συμβάλλοντας στην εύρωστη αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης, η οποία αναμένεται στο 3,2%. Οι συνολικές επενδύσεις εκτιμάται ότι
θα αυξηθούν κατά 8,9% συμβάλλοντας 2,4 ποσοστιαίες μονάδες στο ρυθμό
ανάπτυξης. Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων (μη συμπεριλαμβανομένων των
επενδύσεων για κατοικίες) κατά 13,7% είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι
συμβάλλει κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες στο ρυθμό ανάπτυξης. Οι εξαγωγές αγαθών
και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 8%, συμβάλλοντας 1,7 ποσοστιαίες
μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ, ενώ οι εισαγωγές, λόγω των υψηλών επενδύσεων σε
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παραγωγικό εξοπλισμό και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, αναμένεται να αυξηθούν
κατά 8,4%.
Το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε πτωτική τροχιά από το 1ο τρίμηνο του 2004 όταν
έφθασε το 11,3% (στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού). Το ποσοστό αυτό
μειώθηκε στο 7,9% το 3ο τρίμηνο του 2007. Το ποσοστό των μακροχρονίως ανέργων
μειώθηκε από 5,7% το 2004 (πρώτο τρίμηνο) σε 4,3% το 2007 (τρίτο τρίμηνο). Για
το 2007, η συνολική απασχόληση εκτιμάται να αυξηθεί κατά 1,8% και το ποσοστό
ανεργίας αναμένεται να φθάσει το 7,6% σε εθνικολογιστική βάση. Η επίδραση της
ανάπτυξης στην απασχόληση στην Ελληνική οικονομία έχει βελτιωθεί τα τελευταία
χρόνια: η ελαστικότητα της απασχόλησης ως προς τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ
ανέρχεται στο 0,5, πλησιάζοντας την αντίστοιχη ελαστικότητα των χωρών της Ε.Ε.
Ο πληθωρισμός (ΔΤΚ) μέχρι το Σεπτέμβριο επιβραδύνθηκε στο 2,7% από 3,3% κατά
τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου του 2006. Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο ο
πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,1% και 3,9% αντίστοιχα, λόγω της σημαντικής
αύξησης των τιμών του πετρελαίου σε ευρώ (κατά 20,4% τον Οκτώβριο και 37,9% το
Νοέμβριο). Την ίδια περίοδο το ποσοστό πληθωρισμού στην Ευρωζώνη
επιταχύνθηκε στο 2,6% και 3,1% αντίστοιχα. Παρά την αύξηση αυτή, ο μέσος όρος
ανόδου του ΔΤΚ στο11-μήνο (Ιανουάριος-Νοέμβριος) παρέμεινε κάτω από 3%,
φθάνοντας το 2,8%. Η διαφορά πληθωρισμού μεταξύ της Ελλάδας και Ευρωζώνης
(που μετριέται από τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή), μειώνεται
βαθμιαία από 1,3 εκατοστιαίες μονάδες το 2005 σε 1,1 εκατοστιαίες μονάδες το 2006
και σε 0,8 εκατοστιαίες μονάδες το Νοέμβριο του 2007. Συνολικά για το 2007, το
ποσοστό αύξησης του αποπληθωριστή ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να μειωθεί
στο 2,7%, από 3,5% το 2006, δηλαδή 0,3 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερος από την
πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους
(Νοέμβριος 2006).
Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχουν
συμβάλλει σημαντικά στην πραγματική σύγκλιση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ των
27, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε μονάδες σταθερής αγοραστικής δύναμης) να φθάνει
στο 98,4% το 2007, από 92,4% το 2003.
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2.3 Μεσοπρόθεσμο σενάριο
Το βασικό σενάριο στηρίζεται στις υποθέσεις ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα
σταθεροποιηθεί και ότι τα αποτελέσματα της αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές
αγορές δεν θα διαχυθούν ευρέως. Ειδικότερα, γίνεται η υπόθεση ότι τα αρνητικά
αποτελέσματα στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ θα είναι
περιορισμένα.
Το πραγματικό ΑΕΠ, μετά από ένα μέσο ποσοστό αύξησης 4% κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων τριών ετών, εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται με το ρυθμό του
δυνητικού ΑΕΠ, 4%, κατά τη χρονική διάρκεια του προγράμματος. Παρά τις υψηλές
τιμές του πετρελαίου και την διαρκή ενίσχυση του ευρώ έναντι του Αμερικανικού
δολαρίου, η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Αυτός ο ρυθμός
ανάπτυξης υποστηρίζεται από μια σειρά παραγόντων, όπως η μείωση των
φορολογικών συντελεστών του εισοδήματος φυσικών προσώπων, η υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων με βάση το νέο πλαίσιο του νόμου για τα επενδυτικά κίνητρα
και τις ΣΔΙΤ , καθώς και από τη συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών. Η Ελληνική
οικονομία θα συνεχίσει να απολαμβάνει τα οφέλη της πλήρους εφαρμογής του
πρώτου κύματος των διαρθρωτικών αλλαγών, ενώ περισσότερες μεταρρυθμίσεις είναι
σε εξέλιξη.
Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να συνεχίσει την ισχυρή αύξηση της (3,4% κατά
μέσο όρο στη προβλεπόμενη περίοδο), που προκύπτει από τη σημαντική αύξηση του
διαθέσιμου εισοδήματος (3,6%) και την αύξηση των πραγματικών αμοιβών της τάξης
του 2,4%. Η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος στηρίζεται στη σημαντική
αύξηση της απασχόλησης, στη χαμηλότερη ανεργία, καθώς επίσης και στα
στοχευμένα

μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος και τις ελαφρύνσεις στο φόρο

εισοδήματος.
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Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος προβλέπεται σημαντική αύξηση της
απασχόλησης (κατά μέσο όρο στο 1,8%), ωθούμενη από την ισχυρή οικονομική
δραστηριότητα,. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί στο 6% το 2010.
Η ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα, εκτός κατοικιών, στηρίζεται στους υγιείς
ισολογισμούς των επιχειρήσεων, στην αυξημένη απόδοση του κεφαλαίου, την
ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του Γ’ ΚΠΣ και στην υλοποίηση των
επενδυτικών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί ήδη στα πλαίσια του επενδυτικού
νόμου.
Όσον αφορά το εξωτερικό ισοζύγιο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένονται
να παραμείνουν δυναμικές. Παράγοντες που ενισχύουν τις εξαγωγές είναι οι θετικές
εξελίξεις στις γειτονικές αγορές, η αύξηση της παραγωγικότητας, η θετική προοπτική
για τις ευρωπαϊκές χώρες, τα υψηλά έσοδα από τον τουρισμό και τα μεγαλύτερα
έσοδα από τη ναυτιλία ως αποτέλεσμα της επέκτασης του Ελληνικού ναυτικού
στόλου. Οι εισαγωγές αναμένονται να συμβαδίσουν με την εγχώρια ζήτηση. Με βάση
αυτές τις εξελίξεις, καθ’όλη την περίοδο του προγράμματος, το έλλειμμα στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα μειωθεί ελαφρώς ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Στα επόμενα έτη ο πληθωρισμός προβλέπεται να είναι συγκρατημένος παρά τις
τρέχουσες εξελίξεις των τιμών των αγαθών διεθνώς. Η πρόβλεψη αυτή είναι συνεπής
με το σταδιακά μειούμενο ρυθμό αύξησης του κατά μονάδα ονομαστικού κόστους
εργασίας (από 3,7% το 2007 σε 2,6% το 2010).
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Πίνακας 1α. Μακροοικονομικές Προοπτικές
Κωδικός
ESA
1. Πραγματικό ΑΕΠ
2. Ονομαστικό ΑΕΠ

2006

2006

2007

δις
ευρώ

2008

2009

2010

% Μεταβολή

B1*g

175.8

4,2

4,1

4,0

4,0

4,0

B1*g

214.0

7,7

7,2

7,0

6,7

6,8

Συνιστώσες του πραγματικού ΑΕΠ
3. Ιδιωτική κατανάλωση

P.3

128.2

4,2

3,2

3,5

3,4

3,4

4. Δημόσια κατανάλωση

P.3

26.7

-0,7

4,2

0,7

1,0

1,2

P.51

48.0

14,8

8,9

10,5

7,3

7,5

P.52 +
P.53

-0,4

-0,2

-0,1

-0,4

-0,1

0,0

5. Ακαθ. επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
6. Μεταβολή αποθεμάτων (% του ΑΕΠ)
7. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

P.6

37.9

5,1

8,0

7,3

7,6

7,7

8. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

P.7

64.6

8,7

8,4

7,8

7,2

7,0

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

-

6,65

5,39

5,63

4,79

4,95

P.52 +
P.53

-

-0,49

0,07

-0,24

0,31

0,08

B.11

-

-1,97

-1,36

-1,35

-1,10

-1,02

2007

2008

2009

2010

2,8

2,7

Πίνακας 1β. Οι εξελίξεις στις τιμές
2006

2006

% Μεταβολή

2000=1
1. Αποπληθωριστής ΑΕΠ

1.217

2. Αποπληθωριστής Ιδιωτ. Κατανάλωσης

1.185

3. ΕνΔΤΚ

3,4

3,0

2,8

3,5

2,7

2,8

2,7

2,6

3,3

2,9

2,8

2,7

2,6

4. Αποπληθωριστής Δημόσιας Κατανάλωσης

1.267

3,4

3,5

3,7

3,6

3,6

5. Αποπληθωριστής Επενδύσεων

1.150

3,2

2,9

2,3

2,1

2,0

1.236

3,4

2,2

2,1

1,9

1,8

1.142

3,5

1,6

1,7

1,7

1,7

2008

2009

2010

1,7

1,6

6. Αποπληθωριστής Εξαγωγών Αγαθών και
Υπηρεσιών
7. Αποπληθωριστής Εισαγωγών Αγαθών και
Υπηρεσιών

Πίνακας 1γ. Εξελίξεις στην αγορά εργασίας
Κωδικός
ESA

2006

2006

2007

Επίπεδο

% Μεταβολή

1. Απασχόληση, άτομα (000)

4647.2

2. Απασχόληση, ώρες εργασίας (εκατ.)

8518.5

1,8

1,1

1,1

1,0

0,9

3. Ποσοστό ανεργίας (%), (000)

434,5

8,6

7,6

6,8

6,3

6,0

1,7

2,3

2,2

2,3

2,4

4. Παραγωγικότητα, απασχολούμενοι
5. Παραγωγικότητα, ώρες εργασίας
6. Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας (δις ευρώ)
7. Κατά κεφαλή αμοιβές (χιλ. Ευρώ))

D.1

2,5

1,8

1,9

2,4

3,0

2,9

3,0

3,1

76.7

9,3

8,6

7,9

7,6

7,6

25.4

6,3

6,1

5,3

5,0

5,0
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Πίνακας 1δ. Ισοζύγια Τομέων
% ΑΕΠ

Κωδικός
ESA

2006

2007

2008

2009

2010

B.9

-12,3

-12,8

-12,7

-12,5

-12,2

-12,6

-12,9

-13,2

-13,3

-13,4

-1,9

-1,7

-1,2

-0,8

-0,5

1. Καθαρός δανεισμός από την αλλοδαπή
εκ των οποίων:
-Ισοζύγιο αγαθών και Υπηρεσιών
-Ισοζύγιο Εισοδημάτων και Μεταβιβάσεων
- Καθαρές κεφαλαιακές συναλλαγές

2,1

1,8

1,7

1,7

1,7

B.9

-9,6

-9,9

-10,8

-11,4

-12,0

EDP B.9

-2,5

-2,7

-1,6

-0,8

0,0

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,2

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

3 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
3.1 Η Στρατηγική Οικονομικής Πολιτικής
Τον Ιούνιο του 2007, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN)
προχώρησε στον τερματισμό της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την
Ελλάδα επικροτώντας τη σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή των τελευταίων
τριών χρόνων. Η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα συνεχίζει να επικεντρώνεται στη
δημοσιονομική εξυγίανση και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η ασφαλιστική
μεταρρύθμιση αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης για τον επόμενο
χρόνο. Το δημόσιο έλλειμμα

παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από το όριο που

ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας στο 3% του ΑΕΠ για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο,
παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν αναπόφευκτα
αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία. Η μείωση του ελλείμματος τα τελευταία
χρόνια είναι πολύ σημαντική αν αναλογιστεί κανείς ότι το έλλειμμα ήταν 7.3% του
ΑΕΠ το 2004.
Η κυβέρνηση προχωρεί στη δεύτερη φάση της δημοσιονομικής προσαρμογής και του
μεταρρυθμιστικού της προγράμματος,, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του
ισοσκελισμένου προϋπολογισμού μέχρι το 2010, με ετήσια μείωση του διαρθρωτικού
ελλείμματος τουλάχιστον 0.5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.
3.2 Τρέχουσες Δημοσιονομικές Εξελίξεις και ο Μεσοπρόθεσμος Στόχος
Ο προϋπολογισμός του 2008 θέτει ως στόχο για το δημόσιο έλλειμμα το 1,6% του
ΑΕΠ. Το μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής από το 2007 είναι σχεδόν μία
ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ. Ο στόχος για το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης
είναι 3,4% του ΑΕΠ με βάση τον προϋπολογισμό.
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Το 2007 το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο
4,1% του ΑΕΠ με βάση τον προϋπολογισμό. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα
διαμορφωθεί στο 2,7% του ΑΕΠ σε σχέση με το 2,2% του ΑΕΠ που είχε τεθεί ως
στόχος στον προϋπολογισμό του 2007. Η συγκεκριμένη απόκλιση οφείλεται σε
απρόβλεπτα, μη-επαναλαμβανόμενα γεγονότα με αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις.
Αυτά τα γεγονότα είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η κυβερνητική δαπάνη κατά 0,5%
του ΑΕΠ και ήταν: οι μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού που είχαν ως αποτέλεσμα
την έκτατη οικονομική αρωγή των πυρόπληκτων, η διεξαγωγή των βουλευτικών
εκλογών, και η τακτοποίηση του χρέους προς την Ολυμπιακή Αεροπορία με βάση τις
δικαστικές αποφάσεις. Επιπρόσθετα, η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007
συμπεριέλαβε δαπάνη της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ ως έκτακτη καταβολή στον
κοινοτικό προϋπολογισμό ως αποτέλεσμα της πρόσφατης αναθεώρησης του ΑΕΠ,
καθώς επίσης και της διευθέτησης θεμάτων που αφορούσαν την προηγούμενη
αναθεώρηση του ΑΕΠ που έγινε το 1994. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτές οι δαπάνες
είναι έκτακτου και προσωρινού χαρακτήρα και προκλήθηκαν από γεγονότα πέρα από
την επιρροή της κυβέρνησης.
Επιπρόσθετα (βλέπε Πίνακα 2), τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν από 39,5% του ΑΕΠ
το 2006 σε 39.9% του ΑΕΠ το 2007. Υπήρξε μια σημαντική αύξηση στα έσοδα από
την έμμεση φορολογία. Αυτή οφείλεται πρώτον, στα μέτρα για την αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής που άρχισαν να αποδίδουν υψηλότερα έσοδα ΦΠΑ, και δεύτερον στα
υψηλότερα έσοδα ειδικού φόρου κατανάλωσης σε προϊόντα καπνού και καυσίμων.
Παράλληλα, η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με την σταδιακή μείωση
των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων έχει αφήσει τα σχετικά έσοδα του
τακτικού προϋπολογισμού αμετάβλητα.
Συγκεκριμένα, η καλή απόδοση στα φορολογικά έσοδα αιτιολογείται από:
•

την αναπροσαρμογή των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης
(ΕΦΚ) στα πετρελαιοειδή προϊόντα, λόγω προσαρμογής του εθνικού δικαίου
στην Κοινοτική Οδηγία 2003/96/ΕΚ από 1/1/2007,
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•

την πλήρη απόδοση των μέτρων της αναπροσαρμογής του ελάχιστου ΕΦΚ
στα τσιγάρα από 27/7/2006 και της αύξησης του τέλους κινητής τηλεφωνίας
από 1/11/2006,

•

την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων από 1/3/2007,

•

την αποτελεσματικότητα των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων της
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και των λοιπών ελεγκτικών υπηρεσιών.
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Πίνακας 2. Δημοσιονομικές Προοπτικές της Γενικής Κυβέρνησης
Κωδικός
ESA

2006

2006

2007

δις
ευρώ

2008

2009

2010

% ΑΕΠ

Καθαρές Δανειακές Ανάγκες ανά υποτομέα (EDP B.9)
1, Γενική Κυβέρνηση

S,13

-5..3

-2,5

-2,7

-1,6

-0,8

0,0

S,1311

-8.3

-3,9

-4,4

-4,4

-2,3

-1,6

3, ΟΤΑ

S,1313

-0.1

-0,1

0,0

0,6

0,0

0,0

4, Κοινωνική Ασφάλιση

S,1314

3.1

1,5

1,7

2,2

1,6

1,7

2, Κεντρική κυβέρνηση

Γενική Κυβέρνηση (S13)
5, Συνολικά έσοδα

TR

84.6

39,5

39,9

41,1

41,7

42,3

6, Συνολικές δαπάνες

TE1

89.9

42,0

42,6

42,7

42,5

42,3

EDP B,9
EDP
D,41

-5.3

-2,5

-2,7

-1,6

-0,8

0,0

8.8

4,1

3,9

4,0

3,9

3,8

3.5

1,6

1,2

2,4

3,1

3,8

-0.97

-0,4

0,3

-0,1

7, Καθαρές δανειακές ανάγκες
8,Τόκοι
9, Πρωτογενές αποτέλεσμα
10, Έκτακτα μέτρα και μη επαναλαμβανόμενες
δαπάνες / έσοδα

Επιλεγμένα στοιχεία Εσόδων
11, Σύνολο φόρων

42.9

19,9

20,3

21,5

22,0

22,6

D,2

25.6

11,9

12,3

13,2

13,6

14,1

D,5

17.0

7,9

7,9

8,2

8,3

8,4

11γ, Φόρος κεφαλαίου

D,91

0.3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

12, Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης

D,61

28.3

13,2

13,3

13,5

13,6

13,8

13, Εισόδημα από περιουσία

D,4

11α, Έμμεσοι φόροι
11β, Άμεσοι φόροι

14, Λοιποί
15, Συνολικά έσοδα

TR

16, Φορολογικό Βάρος

2.0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

11.4

5,5

5,4

5,2

5,2

5,0

84.6

39,5

39,9

41,1

41,7

42,3

66.6

31,1

31,5

32,8

33,4

34,2

Επιλεγμένα στοιχεία Δαπανών
D,1+P,2

33.0

15,4

15,5

15,3

15,1

14,8

17α, Αμοιβές εργαζομένων

D,1

23.1

10,8

10,8

11,,0

11,0

10,9

17β, Ενδιάμεση κατανάλωση

P,2

17, Αμοιβές εργαζομένων +Ενδιάμεση κατανάλωση

18, Κοινωνικές μεταβιβάσεις
18α, Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος

18β, Κοινωνικές μεταβιβάσεις εκτός από αυτές σε
είδος
19, Τόκοι

9.9

4,6

4,7

4,3

4,1

3,9

35.5

16,6

17,2

17,8

18,0

18,3

D,6311,
D,63121,
D,63131

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

D,62

35.5

16,6

17,2

17,8

18,0

18,3

8.9

4,1

3,9

4,0

3,9

3,8

0.3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

20, Επιδοτήσεις

EDP
D,41
D,3

21, Ακαθ, επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

P,51

6.7

3,1

3,1

3,1

3,1

3,0

5.5

2,7

2,8

2,4

2,3

2,3

TE1

89.9

42,0

42,6

42,7

42,5

42,3

P,3

33.9

15,8

15,9

15,5

15,2

14,9

22, Λοιπές
23, Συνολικές δαπάνες
Δημόσια κατανάλωση (τρέχουσες τιμές)
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Όσον αφορά τους στόχους που θέτει ο προϋπολογισμός του 2008, το έλλειμμα της
γενικής κυβέρνησης αναμένεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω στο 1,6% του ΑΕΠ. Η
συγκεκριμένη δημοσιονομική προσαρμογή είναι πολύ σημαντική και ως μέγεθος, ενώ
είναι και ποιοτική. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα προβλέπεται ότι θα αυξηθούν
από το 39,9% του ΑΕΠ το 2007 στο 41,1% του ΑΕΠ το 2008. Αυτή η βελτίωση
οφείλεται σε μέτρα που έχουν νομοθετηθεί το 2007. Επιπλέον, η εντατικοποίηση των
προσπαθειών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα έχει θετική επίπτωση στην
βελτίωση των συνολικών εσόδων.

Όσον αφορά την πλευρά των δαπανών, η κυβέρνηση παραμένει πιστή στην δέσμευση
της για συνετή πολιτική το 2008, με δεδομένο ότι οι δαπάνες παραμένουν σχεδόν
αμετάβλητες στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2007 ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται οριακή αύξηση στο σύνολο των δαπανών της γενικής
κυβέρνησης της τάξης του 0,1% του ΑΕΠ.

Επιπρόσθετα, η προσπάθεια της

κυβέρνησης για περιορισμό της συνολικής δαπάνης το 2008 ενισχύεται με νέα
νομοθετική πρωτοβουλία δημιουργίας ελεγκτικών μηχανισμών. Μέχρι τώρα, οι
έλεγχοι αναφέρονταν μόνο στη νομιμότητα και την κανονικότητα της δημόσιας
δαπάνης όπως περιγράφεται στον εκάστοτε προϋπολογισμό.
Τέλος, ο μεσοπρόθεσμος στόχος της δημοσιονομικής πολιτικής είναι η επίτευξη
ισοσκελισμένου προϋπολογισμού μέχρι το 2010, με ετήσια μείωση του διαρθρωτικού
ελλείμματος τουλάχιστον κατά 0,5% του ΑΕΠ.

3.3 Διαρθρωτικά Ελλείμματα – Δημοσιονομική Πολιτική
Η εκτίμηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης είναι περίπου στο 4,0% για την
περίοδο 2007-2010 (βλέπε Πίνακα 3). Με βάση αυτή την εκτίμηση, το διαρθρωτικά
προσαρμοσμένο έλλειμμα το 2008 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,6% του ΑΕΠ
από 3,2% το 2007 και 3,7% το 2006. Στα επόμενα χρόνια, το διαρθρωτικό έλλειμμα
μειώνεται περαιτέρω προσεγγίζοντας το 0,8% το 2010. Η βελτίωση στο διαρθρωτικό
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έλλειμμα είναι πολύ σημαντική: 0,5 ποσοστιαίες μονάδες (π,μ,) του ΑΕΠ το 2007,
0,6 π,μ, του ΑΕΠ το 2008, 1,0 π,μ, το 2009 και 0,8 π,μ, το 2010.

Πίνακας 3, Κυκλικά Προσαρμοσμένο Έλλειμμα
% του ΑΕΠ

Κωδικός
ESA

1, Μεταβολή ΑΕΠ, σταθ, τιμές (%)
2, Καθαρές Δανειακές Ανάγκες Γεν, Κυβέρνησης
3, Τόκοι
4, Έκτακτα μέτρα και μη επαναλαμβανόμενες
δαπάνες / έσοδα
5, Ρυθμός μεταβολής Δυνητικού ΑΕΠ (%)

EDP B,9
EDP
D,41

2006

2007

2008

2009

2010

4,2

4,1

4,0

4,0

4,0

-2,5

-2,7

-1,6

-0,8

0,0

4,1

3,9

4,0

3,9

3,8

-0,4

0,3

-0,1

4,1

4,0

4,0

4,0

4,0

1,5

1,1

1,2

1,1

1,0

Συμβολή:
- Εργασίας
- Κεφαλαίου

1,8

1,8

1,9

2,0

2,0

- Συνολική παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής
6, Παραγωγικό κενό

0,8

1,1

0,9

1,0

1,0

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

7, Κυκλική συνιστώσα

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

8, Κυκλικά προσαρμοσμένο έλλειμμα

-3,3

-3,5

-2,5

-1,6

-0,8

9, Κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο

0,8

0,4

1,5

2,3

3,0

10, Διαρθρωτικό ισοζύγιο (8 - 4)

-3,7

-3,2

-2,6

-1,6

-0,8

3. 4 Εξελίξεις στο δημόσιο χρέος
Το μίγμα οικονομικής πολιτικής αποδίδει καρπούς, όχι μόνο όσον αφορά στο
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αλλά και ως προς το δημόσιο χρέος. Το 2007, το
χρέος της γενικής κυβέρνησης θα είναι χαμηλότερο κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες σε
σχέση με το 2004, ενώ αναμένεται να φθάσει το 82,9% του ΑΕΠ το 2010. Οι
παράγοντες που συντελούν σε αυτήν την εξέλιξη είναι τα αυξανόμενα πρωτογενή
αποτελέσματα (από έλλειμμα 2,4% το 2004 σε πλεόνασμα 1,2% το 2007 που φθάνει
το 3,8% το 2010), ο περαιτέρω περιορισμός των προσαρμογών ελλείμματος – χρέους,
τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις και η ταχεία αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ.

Παράλληλα, η διαχείριση του χρέους υποστηρίζεται από την ποιοτική και ποσοτική
ανάλυση κινδύνου, την ακριβή αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων και
εργαλείων καθώς και συγκρίσεις μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, το χαρτοφυλάκιο
του χρέους προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις συνθήκες της αγοράς, με αύξηση της
προβλεψιμότητας του κόστους εξυπηρέτησης και έλεγχο του χρηματοοικονομικού
κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, οι πληρωμές τόκων για το χρέος ελαχιστοποιούνται.
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Το 2007, η πολιτική έκδοσης τίτλων ορισμένων χωρών επηρεάστηκε από την κρίση
στις χρηματαγορές που ξεκίνησε από την αγορά δανείων χαμηλής εξασφάλισης στις
Η.Π.Α.. Αυτό δεν συνέβη στην Ελλάδα, όπου η χρηματοδότηση των δανειακών
αναγκών επιτεύχθηκε χωρίς προβλήματα, με μεσοσταθμικό κόστος 4,44% για μέση
διάρκεια 15,1 ετών (για νέο δανεισμό) και με λόγο υπερκάλυψης 3,83. Για το 2008
και τα υπόλοιπα χρόνια που καλύπτει το πρόγραμμα, η στρατηγική διαχείρισης του
χρέους αναμένεται να εστιάσει:
•

Στη διατήρηση της διακύμανσης της χρηματοοικονομικής διάρκειας εντός του
εύρους των 4,3 – 4,5 ετών.

•

Στη διατήρηση της σχέσης χρέους σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου σε
αναλογία 80% - 20% αντίστοιχα.

•

Στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για τη μέτρηση και εκτίμηση των κινδύνων του
χαρτοφυλακίου.

•

Στη διατήρηση του ποσοστού του χρέους που αναχρηματοδοτείται ή
ανατιμολογείται εντός των επόμενων 12 μηνών κάτω από το 35% του
συνολικού χρέους.

•

Στη διατήρηση του ποσοστού λήξης του χρέους για το διάστημα των
επόμενων 5 χρόνων κάτω από το 55% του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Πίνακας 4, Χρέος Γενικής Κυβέρνησης
% του ΑΕΠ

Κωδικός
ESA

2006

2007

2008

2009

2010

1, Ακαθ, Χρέος

95,3

93,4

91,0

87,3

82,9

2, Μεταβολή ποσοστού Χρέους

-2,7

-1,9

-2,4

-3,7

-4,4

1,6

1,2

2,4

3,1

3,8

4,1

3,9

4,0

3,9

3,8

Συμβολή στη μεταβολή του χρέους
3, Πρωτογενές πλεόνασμα
4, Τόκοι

EDP
D,41

5, Παράγοντες προσαρμογής

1,9

1,8

2,0

1,4

1,2

6, Προκύπτον επιτόκιο

4,8

4,7

4,8

4,9

4,9
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4

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΚΑΙ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΜΕ

ΤΗΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
4.1 Εναλλακτικό Σενάριο Ανάλυση Ευαισθησίας των Δημοσιονομικών
Προβλέψεων
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια ανάλυση ευαισθησίας των δημοσιονομικών
προβλέψεων

για την περίοδο 2008-2010. Παρουσιάζεται ένα πιο απαισιόδοξο

σενάριο για το ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και οι προβλέψεις αυτού
του σεναρίου συγκρίνονται με εκείνες του ‘βασικού’ σεναρίου.
Στο εναλλακτικό σενάριο εξετάζεται η υπόθεση ότι θα υπάρξει μια επιδείνωση στην
αγορά κατοικιών στις ΗΠΑ, γεγονός που θα επιφέρει μια ανώμαλη προσγείωση της
Αμερικάνικης οικονομίας, επιτείνοντας έτσι την αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές
αγορές. Η συμπίεση της πιστωτικής επέκτασης παγκοσμίως μπορεί να έχει αρνητική
επίδραση τόσο στις οικονομίες των χωρών της Ε.Ε. όσο και στην Ελληνική
οικονομία, με πιθανή αρνητική επιρροή στους ρυθμούς μεταβολής των εξαγωγών, της
κατανάλωσης και των επενδύσεων.
Στο εναλλακτικό σενάριο προβλέπεται μικρότερος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης σε
σχέση με το βασικό σενάριο. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ σε αυτό το
σενάριο προβλέπεται να είναι 3,8% το 2008, 3,5% το 2009 και 3,7% το 2010. Ο
ρυθμός αύξησης της εγχώριας ζήτησης είναι χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν του
βασικού σεναρίου και έτσι η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό είναι επίσης ελαφρά
χαμηλότερη. Μικρότερος είναι και ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης, ενώ τα
ποσοστά

ανεργίας

είναι

αντίστοιχα

υψηλότερα.

Ο

στόχος

για

μηδενικό

δημοσιονομικό έλλειμμα το 2010 δεν επιτυγχάνεται σε αυτό το σενάριο.
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Πίνακας 5, Σύγκριση του βασικού με το εναλλακτικό σενάριο
Βασικό Σενάριο

Εναλλακτικό Σενάριο

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Ρυθμός ανάπτυξης

4,0

4,0

4,0

3,8

3,5

3,7

Αποπληθωριστής ΑΕΠ (% μεταβολή)

2,8

2,8

2,7

2,8

2,7

2,7

Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης, % του ΑΕΠ

1,6

0,8

0,0

1,7

1,1

0,4

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης, % του ΑΕΠ

91,0

87,3

82,9

91,2

88,3

84,6

4.2 Σύγκριση του ΠΣΑ 2007 με το ΠΣΑ 2006
Οι αποκλίσεις των στοιχείων του τρέχοντος προγράμματος από εκείνα του ΠΣΑ του
2006, για την περίοδο 2006 - 2009 παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.

Οι προβλεπόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης του τρέχοντος ΠΣΑ για την περίοδο 2008-2010,
είναι παρόμοιοι με αυτούς του προηγούμενου προγράμματος. Ο ρυθμός ανάπτυξης
του 2007 εκτιμάται στο 4,1%, υψηλότερος από αυτόν που προβλεπόταν στο
προηγούμενο ΠΣΑ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα στοιχεία του ελλείμματος και του χρέους της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του
ΑΕΠ, διαφέρουν μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο
επικαιροποιήσεων, οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η ΕΣΥΕ έχει αναθεωρήσει τα
στοιχεία του ΑΕΠ κατά 9,6% σε σχέση με τα στοιχεία του ΑΕΠ που
περιλαμβάνονταν στο ΠΣΑ του 2006. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το
έτος 2007 είναι επίσης αυξημένο σε σχέση με το ΠΣΑ-2006 κατά 0,5% του ΑΕΠ,
λόγω κυρίως της έκτακτης απόδοσης στην Ε.Ε. του ποσού των 1110 εκατ, ευρώ από
την αναθεώρηση του ΑΕΠ.
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Πίνακας 6. Αποκλίσεις από το προηγούμενο ΠΣΑ
Κωδικός
ESA

2006

2007

2008

2009

2010

ΠΣΑ/2006

4,0

3,9

4,0

4,1

---

ΠΣΑ/2007

4,3

4,1

4,0

4,0

4,0

Διαφορά

0,3

0,2

0,0

-0,1

---

ΠΣΑ/2006 (*)

-2,6

-2,4

-1,8

-1,2

---

ΠΣΑ/2007

-2,5

-2,7

-1,6

-0,8

0,0

ΠΣΑ/2006 (*)

104,1

100,1

95,9

91,3

---

ΠΣΑ/2007

95,3

93,4

91,0

87,3

82,9

Ρυθμός ανάπτυξης

Αποταμίευση Γενικής Κυβέρνησης (%ΑΕΠ)

EDP B,9

Διαφορά
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (%ΑΕΠ)

Διαφορά
(*) Μη αναθεωρημένα στοιχεία ΑΕΠ

5.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5.1 Εξελίξεις στην πλευρά των δαπανών
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται στο 2,7% του ΑΕΠ φέτος και
αναμένεται να μειωθεί στο 1,6% το 2008. Οι βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί με τον
προϋπολογισμό του 2007, φαίνεται ότι θα επιτευχθούν, παρά τα πρόσθετα κονδύλια
ύψους 1,103 εκατ, ευρώ (0,5% του ΑΕΠ) που διατέθηκαν για την αντιμετώπιση των
αποτελεσμάτων των πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού και την ανακούφιση των
πληγέντων, τις βουλευτικές εκλογές, καθώς και για την τακτοποίηση των οφειλών
του Ελληνικού Δημοσίου στην Ολυμπιακή Αεροπορία, σύμφωνα με τις αποφάσεις
του διαιτητικού δικαστηρίου.
Ειδικότερα, το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης θα ανέλθει στο 4,1% του ΑΕΠ σε
βάση προϋπολογισμού (έναντι του προϋπολογιζόμενου 3,95% του ΑΕΠ), ενώ σε
επίπεδο γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,7% του ΑΕΠ
(έναντι προϋπολογιζόμενου 2,2%). Η εκτίμηση αυτή για το 2007 περιλαμβάνει και
ποσό ύψους 1,110 εκατ, ευρώ (0,5% του ΑΕΠ) για την έκτακτη απόδοση στην ΕΕ,
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λόγω της πρόσφατης αναθεώρησης του ΑΕΠ και της τακτοποίησης των
εκκρεμοτήτων από την προηγούμενη αναθεώρηση.
Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, πλην χρεολυσίων, ως ποσοστό
του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 27,2% το 2006 στο 27,8% το 2007, κυρίως λόγω μη
επαναλαμβανόμενων δαπανών, όπως προαναφέρθηκε. Οι δαπάνες για μισθούς είναι
κατά 5,9% υψηλότερες από το 2006, αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν οριακά
από 6,4% (2006) σε 6,3% φέτος. Το συνολικό ποσό για μισθούς και συνάξεις
διατηρείται σταθερό ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 9,1%.
Οι δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη εκτιμάται ότι αυξάνονται κατά
14,9% το 2007 (ανέρχονται στο 4,7% του ΑΕΠ φέτος από 4,4% το 2006), γεγονός
που αποδίδεται κυρίως στις αυξήσεις του ΟΓΑ κατά € 599 εκατ, του ΕΚΑΣ κατά €
138 εκατ, και του ΛΑΦΚΑ κατά € 72 εκατ.. Οι δαπάνες για τόκους αυξάνονται
ελαφρώς κατά 1,7% σε σχέση με το 2006.
Για το 2008 οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται να
μεταβληθούν οριακά μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ ανερχόμενες στο 27,9%. Αυτό
ισχύει παρά τη σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τη στήριξη των φτωχών
νοικοκυριών και την αύξηση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
για την ενίσχυση των επενδύσεων και την τόνωση της ανάπτυξης.
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πρωτογενών δαπανών αναμένεται να μειωθεί στο
7,3% από 11,7% μεταξύ των ετών 2007 και 2008. Ο κρατικός προϋπολογισμός του
2008 περιλαμβάνει περίπου € 950 εκατ, (0,4% του ΑΕΠ) για οικονομική στήριξη
στα φτωχά νοικοκυριά. Το ποσό αυτό καλύπτει αυξήσεις στις συντάξεις του ΟΓΑ,
του ΕΚΑΣ, στα επιδόματα ανεργίας και τη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου
Κοινωνικής Συνοχής. Έτσι, οι δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη
προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω στο 5,1% του ΑΕΠ τον επόμενο χρόνο.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για
την ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, το οποίο θα χρηματοδοτεί
ολοκληρωμένα προγράμματα και θα παρέχει σημαντική εισοδηματική ενίσχυση στα
φτωχά νοικοκυριά. Οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα έχουν αποδειχθεί
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αναποτελεσματικές, δεδομένου ότι μόλις το 13% των φτωχών νοικοκυριών
καταφέρνει να υπερβεί το όριο της φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (ο
αντίστοιχος κοινοτικός μέσος όρος είναι στο 38,5%). Αυτό αποδίδεται κυρίως στο
γεγονός ότι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις δεν είναι στοχευμένες προς αυτούς που
πραγματικά έχουν ανάγκη.
Το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής θα χρηματοδοτηθεί τα επόμενα χρόνια
σταδιακά με ποσό που θα φτάσει τα 2 δις € ετησίως, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
ενίσχυσης κατά μέσο όρο με 1000 € ανά φτωχό πολίτη κατ’ έτος. Ο στόχος της
κυβέρνησης είναι να μειωθεί το ποσοστό της φτώχειας στο 15% εντός της επόμενης
πενταετίας.
Επίσης, αυξημένες δαπάνες ύψους 670 εκατ, ευρώ (περίπου 0,3% του ΑΕΠ)
προβλέπονται για τη βελτίωση του μισθολογίου και των συντάξεων των
στρατιωτικών, την καταβολή της έκτακτης παροχής στους δικαστικούς και τη
χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες οδηγώντας τις
δαπάνες για μισθούς και συντάξεις στο 9,2% του ΑΕΠ το 2008.
Το ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί σταδιακά στο 82,9% το 2010,
από 98% το 2005 κι 93,4% το 2007. Για το 2008, το χρέος της γενικής κυβέρνησης
προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, και η συμβολή του
πρωτογενούς πλεονάσματος θα είναι 2,3 ποσοστιαίες μονάδες. Το πρωτογενές
πλεόνασμα θα συμβάλλει περαιτέρω στην αποκλιμάκωση του χρέους κατά 3,1
ποσοστιαίες μονάδες το 2009 και 3,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2010.
5.2 Εξελίξεις στην πλευρά των εσόδων
Στον προϋπολογισμό του έτους 2008 τα καθαρά έσοδα της κεντρικής κυβέρνησης
προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ύψος των 60.052 εκατ, ευρώ (€ 55.520 εκατ, τα
έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και 4.532 εκατ, ευρώ του ΠΔΕ). Σύμφωνα με
την πρόβλεψη αυτή τα έσοδα διαμορφώνονται στο 24,5% του ΑΕΠ από 23,7% του
έτους 2007.
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Παρά τη συνεχιζόμενη μείωση του φορολογικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά, τα φορολογικά έσοδα το 2008 αυξάνονται με ρυθμό 12,9%, φθάνοντας
το 22,3% του ΑΕΠ από 21,1% το 2007. Η προσπάθεια μείωσης των φορολογικών
συντελεστών στα εισοδήματα των νοικοκυριών που ξεκίνησε φέτος θα ολοκληρωθεί
το 2009. Τα μεσαία εισοδήματα θα φορολογούνται με συντελεστή 25% το 2009, αντί
για 30% και 40% που ίσχυε το 2006. Η βελτίωση αυτή των φορολογικών εσόδων θα
επιτευχθεί κυρίως με τη συμβολή της δραστικής μείωσης της φοροδιαφυγής από την
εντατικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και την αναμόρφωση
του συστήματος φορολόγησης και διακίνησης των καυσίμων. Παράλληλα, η
εφαρμογή του μέτρου της έκπτωσης δαπανών με αποδείξεις, η παροχή κινήτρων για
την ανταπόκριση των φορολογούμενων στις υποχρεώσεις τους αναμένεται να
βοηθήσουν περαιτέρω προς την κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα, απλοποιείται και
εξορθολογίζεται η φορολογία ακινήτων με την καθιέρωση της ενιαίας φορολογίας
ακινήτων.
Το Νοέμβριο ψηφίστηκε στη Βουλή νόμος για την ενίσχυση της προσπάθειας κατά
της φοροδιαφυγής. Η κυβέρνηση στοχεύει στην αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών και
των φορολογικών αρχών, όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και την αποκατάσταση
σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογουμένων και
φορολογούσας αρχής. Επιδιώκεται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της
αντικειμενικότητας

των φορολογικών

ελέγχων

η

παροχή

κινήτρων

στους

φορολογούμενους για τη λήψη φορολογικών στοιχείων ιδιαίτερα σε τομείς όπου η
φοροδιαφυγή είναι περισσότερο έντονη. Συγκροτείται Εθνικό Συμβούλιο για την
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών
εταίρων. Δημιουργείται ομάδα επιστημονικής τεκμηρίωσης σε θέματα φορολογικής
πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Δημιουργείται ειδικός
μηχανισμός στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου για την παρακολούθηση των
χρεών στις ΔΟΥ και των εσόδων και χρεών στα τελωνεία. Θα υποβάλλεται μια
ετήσια έκθεση στη Βουλή αναφορικά με τον απολογισμό του ελεγκτικού έργου και τα
δηλωθέντα εισοδήματα των φορολογουμένων.
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Πλαίσιο 1: Το Εθνικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η
μονάδα ανάλυσης φορολογικής πολιτικής
Το Εθνικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αποτελεί
συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Θα υποβάλλει
προτάσεις για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον προληπτικό και κατασταλτικό
έλεγχο της εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ειδικά στο ΦΠΑ και σε
περιπτώσεις λαθρεμπορίου, προτάσεις με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών για
καλύτερες υπηρεσίες στους φορολογούμενους, θα συζητά προτάσεις που υποβάλλουν
οι κοινωνικοί εταίροι για τη φοροδιαφυγή και άλλα συναφή θέματα. Το Συμβούλιο
υπό την προεδρία του ίδιου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών θα
συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο.
Η επιστημονική ομάδα που θα συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
θα παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τα φορολογικά μέτρα, θα παρακολουθεί τις
διεθνείς εξελίξεις στον τομέα αυτό (ΕΕ, ΟΟΣΑ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί) και θα
υποβάλλει προτάσεις για θέματα φορολογικής πολιτικής.

Μεγάλο μέρος της προβλεπόμενης αύξησης των εσόδων για το 2008 προέρχεται από
την περαιτέρω αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, η κυβέρνηση κατέθεσε
πρόσφατα στη Βουλή νομοσχέδιο για την εξομοίωση του φόρου πετρελαίου
θέρμανσης και κίνησης. Το μέτρο στοχεύει στην αντιμετώπιση της εκτεταμένης
φοροδιαφυγής στην αγορά πετρελαίου, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης με το χαμηλό
φορολογικό συντελεστή χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις. Τα νοικοκυριά θα
εξακολουθούν να προμηθεύονται το πετρέλαιο θέρμανσης με το μειωμένο φόρο που
ισχύει σήμερα, ενώ η διαφορά του φόρου θα επιστρέφεται από το Δημόσιο στους
ιδιοκτήτες πρατηρίων, αφού υποβάλλουν εκείνοι κατάσταση με τις αγορές και τις
πωλήσεις πετρελαίου.
Παράλληλα το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το Δεκέμβριο, προβλέπει
αναμόρφωση και απλοποίηση της φορολογίας ακινήτων και έχει δύο βασικά
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στοιχεία: Πρώτον, καταργείται ο φόρος κληρονομιάς στα ακίνητα για τους
κληρονόμους α' και β' κατηγορίας. Όπως έχει ανακοινωθεί, θεσπίζεται μόνο ένα
τέλος που έχει συντελεστή 1% επί της αντικειμενικά προσδιοριζόμενης αξίας των
ακινήτων που μεταβιβάζονται ως συνέπεια θανάτου ή γονικής παροχής. Η πρώτη
κατοικία απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης και από το τέλος μεταβίβασης
ακινήτων (για την απαλλαγή, ορίζεται ως ανώτατο όριο στην επιφάνεια του
αγοραζόμενου ακινήτου τα 200 τ,μ,).
Δεύτερον, θεσπίζεται ενιαίο τέλος ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) με χαμηλό συντελεστή, σε
αντικατάσταση μιας σειράς φόρων που επιβάρυναν τα ακίνητα. Ο συντελεστής
υπολογισμού του ενιαίου τέλους ακινήτων ορίζεται στο 0,1% για τα φυσικά πρόσωπα
και στο 0,6% για τα νομικά πρόσωπα. Απαλλάσσεται και πάλι η κύρια κατοικία των
φυσικών

προσώπων,

για

κατοικίες

έως

200

τ.μ.

και

για

αντικειμενικά

προσδιοριζόμενη αξία έως 300.000 ευρώ.
5.3 Διαρθρωτικές αλλαγές στις δημόσιες δαπάνες και τα έσοδα
Η κυβέρνηση προωθεί δύο πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των
δημόσιων

οικονομικών.

Η

πρώτη

πρωτοβουλία

είναι

η

αποτύπωση

του

Προϋπολογισμού με δομή προγραμμάτων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών. Θα διευκολύνει επίσης τον πολυετή
σχεδιασμό προϋπολογισμών και θα ενισχύσει τη διαφάνεια στη δημοσιονομική
διαχείριση. Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά την εφαρμογή νέου λογιστικού
συστήματος που θα υποστηρίζει τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την ορθή
απεικόνιση των δημοσίων οικονομικών και την αποτελεσματική υλοποίησή του.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών θα προχωρήσει στην ενσωμάτωση των
ειδικών εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών στον κρατικό προϋπολογισμό, θα
εντείνει περαιτέρω τους δημοσιονομικούς ελέγχους και θα υποχρεώσει τις δημόσιες
επιχειρήσεις να υποβάλλουν λογιστικές καταστάσεις κάθε εξάμηνο.

Με τη νέα αυτή μορφή προϋπολογισμών καθίσταται ευκολότερη η καταγραφή και ο
έλεγχος

της

αποδοτικότητας

των

δημόσιων

δαπανών,

ελέγχεται

η

αποτελεσματικότητα των διαφόρων δράσεων και το κόστος κάθε προγράμματος.
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Πλαίσιο 2: Θεσμικά μέτρα για τη βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης του
προϋπολογισμού
Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2008 συνοδεύεται από ειδική έκδοση που
περιλαμβάνει:
▪

Παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού σε λειτουργίες και

προγράμματα, υπό την μορφή ενός εθνικού σχεδίου προγραμμάτων:
Συγκεκριμένα το εθνικό σχέδιο προγραμμάτων
λειτουργίες
κεντρικής

και

προγράμματα τα οποία καλύπτουν τις δράσεις της

κυβέρνησης.

καταγράφονται

αναπτύσσεται σε

οι

Στο

λειτουργίες

πρώτο
και

επίπεδο
στο

κατηγοριοποίησης

δεύτερο

αναπτύσσονται

προγράμματα που περιλαμβάνουν το σύνολο των εσόδων αλλά και των
χρηματοδοτήσεων του κρατικού προϋπολογισμού. Τα προγράμματα
αναπτύχθηκαν και εντάχθηκαν στις λειτουργίες αφού ελήφθη υπόψη ο
σκοπός και η φύση των σχετικών δαπανών (τακτικός προϋπολογισμός και
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων).
▪

Περιγραφή

των

προγραμμάτων:

Περιλαμβάνεται

μια

πρώτη

προσπάθεια περιγραφής του περιεχομένου κάθε προγράμματος, Δίνεται
μια συνοπτική αναφορά των δράσεων του κράτους σε κάθε πρόγραμμα,
Κάθε υπουργείο μπορεί να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες από τις
λειτουργίες του εθνικού σχεδίου προγραμμάτων.
▪ Πιλοτικός σχεδιασμός: Παρουσιάζεται ένα πιλοτικό μοντέλο για τη
λειτουργία «Πολιτισμός, θρησκεία και αθλητισμός».
Επίσης, συστάθηκαν στο Υπουργείο δύο αυτοτελή τμήματα για να διευκολυνθεί η
βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών: α) το Τμήμα Αναμόρφωσης του
Συστήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης του Κρατικού Προϋπολογισμού με
κύριες

αρμοδιότητες

την

εισαγωγή

δομής

Προγραμμάτων

και

πολυετούς

προϋπολογισμού και τη διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης της απόδοσης και του
αποτελέσματος των προγραμμάτων και των κρατικών δραστηριοτήτων, β) το Τμήμα
Μετάβασης και Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος Λογιστικής στο Δημόσιο, με
κύριες αρμοδιότητες τη μετάβαση από το υπάρχον σύστημα λογιστικής του Δημοσίου
σε σύστημα διπλογραφικής λογιστικής δεδουλευμένης βάσης.
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5.4 Ποιότητα των Δημοσιονομικών Στατιστικών
Παράλληλα με την δημοσιονομική εξυγίανση η Ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να
επιδιώκει την βελτίωση της διαφάνειας και της εγκυρότητας των δημοσιονομικών
στατιστικών στοιχείων. Για την περίοδο 2003-2006 οι στατιστικές διαφορές, όπως
καταγράφονται στην προσαρμογή ελλείμματος – χρέους, διατηρήθηκαν αθροιστικά
σε αρνητικές τιμές (-0,1% του ΑΕΠ), υποδεικνύουν την καλή ποιότητα των
Ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων.
Η Ελληνική κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει την προηγούμενη χρονιά ένα σχέδιο
δράσης για την περαιτέρω βελτίωση των στατιστικών μεθόδων, στοχεύοντας σε
ακόμη

πιο έγκαιρη και αξιόπιστη συλλογή δημοσιονομικών στοιχείων για τη

γενική κυβέρνηση. Με βάση αυτό το σχέδιο δράσης, και σύμφωνα με το Νόμο
3557/2007, όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης απαιτείται να καταρτίζουν
λογιστικές

καταστάσεις

με

βάση

τις

αρχές

των

διεθνών

προτύπων

χρηματοοικονομικών πληροφοριών (International Financial Reporting Standards) το
2008. Επιπρόσθετα, μια εποπτική επιτροπή για την εφαρμογή των λογιστικών
προτύπων στον δημόσιο τομέα και άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης
αναμένεται να θεσμοθετηθεί σύντομα.
Επιπλέον, η ΕΣΥΕ με την συνεργασία της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΕΕ (Eurostat)
ολοκλήρωσε πρόσφατα την αναθεώρηση του συστήματος των εθνικών λογαριασμών,
βασισμένη κυρίως στην απογραφή του πληθυσμού του 2001 και σε μια σειρά από
έρευνες στους κλάδους των κατασκευών, μεταφορών και ξενοδοχείων. Με βάση τα
αναθεωρημένα στοιχεία, το ΑΕΠ με έτος βάσης το 2000 αυξήθηκε κατά 9,6%. Η
ανάλυση στο τρέχον Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι βασισμένη στα
αναθεωρημένα στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται σε όλους του Πίνακες του
Προγράμματος.
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6.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών αποτελεί
σημαντική πρόκληση για την Ελλάδα και, συνεπώς, κορυφαία προτεραιότητα της
κυβερνητικής πολιτικής. Σύμφωνα με τις τελευταίες κοινές Ευρωπαϊκές προβολές, 1 ο
δείκτης ηλικιακής εξάρτησης εκτιμάται πως θα αυξηθεί από 26% το 2004 σε 60% το
2050. Αυτές οι δημογραφικές εξελίξεις εμφανίζονται στη σχετική Έκθεση της EPC
του 2006 να οδηγούν σε αύξηση των δαπανών γήρανσης (για υγεία, εκπαίδευση και
επιδόματα ανεργίας) κατά 1,2% του ΑΕΠ μεταξύ 2004 και 2050. Αν και στην
Έκθεση του 2006 δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για συνταξιοδοτικές δαπάνες, οι πιο
πρόσφατες έως σήμερα διαθέσιμες εκτιμήσεις (οι οποίες περιλαμβάνονται στην
επικαιροποίηση του ΠΣΑ κατά το έτος 2002) προβλέπουν σημαντική αύξηση των
συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 10,2% του ΑΕΠ την περίοδο 2004-2050.
Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημοσίων
οικονομικών ακολουθώντας μια στρατηγική τριών στόχων:
(α) περιορίζοντας τον λόγο χρέους/ΑΕΠ και επιτυγχάνοντας ισοσκελισμένους
προϋπολογισμούς έως το 2010,
(β) συγκρατώντας τις δαπάνες υψηλού κινδύνου ως προς τη δημοσιονομική
βιωσιμότητα, κυρίως μέσω μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης του
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και
(γ) ενισχύοντας την απασχόληση και επιταχύνοντας το ρυθμό αύξησης της
παραγωγικότητας, με την υλοποίηση ενός κατάλληλου μίγματος
διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων,

σύμφωνα

με

τους

στόχους

της

Στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Η δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία τρία χρόνια έχει οδηγήσει
σε σημαντική μείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ. Τα επόμενα χρόνια, προβλέπεται
περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση αυτού του λόγου.
1

European Economy, Special Report No. 1/2006: “The impact of ageing on public expenditure:
projections for the EU25 Member States on pensions, health care, long-term care, education and
unemployment transfers (2004-2050)”.
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6.1 Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση
Καθοριστική παράμετρο αποτελεί ο συνεχιζόμενος διάλογος με στόχο τη διασφάλιση
πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
συστήματος. Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχιζόμενη διαδικασία και
είναι αποφασισμένη να επιτύχει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Τους περασμένους
15 μήνες προχώρησε σε μεγάλο βαθμό η καταγραφή της παρούσας κατάστασης και
των τάσεων εξέλιξης του συστήματος στο πλαίσιο των εργασιών της αρμόδιας
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Η εκπόνηση μιας επικαιροποιημένης αναλογιστικής
μελέτης έχει ανατεθεί στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), τα τελικά αποτελέσματα
της οποίας αναμένονται τον Ιούνιο του 2008. Τρέχουσες δράσεις εστιάζουν στην
αναμόρφωση των διοικητικών και οργανωτικών δομών του συστήματος, καθώς και
στο

θεσμικό

πλαίσιο

λειτουργίας

των

ασφαλιστικών

φορέων,

Ειδικότερα

προωθούνται:
•

Η συγχώνευση ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και ένταξής τους
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ αντίστοιχα.

•

Η ολοκλήρωση

του έργου για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου

Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων με την απόδοση ενός
μοναδικού Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης στο σύνολο του πληθυσμού.
•

Η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τις επενδύσεις των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της
περιουσίας τους και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

•

Η υποχρέωση των ασφαλιστικών ταμείων να παρουσιάζουν επιχειρησιακά
σχέδια, ισολογισμούς και αναλογιστικές μελέτες.

•

Η ίδρυση κέντρου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της κοινωνικής ασφάλισης
για τη διασύνδεση όλων των ασφαλιστικών ταμείων, με σκοπό την
αποτελεσματικότερη εποπτεία τους, και τη διευκόλυνση του σχεδιασμού
πολιτικής.

Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου κοινοβουλευτικού διαλόγου έχουν τεθεί επιλογές
πολιτικής που περιλαμβάνουν:
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•

περαιτέρω συγχωνεύσεις ασφαλιστικών ταμείων κύριας και επικουρικής
ασφάλισης,

•

την

αναθεώρηση

του

πλαισίου

πρόωρης

συνταξιοδότησης

–

συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης των βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελμάτων,
•

εκλογίκευση των συντάξεων αναπηρίας,

•

τη θέσπιση κινήτρων για παράταση του εργασιακού βίου και

•

την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής,

6.2 Μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Παράλληλα, προωθείται η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με στόχο,
μεταξύ άλλων, τη βελτίωση του οικονομικού, διαχειριστικού και διοικητικού
ελέγχου. Οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις περιγράφονται εκτενέστερα στην Έκθεση
Εφαρμογής 2007 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων και περιλαμβάνουν:
•

Τον νόμο 3580/2007 για τις προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με στόχο την οικονομική
εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας. Η
εκτιμώμενη εξοικονόμηση πόρων από τον πρώτο ήδη χρόνο λειτουργίας του
νέου συστήματος υπολογίζεται περίπου στα € 500 εκατομμύρια.

•

Την αναδιοργάνωση της περιφερειακής συγκρότησης του ΕΣΥ (νόμος
3527/2007), με την οποία έγινε συγχώνευση των Υγειονομικών Περιφερειών
(ΥΠΕ) από δεκαεπτά σε επτά. Στόχος της νέας περιφερειακής συγκρότησης
είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας
του συστήματος, ενισχύοντας ταυτόχρονα την περιφερειακή συγκρότηση του
Κράτους. Τα αναμενόμενα οφέλη περιλαμβάνουν:


Ετήσια εξοικονόμηση € 26.1 εκατομμυρίων μέσω της επίτευξης
οικονομιών κλίμακας.



Ορθολογικό και έγκαιρο προγραμματισμό σε ετήσια βάση των
ανθρώπινων, οικονομικών και τεχνολογικών πόρων.



Εκσυγχρονισμό της διοίκησης, μείωση της γραφειοκρατίας.



Αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συντονισμό.
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•

Καλύτερο οικονομικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο.

Την ανάπτυξη ενός αυτοτελούς, αυτοδιοικούμενου και ολοκληρωμένου
δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που περιλαμβάνει τη δημιουργία
ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και την ενεργοποίηση του θεσμού του
οικογενειακού ιατρού. Η ανάπτυξη δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
στοχεύει άμεσα στην αποσυμφόρηση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών της
δευτεροβάθμιας φροντίδας και έμμεσα στην οικονομική εξυγίανση της
λειτουργίας των νοσοκομείων.

•

Τη νέα νομοθεσία για μία ολοκληρωμένη πολιτική για το φάρμακο (νόμος
3457/2006), η οποία μεταξύ άλλων στοχεύει στην εξοικονόμηση πόρων για τα
ασφαλιστικά ταμεία μέσω του εξορθολογισμού των δαπανών. Αναπτύσσονται
σταδιακά οι απαραίτητοι μηχανισμοί, περιλαμβανομένης της εφαρμογής του
γραμμωτού κώδικα (barcode) στα φάρμακα για εύκολη ηλεκτρονική
καταχώρηση,

επεξεργασία

δεδομένων

και

ιχνηλασιμότητα

των

φαρμακευτικών προϊόντων. Παράλληλα, το έργο ελέγχου συνταγογραφίας
που εφαρμόζει ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)
αποτελεί πιλότο για τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας.
•

Την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και αυστηρών κανόνων
ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης στον χώρο της ψυχικής υγείας, με
στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτελεσματική δημοσιονομική
διαχείριση.

•

Επιπλέον, αξιοποιείται το πλαίσιο των ΣΔΙΤ για την κατασκευή και
συντήρηση κτηριακών υποδομών του ΕΣΥ με υποβληθείσες μελέτες
προϋπολογισμού € 1.5 δις, οι οποίες υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσουν
5.000 νέες άμεσες θέσεις εργασίας.

6.3 Αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση της παραγωγικότητας
Η εκτιμώμενη ραγδαία αύξηση του λόγου ηλικιακής εξάρτησης αναμένεται να
οδηγήσει σε συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού με αρνητικές επιπτώσεις στον
μελλοντικό δυνητικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Ενώ την περίοδο 2005-2007 ο
πραγματικός, μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ανήλθε σε 4%, μεταξύ 2030
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και 2050, σύμφωνα με την Έκθεση της EPC του 2006, ο πραγματικός ρυθμός
οικονομικής ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα περιοριστεί μόλις στο 0,8%. Είναι συνεπώς
σκόπιμο, να βελτιωθεί η αξιοποίηση του δυνητικού ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από
την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στην
αγορά εργασίας.
Μια σημαντική διάσταση της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ 2005 και 2007
αποτελεί η αύξηση της απασχόλησης και η παράλληλη μείωση της ανεργίας. Ο μέσος
ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης την περίοδο 2005-2006 ανήλθε σε 1,4%
από 0,96 την περίοδο 1992-2004 και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω σε 1,8% το
2007, Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από 10,5% το 2004 σε 8,6% το 2006
– στη χαμηλότερη τιμή από το 1994 – και αναμένεται περαιτέρω μείωση στο 7,6% το
2007 και 6,8% το 2008. Αυτές οι εξελίξεις έρχονται σε αντίθεση με τα προηγούμενα
χρόνια, όταν οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης αδυνατούσαν να
μετουσιωθούν σε αυξημένη απασχόληση. Ακόμη και όταν κάτι τέτοιο συνέβη
(κυρίως λόγω της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων) οι εισροές απασχόλησης
δεν συνοδεύονταν από ουσιαστική αποκλιμάκωση της ανεργίας.
Σημαντική δράση έχει αναληφθεί για την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης με
ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η ενεργός προώθηση της ισότητας, η επένδυση σε
υποδομές κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας παιδιών, καθώς και η ενίσχυση της
μερικής απασχόλησης έχουν συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης
των γυναικών από 42,5 το 2004 στο 47,4 το 2006.
Επιπρόσθετα μέτρα περιλαμβάνουν φορολογικά κίνητρα με στόχο τη μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης του εργασιακού εισοδήματος, αυξημένη εστίαση σε
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στην κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, καθώς
και στον εκσυγχρονισμό των κριτηρίων χορήγησης επιδομάτων ανεργίας.
Τέλος, αυξημένη έμφαση δίνεται στην αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω της
ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, της μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού
συστήματος (όπως η πρόσφατη μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), αλλά
και μέσω του ανοίγματος των αγορών και τη διάχυση των νέων τεχνολογιών.
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Σημαντική προτεραιότητα παραμένει η βελτίωση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας στο δημόσιο τομέα.
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