ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
Έχω την τιμή να θέσω στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας το τελικό σχέδιο του Κρατικού
Προϋπολογισμού του 2008, μετά από τη γόνιμη συζήτηση που διεξήχθη επί του προσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματος.
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2008 στηρίζεται στην πρόοδο που σταθερά σημειώνει η ελληνική
οικονομία από το 2004. Αποτελεί τη συνέχεια -ένα ακόμη βήμα- της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται από την αρχή της κυβερνητικής μας θητείας για μια δυναμική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία. Και συμπυκνώνει τις πολιτικές και τις δράσεις της Κυβέρνησης για το νέο πρότυπο ανάπτυξης
της οικονομίας για το οποίο είχαμε δεσμευθεί το Μάρτιο του 2004.
Από το 2004 εφαρμόζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Αποκαταστήσαμε τη δημοσιονομική διαφάνεια και περιορίζουμε δραστικά τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Μειώσαμε την άμεση φορολογία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Δώσαμε ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις. Ενισχύσαμε
με αποτελεσματικές δράσεις τις εξαγωγές μας. Υπερδιπλασιάσαμε την απορρόφηση των κοινοτικών
κονδυλίων. Με στοχευμένες πρωτοβουλίες ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή. Με την πολιτική μας,
μέσα σε τριάμισι χρόνια, δώσαμε ισχυρή ώθηση στην απασχόληση – η ανεργία έχει μειωθεί κατά
τρεις εκατοστιαίες μονάδες. Και, παρά την αλματώδη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, διασφαλίσαμε όλα αυτά τα χρόνια ρυθμούς ανάπτυξης που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
Με ένα καλά σχεδιασμένο και αποφασιστικό πρόγραμμα ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση της δημοσιονομικής εξυγίανσης επιτυγχάνοντας:
• Τη μείωση του ελλείμματος από 7,3% του ΑΕΠ (βάσει των στοιχείων του αναθεωρημένου
ΑΕΠ) που το παραλάβαμε το 2004, σε επίπεδα κάτω του 3% τόσο για το έτος 2006 όσο και
για το 2007,
• Τη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού επί του ΑΕΠ.
Μετά τις εκλογές του 2007, συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα με την ίδια προσήλωση
προς τον στόχο με την οποία ξεκινήσαμε. Επιδιώκουμε την περαιτέρω βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε σε μακροχρόνια βάση την ανάπτυξη, την απασχόληση
και την κοινωνική συνοχή.
Με την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2008 ξεκινάει η δεύτερη φάση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και συνεχίζεται η πολιτική των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων, που στήριξαν
και απαίτησαν οι πολίτες στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2007. Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί ένα ακόμη σταθερό βήμα για την επίτευξη των στόχων που με σαφήνεια θέσαμε στην κρίση των
πολιτών στις εκλογές. Στόχοι μας είναι:
•
•

η περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή και επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών ως
το 2010.
η ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα –ως το 2009- τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου
για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την απλοποίηση της φορολογίας ακινήτων,

•
•
•
•
•

η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής με στοχευμένες δράσεις για τις ευαίσθητες ομάδες του
κοινωνικού συνόλου, μέσω της ίδρυσης του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και της
καθιέρωσης της εθνικής σύνταξης,
η ενίσχυση της ανάπτυξης της Ελληνικής περιφέρειας με τη διάθεση του 80% των κοινοτικών
πόρων για την περίοδο 2007 έως 2013,
η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος για ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο
κοινωνικό κράτος,
η ενίσχυση του αναπτυξιακού προτύπου με τη συνέχιση της πολιτικής των αποκρατικοποιήσεων δίνοντας παράλληλα έμφαση σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξωστρέφειας, που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες,
η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας της δημοσιονομικής διαχείρισης, με την ανάπτυξη μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν την αναμόρφωση του συστήματος κατάρτισης και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού μέσω της καθιέρωσης προϋπολογισμού
προγραμμάτων και εφαρμογής σύγχρονου συστήματος λογιστικής στην Κεντρική Κυβέρνηση.

Με τον προϋπολογισμό του 2008 επιδιώκεται ειδικότερα:
•
•
•
•
•
•

η περαιτέρω μείωση του ελλείμματος στο 1,6% του ΑΕΠ,
η συνέχιση της αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους,
η ουσιαστική υποστήριξη των ευαίσθητων ομάδων του κοινωνικού συνόλου,
η αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, μέσω της ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών
και ενεργειών,
η ενίσχυση της Περιφέρειας και
η τακτοποίηση παλαιών οικονομικών εκκρεμοτήτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση
και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2008 συνοδεύει και ειδική έκδοση με τίτλο «Προϋπολογισμός
Προγραμμάτων 2008». Στόχος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι η ειδική αυτή
έκδοση να παρουσιάσει τον αρχικό σχεδιασμό και τα πρώτα βήματα των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων, αλλά και να συμβάλει στην ενημέρωση της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. 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, παρέχεται η δυνατότητα πολυετούς προγραμματισμού, και ενισχύεται η
διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Ταυτόχρονα, επιδίωξή μας είναι να αποτελέσει τη βάση συζήτησης με τα υπουργεία και τους λοιπούς φορείς για τις αλλαγές που θα επιφέρει ο
νέος τρόπος κατάρτισης, εκτέλεσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του προϋπολογισμού και τη
βελτίωση και περαιτέρω ανάλυση του Εθνικού Σχεδίου Προγραμμάτων που παρουσιάζεται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
Οι θετικές επιδόσεις της Ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές μάλιστα αναγνωρίστηκαν πρόσφατα και
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αποτέλεσμα μιας διαρκούς προσπάθειας, ενός συγκροτημένου
προγράμματος οικονομικής πολιτικής που εξελίσσεται με συνέχεια και συνέπεια μέσα στο χρόνο.
Με τον Προϋπολογισμό του 2008, η Κυβέρνηση αξιοποιεί όσα επιτυγχάνει η χώρα μας κάθε μέρα
από το Μάρτιο του 2004. Με τον Προϋπολογισμό του 2008 επιδιώκουμε τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και του μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική πολιτική και την ενίσχυση της Ελληνικής περιφέρειας.

Αθήνα, Νοέμβριος 2007
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