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Επιτελική σύνοψη 
 

Ο προϋπολογισµός του κράτους πρέπει να αξιολογείται και να κρίνεται µε βάση την εφικτότητα των 

σεναρίων που ενσωµατώνει, την εγκυρότητα των στοιχείων που περιλαµβάνει, τις προτεραιότητες 

που θέτει και τις προσδοκώµενες, ή µη, επιπτώσεις της εφαρµογής του για την οικονοµική ανάπτυξη 

και την κοινωνία. Η έκθεση αυτή, που δηµοσιεύεται για τρίτη συνεχόµενη χρονιά από το ΙΣΤΑΜΕ, 

αποσκοπεί σε µία κριτική αποτίµηση στη βάση αυτών των κριτηρίων του προϋπολογισµού, που 

κατατέθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών για το 2008. Τα κυριότερα συµπεράσµατα της έκθεσης 

συνοψίζονται στα εξής:  

 

1. Η επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται γύρω από την ανάπτυξη της χώρας την 

τελευταία τριετία δεν επιβεβαιώνεται συνολικά από τα διαθέσιµα στοιχεία. Υπάρχουν δύο 

µεγάλα πεδία αµφισβήτησης ως προς την αναπτυξιακή της πορεία της χώρας πριν και µετά το 2004. 

Το πρώτο είναι η πρόοδος προς την πραγµατική σύγκλιση µε την ΕΕ, ενώ το δεύτερο πεδίο αφορά 

στους καθοριστικούς παράγοντες της µεγέθυνσης και την αναπτυξιακή προοπτική που διαµορφώνουν. 

 

2. Παρά τους ισχυρισµούς της Κυβέρνησης για µία ανάπτυξη που βασίζεται στην εξωστρέφεια και τις 

επενδύσεις, για την περίοδο 2005-2007, τα στοιχεία δείχνουν σηµαντική αρνητική συµβολή του 

εξωτερικού τοµέα της οικονοµίας και αυξηµένη µεν, αλλά συγκυριακή λόγω της οικοδοµικής 

δραστηριότητας συµβολή των επενδύσεων. 

 

3. Για το 2008, οι προβλέψεις για την εξέλιξη των συντελεστών του ΑΕΠ κρίνονται ως 

υπερβολικά αισιόδοξες και εµφανίζουν σηµαντικές αποκλίσεις από τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του ΟΟΣΑ. Η εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να είναι ο καθοριστικός παράγοντας της 

µεγέθυνσης, καθώς η καθαρή επίδραση της ζήτησης από το εξωτερικό, δηλ. των εξαγωγών είναι 

σηµαντικά αρνητική. Η συµβολή των επενδύσεων το 2007 και το 2008 περιορίζεται και αυξάνεται η 

συνολική συµβολή της κατανάλωσης. 

 

4. Οι εξελίξεις στον εξωτερικό τοµέα δίνουν επιπλέον στοιχεία για την επιδείνωση της 

ανταγωνιστικότητας. Η σηµαντική διεύρυνση τόσο του εµπορικού ελλείµµατος όσο και του 

ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών αντικατοπτρίζει την συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της 

χώρας, αλλά και τη µείωση της ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Η πορεία του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών σηµαίνει ότι η διατήρηση της εγχώριας ρευστότητας σε ικανοποιητικά 

επίπεδα µπορεί να στηριχθεί κυρίως σε περαιτέρω δανεισµό, κάτι που δεν είναι ανέξοδο για µια ήδη 

χρεωµένη οικονοµία όπως η Ελληνική. 

 

5. Από τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις το 2007 προκύπτει ξανά εσωτερική ανακατανοµή των 

εσόδων και επιδείνωση της θέσης κάποιων κοινωνικών οµάδων, λόγω της αύξησης της 
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φορολογίας. Παρόλα αυτά δεν βελτιώθηκε η συνολική απόδοση των καθαρών εσόδων του κράτους 

ως ποσοστό του ΑΕΠ. Έτσι, τα τακτικά έσοδα µειώθηκαν κατά 0,2 µονάδες του ΑΕΠ (από 22,8% σε 

22,6%). Η αναλογία της φορολογίας των φυσικών προς τα νοµικά πρόσωπα επιδεινώθηκε σε 2,18, 

όπως και των έµµεσων προς τους άµεσους φόρους, που αυξήθηκε σε 1,45 το 2007. Οι πρωτογενείς 

δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 18,9% το 2006 σε 19,7% το 2007 και οι συνολικές 

δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 23,4% σε 24%. 

 

6. Η διατήρηση του Ελλείµµατος σε επίπεδα χαµηλότερα του 3% για το 2007 στηρίζεται σε µια σειρά 

λογιστικών αναπροσαρµογών που, σε µεγάλο βαθµό, δεν αντικατοπτρίζουν την εξυγίανση της 

δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας που ισχυρίζεται η κυβέρνηση. 

 

7. Κατά το οικονοµικό έτος 2007, το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα (σε σχέση µε το 2006) 

είναι  αποτέλεσµα των ακόλουθων µεταβολών:   

• Μείωση του εσόδων τακτικού προϋπολογισµού κατά 0,1% του ΑΕΠ και  αύξηση  των δαπανών 

τακτικού προϋπολογισµού κατά 0,5% του ΑΕΠ. 

• Αύξηση των εσόδων Π∆Ε κατά 0.4% του ΑΕΠ και πάγωµα δαπανών Π∆Ε ως µερίδιο του ΑΕΠ. 

• Αύξηση της «άσπρης τρύπας» κατά 0,4% του ΑΕΠ. 

• Πάγωµα χρηµατοδότησης προς την κοινωνική ασφάλιση ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

• Οριακή αύξηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων 0,1 % του ΑΕΠ. 

• Σηµαντική αύξηση των εθνικολογιστικών προσαρµογών κατά 0,3% του ΑΕΠ. 

• ∆ιατήρηση των σηµαντικών Προσαρµογών Ελλείµµατος Χρέους (όπως προβλέπεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή).   

• Μη καταγραφή λοιπών δαπανών όπως είναι π.χ. οι δαπάνες νοσοκοµείων, ο δανεισµός του ΕΛΓΑ 

κλπ. 

 

8. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη των δηµοσιονοµικών µεγεθών το 2008 βασίζονται σε ένα 

υπεραισιόδοξο σενάριο αύξησης των εσόδων κατά 12,1% και των φορολογικών εσόδων 

κατά 12,9% υπονοώντας µια ελαστικότητα της τάξης 1,84. Από το 1998 δεν έχει ποτέ παρατηρηθεί 

τέτοια µεγάλη ελαστικότητα, ενώ σηµαντικές θετικές µεταβολές έχουµε κατά κύριο λόγω σε έτη που 

ακολουθούν µετά από σηµαντικές αυξήσεις του ρυθµού ανάπτυξης, όπως π.χ. το 2002, το 2003, το 

2004 και το 2007 (και είναι λογικό αφού στο έτος αναφοράς εισπράττονται φόροι εισοδηµάτων που 

παράχθηκαν το προηγούµενο έτος). Τα συνολικά έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού ως ποσοστό 

του ΑΕΠ προβλέπονται σε 23,7% έναντι 22,6% το 2007. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού 

του 2008 αντιστοιχούν στο 24,1% του ΑΕΠ, έναντι 24% του 2007. 

 

9. Ενδιαφέρον στοιχείο στη διαµόρφωση του ελλείµµατος το 2008 (εκτός των παραδόξων του 2007) 

αποτελεί η τακτοποίηση παλαιών υποχρεώσεων ΟΤΑ, ΟΚΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ µε έκδοση ειδικών 

οµολόγων, για την οποία εγείρονται όµως σηµαντικά ερωτηµατικά. 
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10. Κατά το οικονοµικό έτος 2008, το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα (σε σχέση µε το 2006) 

είναι  αποτέλεσµα των ακόλουθων µεταβολών:   

• Σηµαντική αύξηση των εσόδων τακτικού προϋπολογισµού κατά 1,14% του ΑΕΠ και οριακή 

µείωση δαπανών τακτικού προϋπολογισµού κατά 0,03% του ΑΕΠ. 

• Μείωση των εσόδων Π∆Ε κατά 0.35% του ΑΕΠ και πάγωµα δαπανών Π∆Ε ως ποσοστό του 

ΑΕΠ. 

• ∆ιόγκωση της «άσπρης τρύπας» κατά 1,1% του ΑΕΠ η οποία συνοδεύεται και από ισόποση 

ποσοστιαία αύξηση από την χρηµατοδότηση προς την Κοινωνική Ασφάλιση.  

• Μείωση των εθνικολογιστικών προσαρµογών  κατά 0,17% του ΑΕΠ. 

• Συνέχιση της µη καταγραφής λοιπών δαπανών όπως είναι π.χ. οι δαπάνες νοσοκοµείων, ο 

δανεισµός του ΕΛΓΑ κλπ. 

 

11. Μια απλή άθροιση των κυριότερων επιβαρύνσεων οδηγεί σε µια εντελώς διαφορετική εικόνα, 

καθώς το ταµειακό έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης του 2007 ανέρχεται σε 5,9% του ΑΕΠ, 

υψηλότερο από το ταµειακό έλλειµµα του 2006, το οποίο ανέρχεται σε 5,6% του ΑΕΠ. 

Συνεπώς, το ύψος του ταµειακού ελλείµµατος κατά το 2007, αποδεικνύει ότι η δηµοσιονοµική 

εξυγίανση όπως περιγράφεται από τον προϋπολογισµό του 2008 στηρίζεται σε λογιστικές 

αναπροσαρµογές, στόχος των οποίων είναι ο περιορισµός του ελλείµµατος σε εθνικολογιστική βάση 

επίπεδα µικρότερα του 3%. 

 

12. Οι υψηλοί ρυθµοί αύξηση του ονοµαστικού ΑΕΠ προς το παρόν καλύπτουν τη 

σηµαντική αύξηση του δηµοσίου χρέους σε απόλυτο µέγεθος. Ενδεικτικό είναι, επίσης, το 

γεγονός ότι ήδη το Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης µέχρι τις 30/09/2007 (δελτίο ∆ηµοσίου Χρέους) έχει 

καλύψει τις προβλέψεις για το 2007 και ανέρχεται σε 238,5 δις ευρώ. 

 

13. Ο Προϋπολογισµός του 2008, εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

είναι τα εξής:  

• Η κατάργηση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και η αντικατάσταση του από ένα 

ενιαίο φόρο είναι βέβαιο ότι θα ακυρώσει τον προγενέστερο αναδιανεµητικό χαρακτήρα αυτού 

του τύπου φορολογίας. Tο κέρδος που προκύπτει από την κατάργηση του φόρου κληρονοµιάς και 

την αντικατάσταση του από φόρο µε συντελεστή 1% ανέρχεται σε 115 εκ. ευρώ και δεν 

αντισταθµίζει σε καµία περίπτωση τις µεγάλες επιβαρύνσεις του φόρου ακίνητης περιουσίας . 

• Η σηµαντική αύξηση της ελαστικότητας ΦΠΑ στο 1,95 κατά το 2008, κάνει ολοένα και 

πιο πιθανό το ενδεχόµενο αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ ως µόνη λύση για να επιτευχθεί ο 

στόχος για τα έσοδα από ΦΠΑ. 

• Η υποχρηµατοδότηση του εκπαιδευτικού συστήµατος και της υγείας. Οι δαπάνες για 

παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι αµετάβλητες στο 3,2% του ΑΕΠ, ενώ στην περίπτωση της 

υγείας ανέρχονται σε 2,58% του ΑΕΠ και είναι χαµηλότερες σε σχέση µε το 2004.  
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14. Ο προϋπολογισµός του 2008 είναι το τέταρτος κατά σειρά που αφήνει αµετάβλητες τις 

δαπάνες του Π∆Ε ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 3,8%. Η περίοδος 2007-2008 έχει ιδιαίτερη σηµασία 

για το τµήµα του προϋπολογισµού που αφορά στις αναπτυξιακές δαπάνες, καθώς πρέπει να 

ολοκληρωθεί το Γ’ ΚΠΣ και να ξεκινήσει η υλοποίηση του ΕΣΠΑ, του οποίου τυπικά ο πρώτος χρόνος 

εφαρµογής έχει ήδη παρέλθει.  

 

15. Η Ελλάδα από το 2004 παρουσιάζει εµφανή στοιχεία επιδείνωσης της ανταγωνιστικής 

της θέσης. Αντίθετα µε την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισµό του 2007, αυτή του 2008 δεν 

περιλαµβάνει άµεση αναφορά στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας. Είναι γεγονός ότι όλες οι 

διεθνείς συγκρίσεις ανταγωνιστικότητας κατατάσσουν την Ελλάδα σε πολύ χαµηλές θέσεις και σε 

πολλές περιπτώσεις υπάρχει φθίνουσα πορεία σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Με βάση την 

πληροφόρηση από τους επίσηµους δείκτες και την τελευταία αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την πρόοδο κάθε χώρας ως προς την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η 

πρόοδος της Ελλάδας είναι πολύ περιορισµένη. 

 

16. Τέλος, ο προϋπολογισµός του 2008 δεν εισάγει καµία καινοτοµία στον τοµέα της 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης πέρα από την παραγωγή ενός επιπλέον τεύχους για τον 

προϋπολογισµό προγραµµάτων που αναδιατάσσει τους κωδικούς των δαπανών µεταξύ των 

υπουργείων, χωρίς στόχους, προβλέψεις για συγκεκριµένα προγράµµατα, χωρίς καµία πρόβλεψη για 

την περαιτέρω αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων, την κατάρτιση πολυετών προϋπολογισµών, ή τη 

λειτουργία ενός συστήµατος απολογισµού και ελέγχου. 
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1 Εισαγωγή 

 

Ο προϋπολογισµός του κράτους πρέπει να αξιολογείται και να κρίνεται µε βάση την εφικτότητα των 

σεναρίων που ενσωµατώνει, την εγκυρότητα των στοιχείων που περιλαµβάνει, τις προτεραιότητες 

που θέτει και τις προσδοκώµενες, ή µη, επιπτώσεις της εφαρµογής του για την οικονοµική ανάπτυξη 

και την κοινωνία. Η έκθεση αυτή, που δηµοσιεύεται για τρίτη συνεχόµενη χρονιά από το ΙΣΤΑΜΕ, 

αποσκοπεί σε µία κριτική αποτίµηση στη βάση αυτών των κριτηρίων του προϋπολογισµού, που 

κατατέθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών για το 2008. 

 

Ο Προϋπολογισµός του 2008 έχει κάποια ξεχωριστά χαρακτηριστικά καθώς είναι: 

• ο πρώτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης µετά την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία 

υπερβολικού ελλείµµατος, 

• ο πρώτος προϋπολογισµός που αποτέλεσε λόγο πρόωρων εκλογών, 

• ο πρώτος προϋπολογισµός της νέας θητείας της Κυβέρνησης, και 

• ο πρώτος προϋπολογισµός που συντάσσεται µε το αναθεωρηµένο ΑΕΠ. 

 

Με σειρά αναφοράς, τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει τουλάχιστον να σηµατοδοτούν τα εξής: 

• περισσότερη διαφάνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία στην καταγραφή και παρουσίαση των 

βασικών δηµοσιονοµικών µεγεθών, 

• ριζικές τοµές και καινοτοµίες στον τοµέα της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, αλλά και στη 

διαµόρφωση των προτεραιοτήτων της οικονοµικής πολιτικής, 

• νέες προτεραιότητες και δράσεις της κυβέρνησης, 

• νέους ποσοτικούς στόχους για µια σειρά πολιτικών που προωθούν την ποιοτική και τη βιώσιµη 

ανάπτυξη της χώρας. 

 

Με σειρά αναφοράς και πάλι, αυτά στα οποία καταλήγει είναι: 

• να δηµιουργεί περισσότερα ερωτηµατικά ως προς τη διαµόρφωση των δηµοσιονοµικών 

µεγεθών, 

• να µη εισάγει καµία καινοτοµία στον τοµέα της δηµοσιονοµικής διαχείρισης πέρα από την 

παραγωγή ενός επιπλέον τεύχους για τον προϋπολογισµό προγραµµάτων που αναδιατάσσει 

τους κωδικούς των δαπανών µεταξύ των υπουργείων, χωρίς στόχους, προβλέψεις για 

συγκεκριµένα προγράµµατα και µηχανισµούς ουσιαστικού ελέγχου αποτελέσµατος, 

• να αναπαράγει στόχους και προτεραιότητες παρελθόντων ετών, αλλοιώνοντας επιπλέον τις 

δεσµεύσεις που είχαν εξαγγελθεί προεκλογικά, 

• να αγνοεί τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τις µεταρρυθµίσεις σε τοµείς που προάγουν 

την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και τη βιωσιµότητα της ανάπτυξης. 
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Η κοινωνική διάσταση του προϋπολογισµού σκιαγραφείται ήδη και από τις προβλέψεις για τις εξελίξεις 

στην πραγµατική οικονοµία. Στο σενάριο οικονοµικής µεγέθυνσης που περιλαµβάνει, η αύξηση της 

ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων σε µεγάλο βαθµό θα πραγµατοποιηθούν επιβαρύνοντας 

οικονοµικά µια κοινωνία που αντιµετωπίζει αυξανόµενα επιτόκια δανεισµού για την εκπλήρωση 

καταναλωτικών δαπανών, αυξηµένες επιβαρύνσεις στα ακίνητα και στα στεγαστικά δάνεια, µειούµενα 

πραγµατικά εισοδήµατα στα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα είδη που 

καταναλώνουν τα χαµηλά εισοδήµατα (τρόφιµα, πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύµα, ένδυση/υπόδηση), ο 

δείκτης τιµών αυξάνεται πολύ περισσότερο από το µέσο πληθωρισµό, ενώ ο πληθωρισµός που 

αντιµετωπίζουν τα φτωχότερα νοικοκυριά είναι αρκετά µεγαλύτερος από αυτό των µέσων και των 

πλούσιων νοικοκυριών. 

 

Ως προς τις άµεσες κοινωνικές του επιπτώσεις, εξ αρχής φαίνεται ότι ο προϋπολογισµός ενισχύει την 

ανακατανοµή των εισοδηµάτων σε βάρος των κοινωνικών οµάδων µε χαµηλότερα και µεσαία 

εισοδήµατα και υπέρ αυτών µε υψηλότερα, κυρίως µέσω του φορολογικού συστήµατος και της 

αύξησης των έµµεσων φόρων. Τα αυξηµένα έσοδα δεν διοχετεύονται στην κοινωνία, και έτσι, η 

αύξηση του ΑΕΠ δε συνοδεύεται από µειώσεις ούτε της φτώχειας, ούτε της ανισότητας. Ταυτόχρονα, 

δεν προβλέπεται κάποια αναδιανοµή προς όφελος της κοινωνίας χρησιµοποιώντας µεταβιβαστικές 

παροχές µέσω του συστήµατος υγείας, παιδείας και κοινωνικής προστασίας.  

 

Βασική αδυναµία στο αναπτυξιακό σκέλος του προϋπολογισµού είναι ότι η µεγέθυνση σε µεγάλο 

βαθµό συναρτάται από τη διόγκωση του χρέους (ιδιωτικού και δηµόσιου), και µάλιστα σε µια εποχή 

υψηλού κινδύνου για τους δανειολήπτες λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Οι δηµόσιες επενδύσεις δε 

διανέµουν επαρκείς πιστώσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες, και επενδύσεις µε µακροχρόνιο 

όφελος για την οικονοµία και την κοινωνία (έρευνα, τεχνολογία, βιοµηχανία-βιοτεχνία, παιδεία, 

ενέργεια, περιβάλλον, επικοινωνίες). Επιπλέον, προδιαγράφονται σηµαντικές απώλειες κονδυλίων από 

το Γ’ ΚΠΣ και καθυστέρηση στην εκκίνηση του ΕΣΠΑ, καθώς προβλέπονται πολύ λιγότερα κονδύλια 

από αυτά που είναι αναγκαία για να κλείσει µε επιτυχία το πρώτο και να ξεκινήσει αποτελεσµατικά το 

δεύτερο. Ακόµη χειρότερα, αυξάνονται οι δαπάνες για µη παραγωγικές λειτουργίες του κράτους, παρά 

τις δεσµεύσεις για εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης, ο οποίος, σύµφωνα µε την εισηγητική 

έκθεση, µετατίθεται για την επόµενη προγραµµατική περίοδο (που τυπικά έχει ξεκινήσει). 
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2 Προϋπολογισµός και πραγµατική οικονοµία 

 

 

2.1 Συντελεστές ανάπτυξης1 

 

Η επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται γύρω από την ανάπτυξη της χώρας την τελευταία τριετία δεν 

επιβεβαιώνεται συνολικά από τα διαθέσιµα στοιχεία. Η Ελληνική Οικονοµία έχει πράγµατι καταφέρει 

µετά το 2004 να κρατήσει αρκετά υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, σε σχέση µε την υπόλοιπη 

Ευρωζώνη. Συγκεκριµένα, µετά την κάµψη του ρυθµού µεγέθυνσης το 2005 στο 3,7%, το 2006 ο 

ρυθµός υπολογίζεται στο 4,3% και το 2007 στο 4,1%.  

 

Υπάρχουν δύο µεγάλα πεδία αµφισβήτησης ως προς την αναπτυξιακή πορεία της χώρας πριν και µετά 

το 2004. Το πρώτο είναι η πρόοδος προς την πραγµατική σύγκλιση µε την ΕΕ. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

σε µονάδες αγοραστικής δύναµης πράγµατι αυξήθηκε σε απόλυτο µέγεθος, όµως η ταχύτητα 

σύγκλισης έχει µειωθεί σηµαντικά. Τα στοιχεία της Eurostat µετά την αναθεώρηση του ΑΕΠ δείχνουν 

ότι η Ελλάδα την περίοδο 2000-2003 είχε καταφέρει να «πλησιάσει» τον µέσο όρο του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ της ΕΕ-15 κατά 8 ποσοστιαίες µονάδες (από 73,3% σε 81,3%). Την επόµενη τριετία η αύξηση 

ήταν 5,1 ποσοστιαίες µονάδες από 81,3% σε 86,4% το 2006. Επιπλέον, η διαφορά των ρυθµών 

µεγέθυνσης µεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-15 έχει µειωθεί σηµαντικά (βλ. διάγραµµα 1). Παρά την αρνητική 

διεθνή συγκυρία οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, ενώ η 

Ελλάδα επιβραδύνει.  

 

∆ιάγραµµα 1: Ρυθµοί µεγέθυνσης σε Ελλάδα και ΕΕ-15 
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Πηγή: Eurostat, Structural Indicators 

                                                
1 Μέχρι τη στιγµή της συγγραφής αυτής της µελέτης δεν έχουν ανακοινωθεί επισήµως από την ΕΣΥΕ τα στοιχεία για τους 
Εθνικούς Λογαριασµούς. Για τους σκοπούς της ανάλυσης αυτής της ενότητας χρησιµοποιούνται τα στοιχεία από τη βάση 
δεδοµένων AMECO της Eurostat. 
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Το δεύτερο πεδίο αµφισβήτησης αφορά στους καθοριστικούς παράγοντες της µεγέθυνσης και την 

αναπτυξιακή προοπτική που διαµορφώνουν. Παρά τους ισχυρισµούς της Κυβέρνησης για µια 

ανάπτυξη που βασίζεται στην εξωστρέφεια και τις επενδύσεις τα στοιχεία δείχνουν σηµαντική 

αρνητική συµβολή του εξωτερικού τοµέα της οικονοµίας και αυξηµένη µεν, αλλά συγκυριακή λόγω 

της οικοδοµικής δραστηριότητας συµβολή των επενδύσεων. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

διάγραµµα εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί αυτή η έξαρση στην αγορά κατοικιών το 2006 (εκδόσεις 

οικοδοµικών αδειών) και η συµβολή τους στο ΑΕΠ ήταν στο µέσο όρο της προηγούµενης τριετίας 

(2001-2003) ο ρυθµός µεγέθυνσης του 2006 θα ήταν γύρω στο 3%. Ο εξωτερικός τοµέας (καθαρές 

εξαγωγές) συνεχίζει να συνεισφέρει αρνητικά στο ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ, λόγω της διεύρυνσης 

του εµπορικού ελλείµµατος, αλλά και της επιβράδυνσης στην αύξηση του πλεονάσµατος των 

υπηρεσιών. 

 

∆ιάγραµµα 2: Ανάλυση ρυθµού µεγέθυνσης 
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

Πηγή: Eurostat, AMECO και Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008, ίδιοι υπολογισµοί 

Σηµείωση: Στα στοιχεία για τα έτη 2007 και 2008 εµφανίζονται και οι εκτιµήσεις και προβλέψεις του προϋπολογισµού µε την 

ένδειξη Π/Υ. 

 

Για το 2007, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΥΠΟΙΟ η άνοδος των επενδύσεων επιβραδύνεται, όπως 

και η αρνητική συµβολή του εξωτερικού τοµέα. Συγκεκριµένα, οι επενδύσεις αναµένεται να αυξηθούν 

κατά 8,9%, η δηµόσια κατανάλωση κατά 4,2%, οι εισαγωγές κατά 8,4% και οι εξαγωγές κατά 8%. 

Αυτό σηµαίνει ότι µε βάση τις προβλέψεις του ΥΠΟΙΟ, οι επενδύσεις θα συνεισφέρουν κατά περίπου 

60% ή 2,5 ποσοστιαίες µονάδες στο ρυθµό µεγέθυνσης, η κατανάλωση (ιδιωτική και δηµόσια) 68% ή 

2,8 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ ο εξωτερικός τοµέας θα στερήσει από το ρυθµό µεγέθυνσης 29% ή 1,1 

ποσοστιαίες µονάδες. Οι εκτιµήσεις της Επιτροπής διαφέρουν από αυτές του Υπουργείου (βλ. πίνακα 

1), καθώς αναµένεται ακόµη µεγαλύτερη συµβολή της κατανάλωσης, µικρότερη συµβολή των 

επενδύσεων και µεγαλύτερη αρνητική συµβολή του εξωτερικού τοµέα (βλ. διάγραµµα 2).  
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Πίνακας 1: Ετήσιες µεταβολές συντελεστών ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές 2000) 

 2006 2007 2008 
 Εκτιµήσεις 

Προϋ/σµού 
2008 

Εκτιµήσεις 
Επιτροπής 
Φθινόπωρο 

2007 

Προβλέψεις 
Προϋ/σµού 

2007 

Εκτιµήσεις 
Προϋ/σµού 

2008 

Εκτιµήσεις 
Επιτροπής Προβλέψεις 

Προϋ/σµού 
2008 

Εκτιµήσεις 
Επιτροπής 

Φθινόπωρο 
2007 

Φθινόπωρο 
2007 

ΑΕΠ 4,3 4,3 3,8 4,1 4,1 4,0 3,8 
Ιδιωτική 
κατανάλωση 3,2 3,8 3,8 3,2 3,6 3,5 3,4 

∆ηµόσια 
ση κατανάλω 3,8 0,9 1,1 4,2 4,3 0,7 3,1 

Επενδύσεις 12,7 12,9 7,4 8,9 7,9 10,5 7,0 
Εξαγωγές 5,4 6,1 6,5 8,0 6,3 7,3 5,9 
Εισαγωγές  9,8 9,8 7,0 8,4 7,7 7,8 7,0 

 

Για το 2008 οι προβλ  για τη έλιξη τω ντελεστ  ΑΕΠ ι υπερβολικά αισιόδο

φαρµόζοντας αυτές τις προβλέψεις στα διαθέσιµα από τη Eurostat αναθεωρηµένα στοιχεία του 

 

ρίσκεται στον άµεσο έλεγχο της κυβέρνησης και συγκεκριµένα µέσω του ίδιου του προϋπολογισµού 

.2 Εγχώρια ζήτηση 

θοριστικός παράγοντας της µεγέθυνσης καθώς η καθαρή επίδραση της 

τησης από το εξωτερικό, δηλ. των εξαγωγών είναι σηµαντικά αρνητική. Σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, η 

οικονοµική ανάπτυξη θα συνεχίσει να βασίζεται στην εγχώρια ζήτηση τα προσεχή χρόνια. Το 2007 οι 

                                               

έψεις ν εξ ν συ ών του είνα ξες. 

Ε

Ελληνικού ΑΕΠ ο ρυθµός µεγέθυνσης θα πρέπει να φτάσει το 4,5%2, τη στιγµή που το υπουργείο 

αναµένει 4%, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3,8% και ο ΟΟΣΑ 3,7%. Η αποτυχία στις προβλέψεις για την 

εξέλιξη των µεγεθών του ΑΕΠ είναι πλέον παράδοση στις εισηγητικές εκθέσεις των προϋπολογισµών. 

Οι εκπλήξεις είναι συνήθως αρνητικές µε εξαίρεση το έτος 2006 όπου η απρόβλεπτη έξαρση στις 

επενδύσεις κατέληξε σε ρυθµό µεγέθυνσής τους 12,9% έναντι 8,8% που προβλεπόταν. Η αύξηση της 

ιδιωτικής κατανάλωσης σταθερά προβλέπεται χαµηλότερα από ότι καταλήγει, όπως και η αύξηση των 

εισαγωγών, ενώ αντίθετα η πρόβλεψη για την εξέλιξη των εξαγωγών βασίζεται πάντα σε ένα 

υπεραισιόδοξο σενάριο µε αποτέλεσµα τη διάψευση των προβλέψεων κατά 1-2 ποσοστιαίες µονάδες. 

 

Η µεγαλύτερη ειρωνεία, ωστόσο, είναι η πρόβλεψη για την πορεία του µεγέθους που υποτίθεται ότι

β

που την προβλέπει, δηλ. η δηµόσια κατανάλωση. Ο ρυθµός µεγέθυνσης της δηµόσιας κατανάλωσης 

καταλήγει σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση µε την πρόβλεψη του προϋπολογισµού που ψηφίζεται 

καθορίζοντας την. Μοναδική εξαίρεση το έτος 2007 που οι έκτακτες καταναλωτικές δαπάνες του 

δηµοσίου λόγω των καταστροφών και των εκλογών οδήγησαν σε τετραπλάσιο από τον προβλεπόµενο 

ρυθµό µεγέθυνσης της δηµόσιας κατανάλωσης. Έτσι, για το 2008 η εισηγητική έκθεση προβλέπει την 

αύξησή τους κατά 0,7%, όµως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη προβλέπει την αύξηση τους κατά 3,1%. 

 

 

2

 

Η εγχώρια ζήτηση είναι ο κα

ζή

 
2 Η πρόβλεψη αυτή ανακοινώνεται µε επιφύλαξη καθώς η ΕΣΥΕ, µέχρι την ηµέρα δηµοσίευσης αυτής της µελέτης δεν έχει 
ανακοινώσει τα αναθεωρηµένα στοιχεία για το ΑΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να αναµένεται απόκλιση µεταξύ των 
στοιχείων της Eurostat και της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.  
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επενδύσεις συνέχισαν να έχουν σηµαντική συµβολή στο ρυθµό µεγέθυνσης, όµως η συγκυριακή 

επίδραση της οικοδοµικής δραστηριότητας φάνηκε κυρίως από τον περιορισµό της συµβολής τους στο 

ρυθµό µεγέθυνσης σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Από το επίπεδο του 80% (37% κατοικίες) το 

2006 περιορίστηκε στο επίπεδο του 53% (11-12% κατοικίες) το 2007 και σε αυτό προβλέπεται και για 

το 2008 (µε βάση τα στοιχεία της Eurostat). Στην πραγµατικότητα η µέση συµβολή των επενδύσεων 

εκτός κατοικιών στο ρυθµό µεγέθυνσης την περίοδο 2005-2007 δεν ξεπέρασε το µέσο όρο της 

προηγούµενης δεκαετίας (1996-2006), πολύ δε περισσότερο της προηγούµενης τετραετίας (2001-

2004). 

 

Παρόλα αυτά οι προβλέψεις για υψηλότερες επενδύσεις παραµένουν κυρίως λόγω των δηµοσίων 

επενδύσεων (εθνικό και συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος) και της συνέχισης της ενισχυµένης συµβολής 

ν κατοικιών τουλάχιστον και για το 2008. Ωστόσο, ο ρυθµός αύξησής τους επιβραδύνεται το 2007 τω

σε 8,9% (7,9% κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) από 12,7%, ενώ για το 2008 η κυβέρνηση αναµένει 

επιτάχυνση στο 10,5%, αλλά η Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω επιβράδυνση µε ρυθµό 7%. 

 

∆ιάγραµµα 3: Συµβολή των τριών σηµαντικότερων συντελεστών στο ρυθµό µεταβολής 

του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου3 (%) 
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Πηγή: Eurostat, AMECO, ίδιοι υπολογισµοί 

 

Η ανάκαµψη των επενδύσεων µετά το 2005 εµφανίζει σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε την

ντας σε µεγάλο βαθµό και την ποιοτική διαφοροποίηση της 

ναπτυξιακής τροχιάς που έχει εισέλθει η οικονοµία. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat (∆ιάγραµµα 3), 

                                               

 

προηγούµενη περίοδο, αντανακλώ

α

 
3 Ο Ακαθάριστος Σχηµατισµός Παγίου Κεφαλαίου, υπολογίζεται ως το άθροισµα των δαπανών για τα εξής επενδυτικά αγαθά: 
αγροτικά προϊόντα, µεταλλικά προϊόντα, µηχανήµατα, εξοπλισµός µεταφορών, κατοικίες, άλλες κατασκευές, άλλα προϊόντα, και 
µεταβολές αποθεµάτων. 
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οι κατοικίες που ευθύνονταν για το 46% της αύξησης των επενδύσεων το 2006 περιορίζουν τη 

συµβολή τους στο 23% το 2007 και στο 19% το 2008. Αντίθετα, οι επενδύσεις σε άλλες κατασκευές 

προβλέπεται να ανακάµψουν µετά τη σηµαντική πτώση και αρνητική επίπτωση το 2005 συµβάλλοντας 

κατά 44% στην αύξηση των επενδύσεων το 2007. Οι εξοπλισµοί επίσης ανακάµπτουν συµβάλλοντας 

κατά 31% στην αύξηση των επενδύσεων, επίπεδο σηµαντικά χαµηλότερο από αυτά της περιόδου 

2000-2004. 

 

Με δεδοµένο ότι τα µεγάλα κατασκευαστικά έργα χρηµατοδοτούνται κυρίως από το δηµόσιο τοµέα 

(ας σηµειωθεί ότι τα έργα Σ∆ΙΤ δεν αναµένεται να ξεκινήσουν πριν από το τέλος του 2008) και οι 

τοικίες από τα νοικοκυριά δεν διαφαίνεται άµεσα η σύνδεση της αύξησης των επενδύσεων µε την 

υ ως προς τη διαµόρφωση του ρυθµού 

εγέθυνσης. Η Eurostat εκτιµά ότι η συµβολή της δηµόσιας κατανάλωσης στη µεγέθυνση το 2007 θα 

το 2008. Ωστόσο, όπως 

ισηµαίνει το ∆ΝΤ υπάρχουν κίνδυνοι για «την βραχυπρόθεσµη ανάπτυξη της λόγω του πιθανού 

ύµφωνα µε τα βασικά µεγέθη της Ελληνικής Οικονοµίας µέσα από τον Προϋπολογισµό του 2008, οι 

 εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών το 2008 είναι 7,3% ενώ 

ντίστοιχα οι προβλέψεις των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ανέρχονται σε 7,8%. Η Ευρωπαϊκή 

 σηµαντική αύξηση οφείλεται σε κάποια θετική δοµική µεταβολή των συντελεστών 

αραγωγής ή είναι πρόσκαιρη και αποδίδεται σε εξωγενείς παράγοντες. Στην πρώτη περίπτωση µπορεί 

κα

απόδοση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στην κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων για 

παραγωγικές επενδύσεις, όπως διατείνεται η κυβέρνηση. 

 

Στο άλλο σκέλος της εγχώριας ζήτησης, την κατανάλωση οι εκτιµήσεις και προβλέψεις είναι θετικές, 

αλλά και πάλι ο δηµόσιος τοµέας ενισχύει το ρόλο το

µ

είναι 0,6 ποσοστιαίες µονάδες και το 2008 0,4 ποσοστιαίες µονάδες. Η εξέλιξη για το 2007 

επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που παρατίθενται στον προϋπολογισµό. 

 

Η ιδιωτική κατανάλωση περιορίζει τη συµβολή της σε σχέση µε το 2006 όµως εξακολουθεί να 

αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα της µεγέθυνσης για το 2007 και 

επ

περιορισµού του ρυθµού επέκτασης των διατιθέµενων πιστώσεων από τις τράπεζες». Με άλλα λόγια, 

οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης που σε µεγάλο βαθµό ενισχύθηκε και 

τροφοδοτήθηκε από τον τραπεζικό δανεισµό είναι αρκετά αβέβαιες. 

 

 

2.3 Εξωτερικός τοµέας 

 

Σ

προβλέψεις για την ανάπτυξη των

α

Επιτροπή από την άλλη πλευρά περιορίζει αυτές τις αυξήσεις σε 5,9% για τις εξαγωγές και σε 7% για 

τις εισαγωγές. 

 

Παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές σηµειώνουν αύξηση κατά τα τελευταία έτη, το ερώτηµα που τίθεται 

είναι αν αυτή η

π
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κανείς να µιλά για ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας ενώ στην 

δεύτερη περίπτωση, η βελτίωση των εξαγωγών είναι συγκυριακή.  

 

Ήδη από το 2006, τονίζεται4 ότι η αύξηση της συνεισφοράς του εξωτερικού τοµέα στην οικονοµική 

ανάπτυξη που σηµειώθηκε το 2005 είναι συγκυριακή και δεν υπάρχουν ενδείξεις για ανάκαµψη νέων 

άδων δυναµικών δραστηριοτήτων µε εξαγωγικό προσανατολισµό. Ταυτόχρονα στο κείµενο του κλ

Προϋπολογισµού του 2008, τονίζεται ότι η ισχυρή αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 

επηρεάζονται θετικά από την ευνοϊκή οικονοµική συγκυρία στην ΕΕ-27 (σελ 26, Π/Υ 2008). 

Υπενθυµίζεται ότι ο κύριος όγκος των Ελληνικών εξαγωγών αφορά κυρίως χώρες της ΕΕ. Επιπλέον και 

το ∆ΝΤ5 εκφράζει προβληµατισµό σχετικά µε την διατήρηση των ευνοϊκών εξελίξεων στις εξαγωγές, 

καθώς η Ελλάδα φαίνεται ότι χάνει µερίδια αγοράς στις υφιστάµενες αγορές των γειτονικών της 

χωρών και οι µεταποιητικές εξαγωγικές επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας όλο και περισσότερο 

χρησιµοποιούν εξωτερικές υπηρεσίες (outsourcing). Μια προσεκτικότερη ανάγνωση των διαρθρωτικών 

χαρακτηριστικών του Ελληνικού εξαγωγικού τοµέα δε δικαιολογεί µεγάλη αισιοδοξία για το µέλλον.  

 

∆ιάγραµµα 4: Εξέλιξη εµπορικού ελλείµµατος (αγαθών και υπηρεσιών) ως % ΑΕΠ (σε 

σταθερές τιµές 2000) 
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Πηγή: Eurostat, AMECO Database 

Υποσηµείωση: *Εκτίµηση, **Πρόβλεψη 

 

                                                
4 ΚΕΠΕ: Οικονοµικές Εξελίξεις: Τετραµηνιαία Έκθεση, Τεύχος 11. 
5 Συµπεράσµατα αποστολής ∆ΝΤ  (12/2007) 
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Αναλυτικότερα, η εξέλιξη του εµπορικού ισοζυγίου6 είναι χαρακτηριστική για τις επιδόσεις του 

ιαίτερη σηµασία έχει και η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως προς τα κράτη µέλη 

 άνοδος της ισοτιµίας ευρώ-δολαρίου αποτελεί ένα πρόσθετο παράγοντα ανησυχίας για την πορεία 

µως δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι σηµαντικότεροι εµπορικοί εταίροι της Ελλάδας 

                                               

Ελληνικού εξαγωγικού κλάδου. Ξεκινώντας από το 2005, όπου το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου 

ήταν 9,3% του ΑΕΠ, το 2006 ανήλθε σε 11,1% του ΑΕΠ. Για το 2007 το εµπορικό ισοζύγιο εκτιµάται 

ότι θα να ανέλθει σε 11,7% του ΑΕΠ και το 2008 προβλέπεται να ανέλθει σε 12% του ΑΕΠ 

(∆ιάγραµµα 4). Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι δίχως κάποια σηµαντική εξέλιξη στους λοιπούς λογαριασµούς 

του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών (πχ ισοζύγιο υπηρεσιών, εισοδηµάτων αλλά και τρεχουσών 

µεταβιβάσεων κ.λπ) θα πρέπει να αναµένεται ότι ο εξωτερικός τοµέας θα διατηρήσει την αρνητική 

συνεισφορά στον ρυθµό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας. Η αρνητική εξέλιξη για το εµπορικό 

ισοζύγιο σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα διαθέσιµα στοιχεία (α΄ οκτάµηνο του 2007), αντικατοπτρίζουν σε 

µεγάλο βαθµό τη σηµαντικά αρνητική εξέλιξη του εµπορικού έλλειµµα χωρίς καύσιµα και πλοία.  

 

Ιδ

της Ευρωζώνης. Τα διαθέσιµα στοιχεία της ΤτΕ (γ’ τρίµηνο 2004 και β’ τρίµηνο 2007) για την 

πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία (real effective exchange rate) δείχνουν ότι από το 

2004 ο δείκτης έχει αυξηθεί κατά περίπου 8% (από 100,7 σε 107,7), καθιστώντας ακριβότερη την 

Ελληνική αγορά και τα προϊόντα της λιγότερο ανταγωνιστικά έναντι των υπολοίπων κρατών µελών της 

ΕΕ-12 (∆ιάγραµµα 5). Αυτό αποτελεί αρνητική εξέλιξη για την εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας, 

καθώς τα µέλη της Ευρωζώνης αποτελούν τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους της Ελλάδας. 

Επιπλέον, οι εκτιµήσεις του ∆ΝΤ για την πραγµατική ισοτιµία, µε βάση τις µεθοδολογίες CGER7 

παρουσιάζουν ένα µεγάλο κενό ανταγωνιστικότητας της τάξεως του 10-30% κατά το 20068 για την 

Ελλάδα. 

 

Η

των εξαγωγών και άρα για τα περιθώρια µεγέθυνσης της Ελληνικής οικονοµίας. Ήδη αρκετές χώρες 

µέλη της Ευρωζώνης επισηµαίνουν τις συνέπειες από τη διατήρηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

του ευρώ σε υψηλά επίπεδα κάτι που ωστόσο δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές και άµεσες 

επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές καθώς αυτές κατευθύνονται κατά κύριο λόγο προς τις χώρες της 

Ευρωζώνης. 

 

Ό

είναι µε τη σειρά τους χώρες που στηρίζονται στο εξαγωγικό τους δυναµικό και, εποµένως, η 

διατήρηση µιας υψηλής ισοτιµίας ευρώ-δολαρίου ενδεχοµένως να περιορίσει την συνολική ζήτηση της 

οικονοµίας και άρα τη ζήτηση για εισαγωγές. 

 

 
6 Παρά το γεγονός ότι η αναθεώρηση του ΑΕΠ έχει οριστικοποιηθεί, τα αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη του ΑΕΠ δεν είναι 
ακόµη διαθέσιµα. Στο συγκεκριµένο µέρος της µελέτης γίνεται χρήση των στοιχείων της βάσης δεδοµένων AMECO.   
7 Βλ. Methodology for CGER Exchange Rate Assessments, IMF, 11/8/06, 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/110809.pdf 
8 Συµπεράσµατα της Αποστολής του ∆ΝΤ στην Ελλάδα, 10/12/2007 
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∆ιάγραµµα 5: ∆είκτης πραγµατικής σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας (2004 3ο 

τρίµηνο – 2007 2ο τρίµηνο) 
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας (∆ιάφορα τεύχη) 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικό λόγο ανησυχίας αποτελεί και η πορεία του Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία του οκταµήνου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2007, το έλλειµµα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 4,3 δις. Ευρώ σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο 

του 2006 και διαµορφώθηκε σε 19.265 εκ. Ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κύρια την περαιτέρω 

επιδείνωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου των εισοδηµάτων.  

 

Έκτος όµως της βραχυχρόνιας πορείας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ιδιαίτερα ανησυχητική 

είναι και η µεσοπρόθεσµη πορεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά την τετραετία 2004-

20079. Αναλυτικότερα, µετά το 2004 παρατηρείται µια ραγδαία αύξηση του ελλείµµατος ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών (διάγραµµα 6). Σηµαντική αύξηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών η 

οποία φθάνει το 88% παρατηρείται µεταξύ πρώτου εξαµήνου του 2005 και του 2006.   

 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής για το 2007 προκύπτει ότι για το 2007 (όπως 

και για το 2006) η Ελλάδα θα διατηρήσει την πρωτιά  στην Ευρωζώνη ως προς το Έλλειµµα του 

Ισοζυγίου τρεχουσών Συναλλαγών (∆ιάγραµµα 7). Φυσικά, οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν τη δεινή 

θέση της Ελληνικής Οικονοµίας.  

 

                                                
9 Ελλείψει στοιχείων για την αναθεώρηση του ΑΕΠ, η ανάλυση επικεντρώνεται στην σύγκριση των δύο πρώτων 
τριµήνων κάθε έτους.  
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∆ιάγραµµα 6: Πορεία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών10 (εκ. Ευρώ) 
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ∆ελτία Οικονοµικής Συγκυρίας  

 

 

∆ιάγραµµα 7: Προβλέψεις για την πορεία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών ως % ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, 2007 
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Πηγή: Φθινοπωρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Μια τέτοια εξέλιξη για µια οικονοµία εκτός της ζώνης του ευρώ θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην 

οικονοµία (µαζική εκροή κεφαλαίων, η υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος κλπ). Η είσοδος στη ζώνη 

του ευρώ αποτελεί γραµµή άµυνας απέναντι σε τέτοιες αρνητικές εξελίξεις, αλλά από την άλλη 

πλευρά, η µη αναστροφή αυτής της τάσης του ισοζυγίου, αναδεικνύεται σε ένα πρόσθετο βρόγχο για 
                                                
10 Αφορά το πρώτο εξάµηνο κάθε έτους. 
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την Ελληνική Οικονοµία. Μια ενδεχόµενη υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µπορεί 

να οδηγήσει σε επιδείνωση των όρων δανεισµού του Ελληνικού ∆ηµοσίου προκειµένου να αποφευχθεί 

το ενδεχόµενο εκροής κεφαλαίων από την Ελληνική οικονοµία. 

 

Συµπερασµατικά, η σηµαντική διεύρυνση τόσο του εµπορικού ελλείµµατος όσο και του ελλείµµατος 

τρεχουσών συναλλαγών αντικατοπτρίζει την συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας αλλά 

και τη µείωση της ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Η πορεία του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών σηµαίνει ότι η διατήρηση της εγχώριας ρευστότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα µπορεί να 

στηριχθεί κυρίως σε περαιτέρω δανεισµό, κάτι που δεν είναι ανέξοδο για µια ήδη χρεωµένη οικονοµία 

όπως η Ελληνική. 
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3 ∆ηµοσιονοµικές επιδόσεις το 2007 

 

3.1 Έσοδα 2007 

 

Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισµού για το 2007 ανέρχονται σε 49.350 εκ. Ευρώ, 

αυξηµένα κατά 6,6% σε σχέση µε αυτά του προηγούµενου έτους. Η απόκλιση από τις αρχικές 

προβλέψεις, είναι σχετικά µικρή, θετική και υπολογίζεται στα 180 εκ. Ευρώ. Θετικές αποκλίσεις σε 

σχέση µε τις προβλέψεις εµφανίζονται κυρίως: 

• στα πρόσθετα φορολογικά έσοδα από την φορολογία των φυσικών προσώπων (400 εκ. 

Ευρώ),  

• στα ιδιαιτέρως αυξηµένα λοιπά µη φορολογικά έσοδα (128 εκ. Ευρώ). 

 

Αρνητικές αποκλίσεις εµφανίζονται: 

• στους λοιπούς άµεσους φόρους (110 εκ. Ευρώ), κυρίως λόγω των πολύ µειωµένων 

εισπράξεων από φόρους παρελθόντων οικονοµικών ετών (κατά 330 εκ. Ευρώ) και των φόρων 

στην περιουσία (κατά 45 εκ. Ευρώ), 

• στις απολήψεις από την Ε.Ε. λόγω των χαµηλότερων κατά 82 εκ. Ευρώ, εισπράξεων στον 

τοµέα της Αγροτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης – 

εγγυήσεις).11 

 

Από τα καθαρά έσοδα αφαιρούνται επιπλέον 250 εκ. Ευρώ λόγω των αυξηµένων σε σχέση µε τις 

προβλέψεις επιστροφών εσόδων. 

 

Σε απόλυτο µέγεθος, η αύξηση των καθαρών εσόδων εκτιµάται σε 3.057 εκ. Ευρώ έναντι 4.194 εκ. 

Ευρώ το 2006. Εάν δεν υπολογίσουµε τα έκτακτα έσοδα του 2006, η αύξηση το 2007 εκτιµάται σε 

3.830 εκ. Ευρώ έναντι 4087 εκ. Ευρώ το 2006. Από αυτά, το 90% οφείλεται σε αύξηση των 

φορολογικών εσόδων κυρίως από: 

• τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων (845 εκ. Ευρώ επιπλέον έσοδα ή 22,1% των 

επιπλέον εσόδων), 

• τους έµµεσους φόρους (2.348 εκ. Ευρώ επιπλέον έσοδα ή 61,3% των επιπλέον εσόδων). 

 

Τα µη φορολογικά έσοδα συµβάλλουν κατά περίπου 10% στα επιπλέον έσοδα (385 εκ. Ευρώ), οι 

φόροι νοµικών προσώπων κατά 5,5% (212 εκ. Ευρώ), ενώ οι επιστροφές φόρων αφαιρούν 1,5% των 

επιπλέον εσόδων. 

 

                                                
11 Την ίδια περίοδο το 2006 οι απολήψεις από το ΕΓΤΑΑ υπολογίζονταν 229 εκ. Ευρώ και έκλεισαν περίπου 60 εκ. λιγότερο στα 
157,5 εκ. Ευρώ. 
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Πίνακας 2: Ανάλυση εσόδων κατά κύρια κατηγορία τα έτη 2006 και 2007 (εκ. Ευρώ) 

2006 2007 

 
Προ/σµός Πραγ/σεις 

Αποκλίσεις 
(Προβλέψεις 

– 
Πραγ/σεις) 

Προ/σµός Εκτιµήσεις 
Πραγ/σεων 

Αποκλίσεις 
(Προβλέψεις 

– 
Πραγ/σεις) 

Μεταβολή 
2007/06 

(%) 

Α. Τακτικά έσοδα 
(Ι+ ΙΙ + ΙΙΙ + IV)  47.650 47.912 262 51.370 51.800 430 8,1 

Ι. Άµεσοι φόροι  19.065 18.704 -361 19.450 19.770 320 5,7 
Φόροι φυσικών προσώπων 8.860 9.275 415 9.720 10.120 400 9,1 
Φόροι νοµικών προσώπων 4.900 4.438 -462 4.620 4.650 30 4,8 
Λοιποί άµεσοι φόροι 5.305 4.991 -314 5.110 5.000 -110 0,2 
ΙΙ. Έµµεσοι φόροι  25.540 26.287 747 28.580 28.635 55 8,9 
ΙΙΙ. Απολήψεις από ΕΕ  190 234 44 396 323 -73 38,0 
IV. Λοιπά µη φορολογικά 
έσοδα  2.855 2.687 -168 2.944 3.072 128 14,3 

B. Μη τακτικά έσοδα  1.100 773 -327     
Γενικό σύνολο εσόδων 
(Α + Β) 48.750 48.685 -65 51.370 51.800 430 6,4 

Γ. Επιστροφές εσόδων 2.200 2.392 192 2.200 2.450 250 2,4 
Καθαρά έσοδα Τ.Π. 
(Α + Β – Γ) 46.550 46.293 -257 49.170 49.350 180 6,6 

Πηγή: Εισηγητικές Εκθέσεις Προϋπολογισµών 2007 και 2008 

 

Οι αυξήσεις αυτές είχαν ως συνέπεια τη µεταβολή της σύνθεσης των τακτικών εσόδων, µε την 

ενίσχυση της συµµετοχής των φόρων των φυσικών προσώπων, των έµµεσων φόρων και των λοιπών 

µη φορολογικών εσόδων και τη µείωση της συµβολής των φόρων των νοµικών προσώπων και των 

λοιπών άµεσων φόρων (βλ. ∆ιάγραµµα 8). 

 

∆ιάγραµµα 8: Ανάλυση εσόδων προϋπολογισµού, 2006 και 2007 (% στα τακτικά έσοδα) 

Έσοδα 2006

Φόροι νοµικών 
προσώπων

9,3%

Λοιποί άµεσοι φόροι
10,4%

Έµµεσοι φόροι 
54,9%

Λοιπά µη φορολογικά 
έσοδα 
5,6%

Απολήψεις από ΕΕ 
0,5%

Φόροι φυσικών 
προσώπων

19,4%

 

Έσοδα 2007
(εκτιµήσεις)

Φόροι νοµικών 
προσώπων

9,0%

Λοιποί άµεσοι φόροι
9,7%Έµµεσοι φόροι 

55,3%

Λοιπά µη 
φορολογικά έσοδα 

5,9%Απολήψεις από ΕΕ 
0,6%

Φόροι φυσικών 
προσώπων

19,5%

Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008 

 

Συνολικά τα τακτικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,1%. Τα έσοδα από άµεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 

5,7% και από έµµεσους κατά 8,9%. Στους άµεσους φόρους, σηµαντικά µεγαλύτερη αύξηση 

σηµειώθηκε στους φόρους των φυσικών προσώπων κατά 9,1%, που είναι πολύ µεγαλύτερη και από 

την αύξηση του ονοµαστικού ΑΕΠ, 7,2%. Το 2007 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της φορολογικής 
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µεταρρύθµισης που αναδιανέµει το φορολογικό βάρος µεταξύ διαφορετικών κλιµακίων εισοδηµάτων, 

µε τη διαφοροποίηση των ίδιων των κλιµακίων και την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών.12  

 

∆ιάγραµµα 9: Αναλογία φορολογίας φυσικών και νοµικών προσώπων, 2003-2008 
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Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008 

 

Τα έσοδα από τους φόρους στα νοµικά πρόσωπα αυξήθηκαν κατά 4,8% έναντι µείωσης κατά 6,2% 

τον προηγούµενο χρόνο. Σε απόλυτο µέγεθος έφτασαν τα 4.650 εκ. Ευρώ από 4.438 εκ. Ευρώ 

το 2006, αλλά εξακολουθούν να είναι µικρότερα από το 2005 (4.730 εκ. Ευρώ). Έτσι, µεταξύ 2006 και 

2007 διευρύνθηκε ακόµη περισσότερο η διαφορά µεταξύ εσόδων από τη φορολόγηση φυσικών και 

νοµικών προσώπων. Η αναλογία της φορολογίας φυσικών και νοµικών προσώπων εκτιµάται σε 2,18 

το 2007 από 2,09 το 2006. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε 1 Ευρώ φόρο που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, 

τα φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελµατίες κ.λπ.) πληρώνουν 2,18 Ευρώ (βλ. 

διάγραµµα 9).  

 

Οι έµµεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 8,9%, πολύ περισσότερο τόσο από την ονοµαστική αύξηση του 

ΑΕΠ, όσο και από αυτή των τακτικών και των καθαρών εσόδων. Η αναλογία έµµεσων και άµεσων 

αυξήθηκε από 1,41 το 2006 σε 1,45 το 2007 (∆ιάγραµµα 10). 

 

Η εσωτερική ανακατανοµή των εσόδων και η υποφαινόµενη σηµαντική επιδείνωση της θέσης κάποιων 

κοινωνικών οµάδων λόγω της αύξησης της άµεσης φορολογίας δεν κατάφεραν να βελτιώσουν τη 

συνολική απόδοση των καθαρών εσόδων του κράτους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Έτσι, τα τακτικά 

έσοδα µειώθηκαν κατά 0,2 µονάδες του ΑΕΠ (από 22,8% σε 22,6%). 

 

                                                
12 Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι αυτή η ενίσχυση των εσόδων από τα φυσικά πρόσωπα υποστηρίχθηκε κυρίως από 
κατηγορίες φορολογούµενων που ανήκουν στα µικροµεσαία εισοδήµατα (βλ. ΙΣΤΑΜΕ) για µια ανάλυση της φορολογικής 
επιβάρυνσης ανά για διαφορετικά επίπεδα εισοδηµάτων). ∆υστυχώς µέχρι τη συγγραφή αυτής της µελέτης δεν έχουν 
δηµοσιευθεί τα επίσηµα στατιστικά δελτία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων για τα έτη µετά το 2005, 
οπότε δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια η φορολογική επιβάρυνση ανά κλιµάκιο εισοδήµατος. 
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∆ιάγραµµα 10: Αναλογία έµµεσων και άµεσων φόρων, 2003-2008 
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Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τη συγκράτηση του ελλείµµατος παρά τις αυξηµένες έκτακτες δαπάνες 

(περίπου 2,7 δις Ευρώ) η έκθεση αναφέρει ως καθοριστικούς παράγοντες από την πλευρά των 

εσόδων τα εξής (σελ. 75): 

• Αναπροσαρµογή των συντελεστών του ΕΦΚ πετρελαιοειδών. 

• Πλήρης απόδοση µέτρων του ΕΦΚ καπνού. 

• Αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων. 

• Αποτελεσµατικότητα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.  

 

Ωστόσο, συνολικά οι τρεις πρώτες κατηγορίες απέδωσαν περίπου 200 εκ. Ευρώ περισσότερα έσοδα σε 

σχέση µε το 2006, και περίπου 200 εκ. Ευρώ λιγότερα έσοδα από ό,τι αναµενόταν. 

 

3.2 ∆απάνες 2007 

 

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού (πλην χρεολυσίων και εξοπλιστικών προγραµµάτων) το 

2007 εκτιµώνται σε 55.017 εκ. Ευρώ, έναντι 53.361 εκ. Ευρώ που είχε προβλεφθεί (∆ιάγραµµα 11). Η 

σηµαντική αυτή απόκλιση από τις προβλέψεις οφείλεται: 

• κατά 84% (1.395 εκ. Ευρώ) στις υπερβάσεις των λειτουργικών και λοιπών δαπανών, από τις 

οποίες 1.385 εκ. Ευρώ αφορούν µη επαναλαµβανόµενες δαπάνες.  

• κατά 15,2% (253 εκ. Ευρώ) στις δαπάνες ασφάλισης και περίθαλψης, κυρίως λόγω της µη 

προβλεπόµενης αύξησης της επιχορήγησης στο ΝΑΤ και της µη προβλεπόµενης αύξησης των 

δαπανών περίθαλψης των δηµοσίων υπαλλήλων. 

 

Σε αυτή την κατηγορία η έκθεση αναφέρει και την αύξηση των επιχορηγήσεων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (που 

αναφέρθηκε και για το 2006) και στην αυξηµένη επιχορήγηση στον ΕΛΓΑ (που όµως δεν φαίνεται να 
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έχει σηµαντική επιρροή βλ. ανάλυση των δαπανών, Τόµος Α’: Τακτικός Προϋπολογισµός, Κεντρικές 

Υπηρεσίες). Οι πρωτογενείς δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 18,9% το 2006 σε 19,7% 

το 2007 και οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 

23,4% σε 24%.  

 

Πίνακας 3: Ανάλυση δαπανών κατά κύρια κατηγορία τα έτη 2006 και 2007 (εκ. Ευρώ) 

  2006 2007 

  Πραγ/σεις Προ/σµος Εκτιµήσεις
Πραγ/σεων 

Αποκλίσεις 
(προβλέψεις 
– πραγ/σεις) 

Μεταβολή 
2007/06 

Αποδοχές και συντάξεις 19.506 20.853 20.834 -19 6,8 

Ασφάλιση και περίθαλψη 9.381 10.529 10.782 253 14,9 

Λειτουργικές και λοιπές 
δαπάνες 7.555 7.936 9.331 1.395 23,5 

Αποδιδόµενοι πόροι 4.085 4.293 4.320 27 5,8 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. 40.527 43.611 45.267 1.656 11,7 

Τόκοι 9.589 9.750 9.750 0 1,7 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΚΟΙ 50.116 53.361 55.017 1.656 9,8 

Χρεολύσια  16.954 24.247 23.542 -705 38,9 

Εξοπλιστικά προγράµµατα Υπ. 
Εθνικής Άµυνας  2.076 1.700 1.700 0 -18,1 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ Τ.Π. 69.146 79.308 80.259 951 16,1 

Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008 

 

∆ιάγραµµα 11: Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισµού, 2006 και 2007 (% στο 

σύνολο) 

∆απάνες 2006
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προγράµµατα ΥΠΕΘΑ 
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6%

Τόκοι
14%
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11%  

∆απάνες 2007
(εκτιµήσεις)

Λειτουργικές και λοιπές 
δαπάνες

12%

Τόκοι
12%

Αποδιδόµενοι πόροι
5%

Ασφάλιση και περίθαλψη
13%

Αποδοχές και συντάξεις
26%

Χρεολύσια 
30%

Εξοπλιστικά προγράµµατα 
ΥΠΕΘΑ 

2%

 

Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008 

 

Στη σύνθεση των δαπανών (πλέον χρεολυσίων) η σηµαντικότερη µεταβολή αφορά αυτές για την 

εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους. Συγκεκριµένα, οι δαπάνες για χρεολύσια αντιστοιχούν στο 30% 

των δαπανών έναντι 25% το προηγούµενο έτος και δαπάνες για τόκους αντιστοιχούν το 2007 σε 12% 

έναντι 14% το προηγούµενο έτος. 
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3.3 Έλλειµµα 2007: Μια ιστορία µε έξι παράδοξα 

 

Σύµφωνα µε το κείµενο του προϋπολογισµού 2008, µέσα από τη δηµοσιονοµική πολιτική που

εφαρµόσθηκε, βελτιώθηκαν οι δηµοσιονοµικοί δείκτες, ενισχύθηκε η σταθερότητα του

µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και αποκαταστάθηκε το κλίµα εµπιστοσύνης στην Ελληνική

Οικονοµία.  Μέσα από τον Π/Υ του 2008, εκτιµάται ότι το έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης του 2007 θα 

ανέλθει σε 2,7% του ΑΕΠ (ελαφρώς υψηλότερο από εκείνο του 2006 (2,5% του ΑΕΠ)). Αντίστοιχα 

για το 2008 προβλέπεται έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης ίσο µε 1,6% του ΑΕΠ. Το ερώτηµα συνεπώς 

που άµεσα τίθεται είναι εάν το έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης το 2007 αλλά και το 2008 

αντικατοπτρίζει εξυγίανση της δηµοσιονοµικής θέσης της χώρας ή είναι αποτέλεσµα λογιστικών 

αναπροσαρµογών. 

      

      

        

                                               

 

Μια προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων του προϋπολογισµού θέτει σε αµφισβήτηση την 

δηµοσιονοµική εξυγίανση καθώς για το έλλειµµα του 2007 παρατηρείται σειρά παραδόξων. 

Αναλυτικότερα: 

 

Παράδοξο 1ο: Οι εθνικολογιστικές προσαρµογές.  

Το µέγεθος βαρόµετρο για το ύψος του Ελλείµµατος Γενικής Κυβέρνησης, αποτελούν οι 

εθνικολογιστικές προσαρµογές. Για το 2007 αυτού του είδους οι προσαρµογές, ανέρχονται σε 1.780 

εκ. ευρώ13 σηµειώνοντας αύξηση κατά 73% σε σχέση µε το 2006. Υπενθυµίζεται ότι για το 2006, οι 

Εθνικολογιστικές προσαρµογές ανήλθαν 1 δις ευρώ. Είναι προφανές, ότι η µειωτική επίδραση που 

έχουν στο τελικό ύψος του Ελλείµµατος έχει σαν αποτέλεσµα, την αναπροσαρµογή τους ανάλογα µε 

τις ανάγκες που υπάρχουν προκειµένου να διατηρηθεί το έλλειµµα σε επίπεδα χαµηλότερα του 3%. 

Παρά τη σηµαντική συµβολή τους στη µείωση του ελλείµµατος των τελευταίων ετών, δεν υπάρχει 

καµία επεξήγηση για το τι ακριβώς αποτελεί αυτό το µέγεθος. Υπενθυµίζεται ότι, και για το 2006 οι 

εθνικολογιστικές προσαρµογές είχαν αυξηθεί µεταξύ προσχεδίου 2007 και Π/Υ 2007, από 450 εκ. 

ευρώ σε 1,2 δις ευρώ, προκειµένου να επιτευχθεί η µείωση του ελλείµµατος σε επίπεδα χαµηλότερα 

του 3%. Αυτό που είναι εξίσου σηµαντικό είναι ότι σε µεσοπρόθεσµη βάση αυτές οι προσαρµογές θα 

πρέπει να εµφανίζονται σωρευτικά µηδενικές. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι τα επόµενα χρόνια θα πρέπει να 

πρέπει να εµφανισθούν κατά τον υπολογισµό του ελλείµµατος ανάλογες προσαρµογές αλλά µε 

αντίθετο πρόσηµο, οδηγώντας σε επιβάρυνση το ίδιο το ύψος του ελλείµµατος.  

 

Παράδοξο 2ο: Η εξέλιξη της άσπρης τρύπας (αποτελέσµατα ΟΚΑ, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠ∆∆).  

Ένα άλλο στοιχείο που εγείρει αµφιβολίες ως προς την αποκλιµάκωση του ελλείµµατος της Γενικής 

Κυβέρνησης είναι τα αποτελέσµατα ΟΤΑ, ΟΚΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ (η λεγόµενη «άσπρη τρύπα»). Όπως 

οι Εθνικολογιστικές προσαρµογές έτσι και τα αποτελέσµατα ΟΤΑ, ΟΚΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ τόσο στους 

 
13 Επισηµαίνεται ότι πριν από περίπου δύο µήνες (προσχέδιο προϋπολογισµού) το ύψος των εθνικολογιστικών 
προσαρµογών ήταν κατά 100 εκ. ευρώ λιγότερο. 
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προϋπολογισµούς του 2006 και 2007 όσο και µέσα από τον πρόσφατο προϋπολογισµό του 2008 

αποτελούν εκείνους τους µηχανισµούς µέσω των οποίων η υπερεκτίµηση έχει ως αποτέλεσµα τη 

δραστική µείωση του ελλείµµατος κάτω από το όριο του 3%. Το µεγάλο άλµα που παρουσιάζεται στο 

µέγεθος της άσπρης τρύπας µεταξύ 2005 και 2006 (αύξηση κατά 60%) επαναλαµβάνεται και για το 

2007 οπότε και σηµειώνεται διόγκωση των αποτελεσµάτων ΟΤΑ και ΟΚΑ κατά 36% σε σχέση µε το 

2006. Πιο συγκεκριµένα, η άσπρη τρύπα από 3,2 δις ευρώ το 2006 εκτιµάται ότι θα αυξηθούν σε 4,3 

δις ευρώ το 2007.  Παράλληλα, όπως και  στον Π/Υ του 2007 έτσι και στον Π/Υ του 2008 δεν 

παρέχεται καµία εξήγηση για αυτή τη σηµαντική υπερεκτίµηση, παρά τη σηµασία που έχει για την 

συγκράτηση του ελλείµµατος σε επίπεδα κάτω του 3%. 

 

∆ιάγραµµα 12: Αποτελέσµατα ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε εκ. Ευρώ 
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Πηγή: Εισηγητικές εκθέσεις προϋπολογισµών (διάφορα έτη), ίδιοι υπολογισµοί 

Σηµείωση: * Εκτίµηση, ** Πρόβλεψη) 

 

Η διαχρονική εξέλιξη των αποτελεσµάτων εκτός κεντρικής κυβέρνησης14 µετά το 2004 είναι 

αποκαλυπτική. Στο διάγραµµα 12 απεικονίζεται η εξέλιξη αυτή σε εκ. Ευρώ. Ύστερα από την 

απογραφή, τα στοιχεία για το 2004, δείχνουν ότι το ισοζύγιο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι 

ελλειµµατικό κατά περίπου 250 εκ. Ευρώ. Από το 2005 και µετά, γίνεται ξανά πλεονασµατικός οπότε 

και ανέρχεται σε 1,2 δις. Το 2006 φθάνει τα 2,9 δις ευρώ και για το 2007 και το 2008 σχεδόν 

διπλασιάζεται και ανέρχεται σε 4,3 δις ευρώ. Παρατηρείται δηλαδή, µια διαρκής και αδικαιολόγητη 

αύξηση των αποτελεσµάτων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα προκειµένου να καλυφθούν τα αρνητικά 

αποτελέσµατα του Ελλείµµατος Κεντρικής Κυβέρνησης 

 

 

                                                
14 Για τη µετάβαση από το έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης σε αυτό της γενικής συνυπολογίζονται τα εξής: 

• Αποτελέσµατα ΟΤΑ, ΟΚΑ και ΝΠ∆∆. 
• Χρηµατοδότηση στην κοινωνική ασφάλιση. 
• Εξοπλιστικά προγράµµατα. 
• Εθνικολογιστικές προσαρµογές. 
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Παράδοξο 3ο: Η εκτίναξη των Προσαρµογών Ελλείµµατος Χρέους.  

Σηµαντικό επίσης παράγοντα για τη µείωση του ελλείµµατος αποτελεί το γεγονός ότι το έλλειµµα της 

γενικής κυβέρνησης υπολογίζεται σε εθνικολογιστική βάση (accrual basis) µε αποτέλεσµα σηµαντικές 

ταµειακές εκροές να αγνοούνται κατά τον υπολογισµό του. Σύµφωνα µε τις φθινοπωρινές προβλέψεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέµβριος 2007), τα ταµειακά ελλείµµατα στην Ελλάδα, µετά το 2006 

(και µέχρι το 2009) υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 1,8% του ΑΕΠ τις λογιστικές εγγραφές (stock-flow 

adjustments) του Ελλείµµατος σε Εθνικολογιστική βάση. Με απλά λόγια, κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι το 

έλλειµµα όπως καταγράφεται σε εθνικολογιστική βάση αγνοεί σηµαντικές επιβαρύνσεις. Για να έχουµε 

ένα µέτρο σύγκρισης, κατά την ίδια περίοδο (2006-2009), οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής 

για αυτού του είδους τις αποκλίσεις (Προσαρµογές Ελλείµµατος Χρέους) στην Ευρωζώνη ανέρχονται 

κατά µέσο όρο σε µόλις 0,2% του ΑΕΠ.  

 

Παράδοξο 4ο: Η µη καταγραφή των χρεών των νοσοκοµείων.  

Επίσης, στον προϋπολογισµό 2008 δεν φαίνεται να υπάρχει καταγραφή των χρεών των νοσοκοµείων 

που το Ελληνικό δηµόσιο αναλαµβάνει, και τα οποία, σύµφωνα µε το ισχύον λογιστικό σύστηµα της 

ΕΕ (ΕSA 95) θα πρέπει να καταγράφονται ακόµη κι αν η δαπάνη δεν πραγµατοποιείται ταµειακά. Από 

στοιχεία του Υπουργείου Υγείας προκύπτει ότι τα βεβαιωµένα χρέη των νοσοκοµείων από τις αρχές 

του 2005 (οπότε είχε γίνει η τελευταία εκκαθάριση και είχαν τακτοποιηθεί οι οφειλές της περιόδου 

2002-2004) µέχρι τον Μάρτιο του 2006 ανήλθαν σε 1,5 δις Ευρώ. Με απλή αναγωγή, αυτό σηµαίνει 

ότι µέχρι το 2007 τα συγκεκριµένα χρέη θα πρέπει να ανέρχονται σε περίπου 3 δις Ευρώ, τα οποία 

υποκρύπτονται από τα αντίστοιχα ελλείµµατα. Μια καταγραφή των χρεών των νοσοκοµείων θα 

σήµαινε πρόσθετη επιβάρυνση του ελλείµµατος κατά 1 περίπου δις ευρώ κατ’ έτος. Επιπλέον η 

αποπληρωµή των οφειλών αυτών (εφόσον πραγµατοποιηθεί µέσω δανεισµού) θα οδηγήσει σε 

ισόποση αύξηση και το ∆ηµόσιο χρέος.  

 

Παράδοξο 5ο: Οι οικονοµικές ενισχύσεις προς τον αγροτικό τοµέα µέσω ΕΛΓΑ.  

Παρά το γεγονός ότι  ο ΕΛΓΑ µετά το 2004, υποκατέστησε την κρατική χρηµατοδότηση που ελάµβανε 

µε πρόσθετο δανεισµό (µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου), προκειµένου να αποζηµιώνει τους 

αγρότες, τα δάνεια αυτά δεν καταγράφονται στο έλλειµµα και στο χρέος. Ενδεικτικά οι πληρωµές 

µέσω ΕΛΓΑ, για την οικονοµική ενίσχυση του αγροτικού τοµέα κατά το 2005 ανέρχονται σε 260 εκ. 

ευρώ, κατά το 2006 σε 420 εκ. ευρώ, κατά το 2007 σε 500 εκ. ευρώ και κατά το 2008 σε 550 εκ. 

ευρώ. Είναι προφανές ότι αυτές οι ενισχύσεις γίνονται µε δανεισµό ο οποίος όπως φαίνεται δεν 

καταγράφεται πουθενά. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι δεν έχουν συνυπολογισθεί στο χρέος ποσό περίπου 2 

δις ευρώ και στο έλλειµµα περίπου 430 εκ. ευρώ κατ’ έτος.  

 

Παράδοξο 6ο: Απαλλαγή καταβολής εθνικής συµµετοχής λόγω περικοπής ΚΠΣ.  

Τα στενά περιθώρια που επιτρέπει η µείωση και διατήρηση του Ελλείµµατος σε επίπεδα χαµηλότερα 

του 3% έχει µετατρέψει τις δηµόσιες επενδύσεις σε εργαλείο δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Συνολικά 
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η πρόσφατη περικοπή του ΚΠΣ που αποφασίστηκε στα τέλη του 2006 και η οποία οφείλεται πιθανώς 

στην αναδροµική είσπραξη ποσών από τη µείωση της εθνικής συµµετοχής στο Γ’ ΚΠΣ, είχε ως 

αποτέλεσµα την αύξηση των εισροών από την ΕΕ ως αναδροµική είσπραξη για παρελθούσες δαπάνες 

κατά 1,2 δις ευρώ καθώς και την απαλλαγή καταβολής εθνικής συµµετοχής ύψους 1,8 δις ευρώ για τα 

έτη 2007 και 2008.  

 

Ένα σηµαντικό σηµείο κριτικής είναι ότι αυτές οι αναδροµικές εισπράξεις θα πρέπει να θεωρηθούν 

έκτακτα φορολογικά έσοδα και να µην συµπεριλαµβάνονται κατά τον υπολογισµό του Ελλείµµατος. 

Το όφελος που προκύπτει από µια τέτοια λογιστική διευκόλυνση είναι διπλό. Από την µια  το 

δηµοσιονοµικό όφελος ανέρχεται σε περίπου τρία δις ευρώ, ενώ εµφανίζεται και τεχνητή αύξηση του 

ποσοστού απορρόφησης. 

 

∆ιάγραµµα 13: ∆ιάρθρωση ταµειακού ελλείµµατος Γενικής Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ 
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Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008, ίδιοι υπολογισµοί 

 

Συµπερασµατικά, τα παραπάνω παράδοξα θέτουν σε αµφισβήτηση τους ισχυρισµούς περί 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Μια απλή άθροιση των κυριότερων επιβαρύνσεων (εκτός της «άσπρης 

τρύπας») οδηγεί σε µια εντελώς διαφορετική εικόνα καθώς το ταµειακό έλλειµµα15 Γενικής 

Κυβέρνησης του 2007 ανέρχεται σε 5,9% του ΑΕΠ (∆ιάγραµµα 13) υψηλότερο από το ταµειακό 

έλλειµµα του 2006 το οποίο ανέρχεται σε 5,6% του ΑΕΠ. Εποµένως, το ύψος του ταµειακού 

ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 2007 αποδεικνύει ότι η δηµοσιονοµική εξυγίανση όπως 

περιγράφεται από τον προϋπολογισµό του 2008 είναι ανύπαρκτη και στηρίζεται σε λογιστικές 

αναπροσαρµογές, στόχος των οποίων είναι ο περιορισµός του ελλείµµατος σε εθνικολογιστική βάση 

επίπεδα µικρότερα του 3%.  

                                                
15 Στον υπολογισµό του ταµειακού ελλείµµατος περιλαµβάνονται το έλλειµµα σε εθνικολογιστική βάση, οι Προσαρµογές 
ελλείµµατος χρέους,, τα χρέη νοσοκοµείων, οι Εθνικολογιστικές προσαρµογές καθώς και τα δάνεια του ΕΛΓΑ. 
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∆ιάγραµµα 14: ∆ιάρθρωση µεταβολής του Ελλείµµατος Γενικής Κυβέρνησης για το 2007 
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Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008, ίδιοι υπολογισµοί 

 

Σύµφωνα, µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού 2008, κατά το οικονοµικό έτος 2007, η δηµοσιονοµική 

προσαρµογή (σε σχέση µε το 2006) είναι  αποτέλεσµα των ακόλουθων παραγόντων (διάγραµµα 14): 

 

• Μείωση του εσόδων τακτικού προϋπολογισµού κατά 0,1% του ΑΕΠ. 

• Σηµαντική αύξηση δαπανών τακτικού προϋπολογισµού κατά 0,5% του ΑΕΠ. 

• Αύξηση των εσόδων Π∆Ε κατά 0.4% του ΑΕΠ. 

• Πάγωµα δαπανών Π∆Ε ως µερίδιο του ΑΕΠ. 

• Αύξηση της «άσπρης τρύπας» κατά 0,4% του ΑΕΠ. 

• Πάγωµα χρηµατοδότησης προς την κοινωνική ασφάλιση ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

• Οριακής αύξησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων 0,1 % του ΑΕΠ. 

• Σηµαντικής αύξησης των εθνικολογιστικών προσαρµογών κατά 0,3% του ΑΕΠ. 

• ∆ιατήρηση των σηµαντικών Προσαρµογών Ελλείµµατος Χρέους (όπως προβλέπεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή).   

• Μη καταγραφή λοιπών δαπανών όπως είναι π.χ. οι δαπάνες νοσοκοµείων, ο δανεισµός του 

ΕΛΓΑ κλπ.  
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4 Προϋπολογισµός 2008 

 

4.1 Έσοδα 2008 

 

Η εξέλιξη των εσόδων για το 2008 εκτιµάται µε βάση τις προβλέψεις του ΥΠΟΙΟ για τη µεταβολή των 

εισοδηµάτων µέσα στο έτος. Βασική υπόθεση είναι ότι το ΑΕΠ σε ονοµαστικές τιµές θα αυξηθεί κατά 

7% µε κεντρικό συντελεστή τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση.  

 

Έτσι, το 2008 το σύνολο των καθαρών εσόδων προβλέπεται στα 60.052 εκ. Ευρώ, αυξηµένα κατά 

10,5% ή κατά 5.722 εκ. Ευρώ σε σχέση µε το 2007 (πίνακας 4). Τα τακτικά έσοδα προβλέπονται ότι 

θα αυξηθούν κατά 12,1% σε σχέση µε το 2007 ή κατά 6,2 δις Ευρώ, ενώ τα έσοδα από το Π∆Ε είναι 

µειωµένα κατά περίπου 450 εκ. Ευρώ, κυρίως λόγω της µείωσης των εισροών από την ΕΕ κατά 560 

εκ. Ευρώ. Έτσι, το σύνολο, σχεδόν της αύξησης των εσόδων προέρχεται από τα φορολογικά έσοδα τα 

οποία αναµένεται να αυξηθούν κατά 12,9% σε σχέση µε το 2007. Τα 2 δις Ευρώ προέρχονται από 

πρόσθετους άµεσους και τα 4 δις Ευρώ από πρόσθετους έµµεσους. 

 

Πίνακας 4: Ανάλυση της µεταβολής των εσόδων για το 2008 ανά κατηγορία 

  
2007 2008 Μεταβολή Συµβολή στα έσοδα 

Συµβολή στο 
ρυθµό µεταβολής 
των εσόδων 

  
Εκτιµήσεις 
Πραγµ/σεων Προβλέψεις 2008/07 2007 2008 2008 Ως % 

Τακτικά έσοδα 51.800 58.070 12,1 100,0 100,0 12,10 100,0 
Άµεσοι φόροι  19.770 22.040 11,5 38,2 38,0 4,38 36,2 
Φόροι φυσικών προσώπων 10.120 10.850 7,2 19,5 18,7 1,41 11,6 
Φόροι νοµικών προσώπων 4.650 4.865 4,6 9,0 8,4 0,42 3,4 
Λοιποί άµεσοι φόροι 5.000 6.325 26,5 9,7 10,9 2,56 21,1 
Έµµεσοι φόροι  28.635 32.605 13,9 55,3 56,1 7,66 63,3 
Απολήψεις από ΕΕ  323 543 68,1 0,6 0,9 0,42 3,5 
Λοιπά µη φορολογικά έσοδα  3.072 2.882 -6,2 5,9 5,0 -0,37 -3,0 
Μη τακτικά έσοδα         

Γενικό σύνολο εσόδων (Α + Β) 51.800 58.070 12,1 100,0 100,0 12,10 100,0 

Επιστροφές εσόδων 2.450 2.550 4,1 4,7 4,4   
Έσοδα Π∆Ε 4.980 4.532 -9,0 9,6 7,8   
Εισροές από ΕΕ 4.850 4.292 -11,5 9,4 7,4   
Ίδια έσοδα 130 240 84,6 0,3 0,4   
Έσοδα Κεντρικής Κυβέρνησης 56.780 62.602 10,3 109,6 107,8   
Καθαρά έσοδα Κεντρικής 
Κυβέρνησης (µείον επιστροφές) 54.330 60.052 10,53 104,9 103,4   

 

Πιο συγκεκριµένα, τα επιπλέον φορολογικά έσοδα προέρχονται κυρίως από:  

• Την αύξηση των εσόδων από την φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων (730 εκ. ευρώ ή 

7,2%) και νοµικών προσώπων (215 εκ. ευρώ ή 4,6%).  

• Την αύξηση της φορολόγησης στην ακίνητη περιουσία λόγω επιβολής φόρου κατοχής ακίνητης 

περιουσίας και αύξησης των αντικειµενικών τιµών ακινήτων (επιπλέον 660 εκ. Ευρώ ή 117,2%), 
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• Την αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ (2.385 εκ. ευρώ ή 13,6%), 

• Την αύξηση των εσόδων από τον ΕΦΚ καυσίµων (1.260 εκ ευρώ ή 43,6%). 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα λοιπά µη φορολογικά έσοδα, που αφορούν κυρίως έσοδα από την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα του δηµοσίου τοµέα, αναµένεται µείωση κατά 200 εκ. Ευρώ περίπου ή 

της τάξεως του 6,2%. Οι απολήψεις από την ΕΕ στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισµού 

αναµένονται αυξηµένες κατά 200 εκ. Ευρώ λόγω των εισροών από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, παρόλο που η συνολική απορρόφηση αυτών των εισροών είναι 

αµφισβητούµενη µε βάση τις επιδόσεις το 2007. 

 

Ενδεικτική της φοροεισπρακτικής στρατηγικής της κυβέρνησης για το 2008 είναι η ανάλυση του 

ρυθµού µεταβολής των εσόδων (διάγραµµα 15). Ειδικότερα, στο ρυθµό µεταβολής των γενικών 

εσόδων (12,1%) οι 7,7 ποσοστιαίες µονάδες αφορούν τους έµµεσους φόρους (έναντι 4,8 το 2007), οι 

1,4 µονάδες τους φόρους των φυσικών προσώπων (έναντι 1,7), οι 0,4 µονάδες (οριακά µειωµένα από 

το 2007) αφορούν τους φόρους των νοµικών προσώπων και οι 2,6 µονάδες τα λοιπά έσοδα (έναντι 1 

µονάδας) κυρίως λόγω των λοιπών άµεσων φόρων.  

 

∆ιάγραµµα 15: Ανάλυση της µεταβολής των γενικών εσόδων 

1,41

0,42

7,66

2,6

-1,59

1,74

0,44

4,82

1,0

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2007 2008

Μη τακτικά έσοδα

Λοιπά έσοδα

Έµµεσοι φόροι 

Φόροι νοµικών
προσώπων

Φόροι φυσικών
προσώπων

 
Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008, ίδιοι υπολογισµοί 

 

Η σύνθεση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού µεταβάλλεται σηµαντικά υπέρ των έµµεσων 

φόρων. Η σχετική σηµασία των έµµεσων φόρων στη διαµόρφωση των εσόδων αυξάνεται από 55,3% 

το 2007 (και 54,9% το 2006) σε 56,1% το 2008. Η συµµετοχή των φόρων των φυσικών προσώπων 
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µειώνεται από 19,5% σε 18,7% και των νοµικών από 9% σε 8,4%, αλλά στην άµεση φορολογία 

αυξάνεται η συµµετοχή των λοιπών έµµεσων φόρων από 9,7% σε 10,9% (διάγραµµα 16).  

 

∆ιάγραµµα 16: Ανάλυση εσόδων προϋπολογισµού 2008 (% στα τακτικά έσοδα) 

Έσοδα 2008
(προβλέψεις)

Φόροι νοµικών 
προσώπων

8,4%

Λοιποί άµεσοι φόροι
10,9%Έµµεσοι φόροι 

56,1%

Φόροι φυσικών 
προσώπων

18,7%

Απολήψεις από ΕΕ 
0,9%

Λοιπά µη 
φορολογικά έσοδα 

5,0%

 
Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008, ίδιοι υπολογισµοί 

 

Οι ασυνέπειες του σεναρίου αύξησης των εσόδων µε τις υποθέσεις και τις επιδιώξεις του 

προϋπολογισµού του 2008 είναι σχεδόν προφανείς, και µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

• Η ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων16 είναι 1,84 έναντι 1,05 το 2007 (75% 

υψηλότερη). Από το 1998 δεν έχει ποτέ παρατηρηθεί τέτοια µεγάλη ελαστικότητα, ενώ 

σηµαντικές θετικές µεταβολές έχουµε κατά κύριο λόγω σε έτη που ακολουθούν µετά από 

σηµαντικές αυξήσεις του ρυθµού ανάπτυξης, όπως π.χ. το 2002, το 2003, το 2004 και το 2007 

(και είναι λογικό αφού στο έτος αναφοράς εισπράττονται φόροι εισοδηµάτων που παράχθηκαν 

το προηγούµενο έτος) (διάγραµµα 17). 

• Η φορολόγηση των φυσικών προσώπων αναµένεται να αποδώσει έσοδα αυξηµένα κατά 

7,2%, δηλ. περισσότερο από την αύξηση του ονοµαστικού ΑΕΠ τη στιγµή που η κυβέρνηση 

διατείνεται ότι η φορολογική µεταρρύθµιση οδηγεί στη φορολογική τους ελάφρυνση. 

• Η επίτευξη του στόχου των έµµεσων φόρων δεν είναι καθόλου πιθανή χωρίς την αύξηση 

του συντελεστή του ΦΠΑ, που δεν προβλέπεται πουθενά µέσα στην έκθεση του 

προϋπολογισµού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ελαστικότητα των εσόδων του ΦΠΑ υπολογίζεται σε 

1,94 έναντι 1,48 το 2007 και δεν έχει υπάρξει ποτέ την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, ο ρυθµός 

µεγέθυνσης των εσόδων από ΦΠΑ (13,6%) είναι µεγαλύτερος από αυτόν του 2006 µε την 

απόδοση του µέτρου αύξησης των συντελεστών από 8% και 18% σε 9% και 19%. 

• Ως προς τα έσοδα εκτός τακτικού προϋπολογισµού, τα µειωµένα έσοδα από την ΕΕ στο 

Π∆Ε δεν δικαιολογούνται σε µια εποχή παράλληλης υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ. 

                                                
16 Η ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων υπολογίζεται ως ο λόγος της µεταβολής των φορολογικών εσόδων προς τη 
µεταβολή του ονοµαστικού ΑΕΠ. 
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∆ιάγραµµα 17: Εξέλιξη µεταβολής ονοµαστικού ΑΕΠ και ελαστικότητας φορολογικών 
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Πηγή: Εισηγητικές Εκθέσεις Προϋπολογισµών, 2006-2008 

Σηµειώσεις: * Μετά το 2000 αναθεωρηµένα στοιχεία και οι σειρές δεν είναι συγκρίσιµες, ** Εκτιµήσεις, *** Προβλέψεις 

 

Τέλος, τα συνολικά έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπονται σε 

23,7% έναντι 22,6% το 2007. Εάν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ θα 

επιστρέψουν στο επίπεδο του 2003. 

 

4.2 ∆απάνες 2008 

 

Ο προϋπολογισµός του 2008 είναι ο πιο «σπάταλος» της τελευταίας τριετίας. Οι δαπάνες του τακτικού 

προϋπολογισµού του 2008 αντιστοιχούν στο 24,1% του ΑΕΠ, έναντι 24% του 2007, οι οποίες, όµως 

περιλαµβάνουν πολλές έκτακτες δαπάνες (πίνακας 5). Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι έκτακτες συνθήκες οι 

δαπάνες του 2007 είχαν προϋπολογιστεί στο 23,3% του ΑΕΠ, που σηµαίνει ότι σε σχέση µε τον 

προϋπολογισµό του 2007, αυτός του 2008 είναι πιο δαπανηρός κατά 0,8% του ΑΕΠ. Σε απόλυτο 

µέγεθος, εάν αφαιρέσουµε τις µη επαναλαµβανόµενες δαπάνες και τις δαπάνες εκλογών του 

προϋπολογισµού του 2007 (που αντιστοιχούν σε 1,6 δις Ευρώ) από το σύνολο των δαπανών του 

τακτικού προϋπολογισµού (πλην χρεολυσίων) τότε αυτές είναι 53,4 δις Ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι για 

το 2008 υπολογίζονται 5,7 δις Ευρώ επιπλέον δαπάνες σε σχέση µε τον προϋπολογισµό 

του 2007 (ή 4 δις επιπλέον σε σχέση µε τις εκτιµήσεις πραγµατοποιήσεων του 2007). 

 

Οι δαπάνες που προβλέπονται για την ενίσχυση των εισοδηµάτων πλέον της συνηθισµένης 

εισοδηµατικής πολιτικής αντιστοιχούν σε 950 εκ. Ευρώ και σχεδόν εξ ολοκλήρου (πλην των 100 εκ. 
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Ευρώ προς το Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής) αφορούν εκπλήρωση δεσµεύσεων του 2004. Μία µεγάλη 

αδυναµία και κίνδυνος για την επίτευξη των στόχων των δαπανών είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει 

ως προς την επίτευξη των στόχων των εσόδων. Ακόµη περισσότερο στο βαθµό που αυτό το τόσο 

φιλόδοξο σενάριο ήδη αναµένεται να επιβαρύνει σηµαντικά το χρέος. Το σύνολο της αύξησης των 

δαπανών πλέον των εξοπλιστικών προγραµµάτων οδηγείται προς το λογαριασµό του δηµοσίου 

χρέους, δίνοντας ένα ακόµη στοιχείο για την κατ’ επίφαση δηµοσιονοµική εξυγίανση.  

 

Πίνακας 5: Ανάλυση των δαπανών του προϋπολογισµού και της µεταβολής τους, 2008 

  2006 2007 2008 Μεταβολή 
(%) 

Συµβολή στις 
δαπάνες ΤΠ 

(%) 

Συµβολή στο 
ρυθµό 

µεταβολής 
των δαπανών 

  Πραγ/σεις Εκτίµηση 
πραγ/σεων Προ/ψεις 2007/06 2008/07 2007 2008 2008 % 

Α. ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2)17  19.506 20.834 22.685 6,8 8,9 37,9 38,4 3,4 45,8 

1. Κεντρικής διοίκησης  16.443 17.606 19.218 7,1 9,2 32,0 32,5 2,9 39,9 
2. Νοσοκοµείων, 
ιδρυµάτων πρόνοιας, 
νπδδ  

3.063 3.228 3.456 5,4 7,1 5,9 5,9 0,4 5,6 

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (4+5)  9.381 10.782 12.533 14,9 16,2 19,6 21,2 3,2 43,3 

4. ∆απάνες 
περίθαλψης  1.043 1.154 1.206 10,6 4,5 2,1 2,0 0,1 1,3 

5. Επιχορηγήσεις 
ασφαλιστικών ταµείων  6.342 7.379 8.646 16,4 17,2 13,4 14,6 2,3 31,4 

6. Κοινωνική 
προστασία 1.995 2.249 2.681 12,7 19,2 4,1 4,5 0,8 10,7 

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
(6+7+8+9)  

7.555 9.331 
(7947)* 8.686 23,5 -6,9 

(+9,3)* 17,0 14,7 -1,2 -16,0 

7. Επιχορηγήσεις 
φορέων  2.141 2.561 2.349 19,6 -8,3 4,7 4,0 -0,4 -5,2 

8. Καταναλωτικές 
δαπάνες  2.396 3.554 2.657 48,3 -25,2 6,5 4,5 -1,6 -22,2 

9. Αντικριζόµενες 
δαπάνες  2.866 2.964 3.492 3,4 17,8 5,4 5,9 1,0 13,1 

10. Υπό κατανοµή  151 252 189 66,9 -25,0 0,5 0,3 -0,1 -1,6 
∆. ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΙ 
ΠΟΡΟΙ  4.085 4.320 4.654 5,8 7,7 7,9 7,9 0,6 8,3 

Ι. ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΠ 
(Α+Β+Γ+∆)  

40.527 45.267 48.558 11,7 7,3 82,3 82,2 6,0 81,4 

ΙΙ. ΤΟΚΟΙ  9.589 9.750 10.500 1,7 7,7 17,7 17,8 1,4 18,6 
ΙΙΙ. ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΠ 
(πλην χρεολυσίων) 
(Ι+ΙΙ)  

50.116 55.017 59.058 9,8 7,3 100,0 100,0 7,3 100,0

IV. Χρεολύσια  16.954 23.542 26.211 38,9 11,3 42,8 44,4   
V. Εξοπλιστικά 
προγράµµατα Υπ. 
Εθνικής Άµυνας  

2.076 1.700 1.800 -18,1 5,9 3,1 3,0   

Σύνολο δαπανών 
κεντρικής 
κυβέρνησης 

69.146 80.259 87.069 16,1 8,5 145,9 147,4   

Σηµείωση: * Ποσά χωρίς τον υπολογισµό των ΜΕ∆ της κατηγορίας κατά το 2007 ύψους 1.384 εκ. Ευρώ. 

 

                                                
17 Σε σχέση µε τον αντίστοιχο πίνακα της εισηγητικής έκθεσης εδώ παραλείπεται το πεδίο 3 που αφορά στα ποσά που 
προβλέπονται για νέες προσλήψεις, ύψους 10 εκ. Ευρώ. 
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4.3 Έλλειµµα 2008 

 

 Σηµαντικά ερωτήµατα προκύπτουν σχετικά µε την τακτοποίηση παλαιών υποχρεώσεων σε ΙΚΑ και 

ΟΤΑ.  Κυριότερο, γνώρισµα του ύψους του ελλείµµατος κατά το 2008 (εκτός των παραδόξων του 

2007) αποτελεί η τακτοποίηση παλαιών υποχρεώσεων ΟΤΑ, ΟΚΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ µε έκδοση ειδικών 

οµολόγων. Αυτό που είναι παράξενο είναι ότι, ενώ η χρηµατοδότηση στην κοινωνική ασφάλιση ορθά 

περιλαµβάνει την τακτοποίηση παλαιών υποχρεώσεων σε ΙΚΑ και ΟΤΑ, στον υπολογισµό του 

ελλείµµατος υπάρχει αντίστοιχη ισόποση καταγραφή όλου του ποσού στα αποτελέσµατα ΟΤΑ, ΟΚΑ 

και λοιπών ΝΠ∆∆. Αυτή όµως η καταγραφή δεν θα ισχύει εάν τα ποσά αυτά αποδοθούν σε 

αποπληρωµή παλαιότερων χρεών ΟΤΑ, ΟΚΑ και ΝΠ∆∆ προς τρίτους. Σε αυτό το σηµείο µια 

διασαφήνιση κρίνεται αναγκαία καθώς επηρεάζει άµεσα και το ύψος του ελλείµµατος Γενικής 

Κυβέρνησης. Αξίζει, επιπλέον, να σηµειωθεί ότι οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ από 

παρελθόντα οικονοµικά έτη (λόγω µη πλήρωσης της απαίτησης για 1% του ΑΕΠ χρηµατοδότηση) δεν 

πέρασε ποτέ από το λογαριασµό των δαπανών και άρα από το έλλειµµα και καλύπτεται το 2008 µε 

έκδοση ειδικών οµολόγων, περνώντας κατευθείαν στο χρέος. 

 

∆ιάγραµµα 18: ∆ιάρθρωση µεταβολής ελλείµµατος Γενικής Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ, 2008 
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Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008, ίδιοι υπολογισµοί 

 

Σύµφωνα, µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού 2008, κατά το οικονοµικό έτος 2008, η δηµοσιονοµική 

προσαρµογή (σε σχέση µε το 2007) θα είναι αποτέλεσµα των εξής παραγόντων (διάγραµµα 18): 

• Σηµαντική αύξηση των εσόδων τακτικού προϋπολογισµού κατά 1,14% του ΑΕΠ. 

 34



• Οριακή µείωση δαπανών τακτικού προϋπολογισµού κατά 0,03% του ΑΕΠ. 

• Μείωση των εσόδων Π∆Ε κατά 0.35% του ΑΕΠ. 

• Πάγωµα δαπανών Π∆Ε ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

• ∆ιόγκωση της «άσπρης τρύπας» κατά 1,1% του ΑΕΠ η οποία συνοδεύεται και από ισόποση 

ποσοστιαία αύξηση από την χρηµατοδότηση προς την Κοινωνική Ασφάλιση.  

• Μείωση των εθνικολογιστικών προσαρµογών  κατά 0,17% του ΑΕΠ. 

• Συνέχιση της µη καταγραφής λοιπών δαπανών όπως είναι π.χ. οι δαπάνες νοσοκοµείων, ο 

δανεισµός του ΕΛΓΑ κλπ,  

 

 

4.4 Η πορεία του χρέους 

 

Σύµφωνα µε την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισµού 2008, το µίγµα οικονοµικής πολιτικής που

ακολουθήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια δηµιούργησε τις προϋποθέσεις...για τη σταδιακή µείωση του

Χρέους προς τα µέσα επίπεδα της Ευρωζώνης. Αντικείµενο συνεπώς αυτής της παραγράφου αποτελεί 

η προσεκτικότερη ανάλυση της διαχείρισης και εξέλιξης του ∆ηµοσίου Χρέους.  

    

           

     

 

Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2008, το δηµόσιο χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του 

ΑΕΠ εκτιµάται ότι θα σηµειώσει πτώση από 105,7% του ΑΕΠ το 2006, σε 104 % του ΑΕΠ το 2007 και 

102% του ΑΕΠ για το 2008. Αντίστοιχα το δηµόσιο χρέος Γενικής Κυβέρνησης (προκύπτει µε την 

αφαίρεση του Ενδοκυβερνητικού Χρέους από το Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης) σηµειώνει µια 

παρόµοια πτωτική πορεία από 95,3% του ΑΕΠ το 2006, σε 93,4 % του ΑΕΠ το 2007 και 91% του 

ΑΕΠ για το 2008. Αυτή η πτωτική πορεία του δηµοσίου χρέους δίνει την ψευδαίσθηση ότι το χρόνιο 

πρόβληµα του χρέους της Ελληνικής οικονοµίας περιορίζεται. Οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης της 

Ελληνικής Οικονοµίας προς το παρόν κρύβουν το γεγονός ότι το ∆ηµόσιο χρέος επιβαρύνεται 

σηµαντικά κατ’ έτος. Αναλυτικότερα, από τον ακόλουθο πίνακα 6 προκύπτουν σηµαντικές αυξήσεις 

του χρέους Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης µεταξύ 2006 και 2008.  

 

Πίνακας 6: Χρέος Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης (σε εκ. Ευρώ) 

 2006 
(Πραγµατοποίηση) 

2007 
(Εκτίµηση) 

2008 
(Πρόβλεψη) 

∆ιαφορά 
06/07 

∆ιαφορά 
07/08 

Χρέος Κεντρικής 
Κυβέρνησης 226.218 238.610 250.278 12.932 11.670 

Χρέος  Γενικής 
Κυβέρνησης 204.418 214.281 223.325 9.863 9.044 

Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008 

 

Ένα άλλο ανησυχητικό στοιχείο για την πορεία του Χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης του 2007 είναι το 

γεγονός ότι ήδη το Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης µέχρι τις 30/09/2007 (δελτίο ∆ηµοσίου Χρέους) έχει 
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πιάσει τον στόχο του 2007 και ανέρχεται σε 238,5 δις ευρώ. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι είναι πιθανή µια 

περαιτέρω υπέρβαση του στόχου του 2007. 

 

Και στον προϋπολογισµό του 2008 (όπως και στους προηγούµενους  Προϋπολογισµούς), φαίνεται πως 

γίνεται χρήση της µεθόδου µεταχρονολόγησης δαπανών τόκων (swaps). Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί το ∆ηµόσιο Χρέος του 2007 το οποίο ενώ παρουσιάζει αύξηση κατά περίπου 21 δις ευρώ σε 

σχέση µε το 2005 και δεδοµένου ότι τα επιτόκια αυξήθηκαν κατά την περίοδο 2005-2007, 

παρουσιάζεται µείωση των δαπανών τόκων ως ποσοστό του ΑΕΠ από 4,9% του ΑΕΠ το 2005, σε 

4,3% του ΑΕΠ το 2007. 

 

Παράλληλα, κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια διαρκής απόκλιση των πραγµατοποιήσεων σε 

σχέση µε τους αρχικούς στόχους που τίθενται από τον προϋπολογισµού κάθε έτους. Πιο 

συγκεκριµένα, κατά το 2005 και το 2006 οι αποκλίσεις ανήλθαν σε 1,4 και 1,25 δις ευρώ αντίστοιχα. 

Κατά το 2007 παρατηρείται ένα άλµα σε αυτού του τύπου τις αποκλίσεις οι οποίες ανέρχονται σε 

περίπου 5 δις ευρώ (∆ιάγραµµα 19), δηλαδή περίπου το 50% της συνολικής αύξησης του Χρέους 

Γενικής Κυβέρνησης που παρατηρείται µεταξύ 2006 και 2007.  

 

∆ιάγραµµα 19: Αποκλίσεις µεταξύ πραγµατοποιήσεων και προβλέψεων για τον πορεία 

∆ηµοσίου Χρέους Γενικής Κυβέρνησης, 2005-2007  
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Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού, 2005-2006-2007 

Σηµείωση: Για το 2007 αντί πραγµατοποιήσεων χρησιµοποιούνται οι αντίστοιχες εκτιµήσεις 

 

Σε κάθε περίπτωση το ύψος του ∆ηµοσίου Χρέους θα πρέπει να θεωρείται υποεκτιµηµένο καθώς δεν 

έχουν συνυπολογισθεί (όπως προαναφέρθηκε και στην ανάλυση του ελλείµµατος) οι επιβαρύνσεις από 
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τα χρέη των νοσοκοµείων αλλά και τον ΕΛΓΑ. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε αναπροσαρµογή του  ∆ηµοσίου 

Χρέους κατά περίπου 5 δις ευρώ.  

 

Ένα σηµαντικό σηµείο στο οποίο δεν παρέχεται πληροφόρηση αποτελεί και η ανάλυση για την 

µεταβολή του ∆ηµοσίου Χρέους από χρηµατοπιστωτικές πράξεις18. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ από 

τον Προϋπολογισµό του 2007, προϋπολογιζόταν µείωση του ∆ηµοσίου Χρέους του 2007 κατά 1,3 δις 

ευρώ. Στον Προϋπολογισµό του 2008, προβλέπεται πρόσθετη επιβάρυνση του χρέους κατά 934 εκ. 

ευρώ χάρη στην αύξηση των προσαρµογών προς το άρτιο. Σε αυτό το σηµείο, προκύπτει µια 

σηµαντική απόκλιση  ύψους  2,2 δις ευρώ η οποία οδηγεί σε σηµαντική επιβάρυνση το ∆ηµόσιο Χρέος 

και για την οποία δεν γίνεται καµία αναφορά στον Π/Υ του 2008. 

 

Το βέβαιο είναι ότι το ∆ηµόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποτελεί τον βρόγχο της Ελληνικής οικονοµίας 

καθώς δεν έχει γίνει τίποτα προς την κατεύθυνση περιορισµού του. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι 

ενώ το Έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης των τελευταίων ετών (2006-2007-2008) ανέρχεται 

προσεγγιστικά σε 5 δις ευρώ ετησίως, το ∆ηµόσιο χρέος αντίστοιχα υπερδιπλασιάζεται (αυξάνεται για 

την ίδια περίοδο κατά περίπου 12 δις ευρώ σε ετήσια βάση). Η συγκράτηση του Ελλείµµατος µέσα 

από µια σειρά λογιστικών παραδόξων αντικατοπτρίζεται ακριβώς στην αδυναµία ελέγχου του 

∆ηµοσίου Χρέους.  

 

Ένα τέτοιο µίγµα οικονοµικής πολιτικής είναι µη βιώσιµο και θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη της 

Ελληνικής Οικονοµίας. Μια ενδεχόµενη επιβράδυνση της Ελληνικής οικονοµίας, ή ακόµη και µία κάµψη 

του πληθωρισµού που επιβραδύνει την αύξηση του ονοµαστικού ΑΕΠ, είναι βέβαιο ότι θα 

επαναφέρουν στην επιφάνεια το πρόβληµα του δηµοσίου χρέους. 

 

 

4.5 ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΚΟ) 

 

Σύµφωνα µε το Π/Υ του 2008, βασική επιδίωξη του νόµου για τις ∆ΕΚΟ του 2005, αποτελεί η

εξυγίανση των ∆ηµοσίων επιχειρήσεων, η µείωση των ελλειµµάτων και η αποκλιµάκωση των

συσσωρεµένων χρεών του παρελθόντος. Τα στοιχεία του προϋπολογισµού 2008 για τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα και τις δανειακές δαπάνες των ∆ΕΚΟ όµως δεν επιτρέπουν µεγάλη αισιοδοξία για την 

οικονοµική κατάσταση των ∆ΕΚΟ. Η αδυναµία βελτίωσης των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων, 

όπως προβλέπεται από τον προϋπολογισµό του 2008 έχει σαν αποτέλεσµα ο καθαρός δανεισµός να 

αυξάνεται σηµαντικά  προκειµένου να καλυφθούν τα αρνητικά αποτελέσµατα των ∆ΕΚΟ. 

         

          

   

                                               

 

Αναλυτικότερα, µέσα από τον Π/Υ του 2008 προβλέπεται συνέχιση της ανοδικής πορείας του καθαρού 

δανεισµού των ∆ΕΚΟ. Κατά την περίοδο 2007-2006 παρατηρείται αύξηση του καθαρού δανεισµού 

 
18 Π/Υ 2008, Πίνακας 4.3, Σελ 119.  
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κατά 21,5% ενώ µια ακόµη µεγαλύτερη αύξηση (28%) προβλέπεται και κατά την περίοδο 2007-2008. 

Επισηµαίνεται ότι η αύξηση του καθαρού δανεισµού κατά την περίοδο 2007-2008 γίνεται παρά την 

συνολικά προβλεπόµενη µείωση των επενδύσεων κατά 9%. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι, συνολικά 

κατά την περίοδο 2006-2008,  παρατηρείται επακόλουθα σηµαντική αύξηση του ακαθάριστου 

δανεισµού κατά 53% (διάγραµµα 20).  

 

Χαρακτηριστικό της αναποτελεσµατικότητας των πολιτικών πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισµό των 

∆ΕΚΟ αποτελεί και το γεγονός ότι το πρωτογενές αποτέλεσµα των ∆ηµοσίων επιχειρήσεων µειώνεται 

από 0,36% του ΑΕΠ το 2006 σε 0,33% του ΑΕΠ το 2008. Κατά την ίδια περίοδο παρατηρείται µια 

οριακή µόνο βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των ∆ΕΚΟ. Από 0,53% του 2006, το 2008 

προβλέπεται τα οικονοµικά αποτελέσµατα των ∆ΕΚΟ να ανέλθουν σε 0,57% του ΑΕΠ (διάγραµµα 21). 

Παράλληλα και το ∆ΝΤ19, διατυπώνει προβληµατισµό σχετικά µε την αναποτελεσµατικότητα των 

πρωτοβουλιών για την αναµόρφωση των ∆ΕΚΟ, όσον αφορά την επιχειρηµατική τους απόδοση, 

καθώς το λειτουργικό αποτέλεσµα των δηµόσιων επιχειρήσεων σηµειώνει επιδείνωση. 

 

∆ιάγραµµα 20: Μεταβολή στοιχείων ακαθάριστου δανεισµού των ∆ΕΚΟ 
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Πηγή: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού 2008 

Σηµείωση: * Εκτίµηση, ** Πρόβλεψη 

 

 

 

 

                                                
19 Συµπεράσµατα αποστολής ∆ΝΤ, (12/2007).  
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∆ιάγραµµα 21: Εξέλιξη Οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ΕΚΟ ως ποσοστό του ΑΕΠ 
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Πηγή: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού 2008 

Σηµείωση: * Εκτίµηση, ** Πρόβλεψη 

 

Σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται να προβλέπεται από τον Προϋπολογισµό του 2008, καµία ριζική 

µεταβολή στο οικονοµικά µεγέθη των ∆ΕΚΟ. Οι δανειακές ανάγκες των ∆ηµοσίων επιχειρήσεων 

παραµένουν µεγάλες και συνεχίζουν να καλύπτονται µε νέο δανεισµό. Είναι προφανές ότι δεν 

επαρκούν οι υφιστάµενες νοµοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες, είναι απαραίτητη η ανάληψη 

περαιτέρω πρωτοβουλιών για τη µείωση αυτών των ζηµιών. 
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5 Το κοινωνικό και αναπτυξιακό προφίλ του προϋπολογισµού 
 

 

5.1 Αναδιανεµητικές επιπτώσεις της φορολογίας 
 

Ένα από τα βασικότερα ερωτήµατα που τίθενται κάθε χρόνο για τον προϋπολογισµό του εποµένου 

οικονοµικού έτους είναι ο βαθµός της αναδιανοµής των εισοδηµάτων µεταξύ των στρωµάτων υψηλού 

και των χαµηλού εισοδήµατος. Η έννοια της αναδιανοµής άπτεται άµεσα του φορολογικού 

συστήµατος, αλλά και της ανταπόδοσης του φορολογικού βάρους µέσω της λειτουργίας του 

κοινωνικού κράτους, του εκπαιδευτικού συστήµατος, του συστήµατος υγείας και πολλών άλλων 

παραγόντων. Στο επόµενο µέρος επιχειρείται µια αποτίµηση της αναδιανεµητικής διάστασης του 

προϋπολογισµού του 2008. 

 

Σύµφωνα µε την έκθεση του Π/Υ του 2008, ‘η δεύτερη φάση της φορολογικής µεταρρύθµισης που

άρχισε φέτος, στόχο έχει την απλοποίηση και ορθολογικοποίηση της φορολογίας φυσικών προσώπων

και τη µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης’. Σε άλλο σηµείου του κειµένου του Προϋπολογισµού του 

2008, ‘η απλοποίηση και η βελτίωση του φορολογικού συστήµατος έχει σαν αποτέλεσµα την ενίσχυση

της Κοινωνικής Ευηµερίας και τη φορολογική ελάφρυνση των ασθενέστερων οικονοµικά στρωµάτων

του πληθυσµού’. Μένει λοιπόν να ερευνήσει κανείς την εγκυρότητα αυτών των ευεργετικών σύµφωνα 

µε το κείµενο του Προϋπολογισµού επιπτώσεων.  

     

         

   

            

          

 

 

Κατά την κυβέρνηση, βασικό στοιχείο της οικονοµικής πολιτικής είναι η βελτίωση του επιχειρηµατικού 

κλίµατος. Μια βελτίωση η οποία περνά µέσα από τη βελτίωση της κερδοφορίας κεφαλαίου και η οποία 

µε τη σειρά της ενισχύεται από ένα ευνοϊκότερο, προς τα νοµικά πρόσωπα, φορολογικό σύστηµα. 

 

Μία πρώτη διαπίστωση είναι ότι µέσα από τον προϋπολογισµό του 2008 προϋπολογίζεται µια 

αλµατώδης αύξηση των εσόδων κατά 6,24 δις ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι στον προϋπολογισµό  του 

2007 προβλεπόταν µια επίσης σηµαντική αύξηση φόρων κατά 3,2 δις Ευρώ. Ειδικότερα, κατά το 

2008, προβλέπεται ότι η άµεση φορολόγηση θα αυξηθεί κατά 2,27 δις Ευρώ και η έµµεση κατά 3,97 

δις Ευρώ.  

 

Η φορολογική αναδιανοµή έχει δύο όψεις. Εκείνη που πραγµατοποιείται µέσω της άµεσης και εκείνη 

µέσω της έµµεσης φορολόγησης. Σε επίπεδο άµεσης φορολόγησης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό 

του 2008 τα φυσικά πρόσωπα κατά το ίδιο έτος θα κληθούν να αποδώσουν 730 εκ. Ευρώ παραπάνω 

φόρο εισοδήµατος σε σχέση µε το 2007 ενώ τα νοµικά πρόσωπα, δηλαδή οι επιχειρήσεις, κατά το 

2008 θα κληθούν να αποδώσουν φόρο εισοδήµατος αυξηµένο κατά 215 εκ. Ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι 
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για κάθε ένα ευρώ πρόσθετου φόρου των επιχειρήσεων, τα φυσικά πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν 

περισσότερα από τρία ευρώ πρόσθετου φόρου εισοδήµατος.    

 

Ένα νέο στοιχείο στον προϋπολογισµό του 2008 που κάνει περισσότερο άδικο το φορολογικό 

σύστηµα είναι και η εισαγωγή ενιαίας φορολόγησης ακινήτων. Η κατάργηση του Φόρου Μεγάλης 

Ακίνητης Περιουσίας  και η αντικατάσταση του από ένα ενιαίο φόρο είναι βέβαιο ότι θα ακυρώσει τον 

προγενέστερο αναδιανεµητικό χαρακτήρα αυτού του τύπου φορολογίας. Μέσα από τον 

προϋπολογισµό του 2008, προβλέπεται αύξηση των εσόδων από ενιαία φορολόγηση ακίνητης 

περιουσίας κατά 660 εκ. ευρώ. Μια πρόσθετη επιβάρυνση την οποία θα επωµισθούν τα φτωχά και 

µεσαία εισοδήµατα. Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2008, το κέρδος που προκύπτει από την 

κατάργηση του φόρου κληρονοµιάς και την αντικατάσταση του από φόρο µε συντελεστή 1% 

ανέρχεται σε 115 εκ. ευρώ και δεν αντισταθµίζει σε καµία περίπτωση τις µεγάλες επιβαρύνσεις του 

ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας. Ένα άλλο ερώτηµα το οποίο θα καθορίσει το τελικό ύψος της 

επιβάρυνσης από  την επιβολή ενιαίου φόρου είναι και οι επιµέρους φόροι που θα ενσωµατωθούν σε 

αυτό το είδος φορολόγησης.   

 

∆ιάγραµµα 22: Ποσοστιαία συµµετοχή φυσικών και νοµικών προσώπων στα έσοδα από 

άµεση φορολόγηση (2005-2008) 
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Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008, ίδιοι υπολογισµοί 

Σηµείωση: * Εκτίµηση, ** Πρόβλεψη 

 

Τα στοιχεία του προϋπολογισµού του 2008, αποδεικνύουν ότι κατά την περίοδο 2005-2008 το 

στοιχείο της αναδιανοµής εις βάρος φυσικών προσώπων και προς όφελος νοµικών προσώπων 

εντείνεται σηµαντικά (διάγραµµα 22). Πιο συγκεκριµένα, ενώ το 2005 για κάθε 100 Ευρώ εσόδων από 

άµεση φορολογία, τα 45 προέρχονταν από φυσικά πρόσωπα και τα 26 από νοµικά, το 2007 εκτιµάται 
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ότι για κάθε 100 Ευρώ εσόδων από άµεση φορολόγηση τα 51 θα προέρχονται από τα φυσικά 

πρόσωπα, ενώ τα νοµικά πρόσωπα θα µειώσουν τη συµµετοχή τους στα 23,5 Ευρώ (διάγραµµα 17). 

Το 2008 προβλέπεται ότι για κάθε 100 ευρώ τα 49 να προέρχονται από φυσικά πρόσωπα και µόνο τα 

22 από νοµικά πρόσωπα. 

 

Σε απόλυτα µεγέθη, τα φυσικά πρόσωπα µεταξύ 2005-2008 προβλέπεται να έχουν αποδώσει 2,6 δις 

Ευρώ παραπάνω φόρο εισοδήµατος ενώ τα νοµικά πρόσωπα κατά το ίδιο διάστηµα αποδίδουν µόλις 

135 εκ. Ευρώ παραπάνω φόρο εισοδήµατος. Συνολικά η άµεση φορολογία κατά την ίδια περίοδο 

αυξάνεται κατά 3,7 δις ευρώ.  

 

Σε επίπεδο έµµεσης φορολόγησης, η αύξηση και µόνο των εσόδων το 2008, κατά 3,97 δις Ευρώ 

αναµένεται να οδηγήσει σε διεύρυνση της αναδιανοµής εις βάρος των ασθενέστερων εισοδηµάτων, 

καθώς η έµµεση φορολόγηση επιβάλλεται ανεξαιρέτως εισοδήµατος. Η τόσο σηµαντική αύξηση της 

έµµεσης φορολόγησης κατά το 2008, οφείλεται στη σηµαντική αύξηση του ΦΠΑ εκτός 

πετρελαιοειδών και καυσίµων κατά 2,1 δις ευρώ καθώς και στην αύξηση του ΕΦΚ καυσίµων κατά 1,26 

δις ευρώ. Μια τόσο σηµαντική αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ όµως εγείρει αµφιβολίες για την 

ρεαλιστική βάση του στόχου που έχει τεθεί. Μια πιο προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων του 

Προϋπολογισµού αποδεικνύει ότι κατά το 2008, η ελαστικότητα του ΑΕΠ προς τα έσοδα από ΦΠΑ 

(εφεξής ελαστικότητα ΦΠΑ) κατά το 2008 αυξάνεται ραγδαία (διάγραµµα 23). Ύστερα από την 

σηµαντική συρρίκνωση εσόδων από ΦΠΑ του 2005 και την αποκατάσταση της ισορροπίας κατά τα έτη 

2006 και 2007, κατά το 2008 αναµένεται νέα αύξηση της ελαστικότητας ΦΠΑ, µια αύξηση η οποία δεν 

δικαιολογείται από το κείµενο του προϋπολογισµού. Η σηµαντική αύξηση της ελαστικότητας στο 1,95 

κατά το 2008, κάνει ολοένα και πιο πιθανό το ενδεχόµενο αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ ως µόνη 

λύση για να επιτευχθεί ο στόχος για τα έσοδα από ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η αντιµετώπιση της 

φοροδιαφυγής αποδειχθεί αναποτελεσµατική, θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη η αύξηση των 

συντελεστών ΦΠΑ. 

 

Επίσης ένα σηµαντικό θέµα που προκύπτει για την έµµεση φορολόγηση αποτελεί η επιστροφή του 

ΕΦΚ καυσίµων. Οι εκτιµήσεις για τις επιστροφές φόρου από 2,45 δις ευρώ το 2007 αυξάνονται µόλις 

κατά 4,1% και προβλέπονται για το 2008 σε 2,55 δις ευρώ. Τίθεται συνεπώς το ερώτηµα για το κατά 

πόσο µια τόσο µικρή αύξηση είναι επαρκής για να ικανοποιήσει τις αυξηµένες ανάγκες επιστροφής 

φόρου λόγω εξίσωσης του ΕΦΚ και στο πετρέλαιο θέρµανσης. 

 

Σωρευτικά, κατά την περίοδο 2005-2008, η έµµεση φορολόγηση σηµειώνει αύξηση κατά 8,9 δις 

Ευρώ, το σηµαντικότερο µέρος της οποίας προήλθε από την αύξηση των φόρων συναλλαγών και 

ειδικότερα από την αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ αλλά και την αύξηση του ΕΦΚ.  
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Επακόλουθο των ανωτέρω µεταβολών επί της άµεσης και έµµεσης φορολόγησης αποτελεί η αναλογία 

άµεσων και έµµεσων φόρων όπως έχει απεικονισθεί προηγούµενα. Πιο συγκεκριµένα, οι φορολογικές 

µεταρρυθµίσεις µετά το 2005 είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση αυτής της αναλογίας από 1,29 το 

2005, σε 1,45 το 2007. Κατά το 2008 η αναλογία αυτή αυξάνεται και ανέρχεται σε 1,48. Η αύξηση 

αυτής της αναλογίας υποδεικνύει ότι το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα µετεξελίσσεται σε ένα 

περισσότερο κοινωνικά άδικο φορολογικό σύστηµα.  

 

∆ιάγραµµα 23: Εξέλιξη ελαστικότητας ΦΠΑ, 2005-2008 
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Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008, ίδιοι υπολογισµοί 

Σηµείωση: * Εκτίµηση, ** Πρόβλεψη 

 

Επιπρόσθετα, µεταξύ 2005 και 2008, παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση των καθαρών εσόδων και 

ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριµένα, από 21,25% του ΑΕΠ το 2005, παρατηρείται αύξηση σε 

22,6% του ΑΕΠ το 2008. Σε αυτή την ανοδική τάση, το 2008 αποτελεί έτος σταθµό, καθώς 

παρατηρείται άλµα της τάξης του 1,1% του ΑΕΠ. 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι οι µεταρρυθµίσεις του φορολογικού συστήµατος κατά την 

περίοδο 2005-2008 έχουν ως αποτέλεσµα την δυσανάλογη κατανοµή των φορολογικών βαρών µεταξύ 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Ο συνδυασµός φορολογικής επιβάρυνσης φυσικών προσώπων 

και ανόδου του επιπέδου τιµών αναµένεται να επιβαρύνει δυσανάλογα τον οικογενειακό 

προϋπολογισµό.  
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5.2 Παιδεία και Υγεία: Μια ιστορία διαρκούς υποχρηµατοδότησης 

 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα, αποτελεί σηµαντικό εργαλείο αναδιανοµής µεταξύ χαµηλών και υψηλών 

εισοδηµάτων. Η ενίσχυση της δηµόσιας χρηµατοδότησης του εκπαιδευτικού συστήµατος οδηγεί σε 

σταθερά αναδιανεµητικά αποτελέσµατα για την Ελληνική κοινωνία.  

 

Βασικό σηµείο κριτικής του Προϋπολογισµού 2008 αποτελεί η εξέλιξη της συνολικής χρηµατοδότησης 

της εκπαίδευσης ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά την τετραετία 2005-2008. Οι δαπάνες για την παιδεία20 ως 

ποσοστό του ΑΕΠ όχι µόνο δεν αυξήθηκαν µετά το 2004, προκειµένου να επιτευχθεί η δέσµευση της 

κυβέρνησης για το 5% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση µέχρι το 2008, αλλά αντιθέτως εµφανίζονται 

αµετάβλητες στο 3,2% του ΑΕΠ (διάγραµµα 24) καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας. 

  

∆ιάγραµµα 24: ∆απάνες για εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ 

3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2%

2004 2005 2006 2007* 2008**
 

Πηγή: Εισηγητικές Εκθέσεις Προϋπολογισµών 2005-2008 

Σηµείωση: * Εκτίµηση, ** Πρόβλεψη 

 

Η διαρκής υποχρηµατοδότηση ευαίσθητων τοµέων όπως εκείνος της εκπαίδευσης έχει ως επακόλουθο 

το ποιοτικό αποτέλεσµα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος να κρίνεται  ανεπαρκές21. Σύµφωνα 

µε τον ΟΟΣΑ, σηµαντικές πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν στην Ελλάδα σχετικά µε το 

Εκπαιδευτικό σύστηµα στην Ελλάδα καθώς: 

 

• η αναλογία µαθητών µε γνώσεις µαθηµατικών άνω του µετρίου στην Ελλάδα υπολείπονται 

του µέσου όρου του ΟΟΣΑ σύµφωνα µε τους δείκτες Pisa.  

                                                
20 Στον φετινό προϋπολογισµό ο πίνακας κατανοµής των δηµοσίων δαπανών κατά λειτουργική ταξινόµηση δεν υπάρχει. 
Στοιχεία για την λειτουργική ταξινόµηση δαπανών ανά Υπουργείο παρέχονται µόνο στο τεύχος «Προϋπολογισµός 
προγραµµάτων» και αναφέρονται µόνο για το 2008. Στην παρούσα µελέτη οι δαπάνες για Παιδεία αντιστοιχούν στις ∆απάνες 
εκπαίδευσης (Τακτικός και Π∆Ε) από τον Π/Υ του 2007 (για την περίοδο 2004-2007). Τα στοιχεία του 2008 προέρχονται από 
τον προγραµµατικό προϋπολογισµό του 2008 και αφορούν τις δαπάνες για Εκπαίδευση από το Εθνικό σχέδιο προγραµµάτων 
κατά λειτουργία (Πίνακας 1.2).  
21 Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, Education at a Glance, 2006. 
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• η διάχυση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι περιορισµένη. Είναι ενδεικτικό ότι, η 

Ελλάδα,  συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών µε το µεγαλύτερο πλήθος µαθητών ανά Η/Υ. 

• Η Ελλάδα συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ όπου δαπανώνται πολύ λίγα για 

οικονοµική ενίσχυση των φοιτητών.  

 

Συµπερασµατικά, ο προϋπολογισµός του 2008 δεν συνεισφέρει στον εκσυγχρονισµό του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Το θέµα της χρηµατοδότησης παραµένει ακανθώδες και οδηγεί σε 

περαιτέρω υποβάθµιση των δηµόσια παρεχοµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η ένταση των 

ανισοτήτων εντός του εκπαιδευτικού συστήµατος αποτελεί επακόλουθο της υποχρηµατοδότησης των 

τελευταίων ετών. Εκτός όµως των βραχυχρόνιων επιπτώσεων από τη µείωση της χρηµατοδότησης 

της Παιδείας ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι σηµαντικό το γεγονός ότι κατά την τελευταία τετραετία 

(2004-2008) έχει ανακοπεί η προγενέστερη πορεία σύγκλισης του Ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος προς εκείνο των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε.22   

 

Στην περίπτωση της Υγείας23, οι δαπάνες (Υπουργείο Υγείας) κατά το 2008 ανέρχονται σε 2,58% του 

ΑΕΠ (διάγραµµα 25). Συγκριτικά µε τα προηγούµενα έτη, προκύπτει ότι κατά την τετραετία 2005-

2008, οι δαπάνες για Υγεία, είναι χαµηλότερες από εκείνες του 2004. Αποτυπώνεται συνεπώς κατ’ 

αυτό τον τρόπο µια πορεία µείωσης των δαπανών για Υγεία µε ότι αυτό συνεπάγεται για το επίπεδο 

παρεχόµενων υπηρεσιών Υγείας από τα ∆ηµόσια νοσοκοµεία. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει και την 

αδυναµία σύγκλισης του Ελληνικού Συστήµατος Υγείας προς τα περισσότερο εξελιγµένα συστήµατα 

Υγείας άλλων χωρών.  

 

Η υποχρηµατοδότηση του ∆ηµόσιου Συστήµατος Υγείας µέσα από πρόσφατους Προϋπολογισµούς 

αλλά και τον Προϋπολογισµό του 2008 αγνοεί το γεγονός24 ότι:  

• η αναλογία των νοσοκόµων προς τους γιατρούς στην Ελλάδα για το έτος 2005 ήταν 1 

νοσοκόµος για κάθε γιατρό, όταν στην Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο η αντίστοιχη αναλογία 

ήταν 5 νοσοκόµοι για κάθε γιατρό.  

• στην Ελλάδα, η αναλογία είναι 3,8 νοσοκόµοι ανά 1000 κατοίκους ενώ ο αντίστοιχος µέσος 

όρος του ΟΟΣΑ είναι 8,6 νοσοκόµοι. 

• η Ελλάδα βρίσκεται στη τελευταία θέση ως προς την κρατική δαπάνη ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης και µεταξύ των πρώτων ως προς τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας.  

• η συνολική δηµόσια (κατά κεφαλή) δαπάνη για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη απέχει κατά 

πολύ από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Πιο συγκεκριµένα,  για το 2005 στην Ελλάδα ανήλθε στα 

1.277 δολάρια ΗΠΑ, όταν ο αντίστοιχος µέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν 2.231 δολάρια ΗΠΑ. 

                                                
22 Μελέτη ΙΣΤΑΜΕ ‘Η χρηµατοδότηση της Παιδείας στην Ελλάδα’, 2006 
23Στον φετινό προϋπολογισµό ο πίνακας κατανοµής των δηµοσίων δαπανών κατά λειτουργική ταξινόµηση δεν υπάρχει. Στοιχεία 
για την λειτουργική ταξινόµηση δαπανών ανά Υπουργείο  παρέχονται µόνο για στον τεύχος «Προϋπολογισµός προγραµµάτων» 
και παρέχονται στοιχεία µόνο για το 2008. Στην παρούσα µελέτη οι δαπάνες για Υγεία αντιστοιχούν στις ∆απάνες (Τακτικός και 
Π∆Ε) του Υπουργείου Υγείας.  
24 Σύµφωνα µε στοιχεία ΟΟΣΑ (OECD Health Data). 

 45



 

Επίσης, τα στοιχεία του ΟΟΣΑ αποδεικνύουν ότι στην Ελλάδα, οι αδυναµίες του δηµοσίου συστήµατος 

εντοπίζονται κυρίως σε ελλιπείς υποδοµές, στην τεχνολογική υστέρηση, στην έλλειψη κατάλληλου 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτές οι αδυναµίες του ∆ηµοσίου συστήµατος Υγείας έχουν 

οδηγήσει σε µεγάλο βαθµό σε αύξηση των ιδιωτικών δαπανών. Τα στοιχεία επισηµαίνουν ότι, στην 

Ελλάδα οι δηµόσιες δαπάνες υγείας για το 2005 ανήλθαν στο 4,3% του ΑΕΠ, ποσοστό ίδιο µε του 

έτους 2004 αλλά και χαµηλότερο από εκείνο του 2003 όπου το αντίστοιχο  ποσοστό ήταν 4,7% του 

ΑΕΠ. Ο µέσος όρος των δηµοσίων δαπανών στις χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ ήταν για το 2005 και το 2004 

στο 6,7% του ΑΕΠ. Αντίθετα, οι ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα έφτασαν το 2005, το 5,8% του ΑΕΠ, 

όταν το 2004 ήταν στο 5,3 και το 2003 ανήλθαν σε 5,4% του ΑΕΠ.  

 

∆ιάγραµµα 25: ∆απάνες για υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ 

2,62% 2,56%
2,44% 2,47% 2,54%

2004 2005 2006 2007* 2008**
 

Πηγή: Εισηγητικές Προϋπολογισµών 2005-2008 

Σηµείωση: * Εκτίµηση, ** Πρόβλεψη 

 

Συµπερασµατικά, η υποχρηµατοδότηση του ∆ηµόσιου Συστήµατος Υγείας, οδηγεί σε ποιοτική 

υποβάθµιση του δηµόσιου χαρακτήρα του αλλά και στην αντίστοιχη αύξηση των ιδιωτικών δαπανών 

Υγείας. Η τάση υποκατάστασης των δηµοσίων δαπανών για Υγεία από τις ιδιωτικές αναµένεται να 

ενταθεί και κατά το 2008. Άλλωστε σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ επισηµαίνεται ότι «ο δηµόσιος τοµέας 

είναι η βασική πηγή χρηµατοδότησης του κλάδου υγείας µε εξαίρεση την Ελλάδα, το Μεξικό και τις 

ΗΠΑ». 

 

 

5.3 Το αναπτυξιακό σκέλος του προϋπολογισµού 
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Η συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης µπορεί να αξιολογηθεί κυρίως από την εξέλιξη 

των πόρων που διατίθενται για το Π∆Ε και από τον τρόπο που αξιοποιούνται οι πόροι αυτοί. Η 

περίοδος 2007-2008 έχει ιδιαίτερη σηµασία για το τµήµα του προϋπολογισµού που αφορά στις 

αναπτυξιακές δαπάνες καθώς πρέπει να ολοκληρωθεί το Γ’ ΚΠΣ και να ξεκινήσει η υλοποίηση του 

ΕΣΠΑ, του οποίου τυπικά ο πρώτος χρόνος εφαρµογής έχει ήδη παρέλθει. Για το λόγο αυτό, ο 

προϋπολογισµός του 2008 αποτελεί µια ευκαιρία συνολικής αποτίµησης των αναπτυξιακών επιλογών 

της κυβέρνησης. 

 

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα µετά το 2004 το αναπτυξιακό σκέλος του 

προϋπολογισµού, το Π∆Ε συρρικνώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισµός του 2008 είναι το 

τέταρτος κατά σειρά που αφήνει αµετάβλητες τις δαπάνες του Π∆Ε ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 3,8%. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά την ολοκλήρωση των Ολυµπιακών Αγώνων, το 2004 οι πόροι του ΚΠΣ 

(εθνικοί και κοινοτικοί) που ήταν διαθέσιµοι και θα έπρεπε να απορροφηθούν στα επόµενα τέσσερα 

χρόνια ήταν 32 δις Ευρώ, δηλ. 6 φορές το κόστος των υποδοµών των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 

Κατά συνέπεια, η µείωση του ρυθµού ανάπτυξης λόγω της λήξης των Ολυµπιακών Αγώνων δεν θα 

έπρεπε να θεωρείται δεδοµένη. 

 

Πίνακας 7: Εξέλιξη δαπανών Π∆Ε (σε εκ. Ευρώ) 

Έτος 
Εθνικοί 

πόροι 
Συγ/µενο Σύνολο 

% µεταβολής 

σε σχέση µε 

προηγούµενο 

έτος 

Ως % 

του ΑΕΠ 

 

2000 2.109 5.312 7.421 - 5,4 

2001 2.590 5.252 7.842 5,7 5,3 

2002 3.131 3.883 7.014 -10,6 4,4 

2003 3.974 4.461 8.435 20,2 4,9 

2004 4.639 4.883 9.522 12,8 5,1 

2005 2.569 4.955 7.524 -21,0 3,8 

2006 2.673 5.511 8.184 8,8 3,8 

2007* 2.600 6.100 8.700 6,3 3,8 

2008** 2.600 6.700 9.300 6,9 3,8 

Πηγή: Εισηγητικές Εκθέσεις Προϋπολογισµών 2007 και 2008 

Σήµειωση: * Εκτίµηση, ** Πρόβλεψη 

 

Η επιλογή αυτή δεν εξηγείται σε όρους αναπτυξιακών, αλλά κυρίως δηµοσιονοµικών επιλογών, στο 

πλαίσιο της προσαρµογής. Η σκοπιµότητά τους όµως αµφισβητείται καθώς, µόνο το 2007 οι 

πρωτογενείς δαπάνες σηµείωσαν ονοµαστική αύξηση 11,7%, δηλαδή αυξήθηκαν µε ρυθµό σχεδόν 
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διπλάσιο των ∆ηµοσίων Επενδύσεων (6,3%), παρά τη σηµαντική καθυστέρηση υλοποίησης του Γ’ 

ΚΠΣ που εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους απώλειας πόρων στο τέλος του 2008. Ενώ και το 2008, η 

ονοµαστική αύξηση των πρωτογενών δαπανών (7,3%) προβλέπεται υψηλότερη από αυτή των 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (6,9%). 

 

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2007 έχει απορροφηθεί περίπου το 66% των πόρων του Γ’ ΚΠΣ, που 

αντιστοιχεί σε 21,4 δις Ευρώ. Η αύξηση της απορρόφησης των πόρων προβάλλεται ως σηµαντική 

επιτυχία της κυβέρνησης, ωστόσο µέχρι το 2007 δε σηµειώθηκε ούτε η φυσιολογικά αναµενόµενη 

επιτάχυνση του ΚΠΣ λόγω ωρίµανσης των έργων. Αντιθέτως, ανακόπηκε η σηµαντική προϋπάρχουσα 

επιτάχυνση. Η υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ που ξεκίνησε στα µέσα του 2001, µέτα το 2004 σηµατοδοτείται 

από αναθεωρήσεις και παλινωδίες. Το 2002 οι δαπάνες αυξήθηκαν 36% και το 2003 κατά 40%. 

Αντιθέτως, το 2004 παρατηρήθηκε για πρώτη φορά µείωση (-4%). Η αύξηση του 2005 οφείλεται 

σχεδόν αποκλειστικά στην αναδροµική ένταξη στο ΚΠΣ ολοκληρωµένων έργων που είχαν γίνει 

προηγούµενα χρόνια µε εθνικούς πόρους. Η µικρή αύξηση του 2006 δεν αντισταθµίζει τη µέχρι τώρα 

καθυστέρηση.  

 

Η διαχρονική εξέλιξη των εσόδων του Π∆Ε και η συσχέτισή τους µε τις δαπάνες του 

συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους αντανακλά τα προβλήµατα στην ορθή υλοποίηση του, ενώ οι 

αναθεωρήσεις και οι εκ των υστέρων εντάξεις έργων καθιστούν το ποσοστό απορρόφησης ένα µη 

αξιόπιστο δείκτη παρακολούθησης της πορείας του ΚΠΣ. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι σε πρώτη 

φάση, παρατηρούµε πως το 2005 υπήρξε ανεξήγητη µείωση των εσόδων από την ΕΕ. Η µείωση αυτή 

αντανακλά την ιδιαίτερα κακή επίδοση στην αξιοποίηση του ΚΠΣ στο διάστηµα από τις εκλογές του 

2004 µέχρι και το Α’ εξάµηνο του 2005. Στη συνέχεια, η χρονοσειρά εµφανίζει σοβαρές ανωµαλίες. 

 

Σηµειώνεται πως η εξέλιξη των εσόδων του Π∆Ε που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ θα όφειλε να 

παρουσιάζει σχετικά σταθερή συσχέτιση µε τα έξοδα, καθώς τα έσοδα αποτελούν την εκ των υστέρων 

καταβολή από την ΕΕ της κοινοτικής συµµετοχής για τις δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί. Στην 

πράξη, όµως αυτό δε συµβαίνει. Αντιθέτως, το 2006, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 36% ενώ οι δαπάνες 

του Π∆Ε κατά µόλις 11%. Η υπέρµετρη αύξηση των εσόδων το 2006 δεν µπορεί να οφείλεται ούτε σε 

καθυστερηµένη είσπραξη κοινοτικών πόρων για δαπάνες του έτους 2005, καθώς αυτές αυξήθηκαν 

οριακά κατά 1,5%. 

 

Η πραγµατική εξήγηση για την αύξηση των εσόδων του 2006 έγκειται στο γεγονός ότι το τελευταίο 

δίµηνο του 2005 εντάχθηκαν κατά µαζικό τρόπο στο ΚΠΣ παλαιά έργα, που είχαν γίνει µε εθνικούς 

πόρους από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Με τον τρόπο αυτό, χωρίς νέα εκταµίευση από τον 

προϋπολογισµό, εµφανίστηκε τεχνητή αύξηση του ποσοστού απορρόφησης και η Ελλάδα εισέπραξε 

αναδροµικά το 2006 αρκετές εκατοντάδες εκατοµµύρια Ευρώ για έργα προηγούµενων ετών. 
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Το 2007 προβλέπεται να συµβεί παρόµοιο φαινόµενο: τα έσοδα αυξάνονται κατά 36% ενώ οι δαπάνες 

του Π∆Ε κατά µόλις 11%. Η φαινοµενικά ανεξήγητη νέα αύξηση των εσόδων του 2007 οφείλεται 

κατά πάσα πιθανότητα στην αναδροµική είσπραξη ποσών από τη µείωση της εθνικής συµµετοχής στο 

Γ’ ΚΠΣ κατά 1,8 δις Ευρώ που αποφασίστηκε το ∆εκέµβριο του 2006 και δεν είχε προλάβει να 

ενσωµατωθεί στις προβλέψεις του προϋπολογισµού του 2007. Πράγµατι, η µείωση της εθνικής 

συµµετοχής και η αναδροµική αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συµµετοχής προκάλεσε την είσπραξη 

αναδροµικών ποσών της τάξης του 1,2 δις Ευρώ εντός του 2007 από τα ταµεία της ΕΕ. Και πάλι, 

χωρίς νέα εκταµίευση από τον προϋπολογισµό, αυξήθηκαν τα έσοδα από την ΕΕ για παρελθούσες 

δαπάνες και εµφανίστηκε τεχνητή αύξηση του ποσοστού απορρόφησης. 

 

Με συντηρητικές εκτιµήσεις, θα αποµένει κατά συνέπεια προς δαπάνη από το Γ’ ΚΠΣ (και τις 

Κοινοτικές πρωτοβουλίες) ποσό ύψους άνω των 9,5 δις Ευρώ για το έτος 2008 (πλην της περίπτωσης 

χορήγησης παράτασης σε σηµαντικό αριθµό προγραµµάτων). Έναντι λοιπόν χρηµατοδοτικών αναγκών 

ύψους 9,5 δις Ευρώ το 2008 για την ολοκλήρωση του Γ’ ΚΠΣ και τη µη απώλεια πόρων, στον 

προϋπολογισµό εγγράφονται µόλις 6,7 δις Ευρώ στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Π∆Ε. Από το 

ποσό αυτό θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί και το ΕΣΠΑ, που το 2008 βρίσκεται θεωρητικά στο δεύτερο 

έτος υλοποίησής του, αλλά ακόµη ουσιαστικά δεν έχει ενεργοποιηθεί.  

 

Πίνακας 8: Εξέλιξη εσόδων Π∆Ε (σε εκ. Ευρώ) 

Έτος Έσοδα ΕΕ 
Μεταβολή 

(%) 
Συγχρηµατοδοτούµενο 

Μεταβολή 

(%) 

2004 2.811  4.883  

2005 2.623 -6,7 4.955 1,5 

2006 3.563 35,8 5.511 11,2 

2007* 4.850 36,1 6.100 10,7 

2008** 4.292 -11,5 6.700 9,8 

Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008 

Σήµειωση: * Εκτίµηση, ** Πρόβλεψη 

 

Η λειτουργική ταξινόµηση των δαπανών που προκύπτει από τον Προϋπολογισµό Προγραµµάτων που 

κατατέθηκε φέτος µαζί µε την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισµού 2008 δίνει αρκετά 

ενδιαφέροντα στοιχεία για την κατανοµή των δαπανών στις επιµέρους δράσεις και λειτουργίες του 

δηµοσίου τοµέα. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται επιλεκτικά κάποιες κατηγορίες δαπανών, 

τόσο του τακτικού προϋπολογισµού όσο και του Π∆Ε.  Είναι προφανές ότι σηµαντικοί για την 

ανάπτυξη – οικονοµική και κοινωνική – τοµείς υποχρηµατοδοτούνται τόσο σε σχέση µε τις 

βεβαιωµένες ανάγκες της οικονοµίας, όσο και σε σχέση µε άλλες αναπτυγµένες χώρες, που επιχειρούν 

και επιτυγχάνουν σηµαντικά βήµατα προόδου, ήδη η περίπτωση της παιδείας και της υγείας έχουν 

αναφερθεί παραπάνω. 
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Πίνακας 9: Κατανοµή δαπανών σε επιλεγµένες κατηγορίες και λειτουργίες (σε εκ. Ευρώ) 

  ΤΠ Π∆Ε Σύνολο

Ως % 
∆απανών 
πλην 

Χρεολυσίων 

Ως % 
ΑΕΠ 

Σύνολο ∆απανών 91088 9300 100388  40,9 
Εξυπηρέτηση δηµοσίου χρέους 36682  36682  14,9 
Σύνολο δαπανών πλην χρεολυσίων 54406  63706   
Συνταξιοδοτήσεις εκτός δηµοσίου 13575  13575 21,3 5,5 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ 6565 1260 7825 12,3 3,2 
Συνταξιοδοτήσεις δηµοσίου 6683  6683 10,5 2,7 
ΑΜΥΝΑ 5803 13 5816 9,1 2,4 
Υγεία 3375 209 3584 5,6 1,5 
Συγκοινωνίες 401 2017 2418 3,8 1,0 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1421 578 1999 3,1 0,8 
Πρόνοια 1682  1682 2,6 0,7 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 608 310 918 1,4 0,4 
Εµπόριο-Βιοµηχανία-Βιοτεχνία 38 706 744 1,2 0,3 
Έρευνα και τεχνολογία 137 93 230 0,4 0,1 
Οικισµός 13 270 283 0,4 0,1 
Ενέργεια 11 111 122 0,2 0,0 
Τουρισµός 50 72 122 0,2 0,0 
Περιβάλλον 59  59 0,1 0,0 
Επικοινωνίες  35 35 0,1 0,0 
Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2008, Προϋπολογισµός Προγραµµάτων 

 

Οι δαπάνες για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας αφορούν κατά κύριο λόγω τα προγράµµατα 

που χρηµατοδοτούνται από το Π∆Ε (κυρίως ΚΠΣ) από το οποίο αποσπούν 7,5% των διατιθέµενων 

πόρων. Οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία (εκτός από τους προϋπολογισµούς των ΑΕΙ) 

παραµένουν ιδιαιτέρως χαµηλές, όταν η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στις δαπάνες για 

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) στην ΕΕ15 και αποτελεί έναν από τους τοµείς που εµφανίζει 

εξαιρετικά µεγάλο συγκριτικό µειονέκτηµα σε όλες τις διεθνείς συγκρίσεις. Αυτός ο τοµέας, παρά τη 

σηµαντική πρόοδο που είχε σηµειωθεί τα προηγούµενα χρόνια, τουλάχιστον σε επίπεδο διαµόρφωσης 

και υλοποίησης µιας συγκροτηµένης και συνεκτικής στρατηγικής για την προώθηση της έρευνας και 

της καινοτοµίας είναι από τους πλέον παραµεληµένους κατά την τελευταία τριετία. 

 

Οι τοµείς του τουρισµού και του περιβάλλοντος, τα δύο ίσως σηµαντικότερα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα της χώρας που εξακολουθούν να βρίσκονται στο περιθώριο των αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων του προϋπολογισµού. Ειδικά για τον τοµέα του περιβάλλοντος, το 2008 δεν 

προβλέπονται καθόλου πόροι από το Π∆Ε.  

 

 

 

 

 

 50



5.4 Ανταγωνιστικότητα 

 

Μία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις της οικονοµικής πολιτικής είναι η σύνδεσή της µε τις βαθιές 

τοµές και µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται για τη διαµόρφωση ενός ανταγωνιστικού µοντέλου 

ανάπτυξης. Ήδη από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες που διατείνεται 

η κυβέρνηση και η επιτακτικότητα για ανάληψη δράσεων που προωθούν την ανταγωνιστικότητα δεν 

αντιστοιχίζονται µε τη διαχείριση των δαπανών. Αντίθετα µε την εισηγητική έκθεση για τον 

προϋπολογισµό του 2007, αυτή του 2008 δεν περιλαµβάνει άµεση αναφορά στην προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας. Παρά την εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων από το 2005 

στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας η θέση της Ελλάδας σε όλες τις διεθνείς συγκρίσεις 

παραµένει εξαιρετικά χαµηλή και συχνά µειούµενη. 

 

Με βάση την πληροφόρηση από τους επίσηµους δείκτες και την τελευταία αξιολόγηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο κάθε χώρας στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας η 

πρόοδος της Ελλάδας είναι πολύ περιορισµένη. Ειδικότερα, η πρόοδος της χώρας µε τη βοήθεια των 

14 βασικών διαρθρωτικών δεικτών (short list) που παρέχει η Eurostat µπορεί να αξιολογηθεί σε δύο 

επίπεδα:25

• Ως προς την απόλυτη βελτίωση/επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας σε κάθε πεδίο 

πολιτικής µεταξύ δύο ετών (στατική εικόνα). 

• Ως προς την ταχύτητα σύγκλισης µε την υπόλοιπη ΕΕ (δυναµική εικόνα).  

Ενώ και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η κατάταξη της Ελλάδας ανάµεσα στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ 

αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο αξιολόγησης της όποιας µεταρρυθµιστικής προσπάθειας. 

 

Με βάση την ανάλυση αυτή, η εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) όχι 

µόνο δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει τις επιδόσεις της χώρας, αλλά αντίθετα σε µεγάλο βαθµό έχει 

ανακόψει τη δυναµική που είχε αναπτυχθεί την προηγούµενη περίοδο (2000-2003). 

 

Από το 2003 µέχρι σήµερα και µε βάση την απόλυτη τιµή κάθε δείκτη (Πίνακας 7) 

• Η Ελλάδα χάνει από µία έως δύο θέσεις σε 4 δείκτες µε σηµαντική κοινωνική διάσταση, όπου 

είχε συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις στην ΕΕ-15 (απασχόληση ηλικιωµένων, ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης, επίπεδα τιµών και περιφερειακές ανισότητες). 

• Εκτός από την απασχόληση των ηλικιωµένων που βελτιώνεται οριακά (και πολύ λιγότερο από 

την υπόλοιπη ΕΕ), στους υπόλοιπους 3 υπάρχει και απόλυτη επιδείνωση των µεγεθών. 

• ∆εν έχει βελτιωθεί η σχετική θέση της χώρας σε 7 από τους 14 δείκτες, όπου µάλιστα στους 5 

καταλαµβάνει τις τελευταίες θέσεις. 

                                                
     25 Πηγή: ΙΣΤΑΜΕ (Νοέµβριος 2007) Κείµενο Επικαιρότητας: Έκθεση Εφαρµογής 2007 για το Εθνικό Πρόγραµµα

Μεταρρυθµίσεων 2005-2008. www.istame.gr  
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• Στο δείκτη του εισοδήµατος (κατά κεφαλήν ΑΕΠ) παραµένει στη 14η θέση στην ΕΕ-15 και 

πέφτει από τη θέση 15 στη θέση 17 στην ΕΕ-27. 

• Οι επενδύσεις στην έρευνα αντί να αυξηθούν προς το στόχο της Λισσαβόνας (1,5% του ΑΕΠ), 

µειώθηκαν οριακά και η χώρα παραµένει στη 15η θέση. 

• Στις επιχειρηµατικές επενδύσεις, αν και η χώρα κατέχει καλή θέση στην ΕΕ-15 (4η), έχασε δύο 

θέσεις στην ΕΕ-27 (από τη θέση 9 στη θέση 11).  

• Η µακροχρόνια ανεργία είναι η υψηλότερη στην ΕΕ-15. 

• Τέλος, η Ελλάδα έχει ανέλθει στην κατάταξη µόνο σε 3 δείκτες: την παραγωγικότητα, το 

ποσοστό απασχόλησης και τον κίνδυνο φτώχειας, που µειώθηκε µόλις οριακά (µία ποσοστιαία 

µονάδα). 

 

Πίνακας 10: Συγκριτική θέση της Ελλάδας στους 14 διαρθρωτικούς δείκτες 

Στατική Εικόνα ∆υναµική Εικόνα 

Τιµή ∆είκτη Θέση της Ελλάδας 
στην ΕΕ-15 Μεταβολή Θέση της Ελλάδας 

στην ΕΕ-15 ∆ιαρθρωτικοί δείκτες 

2003 2006 

 
 

2003 2006  2000-
2003 

2003-
2006 

 
2003 2006  

* Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
(ΕΕ27=100) 83,9 88,4 + 14 14 ↔ 2,9 1,8 − 1 2 ↓ 

* Παραγωγικότητα της 
εργασίας (ΕΕ27=100) 104,1 106,6 + 13 12 ↑ 2,6 0,8 − 1 4 ↓ 

** Ποσοστό απασχόλησης 58,7 61 + 14 13 ↑ 2,2 2,3 + 3 5 ↓ 
** Ποσοστό απασχόλησης 
ηλικιωµένων 41,3 42,3 + 8 10 ↓ 2,3 1 − 11 11 ↔ 

** Ποσοστό ολοκλήρωσης 
εκπαίδευσης (20-24) 81,7 81 − 6 7 ↓ 2,5 -0,7 − 4 13 ↓ 

** Επενδύσεις στην έρευνα 
(%ΑΕΠ) (τελ. διαθ. έτος 
2005) 

0,63 0,61 − 15 15 ↔ 0 0 − 9 9 ↔ 

* Συγκριτικά επίπεδα τιµών 
(ΕΕ27=100) 85,9 89,2 − 1 2 ↓ 0,4 1,3 − 4 14 ↓ 

** Επιχειρηµατικές 
επενδύσεις (%ΑΕΠ) 19,3 20,3 + 4 4 ↔ 1,9 1 − 1 9 ↓ 

** Κίνδυνος φτώχειας (τελ. 
διαθ. έτος 2005) 21 20 + 15 12 ↑ 1 -1 + 7 2 ↑ 

** Μακροχρόνια ανεργία 5,3 4,8 + 15 15 ↔ -0,8 -0,5 − 3 3 ↔ 
** ∆ιασπορά 
περιφερειακών ποσοστών 
απασχόλησης (τελ. διαθ. 
έτος 2005) 

3,2 4,3 − 3 5 ↓ -1,9 1,1 − 1 11 ↓ 

* Εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα (έτος βάσης 
1990=100) (τελ. διαθ. έτος 
2004) 

123,6 123,9 − 13 13 ↔ 1,4 0,2 + 10 8 ↑ 

* Ενεργειακή ένταση ως 
προς το ΑΕΠ (έτος βάσης 
1995=100) (τελ. διαθ. έτος 
2005) 

247,8 236,5 + 14 14 ↔ -2 -2,3 + 4 6 ↓ 

* Όγκος µεταφοράς 
εµπορευµάτων ως προς το 
ΑΕΠ (έτος βάσης 
1995=100)  (τελ. διαθ. 
έτος 2005) 

108 120,8 − 10 10 ↔ Μ.∆. 5,8  Μ.∆. 12  

Πηγή: Eurostat και ΙΣΤΑΜΕ (Νοέµβριος, 2007) 

Σηµειώσεις: * Στη δυναµική εικόνα χρησιµοποιείται ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής. 

** Στη δυναµική εικόνα χρησιµοποιείται η συνολική µεταβολή του ποσοστού, στο οποίο αναφέρεται ο δείκτης. 
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Μεταξύ των περιόδων 2000-2003 και 2003-2006 και µε βάση τους ρυθµούς µεταβολής των δεικτών 

(Πίνακας 7). 

• Η Ελλάδα φαίνεται να χάνει τη δυναµική σύγκλισης σε 8 από τους 13 δείκτες (για τους οποίους 

υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία), ενώ σε 3 µένει στάσιµη στην κατάταξη των χωρών. 

• Υπάρχει σηµαντική επιβράδυνση στο ρυθµό αύξησης του εισοδήµατος, της παραγωγικότητας, 

των επενδύσεων και της απασχόλησης των ηλικιωµένων και πιο ταχεία αύξηση του συγκριτικού 

επιπέδου των τιµών. 

• Οι περιφερειακές ανισότητες (διασπορά των περιφερειακών ποσοστό απασχόλησης) αυξάνονται 

την περίοδο 2003-2005, ενώ µειώνονταν την περίοδο 2000-2003, στέλνοντας τη χώρα από την 

1η θέση στην 11η και το ποσοστό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης µειώνεται αντί να αυξάνεται, 

µε αποτέλεσµα να υποβιβάζεται η Ελλάδα από την 4η θέση στην 13η. 

• Η µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας έχει επιβραδυνθεί και τα ποσοστά απασχόλησης 

αυξάνονται µε τον ίδιο περίπου ρυθµό, ενώ στην κατάταξη των χωρών µε βάση τους ρυθµούς 

αύξησης της απασχόλησης η Ελλάδα χάνει δύο θέσεις (από την 3 στην 5). 

 

Άρα, το µίγµα πολιτικής που ακολουθείται: 

• Οδηγεί σε µικρότερους ρυθµούς βελτίωσης σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-15 σε 

εκείνους τους δείκτες που Ελλάδα εµφανίζει συστηµατικά πρόβληµα, όπως το ΑΕΠ, η 

παραγωγικότητα, η απασχόληση (συνολική και ηλικιωµένων), οι επενδύσεις σε έρευνα, η 

ενεργειακή ένταση. 

• Αντιστρέφει τη δυναµική σε τοµείς που η χώρα πήγαινε σχετικά καλά, όπως τα ποσοστά 

ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, τα συγκριτικά επίπεδα τιµών, οι επιχειρηµατικές επενδύσεις και 

η διασπορά των περιφερειακών ποσοστών απασχόλησης. 

• Η θετική εξέλιξη στο δείκτη κινδύνου φτώχειας είναι οριακή, ενώ η δυναµική πρόοδος οφείλεται 

περισσότερο στην αύξηση του ποσοστού φτώχειας στην ΕΕ-15. 

 

Η αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρµογής της Ελλάδας για το 2007 του Εθνικού Προγράµµατος 

Μεταρρυθµίσεων που δηµοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζει ότι η 

πρόοδος που έχει µέχρι σήµερα σηµειωθεί στον τοµέα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων είναι 

µέτρια. Στις περισσότερες πολιτικές που σχετίζονται µε τη βελτίωση του µικροοικονοµικού 

περιβάλλοντος, όπως η έρευνα και η καινοτοµία, η επιχειρηµατικότητα, ο εκσυγχρονισµός του 

δηµοσίου τοµέα και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης δεν έχει σηµειωθεί καµία ουσιαστική 

πρόοδος, πέρα από τις πολιτικές που έχουν ανακοινωθεί για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 

(2007-2013). 

 

Οι σηµαντικές καθυστερήσεις στην προώθηση ουσιαστικών αλλαγών, έχουν άµεσο αντίκτυπο στη 

συνολική διεθνή εικόνα της χώρας. Οι εκθέσεις για την παγκόσµια ανταγωνιστικότητα του World 

Economic Forum (WEF), δείχνουν, επίσης τη φθίνουσα πορεία της Ελληνικής οικονοµίας, καθώς από 
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το 2004 έως και σήµερα η Ελλάδα χάνει συνεχώς θέσεις τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο ΕΕ 27, σε επίπεδο ΕΕ25 και σε επίπεδο ΕΕ15. Στην έκθεση για το 2007,  η  Ελλάδα βρίσκεται 

σε σύνολο 131 χωρών στην 65η θέση και η απόλυτη βαθµολογία της είναι 4,08. Στην περυσινή έκθεση 

του WEF για το 2006, η  Ελλάδα βρισκόταν στην 61η θέση (47η σε σύνολο 125 χωρών) και η απόλυτη 

βαθµολογία της ήταν 4,33. Στην έκθεση του 2007 η Ελλάδα άγγιξε στη πραγµατικότητα τη τελευταία 

θέση στην ΕΕ25 αφού σε χειρότερη θέση σε επίπεδο ΕΕ27, βρίσκονται µόνο η Βουλγαρία και η 

Ρουµανία. 
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6 Συµπεράσµατα 
 

Ο Προϋπολογισµός του 2008 αποτελεί τον πρώτο προϋπολογισµός της νέας κυβέρνησης µετά τις 

εκλογές του Σεπτεµβρίου. Παρά το γεγονός αυτό, δεν εισάγει καµία καινοτοµία στη δηµοσιονοµική 

διαχείριση, αλλά αντίθετα αναπαράγει σε µεγάλο βαθµό τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν στο όνοµα 

της «δηµοσιονοµικής προσαρµογής και εξυγίανσης» κατά την προηγούµενη τετραετία. Ωστόσο, τα 

αποτελέσµατά της µπορούν αµφισβητηθούν τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε µακροχρόνιο επίπεδο. 

 

Σε βραχυχρόνιο επίπεδο, η µεθοδολογία και τα στοιχεία που συνδέονται µε σηµαντικά δηµοσιονοµικά 

µεγέθη του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα («άσπρη τρύπα» και εθνικολογιστικές προσαρµογές) 

εξακολουθούν να µην είναι επαρκώς διαφανή. Επιπλέον, πολλά ερωτηµατικά εγείρονται για τους 

µηχανισµούς καταγραφής διαφόρων µεγεθών, όπως π.χ. τα χρέη των νοσοκοµείων που εξοφλούνται 

περιοδικά, χωρίς να έχουν καταγραφεί στο έλλειµµα, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που στο 2008 

αναµένεται να καλυφθούν οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών προς το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ µε αύξηση του 

δηµοσίου χρέους. 

 

Οι πρακτικές αυτές που εξυπηρετούν βραχυχρόνια τον περιορισµό του ελλείµµατος έχουν επισηµανθεί 

και από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως παλαιότερα οι εγγραφές των αµυντικών 

δαπανών, οι οποίες εµφανίζονται στα στοιχεία του 2006, αλλά, σε αυτόν τον προϋπολογισµό. 

 

Σε µακροχρόνιο επίπεδο αµφισβητείται κυρίως η βιωσιµότητα της προσαρµογής, καθώς οι 

πρωτογενείς δαπάνες εξακολουθούν να αυξάνονται και απόλυτα και ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ ο 

εκσυγχρονισµός του δηµόσιου τοµέα καθυστερεί και η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της γήρανσης 

του πληθυσµού καθυστερούν σηµαντικά. Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από την πολύ 

πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της Έκθεσης Εφαρµογής 2007 του ΕΠΜ, που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

 

Στις άµεσες επιπτώσεις του µίγµατος δηµοσιονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η συρρίκνωση 

των δηµοσίων επενδύσεων και η προσφυγή σε αυξήσεις των φορολογικών εσόδων κατ’ αρχήν στο 

εύκολο σκέλος των έµµεσων φόρων και στη φορολογία των φυσικών προσώπων (κυρίως των 

µισθωτών). 

 

Ο προϋπολογισµός χαρακτηρίζεται από την απουσία εστίασης στις αναπτυξιακές ανάγκες της 

Ελληνικής οικονοµίας και αναντιστοιχία των δηλωµένων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων µε την 

ιεράρχηση των δαπανών. Χαµηλής προτεραιότητας είναι οι δράσεις που αφορούν στον τουρισµό, την 

έρευνα και τεχνολογία, την ενέργεια, το περιβάλλον και τις επικοινωνίες, ενώ το βάρος που αποδίδεται 

στην ανάπτυξη και στην επένδυση του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι εµφανώς περιορισµένο, µε τις 

δαπάνες για εκπαίδευση να παραµένουν στο 3,2% του ΑΕΠ και για υγεία στο 2,5%. 
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Τέλος, η αποτύπωση για πρώτη φορά (ουσιαστικά δεύτερη µιας και είχε επιχειρηθεί µε τη µορφή ενός 

πίνακα και στον προϋπολογισµό του 2007) ενός νέου συστήµατος κατάρτισης προϋπολογισµών είναι 

δεν εισάγει καµία αλλαγή στο πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης, καθώς όπως προκύπτει από την 

παρεχόµενη ανάλυση ακολουθεί την ήδη υφιστάµενη διοικητική δοµή και δεν περιλαµβάνει 

συγκεκριµένους στόχους, προβλέψεις για προγράµµατα και µηχανισµούς ουσιαστικού ελέγχου του 

αποτελέσµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Προγραµµατικοί Προϋπολογισµοί 
 

Το µέχρι πρότινος σύστηµα κατάρτισης Προϋπολογισµού στην Ελλάδα αποτελούσε ένα κλειστό 

κύκλωµα εισροών-εκροών µε παντελή απουσία ενός προγραµµατικού πλαισίου το οποίο θα στηρίζεται 

σε επιµέρους δείκτες-στόχους. Το σύστηµα αυτό στήριζε και στηρίζει ακόµα και τώρα τη λειτουργία 

του σε έναν απρόσωπο συγκεντρωτισµό µε αποτέλεσµα να αναιρείται κατ’ αυτό τον τρόπο η 

διοικητική ευθύνη για την διαχείριση των διαθεσίµων πόρων από διαφόρους τοµείς και υπηρεσίες του 

∆ηµόσιου τοµέα. Η κατανοµή των πόρων ήταν αποτέλεσµα µιας άνευ ουσίας διαπραγµάτευσης µεταξύ 

Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών η οποία κατά κανόνα στηριζόταν στην ιστορικότητα αυτού 

του είδους των δαπανών. Επακόλουθο αυτής της κατάστασης είναι η αδυναµία διάθεσης 

περισσότερων πόρων εκεί που υπάρχει πραγµατικά ανάγκη, αλλά και ο επηρεασµός των δηµοσίων 

δαπανών από τον εκλογικό κύκλο µε ότι επιπτώσεις αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη των 

δηµοσιονοµικών µεγεθών (έλλειµµα και χρέος). Η έλλειψη ξεκάθαρων στόχων και επιµέρους δεικτών 

είχε ως αποτέλεσµα την χαµηλή αποδοτικότητα των δηµοσίων δαπανών. Χαρακτηριστικότερο 

παράδειγµα αποτελούν οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα των οποίων το αναδιανεµητικό 

αποτέλεσµα είναι ιδιαίτερα φτωχό στην περίπτωση της Ελλάδας.  

 

∆ιεθνώς, το κλασικό σύστηµα προϋπολογισµών έχει εµπλουτισθεί µε επιπλέον στόχους και δείκτες 

αποτελεσµατικότητας οδηγώντας στην κατάρτιση προγραµµατικών προϋπολογισµών, οι οποίοι 

παρουσιάζουν σαφή πλεονεκτήµατα έναντι των κλασσικών, όχι γιατί µετατοπίζουν την έµφαση από τις 

εισροές στο τελικό προϊόν, αλλά γιατί αυτή η µετατόπιση, αποδεικνύεται µε βάση τη διεθνή εµπειρία, 

καταλυτική για την αντιµετώπιση της γραφειοκρατικής και τυπολατρικής εσωστρέφειας του δηµόσιου 

τοµέα. Ταυτόχρονα, έχει αποδειχθεί ότι διασφαλίζουν αποτελεσµατικότερα τη δηµοσιονοµική 

πειθαρχία, ενισχύουν την κοινωνική ευθύνη σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας διοίκησης, αξιοποιούν 

καλύτερα τις διοικητικές ευκαιρίες για µείωση του κόστους, και άρα διευκολύνουν την διαφάνεια και 

την κοινωνική λογοδοσία. 

 

 

Στον φετινό προϋπολογισµό γίνεται µια πρώτη  προσέγγιση για την µετεξέλιξη του τωρινού 

συστήµατος κατάρτισης προϋπολογισµών. Αυτή η πρώτη προσπάθεια για το πέρασµα σε ένα 

προγραµµατικό σύστηµα κατάρτισης προϋπολογισµών κρίνεται ως ελλιπής καθώς περιλαµβάνει κατά 

κύριο λόγο την κατηγοριοποίηση δράσεων Κεντρικής διοίκησης και την αντιστοίχηση αυτών των 

δράσεων µε βάση ένα νέο σύστηµα ταξινόµησης που καλείται Εθνικό Σχέδιο Προγραµµάτων. 

Σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό προγραµµάτων του 2008, η νέα αυτή ταξινόµηση στηρίζεται κατά 

κύριο λόγο στην ταξινόµηση λειτουργιών του κράτους (COFOG Classification).  

 

Είναι  προφανές είναι ότι η µετεξέλιξη του τωρινού συστήµατος προϋπολογισµού σε προγραµµατικό 

πλαίσιο, πραγµατοποιείται µε αργούς ρυθµούς. Ταυτόχρονα όµως ακόµη και αυτή η αντιστοίχηση δεν 
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περιλαµβάνει (προς το παρόν) τους ειδικούς λογαριασµούς οι οποίοι καλύπτουν µε τη σειρά τους 

σηµαντικό µέρος των δηµοσίων δαπανών.   

 

Κατά τον πιλοτικό σχεδιασµό για δράσεις για τον ‘Πολιτισµό-Θρησκεία-Αθλητισµό’ η µόνη πρόοδος 

που σηµειώνεται αφορά κυρίως την συγκριτική παρουσίαση των δαπανών µε βάση το παλιό και το νέο 

σύστηµα κατάρτισης προϋπολογισµών. Η βασική αδυναµία εντοπίζεται στην έλλειψη στόχων και 

δεικτών οι οποίοι θα καταγράφουν και θα αξιολογούν το συνολικό αποτέλεσµα. Ο µοναδικός τοµέας 

στον οποίο γίνεται καταγραφή στόχων είναι ο τοµέας του Πολιτισµού για τον οποίο υπάρχουν 

δεδοµένα και δείκτες που συλλέγονται από την ΕΣΥΕ. Στους υπόλοιπους δύο τοµείς δεν παρατηρείται 

εξειδίκευση στόχων και δεικτών αποτελεσµατικότητας. Κάτι τέτοιο ακυρώνει και τον προγραµµατικό 

χαρακτήρα του συντασσόµενου προϋπολογισµού. Ένα άλλο εξίσου σηµαντικό σηµείο για το οποίο δεν 

γίνεται καµία αναφορά είναι η απουσία αρµοδίων διαχειριστών προγραµµάτων οι οποίοι θα είναι 

υπεύθυνοι και υπόλογοι για την εκτέλεση του προϋπολογισµού κάθε προγράµµατος.        

 

Παράλληλα, µέσα από το ίδιο πιλοτικό πρόγραµµα δεν φαίνεται να έχει γίνει σηµαντική προεργασία 

σχετικά µε τη δυνατότητα πολυετούς σχεδιασµού και προϋπολογισµού. Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε 

την σαφή αιτιολόγηση αναφορικά µε τη συνέχιση ή µη ενός προγράµµατος αλλά και επιµέρους 

υποπρογραµµάτων. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού 

αναφορικά µε την κατανοµή δαπανών, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αποτελεσµατικότητα των 

δηµοσίων δαπανών.  

 

Είναι συνεπώς σκόπιµο να γίνουν περισσότερο θαρραλέα βήµατα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του 

Προγραµµατικού χαρακτήρα του Προϋπολογισµού. Αναλυτικότερα είναι αναγκαία: 

• η ευρύτερη αποκέντρωση αρµοδιοτήτων συµπεριλαµβανοµένου της υλοποίησης 

προγραµµατικού προϋπολογισµού. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει αποκεντρωµένη ευχέρεια 

ανακατανοµής των εγκεκριµένων πιστώσεων, ώστε να αξιοποιούνται οι διοικητικές ικανότητες και 

ευκαιρίες. Επειδή κανένας προϋπολογισµός δεν µπορεί να προβλέψει µε ακρίβεια τις πραγµατικές 

απαιτήσεις, πρέπει έστω και µέσα σε κάποια προκαθορισµένα πλαίσια, να παρέχεται η δυνατότητα 

µεταφοράς πόρων από επενδυτικά σε καταναλωτικά προγράµµατα. 

• η ουσιαστικότερη υιοθέτηση πολυετών προϋπολογισµών και διασύνδεσης τους µε 

σαφείς στόχους. Κάτι τέτοιο είναι σηµαντικό για την υλοποίηση προγραµµατικών στόχων σε 

µεσοπρόθεσµη βάση καθώς το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει την απρόσκοπτη 

χρηµατοδότηση µέχρι την ολοκλήρωσή τους. 

• η σύνταξη προϋπολογισµού, οικονοµικών καταστάσεων και ευανάγνωστου 

απολογισµού, σύµφωνα µε τα πρότυπα του ιδιωτικού τοµέα από κάθε υπουργείο ή άλλος 

αυτόνοµο φορέα, οι οποίες θα υποβάλλονται στη Βουλή. Οι καταστάσεις πρέπει να ελέγχονται 

από εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι θα πρέπει να επιλέγονται µε ευθύνη της Βουλής και 

να λογοδοτούν µόνο σ’ αυτή. Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, µια τέτοια βελτίωση της 
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διαφάνειας και της λογοδοσίας, συµβάλλει προληπτικά αλλά αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της 

πειθαρχίας και της διοικητικής ευθύνης.  

• Η δηµιουργία κινήτρων και διοικητικών παρεµβάσεων που στόχο θα έχουν την 

ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών εντός του ∆ηµοσίου τοµέα. Στόχος είναι και οι λοιποί 

φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα να υιοθετούν αυτές τις πρακτικές οδηγώντας κατ’ αυτό 

τον τρόπο σε βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του δηµοσίου τοµέα.  

 

Συµπερασµατικά, τα στοιχεία των προγραµµατικών προϋπολογισµών όπως παρουσιάζονται µέσα από 

τον Προϋπολογισµό του 2008, αποδεικνύουν ότι αποµένουν ακόµα σηµαντικά βήµατα προκειµένου να 

γίνει η µετάβαση στο νέο σύστηµα προγραµµατικών προϋπολογισµών. Επί του παρόντος, ο 

προγραµµατικός χαρακτήρας του προϋπολογισµού εµφανίζεται ατροφικός και αποσπασµατικός. Η 

έλλειψη στόχων και δεικτών αποτελεσµατικότητας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι και για τα επόµενα 

χρόνια η κατάρτιση του προϋπολογισµού θα γίνεται µε το κλασικό και απαρχαιωµένο σύστηµα όπου η 

παροχή πιστώσεων στηρίζεται στις πιστώσεις του προηγούµενο έτους ελάχιστα προσαυξηµένες. Κάτι 

τέτοιο θα σηµαίνει τη συνέχιση της αναποτελεσµατικότητας κατά την κατανοµή των δηµοσίων 

δαπανών. Επειδή οι προγραµµατικοί προϋπολογισµοί επιχειρούν να ανατρέψουν αυτή την 

αναποτελεσµατικότητα, απαιτείται ισχυρή κεντρική πολιτική βούληση για να τεθεί σε εφαρµογή µε 

ουσιαστικό τρόπο και δεσµευτική ισχύ, ένα νέο προγραµµατικό πλαίσιο προϋπολογισµών στην 

Ελλάδα.   
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