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Αντί προλόγου
Το Οικονομικό Επιμελητ ριο τη Ελλάδα ανταποκρινόμενο στο εσμικό
του ρόλο ω συμ ουλευτικό όργανο τη Πολιτεία και προσπα ώντα
να συνεισ ρει στο δημόσιο διάλογο κατα τει τι δικ του προτάσει
και από ει για τον Κρατικό Προ πολογισμό του 2019 Το τελικό
σχ διο του Προ πολογισμο του 2019 δείχνει ότι απαιτο νται ακόμα
πολλά να γίνουν στη χώρα ώστε αυτ να γει οριστικά από την κρίση
Από τη μία πλευρά η εμπροσ ο αρ ε αρμογ των μ τρων ελά ρυνση
α οδηγ σει σε ανακο ιση συγκεκριμ νε κοινωνικ ομάδε οι οποίε
χουν πληγεί από τα μ τρα λιτότητα επί ενν α χρόνια Σε καμία όμω
περίπτωση δεν πρ πει οι ελα ρ νσει αυτ να οδηγ σουν σε προεκλογικ
παροχ
οι οποίε α εκτροχιάσουν τα μεγ η του Προ πολογισμο
Η πρώτη κ εση ενισχυμ νη εποπτεία τη Ευρωπα κ
Επιτροπ
προκαλεί ανησυχία Η δημοσιονομικ πολιτικ μπορεί να χαρακτηρί εται
ιώσιμη αλλά ασί εται κυρίω στην υπερ ορολόγηση τη ιδιωτικ
οικονομία και στη μείωση επενδυτικών δαπανών που α μπορο σαν να
δώσουν ώ ηση στην οικονομία
Σ αυτ την κατε υνση η ν α μείωση των δαπανών στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδ σεων σε σχ ση με το προσχ διο ώστε να γουν τα
νο μερα για πλεόνασμα στα πολ υ ηλά επίπεδα του
αποτελεί
τροχοπ δη στην επιδίωξη όσο το δυνατόν μεγαλ τερων ρυ μών
ανάπτυξη
Η αναγνώριση μ σα στο ίδιο το κείμενο του Προ πολογισμο ότι
η επι ε αίωση των στόχων αυτών εξαρτάται περισσότερο από την
επικράτηση ομαλών συν ηκών στο διε ν γεωπολιτικό και οικονομικό
περι άλλον σημαίνει ότι πρ πει να ε αρμόσουμε εμπροσ ο αρώ
και τι απαραίτητε εκείνε παρεμ άσει και μεταρρυ μίσει ώστε να
ωρακίσουμε ακόμα περισσότερο την οικονομία από οποιοδ ποτε πι ανό
πισωγ ρισμα προκ ει σε διε ν επίπεδο και να διασ αλίσουμε με
αυτό τον τρόπο την ταχ τερη επιστρο τη χώρα μα στι αγορ
Στη μελ τη παρα τουμε τι από ει των μελών τη Επιστημονικ
Επιτροπ ταξινομημ νε σε τρει ενότητε
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Θα ελα να ευχαριστ σω ερμά την Επιστημονικ Επιτροπ του ΟΕΕ
που συν αλε στη διαμόρ ωση τη κ εση για τον Προ πολογισμό
του 2019 κατα τοντα υπε υνε και ολοκληρωμ νε επιστημονικ
σκ ει και προτάσει Οι σει μα είναι επιστημονικά και οικονομικά
τεκμηριωμ νε και αποτυπώνουν τι από ει του Φορ α μα τόσο σε
ραχυπρό εσμα όσο και σε μακροπρό εσμα καίρια ητ ματα Η κ εση
τί εται στη διά εση τη Πολιτεία του Κοινο ουλίου αλλά και τη κοιν
γνώμη κατά τη διαδικασία συ τηση του Προ πολογισμο του 2019
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
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Μεταβατικός Προϋπολογισμός
Παναγιώτης Πετράκης,
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο ετινό προ πολογισμό του Ελληνικο Κράτου ρίσκεται στη συν χεια
των προ πολογισμών των προηγο μενων ετών με κ ριο χαρακτηριστικό
την επίτευξη των απαιτο μενων πρωτογενών πλεονασμάτων του
του ΑΕΠ Ευχάριστη κπληξη ταν το γεγονό ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι
κατόρ ωσαν μ σα σε ενάμισι χρόνο περίπου να πεισ ο ν ότι α πρεπε
να αλλάξουν ση σε ό τι είχαν συμ ων σει με την παρουσία του
επάρατου IMF ανα ορικά με την προσωπικ δια ορά των συντάξεων
ό τι δηλαδ α μπορο σε να αντικαταστα εί από να πάγωμα
των
συντάξεων μ χρι το 2022 Κανεί δεν καταλα αίνει ακρι ώ τι σημαίνει
αυτό ιδίω ενό ει των επερχόμενων αλλεπάλληλων κυμάτων συνταξιοδοτικών διεκδικ σεων με άση δικαστικ απο άσει αλλά σημασία χει η
ετικ κατάληξη η οποία ε αρμό ει τα αυτονόητα να δηλαδ ηπιότερο
μεταμνημονιακό ρυ μό δημοσιονομικ προσαρμογ
Περιεκόπησαν όμω οι πρόσ ετε εξαγγελίε κυρίω παροχών που είχαν
γίνει στη Θεσσαλονίκη Ενα μ ρο του πάντω διεσώ η όπω διεσώ η και
το χριστουγεννιάτικο επίδομα που δίνεται με τον να τον άλλο τρόπο
από το 201 και μετά Είναι προ αν ότι το πακ το Θεσσαλονίκη α
μπορο σε να λειτουργ σει πλ ρω μόνο εάν περικόπτονταν οι συντάξει
κάτι που είχε επισημαν εί από την πρώτη στιγμ
Εκ των πραγμάτων στην Ελληνικ Οικονομία ασκείται μία οικονομικ
πολιτικ με κυριότερο εργαλείο τον προ πολογισμό η οποία χει μία
νεοκε νσιαν αντίλη η εξάντληση του δημοσιονομικο χώρου μ σω τη
παροχ επιδομάτων για την ενίσχυση τη ενεργο
τηση τσι ώστε
να περιοριστεί το παραγωγικό κενό και το κενό εισοδηματικ
τηση
Όμω η δημιουργία των πλεονασμάτων αυτών στηρί εται στην ε αρμογ
μία πολ σκληρ πολιτικ δημοσιονομικ συρρίκνωση εμπνευσμ νη
ε αίω από του κανόνε και το ευρ τερο πλαίσιο κανόνων που
επικρατο ν στην Ευρω ώνη που εωρητικά προ ρχονται από τι πολιτικ
των οικονομικών τη προσ ορά
Ουσιαστικά δηλαδ
χουμε μία κατάσταση όπου δ ο εκ διαμ τρου
ιδεολογικά και πρακτικά αντί ετε οικονομικ πολιτικ συγκρο ονται σε
μία σχ ση ισχ ο περίπου να προ τ σσερα Δηλαδ για κά ε τ σσερα
ευρώ που α αιρο νται από την οικονομία να ευρώ επιστρ ει σ αυτ
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Οπότε προ ανώ τα οικονομικά τη προσ ορά υπερισχ ουν ω πολιτικ
κα οδ γηση
Για να είναι όμω επιτυχ μία πολιτικ που χει α ετηρία τα οικονομικά
τη προσ ορά απαιτο νται δ ο συν κε α δια εσιμότητα χρόνου και
συμπληρωματικ εν ργειε μετασχηματισμο τη κοινωνία μ σω
διαρ ρωτικών μετα ολών
Ουσιαστικά δηλαδ η συγκεκριμ νη πολιτικ χει να συγκεκριμ νο
υπό α ρο το οποίο σχετί εται με την πρό εση να εγκα ιδρυ εί να
παραγωγικό μοντ λο το οποίο α χει ω ασικά χαρακτηριστικά τον
εξαγωγικό και επενδυτικό προσανατολισμό Ετσι α αντικαταστα εί το
υπάρχον καταναλωτικό μοντ λο Γι αυτό εξάλλου η πολιτικ αυτ χει ω
κ ρια χαρακτηριστικά α την εσωτερικ υποτίμηση α ο δεν υπάρχει
δυνατότητα συναλλαγματικ υποτίμηση και
ευρείε διαρ ρωτικ
μετα ολ που α αυξ σουν την επενδυτικ εμπιστοσ νη
Αν δεν υπάρξει
εάν επι ραδ νεται που σημειωτ ον ότι τσι και
αλλιώ
λει χρόνο να αποδώσει το δε τερο σκ λο τη συγκεκριμ νη
οικονομικ πολιτικ που ε αρμό εται αυτό δηλαδ των γενναίων
διαρ ρωτικών μεταρρυ μίσεων τότε μα μ νει μόνο το αρνητικό του
κομμάτι η συνεχ δημοσιονομικ προσαρμογ που παρατείνει μία
κατάσταση χαμηλ πτ ση και αναπαραγωγ
ετικ ισορροπία σε
να χαμηλό επίπεδο λειτουργία τη οικονομία Η ετικ μετα ολ στο
ΑΕΠ στηρί εται στην επ κταση χρ ση εργατικο δυναμικο χαμηλών
δεξιοτ των και χαμηλών αμοι ών γεγονό που απομακρ νει την
ουσιαστικ ανάκαμ η των προσωπικών εισοδημάτων για να επουλω ο ν
οι κοινωνικ πληγ τη υ εσιακ δεκαετία
Μπορο ν να αποδώσουν οι ε αρμο όμενε δημοσιονομικ πολιτικ
αναδιανομ του εισοδ ματο επιδόματα κ λ π τσι ώστε να αντικαταστ σουν την απομάκρυνση τη ελτίωση των προσωπικών εισοδημάτων
Δυστυχώ οι πραγματικοί αντίστοιχοι δείκτε τη οικονομία δείκτε ανισοκατανομ και ποσοστά του πλη υσμο που ρίσκονται στον κίνδυνο
τη τώχεια δε συνηγορο ν προ μία ετικ απάντηση
ε αίω είναι κατανοητό ότι το πολιτικό προσωπικό πιστε ει ότι οι
διαδικασίε τη αναδιανομ εισοδ ματο που ευνοο ν συγκεκριμ νε
πλη υσμιακ ομάδε αυξάνει την πολιτικ επιρρο Ομω οι εμπειρικ
ενδείξει που υπάρχουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό οδηγο ν στο ότι η
μεσαία τάξη προτιμά μείωση των ορολογικών αρών και επιχειρηματικ
ευκαιρίε δουλει παρά αναδιανεμητικ πολιτικ που σημειωτ ον
χουν και αρνητικ συν πειε στην κατανομ των πόρων τη οικονομία
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Φαίνεται λοιπόν ότι οι κοινωνικ μετα ι άσει πρ πει να χουν εξαιρετικά
επιλεκτικό εισοδηματικό χαρακτ ρα όπου το δημόσιο α παρεμ αίνει
διασωστικά και όχι ορι όντια με μα ικό χαρακτ ρα Η δημιουργία δε μόνιμων
δημοσιοοικονομικών επι αρυντικών καταστάσεων μ σω προσλ εων
παρόλο που κατά την Ευρωπα κ Επιτροπ δικαιολογείται από το μ γε ο
του Ελληνικο δημόσιου τομ α που είναι συγκρίσιμο με αυτ των
υπόλοιπων ευρωπα κών χωρών χουμε και την ίδια παραγωγικότητα
α πρ πει να γίνεται μόνο όταν είναι απολ τω αναγκαίο
Το επόμενο
μα που πρ πει να παρατηρ σει κανεί στον τωρινό
προ πολογισμό είναι η κακομεταχείριση των δημόσιων επενδ σεων
α ο είναι το μ γε ο που ρει το κ ριο άρο τη προσαρμογ για
την επίτευξη των στόχων που τί ενται
Γνωρί ουμε ότι το μεγαλ τερο πρό λημα που χει κληροδοτ σει η
κρίση στην Ελληνικ οικονομία είναι το επενδυτικό κενό στον ιδιωτικό
και το δημόσιο τομ α Ετσι ασικοί τομεί τη οικονομία που απαιτο ν
επενδυτικ ανα ωογόνηση ασ άλεια υγεία υποδομ α νονται χωρί
υποστ ριξη Το γεγονό ότι η παραγωγικότητα τη οικονομία συνεχί ει
να μειώνεται σχετί εται και με το μα αυτό όπω ε αίω και με την
απουσία σο αρ ιδιωτικ επενδυτικ δραστηριότητα που και αυτ
εξαρτάται σημαντικά από τι δημόσιε επενδ σει
Συμπερασματικά είναι
να
προ πολογισμό
συντ ρηση
τη
παρατηρο μενη τάση τη Ελληνικ
Οικονομία προ μία χαμηλ
ανάκαμ η Πρόκειται δηλαδ για να μετα ατικό προ πολογισμό που
μπορεί να δώσει τη ση του σε μία δυναμικ αντίλη η τη οικονομικ
πολιτικ
δεδομ νου ότι μία οικονομία που χαρακτηρί εται από μία μη
πιστωτικ ανάκαμ η με αρνητικ αποταμιε σει απο σα καινοτομία
και πλη υσμιακ συρρίκνωση χει πολλ και δ σκολε απαιτ σει
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Φορολογική Αποτελεσματικότητα
και Χάσμα ΦΠΑ
Ευάγγελος Δρυμπέτας,
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Χρήστος Καραταΐδης,
Υποψήφιος Διδάκτορας Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Οι Προ πολογισμοί του Ελληνικο Κράτου τόσο το 2019 όσο και αυτοί των προηγουμ νων ετών στι ειδικ συν κε που η χώρα ιώνει
περι χουν μια ενδια ρουσα αντιστρο
Σε ομαλ
συν κε η
Κυ ρνηση και ο πουργό Οικονομικών με κριτ ρια πολιτικά και
οικονομικά επιδιώκοντα την ανάπτυξη αλλά και την κοινωνικ
δικαιοσ νη απο ασί ουν τι δαπάνε υπό τον περιοριστικό παράγοντα
των εσόδων που κι αυτά προσδιορί ονται με την ίδια λογικ Το λλειμμα
το πλεόνασμα αποτελεί το αποτ λεσμα αυτών των απο άσεων Στι
σημεριν συν κε λειτουργο με αντί ετα εκινο με από την επίτευξη
ενό σημαντικο πλεονάσματο που χει τη μορ
ενό ανελαστικο
στόχου και με άση αυτό προσδιορί ουμε τόσο τι δαπάνε όσο και τα
σοδα
Η αντιστρο αυτ μεταμορ ώνεται και σε αντιστρο προτεραιοτ των
Το οικονομικό αποτ λεσμα του Προ πολογισμο πλεόνασμα λλειμμα
ρχεται να κα ορίσει τόσο το ε ρο τη αναπτυξιακ συμ ολ του
κράτου όσο και την επιδίωξη κοινωνικ δικαιοσ νη Η λογικ αυτ είναι
σε να α μό κατανοητ κα ώ ο με υπό το αρ υγό ενό υπ ρογκου
δημόσιου χρ ου και τη αναχρηματοδότηση του Πάσχει όμω από
την ασ εν αναγνώριση των δευτερογενών δεσμών που συνδ ουν
ανάπτυξη και δημοσιονομικ υγεία και δυνατότητε Σε κά ε περίπτωση
δεν μπορο με να αποδράσουμε από το συμπ ρασμα ότι σ μερα και
για αρκετά από τα επόμενα χρόνια οι δημοσιονομικ μα δυνατότητε
είναι αρκετά περιορισμ νε Σ να σε αυτ τη λογικ μπαίνει η
αποτελεσματικότητα του δημόσιου μηχανισμο Αν μπορο σε να υπάρξει
μια ουσιαστικ ελτίωσ τη τότε ίσω να αυξάνονταν και οι δυνατότητε
ετικ παρ μ αση του κράτου Σε αυτό τον τομ α ανα ερόμαστε και
εδώ εστιά οντα σε να ασικό μ ρο των δημόσιων όρων όπω είναι οι
μμεσοι όροι και ειδικότερα ο Φόρο Προστι μενη Αξία
Οι μμεσοι όροι είναι κατά κανόνα άδικοι Σε απόλυτου όρου

ίγουν
13

......................... Επίτευξη των Δημοσιονομικών Στόχων και Φορολογικά Έσοδα .........................
του πολίτε χαμηλο εισοδ ματο με τον ίδιο τρόπο που ίγουν και του
πλο σιου
άρα σε σχετικο όρου πολ περισσότερο Επηρεά ουν
αρνητικά την κατανάλωση ενώ και αυτό πρ πει να συμπεριλη εί στα
ετικά του λιγότερο τι επενδ σει και την αποταμίευση Ο ΦΠΑ δεν
επι αρ νει επίση άμεσα τι εξαγωγ σε αντί εση με κάποιου ειδικο
όρου κατανάλωση
στόσο δεχόμαστε του μμεσου όρου γιατί εωρο με ότι χουν κατά
κανόνα μεγαλ τερη και καλ τερη εισπραξιμότητα Οταν μια χώρα επι υμεί άμεση α ξηση των δημοσίων εσόδων τη συχνά κατα ε γει σε α ξησ του Αυτό συν η και στη χώρα μα που προχώρησε σε σημαντικ
αλλαγ
αυξ σει των συντελεστών ΦΠΑ και άλλων εμμ σων όρων
προκειμ νου να τονώσει ραχυπρό εσμα και αποτελεσματικά τα χαμηλά
δημόσια σοδά τη
Σ μερα η Ελλάδα χει από τα υ ηλότερα κα εστώτα μμεση ορολογία
στην Ευρώπη Σ μ ωνα με τι εκτιμ σει για το 201 οι συνολικοί όροι
που αναμ νεται να εισπραχ ο ν αν ρχονται σε 1 2 9 εκατ ευρώ Από
αυτο τα 2
0 εκατ ευρώ είναι όροι επί αγα ών και υπηρεσιών εκ
των οποίων τα 1 0 εκατ ευρώ ΦΠΑ Αποκαλυπτικ είναι η σ γκριση
με το όρο εισοδ ματο όπου τα αναμενόμενα σοδα αν ρχονται σε
1
εκατ ευρώ Σε σχετικο όρου τα δεδομ να είναι εμ αν στερα
Οι όροι επί αγα ών και υπηρεσιών αν ρχονται σε
των συνολικών
όρων ενώ μόνο του το ΦΠΑ στο
2 Συγκριτικά το σ νολο του όρου εισοδ ματο αντιστοιχο σε μόλι στο 2
Στην Εισηγητικ Εκ εση
Προ πολογισμο για την επόμενη χρονιά τα νο μερα αυτά ουσιαστικά
δεν υ ίστανται σημαντικ αλλαγ
Το ερώτημα που τί εται είναι αν πραγματικά οι μμεσοι όροι και ο ΦΠΑ
ειδικότερα παρουσιά ουν μεγαλ τερη και καλ τερη εισπραξιμότητα από
ότι οι υπόλοιποι όροι και επομ νω παρά το γεγονό ότι είναι κοινωνικά
άδικοι α μπορο σαν ίσω να εωρη ο ν δικαιολογημ νοι
Μια πρώτη εικόνα είναι ότι η Ελλάδα χει ναν από του υ ηλότερου
συντελεστ ΦΠΑ στην Ευρωπα κ Ένωση τα σοδα από αυτόν το όρο
είναι περίπου στο μ σο όρο των υπόλοιπων κρατών Είναι επομ νω
σημαντικό να διερευν σουμε την κλίμακα τη ενδεχόμενη απώλεια
εσόδων από τον ΦΠΑ Η ννοια του χάσματο ΦΠΑ χει ακρι ώ αυτό το
σκοπό
Το χάσμα ΦΠΑ VAT GAP ορί εται ω η δια ορά μεταξ τη συνολικ
ορολογικ υποχρ ωση ΦΠΑ μερικ
ορ γνωστ και ω εωρητικ
υποχρ ωση συνολικο ΦΠΑ υπολογι όμενη με άση μακροοικονομικά
14
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στοιχεία και του ποσο του πραγματικά εισπραχ ντο όρου Στην ουσία
πρόκειται για την δια ορά ανάμεσα στα εωρητικά αναμενόμενα και τα
πραγματικά σοδα του όρου
Σημειώνουμε ότι το χάσμα ΦΠΑ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ω απλό
ισοδ ναμο με τη οροδια υγ και τη ορολογικ απάτη Μπορεί αν
επηρεαστεί από πτωχε σει κα υστερ σει στην πληρωμ όρων κα ώ
και προ λ ματα ανα ορά στου ε νικο λογαριασμο Για του λόγου
αυτο είναι καλ τερο να αντιμετωπί εται ω εκτίμηση μη συμμόρ ωση
με το ΦΠΑ ενώ είναι προ αν ότι μπορεί να χρησιμοποιη εί ω δείκτη
αποδοτικότητα του συγκεκριμ νου όρου
Διά ορε προσπά ειε επιχειρο ν να μετρ σουν αποτελεσματικά το
χάσμα ΦΠΑ δηλαδ στην ουσία τη δια ορά μεταξ των εισπράξεων και
των δυνητικών εσόδων από το όρο Το πιο γνωστό τ τοιο μ τρο είναι ο
Δείκτη Αποδοτικότητα ΦΠΑ που εισ γαγε ο ΟΟΣΑ το 2012 Τα στοιχεία
αυτο του δείκτη είναι αποκαλυπτικά για τη χώρα μα
Το χάσμα ΦΠΑ για την Ελλάδα το 201 που είναι η τελευταία χρονιά που
υπάρχουν δια σιμα στοιχεία ω ποσοστό τη συνολικ υποχρ ωση
ΦΠΑ αν ρχεται σε 29 και αποτελεί το δε τερο χειρότερο στην Ευρωπα κ
Ένωση μετά τη Ρουμανία Η επίδοση αυτ είναι περισσότερο από
διπλάσια από το μ σο όρο τη Ευρωπα κ Ένωση που αν ρχεται σε
12
Πρωτα λητ είναι χώρε όπω η Σουηδία και το Λουξεμ ο ργο
όπου το χάσμα ΦΠΑ αν ρχεται περίπου στο 1
Οι επιδόσει του
Ευρωπα κο Νότου δεν είναι γενικότερα άσχημε με την εξαίρεση τη
Ιταλία και
αια τη χώρα μα Στην Ισπανία το χάσμα αν ρχεται σε
μόλι
στην Πορτογαλία 10 ενώ καλ εντ πωση προκαλεί και η
Κ προ με μόλι
Σε αντί εση η Ιταλία ρίσκεται σε παρόμοια ση με
τη χώρα μα με ποσοστό που προσεγγί ει το 2
Σε όρου εξ λιξη το χάσμα ΦΠΑ ελτιώνεται συρρικνώνεται σε σχεδόν
όλε τι χώρε τη Ευρωπα κ Ένωση την περίοδο 2012 201 Στη
χώρα μα όμω η ελτίωση α ορά σε μία μόλι μονάδα και είναι από τι
χαμηλότερε λλε χώρε του Ευρωπα κο Νότου τα κατα ρνουν πολ
καλ τερα Η Ισπανία και η Ιταλία μειώνουν το ποσοστό του χάσματο
κατά και μονάδε αντίστοιχα η Κ προ κατά μονάδε ακόμη και η
Ιταλία κατά μονάδε
Το χάσμα ΦΠΑ αποτελεί να πολ χαρακτηριστικό παράδειγμα των
δυνατοτ των ελτίωση τη αποτελεσματικότητα του Ελληνικο
ορολογικο συστ ματο Δεν μπορο με να αρνη ο με ότι τα τελευταία
χρόνια κατα άλλεται σημαντικ προσπά εια Θεωρο με όμω ότι
15
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και τα περι ώρια ελτίωση παραμ νουν σημαντικά Το Ελληνικό
Κράτο δείχνοντα την απαραίτητη πυγμ και ο ληση για την πάταξη
τη
οροδια υγ
α πρ πει να στρα εί στον εξορ ολογισμό του
ορολογικο συστ ματο Πριν μερικά χρόνια η πίεση για άμεσα
αποτελ σματα στο πεδίο τη δημοσιονομικ ισορροπία α μπορο σε να
δικαιολογ σει κάποια προχειρότητα και αστοχίε Κατά πάσα πι ανότητα
όμω χουμε μπροστά μα μια περίοδο που η επίτευξη δημοσιονομικών
πλεονασμάτων α είναι αναγκαία ελπί ουμε χαμηλότερων από τα
σημερινά Ένα αποτελεσματικό και στα ερό ορολογικό σ στημα α
μπορο σε να μειώσει το άρο του να περιορίσει τον αρνητικό του
ρόλο στην ανάπτυξη και να ελτιώσει το αίσ ημα κοινωνικ δικαιοσ νη
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Οι Προβλέψεις για την Εξέλιξη των Εσόδων
και των Εξόδων του Προϋπολογισμού του
2019 και η Σύνδεσή τους με τις Επιδόσεις
της Φορολογικής Πολιτικής
Ιωάννης Ντόκας,
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Την τελευταία τριετία η επίτευξη των μνημονιακών στόχων ασί εται
σε μια επι ετικ
ορολογικ πολιτικ οι επιπτώσει τη οποία
καταγρά ονται στην πραγματικ οικονομία Οι ι νοντε τη οικονομικ
πολιτικ μ σα από το κείμενο του προ πολογισμο του 2019 επιχειρο ν
να παρουσιάσουν την επιτυχία αυτ προ άλλοντα τη ετικ εξ λιξη
ασικών μεγε ών όπω το λλειμμα του κρατικο προ πολογισμο τ
πρωτογεν πλεόνασμα και τα δημόσια σοδα τόσο σε ταμειακ όσο και σε
δημοσιονομικ άση Επισημαίνεται δε ότι για το το 201 επιτυγχάνεται
υπερκάλυ η του στόχου που τει το ΜΠΔΣ και αντίστοιχη υπερκάλυ η
προ λ πεται και το 2019 Ειδικότερα με άση τα δημοσιευ ντα στοιχεία
εκτιμάται ότι τα σοδα του προ πολογισμο σε ταμειακ άση για το 201
α αν λ ουν σε
δισ ευρώ εκ των οποίων το 9
1 2 9 δισ ευρώ
αυτών προ ρχονται από την ε αρμογ ορι όντιων μ τρων ορολογικ
πολιτικ Η πρό λε η για το 2019 είναι εξίσου αισιόδοξη και αν ρχεται
σε 01 δισ ευρώ σε όρου ταμειακ
άση
Δεδομ νων των πολιτικών εξελίξεων που αναμ νονται κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2019 δηλαδ την ναρξη τη προεκλογικ περιόδου η
ρητορικ τη κυ ρνηση προαναγγ λλει την υιο τηση επεκτατικ
δημοσιονομικ πολιτικ σε να πλαίσιο ευελιξία που αιτιολογείται
από τι ω σ μερα επιδόσει τη οικονομία
στόσο μια προσεκτικ μελ τη των μεγε ών που αποτυπώνονται στον
προ πολογισμό του 2019 δημιουργεί ε λογα ερωτηματικά σχετικά με
τη δυνατότητα χαλάρωση τη δημοσιονομικ πολιτικ
Ειδικότερα
για το 2019 ω προ τη δαπάνη για κοινωνικ παροχ ο στόχο που
τει το ΜΠΔΣ αν ρχεται σε 2 2 δισ ευρώ ενώ η πρό λε η άσει
προ πολογισμο είναι 1
δισ ευρώ Αντίστοιχα το 201 η εκτίμηση
με άση το ΜΠΔΣ είναι 1 19 δισ ευρώ ενώ ο στόχο που επιτε χ ηκε
ταν μικρότερο 1 1 δισ ευρώ Διαπιστώνεται λοιπόν ότι το επίπεδο
περικοπών το 2019 είναι πολ μεγαλ τερο από τι περικοπ που γιναν
17
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το 201 συγκρινόμενε πάντα με την τιμ στόχο του ΜΠΔΣ Οπότε η
α ξηση τη δαπάνη για κοινωνικ παροχ το 2019 σε σχ ση με το 201
δε δικαιολογεί την επιτυχία των ε αρμοσ ντων πολιτικών διότι ενώ από
το ΜΠΔΣ υπάρχει να περι ώριο ω 2 2 δισ ευρώ η προ λεπόμενη
α ξηση είναι μικρότερη περίπου κατά 9 εκατ ευρώ Η δια ορά αυτ
είναι πι ανό να αποτελεί το αντί αρο για την απο υγ τη περικοπ των
συντάξεων
προ τη διάρ ρωση των εσόδων διαπιστώνεται ότι τη μεγαλ τερη
συμμετοχ στην τελικ διαμορ ωσ του χουν οι μμεσοι όροι οι οποίοι
το 2019 σε σχ ση με το 201 παρουσιά ουν αμελητ α α ξηση από 2
δισ ευρώ το 201 σε 2
δισ ευρώ το 2019 Και εδώ υπάρχει μια απόκλιση
από τι αντίστοιχε τιμ
στόχου που τει το ΜΠΔΣ Επιπροσ τω
σε ό τι α ορά τι προ λ ει για τα ορολογικά σοδα σε όρου
ταμειακ
άση για το 2019 οι μικρ προ τα πάνω δια οροποι σει
σε σχ ση με το 201 δεν υποδηλώνουν αποκλιμάκωση των ορολογικών
συντελεστών ο τε παρ χεται η οποιαδ ποτε πληρο ορία περί διε ρυνση
τη
ορολογικ
άση Οι τακτικοί όροι ακίνητη περιουσία δεν
παρουσιά ουν αξιοσημείωτη μετα ολ σε επίπεδο πρό λε η για το 2019
σε σχ ση με το 201 Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η ορολόγηση τη
ακίνητη περιουσία α πρ πει να συνδε εί με τι αποδόσει αυτ στου
κατόχου τη δηλαδ στα εισοδ ματα που δημιουργεί Επίση δεδομ νου
ότι να σημαντικό μ ρο τη ιδιωτικ περιουσία τελεί υπό κα εστώ
εκποίηση λόγω των δανειακών υποχρεώσεων των κατόχων τη προ τι
τράπε ε οι συγκεκριμ νοι δανειολ πτε συνεχί ουν να επι αρ νονται με
ΕΝΦΙΑ χωρί να χουν τη δυνατότητα εκμετάλλευση των περιουσιακών
στοιχείων που χουν τε εί σε κα εστώ εκποίηση είτε λόγω ε αρμογ
του Νόμου Κατσ λη είτε λόγω διαδικασιών πλειστηριασμο η οποία δεν
χει πραγματοποιη εί λόγω των υ ιστάμενων οικονομικών συν ηκών
Συνεπώ τα χαρακτηριστικά τη ορολογικ πολιτικ των προηγο μενων
ετών διατηρο νται στο μεγαλ τερο μ ρο του γεγονό που ανατρ πει
την οποιαδ ποτε προοπτικ ανάκαμ η τη πραγματικ οικονομία
Η διατ ρηση τη υ ηλ
ορολόγηση παρ χει ισχυρά κίνητρα για
απόκρυ η εισοδημάτων και κατά συν πεια την περαιτ ρω επ κταση
τη παραοικονομία Ο προ πολογισμό του 2019 δε α μπορο σε να
χαρακτηριστεί αναπτυξιακό δεδομ νου ότι τα σοδα σε ταμειακ άση
μ σω του υπάρχοντο ορολογικο συστ ματο προ ρχονται κυρίω από
εξάντληση των αποταμιευ ντων πόρων που δια τουν ακόμη τα υσικά
και νομικά προσώπα ενώ περιορί ει επιχειρηματικ πρωτο ουλίε που
α ενίσχυαν την παραγωγ σε τομεί όπου η χώρα μπορεί να αναπτ ξει
ανταγωνιστικά πλεονεκτ ματα
18
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Συνο ί οντα η σε ά ο ανάλυση των οικονομικών δεδομ νων
προ πολογισμο για το το 2019 δεν υποδηλώνει τη ο ληση
προώ ηση των αναγκαίων μεταρρυ μίσεων σε όλου του τομεί
δημόσια διοίκηση ενώ το υπάρχον ορολογικό κα εστώ όπω
ανα ρ ηκε διατηρεί τον ανασχαιτικό του ρόλο σε κά ε προσπά
επανακίνηση τη πραγματικ οικονομία

του
για
τη
δη
εια

Η ορολογικ μεταρρ μιση που α συν αλε στην επανεκκίνηση τη
ελληνικ οικονομία και στην εξασ άλιση των αναγκαίων κοινωνικών
ισορροπιών μ σα από τη δικαιότερη κατανομ των αρών και την α ξηση
τη ανταποδοτικότητα των όρων παραμ νει σε εκκρεμότητα και για το
2019
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2η Ενότητα

Χρέος, Κατανάλωση και Δημόσιες
Επενδύσεις
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Προϋπολογισμός, Δημοσιονομικό
Πλεόνασμα και Χρέος
Διονύσιος Χιόνης,
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Mετά από οκτώ χρόνια ο προ πολογισμό του 2019 είναι ο πρώτο που
συντάσσεται προκειμ νου να εξυπηρετ σει δ ο στόχου Κατ αρχά
τη δημιουργία δημοσιονομικών πλεονασμάτων για να υποστηρίξουν τη
ιωσιμότητα του χρ ου και κατά δε τερον του αναπτυξιακο στόχου
Από τη σ νταξη του προ πολογισμο μπορο ν να εξαχ ο ν συμπεράσματα
και για την αναπτυξιακ πολιτικ τη κυ ρνηση
τα εργαλεία που
προτί εται να χρησιμοποι σει προκειμ νου να ενισχ σει την ανάπτυξη
στόσο στην παρο σα άση η ανάγκη επίτευξη δημοσιονομικών
πλεονασμάτων για την τεκμηρίωση τη ιωσιμότητα του χρ ου κάνει
υποχρεωτικ την ε αρμογ των δημοσιονομικών πλεονασμάτων και
όχι των αναπτυξιακών στόχων Το εσμικό πλαίσιο που προσδιορί ει
τι σχ σει μα με του δανειστ ορί ει με σα εί δεσμευτικο όρου
τον οδικό χάρτη των δημοσιονομικών πλεονασμάτων μ χρι το 20 0 ενώ
απλά περιγρά ει του αναπτυξιακο στόχου Σ αυτό το πλαίσιο είναι
λογικό να υπο σουμε ότι η δημοσιονομικ κατάσταση και η παραγωγ
πλεονασμάτων εξαρτάται από τι εξελίξει στο χρ ο Επομ νω η μελ τη
τη ιωσιμότητα του χρ ου και τη απόδοση των παρεμ άσεων α
προσδιορίσει τι δημοσιονομικ εξελίξει
ρ ο

ιστάμενη Κατάσταση

α εξάμηνο του 201 το ελληνικό χρ ο αν ρχεται στα
δι ευρώ
και το 0
ρίσκεται στην κατοχ δημόσιων με δημόσιο χαρακτ ρα ε νικών και υπερε νικών ορ ων όπω η ΕΚΤ ΕSM το ΔΝΤ κα ώ
και στην κατοχ Ευρωπα κών Κεντρικών Τραπε ών και Κρατών και ω εκ
το του είναι μη διαπραγματε σιμο Αυτά τα χαρακτηριστικά προσδίδουν
κάποιε ιδιότητε στο χρ ο που κάνουν εξαιρετικά δ σκολη την αξιολόγηση τη ιωσιμότητά του με συμ ατικο τρόπου Ο λόγο είναι ότι το
σημαντικό τμ μα του χρ ου που χει δημόσιο χαρακτ ρα εξυπηρετείται
με να χαμηλό ορισμ νε ορ και μηδενικό επιτόκιο χαμηλότερο
απ αυτό που α επετ γχαναν οι εκδόσει των ελληνικών ομολόγων αν
πραγματοποιο νταν στην αγορά Αυτ η συνιστώσα η οποία α ορά
το αποκαλο μενο κομμάτι παραχώρηση
του χρ ου
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χει ω αποτ λεσμα η ανάλυση τη ιωσιμότητα να δια οροποιείται
κάνοντα απαραίτητη την ενσωμάτωση και ποιοτικών μετα λητών στα
δια ορετικά σενάρια ελ γχου ιωσιμότητα Ετσι στι προ ολ για την
τροχιά του χρ ου για τι πι ανότητε αποστα εροποίησ του και την
εξ λιξη τη α ε αιότητα που σχετί εται ε την αποπληρω του πρ πει
να συνεκτιμη εί και η ελάχιστη πι ανότητα οι ευρωπα κοί ορεί να
οδηγ σουν την Ελλάδα σε χρεοκοπία σε περίπτωση μη αποπληρωμ
μ ρο του χρ ου προ αυτο
Και αυτό διότι το κόστο τη ελληνικ
χρεοκοπία
α ταν τεράστιο για το ευρωπα κό χρηματοπιστωτικό
σ στημα και για την ΟΝΕ και τσι α πρ πει να απο ευχ εί με κά ε
υσία Η προοπτικ παρ μ αση των ευρωπα κών μηχανισμών χει
τη δυνατότητα να προ υλάξει τα ελληνικά ομόλογα από μελλοντικ
επι σει κα ώ οι πόροι του ΕSM μπορο ν να στηρίξουν τα ελληνικά
ομόλογα δεδομ νου του συνολικο κινδ νου αποστα εροποίηση
ρα στην εκτίμηση για την πορεία του χρ ου χρειά εται να ενσωματώσουμε
τη σχετικ με οδολογία που προτείνεται από το ΔΝΤ η οποία δεν εστιά ει
αποκλειστικά στη δυνα ικ του χρ ου στο ο του και στη δυνατότητα
επίτευξη και διατ ρηση πρωτογενών πλεονασ άτων
Oι Δια οροποιημ νε Προσεγγίσει Αξιολόγηση τη Κα αρ
Αξία

Παρο σα

Μετά το 2012 και το PSI μ χρι σ μερα α μπορο σαν να ταξινομη ο ν
οι μετα αλλόμενε
σει των δανειστών για το χρ ο σε τρεί δια ορετικ ομάδε Η πρώτη α ορά το ΔΝΤ η οποία με την ανάλυση του Ιουλίου
201 χαρακτηρί ει το χρ ο ω εξαιρετικά αστα
και προτείνει την αναδιάρ ρωση μειώνοντα την ονομαστικ αξία του
H άπο η αυτ επαναλαμ άνεται το 201 στο
IMF
201
Η άλλη άπο η υποστηρίχτηκε από τον πρώην υπουργό Οικονομικών τη
Γερμανία
Σόιμπλε και υποστηρί ει ότι η συν χιση των μεταρρυ μίσεων
και τη δημοσιονομικ πει αρχία α οδηγ σουν το ελληνικό χρ ου στη
ώνη τη ιωσιμότητα και ω εκ το του δε χρειά εται καμία παρ μ αση
Και τ λο η άπο η των ευρωπα κών οργανισμών τη Επιτροπ και
τη ΕΚΤ που κινείται στο μ σο των παραπάνω σεων υποστηρί οντα
ότι οριο ετημ νε παρεμ άσει στην τροχιά του χρ ου και ιδιαίτερα
στι λ ξει με τη συν χιση των μεταρρυ μίσεων και τη δημοσιονομικ
στα ερότητα α ρουν το χρ ο σε ιώσιμα επίπεδα Έχει ενδια ρον
να ανα ερ εί ότι οι υπο σει και τα παραπάνω σενάρια σχετικά με την
εξ λιξη του χρ ου ελ γχτηκαν από πολλο ερευνητ
αρακτηριστικ
είναι η εργασία των
201 οι οποίοι α ο εξ τασαν
24
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την τροχιά εξ λιξη του ελληνικο χρ ου πραγματοποιώντα δια ορετικ υπο σει κατ ληξαν στο συμπ ρασμα ότι όλα τα παραπάνω σενάρια
καταλ γουν σε μη ιώσιμα επίπεδα και πρότειναν την ονομαστικ περικοπ του χρ ου
Είναι χρ σιμο να διευκρινιστεί ότι δεδομ νη τη χρονικ διάρ ρωση
του ληξιαρίου του ελληνικο χρ ου για τον υπολογισμό του κα αρο
κ ρδου των οποιωνδ ποτε παρεμ άσεων πρ πει να προσαρμοστο ν
τα μελλοντικά τοκοχρεολ σια και να προεξο λη ο ν με κατάλληλο
προεξο λητικό συντελεστ τσι ώστε να μπορο ν να συγκρι ο ν μεταξ
του Για την απο υγ παρανο σεων πρ πει να διευκρινιστεί ότι στην
αγορά ομολόγων η ελά ρυνση του χρ ου και η μείωση τη συνολικ
αξία του χρ ου είναι δ ο δια ορετικ
ννοιε
Η ελά ρυνση του
χρ ου σχετί εται με τη δυνατότητα εξυπηρ τησ του Έτσι μετά από
κά ε αναδιάρ ρωση πρ πει να εξετά εται κατά πόσο γινε πιο ε κολη
η αποπληρωμ και η εξυπηρ τηση του χρ ου Για παράδειγμα η
ελτίωση των ρυ μών ανάπτυξη τη χώρα που εκδίδει τα ομόλογα
μειώνει την πι ανότητα α τηση τη πληρωμ αυτών Η μείωση τη
πι ανότητα α τηση με τη σειρά τη αυξάνει την τιμ του ομολόγου στη
δευτερογεν αγορά και μειώνει την απόδοσ του Με αυτόν τον τρόπο
γίνεται πιο ε κολη η επαναχρηματοδότηση του χρ ου α ο μειώνεται
το κόστο άντληση κε αλαίων Σ αυτ την περίπτωση το συνολικό χρ ο
δε μειώ ηκε γινε όμω πιο ε κολο για τη χώρα που χει εκδώσει τα
ομόλογα να εξυπηρετ σει το χρ ο τη
Είναι χρ σιμο να επισημαν εί ότι σε όλε τι προσπά ειε αξιολόγηση
των παρεμ άσεων στο χρ ο και στη συν χεια του προσδιορισμο του
δημοσιονομικο πλεονάσματο και του κα αρο ο λου για την
ελληνικ οικονομία από την αναδιάρ ρωση του χρ ου λ πε μεταξ των
άλλων
et al. 2011 χρησιμοποιείται η προσ γγιση τη παρο σα
αξία των μελλοντικών χρηματοροών όπου προεξο λο νται οι μελλοντικ ρο με ναν προεξο λητικό συντελεστ Η τιμ αυτο του προεξολητικο συντελεστ εξαρτάται από εκτιμ σει σχετικά με το κόστο του
χρ ματο που α αντιμετωπί ει η ελληνικ οικονομία όταν α μπορ σει
να ξανα γεί στι αγορ Είναι λοιπόν σημαντικό να δο με ποιο είναι το
κα αρό κ ρδο σε όρου κα αρ παρο σα αξία
αρακτηριστικ περίπτωση ε αρμογ των παραπάνω είναι το PSI που
υλοποι ηκε το Μάρτιο του 2012 Γι αυτόν το λόγο υπολογί ουμε την
κα αρ παρο σα αξία του παλιο χρ ου μετά υπολογί ουμε την κα αρ
παρο σα αξία του ν ου χρ ου η ποσοστιαία δια ορά των δ ο αποτελεί
το λεγόμενο κο ρεμα του χρ ου Την ίδια με οδολογία ακολο ησαν
25

................................................................ ρ ο Κατανάλωση και Δημόσιε Επενδ σει .........................
οι
et al. 2012 Οι συγγρα εί προσεγγί ουν το μα τη
αναδιάρ ρωση υπολογί οντα την παρο σα αξία των τοκοχρεολυσίων
πριν και μετά την αναδιάρ ρωση με προεξο λητικο συντελεστ
0
0 και 1
Στι εκτιμ σει συμπεριλαμ άνουν και να κόστο
τραπε ικ ανακε αλαιοποίηση ίσο με 22 δι ευρώ Επομ νω από
το κα αρό κ ρδο τη αναδιάρ ρωση πρ πει να α αιρε εί το κόστο
ανακε αλαιοποίηση των τραπε ών οι οποίε είχαν στην κατοχ του
περισσότερο από δισ ευρώ ελληνικών ομολόγων Με αυτόν τον τρόπο
γίνεται ιδιαίτερη ανα ορά στο κόστο που επ ερε η αναδιάρ ρωση
του χρ ου στι τράπε ε Αμ σω μετά το PSI οι πρώτε αρνητικ συν πειε
εμ ανίστηκαν στι ελληνικ τράπε ε οι οποίε κατείχαν μ ρο των ελληνικών ομολόγων αλλά αντιμετώπισαν και κά ετη α ξηση
των μη εξυπηρετο μενων δανείων του χαρτο υλακίου του Με αυτό
τον τρόπο επιδείνωσαν τη χρηματοοικονομικ του εικόνα επι αρ νοντα τον ισολογισμό του και παράλληλα αδυνάτισαν την κε αλαιουχικ του άση Οπω ταν αναμενόμενο μετά απ αυτ τι εξελίξει οι
ελληνικ τράπε ε αποκλείστηκαν από τη διε ν τραπε ικ αγορά μια
και υπ ρχε ο ό ο τη κατάρρευσ του και
αια αδυνατο σαν να
ανανεώσουν τα ελληνικά κρατικά χρ η Δεδομ νου λοιπόν του μεγάλου
α μο κ εση σε ελληνικά ομόλογα του ελληνικο τραπε ικο αλλά
και ασ αλιστικο συστ ματο απο ασίστηκε η παροχ ο εια για την
ανακε αλαιοποίηση των τραπε ών από τον EFSF και η παροχ εγγυ σεων
για τη μελλοντικ κάλυ η των απωλειών των ασ αλιστικών ταμείων από
την Ελληνικ Κυ ρνηση
Πίνακα 1 Παρο σα Αξία Παλαιών και Ν ων Ομολόγων
Προεξοφλητικός συντελεστής

0

Παρούσα αξία της μείωσης του χρέους

12

119 1

Παρούσα αξία της μείωσης μετά το κόστος 102
ανακεφαλαιοποίησης

Καθαρό κέρδος μετά το κόστος ανακεφαλαιοποίησης
ως %ΑΕΠ 2012*

πολογί ουν το ΑΕΠ του 2012 σε 19
2

0

δισ ευρώ

0
10

1
0

9 1

20

01

20
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Τα αποτελ σματα τη άσκηση των
και
2012
χρησιμοποι ηκαν ω στοιχεία ανα ορά και ω άση σε μια σειρά
εργασιών Σ μ ωνα με του υπολογισμο των συγγρα ων το κ ρδο από
την αναδιάρ ρωση του 2012 κυμαίνεται από 2 δισ ευρώ ω 102 δισ
ευρώ ανάλογα με τον προεξο λητικό συντελεστ που χρησιμοποι ηκε
και αντιστοιχεί στο 2 ω
του ΑΕΠ
Για τον υπολογισμό του κα αρο κ ρδου από την αναδιάρ ρωση
επικαιροποιο με την παραπάνω ανάλυση προσ τοντα τι εκτιμ σει
σχετικά με το τελικό κόστο ανακε αλαιοποίηση των τραπε ών και των
ασ αλιστικών ταμείων πεν υμί ουμε ότι στο PSI Μάρτιο 2012 τα
ασ αλιστικά ταμεία συμμετείχαν γιατί δεν ταν δυνατ η διακριτ μεταχείριση του τόσο πριν όσο και μετά από την ενεργοποίηση των ρητρών
συλλογικ ευ νη
Σ μ ωνα με τα στοιχεία τη Τράπε α τη
Ελλάδο τα ασ αλιστικά ταμεία είχαν στην κατοχ του προ PSI ομόλογα αξία 1
δισ ευρώ Μετά το κο ρεμα η περιουσία περιορίστηκε
στα
δισ ευρώ Από τη ημιά που υπ στησαν α προκ ει το
κόστο ενίσχυση των ασ αλιστικών ταμείων το οποίο κυμαίνεται
σε 10 δισ ευρώ
ω ποσοστό του ΑΕΠ 2
ρα στου παραπάνω
υπολογισμο σχετικά με κόστο πρ πει να συμπεριλά ουμε και τη ημία
των ελληνικών ασ αλιστικών ταμείων Στο εκτιμώμενο δημοσιονομικό
κόστο α προσ σουμε επίση το τελικό κόστο των τραπε ών από τη
συμμετοχ του στο
το οποίο αν ρχεται σε
δισ ευρώ Για τον
υπολογισμό του συνολικο ποσο των ομολόγων που δό ηκαν προ
ανταλλαγ χρησιμοποι ηκαν τα στοιχεία που δημοσιε τηκαν στα ΦΕΚ
1 1 2 0 2012 και 10 9 0 2012 Ενώ για τον υπολογισμό των
ομολόγων που δό ηκαν ω αντιπαροχ στου κατόχου των παλιών
ομολόγων προσ γαμε στι ανακοινώσει του πουργείου Οικονομικών
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Αν συνεκτιμ σουμε τα παραπάνω και υπο σουμε ότι τα γραμμάτια των
δ ο ετών που εκδό ηκαν από το EFSF ου 0 δισ ευρώ εγγρά ηκαν στο
ελληνικό χρ ο τα δ ο πρώτα τη τότε τα αποτελ σματα του παραπάνω
πίνακα μετα άλλονται και λαμ άνουν την παρακάτω μορ
Πίνακα 2 Κόστο Αναδιάρ ρωση με το Κόστο Συμμετοχ
Ασ αλιστικών Ταμείων και Ανακε αλαιοποίηση των Τραπε ών
Προεξοφλητικός συντελεστής
0
0
ομολόγων
2
9

Αξία
νέων
(παρούσα αξία)
Αξία παλαιών ομολόγων
Διαφορά σε δις ευρώ
Δ παρο σα αξία παλιών
ν ων ομολόγων
Κόστος ανακεφαλαιοποίησης
τραπεζών δις*
Κόστος
συμμετοχής
ασφαλιστικών ταμείων
Καθαρό κέρδος ζημία
Καθαρό κέρδος ως % ΑΕΠ/
ζημία

12

110 0

των

15
2

90

22
2 0

1
29 1

2

10

10

10

10

11
9

11 9
1

13

20
10

*Τράπε α τη Ελλάδο Έκ εση για την Ανακε αλαιοποίηση και
την Αναδιάταξη του Ελληνικο Τραπε ικο Συστ ματο Δεκ 2012
Πηγ υπολογισμοί του συγγρα α
Πρ πει να σημειω εί ότι ο παραπάνω τρόπο υπολογισμο χει μια
σημαντικ αδυναμία Δε λαμ άνει υπό η του την ποιοτικ ανα ά μιση
των ν ων ομολόγων και επιπλ ον οι υπολογισμοί αυτοί χρησιμοποιο ν
το ίδιο προεξο λητικό επιτόκιο στου υπολογισμο τόσο για τα παλιά
όσο και για τα καινο ργια ομόλογα Αυτό ο τρόπο υπολογισμο α
ταν σωστό αν και οι δ ο κατηγορίε ομολόγων είχαν τα ίδια ποιοτικά
χαρακτηριστικά Ε όσον δια ρει το επίπεδο εξασ άλιση και εξαρτάται
από το δίκαιο που εκδίδεται το ομόλογο στου υπολογισμο του
κόστου πρ πει να προσ σουμε και την ποιοτικ ανα ά μιση των ν ων
ομολόγων που κυκλο όρησαν κάτω από το αγγλικό δίκαιο Το γεγονό
ότι τα καινο ργια ομόλογα εκδό ηκαν με το αγγλικό δίκαιο σημαίνει ότι
πρ πει να προεξο λη ο ν με χαμηλότερο προεξο λητικό συντελεστ από
28
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τα αντίστοιχα ελληνικο δικαίου ομόλογα μια και ο κίνδυνο α τηση
πληρωμ είναι εξαιρετικά μικρότερο
Eurogroup 21/6/2018, Συμφωνία για το Κόστος Εξυπηρέτησης του Χρέους, Προϋπολογισμός.
Η από αση του
την 21η Ιουνίου 201 αποσκοπεί στη μείωση
του κόστου εξυπηρ τηση του χρ ου ελτιώνοντα το συνολικό ποσό
αποπληρωμ και μετα τοντα τα δάνεια του ΕFSF κατά δ κα χρόνια
γεγονό που σημαίνει ότι τα χρ η τη Ελλάδα προ τον EFSF 9 9 δισ ευρώ
που συν
ηκαν το 201 μετακυλίονται κατά μια δεκαετία Παράλληλα
προτείνεται η παράταση του στα μισμ νου μ σου όρου ωρίμανση
κατά 10 τη Tαυτόχρονα στα εροποιείται το επιτόκιο δανεισμο α ο
καταργείται από το 201 η α ξηση του επιτοκιακο περι ωρίου Σ μ ωνα
με την τελευταία από αση η αποπληρωμ
α αρχίσει το 20 και α
αποπληρω εί μ χρι το 20
Επομ νω τα άμεσα αποτελ σματα των
παρεμ άσεων συνδ ονται με τη ρευστότητα του προ πολογισμο μια και
η ώρα απαλλάσσεται από το άρο τη πληρωμ τοκοχρεολυσίων την
επόμενη 1 ετία γεγονό που σημαίνει ότι σε επίπεδο ταμειακών ροών η
Ελλάδα μ χρι το 20
απαλλάσσεται από την πληρωμ 2
δισ ευρώ
κε αλαίου και τόκων Εκτιμάται ότι από αυτ τη ρ μιση την επόμενη
δεκαετία α εξοικονομη ο ν περίπου 2 δισ ευρώ
δισ ευρώ σε
κε άλαια με αναγωγ σε παρο σε αξίε των μελλοντικών πληρωμών
κα ώ και 0 εκατομμ ρια από τόκου από τη δεκαετ περίοδο χάριτο
Συμπληρωματικά η από αση περιλαμ άνει την υποχρεωτικ επιστρο
στην ελληνικ κυ ρνηση μ σα στην προσεχ τετραετία σε οχτώ ισόποσε
εξαμηνιαίε δόσει ποσο περίπου δισ ευρώ από τα κ ρδη που είχαν
αποκομίσει οι κεντρικ τράπε ε τη ευρω ώνη Σ μ ωνα με το σχετικό
ανακοινω ν τρόπο χρησιμοποίηση αυτο του ποσο α είναι στη
διακριτικ ευχ ρεια τη Ελληνικ Κυ ρνηση
Τα παραπάνω μ τρα αναμ νεται να χουν ελτιώσει στην τροχιά του
ελληνικο χρ ου και στην εξυπηρ τησ του α ο εστιά ονται στην
εξομάλυνση των πληρωμών στόσο δε μειώνουν το συνολικό από εμα
του χρ ου Με αυτόν τον τρόπο αναμ νεται να διευρυν εί ακόμα
περισσότερο η δια ορά μεταξ τη κα αρ παρο σα αξία του χρ ου
και τη ονομαστικ αξία Η δια ορά πριν την από αση του
υπολογί εται αν χρησιμοποιη εί
ω προεξο λητικό παράγοντα
στο 0 στα δάνεια του ΕSM και στο 0 για το σ νολο του χρ ου
Η ε αρμογ των μ τρων α χει ω αποτ λεσμα να διευρ νει στο 0
τη δια ορά μεταξ ονομαστικ αξία και παρο σα αξία για το σ νολο
του χρ ου Οι μεγάλε δια ορ μεταξ ονομαστικ αξία και κα αρ
29
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παρο σα αξία χρ ου συντηρο ν τι κερδοσκοπικ πι σει διότι
σημειώνεται δια ορά μεταξ του επιτόκιο ισορροπία που α πρεπε
να δανεί εται και του επιτοκίου που απολαμ άνει η χώρα λόγω του
κομματιο τη παραχώρηση Αυτ η ανισορροπία μπορεί να συντηρη εί
ραχυχρόνια όχι όμω σε μακροχρόνιο διάστημα
Μια επιπρόσ ετη κριτικ που χουν δεχτεί οι πρόσ ατε προτάσει του
ESM συνδ εται με τη δυνατότητα μελλοντικ επι ολ των σχετικών
λ σεων ε όσον οι απο άσει του είναι εξαρτώμενε από την τρ χουσα
πολιτικ συγκυρία Για παράδειγμα στη σχετικ ανακοίνωση του ESM
ανα ρεται ότι το μα του ελληνικο χρ ου α επανεξεταστεί ω προ
τη ιωσιμότητα το 20
Στην περίπτωση όμω που μετα λη ο ν οι
σχετικ ισορροπίε είναι πι ανό να αλλάξει και η αντιμετώπιση του
προ λ ματο του ελληνικο χρ ου Μια άλλη πτυχ του προ λ ματο
με τι υ ιστάμενε παρεμ άσει είναι ότι οι προτάσει του ESM είναι
συνδεδεμ νε με την επίτευξη δ σκολων μακροχρόνιων δημοσιονομικών
στόχων πλεόνασμα
μ χρι το 2022 και 2 μ χρι το 20 0 Αυτ η
μακροχρόνια εξάρτηση είναι εξαιρετικά προ ληματικ για μια οικονομία
που εξ ρχεται από μια οκταετ
εση Αντίστοιχοι δημοσιονομικοί
στόχοι πολ δ σκολα χουν επιτευχ εί στο παρελ όν Ο α μό
δυσκολία αυξάνεται ακόμα περισσότερο αν λη εί υπό η ότι η ελληνικ
οικονομία εξ ρχεται από μια μεγάλη εση μ σα σ να πολιτικό σκηνικό
που διακρίνεται για τη μη συναίνεση
Oι παραπάνω παρεμ άσει για το χρ ο αποσκοπο ν στη μείωση του
κόστου εξυπηρ τηση μειώνοντα τον αρχικό στόχο από το 1
του
ΑΕΠ των ακα άριστων χρηματοοικονομικών αναγκών στο 10 περίπου
στόσο α νει αν πα ο το συνολικό όγκο χρ ου αποκλείοντα ακόμα
και σε μακροχρόνιο ορί οντα την ονομαστικ περικοπ
ανα ορά
γίνεται στην ανακοίνωση του Ε
22 0 201
Αυτ η εξ λιξη περιορί ει του α μο ελευ ερία για την επαναδιαπραγμάτευση των δημοσιονομικών στόχων Η ουσιαστικ μετα ολ των προ πολογισμών και ο εμπλουτισμό του με μ τρα ανάπτυξη μπορεί να
υλοποιη ο ν μόνο κατόπιν τη αλλαγ τη συμ ωνία για το χρ ο
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Ιδιωτική Κατανάλωση και Δημόσιες
Επενδύσεις
Αυγουστίνος Δημητράς,
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής - Λογιστικής
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Αντώνιος Σαραντίδης,
Υποψήφιος Διδάκτορας Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Ο προ πολογισμό του 2019 είναι ο πρώτο προ πολογισμό που
κατατ ηκε μετά τα μνημόνια χωρί να περιλαμ άνει μ τρα περιοριστικ
πολιτικ
Απεναντία είναι ο πρώτο μετά από αρκετά χρόνια που
περιλαμ άνει και μία δ σμη ετικών μ τρων ου 900 εκατ ευρώ δίχω
να επηρεά εται η δ σμευση τη κυ ρνηση για πρωτογεν πλεονάσματα
υ ηλότερα του
του ΑΕΠ κα ώ και του ρυ μο ανάπτυξη τη
ελληνικ οικονομία κατά 2
Προκειμ νου να υπάρξουν στα ερ
άσει οικονομικ ανάπτυξη α πρ πει η αναπτυξιακ πολιτικ να
ενισχ σει την ιδιωτικ κατανάλωση κα ώ και τι δημόσιε επενδ σει Η
α ξηση των παραπάνω αναμ νεται να χει άμεσα ετικά αποτελ σματα
στη μετα ολ του ΑΕΠ μ σω τη α ξηση τη ρευστότητα και τη
δημιουργία ν ων σεων εργασία
Ένα από του κ ριου παράγοντε για τον κα ορισμό τη ανάπτυξη
παραμ νει η ιδιωτικ κατανάλωση η οποία συμμετ χει σε ποσοστό
2 στην διαμόρ ωση του ποσοστο ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2019
Σ μ ωνα με τον πίνακα 1 του προ πολογισμο η ιδιωτικ κατανάλωση
αναμ νεται να παρουσιάσει α ξηση τη τάξεω του 1 για το 201 σε
σ γκριση με το 201 Οι προ λ ει για το 2019 παρουσιά ουν μία τάση
α ξηση τη ιδιωτικ κατανάλωση κατά 1 1 σε σ γκριση με το 201
Αυτ η α ξηση συνδ εται επίση και με τη ελτίωση του οικονομικο
κλίματο η οποία προ ρχεται από την ολοκλ ρωση τη αξιολόγηση
των δ ο τελευταίων προγραμμάτων την ανα ά μιση τη πιστοληπτικ
ικανότητα τη Ελλάδα από του διε νεί οίκου αξιολόγηση κα ώ και
από τη μικρ μείωση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων
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Σ μ ωνα όμω και με την ΕΕ ο ρυ μό α ξηση τη ιδιωτικ
κατανάλωση αναμ νεται να αυξη εί ελα ρά ω το 2020 παραμ νοντα
στα ερό στη συν χεια Αυτό διότι να μ ρο τη α ξηση του δια σιμου
εισοδ ματο α διατε εί για τη ελτίωση του ποσοστο αποταμίευση
των νοικοκυριών
στόσο πρ πει να σημειώσουμε ότι τα ποσοστά
ανάπτυξη τη ιδιωτικ κατανάλωση παραμ νουν σε χαμηλά επίπεδα
Προκειμ νου να υπάρξει περαιτ ρω ανάπτυξη τη ιδιωτικ κατανάλωση
α πρ πει να δο εί προτεραιότητα σε τρεί σημαντικο τομεί Πρώτον
να αυξη εί η αγοραστικ δ ναμη των νοικοκυριών μ σω τη α ξηση
τη απασχόληση η οποία αποτελεί να σημαντικό παράγοντα για το
ΑΕΠ Έμ αση α πρ πει να δο εί στην α ξηση τη απασχόληση του
ιδιωτικο τομ α Στην 1η Έκ εση Ενισχυμ νη Εποπτεία ανα ρεται
πω για το δημόσιο τομ α α πρ πει να διατηρη εί ο κανόνα 1 στι
προσλ ει που ισχ ει για το 201 και να μη μετα λη εί σε 1 1 το 2019
Σ μ ωνα με την κ εση οι προσλ ει για το 201 α αν λ ουν σε
με τον κανόνα 1 και σε 1
το 2019 με τον κανόνα 1 1 αυξάνοντα
τσι κατακόρυ α το μισ ολογικό κόστο Από τι προσλ ει όμω του
2019 οι
00 α ορο ν προσλ ει εκπαιδευτικών και εξειδικευμ νου
προσωπικο που τώρα απασχολο νται με συμ άσει ορισμ νου χρόνου
Η δαπάνη αυτ σ μερα καλ πτεται από πόρου του ΠΔΕ Οι ν ε
προσλ ει α χρηματοδοτη ο ν από τον τακτικό προ πολογισμό χωρί
να μετα λη εί το τρ χον όριο δαπανών του ΠΔΕ Παράλληλα α μειω εί
ισόποσα το όριο για το προσωπικό ορισμ νου χρόνου προκειμ νου να μη
μετα λη εί ο αρι μό των δημοσίων υπάλληλων συνολικά Δε τερον να
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ακολου η εί μία ορολογικ πολιτικ
ιλικ προ του πολίτε και τι
επιχειρ σει μ σω οροελα ρ νσεων Τρίτον να αντιμετωπιστο ν και
να τακτοποιη ο ν οι ληξιπρό εσμε υποχρεώσει των πολιτών και των
επιχειρ σεων προ το Δημόσιο και τι Τράπε ε
Εκτό από την ιδιωτικ κατανάλωση και οι δημόσιε δαπάνε αποτελο ν
ναν ακόμη σημαντικό και κ ριο παράγοντα ανάπτυξη Μ σω τη α ξηση
των δημοσίων επενδ σεων σε στοχευμ νου τομεί είναι δυνατόν να
αντιμετωπισ εί η στασιμότητα τη ελληνικ οικονομία Αυτ την πολιτικ
άλλωστε ακολο ησαν οι ΗΠΑ και η Ισπανία προκειμ νου να τονώσουν
τι ε νικ του οικονομίε και να αντιμετωπίσουν τη συνεχόμενη εση
που προκλ ηκε από την πρόσ ατη οικονομικ κρίση Σ μ ωνα με τον
πίνακα
του προ πολογισμο η εκτίμηση για τα σοδα ΠΔΕ αν ρχεται
σε
εκατ ευρώ για το 201 αυξημ να κατά
σε σχ ση με το 201
ενώ για το 2019 η πρό λε η για τα σοδα ΠΔΕ είναι στα
0 εκατ
ευρώ μειωμ να κατά
σε σχ ση με το 201

σον α ορά τι δαπάνε ΠΔΕ ο προ πολογισμό προ λ πει δαπάνε τη
τάξεω των
0 εκατ ευρώ που αντιπροσωπε ουν το
του ΑΕΠ
Στον προ πολογισμό ανα ρεται χαρακτηριστικά πω το ΠΔΕ χει ω
στόχο για το 201 να συνδράμει τη δημοσιονομικ προσπά εια με
αναπτυξιακ δράσει συμ άλλοντα στην ενίσχυση τη οικονομία και
ταυτόχρονα τη στ ριξη τη κοινωνικ συνοχ
στόσο σ μ ωνα με το
Μηνιαίο Δελτίο Εκτ λεση του Κρατικο προ πολογισμο για του δ κα
πρώτου μ νε του 201 οι δαπάνε για δημόσιε επενδ σει οριακά
ξεπερνο ν τα 2 δισ Ευρώ με στόχο στα
δισ ευρώ Η υστ ρηση δηλαδ
ξεπερνάει τα 1 δισ ευρώ Το 201 οι πραγματοποιη είσε δαπάνε
του ΠΔΕ δεν ξεπ ρασαν τα δισ ευρώ ναντι στόχου
δισ ευρώ Η
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μείωση των δαπανών του ΠΔΕ α χει άμεση επίδραση στην πραγματικ
οικονομία α ο α στερ σει σημαντικο οικονομικο πόρου
Μειωμ νε κατά 0 εκατ ευρώ από ό τι προ λεπόταν στο προσχ διο
είναι τελικά οι δαπάνε του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ), σ μ ωνα με τον προ πολογισμό που κατατ ηκε στη ουλ Η
μείωση αυτ προ ρχεται από το ε νικό σκ λο του προγράμματο Αν
και στο προσχ διο του προ πολογισμο η αντίστοιχη πρό λε η τανε
στο ποσό των 1
δισ ευρώ στο τελικό κείμενο του προ πολογισμο το
ποσό αυτό αν ρχεται στο 1 δισ ευρώ Από τον πίνακα 9 του κρατικο
προ πολογισμο προκ πτει πω η κ ρια πηγ πόρων του ΠΔΕ προ ρχεται
από συγχρηματοδοτο μενα προγράμματα Για δε τερη συνεχόμενη χρονιά
οι δαπάνε ΠΔΕ παραμ νουν αμετά λητε στο ποσό των
0 εκατ ευρώ
από τα οποία τα 1 000 εκατ ευρώ προ ρχονται από ε νικο πόρου και
0 εκατ ευρώ από τα συγχρηματοδοτο μενα προγράμματα Από τα
συγχρηματοδοτο μενα προγράμματα τα
0 εκατ ευρώ α ορο ν ργα
του ΕΣΠΑ 201 2020 ενώ 1 0 εκατ ευρώ α ορο ν λοιπά ργα
Διαχρονικά παρατηρο με από το 2009 μία σημαντικ μείωση τόσο των
ε νικών πόρων όσο και των συγχρηματοδοτο μενων προγραμμάτων
τη τάξεω του 9 και του 19 αντίστοιχα με τη συνολικ μείωση τη
δαπάνη να αν ρχεται σε 29

Αν και οι προ λ ει του 2019 για την ιδιωτικ κατανάλωση κα ώ και για
τι δημόσιε δαπάνε κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα εντο τοι
α πρ πει να υλοποιη ο ν στο ακ ραιο προκειμ νου να μην επηρεάσουν
αρνητικά τον προ λεπόμενο ρυ μό ανάπτυξη τη οικονομία
34
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Η α ξηση αυτών των δ ο παραγόντων μ σω στοχευμ νων επεμ άσεων
και διαρ ρωτικών μεταρρυ μίσεων όπω για παράδειγμα την ενίσχυση
τη απασχόληση την α ξηση των επενδ σεων στι υποδομ
την
μείωση των ορολογικών συντελεστών κλπ α χουν ω αποτ λεσμα την
ανα ωογόνηση τη ε νικ οικονομία και την α ξηση του δια σιμου
εισοδ ματο
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3η Ενότητα

Βραχυχρόνια Μέτρα, Δαπάνες
Υπουργείων, Ασφαλιστικό και Κοινωνικός
Τομέας
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Φορολογική Επιβάρυνση και Ελαστικότητα
Ζήτησης: Μια Μικροοικονομική
Προσέγγιση των Φορολογικών Εσόδων
Βασίλης Ζουμπουλίδης,
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΑΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ο όρο υπερ ρμανση τη οικονομία
χρησιμοποιείται στα οικονομικά για να χαρακτηρίσει μια οικονομία η οποία
μετά από μια παρατεταμ νη περίοδο ανάπτυξη παρουσιά ει συν ω
υ ηλά επίπεδα πλη ωρισμο και επιτοκίων κα ώ και ανεπαρκεί
κατανομ τη προσ ορά Η ελληνικ οικονομία δε ρίσκεται
αια σε
μία τ τοια περίοδο ιώνει όμω να άλλο είδο υπερ ρμανση που
χει σχ ση με τη ορολογία ιδιωτών και επιχειρ σεων
Κοιν πλ ον διαπίστωση αποτελεί το γεγονό ότι η άντληση ορολογικών
εσόδων στην Ελλάδα πραγματοποιείται από ναν ολο να και μικρότερο
κ κλο ιδιωτών και επιχειρ σεων που καλο νται να επωμισ ο ν ολο να
και περισσότερα ορολογικά άρη Τα υπερπλεονάσματα πάνω
στα οποία χει οικοδομη εί το σ νολο τη οικονομικ πολιτικ και
η εκτ λεση του εκάστοτε κρατικο προ πολογισμο παρουσιά ουν
σ μ ωνα με στοιχεία τη ΕΛΣΤΑΤ εκτό των άλλων τι εξ ενδεικτικ
δυσαναλογίε
α 90 του όρου εισοδ ματο
19 των ορολογουμ νων

υσικών προσώπων το επωμί εται το

του όρου εισοδ ματο νομικών προσώπων το κατα άλλει το
των επιχειρ σεων
γ

του όρου κατοχ
κτητών

ακιν των πληρώνεται από το

των ιδιο-

Αποτ λεσμα μεταξ άλλων τη υπερ ορολόγηση σχετικά με του
άμεσου
όρου είναι η μείωση των ορολογικών εσόδων από τι
συγκεκριμ νε ομάδε ορολογουμ νων σε σχ ση με τι προηγο μενε
χρονολογικ περιόδου Παρόμοια είναι η εικόνα και στα σοδα από
του μμεσου όρου όπου εκεί χουμε μείωση εσόδων κυρίω από το
ΦΠΑ κα ώ και από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωση ΕΦΚ σε ενεργειακά
προ όντα και αλκοολο χα ποτά
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Η κατάσταση αυτ δείχνει κάτι που πολλοί ειδικοί χουν επισημάνει τα
τελευταία χρόνια ότι α ενό δεν υπάρχουν πλ ον περι ώρια α ξηση
των όρων και α ετ ρου α πρ πει επιτ λου να περάσουμε σε μία
αναπτυξιακο χαρακτ ρα μεταρρ μιση τη ορολογικ στρατηγικ
και πολιτικ
Θα πρ πει να στρα ο με στην κατανόηση και επίλυση
των πραγματικών ασικών προ λημάτων του
ορολογικο μα
συστ ματο που είναι η πολυπλοκότητά του η μεγάλη οροδια υγ και
η αναποτελεσματικότητα τη ορολογικ διοίκηση Στόχο α πρ πει
να είναι να ορολογικό σ στημα που να υποστηρί ει και όχι να εμποδί ει
την οικονομικ ανάπτυξη τη χώρα
Οι επιπτώσει τη υπερ ολικ
ορολόγηση και ενισχ ονται από το
αρνητικό χρηματοπιστωτικό περι άλλον και το επιδεινώνουν περισσότερο
με τη συνεχ μείωση των αποταμιε σεων που επι ρουν Η μείωση των
αποταμιε σεων με τη σειρά τη οδηγεί κυρίω στην αποδυνάμωση τη
χρηματοδότηση τη πραγματικ οικονομία από τι τράπε ε κάτι το
οποίο δεν μπορεί να είναι ο τε επι υμητό ο τε αποδεκτό αν επιδίωξ
μα συνεχί ει να είναι η προσ λκυση και η χρηματοδότηση επενδ σεων
Οι αποταμιε σει των νοικοκυριών στι ελληνικ τράπε ε το Σεπτ μ ριο
μόλι ξεπερνο σαν τα 1 1 δισ ευρώ σ μ ωνα με στοιχεία τη Τράπε α
τη Ελλάδο τη στιγμ που το Νο μ ριο του 201
αναν τα 1 δισ
ευρώ Η εξ λιξη αυτ καταδεικν ει πρόσ ετα ότι ολο να και περισσότερα
νοικοκυριά και επιχειρ σει χρηματοδοτο σαν και εξακολου ο ν να
χρηματοδοτο ν καταναλωτικ κυρίω αλλά ακόμη και ορολογικ
δαπάνε από τι αποταμιε σει του
Η

ορολογικ επι άρυνση
που ο είλεται σε μμεσου
όρου επηρεά ει αρχικά τι τιμ των προ όντων στην αγορά και
επι ρει ν ε τιμ ισορροπία από αυτ που είχαν διαμορ ω εί από
την προσ ορά και τη τηση αγα ών και υπηρεσιών Το μερίδιο τη
ορολογικ επι άρυνση ανάμεσα σε καταναλωτ και παραγωγο
εξαρτάται κυρίω από την Ελαστικότητα τη
τηση Γενικά ισχ ει ότι
όσο πιο ανελαστικ είναι η τηση τόσο μεγαλ τερο είναι το μερίδιο των
καταναλωτών στον πάγιο όρο και όσο πιο ελαστικ είναι αυτ τόσο
μεγαλ τερο είναι το μερίδιο των πωλητών Για αυτό το λόγο η επι ολ των
όρων γίνεται συν ω σε αγα ά και υπηρεσίε με ανελαστική ζήτηση ή
με ανελαστική προσφορά. Το αλκοόλ ο καπνό και το πετρ λαιο χουν
ανελαστικ
τηση γι αυτό το μεγαλ τερο μ ρο του όρου το πληρώνουν
οι καταναλωτ
Τα ορολογικά σοδα από μμεσου
όρου είναι δ σκολο να
προ λε ο ν γιατί υπόκεινται στι δυνάμει τη αγορά σχετικά με
τον κα ορισμό των τιμών των προ όντων στα οποία επι άλλονται και γι
0
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αυτό οι αποκλίσει από τι προ λ ει του είναι συχν Θα πρ πει εδώ
να επισημαν εί ότι οι μμεσοι όροι επηρεά ουν αρνητικά δυο ακόμη
μικροοικονομικά μεγ η που χουν σχ ση με το σχηματισμό των τιμών το
πλεόνασμα του καταναλωτ και το πλεόνασμα του παραγωγο
Το πλεόνασμα καταναλωτ είναι η δια ορά ανάμεσα στο μ γιστο ποσό
που είναι διατε ειμ νο να πληρώσει ο καταναλωτ για να αγα ό και το
ποσό που πραγματικά πληρώνει όταν το αγορά ει Η επι ολ ενό όρου
στα αγα ά μειώνει το μ γε ο αυτό και αν η τιμ του αγα ο υπερ εί
το μ γιστο αυτό ποσό τότε οδηγεί σε μεγάλη μείωση τη ητο μενη
ποσότητά του ακόμη και σε πα ση τη κατανάλωσ του με αντίστοιχε
συν πειε στι επιχειρ σει αλλά και στα ορολογικά σοδα του κράτου
Το αντίστοιχο μ γε ο για τον παραγωγό είναι το πλεόνασμα του
παραγωγο που και αυτό επηρεά εται αρνητικά από την υ ηλ ορολογία
Πλεόνασμα του παραγωγο είναι η δια ορά ανάμεσα στο ποσό που
πραγματικά εισπράττει μια επιχείρηση από την πώληση ενό αγα ο στην
αγορά και το ελάχιστο ποσό που η επιχείρηση πρ πει να εισπράξει για να
είναι πρό υμη να το παράγει και να το προσ ρει Η επι ολ ορολογία
σε προ όντα με ελαστικ
τηση μειώνει το πλεόνασμα του παραγωγο
γιατί όπω ανα ραμε προηγουμ νω αυτό επωμί εται το μεγαλ τερο
μ ρο του επι λη ντο όρου
Από τα παραπάνω εξάγεται α ίαστα το συμπ ρασμα ότι σχετικά με
του μμεσου όρου α πρ πει πλ ον να περάσουμε σε μία άση
αποκλιμάκωσ του Αυτό α συμ άλει ραχυπρό εσμα στην τόνωση τη
κατανάλωση και α δώσει σημαντικ ώ ηση στην οικονομικ ανάπτυξη
Το ερώτημα που τί εται είναι οδηγεί μία μείωση των μμεσων όρων
μ σα σε αυτό το οικονομικό περι άλλον σε α ξηση των ορολογικών
εσόδων
Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί μεταξ άλλων να δώσει απάντηση και η
Τράπε α τη Ελλάδο ΤτΕ στην ετ σια κ εση τη και επισημαίνει
ότι κατά τη διάρκεια των προηγο μενων ετών ο πολλαπλασιαστ των
όρων στην Ελλάδα υπερ η τη μονάδα σε απόλυτε τιμ Η μείωση τη
ορολογία ανα ρει η ΤτΕ αναμ νεται να επι ρει ετικά πολλαπλασιαστικά αποτελ σματα στην οικονομικ δραστηριότητα μ σω τη τόνωση
τόσο τη συνολικ
τηση όσο και τη συνολικ προσ ορά
Από την πλευρά τη συνολικ
τηση η μείωση τη
ορολογία
υσικών προσώπων αυξάνει το δια σιμο εισόδημα την κατανάλωση
και την αποταμίευση Επιστημονικ
ρευνε χουν αποδείξει ότι αν
η μείωση τη
ορολογία είναι μεγαλ τερη στα χαμηλά και μεσαία
41
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εισοδηματικά κλιμάκια το ετικό αποτ λεσμα α είναι εντονότερο λόγω
τη υ ηλότερη ροπ προ κατανάλωση των κλιμακίων αυτών σε σχ ση
με εκείνα των υ ηλών εισοδημάτων
Αν δε η μείωση τη ορολογία επεκτα εί και στα κ ρδη των επιχειρ σεων
α χουμε μείωση στο κόστο των επενδ σεων και συνεπώ παροχ
κιν τρων μεγαλ τερη επενδυτικ πρωτο ουλία που α συνοδε εται
με αντίστοιχη α ξηση τη επενδυτικ δαπάνη Προ την κατε υνση
τη τόνωση τη συνολικ
τηση λειτουργεί και η επίδραση από τη
μείωση τη μμεση ορολογία μ σω τη ενίσχυση τη κατανάλωση
Στην πλευρά τη προσ ορά η μείωση τη ορολογία των επιχειρ σεων
α αυξ σει τη τηση επενδ σεων με ετικ επιδράσει στο από εμα
κε αλαίου και κατ επ κταση στην παραγωγικότητα τη εργασία
Αδιαμ ισ τητο στην οικονομικ επιστ μη είναι το γεγονό ότι οι
ορολογικ μειώσει αυτοχρηματοδοτο νται στω και μερικώ Οι
χαμηλότεροι όροι μπορο ν να οδηγ σουν σε μεγαλ τερη οικονομικ
ανάπτυξη και αυτ με τη σειρά τη οδηγεί σε υ ηλότερα ορολογικά σοδα
Αμ ιλεγόμενο παραμ νει ωστόσο το ο τη αυτοχρηματοδότηση Στο
μα αυτό οι οικονομολόγοι καταλ γουν σε δια ορετικά αποτελ σματα
συμπεράσματα
Η οικονομικ εωρία ανα ρεται σχετικά με το μα αυτό στη λεγόμενη
καμπ λη
Στην κορυ
αυτ τη καμπ λη ρίσκεται σ μ ωνα
με τον αμερικανό οικονομολόγο
ο λτιστο ορολογικό
συντελεστ
με τον οποίο το κράτο δημιουργεί τα περισσότερα
ορολογικά σοδα Τυχόν υ ηλότεροι όροι στη συν χεια α χουν ω
αποτ λεσμα τη μείωση των ορολογικών εσόδων Σε ποιο σημείο αυτ
τη καμπ λη ρισκόμαστε σ μερα Η μείωση των ορολογικών εσόδων
δίνει από μόνη τη την απάντηση
Για λόγου επιστημονικ αντικειμενικότητα ανα ρουμε ότι νεότερε
ρευνε αμ ισ τησαν τα συμπεράσματα που προκ πτουν από τη
συγκεκριμ νη εωρία του
Η αμ ισ τηση αυτ α ορά τι μη απόλυτα προ λ ιμε αντιδράσει των εργα όμενων καταναλωτών μετά από
μια μείωση τη ορολογία Το αυξημ νο δια σιμο εισόδημα α οδηγηεί στην αποταμίευση στην κατανάλωση σε μια συνολικ μείωση τη
εργασία από την πλευρά των εργα ομ νων Στην περίπτωση τη Ελλάδα
και με άση τη σημεριν οικονομικ συγκυρία αναμ νεται να οδηγη εί
μεγάλο μ ρο του δια σιμου εισοδ ματο στην κατανάλωση κάτι άλλωστε που είναι επι υμητό για πολλο λόγου
Σχετικά με τα αποτελ σματα τη μείωση τη
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υπάρχουν αρκετ

διε νεί μελ τε Μία από αυτ τη οικονομολόγου
καταλ γει στο συμπ ρασμα ότι υπάρχει να
λτιστο
ορολογικό συντελεστ στη ορολογία των επιχειρ σεων Στο πλαίσιο
μια διακρατικ μελ τη κατ ληξε στο συμπ ρασμα ότι από το ορολογικό συντελεστ
και πάνω τα σοδα από τη ορολογία των εταιρειών
δεν αυξάνονται πλ ον Για τι διε νώ ανεπτυγμ νε οικονομίε όπω η
Γερμανία ο εν λόγω ορολογικό συντελεστ είναι ακόμη χαμηλότερο
Επιπλ ον όπω επισημαίνει και ο
Πανεπιστ μιο τη
Οξ όρδη η μείωση ορολογία των επιχειρ σεων είναι αυτ που
χει τι περισσότερε προ πο σει αυτοχρηματοδότηση από όλε τι
άλλε μειώσει όρων κι αυτό γιατί στη διαμόρ ωση των ορολογικών
εσόδων από τι επιχειρ σει δεν είναι τόσο σημαντικό ο ορολογικό
συντελεστ
όσο οι δυνατότητε απόσ εση και ο τρόπο εκτίμηση
αξιολόγηση τη εκάστοτε επιχείρηση
Μια άλλη επιστημονικ μελ τη των οικονομολόγων
και
σχετικά με την αυτοχρηματοδότηση των ορολογικών
εσόδων στερα από μια μείωση των ορολογικών συντελεστών κατ ληξε
στο συμπ ρασμα ότι οι ασικ
παραδοχ
τη προανα ερ είση
καμπ λη
εξακολου ο ν να ισχ ουν αν δηλαδ το κράτο μειώσει
του όρου εισοδ ματο υσικών προσώπων το 0 τη συγκεκριμ νη
μείωση α αυτοχρηματοδοτη εί από την ενίσχυση τη οικονομικ
ανάπτυξη
Σε ακόμη μεγαλ τερο ποσοστό αυτοχρηματοδότηση καταλ γει μια άλλη
μελ τη από τον επικε αλ οικονομολόγο τη εταιρεία
ο οποίο υπολόγισε τι επιδράσει από μια μείωση όρου ου 10
δισ ευρώ για του χαμηλο και μεσαίου εισοδ ματο ορολογο μενου
Δεδομ νου ότι αυτ η ομάδα εισοδ ματο α χει πλ ον στη διά εσ
τη περισσότερο εισόδημα α το χρησιμοποι σει σχεδόν αποκλειστικά
στην κατανάλωση αγα ών και υπηρεσιών Η υ ηλότερη τηση που α
προκ ει α χρηματοδοτ σει σε ποσοστό μ χρι και 0 τη μείωση των
ορολογικών εσόδων
Είναι υσικό και αναμενόμενο στο μα τη μείωση τη ορολογία σε
νοικοκυριά και επιχειρ σει να υπάρχουν δια ορετικ επιστημονικ
από ει σχετικά με τη δυνατότητα το
ο και το ποσοστό
αυτοχρηματοδότηση των ορολογικών εσόδων Από την άλλη πλευρά
όμω και τα αποτελ σματα τη μ χρι σ μερα ακολου ο μενη πολιτικ
τη δημοσιονομικ
λιτότητα δεν είναι ιδιαίτερα εν αρρυντικά
Οι υποστηρικτ τη επιχειρηματολογο ν ότι είναι ω λιμη για την
προώ ηση τη οικονομικ ανάπτυξη σε μακροπρό εσμο διάστημα
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και οι επιδράσει τη είναι πολλ
προοπτικ τη οικονομία

ορ

αρνητικ

στη ραχυπρό εσμη

Αδιαμ ισ τητο παραμ νει όμω το γεγονό ότι η εξυγίανση των
δημοσιονομικών μεγε ών μ σω τη μείωση των κρατικών δαπανών και
τη α ξηση των όρων επ δρασαν συνολικά αρνητικά στην οικονομία
Το ποσοστό ανεργία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλε χώρε
όπου ε αρμόστηκαν τ τοιου είδου πολιτικ όπω π χ στην Ισπανία
υπερ η το 2
ενώ το ποσοστό ανεργία στου ν ου ταν ακόμα
υ ηλότερο Επειδ η οικονομικ ανάκαμ η στην Ελλάδα κινείται μ χρι
στιγμ σε χαμηλά επίπεδα η λλει η σεων εργασία μπορεί να
υ ίσταται για πολλά ακόμη χρόνια ενώ λ πουμε ότι και η μακροχρόνια
ανεργία παρουσιά ει ανησυχητικά μεγάλη α ξηση
Τα προανα ερ ντα συνηγορο ν στη διαπίστωση ότι εκτό από
αναπτυξιακά μ τρα μακροπρό εσμου χαρακτ ρα όπω η α ξηση των
δημοσίων επενδ σεων απαιτο νται κυρίω μ τρα ραχυπρό εσμη
στόχευση που α επι ρουν κυρίω τόνωση τη
τηση προ όντων
και υπηρεσιών Στην παρο σα οικονομικ συγκυρία απαιτο νται εκτό
από επενδυτικ δραστηριότητε συνδυαστικά μ τρα ραχυπρό εσμου
χαρακτ ρα ώστε α ενό να επι ρουν σ ντομα αποτελ σματα και
α ετ ρου να λειτουργ σουν υποστηρικτικά και ενισχυτικά στη διαμόρ ωση
του γενικότερου οικονομικο κλίματο και κυρίω να συμπλ ουν να
συμ αδί ουν με του κανόνε τη αγορά Η μείωση των μμεσων όρων
πάγιων και αναλογικών μπορεί να απο ρει ραχυπρό εσμα α ξηση
τη κατανάλωση και μ σω αυτ α ξηση τη παραγωγ
δηλαδ να
λειτουργ σει τόσο προ την πλευρά των καταναλωτών όσο και προ την
πλευρά των επιχειρ σεων Η άπο η ότι οι μμεσοι όροι όπω ο ΦΠΑ
επι αρ νουν αποκλειστικά του ιδιώτε καταναλωτ δεν είναι σ μ ωνα
με τα προανα ερ ντα μικροοικονομικά μεγ η τη ελαστικότητα τη
τηση και των πλεονασμάτων των καταναλωτών και των παραγωγών
απόλυτα σωστ
Οι μμεσοι όροι διαμορ ώνουν την τελικ τιμ των αγα ών και
υπηρεσιών στην αγορά και υπόκεινται στου κανόνε λειτουργία
τη προσ ορά
τηση
ανάλογα επηρεά ονται από αυτο
Τόσο η επι ολ του όσο και η αυξομείωσ του επηρεά ουν με τη
σειρά του άμεσα την τιμ ισορροπία στην αγορά και δημιουργο ν
ν α δεδομ να στη συμπερι ορά καταναλωτών και επιχειρ σεων Οι
αυξ σει
όρων οδ γησαν τα τελευταία χρόνια σε συρρίκνωση όχι
μόνο τη καταναλωτικ και τη παραγωγικ δραστηριότητα αλλά και
σε μείωση των ορολογικών εσόδων όπω επισημάν ηκε παραπάνω
Η ακολου ο μενη ορολογικ πολιτικ πρ πει να λαμ άνει υπό η
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τη το γενικότερο οικονομικό περι άλλον και να συμπλ ει συχνά με τη
στρατηγικ των επιχειρ σεων που ρίσκονται σε ανταγωνιστικ μορ
αγορά Σχετικά με τη διαμόρ ωση των μμεσων όρων μπορεί το κράτο
σε πολλ περιπτώσει να συμ άλλει υποστηρικτικά στη διαμόρ ωση
των τιμών μειώνοντα του
ορολογικο
συντελεστ
και να
αποκομί ει όπω και οι επιχειρ σει που προ αίνουν σε μειώσει τιμών
μεγαλ τερα ορολογικά σοδα λόγω τη α ξηση τη κατανάλωση

Δαπάνες Υπουργείων, Ασφαλιστικό και
Κοινωνικός Τομέας
Επισκόπηση Συνταξιοδοτικού και
Ασφαλιστικού
Γεώργιος Γαλανός,
Λέκτορας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Το Ελληνικό Ασ αλιστικό Σ στημα εμελιώ ηκε πριν από
τη
Συγκεκριμ να τον Οκτώ ριο του 19 με την
ιση του Νόμου 29
του 19
Ουσιαστικά με το νόμο αυτό ξεκινάει σταδιακά η δημιουργία
του συστ ματο που περιλαμ άνει τη ιλοσο ία και τα χαρακτηριστικά
αυτο που σ μερα χουμε Το Ελληνικό Ασ αλιστικό σ στημα ωστόσο
όπω αν εραν πλη ώρα από μελ τε που γιναν ειδικά κατά την περίοδο
τη οικονομικ κρίση παρουσίασε πλη ώρα από προ λ ματα κυρίω
δομικά αλλά και λειτουργικά που οδ γησαν σταδιακά στην οριακ του
κατάρρευση Επί τη ουσία η ασικ και αναλλοίωτη αρχ τη οικονομικ
ιωσιμότητα του ασ αλιστικο
συνταξιοδοτικο συστ ματο είτε
λόγω τη αναποτελεσματικ διαχείριση είτε λόγω των αδια ανειών
λειτουργιών είχε από χρόνια χα εί Έτσι να συνδυασμό από παράγοντε
όπω υ ηλ εισ οροδια υγ πρόωρε συνταξιοδοτ σει αναντιστοιχία
μεταξ συντάξεων και εισ ορών χαμηλό ποσοστό τη συμμετοχ του
εργατικο δυναμικο σε συνδυασμό με το δημογρα ικό πρό λημα
οδ γησαν τα ταμεία σε δειν
ση Αποτ λεσμα αυτ τη κατάσταση
και προκειμ νου να μην υπάρχει κατάρρευση του ασ αλιστικο και
συνταξιοδοτικο συστ ματο το κράτο σταδιακά αν λα ε την κάλυ η από
τον κρατικό προ πολογισμό των ελλειμμάτων που ετησίω προ κυπταν
προκειμ νου να λειτουργ σει το Ε νικό Ασ αλιστικό Σ στημα
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στόσο το ασικότερο χαρακτηριστικό που ερμηνε ει πολλά από
τα ητ ματα νοοτροπία στο Ελληνικό Συνταξιοδοτικό σ στημα είναι
η λλει η ανταποδοτικότητα Οι εισ ορ δε συσχετί ονται με τι
παροχ Οι εισ ορ καλ πτουν και τι παροχ κατώτατων συντάξεων
αναπληρώνοντα την κοινωνικ προστασία Η κοινωνικ πολιτικ ασκείται
από τι κυ ερν σει σε άρο των ταμείων Οι κλάδοι υγεία συχνά
ενισχ ονται από τα απο εματικά των συντάξεων οπότε χάνεται ακόμα
περισσότερο η ννοια τη ανταποδοτικότητα
Σε ότι α ορά τον προ πολογισμό του 2019 αυτό καταρχά αποτυπώνει σε
μεγάλο α μό την πολιτικ επικαιρότητα σε σχ ση με το συνταξιοδοτικό
όπω διατυπώ ηκε στη χώρα του τελευταίου μ νε Το σχ διο του
Προ πολογισμο περιλαμ άνει την πρό εση τη Ελληνικ Κυ ρνηση
να μην περικοπεί η προσωπικ δια ορά στι παλαι
συντάξει
να μην ε αρμοσ ο ν τα αντίμετρα του 201 και πιο συγκεκριμ να ο
προ πολογισμό των Οργανισμών Κοινωνικ Ασ άλιση για το 2019
χαρακτηρί εται από τη μη ε αρμογ των παρεμ άσεων για τι περικοπ
των συντάξεων οι οποίε είχαν συμπεριλη εί στο ΜΠΔΣ 2019 2022
ωστόσο σημαντικό είναι να ανα ερ εί ότι παρουσιά ει προ λ ει για
ελτίωση στην πορεία των ασ αλιστικών εισ ορών που δε συνδυά εται
από του επί μ ρου δείκτε
Με άση το σχ διο του Προ πολογισμο 201 τα συνολικά σοδα του
προ λ πονται αυξημ να κατά
εκατ ευρώ σε σχ ση με το 201 Οι
ασικότερε παραδοχ αυτ τη α ξηση είναι η αναμενόμενη α ξηση
των εσόδων από τι ασ αλιστικ εισ ορ των μισ ωτών τόσο του
ιδιωτικο όσο και του δημόσιου τομ α Ταυτόχρονα οι μετα ι άσει
από τον Τακτικό Προ πολογισμό είναι αυξημ νε σε σχ ση με το 201
κατά 1 022 εκατ ευρώ Τα συνολικά ξοδα προ λ πονται επίση αυξημ να
κατά 9 9 εκατ ευρώ σε σχ ση με το 201 κυρίω λόγω τη α ξηση
των μετα ι άσεων σε τρίτου κατά 1 1 εκατ ευρώ Οι αυξημ νε
μετα ι άσει α ορο ν τα προγράμματα απασχόληση του ΟΑΕΔ
κα ώ και το επίδομα παιδιο το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγ η
το στεγαστικό επίδομα και τα προνοιακά επιδόματα ΑμΕΑ που πλ ον
κατα άλλονται από τον ΟΠΕΚΑ
Επιπρόσ ετα οι μετα ι άσει από τον κρατικό Προ πολογισμό προ
τα Ασ αλιστικά Ταμεία εκτιμώνται στα 1
εκατ ευρώ για το 2019
με αντίστοιχο ποσό για το 201 τα 1 90 εκατ ευρώ και το αντίστοιχο
κόστο συντάξεων 2
εκατ ευρώ για το 2019 ναντι 2
2 εκατ
ευρώ για το 201
Η επί μ ρου ανάλυση των στοιχείων μα δείχνει ότι προ λ πεται α ξηση
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κατά 2
στα σοδα από ασ αλιστικ εισ ορ του ΟΑΕΔ και μείωση
κατά 0
στι αντίστοιχ του ΕΟΠ την ίδια στιγμ που προ λ πεται
α ξηση των επιχορηγ σεων από τον κρατικό προ πολογισμό προ τον
ΟΑΕΔ κατά 10 σε σχ ση με τι προ λ ει του 201 και στον ΕΟΠ
κατά 1
Στα επιμ ρου μ τρα τόσο στο σκ λο των εσόδων όσο και
στο σκ λο των δαπανών λ πουμε μείωση ασ αλιστικών εισ ορών
ελε ερων επαγγελματιών αυτοαπασχολο μενων και αγροτών
ου
1 εκατ ευρώ μ σω τη μείωση συντελεστ κ ρια ασ άλιση κατά
1 και ε αρμογ ελάχιστη εισοδηματικ
άση για την επικουρικ
ασ άλιση και την ε άπαξ παροχ και επιδότηση ασ αλιστικών εισ ορών
για ν ου εργα όμενου μ χρι 2 ετών ου 1 εκατ ευρώ επιδοτώντα
κατά 0 την ασ αλιστικ εισ ορά των εργοδοτών
Συμπερασματικά ο Προ πολογισμό 2019 δεν περιλαμ άνει την περικοπ
των συντάξεων που είχε η ισ εί με άση τη ρ μιση για μερικ
κατάργηση τη αρνητικ προσωπικ δια ορά και είχε εκτιμη εί στα
2 0 εκατ ευρώ ωστόσο η ανάλυση των επιμ ρου στοιχείων δείχνει
ότι ουσιαστικά αυτ η ρ μιση σταδιακά και σε σε μεγάλο α μό α
απορρο η εί από το πάγωμα των συντάξεων μ χρι το 2022 που σημαίνει
στην πράξη ολιστικ μείωση λόγω μη τιμαρι μικ αναπροσαρμογ
Η επιμ ρου ανάλυση των ποσών 9 εκατ ευρώ για τι 2019
εκατ
ευρώ για το 2020 00 εκατ ευρώ για το 2021 και άλλο τόσο για το 2022
καταδεικν ουν περίτρανα τη χαμηλ σταδιακά επίδραση τη παρ μ αση
στόσο α πρ πει να ανα ερ εί ακόμα ότι ασικό στόχο πρ πει να
είναι η ανατροπ και ελτίωση τη σχ ση εργα ομ νων συνταξιο χων
κα ώ με τη σημεριν σχ ση το ασ αλιστικό
συνταξιοδοτικό δε
α μπορ σει ποτ να γίνει ιώσιμο και οι ορολογο μενοι α είναι
αναγκασμ νοι να συνεισ ρουν να πολ μεγάλο κομμάτι από το ΑΕΠ για
την τρο οδότηση του συστ ματο να α λο κ κλο που δε α κλείσει
ποτ επί τη ουσία Κα ώ λοιπόν τα δημογρα ικά δεδομ να τη χώρα
δεν αναμ νεται να ελτιω ο ν πρ πει να ελτιω εί αυτ η σχ ση και να
ρε ο ν άλλε ουσιαστικ λ σει ενδεχομ νω και πιο τολμηρ από
αυτ που ακο γονται σ μερα από όλε τι πλευρ του συστ ματο Η
αντιμετώπιση των άμεσων ητημάτων που προκ πτουν σε να πλάνο που
είναι εξαιρετικά ραχυπρό εσμο η εμμον σε συνταγ που ευνοο ν
την εισ οροδια υγ η επι άρυνση τη πραγματικ οικονομία και η
συν χιση τη καλλι ργεια τη μη ανταποδοτικότητα του συστ ματο
α ξανα ρουν το πρό λημα μπροστά μα χοντα απλά δώσει κάποια
παράταση στη λειτουργία του συνταξιοδοτικο συστ ματο
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Δαπάνες ανά Υπουργείο
Φώτιος Μητρόπουλος,
Υποψήφιος Διδάκτορας Οικονομικών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Η συ τηση για τον Προ πολογισμό του 2019 α πρ πει εκτό των
άλλων να εστιάσει στο
ο των δαπανών των υπουργείων αλλά και
στου δ μου Τα τελευταία χρόνια η μείωση των κρατικών δαπανών
με απώτερο σκοπό την επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι
σ νη ε αινόμενο Η αυστηρ δημοσιονομικ πολιτικ σε συνδυασμό
με την ε αρμογ διαρ ρωτικών μεταρρυ μίσεων είναι ννοιε
ε άμιλλε τη κα ημερινότητα των Ελλ νων πολιτών Η ελληνικ
κυ ρνηση λοντα να τηρ σει τι δεσμε σει τη ναντι των εταίρων
και λ ποντα ότι η ανάπτυξη δεν είναι ε κολο να επιτευχ εί μ σω τη
περιορισμ νη προσ λκυση επενδ σεων αλλά ο τε από την υποτονικ
α ξηση τη ιδιωτικ
κατανάλωση απο άσισε τη συγκράτηση των
κρατικών δαπανών
αια μία ανάπτυξη που ασί εται στη μείωση των
κρατικών δαπανών δεν μπορεί να είναι μακροχρόνια ιώσιμη και οδηγεί
σε ασ υξία την οικονομία
Στον Προ πολογισμό του 2019 όπω και τα προηγο μενα τη υπάρχουν
ανώτατα όρια δαπανών τα οποία πρ πει να τηρο ν όλοι οι ορεί από τα
υπουργεία ω τα ασ αλιστικά ταμεία του δ μου και τα νοσοκομεία
Στη συν χεια περιγρά ουμε τα ανώτατα όρια δαπανών σε διά ορα
ενδεικτικά υπουργεία και εξετά ουμε τι κοινωνικ επιπτώσει των
μειώσεων
Υπουργείο Παιδείας:
Αρχικά να διευκρινίσουμε ότι δεν ανα ερόμαστε στι δαπάνε που
δίνονται γενικά για την Παιδεία στην Ελλάδα αλλά αυστηρά και
μόνο για τον Προ πολογισμό του πουργείου Παιδεία Έρευνα και
Θρησκευμάτων Οι δαπάνε του Κρατικο Προ πολογισμο για το
πουργείο Παιδεία αν ρχονται σε
δισ ευρώ αυξανόμενα κατά
1 εκατ ευρώ σε σχ ση με το 201 Από τα
2 δισ ευρώ περίπου
το 90 είναι του Τακτικο Προ πολογισμο
9 δισ ευρώ και το
10 είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδ σεων
εκατ ευρώ
Μάλιστα στην εισηγητικ κ εση του Προ πολογισμο γίνεται σα
ανα ορά σε πρόσλη η
00 εκπαιδευτικών και εξειδικευμ νου
προσωπικο σε σει προσωπικο που τώρα απασχολείται με συμ άσει
ορισμ νου χρόνου Η δαπάνη σ μερα καλ πτεται από πόρου του ΠΔΕ Οι
9
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ν ε προσλ ει α χρηματοδοτη ο ν από τον τακτικό προ πολογισμό
χωρί να μετα λη εί το τρ χον όριο δαπανών του ΠΔΕ Παράλληλα α
μειω εί ισόποσα το όριο για το προσωπικό ορισμ νου χρόνου προκειμ νου
να μη μετα λη εί ο αρι μό των δημόσιων υπάλληλων συνολικά
Σ αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι οι δημόσιε δαπάνε για την παιδεία
παρ μειναν για πολλά χρόνια ακόμα και τα χρόνια τη ανάπτυξη κάτω
από το
επί του ΑΕΠ παρά τι διακηρ ξει των εκάστοτε κυ ερν σεων
που είχαν σει ω στόχο το
Δραματικ μείωση των Δημόσιων
Δαπανών για την εκπαίδευση παρατηρ ηκε και κατά την περίοδο των
μνημονίων όχι μόνο ω ποσοστό επί του ΑΕΠ αλλά και σε απόλυτου
αρι μο Σ μ ωνα με του Κρατικο Προ πολογισμο των ετών 2009
και 2019 παρατηρείται μείωση του συνολικο Προ πολογισμο του
πουργείου Παιδεία από τα
δισ ευρώ στα 2 δισ ευρώ
αια
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται α ξηση
εκατ ευρώ
Πίνακας Δαπανών Υπουργείο Παιδείας (Κρατικοί Προϋπολογισμοί)
2009

2010

2011

2012

0

9

1

92

ΥΠΠΕΘ
% ΑΕΠ

1

29

0

0

2013

2014

2015

2

01

0

2 92

2 1

2

2016

2017

2018

9
2

2

2 9

Η α ξηση των δαπανών για την παιδεία γενικά είναι κάτι περισσότερο από
επιτακτικ Το εκπαιδευτικό σ στημα στην Ελλάδα υποχρηματοδοτείται
και η χώρα μα ρίσκεται στι τελευταίε
σει τη Ευρώπη σχετικά με
τι δαπάνε για την παιδεία αλλά και για τι δαπάνε για την ρευνα και
ανάπτυξη 1 1
του ΑΕΠ
Υπουργείο Υγείας:
Ο Προ πολογισμό για τη Δημόσια γεία του του 2019 παγιοποιεί
το σημερινό
ο των Δημόσιων Δαπανών που είναι στο χαμηλότατο
επίπεδο του
του ΑΕΠ Συγκεκριμ να οι Δαπάνε του πουργείου
γεία από τον Προ πολογισμό ακολου ο ν
ίνουσα πορεία Το το
201 διατ ηκαν 19 δισ ευρώ το το 201 διατ ηκαν
δισ ευρώ
το το 201 διατ ηκαν
2 δισ ευρώ και το το 2019 α διατε ο ν
2 δισ ευρώ Στο το 2019 προ λ πεται η εμ άνιση ετικο
δημοσιονομικο αποτελ σματο
ου 9 εκατ ευρώ με πρό λε η αυξημ νων πληρωμών κατά 1 0 εκατ ευρώ σε σχ ση προ τα αντίστοιχα
μεγ η του ΜΠΔΣ 2 2 εκατ ευρώ κα ώ στο σκ λο των πληρωμών
χουν ενσωματω εί το σ νολο των αντικρι όμενων εξόδων και οι εκτιμώμενε απλ ρωτε υποχρεώσει στο τ λο του τρ χοντο οικονομικο
0
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του Η εν λόγω εξ λιξη αν και συμ άλλει στη διαμόρ ωση αρνητικο
ταμειακο αποτελ σματο
ου 00 εκατ ευρώ συνδυά εται με μείωση
των απλ ρωτων υποχρεώσεων
ου 9 εκατ ευρώ στοιχείο που
αναμ νεται να συνεισ ρει ουσιαστικά στη ελτίωση τη οικονομικ
κατάσταση των δημόσιων νοσοκομείων
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι οι δαπάνε τη υγεία είναι
ανελαστικ και γι αυτό α πρεπε να εξαιρε ο ν από τα μνημονιακά
μ τρα Αυτό χουν ητ σει πολλοί ορεί του τομ α τη υγεία αλλά χει
τονισ εί και από την πλευρά τη Κυ ρνηση Κά ε μεταρρ μιση πρ πει
να γίνεται με γνώμονα το ό ελο του ασ εν και να διασ αλί ει την
παροχ των ποιοτικότερων υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστο
Το ητο μενο είναι να συνδυαστεί το χαμηλότερο κόστο στην οικονομία
με το χαμηλότερο κόστο στην απώλεια αν ρώπινων ωών και όχι να γίνουν
εκπτώσει που α χουν δυσμεν επίπτωση στην υγεία των πολιτών
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Το τελευταίο διάστημα η Κυ ρνηση προσπα εί να μειώσει την ανεργία
αλλά και να δημιουργ σει ν ε
σει εργασία με στόχο τόσο την
προσ λκυση εξειδικευμ νου προσωπικο που χει
γει στο εξωτερικό
τα χρόνια τη κρίση αλλά και την είσοδο των ν ων που μειναν στη χώρα
μα στην αγορά εργασία Σ μ ωνα με τον Προ πολογισμό η Κυ ρνηση
προσδοκά το ποσοστό τη ανεργία στα τ λη του 2019 να χει μειω εί
στο 1 2 Η α ξηση των δαπανών για το συγκεκριμ νο πουργείο είναι
απόλυτα επι ε λημ νη και για αυτόν το λόγο το υπουργείο Εργασία χει
σει επανειλημμ να στο Συμ ο λιο πουργών τη ΕΕ την πρόταση να
εξαιρο νται από τον υπολογισμό του δημοσιονομικο ελλείμματο τα
κονδ λια που διατί ενται για την αντιμετώπιση τη ανεργία Οι δαπάνε
για το 2019 για το πουργείο Εργασία και Κοινωνικών Ασ αλίσεων
προ λ πονται να κινη ο ν αυξητικά σε σχ ση με το 201 και να
ξεπεράσουν τα 1 δισ ευρώ
Στην περίπτωση των Οργανισμών Κοινωνικ Ασ άλιση ΟΚΑ τα σοδα
από ασ αλιστικ εισ ορ συνεχί ουν να αυξάνονται το 2019 στα 1 9
δισ ευρώ αν και σημειώνεται ότι αυτό ο είλεται και στη συν χιση τη
α ξηση τη εισ ορά που αναλογεί σε δημοσίου υπαλλ λου και συνταξιο χου Την ίδια ώρα η δαπάνη για συντάξει υποχωρεί ελα ρά
από 2
δισ ευρώ το 201 σε 2
δισ ευρώ για το 2019 παραμ νει
δηλαδ σχεδόν αμετά λητη ω αποτ λεσμα τη μη περικοπ τη προσωπικ δια ορά που είχε εκτιμώμενη επίπτωση περίπου 2 δισ ευρώ
Το ισο γιο των ασ αλιστικών ταμείων για το 2019 προ λ πεται
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να παρουσιάσει πλεόνασμα
ου 910 εκατ ευρώ μειωμ νο κατά
εκατ ευρώ ναντι των εκτιμ σεων για το 201
Η μετα ολ αυτ ο είλεται κυρίω
1 Στην α ξηση των ασ αλιστικών εισ ορών κατά 1 εκατ ευρώ
κυρίω λόγω τη α ξηση τη απασχόληση Σημειώνεται ότι
παρά τη μείωση των ασ αλιστικών εισ ορών των ελε ερων
επαγγελματιών τα σοδα από εισ ορ αναμ νονται αυξημ να
λόγω αναμενομ νη ελτίωση των εισ ορών από του μισ ωτο
2 Στη μείωση τη συνταξιοδοτικ δαπάνη κατά 2 εκατ ευρώ και
ειδικότερα στη μείωση τη δαπάνη για τι κ ριε συντάξει κατά
εκατ ευρώ παράλληλα με την α ξηση τη δαπάνη για τι
επικουρικ συντάξει κατά
εκατ ευρώ Η αυξημ νη δαπάνη
για τι κ ριε συντάξει το 201 ο είλεται κατά κ ριο λόγο
στην εκκα άριση και αποπληρωμ μεγάλου αρι μο εκκρεμών
αιτ σεων συνταξιοδότηση γεγονό που συμπαρασ ρει το 2019
και τη δαπάνη για τι επικουρικ συντάξει λόγω εκκα άριση
εκκρεμών αιτ σεων και
Στη μείωση τη κρατικ

χρηματοδότηση κατά 9

εκατ ευρώ

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Η μείωση των δαπανών σε αυτό το πουργείο στω και οριακ από τα
2
δισ ευρώ το 201 στα 2
δισ ευρώ το 2019 δεν τεκμηριώνεται
μακροοικονομικά διότι αυτό χει άμεση σχ ση με την οικονομικ ανάπτυξη
τη χώρα επειδ δημιουργεί τι υποδομ
ανάλογα τι προ πο σει
γι αυτ ν Οι δραστηριότητε του υπουργείου απευ νονται σε τοπικό
περι ερειακό ε νικό και διε ν επίπεδο και οη ο ν στην ανάκαμ η
τη οικονομία ενισχ οντα την προσ ασιμότητα και την εξωστρ ειά
τη
Σε μία χρονικ περίοδο η ανάγκη για επενδ σει στα ργα υποδομ
τη χώρα είναι επιτακτικ Η α ξηση τη
τηση για ανάπτυξη ν ων
διαμετακομιστικών κ ντρων στη χώρα μα είναι ορατ Αλλά και η
δημιουργία ν ων υποδομών και ελτιστοποίηση των δη υπαρχουσών
κάνει τη σημασία του συγκεκριμ νου πουργείου ακόμα πιο κα οριστικ
Η αποστολ του συγκεκριμ νου υπουργείου είναι σημαντικ και κομ ικ
σημασία για την οικονομικ ανάπτυξη τη χώρα α ο περιλαμ άνει
δραστηριότητε όπω ο στρατηγικό σχεδιασμό και η υλοποίηση των
52
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ργων υποδομ τη χώρα αλλά και ο συντονισμό και η συμμετοχ σε
Διε νεί Οργανισμο
μ σα συνεργασία που δραστηριοποιο νται στον
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των διευρωπα κών δικτ ων μετα ορών και
διασυνοριακών συνδ σεων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων
Ο αγροτικό τομ α αποτελεί τη ραχοκοκαλιά τη ελληνικ οικονομία και
πρ πει να αποτελ σει ναν από του πυλώνε ανάπτυξη τη οικονομία
Η οριακ α ξηση των δαπανών στα 1 1 δισ ευρώ δεν είναι αρκετ και
αποτελεί αρνητικ εξ λιξη για ναν τομ α που χει μεγάλα περι ώρια
ανάπτυξη
πω ανα ρεται στην κ εση στην οποία παρατί ενται
στοιχεία από το 201 για το 2019 προ λ πεται ια α ξηση δαπάνη
120 εκατ ευρώ σε σχ ση ε το 201 Συγκεκριμ να και σε ό τι α ορά
τι δαπάνε ΠΔΕ που χουν προ λε εί για το πουργείο Αγροτικ
Ανάπτυξη για το 2019 το ο του ποσο αν ρχεται σε 2 εκατ ευρώ
ε συμμετοχ 12 2 στο σ νολο των κονδυλίων του ΠΔΕ ναντι 2
εκατ ευρώ και ποσοστό 10
το 201
αια η σημαντικότερη σημείωση για τον πρωτογεν τομ α είναι η
μείωση κατά 1 των ασ αλιστικών εισ ορών των αγροτών που τόσο
χουν υπο ρει από την κρίση τα τελευταία χρόνια
Υπουργείο Τουρισμού
Ο τουρισμό αποτελεί τη αριά οικονομία τη χώρα μα Ν α επίδοση
ρεκόρ κατ γρα ε το η τουριστικ κίνηση στην Ελλάδα το εννεάμηνο
Ιανουαρίου Σεπτεμ ρίου 201 κατά το οποίο σημειώ ηκε α ξηση τη
τάξη του 10
με του επισκ πτε να αγγί ουν τα 2 εκατομμ ρια
Τα ετικά στοιχεία επι ε αιώνονται από όλε τι επίσημε πηγ
αποδεικν οντα πω ο τουρισμό αποτελεί τη χρυσ ατμομηχαν τη
ελληνικ οικονομία δημιουργώντα το τελευταίο εννεάμηνο 2
9
επιπλ ον σει εργασία
Η μείωση των δαπανών του υπουργείου στα 9 εκατ ευρώ στερεί πολ τιμα
ε όδια από την προ ολ τη χώρα μα στο εξωτερικό και την προσ λκυση
τουριστών Η ενίσχυση τη εξωστρ εια και η προ ολ αποτελο ν
ε όδια ανάπτυξη Η περιστολ δαπανών ιδιαίτερα σε να υπουργείο με
τόσο μεγάλη συμ ολ είναι μακροοικονομικά μη τεκμηριωμ νη και δε
συμ άλλει στη διαμόρ ωση αναπτυξιακο κλίματο
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Οι δαπάνε

α αν λ ουν ω τα 2 2 δισ ευρώ οριακά αυξημ νε σε σχ ση
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με τα 2 1 δισ ευρώ για το 201 Οι δαπάνε σε ποσοστό μεγαλ τερο του
9 α ορο ν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδ σεων Οι αρμοδιότητε και
οι δραστηριότητε του συγκεκριμ νου υπουργείου είναι άμεση σημασία
για την οικονομικ πολιτικ τη χώρα
Οι αρμοδιότητ του καλ πτουν όλο το άσμα των επενδ σεων ιδιωτικών
και δημοσίων αλλά και μεγάλο μ ρο των Ευρωπα κών κονδυλίων για
τη σ μπραξη ργων Είναι ο επίσημο πρεσ ευτ τη Ελλάδο στο
εξωτερικό μ σω του οργανισμο
με στόχο τη ελτίωση
τη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρ σεων στο εξωτερικό αλλά
και την προσ λκυση επενδ σεων Τ λο χει υπό την επί λε η του τη
ιομηχανία που πρ πει να αποτελεί ναν από του ασικο πυλώνε τη
οικονομικ μεγ υνση τη χώρα
Συμπερασματικά ανα ρουμε ότι η ανάπτυξη μ σω τη περικοπ
δαπανών δεν είναι ιώσιμη Σε περιόδου οικονομικ κρίση και εση
η περιστολ δαπανών των υπουργείων που συμ άλλουν στην οικονομικ
ανάπτυξη είναι μακροοικονομικά μη τεκμηριωμ νη Ο στόχο για υ ηλά
πρωτογεν πλεονάσματα χει αντίκτυπο τόσο στην ομαλ λειτουργία των
υπουργείων όσο και στη χάραξη αναπτυξιακ πολιτικ
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