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Ο προϋπολογισµός δεν προάγει τον στόχο για οικονοµική ανάπτυξη
Ελληνικό ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο: Επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος
αποκλειστικά µε φορολογικά µέτρα
Τετάρτη, 23 Νοεµβρίου 2016
Το γεγονός ότι η επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς ελλείµµατος για το 2017
συναρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη δυνατότητα είσπραξης φορολογικών εσόδων
συνολικού ύψους 46,858 δισ. ευρώ µέσα στην επόµενη χρονιά επισηµαίνει το Ελληνικό
∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο στην έκθεση που συνέταξε για τον προϋπολογισµό της
επόµενης χρονιάς.
«Η µεγάλη βελτίωση του πρωτογενούς αποτελέσµατος σε σχέση µε το 2016 εντοπίζεται
αποκλειστικά στον κρατικό προϋπολογισµό και οφείλεται κυρίως στα φορολογικά µέτρα
που λήφθηκαν τον Μάιο του 2016, πολλά από τα οποία θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου
2017. Το σύνολο αυτών των µέτρων αποσκοπεί στη διασφάλιση της επίτευξης του
συµφωνηθέντος πρωτογενούς πλεονάσµατος, αλλά δεν προάγει τον κύριο στόχο που θα
πρέπει να είναι η επαναφορά της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά» αναφέρουν οι
συντάκτες της έκθεσης.
Το ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο κάνει λόγο για αισιόδοξες προβλέψεις που πρέπει να
επιβληθούν προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της είσπραξης των φορολογικών
εσόδων. Ειδικότερα αναφέρεται: «Η επίτευξη του στόχου των φορολογικών εσόδων
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ και της
ιδιωτικής κατανάλωσης, η άνοδος των λιανικών τιµών, η άνοδος της απασχόλησης, η
βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος κ.λπ. Το ύψος της ανόδου του ΑΕΠ και της ιδιωτικής
κατανάλωσης, όσο και η άνοδος των τιµών και της απασχόλησης, συνιστούν αισιόδοξες
προβλέψεις».
Όπως επισηµαίνεται, η βελτίωση του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού έναντι
του 2016 εντοπίζεται:
* στην καθαρή αύξηση των φορολογικών εσόδων,
* στην απουσία ανάληψης χρεών (όπως έγινε το 2016),
* στα αυξηµένα έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωµάτων (εκείνα τα οποία δεν
εκπίπτουν κατά την εθνικολογιστική προσαρµογή),
* στη σηµαντική µείωση των καταπτώσεων εγγυήσεων σε σχέση µε το 2016,
* στο γεγονός ότι ορισµένες εθνικολογιστικές προσαρµογές που αύξησαν το έλλειµµα του
κρατικού προϋπολογισµού κατά 1,6 δισ. το 2016, δεν υφίστανται το 2017.
Πορεία εσόδων - δαπανών
Όσον αφορά την αύξηση των φορολογικών εσόδων αυτή εντοπίζεται στα έσοδα από τη
φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων (1,161 δισ. ευρώ), στις εισπράξεις από ΦΠΑ
(769 εκατ. ευρώ) και στα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίµων,
οινοπνευµατωδών και καπνού (650 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, µειωµένες προβλέπονται οι
εισπράξεις από τη φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων, ΕΝΦΙΑ και έσοδα
παρελθόντων ετών. Σηµειώνεται, τέλος, ότι τα έσοδα του 2017 θα ενισχυθούν σηµαντικά
και από εισπράξεις από την εκχώρηση αδειών και δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου ύψους
2.044 εκατ. ευρώ. Τα περισσότερα από αυτά τα έσοδα (1,353 δισ. ευρώ) επρόκειτο να
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εισπραχθούν το 2016 (από τα περιφερειακά αεροδρόµια), αλλά τελικά θα εισπραχθούν το
2017.
Σχετικά µε τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού, τονίζει πως αυτές εκ πρώτης
όψεως εµφανίζονται σηµαντικά µειωµένες σε σχέση µε το 2016. Εάν, όµως, γίνουν οι
απαραίτητες προσαρµογές για να είναι συγκρίσιµες µε αυτές του 2016, τότε προβλέπεται
αύξηση 0,2% στις συνολικές δαπάνες και 0,4% στις πρωτογενείς δαπάνες (σε σχέση µε
αύξηση 2,0% το 2016).
Συνεπώς, προσθέτει, µε δεδοµένο το ύψος των δαπανών, η επίτευξη του στόχου του
πρωτογενούς ελλείµµατος για το 2017 συναρτάται καίρια µε τη δυνατότητα είσπραξης
φορολογικών εσόδων ύψους 46.858 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισµό (έναντι
45.819 εκατ. το 2016), χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα µη φορολογικά έσοδα, οι
ασφαλιστικές εισφορές, τα δηµοτικά τέλη κ.λπ.
∆υσκολίες από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
Σχολιάζοντας τις προβλέψεις για τα µεγέθη της γενικής κυβέρνησης (σ.σ.:
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων δήµους, ασφαλιστικά ταµεία και άλλους φορείς πέραν της
κεντρικής κυβέρνησης), οι συντάκτες της έκθεσης του ∆ηµοσιονοµικού Συµβουλίου
στέκονται στις οικονοµικές δυσκολίες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης: «Οι
Οργανισµοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), η µεγαλύτερη συνιστώσα της γενικής
κυβέρνησης µετά τον κρατικό προϋπολογισµό, αντιµετωπίζουν πολύ σηµαντικές
δυσχέρειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος Σεπτεµβρίου οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονταν σε 2,953 δισ. ευρώ και των
Νοσοκοµείων σε 888 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές ΟΚΑ και
Νοσοκοµείων αντιστοιχούσαν στο 80,4% του συνόλου των οφειλών της γενικής
κυβέρνησης».

