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Προσ τα μζλθ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ Οικονομικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ 
 
Κυρίεσ και Κφριοι Βουλευτζσ 
 
Κατακζτουμε προσ ςυηιτθςθ ςτθ Διαρκι Επιτροπι Οικονομικϊν Υποκζςεων τθσ 
Βουλισ το Προςχζδιο του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2017, ενόσ ζτουσ 
που ςφμφωνα με όλεσ τισ επίςθμεσ προβλζψεισ κα ςθματοδοτιςει τθν επιςτροφι 
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε κετικοφσ ρυκμοφσ μεγζκυνςθσ, παρά τθ διεκνι 
αβεβαιότθτα. 
 
Το ευνοϊκότερο εγχϊριο οικονομικό περιβάλλον που προβλζπεται για το 2017, 
επιτρζπει τθν επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων, που αποτελοφν διεκνείσ 
δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ, και αφινει περικϊρια για τθν προςταςία των πιο ευάλωτων 
νοικοκυριϊν. Συνεπϊσ, υπθρετεί αποτελεςματικά τθ ςτακερι προτεραιότθτα τθσ 
κυβζρνθςθσ για δθμοςιονομικι υπευκυνότθτα με κοινωνικι δικαιοςφνθ. 
 
Το πρωτογενζσ πλεόναςμα του 2017 αναμζνεται να διαμορφωκεί ςτο 1,80% του 
ΑΕΠ. Το αποτζλεςμα αυτό υπερβαίνει τον δθμοςιονομικό ςτόχο ενςωματϊνοντασ 
ταυτόχρονα, μεταξφ άλλων, δυο κρίςιμεσ πολιτικζσ τθσ κυβζρνθςθσ: τθν πλιρθ 
επζκταςθ του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ (ΚΕΑ) ςυνολικοφ φψουσ 760 
εκατ. ευρϊ και τθν αφξθςθ του εκνικοφ ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων (ΠΔΕ) κατά 250 εκατ. ευρϊ. Συνεπϊσ, ο προχπολογιςμόσ του 2017 
αφενόσ εξαςφαλίηει τθν τιρθςθ των δεςμεφςεων και τθ διεκνι αξιοπιςτία τθσ 
χϊρασ και αφετζρου ενιςχφει τθν κοινωνικι προςταςία και ςτθρίηει τθν οικονομικι 
δραςτθριότθτα. 
 
Κυρίεσ και Κφριοι Βουλευτζσ 
 
Η ςθμαντικι υπζρβαςθ των ςτόχων που επιτεφχκθκε το 2015 (πλεόναςμα 0,73% 
ζναντι ςτόχου ελλείμματοσ 0,25% του ΑΕΠ) αλλά και εκείνθ που εκτιμάται για το 
2016 (πλεόναςμα 0,63% ζναντι ςτόχου 0,50% του ΑΕΠ) διαμορφϊνουν κετικό 
ςθμείο εκκίνθςθσ. Τα κετικά αποτελζςματα και των δφο ετϊν οφείλονται ςτθ 
ςταδιακι αποκατάςταςθ τθσ οικονομικισ ςτακερότθτασ, ςτθν ορατι βελτίωςθ τθσ 
φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ και ςτθν υπεφκυνθ διαχείριςθ των δθμόςιων 
οικονομικϊν. 
 
Το Υπουργείο Οικονομικϊν κα ςυνεχίςει τθν ςτιριξθ τθσ πραγματικισ οικονομίασ, 
τθν αυςτθρι αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ και τθν πλιρθ διαφάνεια ςτθ 
διαχείριςθ του δθμόςιου χριματοσ ϊςτε να εξαςφαλίςει τθ βιωςιμότθτα τθσ 
δθμοςιονομικισ ςτακερότθτασ. 
 
 
Ευκλείδθσ Τςακαλϊτοσ  
 
 
Υπουργόσ Οικονομικϊν 

Γιϊργοσ Χουλιαράκθσ  
 
 

Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Οικονομικϊν 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 
 

 

 

1. Γιεθνείρ οικονομικέρ εξελίξειρ 
 

Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη νδεγήζεη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ζε πην ζπληεξεηηθή 

ζεψξεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε. Έπεηηα απφ ηέζ-

ζεξηο δηαδνρηθέο πξνο ηα θάησ αλαζεσξήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηνπ Ι-

νπιίνπ 2015, ε έθζεζε Ινπιίνπ 2016 ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ
1
 πξνβιέπεη αχμε-

ζε ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ θαηά 3,1% ην 2016 (ξπζκνχ ίδηνπ κε ηνπ 2015 έλαληη ηεο πξφβιε-

ςεο ηνπ Ινπιίνπ 2015 γηα αλάπηπμε 3,8%) θαη 3,4% ην 2017 (πίλαθαο 1.1).  

 

Η επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, κε θπξηφηεξε ηελ πεξίπησζε 

ηεο Κίλαο, εμαθνινπζεί λα δηακνξθψλεη ηελ πην κεηξηνπαζή κεγέζπλζε ζε βξαρππξφζεζκν 

θαη κεζνπξφζεζκν νξίδνληα. Πέξαλ απηήο, ην εχξνο ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ πνπ επη-

δξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ παγθφζκηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο πεξηιακβάλεη: 

 

 ηελ εθηηκψκελε αλάθακςε ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ απφ ην 2017, ε νπνία ζα ε-

πηδξάζεη αλάινγα ζηηο εηζαγσγηθέο ρψξεο, 

 ηε ζπγθξαηεκέλε αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ηνπ νπνίνπ ν φγθνο αλακέλεηαη λα 

απμεζεί θαηά 2,7% ην 2016 έλαληη ηεο πεξζηλήο πξφβιεςεο γηα αχμεζε 4,4% ζε εηήζηα 

βάζε, 

 ηηο ζπλέπεηεο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ππέξ ηεο εμφδνπ ηνπ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζην ηξέρνλ πεξηβάιινλ ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αβε-

βαηφηεηαο, 

 ηνπο απμαλφκελνπο δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε νξηζκέλεο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη ζε 

νηθνλνκίεο κεζαίνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, θαη 

 ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελδερνκέλσλ πνπ ζήκεξα εκθαλίδν-

ληαη σο απινί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ πνξεία ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ βνήζεζαλ ζηε κεγέζπλζε ηνπ παγθφζκη-

νπ ΑΔΠ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016 ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο δηεζλείο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ ηφλσζεο ηεο Κηλεδηθήο νηθνλνκίαο, ε ζε-

ηηθή επίδξαζε ηεο κηθξήο απμεηηθήο ηάζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζε εμαγσγηθέο ρψξεο 

φπσο ε Βξαδηιία θαη ε Ρσζία, ε ειαθξψο επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηνλ Δπξσπα-

τθφ ρψξν θαη ε ζπλερηδφκελε πνζνηηθή ραιάξσζε πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Κε-

ληξηθή Σξάπεδα ζηελ Δπξσδψλε. 

 

Ο παγθφζκηνο πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη λα απμεζεί κε αξγφ ξπζκφ, δεδνκέλεο ηεο πεξηνξη-

ζκέλεο αλάθακςεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ ην 2016 θαη ην 2017, θαη εηδηθφηε-

ξα ησλ ηηκψλ ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο. χκθσλα κε ην ΓΝΣ, ε κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξε-

ιαίνπ (UK Brent, Dubai Fateh θαη West Texas Intermediate, πνπ απνηειεί βάζε αλαθνξάο 

γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ) δηακνξθψζεθε ζηα 50,79 δνιάξηα ην βαξέιη ην 2015. Γηα ην 

2016 πξνβιέπεηαη κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζηα 42,9 δνιάξηα ην βαξέιη θαη 50 δνιά-

                                                 
1 «World Economic Outlook Update - Uncertainty in the Aftermath of the UK Referendum», Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν, Ινχιηνο 2016. 
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ξηα ην βαξέιη γηα ην 2017
2
. Ο πιεζσξηζκφο πξνβιέπεηαη ζην 0,7% θαη 1,6% γηα ην 2016 θαη 

2017, αληηζηνίρσο, ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο θαη ζην 4,6% θαη 4,4% γηα ηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο.  

 

Γηα ηελ Δπξσδψλε, ην ΓΝΣ πξνβιέπεη ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο 1,6% ην 2016 θαη 1,4% 

ην 2017, ελψ νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηεο ΔΚΣ είλαη 1,6% θαη 1,7%
3
, έλαληη ξπζκνχ 1,7% 

ην 2015. Η αλάπηπμε εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεηαη αληζνβαξήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, 

δήηεκα ην νπνίν έγθεηηαη ζηε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε ησλ ηζνδπγίσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

θαη ησλ ηζνδπγίσλ πιεξσκψλ, αιιά θαη ηελ πςειή αλεξγία ζε νξηζκέλα θξάηε-κέιε. 

 

Απφ ην 2017, νη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ εθηηκάηαη φηη ζα ε-

ληζρπζνχλ απφ ηελ αλάθακςε ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, κε ηελ πξνβιεπφκελε αλά-

πηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ λα βειηηψλεη ηελ εμσηεξηθή δήηεζε ηεο Δπξσδψλεο θαη ηελ 

(θαηά ην ηξέρνλ δηάζηεκα κεηξηνπαζή) εηθφλα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ηεο. 

 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
4
 ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ζηελ Δπξσδψλε, ην νπνίν πα-

ξέκεηλε ακεηάβιεην ην 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014 (0,0% έλαληη 0,4%), πξνβιέπεηαη φηη ζα 

θπκαλζεί γηα ην κελ 2016 νξηαθά πάλσ απφ ην κεδέλ (0,2%), γηα δε ην 2017 εκθαλψο πςειφ-

ηεξα (1,4%), ιφγσ θαη ηεο επίδξαζεο ησλ ηηκψλ έηνπο βάζεο, αλ θαη αξθεηά ρακειφηεξα απφ 

ην κεζνπξφζεζκν ζηφρν ηνπ 2%. 

 

Απμεηηθή πξνβιέπεηαη επίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ε πνξεία ησλ 

κηζζψλ, ιφγσ ησλ (δνκηθψλ θαη ζπγθπξηαθψλ) βειηηψζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη βξαρπ-

πξφζεζκεο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο παξακέλνπλ ζπγθξαηεκέλα αηζηφδνμεο, κε ην εθηηκψκελν 

πνζνζηφ αλεξγίαο λα κεηψλεηαη θαηά κηζή πεξίπνπ εθαηνζηηαία κνλάδα αλά έηνο ηα επφκελα 

δχν ρξφληα (10,2% ην 2016 θαη 9,9% ην 2017), έπεηηα απφ ηε κείσζή ηνπ ην 2015 γηα δεχηεξε 

ζπλερφκελε ρξνληά, ζην 10,9% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

 

Πίνακαρ 1.1 Βαζικά μεγέθη ηηρ παγκόζμιαρ οικονομίαρ 
(% εηήζιερ μεηαβολέρ, ζηαθεπέρ ηιμέρ) 

 2014 2015 2016* 2017* 

Παγθόζκην ΑΕΠ 3,4 3,1 3,1 3,4 
ΑΕΠ Επξσδώλεο 0,9 1,7 1,6 1,4 
ΑΕΠ ΗΠΑ 2,4 2,4 2,2 2,5 
Όγθνο παγθόζκηνπ εκπνξίνπ (αγαζά θαη ππεξεζίεο) 3,7 2,6 2,7 3,9 
Πιεζσξηζκόο      
α. Πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο  1,4 0,3 0,7 1,6 
β. Αλαδπόκελεο θαη αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο 4,7 4,7 4,6 4,4 
Σηκή πεηξειαίνπ (δνιάξηα ΗΠΑ, κέζε ηηκή UK Brent, Dubai Fateh 
θαη West Texas Intermediate) 

96,25 50,79 42,9 50,0 

Πεγή: IMF, World Economic Outlook, Update (Ινύιηνο 2016). 
* Πξνβιέςεηο 

 

 

Σν ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ πνιηηηθήο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ηα ηειεπηαία έηε ζε θεληξηθφ 

επξσπατθφ επίπεδν έρνπλ σο ζηφρν ηελ νξηζηηθή εμάιεηςε ησλ παξαηεηακέλσλ επηπηψζεσλ 

                                                 
2 χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο Ινπλίνπ 2016 ηεο ΔΚΣ, ε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ Brent εθηηκάηαη φηη ζα θαηέιζεη απφ ηα 

52,4 δνιάξηα ην βαξέιη ην έηνο 2015 ζηα 43,4 δνιάξηα ην βαξέιη ην 2016, πξηλ αλαθάκςεη ζηα 49,1 δνιάξηα ην βαξέιη ην 

2017 θαη ζηα 51,3 δνιάξηα ην 2018. 
3 Eurosystem Staff macroeconomic projections for the euro area, European Central Bank, June 2016. 
4 ηνηρεία βάζεη ησλ Δαξηλψλ Πξνβιέςεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (European Economic Forecast, Spring 2016).

 



ΠΡΟΧΔΓΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017      9 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2007-2008, θαη ηελ ηζφξξνπε θαη βηψζηκε εδξαίσζε ζπλζεθψλ 

εχξσζηεο αλάπηπμεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ:  

 

 ηελ εληαία εθαξκνγή ηφζν ησλ πνιηηηθψλ πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ ζπζηεκηθψλ πη-

ζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην ζχλνιν ηεο Έλσζεο, φζν θαη ηνπ ελνπνηεκέλνπ πιαηζίνπ γηα 

ηελ εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ, ηελ αλάθακςε θαη εμπγίαλζε ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ
5
 

εληφο ηεο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα ηα θαηάινηπα ηεο ηξαπεδη-

θήο θξίζεο θαη νη ελδερφκελεο επηκέξνπο παζνγέλεηεο, 

 ην πξφγξακκα αγνξάο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (γλσζηφ σο «πν-

ζνηηθή ραιάξσζε»), πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην Μάξηην ηνπ 2015 θαη επεθηάζεθε έσο ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2017, κέζσ ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα βειηησζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο εληφο ηεο Δπξσδψλεο θαη λα ππάξμεη κία ζηαζεξή πξνζαξκνγή ηεο πνξείαο 

ηνπ πιεζσξηζκνχ θνληά ζην 2% κεζνπξφζεζκα, 

 ην Δπελδπηηθφ ρέδην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη 

ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα ζε βάζνο ηξηεηίαο, κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ κφριεπζεο, θα-

ζψο θαη ε ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ κε ζηφρν ηελ ελί-

ζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη 

 ηηο απνθάζεηο ζε θεληξηθφ επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ θαηαλνκή ησλ βαξψλ κεηαμχ θξα-

ηψλ-κειψλ αλαθνξηθά κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα. 

 

 

2. Οι οικονομικέρ εξελίξειρ ζηην Δλλάδα 
 

2.1 Γενική επιζκόπηζη ηηρ Δλληνικήρ οικονομίαρ 
 
Σν κίγκα πεξηνξηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε απφ ην 2010, πξνθεη-

κέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξνζαξκνγή ησλ δίδπκσλ ειιεηκκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε 

βηψζηκα επίπεδα, επέθεξε ζεκαληηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζε κία πεξίνδν ήδε 

απμεκέλεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο
6
. Σελ πεξίνδν 2007-2011, ην κέζν ειιεληθφ λνηθνθπ-

ξηφ αληηκεηψπηζε εηήζηα κείσζε ηνπ θαζαξνχ, πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηφο ηνπ άλσ 

ηνπ 8%
7
, ελψ ην 2012 ηα λνηθνθπξηά ζην ρακειφηεξν 20% ηεο εηζνδεκαηηθήο θιίκαθαο θα-

ηείραλ ην 6,4% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, ζε αληίζεζε κε ηα λνηθνθπξηά ζην πςειφηεξν 

20%, πνπ θαηείραλ ην 40,3% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 

  

Αιιειέλδεηεο επηδξάζεηο ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο πνπ εθαξκφζηεθε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα ππέβαιαλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε θαζνδηθφ θχθιν κεησκέλεο εγρψξηαο δήηεζεο, 

απμαλφκελεο αλεξγίαο θαη κεηνχκελνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Η εμέιημε απηή ππήξμε η-

δηαίηεξα δπζκελήο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, κε ην πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο λα κεηψλεηαη 

θαηά 4,8% ζε εηήζηνπο κέζνπο φξνπο κεηαμχ 2010 θαη 2013, θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο λα επη-

δεηλψλεηαη θαηά 16,0 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο εληφο ηνπ ίδηνπ δηαζηήκαηνο
8
. Η επηδείλσζε ησλ 

βαζηθψλ δεηθηψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απψιεηα ηνπ 65,5% ηνπ φγθνπ 

ησλ επελδχζεσλ κεηαμχ 2008 θαη 2014 θαη ηε κέζε εηήζηα ζπξξίθλσζε ηεο ηειηθήο εγρψξηαο 

δήηεζεο θαηά 6,2% κεηαμχ 2009 θαη 2014, νδήγεζαλ ζε κέζε εηήζηα κείσζε ηνπ αθαζάξη-

                                                 
5 Κνηλνηηθή Οδεγία 2014/59/ΔΔ (Bank Recovery and Resolution Directive). 
6  ηελ έθζεζή ηνπ «Economic Policy Reforms: Going for growth» (2015), o ΟΟΑ αλαθέξεη φηη ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία απμήζεθε ηελ πεξίνδν 2005-2011, κε ηα λνηθνθπξηά ζην ρακειφηεξν ηκήκα ηεο εηζνδεκαηηθήο 

θιίκαθαο λα θαηαγξάθνπλ απψιεηεο ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξεο ελ κέζσ ζπλνιηθά κεηνχκελσλ εηζνδεκάησλ. 
7 Έθζεζε «In it Together: Why less Inequality Benefits All, Overview of inequality trends, key findings and policy direc-

tions», ΟΟΑ 2015. 
8  ηνηρεία εζληθψλ ινγαξηαζκψλ. 



ΠΡΟΧΔΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

10    ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 

ζηνπ νλνκαζηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά 7,3% θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δχν πξψησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. 

  

Σν 2014 εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο ελδείμεηο αλάθακςεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε ηε κείσζε 

ηεο αλεξγίαο θαηά 0,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (ζην 24,3% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
9
), κε δεδν-

κέλε ηε κείσζε ηνπ κέζνπ κηζζνχ, ε νπνία έθηαζε ην 16,7% ζσξεπηηθά απφ ην 2010, θαη ην 

2,1% εληφο ηνπ έηνπο. Η ζπλεηζθνξά ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ππήξμε 

αξλεηηθή, κε ηνλ νξηαθά ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο λα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε 

ηεο πξαγκαηηθήο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Σν πνζνζηφ απνηακίεπζεο επί ηνπ δηαζέζηκνπ εη-

ζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ ζπλέρηζε λα είλαη αξλεηηθφ, κε επηηαρπλφκελν κάιηζηα ξπζκφ, 

γηα ηξίην ζπλερφκελν έηνο (-4,9% έλαληη -3,6% ην 2013 θαη -0,1% ην 2012), θαζψο ην επίπε-

δν ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ήηαλ θαηά 5,5 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. 

 

Η πνξεία ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαηέζηεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2015 θαλεξή ηελ 

αλάγθε λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κε ηε δεκηνπξγία δεκνζηνλνκηθψλ 

δπλαηνηήησλ (fiscal space) θαη ηελ έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ. Η 

εμάκελε πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε ραξαθηεξίζηεθε απφ παξαηεηακέλεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε 

ηνπο Θεζκνχο επί ησλ φξσλ ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο. Καηά ην δηάζηεκα 

απηφ, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο ππήξμε ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο, ηεο κεγάιεο εθξνήο θαηαζέζεσλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη 

ηεο απφθαζεο ηεο ΔΚΣ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015, γηα αλαζηνιή ηεο απνδνρήο ειιεληθψλ 

νκνιφγσλ κε ειάρηζηε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε. Έθηνηε, θαη κέρξη ηηο 29 Ινπλίνπ 2016 νπφ-

ηε ε ΔΚΣ έθαλε πάιη απνδεθηά ηα ειιεληθά νκφινγα, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ρξεκαηνδνηνχ-

ληαλ κε απμεκέλν θφζηνο δαλεηζκνχ απφ ηνλ Έθηαθην Μεραληζκφ Ρεπζηφηεηαο (ELA), ζχκ-

θσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. 

 

Σν λέν ηξηεηέο πξφγξακκα ζηήξημεο ζηαζεξφηεηαο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηα-

ζεξφηεηαο πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηνπο Θεζκνχο άξρηζε λα πινπνηείηαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2015. Σν λέν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δέζκεο κέηξσλ αλά ηνκέα πνιηηηθήο, κε έκθαζε ζε 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο αιιά θαη ζε βαζηθνχο θνηλσληθνχο ζηφρνπο, ψζηε λα δξνκνινγεζεί ε 

ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνξξνπηψλ. 

  

Η λέα δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, φπσο ζπκθσλήζεθε θαη απνηππψζεθε ζηε χκβαζε 

Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο (ΥΓ) κε ηνπο Θεζκνχο, πξνβιέπεη ζηφρνπο πξσηνγελνχο 

πιενλάζκαηνο -0,25% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2015, 0,5% γηα ην 2016, 1,75% γηα ην 2017 θαη 3,5% 

γηα ην 2018. Οη ζηφρνη απηνί γηα ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα έσο ην 2018, φληαο ζεκαληηθά 

ρακειφηεξνη ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο, κεηψλνπλ ζεκαληηθά ην χςνο ησλ απαηηνχ-

κελσλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ, απειεπζεξψλνληαο ρψξν γηα ηε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο νη-

θνλνκίαο θαη απμάλνληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  

Σελ ίδηα ζηηγκή, αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο πξνθχπηεη απφ ηνλ νδηθφ ράξηε γηα ηελ επίηεπμε δη-

επζέηεζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο, ν νπνίνο πηνζε-

ηήζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Eurogroup ηεο 24
εο

 Μαΐνπ 2016, κε ζηφρν ηελ νκαινπνίεζε ησλ 

αθαζάξηζησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνλνκίαο. Οη δέζκεο κέηξσλ βξαρππξφζεζκνπ, 

κεζνπξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα πνπ ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη, αλακέλε-

ηαη λα εμεηδηθεπηνχλ πεξαηηέξσ ην επφκελν δηάζηεκα, εληζρχνληαο ην θιίκα εκπηζηνζχλεο 

θαη δεκηνπξγψληαο επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο ζηε ρψξα. 

                                                 
9  ηνηρεία εζληθψλ ινγαξηαζκψλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ε κείσ-

ζε ηεο αλεξγίαο ήηαλ θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα, απφ ην 27,5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην 2013 ζην 26,5% ην 2014. 



ΠΡΟΧΔΓΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017      11 

  

Οη λένη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη είλαη ζρεδηαζκέλνη ψζηε λα είλαη ζπκβαηνί κε ηνπο αλακελφ-

κελνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο ζα αλαθάκπηεη απφ ηε βαζχηε-

ξε θαη πην παξαηεηακέλε χθεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο. Η επίηεπμή ηνπο επηρεηξείηαη κέζσ ελφο 

ζπλδπαζκνχ: 

 

 άκεζσλ δεκνζηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλεμάξηεηνπ Γε-

κνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ),  

 ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ηεο βέιηηζηεο δεκνζη-

νλνκηθήο δηαρείξηζεο,  

 ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξεί-

αο πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο),  

 ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο αγνξέο πξντφλησλ (Δξγαιεηνζήθε Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ 

ηνπ ΟΟΑ) θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  

 ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο,  

 ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο θαη ηεο εθαξκνγήο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ κε αλα-

πηπμηαθή πξννπηηθή (φπσο ε απινπνίεζε ησλ αδεηνδνηήζεσλ γηα επελδχζεηο),  

 ηεο δηαζθάιηζεο επαξθνχο πξνζηαζίαο ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (φπσο κέζσ 

ηνπ θνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο αιιειεγγχεο θαη ησλ ελεξγψλ εξγαζηαθψλ πνιηηηθψλ
10

).  

 

Γεδνκέλνπ φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαηεπζχλεηαη θπξίσο ζε κηζζνχο, ζπ-

ληάμεηο θαη δξάζεηο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (κεηαβηβάζεηο ζε νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθά-

ιηζεο θαη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ), ε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε επηδηψθεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κέζσ ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. Πέξαλ ησλ κέηξσλ πνπ λνκνζεηήζεθαλ ηνλ Αχγνπ-

ζην ηνπ 2015, ηε ΥΓ ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεη γηα ηελ πεξίν-

δν 2016-2018 παξεκβάζεηο γηα ηελ επίηεπμε εμνηθνλφκεζεο πφξσλ χςνπο 3% ηνπ ΑΔΠ ζσ-

ξεπηηθά (απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηηο αιιαγέο ζηνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ θαη 

απφ ηελ αλακφξθσζε ησλ κηζζνινγίσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηα-

λάισζεο). 

 

Η λέα κεηαξξχζκηζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ θφξσλ θαη 

γεληθφηεξα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, κε εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ απφ νπδέηεξε έσο θαη 

επλντθή επίδξαζή ηνπο ζηα ρακεινχ εηζνδήκαηνο λνηθνθπξηά. Δπηπιένλ, δηαηεξνχληαη νη ρα-

κεινί ζπληειεζηέο ηνπ ΦΠΑ ζηα βαζηθά ηξφθηκα, ζηελ χδξεπζε θαη ζηνλ ειεθηξηζκφ πνπ 

ηππηθά επλννχλ ηα ρακεινχ εηζνδήκαηνο λνηθνθπξηά. εκεηψλεηαη φηη παξά ηηο αξλεηηθέο 

αλαδηαλεκεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ΦΠΑ, ε θνξνιφγεζε ηεο θαηαλάισζεο θξίλεηαη ιηγφηεξν 

επηδήκηα γηα ηελ απαζρφιεζε απφ άιιεο θαηεγνξίεο θφξσλ. 

 

ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπγθαηαιέγεηαη ε αλακφξθσζε 

ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε έλα καθξνπξφζεζκα βηψζηκν ζρήκα, κε ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ δηθαησκάησλ πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ψζηε λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 0,5% ηνπ ΑΔΠ ήδε ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο 

πξψηεο αμηνιφγεζεο. Άιιεο δνκηθέο αιιαγέο αθνξνχλ ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ηε λνκνζε-

ηηθή ξχζκηζε ρξήζεσλ γεο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηελ απνδέζκεπζε ησλ αγνξψλ 

ελέξγεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

                                                 
10 πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βξαρππξφζεζκσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα 52.000 καθξνρξφληα αλέξγνπο θαη ηεο απαζρφ-

ιεζεο 43.000 αλέξγσλ ζε δεκφζηα έξγα ην επφκελν δηάζηεκα. 
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Πξνο ην ζθνπφ ηεο καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο απφ ην εγρψξην ηξαπε-

δηθφ ζχζηεκα, εμέιημε θιεηδί απνηειεί ε ράξαμε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πςε-

ινχ απνζέκαηνο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ,
11

 ε νπνία ελδπλακψλεη ηα νθέιε ηεο πξφζθα-

ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΚΣ ζην πιαίζην ηνπ Δπ-

ξσζπζηήκαηνο. Δλδεηθηηθά, ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, φπσο απ-

ηφο αλαζεσξήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016, απνζαθελίδεηαη κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ επηθνη-

λσλίαο κε ηνπο δαλεηνιήπηεο θαη ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

γηα θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη γηα πεξηπηψζεηο δαλείσλ κε πνιιαπινχο πηζησηέο. 

 

Βξαρππξφζεζκα φπνπ ε απφδνζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ δελ έρεη γίλεη αθφκα νξαηή, ε 

ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ηνπ δηθηχνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη ηε ιήςε κέηξσλ 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηα νπνία αληηζηαζκίδνπλ θαηά ην δπλαηφλ ηηο επηπηψζεηο ησλ δεκνζην-

λνκηθψλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζηα αζζελέζηεξα ζηξψκαηα θαη ηα λνηθνθπξηά ζηελ ρακειφ-

ηεξε βαζκίδα ηεο εηζνδεκαηηθήο θιίκαθαο. Μεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί είλαη ε 

δεκηνπξγία κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζε δήκνπο απφ ην 2017, ε αλαζηξνθή 

ηεο απνξξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ε πξνζηαζία ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ θαη ηα α-

ληηζηαζκηζηηθά κέηξα γηα ηε ζηήξημε φζσλ επεξεάδνληαη απφ ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ 

Δπηδφκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (ΔΚΑ) κέζσ ηεο πιήξνπο απαιιαγήο 

απφ ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε, ηεο απαιιαγήο απφ ηελ παξαθξάηεζε ηνπ 6% γηα ηελ εηζθνξά 

πγείαο, ηεο έληαμεο ζην πξφγξακκα πξνπιεξσκέλεο Κάξηαο Αιιειεγγχεο θαη ηεο δηαηήξε-

ζεο ηζφπνζεο παξνρήο ζηνπο ρξφληα πάζρνληεο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 80%. Δπη-

πιένλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξέκβαζε απνηειεί ην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, ην 

νπνίν ζα αξρίζεη λα θαηαβάιιεηαη ην 2017 ζε πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη ζην φξην ηεο θηψρεηαο, 

κε ηδηαίηεξε κέξηκλα πξνο ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

  

Καηά ζπλέπεηα, ε πηνζέηεζε θαη ε ζπλεπήο πινπνίεζε ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ζεκειηψλνληαο 

παξάιιεια: 

 

 ξεαιηζηηθνχο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ επειημία ζηελ 

πεξίπησζε έθηαθησλ εμσγελψλ δηαηαξαρψλ, 

 δηθιείδεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή εμππεξέηεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο 

ρψξαο καθξνπξφζεζκα, θαη  

 ζηνρεπκέλα κέηξα ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 

Σα ζεκεία απηά βειηηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνγξάκκαηνο, γεγνλφο πνπ ζα 

κπνξνχζε απφ κφλν ηνπ λα εθθηλήζεη έλαλ θχθιν ελίζρπζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηνπ επελδπηη-

θνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ εξγαζηαθψλ πξννπηηθψλ, ηεο ελεξγνχ δήηεζεο θαη ηεο νηθνλνκη-

θήο κεγέζπλζεο. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 ε πνηφηεηα ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ 

ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο είρε επηδεηλσζεί ζεκαληηθά, κε ην 44,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλνηγκάησλ λα ραξαθηεξίδνληαη σο κε 

εμππεξεηνχκελα, έλαληη ηνπ 39,9% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014 (Έθζεζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 2015-2016, Ινχληνο 2016). 
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2.2 Οι εξελίξειρ ηο 2015 
 

Σν 2015 ππήξμε ρξνληά επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

κέζσλ επίηεπμήο ηνπο, κε επαλεμέηαζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ κίγκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκν-

γήο. 

 

Η δηαδηθαζία απηή έιαβε ρψξα ζε κία ρξνληθή ζπγθπξία πςειήο κεηαβιεηφηεηαο ζην εγρψ-

ξην θαη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ, θαηά ηελ νπνία ζπλππήξραλ ε επηδείλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη νη αζζελείο ελδείμεηο αλάθακςεο ηνπ 2014 κε ηελ αχ-

μεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο, ηε ξαγδαία αχμεζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ 

κέζσ ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξψπε, θαη ηηο επξχηεξεο ζπλέπεηεο ζηηο πξννπηηθέο ζηαζεξφηεηαο 

απφ ηηο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. 

  

Η ξεπζηφηεηα ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015, 

θαζψο ηαρεία εθξνή θαηαζέζεσλ πξνθιήζεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο 

θαη ηελ επαλαθεξφκελε ζπδήηεζε επί κίαο ελδερφκελεο εμφδνπ ηεο Διιάδαο απφ ηελ Δπξσ-

δψλε. Η εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ηνλ Ινχιην ηνπ 2015, 

πεξηφξηζε ηηο εθξνέο, δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκα-

ηνο θαη επηθέξνληαο πεξηνξηζκέλε κφλν επίπησζε ζην επίπεδν ηεο θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε 

φ,ηη είρε αξρηθά πξνβιεθζεί. 

  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απξνζδφθεηα ζεηηθή επίδνζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ΑΔΠ (ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο, επελδχζεσλ, εμαγσγψλ) θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο ππνδήισζε ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο βνήζεζε ζηελ θαηαγξα-

θή νξηαθψλ κφλν απσιεηψλ πξαγκαηηθνχ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ην 2014 (-0,2%). 

  

Η ηάζε ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ ηνπ 2015 απνξξέεη θπξίσο απφ ηελ επηδείλσζε ηεο πνξείαο 

ηνπ ΑΔΠ θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2015 (θαηά 1,7% ζε εηήζηα βάζε), ιφγσ ηεο ζπξξίθλσ-

ζεο ησλ επελδχζεσλ θαηά 11,7% θαη ησλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ θαηά 23,8%, αιιά θαη απφ ηε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαηά 0,9% θαη ησλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ θαηά 21,9% ζην ηέηαξην 

ηξίκελν ηνπ έηνπο. Η επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ ε-

ζηηάδεηαη ζηε ρεηξνηέξεπζε ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ νηθνλνκία θπξίσο θαηά ηνπο δχν πξψ-

ηνπο κήλεο εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο ζην δηάζηεκα απηφ νη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ππν-

ρψξεζαλ ζεκαληηθά.
12

 

  

Ωζηφζν, ε επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ηνπο Θεζκνχο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015, κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο ΥΓ, ζπλέβαιε ζηε βαζκηαία κεηαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο απφ ην επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έ-

ηνπο, κε ηηο πξαγκαηηθέο επελδχζεηο λα θαηαγξάθνπλ αχμεζε 19,9% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 

2015, έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ θαη 0,5% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2014. 

 

χκθσλα κε ηα εηήζηα ζηνηρεία ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ γηα ην 2015, επλντθή ήηαλ ζην 

ζχλνιν ηνπ έηνπο ε πνξεία ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο (0,3%), ησλ επελδχζεσλ (0,9%),
13

 

ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ (3,2%), θαη ηεο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο θαηαλάισζεο (-0,1%). Η πν-

ξεία ηεο ηειεπηαίαο ζπλδέεηαη κε ηελ θιηκάθσζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, ε νπνία ην 2015 

επεξέαζε δπζαλάινγα ηελ Διιάδα σο ρψξα δηέιεπζεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψ-

                                                 
12 ην δίκελν Ινπιίνπ – Απγνχζηνπ 2015, ε ππνρψξεζε ζε εηήζηα βάζε έθηαζε θαηά κέζν φξν ην 30,9% γηα ηηο επηρεηξεκα-

ηηθέο πξνζδνθίεο ζηε βηνκεραλία, ην 53,2% γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηηο θαηαζθεπέο, ην 29,9% γηα ην Γείθηε 

Τπεχζπλσλ Πξνκεζεηψλ (PMI) θαη ην 22,9% γηα ην Γείθηε Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο.  
13 Η νπνία απνδίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ (13,5%) ζε ζρέζε κε ην 2014. 
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ξεο. πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ πνπ πέξαζαλ ζηελ Διιάδα εληφο ηνπ έηνπο έ-

θηαζε ηηο 856.723 (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ). 

Απηή ε κεγάιε αχμεζε ησλ εηζξνψλ ζε ζρέζε κε ην 2014 (43.500 αθίμεηο), επέθεξε δεκνζη-

νλνκηθφ θφζηνο ζε φξνπο δαπαλψλ ππνδνρήο θαη πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο, ην νπνίν ζπληέ-

ιεζε ζηε ζηαζηκφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο θαηαλάισζεο έλαληη ηνπ 2014. 

 

Η ζπξξίθλσζε ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ην 2015 έθηαζε ην 6,9%, πξνεξρφκελε ηφζν απφ 

ηηο εηζαγσγέο αγαζψλ (-5,2%) φζν θαη απφ ηηο εηζαγσγέο ππεξεζηψλ (-15,4%). Η εμέιημε απ-

ηή θαηαδεηθλχεη ηε ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε επίπησζε ζηηο εηζαγσγέο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε ζεηηθή ζπλεη-

ζθνξά ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 1,1 εθαηνζηηαία κνλάδα. 

  

Οη απνπιεζσξηζηηθέο πηέζεηο εμαζζέληζαλ εληφο ηνπ 2015, κε ηνλ ξπζκφ πιεζσξηζκνχ ηνπ 

ΑΔΠ ζην -0,6% θαη ηνλ Δλαξκνληζκέλν Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ζην -1,1%, έλαληη -2,3% 

θαη -1,4%, αληίζηνηρα, ην 2014. 

 

Ο δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο ηνπ 2015 γηα ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα, φπσο ζπκθσλήζεθε ζηε 

ΥΓ (-0,25% ηνπ ΑΔΠ), ππεξθαιχθζεθε απφ ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ πξσηνγε-

λνχο ηζνδπγίνπ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ην νπνίν αλήιζε ζε πιεφλαζκα 0,7% ηνπ ΑΔΠ έλαληη 

0,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 (εμαηξνπκέλεο ηεο ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
14

). 

Αληίζηνηρα, ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλήιζε ζην 3,2% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 3,7% ην 

2014, θαη ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κεηψζεθε θαηά 8,27 δηζ. επξψ ην 2015, ζην 

176,9% ηνπ ΑΔΠ έλαληη 180,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2014. Σν δε ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

θαηέγξαςε νξηαθφ έιιεηκκα (81,0 εθαη. επξψ ή 0,05% ηνπ ΑΔΠ), έλαληη ειιείκκαηνο 2,1% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2014. Δπνκέλσο, νη βαζηθνί δείθηεο καθξννηθνλνκηθήο αληζνξξνπίαο ηεο ειιε-

ληθήο νηθνλνκίαο (ηα «δίδπκα ειιείκκαηα») ζαθψο βειηηψζεθαλ. 

 

2.3 Οι εξελίξειρ ηο 2016 
 

Η ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο εκπηζηνζχλεο απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαην-

δφηεζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο (ΔΜ), αλακέλεηαη λα δηεπθνιχ-

λεη ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηδίσο κεηά ηελ εμάληιεζε ηεο αξλεηηθήο επί-

δξαζεο (carry over effect) ηνπ 2015 ζην ηξέρνλ έηνο (-0,39%), ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζα επέι-

ζεη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2016. 

 

Οη δείθηεο Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο έδεημαλ ζαθή βειηίσζε εληφο ηνπ πξψηνπ 7κήλνπ ζε ζχ-

γθξηζε κε ην αληίζηνηρν 7κελν ηνπ 2015, κε ην δείθηε επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε Βη-

νκεραλία λα αλέξρεηαη ζηηο 90,9 κνλάδεο (έλαληη 84,0), θαη ην δείθηε επηρεηξεκαηηθψλ πξνζ-

δνθηψλ ζην Ληαληθφ Δκπφξην ζηηο 97,1 κνλάδεο (έλαληη 88,0). Ο δείθηεο Τπεχζπλσλ Πξνκε-

ζεηψλ αλήιζε ζηηο 49,4 κνλάδεο (έλαληη 44,5) ην 8κελν ηνπ 2016. Ο δείθηεο Οηθνλνκηθνχ 

Κιίκαηνο ηνλ Αχγνπζην βειηηψζεθε ζεκαληηθά θζάλνληαο ηηο 92,5 κνλάδεο έλαληη 76,1 κν-

λάδσλ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2015. ε απηφ ζπλέβαιε ε ζηαδηαθή ραιάξσζε ησλ πεξηνξη-

ζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ην επφκελν δηάζηεκα, έπεη-

ηα θαη απφ ηελ επαλέληαμε ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζηνλ θαηάινγν ησλ επηιέμηκσλ ζην 

πιαίζην ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. 

 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ, ην πξψην εμάκελν 

ηνπ 2016 ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ θαηέγξαςε κηθξή πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ -1,0% ζε εηήζηα βάζε, 

                                                 
14 Οη εθάπαμ δαπάλεο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ κέζα ζην 2015 είραλ επίπησζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,1% ηνπ 

ΑΔΠ ζην απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  
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θαη ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ επίζεο κηθξή πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ -0,2% ζε ζρέζε κε αληίζηνηρν 

εμάκελν ηνπ 2015. Απηφ ζεκαηνδνηεί ζεηηθφ ξπζκφ πιεζσξηζκνχ γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 

2016 (0,72%), γηα πξψηε θνξά απφ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2012. 

  

ην ίδην δηάζηεκα, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ππνρψξεζε ζην -1,4% (απφ 1,2%), ε δεκφζηα θα-

ηαλάισζε ζην -2,6% (απφ -0,6%), θαη νη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ αλήιζαλ 

ζην 2,0% (απφ 5,2%), έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ 2015, παξφιν πνπ απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά ζην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ 2016, θηάλνληαο ζην 22,8%, απφ -17,6% ην αληίζηνηρν ηξίκε-

λν ηνπ 2015. Οη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ππνρψξεζαλ ζην -11,5% (απφ 2,6%), θπξί-

σο εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ εμαγσγψλ ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο αλήιζαλ ζην     

-25,1% απφ 1,2 ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2015. Αληίζηνηρα, νη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππε-

ξεζηψλ ππνρψξεζαλ ζην -9,5% (απφ 3,0%) θπξίσο εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ εη-

ζαγσγψλ ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο αλήιζαλ ζην -24,1% απφ 5,9 ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 

2015. Οη απνπιεζσξηζηέο ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ΑΔΠ βειηηψζεθαλ, κε ηελ ηδησηηθή θαηαλά-

ισζε λα αλέξρεηαη ζην -0,5% (απφ -1,6%), ηε δεκφζηα θαηαλάισζε ζην 0,3% (απφ 0,1%) 

θαη ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην -6,2% (απφ -8,5%), εθηφο ηνπ απνπιεζσξηζηή 

ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ κεηψζεθε ζην -6,7% (απφ -3,6%) θαηά ην 1
ν
 εμά-

κελν ηνπ 2016, έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ 2015. 

 

Η κηθξή πθεζηαθή ηάζε δελ αλακέλεηαη λα επεθηαζεί πέξαλ ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ, επηηξέπν-

ληαο ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ έηνπο, ζηε βάζε ησλ ήδε δηα-

θαηλφκελσλ βειηηψζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ πξννπηηθή νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηε-

ηαο. Η ηειεπηαία εληζρχεηαη απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ζηήξημεο, ηνλ Ινχλην ηνπ 2016, θαηφπηλ ηεο ζπκθσλίαο κε ηνπο Θεζκνχο επί ηνπ 

παθέηνπ πξναπαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο. Μέζσ απηήο: 

  

 εμαζθαιίζζεθε ε νκαιή ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο,  

 δεκηνπξγήζεθαλ ζεηηθέο πξνζδνθίεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ην επελδπηηθφ θνη-

λφ ζε ζρέζε κε ηηο πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, 

 δεκηνπξγήζεθαλ νη αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ (ήδε πξαγκαηνπνηεζείζα ηελ 29
ε
 Ινπλί-

νπ) επαλαθνξά απφ ηελ ΔΚΣ ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ σο ελέρπξν 

ζηηο πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε 

πξφζβαζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ξεπζηφηεηα ρακειφηεξνπ θφζηνπο,  

 ζπκθσλήζεθε ε παξνρή ξεπζηφηεηαο πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κέζσ ηεο πιεξσ-

κήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ δεκνζίνπ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα χςνπο 3,5 δηζ. επξψ, 

θαη 

 ραξάρζεθε ν νδηθφο ράξηεο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, κε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπδήηεζεο επί ζπγθεθξηκέλσλ δεζκψλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο θαη 

βηψζηκεο εμππεξέηεζήο ηνπ. 

 

Με απηά ηα δεδνκέλα, γηα ην 2016, ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα κεησζεί νξηαθά θαηά 

0,3%, θαη σο πξνο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ, ε ηδησηηθή θαη ε δεκφζηα θαηαλάισζε εθηηκάηαη φηη 

ζα θπκαλζνχλ ζην -0,6% θαη -1,5% αληίζηνηρα, ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην 3,3%, ελψ 

νη εμαγσγέο θαη νη εηζαγσγέο ζην -6,3% θαη ζην -2,6% αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ην 2015. Ο 

απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε ζεηηθφ έδαθνο γηα πξψηε θνξά 

απφ ην 2011, ζην 0,4%. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο εληφο ηνπ 2016, απηέο εθηηκψληαη ζεκαληηθά κηθξφηεξεο 

ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, θαζψο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ αλήιζαλ ζε 164.176 άηνκα ην 2016, επηδεηθλχνληαο ζαθή πησηηθή ηά-
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ζε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Σνπξθίαο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ν κεγαιχηεξνο πιένλ ρξφλνο παξακνλήο ησλ εηζεξρφκελσλ ζηελ ρψξα πξννησλί-

δεη ηελ αλάγθε θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο έληαμεο φζσλ ην επηζπκνχλ. 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε επαλαθνξά ηεο νηθνλνκίαο ζε πνξεία αλάθακςεο, έρνληαο σο εθαιηή-

ξην ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2016, αλακέλεηαη λα γίλεη εκθαλέζηεξε εληφο ηνπ 2017, κε ε-

δξαίσζε πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο κεζνπξφζεζκα.    

 

Πληθωπιζμόρ - Τιμέρ 

 

Η κείσζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ηεο ηειηθήο εγρψξηαο δήηεζεο κεηαμχ 2009 θαη 

2013 νδήγεζε ζε απμαλφκελε θαζνδηθή πίεζε γηα ην δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, κε αξλεηηθφ 

ξπζκφ πιεζσξηζκνχ λα θαηαγξάθεηαη απφ ην 2013 έσο θαη ην 2015. Καηά ην ίδην δηάζηεκα, 

ν πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξσδψλε έβαηλε κεηνχκελνο, παξακέλνληαο φκσο ζε ζεηηθφ έδαθνο 

έσο ην 2015 (νπφηε κεδελίζηεθε). 

 

Σν 2014 ππήξμε γηα ηελ Διιάδα ην έηνο κε ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ απνπιεζσξηζκνχ ζε φιε 

ηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο, θηάλνληαο ην -1,4% βάζεη ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ ΓΣΚ. Αληίζεηα, 

ην 2015 ηα κέηξα έκκεζεο θνξνινγίαο πνπ πηνζεηήζεθαλ πεξηφξηζαλ ηελ ππνρψξεζε ηνπ ε-

λαξκνληζκέλνπ δείθηε (-1,1%) θαη ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ελαξκνληζκέλνπ δνκηθνχ 

πιεζσξηζκνχ (ππξήλαο ΓΓΣΚ) ειαθξψο πάλσ απφ ην κεδέλ (0,1%). Σν γεγνλφο απηφ αληα-

λαθιά ηελ επίδξαζε ηεο κείσζεο ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ην 2015, θαηά 37,5% ζε 

εηήζηα βάζε, ζην γεληθφ δείθηε ηηκψλ. 

  

Οη ηηκέο ζπλέρηζαλ λα θηλνχληαη αξλεηηθά ζην πξψην 8κελν ηνπ 2016, κε ηνλ Δλαξκνληζκέλν 

ΓΣΚ ζην -0,1% θαηά κέζν φξν, ελψ απφ ηνλ Ινχλην έρεη δηαθαλεί κία απμεηηθή ηάζε ηνπ δεί-

θηε, ειαθξψο πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο. Ο Δλαξκνληζκέλνο δείθηεο κε ζηαζε-

ξνχο θφξνπο θπκάλζεθε γχξσ απφ ην -2,0% ην ίδην δηάζηεκα, έλαληη -1,4% ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2015. Απηφ ππνδειψλεη φηη ε κέζε θαζνδηθή πίεζε ζηηο ηηκέο ηελ ίδηα πεξίνδν 

ζρεδφλ εθκεδελίζηεθε απφ ηηο απμήζεηο ζηελ έκκεζε θνξνινγία (ΦΠΑ, εηδηθνί θφξνη θαηα-

λάισζεο). Δπηπξφζζεηα, ε δηεζλήο ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ παξνπζίαζε λέα κείσζε ηνλ Ιαλνπά-

ξην ηνπ 2016, ελψ ζπλέρηζε λα ππνρσξεί ζην πξψην 8κελν ηνπ 2016 έλαληη ηνπ 2015, παξά 

ηελ αλάθακςή ηνπ ζε κεληαία βάζε απφ ην Μάξηην ηνπ 2016. Ωο εθ ηνχηνπ, ν Δλαξκνληζκέ-

λνο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θηλήζεθε πεξηζζφηεξν απμεηηθά απφ ηνλ Δλαξκνληζκέλν ΓΣΚ, 

θιείλνληαο ζην 0,9% ην πξψην 8κελν ηνπ έηνπο, έλαληη -0,3% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2015. 

 

Η αληίζηνηρε ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ ζηελ Δπξσδψλε, πνπ μεθίλεζε απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 

2014, ππήξμε πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαζ’ φιν ην δηάζηεκα 

ησλ απνπιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ. Σφζν ζην ζχλνιν ηνπ 2015, φζν θαη ζην πξψην 8κελν ηνπ 

2016, ν Δλαξκνληζκέλνο δείθηεο θπκάλζεθε θαηά κέζν φξν ζην κεδέλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλ-

δέεηαη κε ηελ εθαξκνδφκελε επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ πξνο ηελ επίηεπμε 

ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ ηνπ 2%. 

 

ην ζχλνιν ηνπ 2016, ε ζπληζηακέλε απφ ηελ εθηηκψκελε κεησκέλε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, ηελ 

νξηαθή ππνρψξεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζηελ Διιάδα έλαληη ηνπ 2015 (θαηά 0,5%), θαη ηελ 

επίδξαζε ησλ απμήζεσλ ζηελ έκκεζε θνξνινγία, αλακέλεηαη λα δηαηεξήζεη ηηο ηηκέο ζην ίδην 

επίπεδν κε ην 2015. Η αλάθακςε ηεο δήηεζεο απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2016, ζε ζπλδπα-

ζκφ κε ηε ζηαδηαθή άλνδν ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ απφ ην 2017, αλακέλεηαη απφ ηνλ Ινχλην 
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ηνπ επφκελνπ έηνπο λα αληηθαηαζηήζεη ηελ έκκεζε θνξνινγία σο πεγή απμεηηθήο επίδξαζεο 

ζηηο ηηκέο, νδεγψληαο ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο πιεζσξηζκνχ ζε φιε ηε κεζνπξφζεζκε πεξίνδν. 
 

Απαζχόληζη - Ανεπγία 
 

Οη βαζηθνί δείθηεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο ππέζηεζαλ ζεκαληηθή επηδείλσζε απφ ην 

2009 έσο ην 2013, κε ηελ απαζρφιεζε ζε ζπλερή κείσζε θαη ηελ αλεξγία λα εθηηλάζζεηαη 

ζηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο Δπξσδψλεο, ην 2013 (27,5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ), ην 2014 

(26,5%), ην 2015 (24,9%)
15

 θαη ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2016 ζην 24,0%, έλαληη 25,6% ην αληί-

ζηνηρν εμάκελν ηνπ 2015
16

. Γηα ην 2016, ε εθηίκεζε γηα ην πνζνζηφ αλεξγίαο θπκαίλεηαη θα-

ηά 1,4 εθαηνζηηαία κνλάδα ρακειφηεξα απφ ην 2015, ζην 23,5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
17

. 

  

Ο ξπζκφο κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε θνξπθψζεθε ην 2011 (-6,9% 

ζε εηήζηα βάζε), ελψ ελδείμεηο αληηζηξνθήο ηεο δπζκελνχο ηάζεο εκθαλίζηεθαλ κφιηο ην 

2014 (0,1% ζε εηήζηα βάζε). Σν 2015 ε αλάζρεζε ηεο πηψζεο ηεο απαζρφιεζεο ήηαλ πιένλ 

επδηάθξηηε (1,9%), γεγνλφο ζην νπνίν ζπληέιεζαλ ε κηθξή αχμεζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηε-

ξηφηεηα (0,3% ζε φξνπο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο) ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ε δηα-

ηήξεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ίδην επίπεδν κε ην 2014 ζε αληίζεζε κε ηε κείσζή ηνπ 

ην πξνεγνχκελν έηνο. Γηα ην 2016, ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ην πξψ-

ην 6κελν δείρλνπλ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο (2,5%) θαη πξνδηαγξάθνπλ ηελ πεξαηηέξσ βει-

ηίσζή ηεο, κε ηελ εηήζηα εθηίκεζε λα δηακνξθψλεηαη ζην 2,0% ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε. 

 

Βάζεη ησλ ηξηκεληαίσλ (κε επνρηθά δηνξζσκέλσλ) ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακη-

θνχ, θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο πξνζαξκνγήο ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζπλδέζεθε κε 

ηελ ππνρψξεζε ηφζν ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο φζν θαη ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Ωζηφζν, 

απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2012, παξαηεξήζεθαλ ζεηηθνί ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζε αληίζεζε κε 

ηελ πιήξε απαζρφιεζε πνπ ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη έσο θαη ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014. 

Έθηνηε, ε πιήξεο απαζρφιεζε παξνπζηάδεη ειαθξηά βειηίσζε, ε νπνία έρεη εληζρπζεί απφ ην 

2
ν 

ηξίκελν ηνπ 2015 έσο θαη ην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ 2016, θαηά 1,8% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο κηθξήο αχμεζεο ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, θαηά 5,3% ζε εηήζηα βάζε παξά ηελ 

πθεζηαθή ηάζε ηνπ 2
νπ

 εμακήλνπ ηνπ έηνπο. 

 

Η εμέιημε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο είλαη ελδεηθηηθή ηεο δηαξζξσηηθήο θχζεο ηνπ πξνβιή-

καηνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μεηαμχ 2010 θαη 2014, ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ πνπ αδπλα-

ηνχζαλ λα βξνπλ λέα εξγαζία γηα πάλσ απφ έλα έηνο απμήζεθε θαηά 64,9% ή 29 εθαηνζηηαί-

εο κνλάδεο, θηάλνληαο ζην 73,6% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ. Σν 2015, ην πνζνζηφ 

ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ππνρψξεζε νξηαθά (θαηά 0,4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο), δείρλνληαο 

πεξαηηέξσ ηάζε βειηίσζεο ην πξψην 6κελν ηνπ 2016, θαηά 1,1 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 6κελν ηνπ 2015. 

  

Η αλεξγία ησλ λέσλ άξρηζε λα βειηηψλεηαη γηα πξψηε θνξά ην 2014, θαηά 5,6 εθαηνζηηαίεο 

κνλάδεο έλαληη ηνπ 2013, ζην σζηφζν πςειφ 52,7% ηνπ λεαληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (απφ 

21,9% ην 2008). Η βειηησηηθή ηάζε δηαηεξήζεθε ην 2015, σζηφζν επηβξαδπλφκελε, κε ηελ 

αλεξγία ζηνπο λένπο λα κεηψλεηαη θαηά 2,9 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ 2014, ζην 

49,8%. Σα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ 6κήλνπ ηνπ 2016 ππνδειψλνπλ κηθξή βειηίσζε ηεο αλεξγίαο 

                                                 
15  Βάζεη ηεο ηξηκεληαίαο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 
16  χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα (επνρηθά δηνξζσκέλα) κεληαία ζηνηρεία έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ην 2016 (ΔΛΣΑΣ). 
17  ην 21,5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε.  
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ζηνπο λένπο (15-24 εηψλ), δηακνξθψλνληάο ηελ ζην 50,0% απφ 50,7% ην αληίζηνηρν 6κελν 

ηνπ 2015. 

 
Νομιζμαηικέρ και πιζηωηικέρ εξελίξειρ ζηην Ελλάδα 

 

Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο πνπ απνηειεί ηελ ειιεληθή ζπκβν-

ιή ζην Μ3 ηεο δψλεο ηνπ επξψ (εθηφο ηνπ λνκίζκαηνο ζε θπθινθνξία) αθνχ θαηέγξαςε πξν-

νδεπηηθά απμαλφκελεο αξλεηηθέο ηηκέο θαηά ην α΄ εμάκελν ηνπ 2015, ζηε ζπλέρεηα αλέθακςε 

ζε ζεηηθέο ηηκέο (Ινχιηνο 2016: 3,9%, Γεθέκβξηνο 2015: -22,0%). Αλαιπηηθφηεξα, ν εηήζηνο 

ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο αλήιζε ζε 15,6% ηνλ Ινχιην ηνπ 

2016 απφ 14,9% ην Γεθέκβξην ηνπ 2015, θαη ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θαηαζέζεσλ 

πξνζεζκίαο έσο 2 εηψλ ππνρψξεζε ζε -11,5% ηνλ Ινχιην ηνπ 2016 απφ -49,5% ζην ηέινο ηνπ 

2015. 

  

Οη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, 

εκθάληζαλ δηαθπκάλζεηο απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 θαζψο νη ζεηηθέο θαζαξέο ξνέο ελαι-

ιάζζνληαλ κε αξλεηηθέο θαη ε ζπλνιηθή ξνή θαηά ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2016 α-

λήιζε ζε -0,7 δηζ. επξψ (έλαληη -38,9 δηζ. επξψ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2015). Μεηά απφ κηα 

πεξίνδν έληνλεο αβεβαηφηεηαο θαηά ηηο αξρηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο Θεζκνχο ην α΄ ε-

μάκελν ηνπ 2015 αθνινχζεζαλ ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ησλ θαηαζέζεσλ, θαζψο θαη  επηβνιή 

πεξηνξηζκψλ ζηηο αλαιήςεηο κεηξεηψλ θαη ζηηο δηαζπλνξηαθέο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ (ηέιε 

Ινπλίνπ 2015). Η αλαδσνγφλεζε ηεο εκπηζηνζχλεο επαλήιζε κεηά ηε ζχλαςε ηεο ΥΓ κε 

ηνπο Θεζκνχο ηνλ Ινχιην ηνπ 2015 θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο κε απνηέιεζκα ηε ζπγθξάηεζε ηεο ππνρψξεζεο ησλ θαηαζέζεσλ. Η εκπηζην-

ζχλε ησλ θαηαζεηψλ ζηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

βειηηψζεθε πξννδεπηηθά ζηε ζπλέρεηα κε ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ην Γεθέκ-

βξην ηνπ 2015, θαζψο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο ηνλ Ινχλην ηνπ 2016. 

Η επηθείκελε νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζηαδηαθή ραιά-

ξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ θεθαιαίσλ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο αλακέλεηαη φηη ζα ζπληειέζνπλ ζε κεγαιχηεξε αλάθακςε ησλ 

θαηαζέζεσλ κε ηελ επηζηξνθή απνζεζαπξηζκέλσλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη θεθαιαίσλ απφ 

ην εμσηεξηθφ. 

 

Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο απφ ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σξαπέδεο ηεο 

Διιάδνο αθνχ επαλήιζε ζε ζεηηθέο ηηκέο ην 2015, ηελ πεξίνδν Γεθεκβξίνπ 2015-Ινπιίνπ 

2016 εκθάληζε ζπλερφκελα θπκαηλφκελεο αξλεηηθέο κνλνςήθηεο ηηκέο. Δηδηθφηεξα, ν ξπζκφο 

απηφο δηακνξθψζεθε ζε -2,3% ηνλ Ινχιην ηνπ 2016 απφ -5,3% ην Γεθέκβξην ηνπ 2015. Η δη-

ακφξθσζε ηνπ ελ ιφγσ ξπζκνχ ζε αξλεηηθέο ηηκέο ηελ πεξίνδν ππφ επηζθφπεζε αληαλαθιά 

ηε κηθξή κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ ζε ηίηινπο ειιεληθνχ Γεκνζίνπ 

θαη ηνπο αξλεηηθνχο, σο επί ην πιείζηνλ, εηήζηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο ησλ δαλείσλ ησλ ηξα-

πεδψλ πξνο ηε γεληθή θπβέξλεζε.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο, ν εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά (ηδηψ-

ηεο-ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ έηνπο παξέκεηλε ζρεδφλ 

ακεηάβιεηνο θαη ζπγθξαηήζεθε ειαθξά ζε -2,8% ηνλ Ινχιην ηνπ 2016 έλαληη -3,1% ην Γε-

θέκβξην ηνπ 2015. Ο εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηηο κε ρξεκα-

ηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο αθνχ εκθάληζε δηαθπκάλζεηο κεηά ηελ επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ 

ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο ηνπ έηνπο πεξηνξίζηεθε θαη δηακνξθψ-
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ζεθε ζην 0% ηνλ Ινχιην ηνπ 2016 έλαληη -1,2% ην Γεθέκβξην ηνπ 2015. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ 

ξπζκνχ κείσζεο ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξή-

ζεηο, απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, παξά ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάδπλ-

ζεο θαηά ην α΄ εμάκελν ηνπ 2016 είλαη πηζαλφλ λα ζηεξίρζεθε ζηελ εμνκάιπλζε ησλ ζπλζε-

θψλ αβεβαηφηεηαο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ε πξφζθαηε κεηάβαζε ηνπ ξπζκνχ ζπξ-

ξίθλσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην κεδέλ είλαη ζπλεπήο, πέξα απφ ηελ επλντθή θαη γηα ηηο 

ηξάπεδεο βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο αβεβαηφηεηαο, θαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ 

ηξαπεδψλ κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015, θαζψο θαη κε ηηο επλντθφ-

ηεξεο ζπλζήθεο άληιεζεο πφξσλ πξνο αλαδαλεηζκφ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαζπλνξηα-

θή δηαηξαπεδηθή αγνξά, ζηηο ζηνρεπκέλεο πξάμεηο πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ΔΚΣ, θαζψο θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε. εκαληηθφο παξάγνληαο 

αλαζρεηηθφο ζηελ παξνρή πηζηψζεσλ παξέκεηλε ην πςειφ απφζεκα ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

αλνηγκάησλ.  

 

Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα, αθνινχζεζαλ θαζνδηθή πνξεία 

απφ ηα κέζα ηνπ 2012, ε νπνία αθνχ δηαθφπεθε ην α΄ εμάκελν ηνπ 2015 ιφγσ ησλ εθξνψλ 

θαηαζέζεσλ ζπλερίζηεθε εθ λένπ κεηά ηελ απφηνκε απνθιηκάθσζή ηνπο ηνλ Ινχιην ηνπ 

2015, θαηφπηλ ηεο επηβνιήο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο αλαιήςεηο απφ ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Σν 

επηάκελν Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2016 ηα επηηφθηα ησλ θαηαζέζεσλ θαηέγξαςαλ ήπηεο πεξαηηέ-

ξσ κεηψζεηο. Δηδηθφηεξα, ην επηηφθην ζηε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία θαηαζέζεσλ (δειαδή ε-

θείλσλ κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα έσο 1 έηνο απφ ηα λνηθνθπξηά) θαηέγξαςε ζπλνιηθά κείσ-

ζε ζηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ θαηά 16 κνλάδεο βάζεο θαη ηνλ Ινχιην ηνπ 2016 

δηακνξθψζεθε ζε 0,86%. 

 

Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ αθνχ θαηά κέζν φξν θαηέγξαςαλ άλνδν ηνπο κή-

λεο κεηά ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ θεθαιαίσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015, ζηε ζπλέρεηα άξρηζαλ 

λα κεηψλνληαη. ηελ αξρηθή εμέιημε ησλ επηηνθίσλ ελδέρεηαη λα ζπλέβαιε ε εθηίκεζε ακέ-

ζσο κεηά ηελ επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ, εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ, αλφδνπ ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, ε νπνία κεηά αλαζεσξήζεθε πξνο επλντθφηεξε θαηεχζπλζε. Αλαιπηηθφηεξα, ην ε-

πηάκελν Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2016 ην κέζν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησ-

ηηθέο επηρεηξήζεηο κεηψζεθε θαηά 22 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζε 5,09% ηνλ Ινχιην 

ηνπ 2016, ελψ ην αληίζηνηρν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά απμήζεθε θαηά 16 κν-

λάδεο βάζεο ζε 4,83%. Σα ex post πξαγκαηηθά επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, αθνχ θαηέ-

γξαςαλ ζεκαληηθή κείσζε ιφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ ππνρψξεζεο ησλ ηηκψλ, ην 

εμεηαδφκελν δηάζηεκα θαηά κέζν φξν εκθάληζαλ κηθξή άλνδν. Αλαιπηηθφηεξα, ην κελ πξαγ-

καηηθφ επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρψξεζε νξηαθά 

θαηά 2 κνλάδεο βάζεο ζε 4,89% ηνλ Ινχιην ηνπ 2016, ελψ ην αληίζηνηρν επηηφθην ησλ δαλεί-

σλ πξνο ηα λνηθνθπξηά απμήζεθε θαηά 36 κνλάδεο βάζεο ζε 4,63%. 

 

 

2.4 Οι πποοπηικέρ ηο 2017 
 

Η ζπλεπήο εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπ-

αζκφ κε ηε ζηαδηαθή ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ηελ πξφνδν 

ζηνπο ηνκείο δηεπζέηεζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη δνκηθψλ αιιαγψλ, αλακέλε-

ηαη λα νδεγήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Δπηπξφζζε-

ηα, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ε ζεηηθή επίδξαζε κεηαθνξάο ηνπ 2
νπ

 6κήλνπ ηνπ 

2016 ζην 2017 αλακέλεηαη, αθφκα, λα ζπκβάινπλ ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλν-

κίαο επηηξέπνληαο ηελ θαηαγξαθή ζεηηθψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο απφ ην 2017 δηακνξθψλνληαο 

ηελ πξφβιεςε γηα αλάπηπμε ζην 2,7% ην 2017. 
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Πίνακαρ 1.2 Βαζικά μεγέθη ηηρ Δλληνικήρ Οικονομίαρ 
(% εηήζιερ μεηαβολέρ, ζηαθεπέρ ηιμέρ) 

 2015 2016** 2017** 

Πξαγκαηηθό ΑΕΠ -0,2 -0,3 2,7 
Ιδησηηθή θαηαλάισζε 0,3 -0,6 1,8 
Δεκόζηα θαηαλάισζε 0,0 -1,5 -0,3 
Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκόο παγίνπ θεθαιαίνπ 0,7 3,3 9,1 
Εμαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ -3,8 -6,3 5,3 
Εηζαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ -6,9 -2,6 3,3 
Απνπιεζσξηζηήο ΑΕΠ -0,6 0,4 0,8 
Ελαξκνληζκέλνο Δείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή -1,1 0,0 0,6 
Απαζρόιεζε* 1,9 2,0 2,0 
Πνζνζηό αλεξγίαο* 22,9 21,5 20,4 
Πνζνζηό αλεξγίαο (Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ) 24,9 23,5 22,4 

 * ε εζληθνινγηζηηθή βάζε 
 ** Πξνβιέςεηο 

 

 

Αληίζηνηρε πξνβιέπεηαη ε εμέιημε ησλ βαζηθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ κεγεζψλ ηνπ ΑΔΠ, κε απ-

μεηηθή ηάζε ζην ζχλνιφ ηνπο (πιελ ηεο νξηαθήο κείσζεο ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο θαηά 

0,3% ζε εηήζηα βάζε, σο απνηέιεζκα ηεο ζπληζηακέλεο απφ ηελ ηαπηφρξνλε αλάγθε εμνηθν-

λφκεζεο δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη δηαρείξηζεο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο). Η ηδησηηθή θαηαλά-

ισζε αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 1,8% θαη ν αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ 

θαηά 9,1%, εληζρπφκελνο απφ ηελ αχμεζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο ζηελ νηθνλνκία, ηελ α-

μηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ επελδπηηθψλ πφξσλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ βά-

ζεο ηνπ 2016. Η ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπ-

ληειέζεη ζηε κείσζε ηεο ζεηηθήο ζπκβνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, κε 

ηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο λα εθηηκψληαη ζην 5,3% θαη ζην 3,3% αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε 

ην 2015. Απηφ νθείιεηαη ζηελ εθηηκψκελε βαζκηαία πξνζαξκνγή ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, έπεηηα απφ ηηο ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξεο απψιεηεο έλαληη ησλ εμαγσγψλ πνπ ππέ-

ζηεζαλ απφ ηνπο ειέγρνπο θεθαιαίσλ ην 2015. 

   

Η ηάζε ησλ ηηκψλ αλακέλεηαη απμεηηθή ην 2017, νδεγψληαο γηα πξψηε θνξά απφ ην 2012 ζε 

ζεηηθφ ξπζκφ πιεζσξηζκνχ 0,6% θαη πεξαηηέξσ κείσζε ηεο αλεξγίαο ζην 20,4% ηνπ εξγαηη-

θνχ δπλακηθνχ ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε. 

 

Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηηο εμειίμεηο ην 2017 αλακέλεηαη φηη ζα δηαδξακαηίζεη ε εμέιημε ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, θαζψο απνηειεί θξίζηκν βήκα 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επελδπηηθήο εκπηζηνζχλεο, ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθα-

λφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο νηθνλνκίαο. Η επίηεπμε ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο θαη ε εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο αλακέλεηαη λα βνεζήζεη 

ζηελ επαλαθνξά ηεο νηθνλνκίαο ζε πνξεία αλάπηπμεο κεζνπξφζεζκα, εθπέκπνληαο έλα ‘ζε-

ηηθφ ζήκα’ γηα ηελ πξννπηηθή ζηαζεξφηεηαο, ηελ ψζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ ελδπλάκσ-

ζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. 

 

Δίλαη ζαθέο φηη νη παξνχζεο εθηηκήζεηο ελδέρεηαη λα αλαζεσξεζνχλ κε ηε δεκνζηνπνίεζε 

πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ γηα ην 2016, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ξπζκφ ηεο αλάθακςεο ζην δεχηε-

ξν εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
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2.5  Μακποοικονομικοί και δημοζιονομικοί κίνδςνοι  
 

Οη πξνβιέςεηο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ ζελαξίνπ γηα ην ΑΔΠ θαη ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ζπλδέν-

ληαη κε νξηζκέλνπο παξάγνληεο καθξννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ζπ-

κπηέζνπλ πξνο ηα θάησ ηελ επίδνζε ηεο νηθνλνκίαο ζην 2
ν
 εμάκελν ηνπ 2016 θαη πέξαλ απ-

ηνχ. 

 

Οη θίλδπλνη απηνί αθνξνχλ αθελφο ελδνγελείο παξάγνληεο, φπσο ηελ ηαρχηεηα πξνζαξκνγήο 

ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα λέα δεδνκέλα νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηε ζπλεπή 

πινπνίεζε ηνπ ζπκθσλεζέληνο παθέηνπ κέηξσλ. Γηα ηελ αζθαιή κεηάβαζε ζε ζεηηθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ην 2017 θαη κεζνπξφζεζκα, ε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε 

ζρέζε κε απηνχο ηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο είλαη: 

 

 ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, πνπ 

ζα εμπγηάλεη ηα ραξηνθπιάθηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ επηηξέπνληαο ηελ αχμεζε ηεο πη-

ζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, 

 ε πινπνίεζε ησλ δνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα ζηήξημεο, 

κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο κε ηξφπνπο πέξαλ ηεο εζσ-

ηεξηθήο ππνηίκεζεο, θαζφζνλ απηή έρεη εμαληιήζεη ηα πεξηζψξηα ζπλεηζθνξάο ηεο,  

 ε αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ κε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην 

Δπελδπηηθφ ρέδην γηα ηελ Δπξψπε, 

 ε ζπλέρηζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ε ζηαδηαθή 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ βξαρππξφζεζκσλ θαη κέζν/καθξνπξφζεζκσλ κέηξσλ γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ αθαζάξηζησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, 

 ε παγίσζε ηεο βειηίσζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ψζηε λα κελ παξίζηαηαη 

αλάγθε ελεξγνπνίεζεο ηνπ απηφκαηνπ κεραληζκνχ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο,  

 ε ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ θνηλσληθήο ζπλνρήο, κε ηε ζηήξημε ησλ ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηη-

θψλ ζηξσκάησλ κέζσ δεζκψλ κέηξσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, φπσο ζρεδηάδεηαη γηα ην 

2017.  

 

Αθεηέξνπ, αξθεηνί εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζην δηεζλέο 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, σζνχλ ζε αχμεζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη δχλαληαη λα επηδξάζνπλ δπ-

ζκελψο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη:  

 

 ε απφθαζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα έμνδν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηελ κεζν-

πξφζεζκε επίπησζε πνπ απηή δχλαηαη λα έρεη: 

- ζηηο απνδφζεηο ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ κε κεγάινπο δεί-

θηεο δεκφζηνπ ρξένπο,   

- ζην ΑΔΠ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο εμαγσγέο ηεο ειιεληθήο νη-

θνλνκίαο, 

- ζηελ αχμεζε ηεο εζσζηξέθεηαο ζε επίπεδν θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

- ζε επάισηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, θαη 

- ζην βαζκφ δηαθπκάλζεσλ θαη απνζηξνθήο ηνπ θηλδχλνπ ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο, 

 

 ηπρφλ απφθιηζε απφ ηελ εθαξκνδφκελε ζπκθσλία κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Σνπξ-

θίαο γηα ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, 
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 ηπρφλ παξάηαζε ησλ πθηζηάκελσλ γεσπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, κε δπλεηηθά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα 

ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ θαη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ 
 
 
 

1. Δθηηκήζεηο 2016 
 
 
Τν έηνο 2015, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επίπησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ησλ 

ηξαπεδψλ, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα (πξν ηφθσλ) ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε φξνπο Σχκ-

βαζεο Φξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο (ΣΦΓ), δηακνξθψζεθε ζε πιεφλαζκα χςνπο 1.278 ε-

θαη. επξψ ή 0,73% ηνπ ΑΔΠ, απμεκέλν θαηά 1.627 εθαη. επξψ πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηελ ε-

θηίκεζε ηνπ Ννεκβξίνπ 2015 γηα έιιεηκκα 349 εθαη. επξψ ή 0,2% ηνπ ΑΔΠ.  

 

Δάλ δελ ιεθζνχλ ππφςε νη επηπηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη 

ηεο κεηαθνξάο εζφδσλ απφ ANFA's θαη SMP's ζηε δηακφξθσζε ησλ κεγεζψλ ηνπ θξάηνπο 

θαη ησλ επηκέξνπο ππνηνκέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ε βειηίσζε ηνπ πξσηνγελνχο απνηε-

ιέζκαηνο έλαληη ηνπ ζηφρνπ απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εηζπξάμεηο εζφδσλ ζε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε θαηά 900 εθαη. επξψ πε-

ξίπνπ, θαζψο θαη ζηηο κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνιν-

γηζκνχ θαηά 700 εθαη. πεξίπνπ ζε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε. 

 

Σηνλ Πξνυπνινγηζκφ (Ννέκβξηνο 2015) έηνπο 2016, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ζε φξνπο ΣΦΓ, είρε πξνβιεθζεί φηη ζα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα 919 εθαη. 

επξψ ή 0,53% ηνπ ΑΔΠ, ελψ κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Λνγα-

ξηαζκψλ (ESA) είρε πξνβιεθζεί ζε πιεφλαζκα 3.126 εθαη. επξψ ή 1,8% ηνπ ΑΔΠ.  

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηηκάηαη φηη ζε φξνπο ΣΦΓ ζα δηακνξθσζεί ζε 1.111 εθαη. επξψ ή 

0,63% ηνπ ΑΔΠ, απμεκέλν έλαληη ηνπ ζηφρνπ θαηά 230 εθαη. επξψ ή 0,13% ηνπ ΑΔΠ. 

Σε φξνπο ESA εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε 1.610 εθαη. επξψ ή 0,9% ηνπ ΑΔΠ. 

 

Η δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή γηα ην 2016 πεξηειάκβαλε ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο ΣΦΓ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ, φπσο: 

 

 ε αλακφξθσζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ κε ελζσκάησζε ζεκαληηθψλ θαηλνηνκηψλ ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ θαηαλνκή θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

 ε θιηκάθσζε ησλ εθαξκνδφκελσλ δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλζξσπηζηηθήο 

θξίζεο, 

 ε εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπληνληζκέλσλ ζπλερηδφκελσλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, 

 ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πιήξε απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΠΓΔ, θαζψο 

θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δαπαλψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ 

2007-2013, 

 ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο (SSI),  

 νη παξνρέο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ απψιεηα ηνπ ΔΚΑΣ θαη 

 ε εθαξκνγή, απφ ηνλ Ινχιην 2016, ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππν-

ρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ επηζηξνθέο θφξσλ θαη δαπάλεο, πξνο 

ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε ηδηαίηεξα ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηε-

ηαο, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε βειηίσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 
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Ταπηφρξνλα, ζπλερίδεηαη ε πινπνίεζε ησλ ζπληνληζκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ νηθνλνκία, ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ ζην Γεκφζην ηνκέα, 

αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο. 

 

Οη αλσηέξσ δξάζεηο εθηηκάηαη φηη δηαζθαιίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΣΦΓ γηα ην 

έηνο 2016. 

 
 
1.1 Σαθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
 

Έζνδα 

 
Τα θαζαξά έζνδα ηνπ Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ζε ηακεηαθή βάζε), κεηά ηε κείσζε ησλ 
επηζηξνθψλ θφξσλ, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 48.160 εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο 
απφθιηζε θαηά 1.073 εθαη. επξψ ή 2,2% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016. 
Η απφθιηζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηα: 
 

 έζνδα απφ ANFAs θαη SMPs πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζε 375 εθαη. επξψ, ελψ ζην ζηφρν 
ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016 είρε πξνβιεθζεί ην πνζφ 1.691 εθαη. επξψ, (απφθιηζε 
1.316 εθαη. επξψ) θαη 

 έζνδα απφ ηελ ηειεπηαία δφζε ηνπ Δληαίνπ Φφξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ), εθηη-
κψκελνπ πνζνχ 348 εθαη. επξψ, ιφγσ κεηαθχιηζεο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηνπ 2016 ζηνλ 
Ιαλνπάξην ηνπ 2017.  

 
Με δεδνκέλν φηη ε απφθιηζε εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ αζξνίδεη ζε 1.664 εθαη. επξψ, ν πεξην-
ξηζκφο ηεο απφθιηζεο ζηα 1.073 εθαη. επξψ ζεκαίλεη φηη ζα ππάξμεη ππεξεθηέιεζε ησλ ππφ-
ινηπσλ εζφδσλ ηεο ηάμεο ησλ 591 εθαη. επξψ (ζε ηακεηαθή βάζε). 
 
Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο, ηα έζνδα ηνπ Ταθηηθνχ Πξνυ-
πνινγηζκνχ, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 46.368 εθαη. επ-
ξψ, κεησκέλα θαηά 718 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ. 
 
Άκεζνη θόξνη 
 

Απφ ηελ άκεζε θνξνινγία, εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ 19.985 εθαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 
43 εθαη. ή 0,2% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016. Η απφθιηζε απηή ζε ηα-
κεηαθή βάζε, νθείιεηαη, θπξίσο ζηε κεηαθχιηζε θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηνπ 
ΔΝΦΙΑ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017. 
 
Έκκεζνη θόξνη 
 

Απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο, αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ 24.804 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο 
αχμεζε θαηά 66 εθαη. επξψ ή 0,3%, έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2016. Η αχμε-
ζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηελ ππεξαπφδνζε ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο έκκεζσλ θφξσλ φπσο 
ΦΠΑ ινηπψλ, ηέινο ηαμηλφκεζεο νρεκάησλ θαη έκκεζνη θφξνη ΠΟΔ, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηηο λέεο παξεκβάζεηο ππεξθάιπςε ηελ απψιεηα εζφδσλ απφ νξηζκέλεο παξεκβάζεηο πνπ 
ελψ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ζηφρν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016, είηε δελ εθαξκφζηεθαλ 
(π.ρ. ε επηβνιή εηδηθνχ ηέινπο αλά ζηήιε θάζε παηγλίνπ ηνπ ΟΠΑΠ), είηε πεξηνξίζηεθε ε 
έθηαζε εθαξκνγήο ηνπο (π.ρ. ε επηβνιή ΔΦΚ ζην θξαζί κεηψζεθε θαηά 50% θαηά ηελ ςήθη-
ζε ηνπ λνκνζρεδίνπ).   
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Πίλαθαο 2.1 Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία European System of 
Accounts (ESA) 
(ζε εθαη. επξώ) 

  
2015 2016 2017 

ΓΤΔ1 Πξνϋπνινγηζκόο2 Δθηίκεζε Πξόβιεςε 

Ι. Έζνδα (1+2) 51.592 53.653 52.536 52.444 
1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (α+β-γ+δ+ε) 46.760 49.233 48.160 48.289 
α. Σαθηηθά έζνδα (1+2+3+4) 47.603 48.431 49.170 50.529 
    1. Άκεζνη θφξνη 19.758 20.028 19.985 20.356 
    2.Έκκεζνη θφξνη 23.773 24.738 24.804 26.268 
    3. Απνιήςεηο απφ ΔΔ 428 325 400 258 
    4. Με θνξνινγηθά έζνδα3 3.644 3.340 3.981 3.647 
β. Με ηαθηηθά έζνδα 1.533 578 445 292 
γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 2.922 3.268 3.306 3.314 
δ. Δηδηθά έζνδα απφ εθρψξεζε αδεηψλ θαη δηθαησκάησλ 254 1.802 1.476 437 
ε. Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA 291 1.691 375 345 
2. Έζνδα ΠΓΔ (α+β) 4.832 4.420 4.376 4.155 
α. Δηζξνέο απφ ΔΔ 3.900 4.170 4.196 3.975 
β. Ίδηα έζνδα 932 250 180 180 
          
ΙΙ. Γαπάλεο Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (1+2) 55.919 57.180 57.224 55.892 
1. Γαπάλεο Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (α+β) 49.513 50.430 50.474 49.142 
α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 43.713 44.500 44.824 43.592 

1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο4 18.359 18.162 18.084 12.293 
2. Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία4 14.714 14.246 14.340 20.259 
3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο4 5.438 5.200 5.642 5.352 
4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 2.787 3.254 3.255 3.119 
5. Απνζεκαηηθφ 

 
1.000 560 1.000 

6. Γαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο (ΔΜ) 
θαη παξάιιειεο δαπάλεο δεκνζίνπ ρξένπο 

178 80 55 75 

7. Γαπάλεο αλάιεςεο ρξεψλ θνξέσλ  
 

187 554 
 

8. Δγγπήζεηο γηα θνξείο εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο3 1.619 1.622 1.607 876 
9. Δγγπήζεηο γηα θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 53 152 141 141 
10. Γαπάλεο εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 565 598 586 477 

β. Σόθνη 5.800 5.930 5.650 5.550 
          
2. ΠΓΔ  (α+β) 6.406 6.750 6.750 6.750 
α. πγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο 5.725 6.000 6.000 5.750 
β. Δζληθφ ζθέινο 681 750 750 1.000 
          
ΙΙΙ. Σακεηαθό Ιζνδύγην Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (Ι - ΙΙ) -4.326 -3.527 -4.689 -3.449 
% ΑΔΠ -2,5% -2,0% -2,7% -1,9% 
ΙΙΙ.α. Σακεηαθό Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (ΙΙΙ + II.1β) 1.474 2.403 961 2.102 
% ΑΔΠ 0,8% 1,4% 0,5% 1,2% 
          
ΙV. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο δηνίθεζεο (1+2) -4.211 -2.846 -2.681 -1.116 
          
1. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα -3.176 -2.701 -2.224 -426 
Δπηζηξνθέο Φνξνινγηθψλ εζφδσλ -540 -180 -180 

 
Δληαίνο Φφξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ) 79 -957 -376 -348 
Φνξνινγηθά έζνδα -73 75 -54 117 
Γηαθνξά ηακεηαθψλ - δεδνπιεπκέλσλ απφ ζρήκα ζηήξημεο Σξαπεδψλ -18 

 
    

Μεηαθνξά εζφδσλ απφ κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε Οκνιφγσλ ηνπ 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο 
(ANFA) 

-236 -19 
  

Γηαθνξά απαηηήζεσλ εηζπξάμεσλ απφ ΔΔ -23 218 488 -169 
Πξνθαηαβνιέο απφ ΔΔ -902 -772 -920 -86 
Άιιεο πξνζαξκνγέο -57 44 -92 -57 
Έζνδα  απνθξαηηθνπνηήζεσλ -45 -1.111 -1.090 118 
Πξνζαξκνγή ΔΛΣΑΣ ζην Working Balance -10 

 
    

Αλαθεθαιαηνπνίεζε Σξαπεδψλ -1.350       
          
2. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Γαπάλεο -1.035 -144 -457 -690 
Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο (δηαθνξά θπζηθψλ πα-
ξαιαβψλ – πιεξσκψλ) 

-468 8 -4 -516 

Γηαθνξά απιήξσησλ νθεηιψλ Κξάηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 31/12 ηνπ πξνεγνχκελνπ 
έηνπο 

-437 
 

100 80 

Δμνηθνλφκεζε απφ αλαδηάξζξσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ αλαγθαζηηθψλ απνρσξήζεσλ 
 

32 8 24 
Αηαθηνπνίεηεο πξνθαηαβνιέο 14 

   
Τπφινηπν ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ 53 

   
Γεδνπιεπκέλνη ηφθνη (δηαθνξά δεδνπιεπκέλσλ – ηακεηαθψλ ηφθσλ) -1.012 -1.000 -720 -700 
Μεηαβνιή ππνινίπνπ ινγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ ζε ζρέζε κε ηελ 31/12 ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο 

506 180 310 300 

ΔΛΔΓΔΠ 117 -25 -313 185 
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Πίλαθαο 2.1 Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία European System of 
Accounts (ESA) 
(ζε εθαη. επξώ) 

  
2015 2016 2017 

ΓΤΔ1 Πξνϋπνινγηζκόο2 Δθηίκεζε Πξόβιεςε 

πκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο) -7 -60 -50 -20 
Πξνζαξκνγή ζην έιιεηκκα εγγπεκέλσλ δαλείσλ (ΟΓΙΔ) 16 16 53 

 
Πνιπηεθληθά ΟΓΑ -9 

   
Πιεξσκέο (-) ζηελ / Δπηζηξνθέο (+) απφ ΔΔ -5 

   
Αλαδξνκηθά δηθαζηηθψλ 2003-2007 27 

 
10 

 
Αλαδξνκηθά δηθαζηηθψλ θαη ελζηφισλ 2012-2014 147 149 149 149 
Παξεκβάζεηο ηνπ ΤΠΔΘΑ 

 
336 

 
88 

Αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε ζπληάμεσλ Γεκνζίνπ 
 

200 
  

Πεξηνξηζκφο κε κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 

9 9 9 
πλεηζθνξά πξνο ηελ ΔΔ γηα ηε δηαρείξηζε πξνζθπγηθψλ ξνψλ     -18 11 
Παξεκβάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο παηδείαο 

   
-300 

Λνηπέο πξνζαξκνγέο  23 10 10 
 

          
Έζνδα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ESA     (Ι + IV.1) 48.417 50.952 50.312 52.018 
Γαπάλεο Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ESA  (IΙ - IV.2) 56.954 57.325 57.682 56.583 
          
V. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ESA -1.725 557 -1.000 1.686 
% ΑΕΠ -1,0% 0,3% -0,6% 0,9% 
V.α. Ιζνδύγην  Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ESA (III + IV) -8.537 -6.373 -7.370 -4.564 
% ΑΕΠ -4,8% -3,7% -4,2% -2,5% 
  

    
Ιζνδύγην Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη ΑΚΑΓΔ (θαηά ESA) -4.914 1.105 1.127 1.456 
Σακεηαθφ ηζνδχγην -4.923 1.103 1.127 1.456 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 9 2 

  
          
Ιζνδύγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ3  (θαηά ESA) 965 1.847 1.687 677 
Σακεηαθφ ηζνδχγην 965 1.847 1.687 677 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 

    
          
Ιζνδύγην Ννζνθνκείσλ – ΠΔΓΤ (θαηά ESA) -227 455 443 497 
Σακεηαθφ ηζνδχγην 101 32 72 -126 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -328 423 371 623 
          
VI. Ιζνδύγην Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA -12.713 -2.966 -4.113 -1.934 
          
Ιζνδύγην ΟΣΑ (θαηά ESA) 501 315 289 54 
Σακεηαθφ ηζνδχγην  489 244 262 68 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 12 71 27 -14 
          
Ιζνδύγην ΟKΑ (εθηόο Ννζνθνκείσλ) (θαηά ESA) -544 -1.044 -1.031 -483 
Σακεηαθφ ηζνδχγην -38 -2.121 -2.054 -879 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο -506 1.077 1.022 397 
          
VII. Ιζνδύγην Γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA -12.756 -3.695 -4.856 -2.363 
% ΑΔΠ -7,2% -2,1% -2,8% -1,3% 
          
Δλνπνηεκέλνη Σόθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 6.701 6.821 6.466 6.366 
% ΑΔΠ 3,8% 3,9% 3,7% 3,5% 
          
VIII. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA -6.055 3.126 1.610 4.003 
% ΑΔΠ -3,4% 1,8% 0,9% 2,2% 
          
ΑΔΠ 176.023 174.438 176.197 182.332 
Γηα ηα έηε 2016 θαη 2017, δελ πεξηιακβάλεηαη πξόγξακκα ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ πξνο ηξίηνπο εθηόο γεληθήο θπβέξλεζεο, ην νπνίν είλαη 
δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξν ζε όξνπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 
 

1 ΓΤΔ: Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο 
2  Πξνυπνινγηζκφο 2016 ζχκθσλα κε ηηο Πξνβιέςεηο 2016 ηνπ Πίλαθα 3.2 ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο Πξνυπνινγηζκνχ 2016.  
3  Σα πνζά πνπ αθνξνχλ ηα έζνδα θαζψο θαη ηηο δαπάλεο απφ θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο εληφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη ζε αθαζάξηζηε 

βάζε. 
4  Γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο, ζηηο πιεξσκέο έηνπο 2015 θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2016 νη επηρνξεγήζεηο ζε θνξείο γηα δαπάλεο κηζζνδνζίαο 

απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ εκθαλίδνληαη ζηηο Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο, θαη νη δαπάλεο γηα εθεκεξίεο ηαηξψλ ΔΤ θαη ΔΚΑΒ εκθαλίδνληαη 
ζηελ θαηεγνξία 'Αζθάιηζε, Πεξίζαιςε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία' θαη ζηηο Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο, αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 2.2 Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο  
ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο ύκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθόιπλζεο 

(ζε εθαη. επξώ) 

  
2015 2016 2017 

ΓΤΔ Πξνϋπνινγηζκόο Δθηίκεζε Πξόβιεςε  

            
1. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζύκθσλα  κε ηε κεζνδνινγία  ESA 

(κεηαθνξά από πίλαθα 2.1) 
-6.055 3.126 1.610 4.003 

           
 Πξνζαξκνγέο ύκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθόιπλζεο 7.333 -2.207 -499 -673 
 Μεηαθνξά εζφδσλ απφ ANFA θαη SMP (ζε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε) -55 -1.672 -375 -345 
 Δπηπηψζεηο απφ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη πξφγξακκα ζηήξημεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ η-

δξπκάησλ 
7.414       

 Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ -26 -551 -179 -330 
 Γηαθνξά θπζηθψλ παξαιαβψλ θαη παξαιαβψλ θαηά EDP ησλ εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ 

 
15 

  
 Γαπάλεο κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ κε αληηθξπδφκελεο 

 
  54 2 

           
2. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο θπβέξλεζεο ζύκθσλα  κε ηε κεζνδνινγία ηεο 

ύκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθόιπλζεο 
1.278 919 1.111 3.330 

  % ΑΔΠ 0,73% 0,53% 0,63% 1,8% 
            

3. ηόρνο ύκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθόιπλζεο -440 872 881 3.191 
  % ΑΔΠ -0,25% 0,50% 0,50% 1,75% 
            

4. Γεκνζηνλνκηθό Πιεόλαζκα (+) ή Κελό (-) ύκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθόιπλζεο 1.718 47 230 139 
  % ΑΔΠ 0,98% 0,03% 0,13% 0,1% 
            
  ΑΔΠ 176.023 174.438 176.197 182.332 
            

 
 
Με θνξνινγηθά έζνδα 
 

Τα κε θνξνινγηθά έζνδα εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.981 εθαη. επξψ, εκθαλίδν-
ληαο αχμεζε θαηά 641 εθαη. επξψ ή 19,2% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2016. Η 
αχμεζε απηή νθείιεηαη, θπξίσο, ζηνπο εμήο παξάγνληεο: 
 

 ζην απμεκέλν, θαηά 325 εθαη. επξψ, πνζφ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ζηα θέξδε 
ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

 ζηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο απφ ην ηίκεκα ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθρψξεζε ησλ 
ηειενπηηθψλ αδεηψλ, χςνπο 85 εθαη. επξψ, θαη 

 ζε ινηπέο παξεκβάζεηο, φπσο ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ επί ησλ 
κεηθηψλ θεξδψλ απφ ηα ηπρεξά παίγληα. 

 
Με ηαθηηθά έζνδα  
 
Τα κε ηαθηηθά έζνδα (έζνδα πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο ρξεκαην-
πηζησηηθήο θξίζεο, έζνδα απφ θαηαξγεζέληεο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη έζνδα απφ ΝΑΤΟ) 
εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζην πνζφ ησλ 445 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 
133 εθαη. επξψ ή 23,0% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο 
ζηα κεησκέλα έζνδα απφ ηηο πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, γηα ηελ 
παξνρή ηεο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (λ.3723/2008), πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ρξε-
καηνδφηεζε απφ ηελ ΔΚΤ, χζηεξα απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηνπο. 
 
Μεηαθνξά απoδόζεσλ από ηε δηαθξάηεζε νκνιόγσλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κε-
ληξηθώλ Τξαπεδώλ ηνπ Επξσζπζηήκαηνο (ANFA) 
 

Απφ ηε κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα 
ραξηνθπιάθηα ησλ Κεληξηθψλ Τξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (ANFAs), θαζψο θαη απφ ην 
Πξφγξακκα Αγνξάο Οκνιφγσλ (SMPs), ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο (ΔΚΤ), πξν-
βιέπνληαη έζνδα χςνπο 375 εθαη. επξψ. Σεκεηψλεηαη φηη ηα έζνδα απηά θαηαηίζεληαη απεπ-
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ζείαο ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (Segregated Account) θαη 
δελ ππνινγίδνληαη ζην απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
Σχκβαζεο Οηθνλνκηθήο Σπκθσλίαο. 
 
Επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζόδσλ 
 
Οη ηακεηαθέο επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσ-
ζνχλ ζηα 3.306 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 38 εθαη. επξψ ή 1,2% έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ 
ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016.  
 
Έζνδα ΠΔΕ 
 
Τα έζνδα ηνπ ΠΓΔ, ζε ηακεηαθή βάζε, εθηηκάηαη φηη ζα θζάζνπλ ζηα 4.376 εθαη. επξψ, κεη-
σκέλα θαηά 44 εθαη. επξψ ή 1,0% ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2016. Ωζηφ-
ζν, ζε δεδνπιεπκέλε βάζε ηα έζνδα ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.944 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 
78 εθαη. επξψ ή 2,0% έλαληη ηνπ ζηφρνπ. 
 
 
Γαπάλεο 
 
Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2016 εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξ-

θσζνχλ ζηα 50.474 εθαη. επξψ (ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ), απμεκέλεο θαηά 44 εθαη. επξψ 

ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ιφγσ θπξίσο ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ απφ εηδη-

θά έζνδα θαη θαηά 961 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2015. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο (πιελ ηφθσλ) ηνπ Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηα-

κνξθσζνχλ ζηα 44.824 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 324 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ 2016 θαη θαηά 1.111 εθαη. ζε ζρέζε κε ην 2015. 

 
Αλάιπζε δαπαλώλ θαηά θαηεγνξίεο 

 
Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 

 

Οη δαπάλεο γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 18.084 εθαη. επξψ, 

πεξίπνπ. Οη δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ 

εθηηκάηαη φηη ζα εκθαλίζνπλ κείσζε ζε ζρέζε κε ην ζηφρν, θπξίσο ιφγσ ηνπ ζεκαληηθά κεη-

σκέλνπ αξηζκνχ ησλ εθηηκψκελσλ απνρσξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο εθηηκψκελεο απφδνζεο ησλ 

εθαξκνδφκελσλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ. Παξάιιεια, ιφγσ ηεο εθηηκψκελεο κείσζεο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ απνρσξήζεσλ, νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή κηζζψλ θ.ιπ. παξνρψλ εθηηκά-

ηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ αχμεζε ε νπνία ζα αληηζηαζκίζεη ηε κείσζε ηεο δαπάλεο γηα πιε-

ξσκή ζπληάμεσλ. 

 
Αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 

 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 14.340 εθαη. επξψ, απ-

μεκέλεο θαηά 95 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016, θπξίσο ιφγσ 

ηεο ελίζρπζεο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ απφ ην απνζεκαηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηε-

ζνχλ απμεκέλεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ δξάζεσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα: 

 

 ηεο βαζκηαίαο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο "Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγ-

γχεο" ζε 30 δήκνπο ηεο ρψξαο θαη 
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 ηεο επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο 

θξίζεο.  
 

 Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηρνξεγήζεσλ) 

 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 5.642 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 442 

εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016, κε ηελ ελίζρπζε ησλ ζρεηηθψλ 

πηζηψζεσλ απφ ην απνζεκαηηθφ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ δαπάλεο θπξίσο γηα:  

 

 ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ, 

 ηελ εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ θαη ακεηάθιεησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη  

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απμεκέλσλ απνδφζεσλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), θπξίσο 

ιφγσ ηεο αλακελφκελεο αλαζεψξεζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ηελ επηζηξνθή 

πνζψλ απφ ην θιείζηκν πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή πξνζηίκσλ γηα ηνπο ρψ-

ξνπο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 
 
Απνδηδόκελνη πόξνη 

 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 3.255 εθαη. επξψ, ζην 

χςνο ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
 
Απνζεκαηηθό 
 

Σην 2016 είραλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο χςνπο 1,0 δηζ. επξψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 

θαη επεηγνπζψλ δαπαλψλ. Απφ ηηο πηζηψζεηο απηέο έρνπλ ήδε θαηαλεκεζεί ζε δηάθνξεο θαηε-

γνξίεο δαπαλψλ θνλδχιηα χςνπο 440 εθαη. επξψ κέρξη 31 Ινπιίνπ 2016. Οη πηζηψζεηο πνπ 

απνκέλνπλ ζα θαιχςνπλ επηπιένλ δαπάλεο, φπσο ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ αζζελέζηεξσλ 

ιφγσ απψιεηαο ηνπ ΔΚΑΣ, νη δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο θαη 

ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ, θαζψο θαη άιιεο έθηαθηνπ ραξαθηήξα δαπάλεο. 

 
Δαπάλεο ηόθσλ 
 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο εθηηκάηαη φηη 

ζα δηακνξθσζνχλ ζε 5.650 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 280 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 
Δαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ από ηνλ Επξσπατθό Μεραληζκό Σηήξημεο (ΕΜΣ) θαη παξάιιειεο 
δαπάλεο εμππεξέηεζεο δεκνζίνπ ρξένπο 
 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 55 εθαη. επξψ, κεησκέ-

λεο θαηά 25 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
 
Εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα  

 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δ-

ζληθήο Άκπλαο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 586 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 12 εθαη. 

επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
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Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ 

 

Τν ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ πξνο θνξείο εληφο (ζε αθαζάξη-

ζηε βάζε) θαη εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 1.748 εθαη. επ-

ξψ, κεησκέλν θαηά 25 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν. 
 
Αλαιήςεηο ρξεώλ θνξέσλ 

 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 554 εθαη. επξψ, 

αθνξνχλ αλαιήςεηο ρξεψλ θνξέσλ θπξίσο εληφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη, ζηελ πεξί-

πησζε απηή, ζε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε είλαη νπδέηεξεο γηα ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηφζν ζε φξνπο ESA, φζν θαη ζε φξνπο ΣΦΓ. 
 
1.2 Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) 
 
Οη πιεξσκέο ηνπ ΠΓΔ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζπλνιηθά ζε 6.750 
εθαη. επξψ. Γηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα δηα-
ηεζνχλ 6.000 εθαη. επξψ, ελψ γηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο 
ζα δηαηεζνχλ 750 εθαη. επξψ. Δθ ηνπ ζπλφινπ ησλ πφξσλ γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, 
πεξίπνπ 3.100 εθαη. επξψ αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε έξγσλ ηνπ 
λένπ ΔΣΠΑ πεξηφδνπ 2014-2020, πεξίπνπ 2.100 εθαη. επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσ-
ζε ησλ πιεξσκψλ θαη ην θιείζηκν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφ-
δνπ 2007-2013, ελψ πεξίπνπ 800 εθαη. επξψ ζα δνζνχλ γηα ινηπά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 
πξνγξάκκαηα θαη ησλ δχν πεξηφδσλ. 
 
O ζηφρνο ηνπ ΠΓΔ γηα ην 2016 εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν ζρέδην δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφ-
ηεηαο, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζηήξημεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Παξάιιεια, επη-
δηψθεηαη ε πςειή απνξξφθεζε ησλ πφξσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε εηζξνή ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο. 
 
Δηδηθφηεξα, ζην έηνο 2016 δίδεηαη έκθαζε αθελφο ζην επηηπρέο δηαρεηξηζηηθφ θιείζηκν ηεο 
πεξηφδνπ 2007-2013, δίρσο απψιεηα θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη ζηε κεηαθνξά φζν ην δπλαηφ πε-
ξηζζφηεξσλ κε πινπνηεκέλσλ έξγσλ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, πξνθεηκέλνπ λα απν-
θεπρζεί ε επηβάξπλζε ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ θαη αθεηέξνπ, ζηελ επηηάρπλζε ησλ δη-
αδηθαζηψλ ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο πεξηφδνπ 2014-2020 (ΔΣΠΑ, Αγξνηη-
θήο Αλάπηπμεο, Αιηείαο θαη Θάιαζζαο θ.ιπ.).  
 
Πέξαλ απηνχ, επηδηψθεηαη ε νινθιήξσζε φζσλ έξγσλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 δελ κεηαθεξ-
ζνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο λέαο πεξηφδνπ, νχησο ψζηε λα απνθεπρζεί ε απψιεηα θνηλνηηθψλ 
πφξσλ. 
  
Σεκαληηθή είλαη θαη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ βαξχλνπλ ηνπο πφξνπο ηνπ εζληθνχ ζθέινπο 
ηνπ ΠΓΔ, γηα ηελ πξνψζεζε αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηπρφλ ζπλέξγεηεο κε ηα ζπγ-
ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. 
 
1.3 Λνηπνί ηνκείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 
Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ 
 
Τν ηζνδχγην ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ην 2016 εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 1.127 ε-
θαη. επξψ, ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ην ζηφρν πνπ είρε ηεζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ (ζηφρνο 
Πξνυπνινγηζκνχ 1.105). 
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Σηηο εθηηκήζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ εληάρζεθαλ ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ, Τακείν Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ θαη Δπελδχζεσλ, Λεηηνπξγφο Αγνξάο Ηιεθηξηθήο 
Δλέξγεηαο) απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δελ είραλ ελζσκαησζεί ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016. 
 
Δπαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ 
 
Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ 
ΓΔΚΟ γηα ην έηνο 2016, εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμεη αξλεηηθή απφθιηζε χςνπο 160 εθαη. επξψ 
ζε ζρέζε κε ηνλ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί (ζηφρνο Πξνυπνινγηζκνχ 1.847 εθαη. επξψ, εθηίκεζε 
1.687 εθαη. επξψ). 
  
Η απφθιηζε απηή νθείιεηαη: 

 ζηελ επηβάξπλζε ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 

ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ (-316 εθαη. επξψ), ζηελ αχμεζε θαηά 315 εθαη. επξψ ησλ επηρν-

ξεγήζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ιφγσ αλάιεςεο κέξνπο ηνπ ρξένπο ηνπ ΟΣΔ 

απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, πνπ ζε φξνπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη νπδέηεξν, 

 ζηελ αλαζεψξεζε πξνο ην δπζκελέζηεξν ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηα έζνδα ηνπ Πξάζηλνπ 

Τακείνπ, ιφγσ ηεο παξάηαζεο πνπ δφζεθε ην Φεβξνπάξην 2016 ζηελ ππνβνιή αηηήζεσλ 

ησλ ηδηνθηεηψλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.4178/2013,  

 ζηα κεησκέλα έζνδα ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ θαη 

 ζηελ θαηαβνιή απμεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ ζηνπο αγξφηεο απφ ηνλ ΔΛΓΑ 

γηα ηηο δεκηέο ζην θπηηθφ θαη δσηθφ θεθάιαην. 
 
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
 
Τν ηζνδχγην ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε δεκνζηνλνκη-
θή βάζε, αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα 289 εθαη. επξψ γηα ην 2016, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην η-
ζνδχγην ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΟΤΑ θαη ηε κεηαβνιή ησλ 
απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ. Οη εθηηκήζεηο ηνπ 2016 (289 εθαη. επξψ) δηακνξθψζεθαλ κε βά-
ζε ηελ εθηέιεζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη είλαη 
κεησκέλεο θαηά 26 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ πνπ είρε ηεζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2016 
(315 εθαη. επξψ). Η απφθιηζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
 
Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) 
 
Τν ηακεηαθφ ηζνδχγην ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Αζθαιηζηηθά Τακεία, Οξ-
γαληζκνί Απαζρφιεζεο θαη ΔΟΠΥΥ) αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε έιιεηκκα χςνπο 2.054 
εθαη. επξψ ρακειφηεξν θαηά 67 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ είραλ πεξηιεθζεί 
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016.  
 
Η εμέιημε απηή απνδίδεηαη θπξίσο: 
 

 ζηε κείσζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο γηα θχξηεο ζπληάμεηο, θαηά 367 εθαη. επξψ θπ-
ξίσο ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο πξνζαξκνγήο ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηνπ λένπ 
ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ κε βάζε ην λ.4387/2016, 

 ζηηο απμεκέλεο, έλαληη ηεο αξρηθήο πξφβιεςεο, δαπάλεο γηα επηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαη 

 ζηηο απμεκέλεο δαπάλεο γηα πξνλνηαθέο παξνρέο. 
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Σε δεκνζηνλνκηθή βάζε ην έιιεηκκα ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εθηηκάηαη φηη 
ζα δηακνξθσζεί ζε 1.031 εθαη. επξψ πεξίπνπ, ρακειφηεξν θαηά 13 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε 
ην ζηφρν πνπ είρε ηεζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016.  
 
 Αζθαιηζηηθά Σακεία 
 
Τν ηακεηαθφ έιιεηκκα ησλ Αζθαιηζηηθψλ Τακείσλ αλακέλεηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 135 εθαη. 
επξψ πεξίπνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2016 θαη ζα δηακνξθσζεί ζηα 
2.056 εθαη. επξψ. Η εμέιημε απηή νθείιεηαη θπξίσο: 
 

 ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ζπληάμεηο, θχξηεο θαη επηθνπξηθέο, θαηά 243 εθαη. επξψ, 
θαζψο θαη  

 ζηελ αχμεζε ησλ πξνλνηαθψλ παξνρψλ θαηά 100 εθαη. επξψ, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο 
θαηά 93 εθαη. επξψ ηεο εθηηκψκελεο δαπάλεο γηα ην ΔΚΑΣ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή πξφ-
βιεςε.  

 
Δηδηθφηεξα, ε δαπάλε γηα ην ΔΚΑΣ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε 771 έλαληη αξρηθήο πξφ-
βιεςεο γηα 678 εθαη. επξψ. Η αχμεζε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ εθαξκνγή ηεο αλα-
πξνζαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο απφ 1/6/2016 αληί 1/1/2016.  
 
Βειηίσζε, ζε ζρέζε κε ηνλ ζηφρν, αλακέλεηαη θαη ζηηο απιήξσηεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο, 
νη νπνίεο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηηο απιήξσηεο παξνρέο εθάπαμ θαη κεξηζκάησλ. Απηφ 
πξνθχπηεη δηφηη κε ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ (λ. 4387/2016) θαζνξίζηεθε ν 
λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ γηα ηηο εθάπαμ παξνρέο θαη ηα κεξίζκαηα, νπφηε θαη αλακέλεηαη ηα 
Αζθαιηζηηθά Τακεία λα πξνβνχλ ζε εθθαζάξηζε εθθξεκψλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ 
ην Σεπηέκβξην 2013 θαη κεηά. 
  
Ταπηφρξνλα, ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 
πξνρσξά ζηηο δηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο: 
 
α) ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο ζην λέν Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ) 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, θαη 
β) των υορέων επικοσρικής ασυάλισης και ησλ ηακείσλ πξφλνηαο ζην Δληαίν Τακείν Δπη-

θνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Δθάπαμ Παξνρψλ (ΔΤΔΑΔΠ), κε γλψκνλα ηφζν ηελ απινπνίεζε 
ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ φζν θαη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζνλνκίαο γηα 
ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

 
Τέινο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ηα έζνδα ησλ Αζθαιηζηηθψλ Τακείσλ, ην Υπνπξγείν Δξ-
γαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπλερίδεη λα πινπνηεί ζπγθε-
θξηκέλεο δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ εη-
ζθνξψλ.  
 
 Οξγαληζκνί Απαζρόιεζεο 
 
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) γηα ην έ-
ηνο 2016 εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζεη ζεηηθφ ηακεηαθφ ηζνδχγην χςνπο 302 εθαη. επξψ, π-
ςειφηεξν θαηά 93 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ πνπ είρε ηεζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
2016 (209 εθαη. επξψ). Σε δεκνζηνλνκηθή βάζε ην ηζνδχγην αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε 
307 εθαη. επξψ. 
 
Γηα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ 500 εθαη. επξψ θαη γηα επηδφκαηα 
αλεξγίαο 887 εθαη. επξψ, έλαληη αξρηθήο πξφβιεςεο 500 θαη 830 εθαη. επξψ αληίζηνηρα.  
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 Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) 
 
Με βάζε ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΟΠΥΥ πξνθχπηεη απφθιηζε απφ 
ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ιφγσ αχμεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ ινηπψλ πα-
ξνρψλ αζζέλεηαο (δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, λνζήιηα ηδησηηθψλ θιηληθψλ, θπζηθνζεξαπείεο, 
ζπκβεβιεκέλνη γηαηξνί, δαπάλεο αζθαιηζκέλσλ ΔΟΠΥΥ). Η εμέιημε απηή απνηππψλεη, ελ 
κέξεη, ηελ επίπησζε ηεο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο ησλ αλαζθάιηζησλ πνιηηψλ ζηε δαπάλε γηα 
παξνρέο πγείαο θαη ηελ ππέξβαζε δαπαλψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζην κεραληζκφ απηφκαηεο ε-
πηζηξνθήο (clawback) θαη θιηκαθνχκελνπ πνζνζηνχ επηζηξνθήο (rebate).  
 
Παξάιιεια, θαηαβάιιεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα επηηάρπλζεο ησλ πιεξσκψλ κε ηαπηφρξν-
λε κείσζε ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θπξίσο κέζσ ηεο εηδηθήο ρξεκα-
ηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθαζάξηζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ βξίζθεηαη ζε 
εμέιημε κε βάζε ην λ. 4281/2014. 
 
Δηδηθά, γηα ην ζθέινο ησλ εζφδσλ ζεκεηψλεηαη φηη έρεη ήδε απνηππσζεί ε αχμεζε ησλ αζθα-
ιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο εηζθνξάο 
γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φισλ ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο απφ 4% ζε 6% επί ησλ θπ-
ξίσλ ζπληάμεσλ θαη ζηε ζέζπηζε αληίζηνηρεο εηζθνξάο ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο 
(λ.4334/2015), κε εθηηκψκελε απφδνζε εζφδσλ χςνπο 717 εθαη. επξψ ζην 2016. 
 
Ταπηφρξνλα, ν ΔΟΠΥΥ πινπνηεί δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ ηφ-
ζν ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε φζν ζηηο ινηπέο παξνρέο αζζέλεηαο αιιά θαη ζηελ έγθαηξε εί-
ζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ επηζηξνθψλ απφ rebate θαη clawback. Δηδηθφηεξα αλαθέξνληαη: 
 

 ε ειεθηξνληθή εθθαζάξηζε, απφ 1/1/2016, ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ γηα ηνπο παξφρνπο 
πγείαο, πιελ θαξκαθνπνηψλ, κε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη 

 κεληαίνο ππνινγηζκφο θαη απηφκαηε «είζπξαμε» ηνπ rebate γηα ηελ θαηεγνξία ησλ ινηπψλ 
παξφρσλ πγείαο (πιελ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ θαη ηδησηηθψλ θαξκαθείσλ) κέζσ ησλ 
ππνβνιψλ ησλ δαπαλψλ ησλ παξφρσλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 
Ννζνθνκεία – Πξσηνβάζκην Δζληθό Γίθηπν Τγείαο (ΠΔΓΤ) 
 
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ ΠΔΓΥ σο πξνο ην ζθέινο ησλ εζφδσλ θαη ησλ 
εμφδσλ αλακέλεηαη φηη ζα θηλεζεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη 
φηη ζηηο κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Ταθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πφξνη πνπ ζα 
δηαηεζνχλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εθεκεξηψλ ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ινηπψλ παξν-
ρψλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4316/2014. Γηεπθξηλίδε-
ηαη φηη ε εκθαληδφκελε ζψξεπζε απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζα αληηκεησπηζηεί απφ ηελ εηδηθή 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθαζάξηζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη αλακέλε-
ηαη λα εμαιεηθζεί πιήξσο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, κε ηελ πξνυπφζε-
ζε ηεο χπαξμεο επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο ηαρείαο πινπνίεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πιεξσκψλ. 
  
Σεκεηψλεηαη φηη γηα πξψηε θνξά: 
α) ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιν ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

Ωλάζεηνπ Καξδηνρεηξνπξγηθνχ Κέληξνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη πιένλ ζην κεηξψν Φν-
ξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληζηηθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο θαη  

β) εθαξκφδεηαη ν κεραληζκφο απηφκαησλ επηζηξνθψλ (clawback) ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε 
ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. 

 
Παξάιιεια, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην λ. 4336/2015, ην Υπνπξγείν Υγείαο ζρεδηάδεη λα πξν-
ρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο, απνζθνπψληαο 
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ζηε βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, φπσο επίζεο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηε-
ξε θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκείσλ. Δλδεηθηηθά, κεηαμχ άιισλ, αλαθέξνληαη 
ε ζπλερήο πξνζπάζεηα δηείζδπζεο ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ θαη ζηνπο ελδνλνζνθνκεηαθνχο 
αζζελείο, ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ πξνκεζεηψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αλά δξαζηηθή 
νπζία απφ ηα λνζνθνκεία, ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ εληαίνπ ζπ-
ζηήκαηνο πξνκεζεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε εηζαγσγή ζπζηήκαηνο Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ 
Ννζειίσλ (ΚΔΝ) ή άιιεο δηεζλψο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο θνζηνιφγεζεο ησλ δξαζηεξη-
νηήησλ ησλ λνζνθνκείσλ. 
 
Δράσεις 2016-2017 
 

 Γηείζδπζε ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ θαη ζηνπο ελδνλνζνθνκεηαθνχο αζζελείο ζε πνζν-
ζηφ 50% ην 2016 θαη έσο 60% ηνλ Ινχλην ηνπ 2017, 

 αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ πξνκεζεηψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αλά δξαζηηθή νπζία 
απφ ηα λνζνθνκεία ζηα 2/3 επί ηνπ ζπλφινπ έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 θαη ζηα 3/4 επί 
ηνπ ζπλφινπ έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2017, 

 πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ πξνκεζεηψλ πνπ δηελεξγνχληαη θεληξηθά ζε πνζν-
ζηφ 60% έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 θαη 

 ιήςε πεξαηηέξσ δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ε εθηηκψκελε 
δηαθνξά (gap) κεηαμχ ηνπ χςνπο ηεο δαπάλεο γηα ην 2017 θαη ηεο νξνθήο ηνπ κεραλη-
ζκνχ απηφκαησλ επηζηξνθψλ (clawback) βαίλεη κεηνχκελε θαηά ηνπιάρηζηνλ 30% ζε 
ζρέζε πξνο ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 
 
1.4 Λνηπέο παξεκβάζεηο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 
 
Αλζξσπηζηηθή θξίζε  
 
Με ην λ.4320/2015 ζεζκνζεηήζεθε κηα ζεηξά άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλ-
ζξσπηζηηθήο θξίζεο. Γηα ηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε αηφκσλ θαη λνηθνθπξηψλ πνπ δηα-
βηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο εθαξκφζζεθαλ νη αθφινπζεο εηδηθφηεξεο δξάζεηο: 
 

 επηδφηεζε ζίηηζεο, 

 επηδφηεζε ελνηθίνπ, 

 δσξεάλ επαλαζχλδεζε θαη παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
 

Η αξρηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 2015 νδήγεζε ζηε ρξνληθή επέθηαζή ηνπ κέρξη θαη 
ην ηέινο ηνπ 2016 έηζη ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλ-
ζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλάγθεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πξφγξακκα 
αληηκεηψπηζεο ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, απφ ην 2017 θαη κεηά, ζα ελζσκαησζνχλ θαη ζα 
θαιχπηνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο ζε εζληθή θιί-
καθα, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη επηθαιχςεηο κεηαμχ ησλ δχν πξνγξακκάησλ ζε 
ζπλζήθεο δεκνζηνλνκηθήο ζηελφηεηαο.  
 
 Κνηλσληθό Δηζόδεκα Αιιειεγγύεο 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 235 λ. 4389/2016 «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ» (ΦΔΚ 94 Α΄) ηέζεθε ζε βαζκηαία εζληθή εθαξκνγή ην 
πξφγξακκα ππφ ηνλ ηίηιν «Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο», αξρηθά ζε ηξηάληα (30) κη-
θξνχο θαη κεζαίνπο Γήκνπο θαη ζηε ζπλέρεηα παλειιαδηθά. Η πξψηε θάζε ηνπ σο άλσ Πξν-
γξάκκαηνο, πνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξφλνηαο, ιήγεη ζηηο 
31 Γεθεκβξίνπ 2016. 
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Η επηηπρήο αξρηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θξίλεη θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζηαδηαθή 
εθαξκνγή ηνπ ζε εζληθφ επίπεδν, ζην ζχλνιν ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο εληφο ηνπ 2017. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεηο χςνπο 760 εθαη. επ-
ξψ, ελψ παξάιιεια αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο πφξσλ κφληκνπ ρα-
ξαθηήξα πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνλνηαθνχ ράξηε. Σηελ ίδηα θαηεχ-
ζπλζε πξνζαλαηνιίδεηαη θαη ε ζρεηηθή κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο αλαθνξηθά κε ηα 
δεδνκέλα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηε ρψξα, φπνπ γίλεηαη εθηε-
λήο αλαθνξά ζην πθηζηάκελν θαηαθεξκαηηζκέλν ζχζηεκα ζε επίπεδν παξνρψλ θαη θνηλσλη-
θψλ δνκψλ θαη πξνηείλνληαη δηάθνξνη ηξφπνη γηα ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο απηνχ. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ παξνρψλ (επηδνκάησλ), ε έληαμή ηνπο ζε 
ζρήκα εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, ε θαιχηεξε ζηφρεπζε ζε νκάδεο πιεζπζκνχ, ε απινχζηεπ-
ζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ε ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θ.ιπ. 
 
Τν ελ ιφγσ πξφγξακκα ελζσκαηψλεη θαη ην παιαηφηεξν πξφγξακκα ηνπ «Διάρηζηνπ Δγγπε-
κέλνπ Δηζνδήκαηνο» πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 2014 θαη ιεηηνχξγεζε κφλν απνζπαζκαηη-
θά θαη φρη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Δίλαη έλα πξφγξακκα ακηγψο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα, α-
πεπζχλεηαη ζε λνηθνθπξηά, πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη ιεηηνπξγεί θαηά 
ηξφπν ζπκπιεξσκαηηθφ ζην πιαίζην εθαξκνγήο δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο 
θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
 
 Αληηζηαζκηζηηθά κέηξα ΔΚΑ 
 
Καηφπηλ ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ θαηαβνιήο ηνπ ΔΚΑΣ (λ.4387/2016) ην Υπνπξγείν Δξ-
γαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έιαβε ζεηξά αληηζηαζκηζηηθψλ 
κέηξσλ απφ 1/8/2016 κε γλψκνλα ηελ άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ε-
πηδφκαηνο απηνχ. Δηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 
 

 πιήξεο απαιιαγή απφ ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζε φζνπο δηθαηνχρνπο απψιεζαλ ηελ πα-
ξνρή, 

 έθηαθηε κεληαία νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηζφπνζε κε ηελ παξνρή πνπ θαηαξγήζεθε ζε πξψ-
ελ δηθαηνχρνπο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 80%, 

  έθηαθηε κεληαία νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζην/ζηε ζχδπγν κε ην κηθξφηεξν αηνκηθφ εηζφδε-
κα ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ΔΚΑΣ θαη απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο. 

 
Δηδηθφηεξα γηα ην έηνο 2016 ζεζπίδνληαη ηα εμήο ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα: 
  

 απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε φζνπο απψιεζαλ πα-
ξνρή ΔΚΑΣ άλσ ησλ ηξηάληα (30) επξψ κεληαίσο,  

 ρνξήγεζε κεληαίαο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ζε ζπληαμηνχρνπο πνπ απψιεζαλ παξνρή πν-
ζνχ 115 επξψ κεληαίσο θαη άλσ ηζφπνζεο κε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 30% ηεο απψ-
ιεηαο.  

 
Μεηαλαζηεπηηθέο ξνέο 
 

Ήδε απφ ην 2015 παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε δηαρείξηζεο κίαο απμαλφκελεο ξνήο πξνζθχγσλ 

θαη κεηαλαζηψλ. Σε απηήλ ηελ πξνζθπγηθή θξίζε ν ξφινο ηεο ρψξαο  είλαη θνκβηθφο θαζψο 

απνηειεί βαζηθή πχιε εηζφδνπ πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

Η αληηκεηψπηζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ έρεη ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή δηάζηαζε 

ιφγσ ησλ πξφζζεησλ αλαγθψλ γηα επηρνξεγήζεηο ηνπ θξάηνπο ζηνπο  εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

ησλ δαπαλψλ πξνκεζεηψλ, ηεο αλάιεςεο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δεζκεχζεσλ ζε βάξνο 

ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ, ηεο αλάγθεο δεκηνπξγίαο λέσλ ππνδνκψλ, 
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θαζψο θαη ηεο παξνρήο επηπιένλ ππεξεζηψλ (αζχινπ, πξψηεο ππνδνρήο, ζηέγαζεο θαη ζίηη-

ζεο, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θ.ιπ.). 

  

Η θαζαξή επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (δαπάλεο θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κείνλ εηζ-

ξνέο απφ ΔΔ) εμαηξείηαη απφ ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζε φξνπο 

ΣΦΓ.  

 

Γηα ην 2017 έρεη πξνβιεθζεί φηη νη ζρεηηθέο δαπάλεο θαη νη αλάινγεο εηζξνέο ζα δηακνξθσ-

ζνχλ ζηα επίπεδα ησλ 100 εθαη. επξψ πεξίπνπ. 
 
 
1.5 Δμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ 
 
Σηνπο ζηφρνπο ηεο Σχκβαζεο Φξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραλη-
ζκφ Σηαζεξφηεηαο-ΔΜΣ έρεη πεξηιεθζεί θαη ε απνπιεξσκή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψ-
ζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηξίηνπο, θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε θαη απνπιεξσκή ησλ 
εθθξεκψλ αηηήζεσλ επηζηξνθήο θφξσλ θαη ζπληαμηνδφηεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνβιέπε-
ηαη εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ΔΜΣ εληφο ηνπ 2016 θαη σο θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 
2017 ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ 6,6 δηζ. επξψ κε θχξην ζηφρν ηε κείσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 
  
Σε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνέβιεςε ηελ ελίζρπζε ησλ πξνυ-
πνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφ-
ζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο ηξίηνπο, θαη κέρξη ην χςνο απηψλ θαηά ηελ 30/4/2016, βάζεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4281/2014. Οη πξνυπνζέζεηο, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ινηπέο ιεπηνκέ-
ξεηεο θαζνξίζηεθαλ κε ηελ αξηζ. 2/57103/ΓΠΓΚ/23.6.2016 (Β΄1932) απφθαζε ηνπ Αλαπιε-
ξσηή Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
 
Σην ηέινο ηνπ κελφο Ινπλίνπ 2016 εθηακηεχηεθε απφ ηνλ ΔΜΣ πνζφ χςνπο 1,8 δηζ. επξψ, ζε 
εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζπζηάζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηελ αξηζ. 2/56170/ΓΛΓ/21.6.2016 
απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Β΄ 1894). Η ζρεηηθή δηάζεζε ησλ πφξσλ 
γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο μεθίλεζε ζηα 
κέζα ηνπ κελφο Ινπιίνπ 2016. 
 
Σχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία, σο ην ηέινο Απγνχζηνπ, έρνπλ κεηαθεξζεί πηζηψζεηο ζηνπο 
πξνυπνινγηζκνχο ησλ Υπνπξγείσλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο χςνπο 1,85 δηζ. 
επξψ. Δπηπιένλ, δηαηέζεθε ξεπζηφηεηα χςνπο 152 εθαη. επξψ γηα ηελ απνπιεξσκή εθθξε-
κψλ επηζηξνθψλ θφξσλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζπκςεθηζκνχο ησλ ππνρξεψζεσλ κεηαμχ 
ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ ηξίησλ, νη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κε 
πνζφ χςνπο 1,43 δηζ. επξψ.  
 
Κξηηήξην γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πνζψλ ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απνηέιεζε ε 
δπλαηφηεηα άκεζεο απνξξφθεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζε-
ζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Η θαηαλνκή ηεο δηαηεζείζαο ρξεκαηνδφηεζεο αλά ππνηνκέα ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 2.3. 
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Πίλαθαο 2.3 Δληζρύζεηο πηζηώζεσλ – επηρνξεγήζεηο γηα ηελ εμόθιεζε 
ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2016 

(ζε εθαη. επξώ) 
Φνξέαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  Ινύιηνο Αύγνπζηνο ύλνιν 
Κξάηνο  465 9 474 
ΟΣΑ 0 30 30 
ΟΚΑ 383 119 502 
Ννζνθνκεία 580 7 587 
Ννκηθά Πξφζσπα θαη ΓΔΚΟ 245 11 257 
Γεληθή Κπβέξλεζε  1.673 176  1.849 
Δπηζηξνθέο θφξσλ 46 106 152 
ύλνιν 1.719 282 2.001  

 
Απφ ην πνζφ απηφ εμνθιήζεθαλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο χςνπο 1,35 δηζ. 
επξψ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2.4. Δπηπιένλ, εμνθιήζεθαλ εθθξεκείο επηζηξνθέο θφξσλ θα-
ζαξνχ πνζνχ (κεηά ηε δηελέξγεηα ζπκςεθηζκψλ) 88 εθαη. επξψ. 
 
 

Πίλαθαο 2.4 Πιεξσκέο ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ θνξέσλ 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2016 

(ζε εθαη. επξώ) 

 Φνξέαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  Ινύιηνο 
Αύγνπζηνο 

(πξνζσξηλά ζηνηρεία) ύλνιν 
Κξάηνο  1 205 206 
ΟΣΑ 0 7 7 
ΟΚΑ 65 342 407 
Ννζνθνκεία 136 347 483 
Ννκηθά πξφζσπα θαη ΓΔΚΟ 239 13 252 
Γεληθή Κπβέξλεζε 440 914 1.354 
Δπηζηξνθέο θφξσλ 46 42 88 
ύλνιν 486 957 1.443 

 
Οη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ην κήλα Απξίιην αλέξρνληαλ ζε 5,6 
δηζ. επξψ. Αληίζηνηρα, νη εθθξεκείο επηζηξνθέο θφξσλ αλέξρνληαλ ζε 1,2 δηζ. επξψ. Η εμέιη-
μή ηνπο παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 2.5. 
 
 

Πίλαθαο 2.5 Δμέιημε ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2016 
(ζε εθαη. επξώ) 

 Φνξέαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  Γεθέκβξηνο 2015 Απξίιηνο 2016 Μάηνο 2016 Ινύληνο 2016 Ινύιηνο 2016 
Κξάηνο  451 665 676 666 677 
ΟΣΑ 301 367 357 359 371 
ΟΚΑ 2.765 2.875 3.067 3.146 3.028 
Nνζνθνκεία 931 1.121 1.146 1.184 1.119 
Ννκηθά πξφζσπα 257 528 556 574 338 
Γεληθή Κπβέξλεζε 4.705 5.556 5.802 5.930 5.534 
Δπηζηξνθέο θφξσλ 1.287 1.182 1.259 1.311 1.356 
ύλνιν 5.992 6.738 7.061 7.241 6.890 

 
 
Υπφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νκαιήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ΔΜΣ γηα ηελ απνπιεξσκή ιεμη-
πξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο πξνζπάζεηαο εμφθιεζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο θνξείο, εθηηκάηαη φηη ζα βειηησζεί ν ξπζκφο απνπιεξσκήο ηνπο θαη 
ζα κεησζνχλ ζεκαληηθά σο ην 2017.  
 
Οη εθηακηεχζεηο ησλ επηρνξεγήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθαζάξηζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππν-
ρξεψζεσλ ζα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο εθηακηεχζεηο ησλ δφζεσλ απφ ηνλ ΔΜΣ, ιακ-
βάλνληαο ππφςε θαη ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο πφξσλ απφ ηνπο θνξείο. 
 
Τα πνζά ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ εθηακηεχνληαη απφ 
ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη εκθαλίδνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ινηπψλ θνξέσλ 
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε ηζφπνζε αχμεζε ησλ εζφδσλ (είζπξαμε επηρνξεγήζεσλ απφ ην 
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θξάηνο) θαη αχμεζε ησλ πιεξσκψλ ηνπο. Σε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε επέξρεηαη αληίζηνηρε 
κείσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηδηψ-
ηεο, θαζηζηψληαο ηελ φιε δηαδηθαζία δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξε.  
 
 

2. Πξνβιέςεηο 2017 
 
Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο θαη γηα ην έηνο 2017 είλαη ε επίηεπ-
με ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Σχκβαζε Φξεκαηνδνηηθήο Γηεπ-
θφιπλζεο θαη ησλ βηψζηκσλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηελ εδξαίσζε ηνπ θιίκαηνο 
εκπηζηνζχλεο γηα καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο κε έκθαζε παξάιιεια ζηελ θνηλσληθή ζπλν-
ρή. Η λέα δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, φπσο ζπκθσλήζεθε κε ηνπο Θεζκνχο πξνβιέπεη ζηφ-
ρν πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 1,75%, ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ απηφλ πνπ είρε ηεζεί ζην 
πξνεγνχκελν πξφγξακκα, απειεπζεξψλνληαο έηζη ρψξν γηα ηε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο νηθν-
λνκίαο, δίδνληαο παξάιιεια έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ γηα ηε ζηαδηαθή 
απνθαηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνξξνπηψλ. 
 
Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ επηρεηξείηαη κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ δξάζεσλ φπσο: 
 

 αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δη-
αθάλεηα θαη ινγνδνζία ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, 

 ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, 

 πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ, 

 δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ην-
κέα, 

 εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, 

 δηαρείξηζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο θαη εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ κε αλαπηπμηαθή 
πξννπηηθή, 

 δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ εη-
ζνδήκαηνο αιιειεγγχεο),  

 ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε ρξεκαηνδφηεζε 
απφ ην Πξφγξακκα Σηήξημεο θαη 

 αλακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα εηδηθά κηζζνιφγηα. 
 
Πέξαλ απηψλ, ζεκεηψλεηαη φηη γηα ην 2017 έρνπλ πξνβιεθζεί δαπάλεο ζπλνιηθνχ χςνπο 300 
εθαη. επξψ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 
θαη ηεο παηδείαο.  
 
2.1 Βαζηθά κεγέζε πξνϋπνινγηζκνύ 
 
Γηα ην έηνο 2017, ζχκθσλα ηε κεζνδνινγία ηεο ΣΦΓ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζε 3.330 εθαη. επξψ ή 1,8% ηνπ ΑΔΠ, παξνπζηά-
δνληαο αχμεζε έλαληη ηνπ ζηφρνπ (ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 3.191 εθαη. επξψ ή 1,75% ηνπ 
ΑΔΠ) θαηά 139 εθαη. ή 0,1% ηνπ ΑΔΠ.   
 
Με βάζε ηε κεζνδνινγία ηνπ ESA, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα χςνπο 4.003 εθαη. επξψ ή 2,2% ηνπ ΑΔΠ, 
ελψ ην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζεη έιιεηκκα χςνπο 2.363 
εθαη. επξψ ή 1,3% ηνπ ΑΔΠ. 
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2.2 Σαθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
 
Έζνδα  
 
Τα θαζαξά έζνδα ηνπ Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζε ηακεηαθή βάζε, πξνβιέπεηαη λα δηα-
κνξθσζνχλ ζηα 48.289 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 0,3% πεξίπνπ, έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ γηα 
ην 2016. 
 
Η αχμεζε απηή, νθείιεηαη ηφζν ζηελ αλακελφκελε βειηίσζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξη-
βάιινληνο, φζν θαη ζηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζην πιαίζην ηεο ΣΦΓ. 
 
Δηδηθφηεξα: 
 

 Οη άκεζνη θφξνη πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 20.356 εθαη. επξψ. Σηα έζνδα 
απηά πεξηιακβάλεηαη θαη πνζφ χςνπο 348 εθαη. επξψ, ιφγσ ηεο είζπξαμεο, ηνλ Ιαλνπάξην 
2017 ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηνπ ΔΝΦΙΑ ηνπ έηνπο 2016. Ωζηφζν, ην πνζφ απηφ, ζε δεκν-
ζηνλνκηθή βάζε, ζα ππνινγηζζεί ζην έηνο 2016. 
Σεκεηψλεηαη φηη νη άκεζνη θφξνη είλαη κεησκέλνη ζε ζρέζε κε ην 2016, θαηά ην πνζφ ησλ 
εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γεκφζην, εθηηκψκελνπ χςνπο 664 εθαη. επξψ, πνπ πιένλ 
απνηειεί πφξν ηνπ ΔΦΚΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016. 

 Οη έκκεζνη θφξνη, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζην πνζφ ησλ 26.268 εθαη. επξψ.  

 Τα έζνδα απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο πξνβιέπνληαη ζηα 437 εθαη. επξψ πεξίπνπ.  
 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα κε θνξνινγηθά έζνδα, θαζψο θαη ηα κε ηαθηηθά 
έζνδα ζην 2017, είλαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε απηά ηνπ 2016, ιφγσ ησλ κεησκέλσλ πξνβιέ-
ςεσλ είζπξαμεο θαηά 375 εθαη. επξψ απφ ην κέξηζκα ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη θαηά 
131 εθαη. επξψ απφ ηηο πξνκήζεηεο θξαηηθψλ εγγπήζεσλ ζην πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο ξεπ-
ζηφηεηαο απφ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, αληίζηνηρα. 
 
Τα έζνδα ηνπ ΠΓΔ εθηηκψληαη ζε 4.155 εθαη. επξψ, ζε ηακεηαθή βάζε, θαη 3.900 εθαη. επξψ, 
ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.  
 
Γαπάλεο 
 
Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 

49.142 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 1.332 εθαη. επξψ έλαληη ηεο εθηίκεζεο γηα ην έηνο 2016, 

θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε αθαζάξηζηε βάζε ζε 

θνξείο εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ζην φηη δελ πξνβιέπνληαη δαπάλεο γηα αλαιή-

ςεηο ρξεψλ θνξέσλ. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 

43.592 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 1.232 εθαη. επξψ έλαληη ηεο εθηίκεζεο γηα ην έηνο 2016, 

γηα ηνπο ίδηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. 

 

 
Αλάιπζε δαπαλώλ θαηά θαηεγνξίεο 

 
Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 

 

Οη δαπάλεο γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 12.293 εθαη. επξψ, 

ζηηο νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαη νη επηπηψζεηο απφ: 
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 ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνρσξήζεσλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ζπλερηδφκελε θαη γηα 

ην 2017, 

 ην γεγνλφο φηη νη ζπληάμεηο Γεκνζίνπ απφ 1/1/2017 ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Δληαίν 

Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ), ν νπνίνο ζα επηρνξεγείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ 

απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

 ηελ έλαξμε απφ 1/1/2017 θαηαβνιήο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο απφ ην θξάηνο σο εξγνδφηε 

ππέξ ηνπ ΔΦΚΑ, γηα ηνπο ππαιιήινπο κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

 ηελ αιιαγή ηνπ θαλφλα πξνζιήςεσλ ζε 1 πξνο 4 απφ 1 πξνο 5 πνπ ίζρπε γηα ην 2016. 

 
Αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 

 

Οη ζρεηηθέο δαπάλεο πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 20.259 εθαη. επξψ. Οη πηζηψζεηο 

απηέο εγγξάθνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, 

ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία (επηδφκαηα πνιπηέθλσλ, 

επίδνκα ζέξκαλζεο, απφδνζε πφξσλ ζην ΑΚΑΓΔ, θαζψο θαη ζε άιιεο δαπάλεο θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα). 

 

Σηηο παξαπάλσ δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δξάζεηο γηα: 

 

 ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο, 

 ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη  

 ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ησλ ππεξρξεσκέ-

λσλ λνηθνθπξηψλ.  

 
Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηρνξεγήζεσλ) 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ απηψλ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο χςνπο 5.352 εθαη. 

επξψ. Οη δαπάλεο απηέο θαιχπηνπλ: 

 

 ηηο θαηαλαισηηθνχ ραξαθηήξα δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηνπ θξάηνπο, 

 ηηο δαπάλεο γηα πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

 ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο θαη ινηπέο δαπάλεο, 

 ηηο απνδφζεηο πξνο ηελ ΔΔ, 

 ηηο επηδνηήζεηο γεσξγίαο, 

 ηηο επηρνξεγήζεηο ζε θνξείο εληφο θαη εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη 

 ηηο εηζθνξέο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

 
Απνδηδόκελνη πόξνη 

 

Οη πηζηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.119 εθαη. επξψ.  
 
Απνζεκαηηθό  

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη έθηαθηνπ ραξαθηήξα δαπαλψλ, έρνπλ πξνβιεθζεί 

πηζηψζεηο χςνπο 1.000 εθαη. επξψ. 

 
Δαπάλεο ηόθσλ 

 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηφθνπο πξνβιέπνληαη λα αλέιζνπλ ζηα 5.550 εθαη. επξψ, κεησκέ-

λεο θαηά 100 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε γηα ην έηνο 2016. 



ΠΡΟΥΔΓΙΟ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017      41 

 
Δαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ από ηνλ Επξσπατθό Μεραληζκό Σηήξημεο (ΕΜΣ) θαη παξάιιειεο δαπάλεο 
εμππεξέηεζεο δεκνζίνπ ρξένπο 

 

Οη δαπάλεο απηέο, πξνβιέπνληαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 75 εθαη. επξψ. 
  
Εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα  

 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζληθήο Άκπλαο, πξνβιέπνληαη ζηα 477 εθαη. επξψ. 

Σεκεηψλεηαη φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΥΠΔΘΑ έρνπλ πεξηιεθζεί θαη παξεκβάζεηο χςνπο 

88 εθαη. επξψ.  

 
Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ 

 

Τν ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ πξνο θνξείο εληφο (ζε αθαζάξη-

ζηε βάζε) θαη εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 1.017 εθαη. επ-

ξψ, κεησκέλν θαηά 731 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην έηνο 2016. 

 

Η κείσζε απηή ζα πξνέιζεη απφ ηηο θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο εληφο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. 
 
2.3 Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) 
 
Τν χςνο ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ γηα ην 2017 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 6.750 εθαη. επξψ. 
Οη δαπάλεο απηέο θαηαλέκνληαη ζε 5.750 εθαη. επξψ γηα ηα έξγα πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηε-
ζνχλ απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε 1.000 εθαη. επξψ γηα ηα έξγα πνπ ζα ρξε-
καηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο. 
 
Τν ΠΓΔ, σο βαζηθφ εξγαιείν αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ζπλνδεχεη ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζπά-
ζεηα κε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο, ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 
ηαπηφρξνλα ηε ζηήξημε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην κέγηζην δπλα-
ηφ αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα. 
 
Η αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πξνσζείηαη κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ην θιείζηκν 
ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ έξγσλ 
ζηελ ηειηθή έθζεζε νινθιήξσζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2017, θαζψο θαη κε 
ηελ επίζπεπζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο πεξηφδνπ 2014-2020. 
  
Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ παξαπάλσ, εηδηθά κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ λένπ ΔΣΠΑ, ζα δνζεί η-
δηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκψλ, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνπ αλζξσπίλνπ θε-
θαιαίνπ, ηεο απαζρφιεζεο, ηεο απηνδηνίθεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο πγείαο 
θαη πξφλνηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. 
 
2.4 Λνηπνί ηνκείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 
Ννκηθά Πξόζσπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ θαη Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ 
 
Τν ηζνδχγην ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ην έηνο 2017 πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 1.456 
εθαη. επξψ, βειηησκέλν θαηά 329 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2016. Η βειηίσζε απηή νθείιε-
ηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ εθηίκεζε γηα απφζβεζε ηνπ ζσξεπηηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ εηδηθνχ 
ινγαξηαζκνχ ΑΠΔ θαη ΣΗΘΥΑ.  
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Επαλαηαμηλνκεκέλεο ΔΕΚΟ 
 
Τν ηζνδχγην ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ γηα ην έηνο 2017 δηακνξθψλεηαη ζηα 677 εθαη. 
επξψ κεησκέλν θαηά 1.010 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2016. 
 
Τν απνηέιεζκα απηφ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγη-
ζκφ, γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ θαη αλαιήςεηο ρξένπο.  
 
Πάλησο, ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ε εμέιημε απηή είλαη δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξε, θα-
ζφζνλ ε κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ αληηζηαζκίδεηαη απφ αλάινγε 
κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
Τνπηθή Απηνδηνίθεζε 
 
Τν ηζνδχγην ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ην έηνο 2017, 
ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ επνπηεπφκελσλ λν-
κηθψλ πξνζψπσλ θαη δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΟΤΑ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πξν-
βιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 54 εθαη. επξψ, ρακειφηεξν θαηά 235 εθαη. επξψ έλαληη ησλ 
εθηηκήζεσλ έηνπο 2016 (289 εθαη. επξψ).  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην έηνο 2017 ζηηο κεηαβηβάζεηο ηνπ Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ δελ πεξη-
ιακβάλεηαη πνζφ χςνπο 214 εθαη. επξψ, ιφγσ ιήμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο ησλ νθεη-
ιψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο ηνπο ΟΤΑ (λ. 3756/2009), ε ηειεπηαία δφζε ηνπ νπνίνπ 
δφζεθε ην 2016. 
 
Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) 
 
 Αζθαιηζηηθά Σακεία 
 
 Το νέο σύστημα κύπιων συντάξεων. Στόχοι και μακποππόθεσμη πποοπτική. 
 
Με ην λ.4336/2015, ελαξκνλίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο κεηαμχ ησλ αζθαιη-
ζκέλσλ, φζνλ αθνξά ζηα φξηα ειηθίαο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ρξφλνπο αζθάιηζεο, απνηξέ-
πνληαο ηαπηφρξνλα ζε κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, ηελ αχμεζε ηεο ζπληα-
μηνδνηηθήο δαπάλεο, ιφγσ πξφσξσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ. 
 
Η ςήθηζε ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ (λ. 4387/2016) απνηειεί νξφζεκν θαη αθεηεξία ζε-
καληηθψλ αιιαγψλ ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. H αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ 
ζεζκνζεηείηαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζφ-
ηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, ηφζν κεηαμχ ησλ παιαηψλ αζθαιηζκέλσλ φζν θαη κεηαμχ πα-
ιαηψλ θαη λέσλ αζθαιηζκέλσλ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ, αλαδηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα 
ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ παξάιιεια εγγπάηαη ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηνπ ζπληαμηνδν-
ηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηεξίδεηαη ζηνπο εμήο ππιψλεο: 
 

 ζηελ ελνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ, ζηνλ νπνίν ζπ-
κπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπληάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ θνξέσλ επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο θαη ησλ ηακείσλ πξφλνηαο ζην ΔΤΔΑΔΠ, 

 ζηελ ελαξκφληζε ηνπ χςνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ θαλφλσλ απνλνκήο ζπ-
ληάμεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ (ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα), 

 ζηελ εγγχεζε ηνπ χςνπο ησλ ήδε θαηαβαιιφκελσλ θχξησλ ζπληάμεσλ θαη 

 ζηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ζηξεβιψζεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (π.ρ. ΔΚΑΣ) θαη 
ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε αζθαιηζηηθέο θαη πξνλνηαθέο παξνρέο. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα κε ην λέν ζχζηεκα: 
 

 Δλαξκνλίδνληαη νη θαλφλεο εηζθνξψλ θαη παξνρψλ ηφζν κεηαμχ λέσλ θαη παιαηψλ αζθα-
ιηζκέλσλ φζν θαη κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ επί κέξνπο κέρξη ζήκεξα Τακείσλ, απν-
θαζηζηψληαο ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ. 
 

 Υηνζεηνχληαη εληαία πνζνζηά αλαπιήξσζεο γηα ην αληαπνδνηηθφ ηκήκα ηεο ζχληαμεο γηα 
φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ζπκβαηά κε ηηο δηακνξθνχκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηε 
ρψξα. Τα ηειηθά πνζνζηά αλαπιήξσζεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζπλππνινγίδνληαο ην ηκήκα 
ηεο εζληθήο ζχληαμεο, εμαζθαιίδνπλ εγγχηεηα κε ην θεθηεκέλν επίπεδν δσήο θαηά ηνλ εξ-
γαζηαθφ βίν. 
 

 Δπηδηψθεηαη ε κείσζε ηεο θηψρεηαο ησλ ειηθησκέλσλ, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο εζληθήο ζχ-
ληαμεο ζην επίπεδν θηψρεηαο ηνπ έηνπο 2014 (ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα εηζνδήκαηνο θαη 
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ έηνπο 2014 ηεο ΔΛΣΤΑΤ, κε πεξίνδν αλαθνξάο ηα εηζνδήκαηα 
ηνπ 2013), ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη ην αληαπνδνηηθφ κέξνο ηεο ζχληαμεο. 
 

 Γεκηνπξγνχληαη θίλεηξα παξακνλήο ζηελ εξγαζία, πξνβιέπνληαο απμαλφκελα πνζνζηά 
αλαπιήξσζεο ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ηεο ζχληαμεο, φζν απμάλεηαη ν ρξφλνο αζθάιη-
ζεο, θαζψο θαη ιήςε ηνπ πιήξνπο πνζνχ ηεο εζληθήο ζχληαμεο ζηα 20 έηε αζθάιηζεο. 
 

 Η εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλφλσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη άκεζε, ζπκβάιινληαο ζηε δεκν-
ζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο θαη ζηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε δεκφζησλ πφξσλ γηα 
ηελ αλάπηπμε άιισλ πνιηηηθψλ. 
 

 Απνθαζίζηαληαη νη ζηξεβιψζεηο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηηο δηαδνρηθέο νξηδφληηεο πε-
ξηθνπέο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, εθαξκφδνληαο εληαίνπο αζθαιηζηηθνχο θαλφλεο γηα φινπο. 
 

 Παξάιιεια, δηαζθαιίδεηαη ην επίπεδν ζπληάμεσλ ησλ πθηζηάκελσλ ζπληαμηνχρσλ κε 
ηξφπν πνπ απνθαζηζηά ηελ ηζφηεηα κεηαμχ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ ζπληαμηνχρσλ. Απηφ 
επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ επαλππνινγηζκνχ ησλ θαηαβαιιφκελσλ ζπληάμεσλ, ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλφλεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαηήξεζε γηα θάζε ζπληαμηνχρν πξνζσπηθήο 
δηαθνξάο, ε νπνία ζα αληηζηαζκίδεηαη ζηαδηαθά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ, κε ηηο πξνβιεπφκε-
λεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ ζπληάμεσλ γηα ηνπο λένπο ζπληαμηνχρνπο. 

 
Σε δεκνζηνλνκηθνχο φξνπο, ε αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε απνζθνπεί ζηε βησζηκφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο καθξνπξφζεζκα, ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 
ηεο ρψξαο. Η δηάζηαζε απηή επηδηψθεηαη κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέ-
ξνπο ησλ παξνρψλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 
 
Παξάιιεια, ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα απνζθνπεί κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ απινπνίεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο εληαίσλ θαλφλσλ γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζηελ 
επηηάρπλζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Η απινπνίεζε ησλ θαλφ-
λσλ αζθάιηζεο εληζρχεη ηε δηαθάλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, δηεπθνιχλεη αζθαιηζκέλνπο θαη επη-
ρεηξήζεηο, ελψ ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ παξνρψλ, ζα επηηξέςεη 
ηελ επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε απνλνκή ησλ ζπληάμεσλ. 
 
Τα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ηφζν ζην ηζνδχγην ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ φζν θαη ζηηο 
πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
 

 ην ηακεηαθφ ηζνδχγην ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε έιιεηκκα 
1.028 εθαη. επξψ, κεησκέλν θαηά 50% ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε γηα ην θιείζηκν ηνπ ηξέ-
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ρνληνο έηνπο, ελψ ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε έιιεηκκα 
1.101 εθαη. επξψ κεησκέλν θαηά 703 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε θιεηζίκαηνο 
ηνπ 2016 αληίζηνηρα. 
 

 Σην ζθέινο ησλ εζφδσλ θαη ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο έηνπο 2016: 
- Πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ξπζ-

κίζεσλ νθεηιψλ) θαηά 1.452 εθαη. επξψ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηελ αχμεζε 
ησλ εηζθνξψλ ζε θαηεγνξίεο απηναπαζρνινχκελσλ θαη αγξνηψλ φζν θαη ζηελ θαηα-
βνιή εξγνδνηηθήο εηζθνξάο απφ ην Γεκφζην θαη ησλ εηζθνξψλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφ 
πξνο ηνλ ΔΦΚΑ απφ 1/1/2017. 

- Οη κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ απμάλνληαη θαηά 5.441 εθαη. επξψ, 
ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νπνίαο (5.236 εθαη. επξψ πεξίπνπ) νθείιεηαη ζηελ επηρνξή-
γεζε πνπ αλακέλεηαη λα ιακβάλεη ν ΔΦΚΑ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ κέρξη ηψξα απνηεινχζαλ δαπάλε ηνπ 
ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 Σην ζθέινο ησλ εμφδσλ θαη ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο έηνπο 2016: 
- Αλακέλεηαη αχμεζε ηεο δαπάλεο γηα ηηο θχξηεο ζπληάμεηο θαηά 6.444 εθαη. επξψ, εθ 

ησλ νπνίσλ πνζφ χςνπο 6.211 εθαη. επξψ αθνξνχλ ηε ζπληαμηνδνηηθή δαπάλε ηνπ 
Γεκνζίνπ, πνπ πιένλ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ΔΦΚΑ, ελψ αχμεζε χςνπο 233 εθαη. 
επξψ αθνξά θπξίσο ηνλ αλακελφκελν αξηζκφ ησλ λέσλ ζπληαμηνχρσλ πνπ ζα εηζέι-
ζνπλ ζην ζχζηεκα. 

- Αληίζεηα, κείσζε αλακέλεηαη θαηά 152 εθαη. επξψ ηεο δαπάλεο γηα ηηο επηθνπξηθέο 
ζπληάμεηο θπξίσο εμαηηίαο ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ησλ ήδε ζπληαμηνχρσλ θαη ηεο ε-
θαξκνγήο ηνπ λ. 4387/16 ζηηο λέεο ζπληάμεηο πνπ ζα εηζέιζνπλ ζην ζχζηεκα. 

- Παξάιιεια, κεησκέλε, θαηά 434 εθαη. επξψ, αλακέλεηαη λα είλαη θαη ε δαπάλε γηα ην 
ΔΚΑΣ ζην πιαίζην ηεο ζηαδηαθήο πεξηθνπήο ηνπ επηδφκαηνο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2019 
κέζσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο ή αλαζεψξεζεο ηνπ χςνπο ησλ 
παξνρψλ. 

 
Δπηπιένλ, αλακέλεηαη αχμεζε ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηακείσλ θαηά 73 εθαη. επ-
ξψ πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2016, θαζψο ν κεγάινο αξηζκφο εθθξεκψλ αηηήζεσλ γηα ρνξήγε-
ζε εθάπαμ παξνρψλ θαη κεξηζκάησλ (θπξίσο ηνπ ΜΤΠΥ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεδνκέλε επη-
ρεηξεζηαθή δπλαηφηεηα ησλ νξγαληζκψλ γηα εθθαζάξηζε ππνρξεψζεσλ δελ επηηξέπνπλ ηελ 
έγθαηξε απνπιεξσκή ηνπο. 
 
Παξάιιεια, ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 
πινπνηεί ηηο ζπλερηδφκελεο δξάζεηο ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ αζθαιηζηη-
θψλ εηζθνξψλ θαη νθεηιψλ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο-αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο 
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηηο αζθαιηζηη-
θέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
 
Δηδηθφηεξα ε πξνσζνχκελε ελνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθν-
ξψλ ζε πξψηε θάζε ζηνλ ΔΦΚΑ θαη ζε δεχηεξε θάζε κε ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε, εθηηκάηαη 
φηη κεζνπξφζεζκα ζα βειηηψζεη ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ ηακείσλ αθελφο ιφγσ ηεο δεκηνπξ-
γίαο ελφο ελνπνηεκέλνπ κεηξψνπ εηζθεξφλησλ θαη αθεηέξνπ, ιφγσ ηεο ελαξκφληζεο ησλ εη-
ζπξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηνηρεία πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηε-
ξε ελ γέλεη δηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.  
 
 Οξγαληζκνί Απαζρόιεζεο 
 
Γηα ην 2017 ην ηακεηαθφ ηζνδχγην ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 
(ΟΑΔΓ) αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη πιεφλαζκα χςνπο 281 εθαη. επξψ θαη 286 εθαη. επξψ 
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ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε έλαληη εθηηκψκελνπ ηακεηαθνχ πιενλάζκαηνο 302 εθαη. επξψ θαη 
δεκνζηνλνκηθνχ 307 εθαη. επξψ αληίζηνηρα γηα ην 2016.  
 
Η άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε ζηνλ θνηλσληθά 
επαίζζεην ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλάζρεζεο ηεο αλεξγίαο απνηειεί έλα βαζηθφ ππ-
ιψλα ηεο Κπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ν ΟΑΔΓ ζρεδηάδεη θαη πιν-
πνηεί πνιηηηθέο ζηήξημεο ησλ αηφκσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ αλεξγία. Δηδηθφηεξα, ε δαπάλε 
γηα ηα επηδφκαηα αλεξγίαο αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζην ίδην επίπεδν κε ηνπ έηνπο 2016, δε-
ιαδή 887 εθαη. επξψ, ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη δαπάλε χςνπο 500 εθαη. επξψ κε ζθνπφ 
ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδηαδφκελσλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο 
κέζσ ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο, θαηάξηηζεο θαη επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξ-
γαζίαο. Τέινο ν Οξγαληζκφο αλακέλεηαη λα ιάβεη ζεκαληηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ ην 
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) χςνπο 130 εθαη. επξψ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ δξάζεσλ.  
 
 Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) 

 
Γηα ην έηνο 2017 ε πξφβιεςε γηα ηα έζνδα ηνπ Οξγαληζκνχ ππνιείπεηαη θαηά 234 εθαη. επξψ 
ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2016. Απηφ νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηε κείσζε ηεο θξα-
ηηθήο επηρνξήγεζεο θαηά 200 εθαη. επξψ.  
 
Η αχμεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ππέξ ηνπ ΔΟΠΥΥ (λ. 4334/2015) ζε ζπλδπαζκφ κε 
ην Πξφγξακκα Απνπιεξσκήο Λεμηπξφζεζκσλ Υπνρξεψζεσλ (λ.4281/2014) πνπ βξίζθεηαη 
ζε εμέιημε, αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ Οξγαληζκνχ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε επαξθήο εμππεξέηεζε ησλ ππν-
ρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηξίηνπο.  
 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν ΔΟΠΥΥ, ζην ηέινο ηνπ 2017, αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη πιεφλα-
ζκα ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε χςνπο 333 εθαη. επξψ. 
 
Παξάιιεια, ζπλερίδεηαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ κε ζηφρν ηνλ έιεγρν θαη ηε ρξήζε κε νηθνλν-
κηθά απνδνηηθφ ηξφπν, ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. 
 
Ννζνθνκεία – Πξσηνβάζκην Δζληθό Γίθηπν Τγείαο (ΠΔΓΤ) 
  
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ ΠΔΓΥ ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ θηλεί-
ηαη πεξίπνπ ζην ίδην χςνο κε ην 2016. Ωζηφζν, ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ ε πξφβιεςε πςειφ-
ηεξσλ πιεξσκψλ απνζθνπεί ζηελ εθθαζάξηζε ζεκαληηθνχ χςνπο απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ 
παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. 
 
Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017 ην Υπνπξγείν Υγείαο, κεηαμχ άιισλ, αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη 
θαη λα νινθιεξψζεη ζεηξά δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πιήξε κεηαξξχζκηζε ηνπ ην-
κέα ηεο ςπρηθήο πγείαο, γηα ηελ εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θεληξηθνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 
πξνκεζεηψλ πνπ ζα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΣΥ, θαζψο γηα ηελ πιν-
πνίεζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο κε ζηφρν ηε δπλαηφηεηα ά-
κεζεο παξνρήο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ, κε ηελ πα-
ξάιιειε απνζπκθφξεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ, εμέιημε πνπ ζα ζπκβάιεη θαηαιπ-
ηηθά ζηελ αλαβάζκηζή ηνπο. 
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2.5 Γεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο ηεο ύκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθόιπλζεο γηα ηα έηε 
2016-2017 

 
Η Σχκβαζε Φξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δεκνζηνλνκηθέο πα-
ξεκβάζεηο, θπξίσο ζηα θνξνινγηθά έζνδα, θαζψο θαη ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, νη επηπηψ-
ζεηο ησλ νπνίσλ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο εθηηκήζεηο γηα ην 2016 αιιά θαη ζηηο πξνβιέςεηο 
γηα ην 2017. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δεκνζηνλνκηθέο απηέο παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζπλνπηηθά θαη 
αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 2.6 θαη 2.7 αληίζηνηρα. 
 
 
 

Πίλαθαο 2.6 Γεκνζηνλνκηθέο Παξεκβάζεηο ύκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθόιπλζεο 2016 - 2017 
ζπλνπηηθά θαη αλά θαηεγνξία παξέκβαζεο 

(πνζά ζε αθαζάξηζηε ζσξεπηηθή βάζε θαη ζε εθαη. επξώ) 
 
   

2016 2017 

  
   

  

    ύλνιν Παξεκβάζεσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 1.387,3 3.978,9 

  
   

  

  1 Μηζζνινγηθέο Παξεκβάζεηο θαη κε Μηζζνινγηθέο Παξνρέο 0,6 91,9 

  2 πληαμηνδνηηθέο Παξεκβάζεηο 274,4 600,4 

  3 Παξεκβάζεηο ζε Δηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθά Δπηδφκαηα 493,3 76,3 

  4 Παξεκβάζεηο  Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 27,1 93,1 

  5 Αχμεζε εζφδσλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  12,5 

  6 Παξεκβάζεηο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 591,9 3.104,8 

 
Παξαηήξεζε: ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ην ζεηηθφ πξφζεκν δειψλεη κείσζε (εμνηθνλφκεζε) δαπάλεο. ην ζθέινο ησλ εζφδσλ, ην ζεηηθφ 
πξφζεκν ζεκαίλεη αχμεζε εζφδσλ. 
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Πίλαθαο 2.7 Γεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο ύκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθόιπλζεο 2016-2017 
αλαιπηηθά θαη αλά ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(πνζά ζε αθαζάξηζηε ζσξεπηηθή βάζε θαη ζε εθαη. επξώ) 
        2016 2017 

            
      ύλνιν Παξεκβάζεσλ (A+B) 1 1.387,3 3.978,9 

            
Α     ύλνιν Παξεκβάζεσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζην ζθέινο ησλ Γαπαλώλ (1+2+3+4) 795,4 874,1 

            
  1   ύλνιν Παξεκβάζεσλ Γαπαλώλ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (1.1+1.2+1.3) 21,8 -718,0 
            
    1.1 Μηζζνινγηθέο παξεκβάζεηο θαη παξεκβάζεηο ινηπώλ κε κηζζνινγηθώλ παξνρώλ -5,4 59,9 

    i Αιιαγή θαλφλα πξνζιήςεσλ γηα ηα έηε 2017-2019  36,5 
    ii Πξνζιήςεηο επηπιένλ ηνπ γεληθνχ θαλφλα πξνζιήςεσλ -5,4 -10,7 
    iii Αλακφξθσζε εηδηθψλ κηζζνινγίσλ  34,1 
            

    1.2 Κνηλσληθά Δπηδόκαηα  -871,0 
    i Δηζφδεκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  -571,0 
  ii Παξεκβάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο παηδείαο  -300,0 
            

    1.3 Παξεκβάζεηο  Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 27,1 93,1 
    i Μείσζε ηακεηαθψλ ακπληηθψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 27,1 5,1 
    ii Παξεκβάζεηο ηνπ ΤΠΔΘΑ  88,0 
            

  2   ύλνιν Παξεκβάζεσλ Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (2.1+2.2+2.3) 2 767,7 1.547,6 
            

    2.1 πληάμεηο (πιελ Γεκνζίνπ) 226,9 492,1 
    i Αζθαιηζηηθή Μεηαξξχζκηζε ζην ΔΣΔΑ (λένη ζπληαμηνχρνη) 4,8 26,9 
    ii Αζθαιηζηηθή Μεηαξξχζκηζε 13,9 76,9 
    iii Αλαπξνζαξκνγή επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ ΔΣΔΑ (πθηζηάκελνη ζπληαμηνχρνη) 174,2 291,5 
    iv Δμνξζνινγηζκφο ζπληάμεσλ ιφγσ ζαλάηνπ 5,5 38,6 
    v Δθαξκνγή αλψηαηνπ νξίνπ (πιαθφλ) ζπληάμεσλ 15,8 27,1 
    vi Δμνξζνινγηζκφο νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ 1,8 12,4 
    vii Αλαπξνζαξκνγή παξνρψλ ΔΣΑΣ 11,0 18,8 
           

    2.2 πληάμεηο Γεκνζίνπ 3 47,5 108,3 
    i Αζθαιηζηηθή Μεηαξξχζκηζε 8,5 31,9 
    ii Δμνξζνινγηζκφο ζπληάμεσλ ιφγσ ζαλάηνπ 6,2 20,1 
    iii Δθαξκνγή αλψηαηνπ νξίνπ (πιαθφλ) ζπληάμεσλ 32,8 56,3 
           

    2.3 Δηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθά Δπηδόκαηα 493,3 947,3 
    i Αλαπξνζαξκνγή ησλ εθάπαμ παξνρψλ 97,2 6,2 
    ii ηαδηαθή αχμεζε εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ  93,6 94,8 
    iii ηαδηαθή κείσζε δηθαηνχρσλ παξνρήο ΔΚΑ (αλαπξνζαξκνγή εηήζησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ) 130,1 569,3 
    iv Δλαξκφληζε ησλ πνζνζηψλ εηζθνξψλ  ππέξ θιάδνπ ζχληαμεο κε απηέο ηνπ ΙΚΑ_ΔΣΑΜ 23,1 -2,5 
    v Δπίδνκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πξνο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο -68,2 -80,9 
    vi Αλαπξνζαξκνγή ησλ παξνρψλ ηνπ ΜΣΠΤ 207,0 207,5 
    vii Καηάξγεζε απφ 1/1/2016 ηεο εηδηθήο πξνζαχμεζεο ηνπ ΣΜΔΓΔ/ΔΣΑΑ θαη ηνπ θιάδνπ Μφλν-

ζπληαμηνχρσλ ηνπ ΣΑΤ/ΔΣΑΑ 
-52,8 -52,8 

    viii Αχμεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ππέξ επηθνπξηθήο ζχληαμεο  θαηά 1,0% γηα ηα έηε 2016-2018 θαη 
θαηά 0,5% γηα ηα έηε 2019-2022 

172,1 349,9 

    ix Νένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ θαη ειεχζεξσλ 
επαγγεικαηηψλ βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπο εηζνδήκαηνο 

 135,6 

    x Δλαξκφληζε ησλ πνζνζηψλ εηζθνξψλ πγείαο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ΟΓΑ -1,4 -14,7 
    xi Δθαξκνγή εληαίνπ ηξφπνπ παξαθξάηεζεο ηεο εηζθνξάο ππέξ πγείαο ζηνπο ζπληαμηνχρνπο -41,5 -72,3 
    xii Παξεκβάζεηο ζε κε αληαπνδνηηθέο ρξεψζεηο -52,0 -102,7 
    xiii Αχμεζε εηζθνξψλ ιφγσ θαηάξγεζεο αληαπνδνηηθψλ ρξεψζεσλ 4,1 9,9 
    xiv Αληηζηαζκηζηηθά κέηξα κείσζεο δηθαηνχρσλ παξνρήο ΔΚΑ -18,0    
  xv πλεηζθνξά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ησλ ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ  -100,0 
        3   ύλνιν Παξεκβάζεσλ ζηνπο ινηπνύο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (3.1+3.2) 6,0 44,5 
            

    3.1 Μηζζνινγηθέο παξεκβάζεηο θαη παξεκβάζεηο ινηπώλ κε κηζζνινγηθώλ παξνρώλ 6,0 32,0 
    i Αιιαγή θαλφλα πξνζιήςεσλ γηα ηα έηε 2017-2019  14,5 
    ii Λνηπέο κηζζνινγηθέο παξεκβάζεηο 6,0 17,5 
            

    3.2 Αύμεζε εζόδσλ επνπηεπόκελσλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ, θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  12,5 
    i Νέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ΟΑΘ  12,5 
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Πίλαθαο 2.7 Γεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο ύκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθόιπλζεο 2016-2017 
αλαιπηηθά θαη αλά ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(πνζά ζε αθαζάξηζηε ζσξεπηηθή βάζε θαη ζε εθαη. επξώ) 
        2016 2017 

            
Β     ύλνιν Παξεκβάζεσλ ζην ζθέινο ησλ Δζόδσλ ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 591,9 3.104,8 
    1 Αλακφξθσζε Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 216,0 988,0 
    2 Αλακφξθσζε ζπληειεζηψλ θαη ρξνληθή επέθηαζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο 58,0 736,0 
    3 Αχμεζε ζπληειεζηή ΦΠΑ (απφ 23% ζε 24%) 218,6 437,0 
    4 Αλακφξθσζε θνξνινγίαο νρεκάησλ 17,5 30,0 
    5 Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηα εηαηξηθά απηνθίλεηα  91,0 
    6 Αλακφξθσζε Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ -17,6 422,0 
    7 Αλακφξθσζε θνξνινγίαο ζηα επελδπηηθά νρήκαηα  19,3 
    8 Σέινο ζηε ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε 10,4 25,0 
    9 Σέινο ζπλδξνκεηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο  54,2 
    10 Αχμεζε ζπκκεηνρήο Γεκνζίνπ ζηα κηθηά θέξδε απφ ηπρεξά παίγληα 56,8 56,8 
    11 Αχμεζε Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) ζην δχζν 36,2 62,0 
    12 Αχμεζε θφξνπ θαηαλάισζεο επί ησλ ηζηγάξσλ θαη ηνπ θαπλνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειε-

θηξνληθψλ ηζηγάξσλ) 
 142,0 

    13 Φφξνο επί ηνπ θαθέ  62,0 
    14 Φνξνινγηθέο απαιιαγέο απφ ην λέν επελδπηηθφ λφκν -4,0 -20,4 
            

Παξαηεξήζεηο: 
 1 ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ην ζεηηθφ πξφζεκν δειψλεη κείσζε (εμνηθνλφκεζε) δαπάλεο, ελψ ην αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη αχμε-

ζε δαπάλεο. ην ζθέινο ησλ εζφδσλ, ην ζεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη αχμεζε εζφδσλ θαη ην αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη κείσζε εζφ-
δσλ. 

2 Η πνζνηηθνπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπληάμεηο θαη ηηο ινηπέο παξεκβάζεηο ησλ ΟΚΑ βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ Τ-
πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

3 Οη απνδφζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ζηηο πληάμεηο Γεκνζίνπ εκθαλίδνληαη έσο θαη ην έηνο 2016 ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. 
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ΓΗΜΟΙΟ ΧΡΔΟ 
 
 

 

Οη απνθάζεηο ηνπ Eurogroup ηεο 25
εο

 Μαΐνπ 2016 επηβεβαίσζαλ ηελ ηζρπξή βνύιεζε ησλ 

ζεζκώλ γηα ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ελόο παθέηνπ εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ ειάθξπλζεο ηνπ ει-

ιεληθνύ ρξένπο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε βησζηκόηεηά ηνπ, ε νπνία ζα αμηνινγείηαη πιένλ 

κε ηνλ δείθηε ησλ κηθηώλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλαγθώλ (“GFN - Gross Financing Needs- ratio”). 

Με βάζε ηνλ δείθηε απηό, νη εηήζηεο κηθηέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα παξακέλνπλ 

θάησ ηνπ 15% σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ζε κεζνπξόζεζκν ρξνληθό νξίδνληα θαη θάησ ηνπ 20% 

καθξνπξόζεζκα.  

 

Τα κέηξα ειάθξπλζεο ηνπ ρξένπο, βξαρπρξόληα, εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ εμνκάιπλζε ησλ 

ιήμεσλ ησλ δαλείσλ ηνπ European Financial Stability Facility (EFSF) θαη ηε κείσζε ηνπ επη-

ηνθηαθνύ ηνπο θηλδύλνπ, ελώ πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή επηπιένλ παθέηνπ κέηξσλ κεζνπξό-

ζεζκα, εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ ρξένπο. Τα επη-

πιένλ κέηξα πξνβιέπνπλ ηελ πιήξε θαηάξγεζε από ην 2018 ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ δαλείνπ γηα 

ηελ επαλαγνξά ρξένπο ηνπ 2012, ηε ρξεζηκνπνίεζε από ην 2017 ησλ θεξδώλ ηνπ 2014 από 

ηα ειιεληθά νκόινγα, “ANFA” θαη "SMP”, γηα ηε κείσζε ησλ κηθηώλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλα-

γθώλ, ηε κεξηθή απνπιεξσκή δαλείσλ ηνπ EFSF κέζσ ηνπ European Stability Mechanism 

(ESM) θαη ηελ επηπιένλ εμνκάιπλζε ησλ ιήμεσλ ησλ δαλείσλ ηνπ EFSF κε επηκήθπλζε ηεο 

κέζεο ζηαζκηθήο ηνπο δηάξθεηαο, ζηαζεξνπνίεζε ησλ επηηνθίσλ ηνπο θαη αλαβνιή πιεξσκήο 

ηόθσλ.  

 

Οη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2016 θα-

ιύθζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ κε βξαρππξόζεζκν εζσηεξηθό δαλεηζκό: κεληαίεο εθδόζεηο ε-

ληόθσλ γξακκαηίσλ ηξίκελεο θαη εμάκελεο δηάξθεηαο θαη πξάμεηο δηαρείξηζεο ηακεηαθήο 

ξεπζηόηεηαο ππό ηε κνξθή repo agreements, ηηο νπνίεο ζπλάπηεη ν Οξγαληζκόο Γηαρείξηζεο 

Γεκνζίνπ Χξένπο (ΟΓΓΗΧ) θπξίσο κε ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, ζην 

πιαίζην ηεο ζύκβαζεο ρξεκαηνδόηεζεο κε ηνλ ESM, εθηακηεύηεθαλ 7.500,0 εθαη. επξώ ηνλ 

Ινύλην ηα νπνία απνηεινύλ κέξνο ηεο δεύηεξεο δόζεο ζπλνιηθνύ ύςνπο 10.300 εθαη. επξώ, 

ελώ αλακέλεηαη ε εθηακίεπζε ησλ ππόινηπσλ 2.800 εθαη. επξώ.  

 

Σηηο 31/08/2016, ην ζύλνιν ησλ επξσπατθώλ δαλείσλ ηνπ πξώηνπ, ηνπ δεύηεξνπ θαη ηνπ ηξί-

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο (GLF, EFSF, ESM) αλήιζε ζε 212.711,5 εθαη. επξώ, ελώ ηα α-

λεμόθιεηα δάλεηα πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν δηακνξθώζεθαλ ζε 13.408,7 εθαη. 

επξώ. 

  

 

1. ύνθεζη δημόζιος σπέοςρ 
 

 

Σο σπέορ ηηρ Κενηπικήρ και Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 
 

Τν ρξένο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζηα 326.570 εθαη. επξώ ή 

185,3% σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ 2016, έλαληη 321.332 εθαη. επξώ ή 182,6% σο 

πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ην 2015.  
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Τν 2017 ην ύςνο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πξνβιέπεηαη όηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 

330.070 εθαη. επξώ ή 181% σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ, παξνπζηάδνληαο κείσζε 4,3 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο έλαληη ηνπ 2016. 
 

Τν ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζηα 315.170 εθαη. επξώ ή 

178,9% σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ 2016, έλαληη 311.452 εθαη. επξώ ή 176,9% σο 

πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ην 2015. Τν 2017, ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη όηη ζα 

δηακνξθσζεί ζηα 318.670 εθαη. επξώ ή 174,8% ηνπ ΑΔΠ, παξνπζηάδνληαο κείσζε 4,1 πνζν-

ζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ 2016 (πίλαθαο 3.1).  

 

 

Πίνακαρ 3.1   ύνθεζη δημόζιος σπέοςρ 
(ζε εκαη. εςπώ) 

 
2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 

Ομόλογα 86.298 76.296 66.560 59.819 56.738 49.738 

Βρατσπρόθεζμοι ηίηλοι 18.357 14.971 14.529 14.880 14.880 14.880 

Γάνεια 200.883 230.211 234.434 236.633 242.952 253.452 

Βρατσπρόθεζμα Γάνεια 
  

8.605 10.000 12.000 12.000 

Α. Χπέορ Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ 305.538 321.478 324.128 321.332 326.570 330.070 

(υρ % ηος ΑΔΠ) 159,8% 178,2% 182,5% 182,6% 185,3% 181,0% 

Β. Χρέος ΝΠΓΓ, κέρμαηα κ.λπ. μείον επενδύζεις ζε ηίηλοσς ΔΓ 6.992 6.779 5.829 1.784 1.000 1.000 

Γ. Χπέορ Κενηπικήρ Κςβέπνηζηρ καηά ESA (A+B) 312.530 328.257 329.957 323.116 327.570 331.070 

(υρ % ηος ΑΔΠ) 163,5% 182,0% 185,8% 183,6% 185,9% 181,6% 

Γ. Χρέος ΟΣΑ, ΟΚΑ μείον ενδοκσβερνηηικό τρέος -7.436 -7.747 -10.239 -11.664 -12.400 -12.400 

Δ. Χπέορ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ (Γ+Γ) 305.094 320.510 319.718 311.452 315.170 318.670 

(υρ % ηος ΑΔΠ) 159,6% 177,7% 180,1% 176,9% 178,9% 174,8% 

ΑΔΠ  191.204 180.389 177.559 176.023 176.197 182.332 

* Δκηιμήζεις 
** Προβλέυεις 
 
 
 
 

Γομή και σαπακηηπιζηικά ηος σπέοςρ ηηρ Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ 
 

Ο ρξνληθόο νξίδνληαο ησλ ιήμεσλ ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ζηηο 31/8/2016 εθηεί-

λεηαη κέρξη ην έηνο 2059. Η αδπλακία πξνζθπγήο γηα δαλεηζκό ζηηο αγνξέο από ην Μάην ηνπ 

2010, κε εμαίξεζε ηελ έθδνζε πεληαεηνύο θαη ηξηεηνύο νκνιόγνπ ην 2014, είρε σο απνηέιε-

ζκα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ νκνιόγσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε δάλεηα (δηάγξακκα 

3.1). Η αλαινγία απηή αλακέλεηαη λα αληηζηξαθεί ηα επόκελα έηε κε ηε ζηαδηαθή επάλνδν 

ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζηηο αγνξέο γηα δαλεηζκό. 
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Γιάγπαμμα 3.1 Χπονοδιάγπαμμα λήξηρ σπέοςρ ηηρ Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ ηην 31/08/2016 
(ζε εκαη. εςπώ) 

 
 

 

 

2. Γαπάνερ εξςπηπέηηζηρ σπέοςρ 
 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη δαπάλεο γηα ηόθνπο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, κε-

ηά ην 2012, δηακνξθώλνληαη ζηα επίπεδα ησλ 5.500-6.000 εθαη. επξώ, κεησκέλεο ην 2013 θα-

ηά 50% ζε ζρέζε κε ην 2012. Αληίζηνηρεο κεηώζεηο παξνπζηάδνπλ θαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ 

(πίλαθαο 3.2). Η κείσζε απηή νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ ύςνπο ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο κεηά 

ηελ αληαιιαγή ησλ νκνιόγσλ (PSI) ηνπ Μαξηίνπ 2012 θαη ηελ επαλαγνξά ηνπ Γεθεκβξίνπ 

2012, ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ δαλείσλ ηνπ κεραληζκνύ ζηήξημεο θαη ηελ αλαβνιή θα-

ηαβνιήο ηόθσλ γηα ηα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ από ην Δπξσπατθό Τακείν Χξεκαηνπηζησηη-

θήο Σηαζεξόηεηαο. 

 

 

Πίνακαρ 3.2 Ύτορ δαπανών για ηόκοςρ σπέοςρ Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ 
 (ζε εκαη. εςπώ) 

 2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 

 Σόκοι 12.133 6.021 5.528 5.800 5.650 5.550 

 φς % ηοσ ΑΔΠ 6,3% 3,3% 3,1% 3,3% 3,2% 3,0% 

*  Δκηιμήζεις 
** Προβλέυεις 
 

 

 

3. Οι αγοπέρ ηίηλυν ηος Δλληνικού Γημοζίος 
 

To πξόγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο (quantitative easing) πνπ μεθίλεζε από ηελ Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Τξάπεδα ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ηνπιάρηζηνλ έσο ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2017, ελώ νη αγνξέο θξαηηθώλ ρξενγξάθσλ έρνπλ ήδε μεπεξάζεη ην 1 ηξηζ. επξώ. 

Οη απνδόζεηο ησλ πεξηζζόηεξσλ επξσπατθώλ θξαηηθώλ ηίηισλ εμαθνινπζνύλ θαη ην ηξέρνλ 
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έηνο λα θηλνύληαη ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα, ελώ γηα αξθεηέο ρώξεο ηεο επξσδώλεο, όπσο 

ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Οιιαλδία, ην Βέιγην, ε Απζηξία θαη ε Φηιαλδία, ην ζύλνιν ζρεδόλ 

ηνπ βξαρππξόζεζκνπ θαη κεζνπξόζεζκνπ ρξένπο ηνπο δηαπξαγκαηεύεηαη κε αξλεηηθέο απν-

δόζεηο.  

 

Η δηαθνξά απόδνζεο (yield spread) κεηαμύ ηνπ 10-εηνύο ειιεληθνύ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ γεξ-

καληθνύ νκνιόγνπ αλαθνξάο παξνπζίαζε έληνλε κεηαβιεηόηεηα κε ζπλερείο απμνκεηώζεηο 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2016. Από ηα ηέιε ηνπ Απγνύζηνπ ην πεξηζώξην απόδνζεο ππνρσ-

ξεί ζηαδηαθά έλαληη ηνπ γεξκαληθνύ θάησ από ηηο 900 κνλάδεο θαη δηακνξθώλεηαη ζηα ηξέ-

ρνληα επίπεδα ησλ 870 κνλάδσλ βάζεο. Αληίζηνηρε κεηαβιεηόηεηα παξνπζηάδνπλ θαη νη α-

πνδόζεηο ησλ ειιεληθώλ νκνιόγσλ κε ηελ ηξέρνπζα απόδνζε ηνπ δεθαεηνύο νκνιόγνπ λα 

δηακνξθώλεηαη γύξσ ζην 8,4%.  

 

Tν βξαρπρξόλην θόζηνο δαλεηζκνύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, όπσο απηό απνηππώλεηαη ζηηο 

δεκνπξαζίεο εληόθσλ γξακκαηίσλ 13 θαη 26 εβδνκάδσλ, παξακέλεη ζηαζεξό ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο. Σηηο δεκνπξαζίεο ηνπ Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2016 ηα επηηόθηα δηακνξθώζεθαλ 

εθ λένπ ζην 2,97% γηα ηα εμάκελα θαη 2,70% γηα ηα ηξίκελα έληνθα γξακκάηηα.  

 

Ππυηογενήρ αγοπά ηίηλυν 
 

Καηά ην έηνο 2016 δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε έθδνζε νκνιόγσλ κέζσ δεκνπξαζίαο ή θνηλν-

πξαμίαο ζηελ πξσηνγελή αγνξά.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ην Διιεληθό Γεκόζην ζπλέρηζε λα εθδίδεη ηίηινπο βξαρππξόζε-

ζκεο δηάξθεηαο. Η βξαρππξόζεζκε ρξεκαηνδόηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεληαίεο εθδόζεηο 

εληόθσλ γξακκαηίσλ δηάξθεηαο 13 θαη 26 εβδνκάδσλ θαη ζύλαςε ζπκθσληώλ repos θπξίσο 

κε ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σηηο 31/08/2016 ην αλεμόθιεην ππόινηπν ησλ    

ΔΓΔΓ αλεξρόηαλ ζε 14.868,10 εθαη. επξώ θαη ππό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο αλακέλεηαη λα πα-

ξακείλεη ζε απηά ηα επίπεδα θαη ην επόκελν έηνο, ελώ ηα repos αλήιζαλ ζε 11.903,0 εθαη. 

επξώ. 

 

Γεςηεπογενήρ αγοπά ηίηλυν 
 

Η ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ θαηαγξάθεθε ζην Σύζηεκα Άπισλ Τίηισλ ηεο Τξάπε-

δαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αγνξαπσιεζίεο ηίηισλ θαη ηηο ζπκθσλίεο επαλα-

γνξάο ζηελ εμσρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (over-the-counter) θαη ηηο ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, δηακνξθώζεθε ζε 279,78 δηζ. επξώ ην β’ ηξίκελν ηνπ 2016 έλαληη 132,06 

δηζ. επξώ ην α’ ηξίκελν ηνπ 2016, ελώ ην β’ ηξίκελν ηνπ 2015 είρε δηακνξθσζεί ζε 385,75 

δηζ. επξώ.  

 

Καηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2016, ην 59% ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Ηιε-

θηξνληθή Γεπηεξνγελή Αγνξά Τίηισλ (ΗΓΑΤ) επηθεληξώζεθε ζηνπο βξαρππξόζεζκνπο ηίη-

ινπο κε δηάξθεηα έσο 3 έηε, ην 28% ζηνπο κεζνπξόζεζκνπο ηίηινπο κε δηάξθεηα έσο 10 έηε 

θαη ην 13% ζε καθξνπξόζεζκνπο ηίηινπο κε δηάξθεηα έσο 30 έηε. 

 

Η ζύλζεζε ηεο νκάδαο ησλ βαζηθώλ δηαπξαγκαηεπηώλ αγνξάο θαηά ην ηξέρνλ έηνο απνηειεί-

ηαη από 4 Διιεληθά θαη 18 δηεζλή πηζησηηθά ηδξύκαηα.  
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4. Βαζικέρ καηεςθύνζειρ δανειζμού και διασειπιζηικών ζηόσυν για ηο 2017 
 

Καηά ην ηξέρνλ έηνο ζπλερίζηεθε ε αμηνπνίεζε θαη ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθώλ δη-

αζεζίκσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κέζσ εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο πξάμεσλ 

δηαρείξηζεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο ππό ηε κνξθή repo agreements, ηηο νπνίεο ζπλάπηεη ν 

Οξγαληζκόο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Χξένπο (ΟΓΓΗΧ).  

 

Με ην πξόγξακκα απηό αμηνπνηείηαη πιένλ ην 75% πεξίπνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ ηακεηαθώλ δηα-

ζεζίκσλ ησλ ελ ιόγσ θνξέσλ κε πνιύ απνηειεζκαηηθό ηξόπν, παξέρνληάο ηνπο αληαγσληζηη-

θέο πςειέο απνδόζεηο, επ’ σθειεία ηνπο, δηαζθαιίδνληαο αληίζηνηρν όθεινο σο πξνο ην δε-

κνζηνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε ζσξεπηηθά ζεηηθέο επηπηώζεηο γηα ηε 

βησζηκόηεηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Γηα ην έηνο 2017 ζα ζπλερηζζεί ε πεξαηηέξσ επέθηαζε θαη 

εκβάζπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ κε απώηεξν ζηόρν ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ε-

ληαίνπ ινγαξηαζκνύ δηαρείξηζεο ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ. 

 

Δπηπξνζζέησο, ε βξαρππξόζεζκε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ γηα ην έηνο 2017 

ζα ζπλερίζεη λα πινπνηείηαη θαη κέζσ εθδόζεσλ εληόθσλ γξακκαηίσλ. 

 

Καηά ην επόκελν έηνο ζα δηαηεξεζνύλ νη βαζηθνί κεζνπξόζεζκνη ζηόρνη δηαρείξηζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ δεκνζίνπ ρξένπο, όπσο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ 

ζηα ζεκεξηλά ειάρηζηα επίπεδα γηα ηα δάλεηα εθηόο επξώ θαη ε βειηίσζε ηεο αλαινγίαο ρξέ-

νπο ζηαζεξνύ επηηνθίνπ ζην ζύλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.  

 

Καζνξηζηηθό ξόιν γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξόκελσλ δηαρεηξηζηηθώλ ζηόρσλ ζα έρνπλ 

ηα βξαρππξόζεζκα θαη κεζνπξόζεζκα κέηξα γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο, 

πνπ αλακέλεηαη λα ηύρνπλ εθαξκνγήο από ηα ηέιε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έσο ηε ιήμε ηνπ πα-

ξόληνο πξνγξάκκαηνο, δειαδή κέρξη ηα κέζα ηνπ 2018, όπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξόζθαηεο α-

πνθάζεηο ηνπ Eurogroup ηνπ Μαΐνπ 2016. Τα κέηξα απηά ζα έρνπλ σο θύξηα επηδίσμε, εθηόο 

άιισλ, ηελ αληηζηάζκηζε ζεκαληηθνύ κέξνπο ησλ θηλδύλσλ αγνξάο πνπ ελππάξρνπλ ζην πθη-

ζηάκελν ραξηνθπιάθην ρξένπο θαη ηελ πεξαηηέξσ νκαινπνίεζε ηνπ πξνθίι ιήμεσλ απηνύ κε 

ζηόρν ηε ζηαζεξνπνίεζε-πξνβιεςηκόηεηα ησλ κειινληηθώλ δαπαλώλ εμππεξέηεζεο. Όια 

απηά επηδηώθνληαη ζην πιαίζην επίηεπμεο ησλ ηεζέλησλ ζηόρσλ βησζηκόηεηαο θαη εμππεξε-

ηεζηκόηεηαο, δειαδή ηεο αλαινγίαο ρξένπο πξνο ΑΔΠ (debt to GDP ratio) θαη ηεο αλαινγίαο 

ησλ εηήζησλ κεηθηώλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλαγθώλ πξνο ΑΔΠ (GFN to GDP ratio), κε πξννπηη-

θή ηελ επαλέλαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ην ζπληνκόηεξν δπ-

λαηόλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθδνηηθήο. 
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