
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

   

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ECFIN το Μάιο του 2015, η Ελλάδα θα αναπτυσσόταν με 

ρυθμό 0,5% το 2015 και 2,9% το 2016. Η ανάπτυξη το 2016 θα προερχόταν κυρίως από την 

αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου (που ουσιαστικά αφορά τις 

επενδύσεις) και την αύξηση των εξαγωγών.  Η ανεργία θα μειωνόταν κατά περισσότερο από 

δύο ποσοστιαίες μονάδες με τάσεις αποκλιμάκωσης. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 

του 2015 επαληθεύουν ουσιαστικά αυτές τις προβλέψεις μέχρι τη στιγμή της διακήρυξης του 

δημοψηφίσματος που έφερε τα πάνω κάτω σε ότι αφορά όλα τα οικονομικά μεγέθη.   

   

Αντί αυτών, οδηγούμαστε λοιπόν μετά από την επτάμηνη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τις 

αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες και τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, σε ένα 

προσχέδιο του προϋπολογισμού που περιλαμβάνει ύφεση 2,3% για το 2015 και 1,6% για το 

2016. Αυτά τα ποσοστά αντιστοιχούν σε σωρευτική απώλεια μεγαλύτερη των 11 δις ευρώ σε 

ονομαστικές τιμές ΑΕΠ. 

    

Επίσης, ο προϋπολογισμός προβλέπει για το 2016 αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού 

πάγιου κεφαλαίου κατά 4,5%, λόγω της αύξησης της πιστωτικής ρευστότητας στην οικονομία 

και της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών επενδυτικών πόρων. Η πρόβλεψη αυτή φαίνεται 

τουλάχιστον αισιόδοξη λαμβάνοντας υπόψη το τραγικό επενδυτικό κλίμα μετά την ισχύ των 

περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, την καθυστέρηση στην άρση τους όσο καθυστερεί και 

το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και την παντελή έλλειψη εγχώριας 

ρευστότητας ανεξαρτήτως της ποιότητας της επιχειρηματικής ιδέας. 

   

Σε ότι αφορά το νευραλγικό για τη χώρα μας πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η δημόσια 

κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει μείωση 2,1% το 2016 δεδομένης της ανάγκης για 

περαιτέρω εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών. Ουσιαστικά το πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων, σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά, οδηγείται σε δραματική συρρίκνωση τόσο 

στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015 όσο και στον προϋπολογισμό του 2016, γεγονός 

που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και του ιδίου 

του πρωθυπουργού. Αυτό πρακτικά θα οδηγήσει και στην ιδιαιτέρως χαμηλή 

απορροφησιμότητα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της ΕΕ, που αποτελούν μία 

από τις λίγες ελπίδες επενδύσεων και ανάπτυξης μέσα στο 2016. 

       

Στον τομέα της φορολογίας ο προϋπολογισμός του 2016 προβλέπει την είσπραξη του 

μεγαλύτερου μεριδίου, και μάλιστα με αυξανόμενη ένταση, από έμμεσους φόρους (πχ ΦΠΑ). 

Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με την αντίστοιχη στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη όπου το 

μεγαλύτερο μερίδιο των φορολογικών εσόδων εισπράττεται από άμεσους φόρους (πχ φόρο 

εισοδήματος). Οι έμμεσοι φόροι είναι σίγουρα λιγότερο αναδιανεμητικοί από τους άμεσους 

φόρους, με αποτέλεσμα η πρακτική αυτή επίσης να αντιτίθεται στις προγραμματικές δηλώσεις 

της κυβέρνησης περί φορολογικής δικαιοσύνης. Τονίζω δε ότι η επικράτηση περισυλλογής 

φορολογικών εσόδων με αυξανόμενη ένταση από έμμεσους φόρους, εκτός των άλλων 

αποτελεί ομολογία αδυναμίας είσπραξης των άμεσων φόρων. 

    

Τέλος, σε ότι αφορά τις δαπάνες, ο προϋπολογισμός προβλέπει μικρή μείωση των δαπανών 

για μισθούς και συντάξεις. Αυτή η μείωση θα συρρικνώσει περαιτέρω τη ζήτηση και τη 

σχετική καταναλωτική δαπάνη από τα θιγόμενα καταναλωτικά στρώματα. Ακόμη μεγαλύτερη 

μείωση προβλέπεται για τις δαπάνες που αφορούν στην ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική 

προστασία, δαπάνες που αποτέλεσαν σημαία της κυβέρνησης και στις δύο προηγούμενες 

προεκλογικές περιόδους. 


