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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠΔΣ)
1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
(ΜΠΔΣ) ΜΠΔΣ 2015-2018: Η πορεία προς την ανάκαµψη και τα διατηρήσιµα πρωτογενή πλεονάσµατα
Με τις διατάξεις του ν. 3871/2010 θεσµοθετήθηκε στη
χώρα µας η κατάρτιση από το Υπουργείο Οικονοµικών
και η έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ),
που στοχεύει στην απεικόνιση της δηµοσιονοµικής
στρατηγικής της Γενικής Κυβέρνησης, ως ένα ενιαίο σύνολο, σε τετραετή ορίζοντα.
Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται τα δηµοσιονοµικά όρια και οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί για την επόµενη τετραετία και περιγράφονται οι βασικές πολιτικές
κατευθύνσεις και προτεραιότητες. Μέσα από το µεσοπρόθεσµο ορίζοντα σχεδιασµού καθορίζονται και τα βασικά µεγέθη του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού.
Στο ΜΠΔΣ 2015-2018 περιλαµβάνονται απολογιστικά
στοιχεία για τα δηµοσιονοµικά µεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης των ετών 2012-2013, βάσει των πρόσφατων ανακοινώσεων της Eurostat για τα στοιχεία όλων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι εκτιµήσεις του τρέχοντος έτους και οι προβλέψεις για την
περίοδο 2015-2018. Το παρόν ΜΠΔΣ σηµατοδοτεί την
πορεία της χώρας προς την οικονοµική ανάκαµψη και ανάπτυξη, την αλλαγή του οικονοµικού µοντέλου και τη
διατήρηση σηµαντικών πρωτογενών πλεονασµάτων.
Από πλευράς µεθοδολογίας, τα µεγέθη της Γενικής
Κυβέρνησης αξιολογούνται σε όρους πρωτογενούς αποτελέσµατος µε βάση τους ορισµούς του Προγράµµατος
Οικονοµικής Πολιτικής. Οι προβλέψεις στηρίζονται σε
µεγάλο βαθµό στις προβολές των ίδιων των φορέων ή
σε αναλύσεις των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους (ΓΛΚ) µε βάση ιστορικά στοιχεία.
Το ΜΠΔΣ 2015-2018 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων εντός των προθεσµιών που θέτει το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, προκειµένου, µετά την έγκρισή του, να αποτελέσει για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης γνώµονα τόσο για τον προϋπολογισµό του έτους
2015, όσο και για το µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό και προγραµµατισµό του έργου τους.
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Στο ΜΠΔΣ ενσωµατώνονται οι θετικές δηµοσιονοµικές
επιδόσεις που επιβεβαιώθηκαν µε την υπέρβαση των
στόχων τα 2 τελευταία έτη, οι µεταβολές - προς το καλύτερο - των µακροοικονοµικών µεγεθών της Ελληνικής
οικονοµίας και οι ποσοτικές εκτιµήσεις διαρθρωτικών
παρεµβάσεων που αποφασίστηκαν κατά την πρόσφατη
επικαιροποίηση του 2ου Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής, η οποία και επιβεβαιώνει ότι η υλοποίηση του
Προγράµµατος ανταποκρίνεται στα συµφωνηθέντα.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΠΔΣ 2015-2018 περιλαµβάνει:
• τις νέες µακροοικονοµικές προβλέψεις για την εξέλιξη βασικών µεγεθών της Ελληνικής οικονοµίας (µεταβολή του ΑΕΠ, ανεργία, πληθωρισµός, ζήτηση κ.λπ.),
• την επανεκτίµηση των αποδόσεων των παρεµβάσεων
που είχαν περιληφθεί στο προηγούµενο ΜΠΔΣ βάσει
των νεότερων στοιχείων που προέκυψαν από την πορεία
υλοποίησής τους,
• τις νέες παρεµβάσεις που προέκυψαν από την πρόσφατη αναθεώρηση του 2ου Προγράµµατος Οικονοµικής
Πολιτικής και
• το χρονικό επαναπροσδιορισµό του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Βασική επιδίωξη του ΜΠΔΣ 2015-2018 είναι να παραµείνει η χώρα σε µια µακρά περίοδο υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων, ώστε να καλύπτονται οι χρηµατοδοτικές υποχρεώσεις και να µην δηµιουργούνται νέες δανειακές ανάγκες. Μετά τις θετικές δηµοσιονοµικές επιδόσεις του 2012 και κυρίως του 2013, η πορεία πρωτογενών δηµοσιονοµικών πλεονασµάτων συνεχίζεται τα επόµενα χρόνια, φτάνοντας σε πλεόνασµα του πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% του
ΑΕΠ το 2016.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Ελλάδα, µετά από µία πολυετή δύσκολη περίοδο για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, έχει εισέλθει σε φάση
σταθεροποίησης της διεθνούς θέσης της και των δηµόσιων οικονοµικών της επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα να
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη λήξη της παρατεταµένης ύφεσης. Πρόκειται για επιτεύγµατα που είναι αποτέλεσµα, κυρίως, των τεράστιων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας, τόσο σε όρους δηµοσιονοµικού εγχειρήµατος όσο και σε όρους βιοτικού επιπέδου.
Κατά την περίοδο που ακολούθησε την κατάθεση του
ΜΠΔΣ 2013-2016, και πιο συγκεκριµένα τα δύο τελευταία χρόνια, η Ελλάδα κατάφερε να διαψεύσει όσους
αµφισβητούσαν την επίτευξη τόσο των συγκεκριµένων
στόχων που περιλαµβάνονταν τότε στο Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής, όσο και των ευρύτερων οικονοµικών στόχων, καθώς:
• η χώρα διασφάλισε τη θέση της στην Ευρωζώνη και
ανέκτησε σηµαντικό κεφάλαιο διεθνούς αξιοπιστίας,
• το Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής επανήλθε και
διατηρείται «εντός τροχιάς»,
• η αποτελεσµατικότητα και η διατηρησιµότητα του δηµοσιονοµικού εγχειρήµατος ενισχύθηκε, καθώς η δηµοσιονοµική προσαρµογή δοµήθηκε κατά 2/3 στο σκέλος
των δαπανών και κατά 1/3 στο σκέλος των εσόδων,
• οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής υπερκαλύφθηκαν τόσο το 2012 όσο και
το 2013,
• η φορολογική επιβάρυνση, αξιοποιώντας τους βαθµούς ελευθερίας που προέκυψαν από την υπερκάλυψη

των δηµοσιονοµικών στόχων, µειώθηκε, µε στοχευµένες, µικρές αλλά σηµαντικές παρεµβάσεις (µείωση του
συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, κατάργηση «φόρων υπέρ τρίτων», µείωση της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας κατά 15% µε παράλληλη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, περιορισµός κατά 5% του µη µισθολογικού κόστους),
• η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ενισχύθηκε και
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών απέκτησε θετικό
πρόσηµο,
• οι διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται,
• οι αρχικές εκτιµήσεις για την οικονοµική δραστηριότητα, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, αναθεωρήθηκαν επί τα βελτίω, τόσο για το 2013 όσο και για το
2014 και
• η αυξητική δυναµική της ανεργίας ανακόπηκε.
Παράλληλα, δεν υλοποιήθηκαν, όπως προβλέπονταν
στο ΜΠΔΣ 2013-2016, παρεµβάσεις, όπως είναι οι περαιτέρω προσαρµογές στο µισθολόγιο και στις συντάξεις
των ενστόλων και η εισφορά 2‰ υπέρ ΟΑΕΕ επί του τζίρου των επιχειρήσεων.
Ενώ, η υπερκάλυψη του δηµοσιονοµικού στόχου του
Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής για το 2013 έδωσε τη δυνατότητα καταβολής «κοινωνικού µερίσµατος»
για τη στήριξη των πολιτών και οικογενειών µε χαµηλό
συνολικό ετήσιο εισόδηµα και περιουσία, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων
του 2014.
Οι προαναφερθείσες θετικές επιδόσεις συνέβαλαν
στην επιτυχή σταδιακή επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για µεσο-µακροπρόθεσµο δανεισµό, οδηγώντας στην αποκλιµάκωση του κόστους δανεισµού σε επίπεδα προ της ένταξης στο Μηχανισµό
Στήριξης (Μάιος 2010), διαµορφώνοντας τις συνθήκες
για την άµεση χρηµατοδότηση µεγάλων επιχειρήσεων
και τραπεζών από τις διεθνείς αγορές.
Σε αυτό το βελτιωµένο περιβάλλον που έχει σήµερα
διαµορφωθεί, η στρατηγική της οικονοµικής πολιτικής έχει δύο βασικές επιδιώξεις:
α) Την εθνική ανάγκη διασφάλισης των επιτευγµάτων
και προστασίας των τεράστιων θυσιών της Ελληνικής
κοινωνίας.
β) Τη µετατροπή της υπάρχουσας σταθεροποίησης της
οικονοµίας σε δυναµική και βιώσιµη ανάπτυξη, µε κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βάσεις εντός, πάντα, της
Ευρωζώνης.
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι βασικές προτεραιότητες της οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης για την
αµέσως προσεχή περίοδο είναι:
- Η περαιτέρω επικέντρωση σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες αναµένεται να αναληφθούν το αµέσως προσεχές χρονικό
διάστηµα µε την παρουσίαση και σταδιακή υλοποίηση
του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας. Ενός προτύπου που θα εδράζεται στη µετατόπιση από την υπερβολική κατανάλωση στην αποταµίευση και την επένδυση.
- Η ενίσχυση της ρευστότητας και η αποκατάσταση διαύλων χρηµατοδότησης της οικονοµίας. Σε αυτή αναµένεται να συµβάλουν:
- Τους αµέσως προσεχείς µήνες, η ακόµη ταχύτερη αξιοποίηση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από
πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η θέσπιση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου,

3
η συνέχιση αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών
του Δηµοσίου στον ιδιωτικό τοµέα (ήδη το 50% αυτών έχει αποπληρωθεί), η περαιτέρω µείωση (κατά 3,9%) του
µη-µισθολογικού κόστους της εργασίας, ο συµψηφισµός
οφειλών ΦΠΑ µεταξύ Δηµοσίου και επιχειρήσεων, αλλά
και µεταξύ επιχειρήσεων.
- Μέσα στο 2014, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήµατος, η
οποία, σε συνδυασµό µε τη σταδιακή επανατοποθέτηση
των πιστωτικών ιδρυµάτων στο διεθνή διατραπεζικό χρηµατοδοτικό χάρτη που έχει ήδη ξεκινήσει, αναµένεται να
οδηγήσει στην εξοµάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.1
- Η προσπάθεια για τη σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η οποία
δύναται να δροµολογηθεί, όπως προβλέπεται και στο Επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής, εφόσον η χώρα συνεχίζει να επιτυγχάνει τους δηµοσιονοµικούς στόχους και µπορέσει να εντάξει, ακόµη περισσότερο, το «αφανές» τµήµα της οικονοµίας στο «εµφανές» πεδίο της, ώστε να επιτυγχάνεται η φορολόγησή
του. Όσο περισσότερο επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος,
τόσο διευρύνεται η ευχέρεια για ελάφρυνση των συνεπών φορολογουµένων, οι οποίοι όχι µόνο έχουν επιβαρυνθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν υποστεί και µείωση του εισοδήµατός τους.
- Η προώθηση σύγχρονων προγραµµάτων και ενεργητικών πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης. Ήδη έχει
ξεκινήσει η υλοποίηση µιας µεγάλης δέσµης παρεµβάσεων, συνολικού προϋπολογισµού περίπου 1,5 δισ. ευρώ,
οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε περισσότερους από 440.000 ανέργους. Σε αυτό το πλαίσιο,
προωθούνται σύγχρονα προγράµµατα και ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης, όπως είναι, µεταξύ άλλων, οι
στοχευµένες δράσεις επιδότησης της απασχόλησης και
της µικροεπιχειρηµατικότητας, τα προγράµµατα εκκίνησης επιχειρήσεων, τα προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης, οι δράσεις προώθησης της κοινωνικής οικονοµίας, το πρόγραµµα «Εγγύηση για τη Νεολαία» και τα
προγράµµατα σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την εργασία, αναβαθµίζοντας το θεσµό της µαθητείας στο πρότυπο του διττού συστήµατος.
- Η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών δαπανών, ώστε να περιορισθεί το επίπεδο της φτώχειας, µε στοχευµένες παρεµβάσεις κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι το καθεστώς ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος που ξεκινά πιλοτικά, µε σκοπό να αποτελέσει
τον πυρήνα µιας νέας στρατηγικής κοινωνικής πρόνοιας.
- Η βελτίωση της «ποιότητας» των δηµόσιων οικονοµικών, η οποία θα επιτευχθεί µε την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των πόρων και µε την ενίσχυση, σταδιακά,
των δαπανών που έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή και απόδοση, προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη και δηµιουργούν υψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα. Αυτός ο
προσανατολισµός των δηµόσιων δαπανών συνάδει και
µε τη θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, σύµφωνα µε
την οποία παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και
η καινοτοµία δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για µια ι-

σχυρή αναπτυξιακή δυναµική.
- Η εδραίωση ενός δίκαιου, αποτελεσµατικού και σύγχρονου κράτους, µε την επιτάχυνση της διοικητικής µεταρρύθµισης. Ήδη, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων έχει µειωθεί πλέον
των 200.000 την τελευταία τετραετία, ενώ η ετήσια µισθολογική δαπάνη έχει περιοριστεί κατά περίπου 8 δισ.
ευρώ. Πλέον, η χώρα περνά από την επίτευξη ποσοτικών
στόχων στην εκπλήρωση κρίσιµων ποιοτικών µεταρρυθµίσεων στη δηµόσια διοίκηση.
- Η καταπολέµηση των φαινοµένων διαφθοράς και απάτης, τα οποία επικεντρώνονται στους τοµείς, κυρίως,
όπου η δηµόσια διοίκηση, µε την ευρύτερη έννοια, έρχεται σε άµεση επαφή µε τον πολίτη (120 δισ. ευρώ είναι
το κόστος της διαφθοράς για την Ευρωπαϊκή οικονοµία).
Είναι γεγονός ότι την τελευταία περίοδο έχουν γίνει, και
γίνονται, σηµαντικά βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση,
σε θεσµικό, διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα, στο δείκτη αντίληψης της διαφθοράς
της Διεθνούς Διαφάνειας να ανέβει κατά 14 θέσεις το
2013. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ακόµη βήµατα που πρέπει να γίνουν.
- Η περαιτέρω ενίσχυση και η οριστική τακτοποίηση
της µακροχρόνιας βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους,
καθώς η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας, υποχρεώνει τους εταίρους και δανειστές µας, σύµφωνα µε την απόφαση του Eurogroup (Νοέµβριος 2012),
να αναλάβουν, σύντοµα, συγκεκριµένες πρωτοβουλίες
προς αυτή την κατεύθυνση.
- Η συνέχιση της επίτευξης βιώσιµων και διευρυνόµενων πλεονασµάτων και η προσήλωση στη δηµοσιονοµική
πειθαρχία, όπως αποτυπώνεται στο ΜΠΔΣ 2015-2018 και
διασφαλίζεται από την επικείµενη αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας. Αναµόρφωση στην οποία θα περιλαµβάνονται,
µεταξύ άλλων, οι δηµοσιονοµικοί κανόνες που θα διέπουν τη χάραξη της οικονοµικής πολιτικής, η εισαγωγή
της έννοιας του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου και των κατάλληλων διορθωτικών µηχανισµών σε
περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων από το στόχο αυτό,
καθώς και η θέσπιση ενός ανεξάρτητου Δηµοσιονοµικού
Συµβουλίου, υπεύθυνου για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης της χώρας µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες.
Η προαναφερθείσα στρατηγική οικονοµικής πολιτικής
περιφρουρεί τα επιτεύγµατα και τις τεράστιες θυσίες
της Ελληνικής κοινωνίας και διασφαλίζει την ώθηση της
Ελληνικής οικονοµίας στην έξοδό της από µια µακρά περίοδο βαθιάς ύφεσης και υψηλής ανεργίας.
3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Εξελίξεις στην Ευρωζώνη
Στο άµεσο οικονοµικό περιβάλλον της Ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή στην Ευρωζώνη, η ανάκαµψη που ξεκίνησε το δεύτερο τρίµηνο του 2013, αναµένεται να συνεχιστεί. Σύµφωνα µε τις χειµερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Economic Forecast,
Winter 2014), αναµένεται ανάπτυξη 1,2% το 2014 και

1 Η βελτίωση της πρόσβασης των πιστωτικών ιδρυµάτων στις διεθνείς αγορές το 2014 αποτυπώθηκε αφενός στην έκδοση οµολόγου από µεγάλο εγχώριο πιστωτικό ίδρυµα για πρώτη φορά µετά το 2009 και αφετέρου στις επιτυχηµένες αυξήσεις µετοχικού
κεφαλαίου από εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα, στις οποίες συµµετείχαν διεθνείς επενδυτές, καταδεικνύοντας την ανανέωση της εµπιστοσύνης στην Ελληνική οικονοµία. Η αξιοποίηση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές κεφαλάιου, σε συνδυασµό µε τη µείωση
των περιθωρίων επιτοκίων τους, επέτρεψε στα Ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα να περιορίσουν σηµαντικά την εξάρτησή τους από τη
χρηµατοδότηση του Ευρωσυστήµατος κατά τα τελευταία τρίµηνα, καθώς, το Φεβρουάριο του 2014, ο συνολικός δανεισµός από το
Ευρωσύστηµα (συµπεριλαµβάνοντας το Μηχανισµό Έκτακτης Ρευθστότητας - ΕΛΑ) ανήλθε στα 68 δισ. ευρώ, από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 130 δισ. ευρώ το 2012.
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1,8% το 2015.
Σε θεσµικό επίπεδο, το Δηµοσιονοµικό Σύµφωνο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2013 και το οποίο
προβλέπει την τήρηση συγκεκριµένων δηµοσιονοµικών
στόχων, καθώς και ένα διορθωτικό µηχανισµό στις περιπτώσεις απόκλισης από αυτούς τους στόχους, θέτει τις
βάσεις για την επίτευξη δηµοσιονοµικής σταθερότητας
στην Ευρωζώνη. Επιπλέον, η έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού, ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία έως
το Νοέµβριο του 2014, αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα
προς την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και τη διασφάλιση της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας στην
Ευρωζώνη.

Ελληνική Οικονοµία
Εξελίξεις το 2013
Οι βασικές εξελίξεις στην Ελλάδα, για το 2013, συνοψίζονται στη µεγάλη δηµοσιονοµική προσαρµογή, στην
αποκλιµάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, στο πλεόνασµα του ισοζυγίου του εξωτερικού τοµέα για πρώτη
φορά µετά το 1948 και στην ανάκαµψη της εµπιστοσύνης αναφορικά µε τις προοπτικές της οικονοµίας.
Η δηµοσιονοµική προσαρµογή συνεχίστηκε και το

2013, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση του ελλείµµατος του
Κρατικού Προϋπολογισµού και της Γενικής Κυβέρνησης.
Συγκεκριµένα, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Γενικής
Κυβέρνησης, εξαιρώντας την εφάπαξ επίπτωση της υποστήριξης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα
µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών (ESA-95), διαµορφώθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ ή στο 2,1% του ΑΕΠ. Αυτό
το ποσοστό αξίζει να επισηµανθεί ότι είναι αισθητά βελτιωµένο από το 2012 (6,2% του ΑΕΠ), είναι πολύ κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ και είναι χαµηλότερο από το
µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3,1% του ΑΕΠ) και
της Ευρωζώνης (2,8% του ΑΕΠ). Σηµειώνεται ότι η Γενική Κυβέρνηση εµφάνισε πρωτογενές πλεόνασµα για το
2013, σύµφωνα µε τους όρους του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής, επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια
των δηµοσιονοµικών αρχών να υλοποιήσουν τους µεσοπρόθεσµους στόχους για επίτευξη υψηλών και βιώσιµων
πρωτογενών πλεονασµάτων. Σύµφωνα µε τα επίσηµα
στοιχεία, η Γενική Κυβέρνηση εµφάνισε πρωτογενές
πλεόνασµα, ύψους 0,8% του ΑΕΠ το 2013, µετά από
πολλά έτη συνεχών πρωτογενών ελλειµµάτων, το οποίο
είναι αισθητά υψηλότερο από το µέσο όρο της Ευρωζώνης (Διάγραµµα 1.1.).

Διάγραµµα 1.1 Πρωτογενές αποτέλεσµα Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ

Αυτή η βελτίωση της δηµοσιονοµικής θέσης της Ελλάδας σε σχέση µε την Ευρωζώνη καθίσταται περισσότερο
ορατή όταν η ανάλυση γίνεται σε όρους κυκλικά προσαρ-

µοσµένου πρωτογενούς αποτελέσµατος, δηλαδή εξαιρουµένης της ύφεσης και άλλων συγκυριακών παραγόντων (Διάγραµµα 1.2.).

Διάγραµµα 1.2 Κυκλικά προσαρµοσµένο πρωτογενές αποτέλεσµα Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
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Το πρωτογενές πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης
σε συνδυασµό µε το πλεόνασµα στο εξωτερικό ισοζύγιο
της χώρας, αντιµετωπίζουν δραστικά τα βασικά αίτια της
οικονοµικής κρίσης, δηλαδή τα µεγάλα διαχρονικά «δίδυµα» ελλείµµατα της οικονοµίας.
Τα θετικά αποτελέσµατα της οικονοµικής πολιτικής αντανακλώνται στη βελτίωση της µακροοικονοµικής επίδοσης της χώρας. Παρά τη συνεχιζόµενη δηµοσιονοµική
προσαρµογή, η ύφεση το 2013 ήταν χαµηλότερη σε σχέση τόσο µε το 2012, όσο και µε τις προβλέψεις. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ρυθµός συρρίκνωσης
της οικονοµικής δραστηριότητας υποχώρησε σηµαντικά
το 2013, καθώς η ύφεση από 6%, σε ετήσια βάση, το
πρώτο τρίµηνου του έτους ανήλθε στο 2,3% το τελευταίο τρίµηνο, οδηγώντας σε ετήσια µείωση του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 3,9%. Πρόκειται για επίδοση καλύτερη
των σχετικών προβλέψεων, οι οποίες ήταν για ύφεση
4,2% στο Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής και 4,5%
στο ΜΠΔΣ 2013-2016. Υπενθυµίζεται ότι η ύφεση ήταν
7,0% το 2012 και 7,1% το 2011.
Η ιδιωτική κατανάλωση µειώθηκε περαιτέρω κατά
6,0% το 2013, συµβάλλοντας αρνητικά στο ΑΕΠ. Η δηµόσια κατανάλωση µειώθηκε κατά 4,1%, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρέµειναν σε πτωτική τροχιά (-12,8%), κυρίως ως αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης µείωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας
(πτώση κατά 17,9% το 2013 και 22,7% το 2012). Ωστόσο,
θετική ένδειξη αποτελεί η µικρότερη µείωση των επενδύσεων σε εξοπλισµό (-7,2% το 2013 σε σύγκριση µε
17,6% το 2012).
Οι εξελίξεις στον εξωτερικό τοµέα συνέβαλαν θετικά
στην αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ. Οι εισαγωγές αγαθών (σε όγκο) µειώθηκαν περαιτέρω κατά 5,3% (-13,8%
το 2012), αντανακλώντας µεγάλη µείωση στις εισαγωγές υπηρεσιών (-10,8%) και µικρότερη µείωση στις εισαγωγές αγαθών (-4,0%). Οι πραγµατικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,8% (-1,7% το 2012), αντανακλώντας µεγαλύτερη αύξηση στις εξαγωγές αγαθών (2,7%) και πιο περιορισµένη άνοδο στις εξαγωγές υπηρεσιών (0,8%). Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εµφάνισε (µε βάση τη
µεθοδολογία του ισοζυγίου πληρωµών) πλεόνασµα ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ (0,7% του ΑΕΠ) το 2013, αντανακλώντας την πλήρη ανάκτηση της απώλειας ανταγωνιστικότητας κόστους της προηγούµενης δεκαετίας,
καθώς και τη θετική επίδραση των µέτρων ελάφρυνσης
του δηµοσίου χρέους το 2012.
Οι εσωτερικές εξελίξεις, σε συνδυασµό µε τις διαρθρωτικές αλλαγές, διατηρούν την πτωτική πορεία των τιµών (-0,9% µε βάση τον ΕνΔΤΚ), µε αποτέλεσµα την ύπαρξη αρνητικής διαφοράς πληθωρισµού µε την Ευρωζώνη κατά 2,3 εκατοστιαίες µονάδες. Ο πυρήνας του
ΔΤΚ (ΔΤΚ χωρίς καύσιµα και οπωροκηπευτικά) µειώθηκε
κατά 1,7% το 2013, από αύξηση 0,4% το 2012.
Η απασχόληση µειώθηκε κατά 3,7% το 2013, από µείωση κατά 8,3% το 2012. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε
περαιτέρω και ανήλθε σε περίπου 25,8% (σε εθνικολογιστική βάση), ενώ είναι ιδιαίτερα υψηλό στους νέους (κοντά στο 58%). Αυτό, σε συνδυασµό µε τη διάρθρωση αυτής, µε υψηλά ποσοστά νέων και µακροχρόνια ανέργων,
έχει σηµαντικό κοινωνικό κόστος. Η ανεργία, αντιδρώντας µε κάποιο βαθµό υστέρησης στην πορεία της οικονοµικής δραστηριότητας, σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας, αναµένεται να αρχίσει σταδιακά να µειώνεται τα προσεχή
χρόνια.
Ήδη οι πρώτες ενδείξεις αποκλιµάκωσης του φαινοµέ-

νου είναι ορατές, καθώς, σύµφωνα µε τα τελευταία εποχικά διορθωµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ρυθµός αύξησης των ανέργων, σε ετήσια βάση, µηδενίστηκε τον Ιανουάριο του 2014 από τα επίπεδα του 40% που είχε διαµορφωθεί το καλοκαίρι του 2012, ενώ το ποσοστό ανεργίας διαµορφώθηκε στο 26,7% τον Ιανουάριο του 2014,
επίπεδο που είναι χαµηλότερο κατά µία ποσοστιαία µονάδα σε σχέση µε το αντίστοιχο του Σεπτεµβρίου του
2013 (27,7%).
Εξελίξεις το 2014 (τρέχον έτος)
Για το τρέχον έτος, οι οικονοµικές προοπτικές είναι
ενθαρρυντικές. Το πραγµατικό ΑΕΠ αναµένεται να αυξηθεί κατά 0,6%. Στην εξέλιξη αυτή αναµένεται να συµβάλει η σηµαντικά µικρότερη πτώση στην ιδιωτική και τη
δηµόσια κατανάλωση (-1,8%). Επιπλέον, αναµένεται µεταστροφή στην επενδυτική δραστηριότητα, κυρίως, λόγω της βελτίωσης των προσδοκιών για την πορεία της
Ελληνικής οικονοµίας και της µεγαλύτερης απορρόφησης των διαρθρωτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιµάται αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 5,3% (έναντι µείωσης κατά 12,8%
το 2013), κυρίως, λόγω της αύξησης των επενδύσεων σε
εξοπλισµό (κατά 8,8%). Η βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος για το σύνολο της οικονοµίας σηµατοδοτεί σταδιακή ανάκτηση των προσδοκιών των επενδυτών και αναµένεται να οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας και τα επόµενα χρόνια. Ειδικότερα, όσον αφορά την εγχώρια ανταγωνιστικότητα, η
Ελλάδα εκτιµάται, το 2014, να ανακτήσει τη θέση που
κατείχε το 1995 σε όρους ανταγωνιστικότητας του κόστους εργασίας σε σχέση µε την Ευρωζώνη.
Ο εξωτερικός τοµέας εκτιµάται ότι θα συµβάλει θετικά
κατά 1,5 ποσοστιαίες µονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ. Οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναµένεται να αυξηθούν κατά 4,0% και οι αντίστοιχες εισαγωγές αναµένεται να συρρικνωθούν κατά 1,2%.
Η πτωτική πορεία των τιµών αναµένεται να συνεχιστεί
και ο ΕνΔΤΚ προβλέπεται να µειωθεί κατά 0,8%.
Το ποσοστό ανεργίας αναµένεται να µειωθεί σε 24,5%
από 25,8% το 2013 (σε εθνικολογιστική βάση), ωστόσο
παραµένει υψηλό. Η µεταβολή της απασχόλησης αναµένεται να έχει θετική εξέλιξη το 2014 (αύξηση κατά
0,6%), µετά από πέντε συνεχόµενα έτη συρρίκνωσης.
Μεσοπρόθεσµες προοπτικές
Το διάστηµα 2015-2018, η Ελληνική οικονοµία αναµένεται να αναπτυχθεί, κατά µέσο όρο, κατά 3,3%. Η αύξηση των εξαγωγών και η υψηλότερη επενδυτική δραστηριότητα θα στηρίξουν την υψηλή αναπτυξιακή πορεία
(+4,8% και +10,6% αντίστοιχα κατά µέσο όρο το διάστηµα 2015-2018). Ωστόσο, οι εισαγωγές αναµένεται, επίσης, να αυξηθούν, κατά µέσο όρο, κατά 2,9% το διάστηµα 2015-2018. Συνεπώς, η θετική συνεισφορά του εξωτερικού τοµέα στην αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ αναµένεται µικρότερη τα επόµενα έτη, σε σχέση µε το 2013
και το 2014. Η πτωτική πορεία των τιµών αναµένεται να
αναστραφεί. Κατά µέσο όρο, το διάστηµα 2015-2018, ο
ΕνΔΤΚ εκτιµάται στο 1,0%. Η ανεργία αναµένεται να συνεχίσει να µειώνεται και να φτάσει το 15,9% το 2018. Οι
εξελίξεις στην εσωτερική ζήτηση αναµένεται να συµβάλουν θετικά στην αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ µεσοπρόθεσµα (κατά 2,8 ποσοστιαίες µονάδες, κατά µέσο όρο, το διάστηµα 2015-2018). Η ολοκλήρωση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων αναµένεται να ενισχύσει περαιτέρω την αναπτυξιακή δυναµική της Ελληνικής οικονοµίας µεσο-µακροπρόθεσµα.
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4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΔΣ
Κατά την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2015-2018 έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που ήταν διαθέσιµα κατά την χρονική περίοδο σύνταξής του,
συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών και διεθνών
προοπτικών, των ευρωπαϊκών δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών πολιτικών, της τρέχουσας και εκτιµώµενης
µελλοντικής χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, της παρούσας βελτιούµενης, µακροοικονοµικής και δηµοσιονοµικής κατάστασης της Ελληνικής οικονοµίας.
Οι µακροοικονοµικοί και δηµοσιονοµικοί κίνδυνοι υλοποίησης και επίτευξης των στόχων του ΜΠΔΣ 2015-2018
έχουν περιορισθεί σηµαντικά σε σχέση µε τους κινδύνους κατά την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2013-2016, ως αποτέλεσµα συγκεκριµένων παραγόντων και συνθηκών που
είναι:
α) Η πορεία των δηµόσιων οικονοµικών κατά την τελευταία διετία, η οποία ήταν καλύτερη των αρχικών εκτιµήσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής, όπως αποτυπώνεται στην υπερκάλυψη των δηµοσιονοµικών στόχων τόσο για το 2012 όσο και για το 2013, στη
µετάβαση σε µία περίοδο πρωτογενών πλεονασµάτων
νωρίτερα από τις εκτιµήσεις και στην εντός στόχων υλοποίηση του Προϋπολογισµού του 2014. Οι συγκεκριµένες δηµοσιονοµικές εξελίξεις είναι αποτέλεσµα, σε µεγάλο βαθµό και πέραν της προηγηθείσας προσπάθειας,
της ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας και της διατηρησιµότητας του δηµοσιονοµικού εγχειρήµατος, καθώς
η δηµοσιονοµική προσαρµογή εδράζεται, πλέον, κατά
2/3 στο σκέλος των δαπανών και κατά 1/3 στο σκέλος
των εσόδων.
β) Η εδραίωση της µακροοικονοµικής κατάστασης σε
επίπεδα καλύτερα από αυτά που προβλέπονταν το καλοκαίρι του 2013, σηµατοδοτώντας την υποχώρηση της ύφεσης και την επαναφορά της πραγµατικής οικονοµίας
σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, οι εκτιµήσεις του ΜΠΔΣ 2013-2016, τόσο για την ύφεση του
2013 όσο και για το ρυθµό ανάπτυξης του 2014, αναθεωρήθηκαν, για πρώτη φορά, επί τα βελτίω.
γ) Η σταδιακή επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, η οποία ξεκίνησε, νωρίτερα από τις προβλέψεις,
τον Απρίλιο του 2014, βελτιώνει καθοριστικά τις προοπτικές τόσο σε όρους διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών όσο και σε όρους ρευστότητας στην πραγµατική
οικονοµία. Ειδικότερα, η επιτυχής σταδιακή επιστροφή
στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου συµβάλλει στην αποκλι-

µάκωση του κόστους δανεισµού σε επίπεδα προ της ένταξης στο Μηχανισµό Στήριξης (Μάιος 2010) και διαµορφώνει τις συνθήκες για την άµεση χρηµατοδότηση από τις διεθνείς αγορές των τραπεζών και των µεγάλων
επιχειρήσεων, κάτι που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι, οι οποίοι θα µπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσµατική
υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του ΜΠΔΣ
2015-2018. Κίνδυνοι, οι οποίοι σχετίζονται, κυρίως, µε
την πολιτική σταθερότητα και την προώθηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
Ειδικότερα:
α) Ένας αυξηµένος βαθµός πολιτικής αβεβαιότητας ή
αβεβαιότητας ως προς τη συνεπή εκτέλεση του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής, θα επηρέαζε αρνητικά τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων και νοικοκυριών,
αναβάλλοντας τις επενδύσεις και την κατανάλωση. Επιπλέον, θα τροφοδοτούσε τη µακροοικονοµική αβεβαιότητα µε αρνητικές συνέπειες στην παραγωγή, µέσω της
µείωσης της ζήτησης για επενδύσεις, καθώς και στην
προθυµία εφαρµογής της όποιας πολιτικής προσλήψεων
από τις επιχειρήσεις.
β) Η ενδεχοµένη καθυστέρηση των µεταρρυθµίσεων ή
η ελλιπής εφαρµογή τους θα επηρεάσει δυσµενώς την
οικονοµία, καθιστώντας δυσκολότερη την επίτευξη ουσιαστικής αύξησης της απασχόλησης και της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και, ως εκ τούτου, επίσης,
µιας σταθερής µείωσης του λόγου του δηµοσίου χρέους
προς το ΑΕΠ. Αντιθέτως, η διατήρηση και αποφασιστική
συνέχιση των µεταρρυθµίσεων στις αγορές αγαθών και
υπηρεσιών, στη δηµόσια διοίκηση και στην καταπολέµηση της διαφθοράς θα συνεισφέρει σηµαντικά στη µείωση
του κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και
στη στήριξη της ανάκαµψης των επενδύσεων.
γ) Οι ενδεχόµενες αποκλίσεις στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του
Δηµοσίου, ως αποτέλεσµα και αδυναµίας αντιµετώπισης
διοικητικών εµποδίων, θα επηρεάσουν δυσµενώς τα επίπεδα των προϋπολογισθέντων εσόδων. Αντιθέτως, η εντατική πρόοδος του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων θα µπορούσε να συµβάλει, σε συνδυασµό µε την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, σε µεγαλύτερη
συµµετοχή των διεθνών επενδυτών και σε υψηλότερα έσοδα.
Τέλος, οι επιδόσεις της Ελληνικής οικονοµίας θα επηρεαστούν, φυσικά, και από το Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, το οποίο αν και εκτιµάται ότι θα συµβάλλει θε-
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τικά, λόγω τόσο των ενθαρρυντικών µεσοπρόθεσµων
προοπτικών για την επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη όσο και του νέου πλαισίου οικονοµικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εµπεριέχει κινδύνους που σχετίζονται µε τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως είναι για παράδειγµα, η κατάσταση
στην Ουκρανία µε δυνητικούς κινδύνους για τον Ελληνικό τουρισµό.

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Με στόχο τη στήριξη της ευρύτερης προσπάθειας για
δηµοσιονοµική εξυγίανση, προσαρµογή και πειθαρχία, αναλήφθηκαν την τελευταία διετία σηµαντικές µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες για τη θέσπιση δηµοσιονοµικών
κανόνων και εποπτικών πρακτικών και την περαιτέρω
θωράκιση των ελεγκτικών µηχανισµών.
Έτσι, στο πεδίο του θεσµικού πλαισίου δηµοσιονοµικής διαχείρισης έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος, καθώς οι µεταρρυθµίσεις υλοποιήθηκαν µε επιτυχία. Οι
δράσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί και τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί, συνολικά και κωδικοποιηµένα,
είναι τα ακόλουθα:
• Το 97% των δηµόσιων φορέων έχουν δηµιουργήσει
µητρώα δεσµεύσεων που είναι λειτουργικά και υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία στην ηλεκτρονική πύλη του
ΓΛΚ σε µηνιαία βάση.
• Η βελτίωση στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του
Προϋπολογισµού έδωσε τη δυνατότητα για σηµαντικές
εξοικονοµήσεις στο σκέλος των δαπανών.
• Εισήχθησαν διετείς δεσµευτικοί στόχοι ισοζυγίου για
τις ΔΕΚΟ, τους ΟΤΑ και ορισµένα από τα µεγαλύτερα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, για
πρώτη φορά, στον Προϋπολογισµό του 2013, δίνοντας
τη δυνατότητα στο Υπουργείο Οικονοµικών να επιφέρει
διορθώσεις όπου παρατηρούνται αποκλίσεις µε τη βοήθεια των µηχανισµών που θεσπίστηκαν.
• Δηµιουργήθηκε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας για τους ΟΤΑ, έτσι ώστε να υπάρχουν συµφωνηµένοι στόχοι που να συνάδουν µε τις προβλέψεις του
ΜΠΔΣ και να διασφαλίζεται η οµαλή εκτέλεση του προϋπολογισµού τους.
• Η επικείµενη αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας θα εισαγάγει
τον κανόνα του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το Δηµοσιονοµικό Σύµφωνο, έτσι ώστε η διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισµού µεταξύ των διαφόρων υποτοµέων της Γενικής Κυβέρνησης
(ΔΕΚΟ, ΟΤΑ κ.λπ.) να εναρµονιστεί πλήρως.
• Η υπέρβαση των δαπανών στον τοµέα του φαρµάκου
εντοπίστηκε έγκαιρα λόγω της εισαγωγής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και αντιµετωπίστηκε επιτυχώς
µε τη θέσπιση µηχανισµών επιστροφής (rebate, clawback).

φαρµογή συγκεκριµένων µηχανισµών και συστηµάτων
παρακολούθησης και ελέγχου, παρενέβη µε το ν.
4111/2013 για την αλλαγή του πλαισίου ως προς τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που διαχειρίζονται δηµόσιους πόρους.
Με τον εν λόγω νόµο ρυθµίστηκαν ζητήµατα σχετικά
µε την παρακολούθηση και εκτέλεση των προϋπολογισµών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εντός
των ορίων και των στόχων που αποφασίζονται και εγκρίνονται από τη Βουλή των Ελλήνων. Ειδικότερα, θεσπίστηκε:
• Η έγκαιρη έγκριση των προϋπολογισµών όλων των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.
• Η κατάρτιση προγραµµάτων µηνιαίας εκτέλεσης των
προϋπολογισµών, καθώς και η θέσπιση τριµηνιαίων στόχων των Υπουργείων και των εποπτευόµενων από αυτά
φορέων.
• Η στενή παρακολούθηση των τριµηνιαίων στόχων και
η έγκαιρη λήψη διορθωτικών µέτρων, σε περίπτωση που
διαπιστώνεται ότι οι αποκλίσεις από τους στόχους θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση του Προϋπολογισµού.
• Η θέσπιση τριµηνιαίων ενηµερωτικών δελτίων επίτευξης των στόχων των προϋπολογισµών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της παρακολούθησής
τους.
• Η σύναψη προγραµµατικών συµφωνιών µεταξύ του
Υπουργείου Οικονοµικών και των λοιπών Υπουργείων,
µε τις οποίες οι συµβαλλόµενοι δεσµεύονται για την υλοποίηση των δράσεων που θα διασφαλίζουν την πιστή
εκτέλεση του Προϋπολογισµού.
• Επιπρόσθετα, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης, και συγκεκριµένα:
• Η περικοπή των προϋπολογισµών στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης (ή ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου
Α΄ του ν. 3429/2005 που λαµβάνουν επιχορήγηση από το
Δηµόσιο) όταν οι αποκλίσεις υπερβαίνουν το 10% των
συµφωνηθέντων στόχων και δεν λαµβάνονται µέτρα
διόρθωσης.
• Ο ορισµός Επόπτη των οικονοµικών υπηρεσιών
στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπου διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις ή µη συµµόρφωση µε τα προαναφερθέντα ως προς την εκτέλεση του Προϋπολογισµού.
• Η αναστολή της καταβολής των αµοιβών των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου ΔΕΚΟ ή ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 για όσο διάστηµα οι αποκλίσεις υπερβαίνουν το 10% των συµφωνηθέντων στόχων και δεν
λαµβάνονται µέτρα διόρθωσης.
• Η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ΔΕΚΟ ή ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α΄του ν. 3429/2005 όταν τα ετήσια οικονοµικά
στοιχεία αποκλίνουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%
του σχετικού στόχου.
Με την εφαρµογή των ανωτέρω δηµοσιονοµικών κανόνων και πρακτικών προσδοκάται η τόσο αναγκαία για
τη µακροχρόνια επιτυχή πορεία της χώρας προώθηση
και εδραίωση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, προσαρµογής και πειθαρχίας.

1.1 Δηµοσιονοµικοί κανόνες και παρακολούθηση
Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη χρησιµότητα και αναγκαιότητα της ύπαρξης δηµοσιονοµικών κανόνων µε
καθορισµένους στόχους που επιτυγχάνονται µε την ε-

1.2 Διαφάνεια και ενηµέρωση
Αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονοµικών η τακτική, έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση και
η διαφάνεια σχετικά µε την πορεία εκτέλεσης του Προϋ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2013-2014

8
πολογισµού του Κράτους, αλλά και της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αποδεικνύεται από τις περιοδικές, δηµόσιες ενηµερώσεις αναφορικά µε διάφορες πτυχές της
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Συγκεκριµένα, το Υπουργείο Οικονοµικών προβαίνει:
• Στη δηµοσιοποίηση του προσωρινού Δελτίου Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισµού το 1ο δεκαήµερο κάθε
µήνα.
• Στη δηµοσιοποίηση του οριστικού Δελτίου Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισµού το 2ο δεκαήµερο κάθε
µήνα.
• Στη δηµοσιοποίηση του αναβαθµισµένου, πολύ αναλυτικού Δελτίου Γενικής Κυβέρνησης κάθε µήνα.
• Στη δηµοσιοποίηση του Δελτίου Παρακολούθησης Επίτευξης Στόχων Κρατικού Προϋπολογισµού σε τριµηνιαία βάση.
• Στη δηµοσιοποίηση του Δελτίου Παρακολούθησης Επίτευξης Στόχων Νοµικών Προσώπων Γενικής Κυβέρνησης µε Προϋπολογισµό άνω των 20 εκατ. ευρώ σε τριµηνιαία βάση.
• Στη δηµοσιοποίηση του Δελτίου Παρακολούθησης Επίτευξης Στόχων Εκτέλεσης Προϋπολογισµών των Επαναταξινοµηµένων ΔΕΚΟ σε τριµηνιαία βάση.
• Στη δηµοσιοποίηση του Δελτίου Χρηµατοδοτήσεων–
Πληρωµών Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων
κάθε µήνα.
• Στη δηµοσιοποίηση του Δελτίου Δηµοσίου Χρέους
Κεντρικής Διοίκησης σε τριµηνιαία βάση.
Χαρακτηριστικό της προόδου που έχει επιτευχθεί, είναι ότι πριν από το 2010 δηµοσιοποιούνταν µόνο το οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Το 2011 άρχισε η µηνιαία δηµοσιοποίηση βασικών εκθέσεων που περιελάµβαναν στοιχεία για το έλλειµµα των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, καθώς και στοιχεία από ad hoc έρευνα για
τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το 2011 δηµοσιοποιούνταν σε µηνιαία βάση ενοποιηµένες εκθέσεις µε στοιχεία συνολικών εσόδων και δαπανών. Το 2012 άρχισε η
δηµοσιοποίηση αναλυτικών εκθέσεων µε στοιχεία για τη
σύνθεση των εσόδων και των δαπανών, καθώς και µε
στοιχεία από το µητρώο δεσµεύσεων για τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις σε επίπεδο κράτους. Το 2013 βελτιώθηκαν σηµαντικά οι πηγές άντλησης δεδοµένων και δηµοσιοποιούνται στοιχεία για τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης. Τέλος, από τον
Απρίλιο του 2014, δηµοσιοποιούνται στοιχεία ανά υποτοµέα της Γενικής Κυβέρνησης, µε ενοποιηµένα έσοδα
και δαπάνες, υπάρχει πλήρης χαρτογράφηση των ΚΑΕ
του Προϋπολογισµού µε βάση το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Λογαριασµών (ESA-95), ενώ δηµοσιοποιούνται και πλήρη στοιχεία για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

1.3 Γραφείο Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή
των Ελλήνων
Όσον αφορά στην παρακολούθηση του Προϋπολογισµού, αναβαθµίστηκε ο ρόλος του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή, αρχικά µε την επαναλειτουργία του και στη συνέχεια µε τη διασφάλιση της θεσµικής του υπόστασης.
1.4 Αναµόρφωση πλαισίου δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
Προκειµένου να εναρµονιστεί το υφιστάµενο εθνικό

νοµικό πλαίσιο µε όσα ισχύουν πλέον σε όλη την Ευρωζώνη βάσει του Δηµοσιονοµικού Συµφώνου, προωθείται
η επικαιροποίηση και αναµόρφωση του πλαισίου δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας. Στόχος, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η βελτίωση των δηµόσιων οικονοµικών και ο αποτελεσµατικότερος συντονισµός των εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Πρωτεύοντα ρόλο στο βελτιωµένο αυτό πλαίσιο οικονοµικής διακυβέρνησης έχει η έννοια του Ευρωπαϊκού
Εξαµήνου ενισχυµένης συνεργασίας των οικονοµικών
και δηµοσιονοµικών πολιτικών, που αποτελεί έναν ετήσιο κύκλο συντονισµού µακροοικονοµικών, δηµοσιονοµικών και διαρθρωτικών πολιτικών.
Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δηµιουργία και λειτουργία ενός αποτελεσµατικού πλαισίου
για την πρόληψη και τη διόρθωση υπερβολικών δηµόσιων ελλειµµάτων (Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης) και µακροοικονοµικών ανισορροπιών.
Από το 2011 έχει θεσπιστεί µια δέσµη πέντε Κανονισµών και µιας Οδηγίας (Six-Pack) που ενισχύουν την
προληπτική παρακολούθηση και την άµεση παρέµβαση
για τη διόρθωση του ελλείµµατος και τη µείωση του χρέους, ενώ προβλέπουν και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των κρατών-µελών.
Επίσης, µία δεύτερη δέσµη Κανονισµών (Two-Pack)
που αφορά µόνο τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης και υιοθετήθηκε το Μάιο 2013 περιέχει προβλέψεις για τις χώρες που βρίσκονται σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος και για εκείνες που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα οικονοµικής σταθερότητας ή λαµβάνουν οικονοµική βοήθεια.
Σε αυτό το πλαίσιο, η αναµόρφωση του νοµικού πλαισίου εστιάζει, κυρίως, στους ρόλους και στις αρµοδιότητες των θεσµικών οργάνων που συµµετέχουν στη δηµοσιονοµική διαχείριση, στους δηµοσιονοµικούς κανόνες
που θα διέπουν τη χάραξη της οικονοµικής πολιτικής και
στην προετοιµασία της κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισµού και σχεδιασµού του ΜΠΔΣ.
Επιπρόσθετα, προβλέπεται η ενσωµάτωση όλων των
διατάξεων της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και αυτό συνεπάγεται την εισαγωγή της έννοιας του µεσοπρόθεσµου
δηµοσιονοµικού στόχου (Medium-Term Objective) και
των κατάλληλων διορθωτικών µηχανισµών σε περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων από το στόχο αυτό.

1.5 Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο
Επίσης, θεσµοθετείται ένα ανεξάρτητο Δηµοσιονοµικό
Συµβούλιο, µε βάση τόσο τα προβλεπόµενα από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο όσο και τη διεθνή πρακτική των τελευταίων δεκαετιών. Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο θα είναι
επιφορτισµένο, µεταξύ άλλων, µε την αξιολόγηση της
συµµόρφωσης της χώρας µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες.
Σε αυτό το πλαίσιο θα δηµοσιοποιεί εκθέσεις αναφορικά µε τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεών του για τις
µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις, τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα, σε σχέση µε τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό και το ΜΠΔΣ.
1.6 Επικαιροποίηση και θωράκιση πλαισίου δηµοσιονοµικών ελέγχων
Αναθεωρήθηκε ο ν. 3492/2006 µε το ν. 4081/2012, διαµορφώνοντας ένα σύστηµα δηµοσιονοµικών ελέγχων,
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το οποίο, προσαρµοσµένο στις διεθνείς πρακτικές και τα
ελεγκτικά πρότυπα, θα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην
εξυγίανση των δοµών και στη διαφάνεια της λειτουργίας
της Δηµόσιας Διοίκησης. Συγκεκριµένα, επήλθαν οι κατωτέρω ουσιαστικές αλλαγές:
• Θεσπίσθηκε, µε τη συγχώνευση δύο Επιτροπών, η Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων (ΕΣΕΛ), εξασφαλίζοντας
την ευέλικτη λειτουργία του φορέα και την αρχή της ανεξαρτησίας σύµφωνα και µε τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.
• Επετράπη η σύσταση των µονάδων εσωτερικού ελέγχου µε κοινές υπουργικές αποφάσεις και όχι µε τη χρονοβόρο διαδικασία της έκδοσης Προεδρικών Διαταγµάτων.
• Στελεχώθηκαν οι µονάδες αυτές από το υφιστάµενο
προσωπικό, χωρίς την αύξηση των οργανικών θέσεων
και το κόστος νέων προσλήψεων.
• Προβλέφθηκε η διενέργεια έκτακτων ελέγχων µετά
από αξιολόγηση της σκοπιµότητάς τους από την ΕΣΕΛ,
αποφεύγοντας τη συσσώρευση τεράστιου όγκου υποθέσεων και την επιβάρυνση του έργου της αρµόδιας Διεύθυνσης.
• Εκδόθηκε υπουργική απόφαση σχετική µε τη ρύθµιση
θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήµατος Πληρωµών (ΕΣΥΠ).
• Τροποποιήθηκαν σχετικές υπουργικές αποφάσεις
που αφορούν στον καθορισµό των ελεγχόµενων φορέων από τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
(ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονοµικών, για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ελέγχων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Δηµόσιου Τοµέα.
• Ολοκληρώθηκαν, εντός του έτους 2013, όλα τα προβλεπόµενα από τους ανωτέρω νόµους µεθοδολογικά εργαλεία (Κανονισµοί Λειτουργίας Δηµοσιονοµικών Διορθώσεων, Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών, Κώδικας
Δεοντολογίας Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών). Επίσης καταρτίσθηκε το ετήσιο πρόγραµµα τακτικών ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου σύµφωνα µε τη µέθοδο και τη
διαδικασία που καθορίσθηκε στον «Κανονισµό Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της ΓΔΔΕ».
• Εξετάζονται οργανωτικού περιεχοµένου νοµοθετικές ρυθµίσεις για τη συνεργασία των ελεγκτικών µηχανισµών προς επίτευξη συνεργειών µεταξύ των δοµών.
Με το ν. 4151/2013 (Α΄ 103, 29.04.2013), σε συνέχεια
των εκσυγχρονιστικών παρεµβάσεων του ν. 4081/2012,
ενδυναµώθηκαν τόσο στελεχιακά, όσο και οργανωτικά
οι υπηρεσίες του ΓΛΚ που ασκούν δηµοσιονοµικούς ελέγχους. Συγκεκριµένα:
• Δηµιουργήθηκαν το Μητρώο Ελεγκτών για τους δηµοσιονοµικούς ελέγχους και ελέγχους Επιτροπής Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (ΕΔΕΛ), το Μητρώο Εµπειρογνωµόνων για Δηµοσιονοµικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ και η Διεύθυνση Έκτακτων Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, ενισχύοντας σηµαντικά την προσπάθεια εδραίωσης
της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, καθώς
οι απαιτήσεις για δηµοσιονοµικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο σηµαντικά.
• Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση Σύστασης των Επιτροπών Αξιολόγησης των υποψηφίων προς ένταξη ελεγκτών και αξιολόγησης των ενστάσεων, προκειµένου να
διενεργηθεί η διαδικασία αξιολόγησης και ολοκλήρωσης
του Μητρώου. Με την ολοκλήρωση του Μητρώου αναµένεται σηµαντική ενίσχυση της ελεγκτικού έργου σε αν-

θρώπινο δυναµικό, καθότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας ξεπερνούν τις 400. Με την ολοκλήρωση του Μητρώου των
Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών θα ξεκινήσει και η διαδικασία
ένταξης των ελεγκτών στο Μητρώο Εµπειρογνωµόνων
µε τη δηµοσίευση ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
• Παράλληλα, ορίστηκε πλαίσιο θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δηµοσιονοµικούς ελέγχους, αφενός
λόγω της ανάγκης ενίσχυσης της διαφάνειας, και αφετέρου προκειµένου κατά τη διενέργεια των δηµοσιονοµικών ελέγχων να µην εναλλάσσονται συνεχώς τα ίδια
πρόσωπα, για την ενίσχυση της θωράκισης του ελεγκτικού έργου, αλλά και για την προστασία των ίδιων των ελεγκτών.

1.7 Πλαίσιο καταπολέµησης φαινοµένων απάτης
Στο ΓΛΚ, συνεχίζεται η προσπάθεια θεσµικής θωράκισης της καταπολέµησης της απάτης, καθώς ήδη προωθούνται µια σειρά από πρωτοβουλίες:
• Ορίστηκε διοικητικά η διαδικασία αποστολής των οριστικών εκθέσεων ελέγχου της ΕΔΕΛ στον Εισαγγελέα ή
σε αρµόδια αρχή για τη διερεύνηση της απάτης, εφόσον
κατά τους ελέγχους της προκύψουν υπόνοιες τέλεσης
αξιόποινων πράξεων ή παραλείψεων. Προβλέφθηκε αντίστοιχη αποστολή προς το Ελεγκτικό Συνέδριο ή τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας σε περιπτώσεις αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών.
• Ενισχύθηκε το πλαίσιο για την επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων, εστιάζοντας στην ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Καταρτίστηκε και επικαιροποιήθηκε το Εγχειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ, συµπεριλαµβάνοντας στην προετοιµασία των ελέγχων συστήµατος και πράξεων τους δείκτες απάτης και ενσωµατώνοντας τη «Δήλωση τήρησης
κανόνων δεοντολογίας της ΕΔΕΛ».
• Η ΕΔΕΛ προέβη στη σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µε το Σώµα Επιθεωρητών–Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, ώστε να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφόρησης
και η αµφίδροµη κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των
ελέγχων τους.
• Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι των αρµόδιων υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα, που το 2012 είχε γίνει αποδέκτης σύστασης για το χαµηλό βαθµό κοινοποίησης
παρατυπιών που ενέχουν δόλο στο τοµέα της πολιτικής
συνοχής, το 2013 να έχει βελτιώσει σηµαντικά τη θέση
της. Συγκεκριµένα, το 2013, βάσει σχετικής ενηµέρωσης, έχουν κοινοποιηθεί ήδη 19 περιπτώσεις παρατυπιών µε υπόνοια απάτης, αποτέλεσµα πολύ καλύτερο από τα προηγούµενα χρόνια.
• Τροποποιήθηκε κοινή υπουργική απόφαση µεταξύ
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
του Υπουργείου Οικονοµικών για την αποτύπωση της περιγραφής του Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου που
αφορά στην υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ)
2009-2014.
• Τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση περί ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πόρους
του Κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Το ΣΔΟΕ κοινοποιεί τις παρατυπίες που διαπιστώνει κατά τους ελέγχους
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του στην Αρχή Πιστοποίησης, προκειµένου αυτή να διερευνήσει τυχόν συσχέτιση των παρατυπιών που έχουν
εντοπισθεί µε δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση που οι εντοπισθείσες παρατυπίες συνδέονται µε δαπάνες που έχουν
πιστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδίδεται Απόφαση Δηµοσιονοµικής Διόρθωσης µε ευθύνη της Αρχής Πιστοποίησης. Η διασύνδεση που εγκαθιδρύεται µε τον
τρόπο αυτό προστατεύει τα οικονοµικά συµφέροντα του
κοινοτικού προϋπολογισµού και συνδράµει στον εντοπισµό περιπτώσεων υπονοιών απάτης στο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.
• Συστήνεται Οµάδας Εργασίας µε τη συµµετοχή όλων
των εµπλεκόµενων φορέων για τον ορισµό του Συντονιστή για την Καταπολέµηση της Απάτης (Anti-Fraud
Coordination Service-AFCOS), ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του µέσα στο 2014.

1.8 Ψηφιακή αναβάθµιση – Δράσεις πληροφοριακών
συστηµάτων
Προωθήθηκε η ψηφιακή αναβάθµιση των διαδικασιών
και των πληροφοριακών συστηµάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της δηµόσιας ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης για την παρακολούθηση των δηµοσιονοµικών µεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης µε βάση τις νέες απαιτήσεις των κυβερνητικών δράσεων.
Ειδικότερα:
• Το 2011, ενεργοποιήθηκε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ)
στο ΓΛΚ.
• Το 2012, επανασχεδιάστηκε το έργο Σύστηµα Διαχείρισης Πληροφοριών (Enterprise Resource ProgramERP). Το 2013-2014 τα υποέργα του εν λόγω έργου προκηρύχθηκαν και προχωρούν οι διαδικασίες πλήρους υλοποίησής του.
• Το 2013, µεταφέρθηκε η αρµοδιότητα εξόφλησης
των χρηµατικών ενταλµάτων, που εκδίδονται για την
πληρωµή των δηµοσίων δαπανών από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) στις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΥΔΕ) για την επίσπευση και την, εντός
συγκεκριµένης προθεσµίας, πληρωµή των πιστωτών του
Δηµοσίου. Για την υποστήριξη των αλλαγών αναπτύχθηκε στο ΟΠΣΔΠ νέα εφαρµογή που καλύπτει όλες τις επί
µέρους διαδικασίες έως και την έκδοση ηλεκτρονικής εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού για την
πληρωµή των δικαιούχων µετά την διενέργεια των απαιτούµενων συµψηφισµών οφειλών-απαιτήσεων που θα
πραγµατοποιείται αυτοµατοποιηµένα µε σχετική διεπαφή µεταξύ των ΥΔΕ και των ΔΟΥ.
• Το 2013-2014, στο πλαίσιο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, προωθήθηκαν οι απαιτούµενες νοµοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του ΕΣΥΠ, µε στόχο τη µείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους του Δηµοσίου.
1.9 Διαδικασία αποπληρωµής ληξιπρόθεσµων οφειλών
Η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του
Ελληνικού Δηµοσίου αποτελεί προτεραιότητα για την
Κυβέρνηση, δεδοµένου ότι συµβάλλει στην τόνωση της
ρευστότητας της οικονοµίας, στην εξυγίανση των προϋπολογισµών και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των δηµόσιων φορέων. Για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της
διαδικασίας εξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων α-

παιτούνται, ως προϋποθέσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από τους εµπλεκόµενους φορείς, συγκεκριµένες
λειτουργικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις.
Η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων καθορίστηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4093/2012 και
την 2/86954/ΔΠΓΔ, (Β΄3396/20.12.2012), απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, όπου ορίστηκαν
και οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης των φορέων. Οι
προϋποθέσεις αυτές έχουν ως απώτερο σκοπό να εξασφαλιστεί η µη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσµων οφειλών στο µέλλον. Αυτό θα επιτευχθεί µε την εφαρµογή,
από τους δηµόσιους φορείς, των µεταρρυθµίσεων που έχουν θεσµοθετηθεί στη διαχείριση των δηµόσιων δαπανών και την υλοποίηση των µέτρων διόρθωσης των διαρθρωτικών προβληµάτων που αποτελούν τη γενεσιουργό
αιτία ελλειµµάτων και απλήρωτων υποχρεώσεων.
Το Μητρώο Δεσµεύσεων αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους θεσµούς που έχουν υιοθετηθεί για τον έλεγχο των υποχρεώσεων. Πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης, δεσµεύονται οι αναγκαίες πιστώσεις του Προϋπολογισµού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν πόροι για την πληρωµή τους. Το
Μητρώο Δεσµεύσεων θεσµοθετήθηκε µε το π.δ.
113/2010 και η εφαρµογή του είναι υποχρεωτική σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η εφαρµογή
του Μητρώου Δεσµεύσεων από τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης πραγµατοποιήθηκε σταδιακά και µέχρι σήµερα βελτιώθηκε σηµαντικά ο αριθµός των φορέων που
τηρούν Μητρώο και αποστέλλουν στοιχεία.
Η βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων είναι συνεχής, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου µπορεί να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση. Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, εντός του 2013, µειώθηκε το ύψος των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 50%, στα 4,7 δισ. ευρώ έναντι
9,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012. Ωστόσο, αν και το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών συρρικνώνεται, έχουν δηµιουργηθεί κάποιες νέες που κυρίως προέρχονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, περιοχές για τις οποίες ήδη έχουν αναληφθεί
σχετικές πρωτοβουλίες.
Για το τρέχον έτος εκτιµάται ότι θα υπάρξει δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ.
Σηµειώνεται ότι η διαδικασία αποπληρωµής ληξιπρόθεσµων οφειλών είναι ουδέτερη στο έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ESA-95), καθόσον
είτε αυτό θα αποτελέσει δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισµό, και ταυτόχρονα έσοδο και δαπάνη των φορέων µε παράλληλη µείωση του αποθέµατος (stock) των απλήρωτων υποχρεώσεων, είτε αύξηση δαπάνης και µείωση του αποθέµατος (stock) των απλήρωτων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που θα τις εξοφλήσουν από ίδιους πόρους.
2. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 2013-2014 – ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 2014-2018

2.1 Πραγµατοποιήσεις 2013
Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισµού
Η εξέλιξη των εσόδων για το 2013, όπως είχε περιγραφεί και στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισµού του 2014, επηρεάστηκε από:
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• Τη βελτίωση ορισµένων µακροοικονοµικών µεγεθών
της Ελληνικής οικονοµίας, όπως η εξέλιξη του ΑΕΠ και
της ιδιωτικής κατανάλωσης, έναντι του µακροοικονοµικού σεναρίου επί του οποίου είχαν βασιστεί οι προβλέψεις του Προϋπολογισµού 2012.
• Την ενσωµάτωση της επίπτωσης από τη µείωση των
λειτουργικών δαπανών του Προϋπολογισµού, αλλά κυρίως των δαπανών για µισθούς και συντάξεις, που επηρέασαν αρνητικά το φόρο εισοδήµατος και τις συνταξιοδοτικές/ασφαλιστικές εισφορές.
• Την αύξηση εσόδων από συγκεκριµένες δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις, όπως η εναρµόνιση της φορολογίας
των παιγνίων, η αύξηση του φόρου επί των τόκων των
καταθέσεων, ρέπος κ.λπ., η αναπροσαρµογή του φόρου
πλοίων και καπνού, καθώς και η θέσπιση φόρου πολυτελούς διαβίωσης σε αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού, αεροσκάφη, ελικόπτερα και πισίνες.
• Την αποπληρωµή των φόρων εισοδήµατος 2013 φυσικών και νοµικών προσώπων µέχρι το τέλος του έτους
2013 και µέχρι τον Ιανουάριο 2014 αντίστοιχα.
• Την εξόφληση των Φόρων Ακίνητης Περιουσίας του
έτους 2013 και των παρελθόντων οικονοµικών ετών
(ΦΑΠ 2011-2013) µέχρι και το πρώτο δίµηνο του 2014.
• Την καλή πορεία είσπραξης των λοιπών φόρων περιουσίας (ΕΕΤΗΔΕ 2012 και πλέον ΕΕΤΑ 2013), παρά τη
µείωση του πρώην ΕΕΤΗΔΕ κατά 15%.
• Την καλή πορεία είσπραξης του Φ.Π.Α. λοιπών προϊόντων, παρά τη µείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. στην εστίαση κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες.
• Τη σηµαντική απώλεια εσόδων από τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και ιδίως το Φ.Π.Α. στα καύσιµα, µετά την εναρµόνιση του ΕΦΚ πετρελαίου θέρµανσης και
κίνησης, που οδήγησε στην πτώση της κατανάλωσης κατά 70% περίπου την περίοδο Οκτωβρίου 2012 - Απριλίου
2013.
• Την καλύτερη της προϋπολογισθείσας πορεία είσπραξης των λοιπών µη φορολογικών εσόδων, καθώς
και των εσόδων των καταργηθέντων ειδικών λογαριασµών.
• Τη µεταφορά των αποδόσεων των οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου από τα χαρτοφυλάκια των κεντρικών
τραπεζών του ευρωσυστήµατος από τo πρόγραµµα αγοράς οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(Securities Market Program-SMPs). Οι αποδόσεις αυτές
δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση του Προϋπολο-

γισµού του 2013, καθώς απορρέουν από τις αποφάσεις
του Eurogroup του Νοεµβρίου 2012, µεταγενέστερα δηλαδή από την ψήφιση του Προϋπολογισµού του 2013 από τη Βουλή των Ελλήνων.
Σύµφωνα µε τα οριστικά στοιχεία για το 2013, το ύψος
των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού ανήλθε στα 52.377 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 141 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι των εκτιµήσεων
που είχαν συµπεριληφθεί στον Προϋπολογισµό του 2014
(52.518 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι τα έσοδα του
ΠΔΕ ήταν µειωµένα κατά 541 εκατ. ευρώ (πίνακας 2.1).
Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισµού ανήλθαν σε 47.782 εκατ. ευρώ, δηλαδή 400 εκατ. ευρώ ή
0,8% υψηλότερα έναντι των εκτιµήσεων πραγµατοποιήσεων που περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό 2014
(47.382 εκατ. ευρώ). Το σύνολο των τακτικών εσόδων
διαµορφώθηκε σε 47.172 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας την
εκτίµηση που είχε συµπεριληφθεί στην εισηγητική του
Προϋπολογισµού του 2014 κατά 319 εκατ. ευρώ. Συµπερασµατικά, τα έσοδα διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των
στόχων που είχαν τεθεί, γεγονός που συµβαίνει για
πρώτη φορά την τελευταία πενταετία.
Οι επιστροφές φόρων διαµορφώθηκαν στα 3.747 εκατ.
ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 123 εκατ. ευρώ ή κατά 3,4%
το στόχο όπως αυτός είχε επικαιροποιηθεί στον Προϋπολογισµό του 2014. Στο παραπάνω ποσό περιλαµβάνονται και 642 εκατ. ευρώ για επιστροφές φόρων παρελθόντων οικονοµικών ετών, ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία.
Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισµού
Η µείωση των δαπανών οφείλεται κατά κύριο λόγο:
• Στη µείωση των πρωτογενών δαπανών κατά 601 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της µείωσης αποδοχών και συντάξεων κατά 121 εκατ. ευρώ (κυρίως λόγω των αναδροµικών περικοπών των ειδικών µισθολογίων και αυξηµένων αποχωρήσεων προσωπικού) και των καταναλωτικών
και λοιπών δαπανών κατά 480 εκατ. ευρώ.
• Στη µείωση των καταπτώσεων εγγυήσεων κατά 77 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της µείωσης δαπανών καταπτώσεων εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης.
• Στη µείωση των εξοπλιστικών δαπανών κατά 121 εκατ. ευρώ.
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2.2 Πραγµατοποιήσεις Κρατικού Προϋπολογισµού
2013 έναντι 2012
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 2.1 το ισοζύγιο
του Κρατικού Προϋπολογισµού το 2013 (χωρίς τις δαπάνες τόκων και τις δαπάνες εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών) είναι βελτιωµένο κατά 3.577 εκατ. ευρώ σε σχέση µε αυτό του 2012.
Η βελτίωση αυτή προήλθε κατά 603 εκατ. ευρώ από τα
έσοδα και κατά 2.974 εκατ. ευρώ από τη µείωση των δαπανών. Ειδικότερα:
Έσοδα
Η βελτίωση των εσόδων, παρά τις αυξηµένες επιστροφές φόρων κατά 424 εκατ. ευρώ προήλθε, κυρίως, από
τα αυξηµένα έσοδα του ΠΔΕ, καθόσον η µείωση των τακτικών εσόδων αντισταθµίστηκε από την αύξηση των µη
τακτικών εσόδων και, κυρίως, από τα έσοδα από τη µεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση οµολόγων του
Ελληνικού Δηµοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών
Τραπεζών του Ευρωσυστήµατος.
Δαπάνες
Η µείωση των δαπανών οφείλεται, κυρίως, στις παρεµβάσεις που είχαν περιληφθεί στο επικαιροποιηµένο
ΜΠΔΣ 2013-2016 και ειδικότερα:
• Στις πρωτογενείς δαπάνες κατά 3.298 εκατ. ευρώ,
λόγω µείωσης:
- των αποδοχών και συντάξεων κατά 2.088 εκατ. ευρώ,
στο πλαίσιο των περικοπών των ειδικών µισθολογίων,
της κατάργησης δώρων και της προοδευτικής προσαρµογής των συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ,
- των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης
κατά 1.212 εκατ. ευρώ, κυρίως, λόγω µείωσης της επιχορήγησης προς τα ασφαλιστικά ταµεία (ΙΚΑ και ΟΓΑ) εξαιτίας της κατάργησης των δώρων στους συνταξιούχους
τους.
• Στη µείωση των δαπανών προµήθειας εκταµίευσης
δανείων στο EFSF κατά 414 εκατ. ευρώ.
• Στην αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών κατά 120 εκατ. ευρώ.
• Στην αύξηση των καταπτώσεων εγγυήσεων κατά 83
εκατ. ευρώ.
• Στην αύξηση των δαπανών του ΠΔΕ κατά 536 εκατ.
ευρώ.

2.3 Παρεµβάσεις ΜΠΔΣ 2013-2016
Έσοδα
Στο ΜΠΔΣ 2013-2016 δεν παρατηρούνται σηµαντικές
αποκλίσεις µεταξύ των προβλεπόµενων αποδόσεων και
των πραγµατοποιήσεων στο σκέλος των εσόδων του επικαιροποιηµένου ΜΠΔΣ.
Ειδικότερα, οι κυριότερες παρεµβάσεις στις οποίες
δεν παρατηρήθηκε απόκλιση αφορούν:
• τη µείωση των επιστροφών φόρου στους αγρότες,
• τη µείωση του επιδότησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης ντίζελ στους αγρότες,
• τις µειώσεις στις εκπτώσεις φορολογικών δαπανών

στα φυσικά πρόσωπα,
• την αλλαγή στη φορολόγηση πλοίων,
• την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον
καπνό, και
• τη φορολόγηση των υπαρχόντων τυχερών παιγνίων
του ΟΠΑΠ - 30% επί του κύκλου εργασιών.
Για ορισµένες παρεµβάσεις στις οποίες η απόδοση δεν
υπήρξε η αναµενόµενη, όπως η εξίσωση στο όριο αποδοχών προς υπολογισµό ασφαλιστικών εισφορών και η
φορολόγηση των υπαρχόντων τυχερών παιγνίων του
ΟΠΑΠ - 10% επί των κερδών των παικτών, υιοθετήθηκαν
ισοδύναµες δράσεις οι κυριότερες των οποίων αφορούν
στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της φορολογικής διοίκησης και την πλήρη εφαρµογή του νέου κώδικα
φορολογικών διαδικασιών.
Δαπάνες
Στο ΜΠΔΣ 2013-2016 δεν παρατηρούνται σηµαντικές
αποκλίσεις µεταξύ των προβλεπόµενων αποδόσεων και
των πραγµατοποιήσεων στο σκέλος των δαπανών (πίνακας 2.2).
Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις για τους µισθούς και τις
συντάξεις διαµορφώθηκαν στους στόχους που είχαν τεθεί, οι κυριότερες εκ των οποίων αφορούσαν:
• τη µείωση των µισθών και συντάξεων λόγω περικοπών των ειδικών µισθολογίων,
• την κατάργηση δώρων µισθών και συντάξεων στο δηµόσιο τοµέα (συµπεριλαµβανοµένων της κατάργησης
των δώρων στις συντάξεις ΟΓΑ),
• την αναδιοργάνωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τη µείωση της µισθολογικής δαπάνης των αναπληρωτών καθηγητών,
• την εργασιακή κινητικότητα,
• την αναστολή του κινήτρου επίτευξης στόχων (ΚΕΣΚΕΔΣ) στο Δηµόσιο και
• την προοδευτική προσαρµογή των συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ.
Επίσης, η απόδοση των παρεµβάσεων στις λοιπές κατηγορίες δαπανών (αναδιάρθρωση δηµοσίου τοµέα, τοπική αυτοδιοίκηση, υγειονοµική περίθαλψη, κοινωνικά επιδόµατα, κ.λπ.) διαµορφώθηκε στους στόχους που είχαν τεθεί.
Οι δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις αθροίζουν στα 14 δισ.
ευρώ για την περίοδο 2013-2018, στο ύψος των προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2013-2016.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι:
• Δεν παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ
των προβλεπόµενων αποδόσεων και των πραγµατοποιήσεων, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και σε αυτό
των δαπανών του επικαιροποιηµένου ΜΠΔΣ.
• Οι παρεµβάσεις αυτές υλοποιήθηκαν, κυρίως, το
2013 (9 δισ. ευρώ από το σύνολο των 14 δισ. ευρώ).
• Στο 2014, περιλαµβάνονται παρεµβάσεις που έχουν
ήδη ψηφιστεί και δεν ενσωµατώνονταν στο προηγούµενο ΜΠΔΣ (διαρθρωτικές παρεµβάσεις στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, εξορθολογισµός λειτουργικών δα-
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πανών νοµικών προσώπων, πλήρης εφαρµογή του νέου
κώδικα φορολογικών διαδικασιών).
• Στο ΜΠΔΣ 2013-2016 είχαν προβλεφθεί παρεµβάσεις
ύψους 6,2 δισ. στο σύνολο του κοινωνικού προϋπολογισµού µε στόχο τον εξορθολογισµό των δαπανών του ασφαλιστικού συστήµατος και την εξασφάλιση της είσπραξης των εσόδων. Η χρονική µετατόπιση των αναµενόµενων αποδόσεων από την αύξηση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης κατά δύο έτη και η υστέρηση της απόδοσης στην εξίσωση του πλαφόν των αποδοχών προς υπολογισµό ασφαλιστικών εισφορών ήταν οι βασικές παρεµβάσεις που θα δηµιουργούσαν αποκλίσεις στο αποτέλεσµα του κοινωνικού προϋπολογισµού για την εν λόγω περίοδο. Έτσι ελήφθη µέριµνα ώστε να υπάρξουν εξισορροπητικές δράσεις στον ίδιο υποτοµέα για να καλυ-

φθούν οι όποιες αποκλίσεις. Οι σηµαντικότερες ήταν η
διασταύρωση του συστήµατος δήλωσης εργασίας ΕΡΓΑΝΗ µε τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) ασφάλισης του ΙΚΑ, η ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ στοιχείων για
όλους τους κλάδους ασφάλισης µισθωτών του ιδιωτικού
τοµέα, ο επανέλεγχος των αναπηρικών συντάξεων και
των επιδοµάτων αναπηρίας.
• Στο 2014, δεν περιλαµβάνονται παρεµβάσεις, όπως
είναι οι περαιτέρω περικοπές στο µισθολόγιο και στις
συντάξεις των ένστολων και η εισφορά 2 τοις χιλίοις υπέρ ΟΑΕΕ επί του τζίρου των επιχειρήσεων, ενώ περιλαµβάνονται παρεµβάσεις, όπως είναι η µείωση του φόρου µεταβίβασης ακινήτων, ο µειωµένος ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων και ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ
στην εστίαση.
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Το σενάριο βάσης περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα για
τα δύο προηγούµενα έτη (2012 και 2013), τις εκτιµήσεις
για το τρέχον έτος (2014) και τις προβλέψεις για τα επόµενα τρία έτη (2015-2018). Στηρίζεται στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα του 2013 και λαµβάνονται υπόψη όλες οι
παρεµβάσεις που είχαν νοµοθετηθεί ως τα τέλη του
2013 ή σε αντικατάσταση παρεµβάσεων του προηγούµενου ΜΠΔΣ για να καλύψουν τυχόν αποκλίσεις στις αρχικά εκτιµηθείσες αποδόσεις.
Σε όρους βασικού σεναρίου το ισοζύγιο της Γενικής
Κυβέρνησης εκτιµάται ότι θα βελτιωθεί από έλλειµµα
1,9% του ΑΕΠ το 2013 σε πλεόνασµα 0,8% του ΑΕΠ το
2018 (πίνακας 2.4). Σε όρους πρωτογενούς αποτελέσµατος Γενικής Κυβέρνησης, που είναι και ο δείκτης αξιολόγησης βάσει του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής,
εκτιµάται ότι η δηµοσιονοµική εικόνα της χώρας θα βελτιωθεί από πλεόνασµα 0,8% του ΑΕΠ το 2013 σε 5,3%
του ΑΕΠ το 2018 (έναντι στόχου 4,2% του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας µια σωρευτική υπερκάλυψη του στόχου της
τάξης των 2,4 δις ευρώ.
Στην ενδιάµεση περίοδο υλοποίησης του βασικού σεναρίου εκτιµάται ότι ενδέχεται να προκύψει απόκλιση από τους στόχους του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής που διαµορφώνεται σωρευτικά στο 1,7 δισ. ευρώ ή
0,9% του ΑΕΠ το 2015.
Εκτιµήσεις 2014
Σύγκριση πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισµού 2014 µεταξύ προϋπολογισµού και βασικού σεναρίου
Η εκτίµηση για την εκτέλεση των πρωτογενών δαπανών σε ταµειακή βάση (µη περιλαµβανοµένων των δαπανών για εξοπλιστικά προγράµµατα του Υπουργείου Εθνι-

κής Άµυνας ύψους 50 εκατ. ευρώ), του Τακτικού Προϋπολογισµού για το 2014 (βασικό σενάριο) σε σχέση µε
τις πιστώσεις που είχαν προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό θα εξελιχθούν ως εξής (πίνακας 2.5):
• Θα µειωθούν κατά 321 εκατ. σε ταµειακή βάση λόγω
µόνιµων εξοικονοµήσεων του 2013 µε επίπτωση στο
2014 (και στα επόµενα χρόνια) και ειδικότερα από:
- Τις δαπάνες για µισθούς και συντάξεις κατά 74 εκατ.
ευρώ, λόγω κυρίως αυξηµένων αποχωρήσεων στο 2013.
- Τις δαπάνες για κοινωνική προστασία από τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδοµάτων, κατά 244 εκατ. ευρώ, λόγω διάθεσης επιπλέον ποσού ύψους 164 εκατ. ευρώ
στον ΟΓΑ στο 2013, ποσό το οποίο δεν διατέθηκε στο έτος αυτό και θα χρησιµοποιηθεί στο 2014, καθώς και
στην επανεκτίµηση των δαπανών αυτών που θα είναι χαµηλότερες κατά 80 εκατ. ευρώ περίπου. Το ποσό των 164
εκατ. ευρώ συµπεριλαµβάνεται ως εθνικολογιστική προσαρµογή.
- Τις λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 3 εκατ. ευρώ.
• Θα αυξηθούν κατά 149 εκατ. ευρώ σε ταµειακή βάση
λόγω:
- Της αύξησης της επιχορήγησης στα νοσοκοµεία, κατά 44 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα, σε αντιστάθµισµα της µη επιβολής εισιτηρίου ύψους 25 ευρώ, για κάθε εισαγωγή.
- Των αντικριζόµενων δαπανών κατά 71 εκατ. ευρώ,
λόγω κυρίως της πρόβλεψης για αυξηµένες αποδόσεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Της πρόβλεψης για αυξηµένες αποδόσεις στους ΟΤΑ
(β’ βαθµού) κατά 34 εκατ. ευρώ.
Οι ανωτέρω προσαρµογές έχουν περιληφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισµού.
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3. ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Είναι γεγονός ότι το δηµόσιο χρέος, εδώ και δεκαετίες, είχε πολύ ισχυρή αυξητική δυναµική. Ωστόσο, είναι
επίσης γεγονός ότι η σύνθεση και η δοµή του βελτιώθηκε, ο ρυθµός αύξησής του έχει αρχίσει και περιορίζεται,
η µέση υπολειπόµενη φυσική διάρκειά του έχει χρονικά
επεκταθεί και έχουν µειωθεί αισθητά οι δαπάνες εξυπηρέτησής του.

3.1 Βιωσιµότητα
Το δηµόσιο χρέος, έτσι όπως διαµορφώθηκε στο τέλος του 2012, µετά την αναδιάρθρωση και τη διαδικασία
επαναγοράς, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν το λόγο χρέος προς ΑΕΠ ανεπαρκή δείκτη για την
εξακρίβωση της βιωσιµότητάς του, δεδοµένου ότι δεν
λαµβάνεται υπόψη η νοµική και αντικειµενική διαµόρφωση των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτό, καθώς και
η εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ωρίµανσής του.
Ειδικότερα:
α) η διάρκεια ωρίµανσης του δηµοσίου χρέους είναι
µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των άλλων χωρών της
Ευρώπης,
β) το δηµόσιο χρέος χαρακτηρίζεται από µεγάλες περιόδους χάριτος, οι οποίες θα επιµηκυνθούν περαιτέρω,
γ) οι πληρωµές ως το 2021 στερούνται χρεολυσίων,
πλην αυτών για τις οποίες έχει προβλεφθεί ήδη η αναχρηµατοδότησή τους από το Πρόγραµµα Οικονοµικής
Πολιτικής, καθώς επίσης και της λήξης, το 2019, του
προσφάτως εκδοθέντος οµολόγου 5ετούς διάρκειας, η
οποία, ωστόσο, συνιστά γεγονός που µάλλον ενισχύει
παρά εξασθενεί τη στοιχειοθέτηση της βιωσιµότητας,
δ) οι πληρωµές για τόκους του χρέους της Κεντρικής
Διοίκησης, όπως προσδιορίζονται αυτή τη στιγµή για το
άµεσο µέλλον, κυµαίνονται στο 3% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια, η συζήτηση για το εάν το χρέος µιας χώρας είναι
«βιώσιµο» το 2020, περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας
οι πληρωµές για τόκους δεν υπερβαίνουν, κατά µέσο όρο, τα 7 δισ. ευρώ κατ’ έτος, αφενός µεν δεν έχει καµία
πρακτική αξία, αφού η χώρα µπορεί πλήρως να ανταποκριθεί στις πληρωµές των οφειλοµένων τόκων, αφετέρου δε είναι αµφισβητήσιµο αν έχει και µεθοδολογική
χρησιµότητα.
Εξάλλου, το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του δηµοσίου χρέους διακρατείται από τα κράτη - µέλη της Ευρωζώνης, στην οποία συµµετέχει και η χώρα µας. Η συµµετοχή αυτή εξασφαλίζει κοινούς στόχους και εταιρική αλληλεγγύη και, ως εκ τούτου, έχει ως πρακτικό αποτέλεσµα την αναζήτηση και εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.
Αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται ήδη αντιληπτά από
τους διεθνείς ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι αποφαίνονται
ότι το δηµόσιο χρέος δεν αποτελεί απειλή για τις επενδύσεις τους, ιδίως δε συγκρινόµενο µε τα αντίστοιχα άλλων χωρών που διεκδικούν, όπως η Ελλάδα, µερίδιο
χρηµατοδότησης από τις διεθνείς αγορές. Απόδειξη του
ανωτέρω συνιστά η µαζική συµµετοχή επενδυτών στην
πρόσφατη έξοδο του Ελληνικού Δηµοσίου στις αγορές.
Η Ελληνική έκδοση εµφάνισε µία από τις µεγαλύτερες,
αν όχι τη µεγαλύτερη, διασπορά σε επενδυτές (πάνω από 600 λογαριασµούς), σε σχέση τόσο µε παλαιότερες
εκδόσεις του Ελληνικού Δηµοσίου, όσο και µε εκδόσεις

άλλων, όµορων οικονοµιών της Ευρωπαϊκής περιφέρειας.
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι, η επιβεβαίωση από
την Eurostat της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσµατος
για το 2013, θα οδηγήσει, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές
αποφάσεις στα τέλη του 2012, τους εταίρους και δανειστές µας στην ανάληψη όλων των απαραίτητων µέτρων
και πρωτοβουλιών για την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων, µε εφικτές τεχνικές και ισοδύναµους τρόπους, µε
στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και την οριστική τακτοποίηση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας του δηµοσίου
χρέους. Η εξέλιξη αυτή θα κατοχυρώσει ακόµα περισσότερο την εξοµάλυνση και τη µείωση των πληρωµών προοπτικά, καθώς και την αποφυγή της µεταβλητότητας των
σχετικών µεγεθών.

3.2 Διαχείριση ρευστότητας – Χρηµατοδότηση
Εντός του προαναφερθέντος πλαισίου, η Ελληνική Κυβέρνηση, µέσω του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) του Υπουργείου Οικονοµικών, έχει εκπονήσει σχέδιο δράσης και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να αποφύγει ενδεχόµενα κενά
ρευστότητας (liquidity gap) από καθυστερήσεις αναµενόµενων εισροών, αλλά και για να αντιµετωπίσει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες, που είχαν δηµιουργηθεί πρωτίστως
από την επαναγορά οµολόγων του 2012, ύψους 11 δισ.
ευρώ, εφόσον αυτές δεν αντιµετωπιστούν µε άλλους
τρόπους. Πιο συγκεκριµένα:
• Προνοµιούχες µετοχές του Ελληνικού Δηµοσίου
(ν. 3723/2008)
Η επαναγορά από τις τράπεζες των προνοµιούχων µετοχών, τις οποίες το Ελληνικό Δηµόσιο είχε αγοράσει
κατά την περίοδο 2009–2011, µε οµόλογα που είχε εκδώσει, βάσει του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (Πυλώνας Ι),
δεν ήταν προγραµµατισµένη κατά τις αρχικές εκτιµήσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω της αβεβαιότητας περί του χρόνου και των µεθόδων ανακεφαλαιοποίησης
των Ελληνικών τραπεζών, µε συνέπεια η εξόφληση των
εν λόγω οµολόγων να θεωρείται ότι θα συµβεί µε πόρους προερχόµενους από τη δανειακή σύµβαση. Ωστόσο, ήδη µέχρι σήµερα έχουν επαναγορασθεί – ή προγραµµατίζονται προς επαναγορά από δύο τράπεζες µέχρι την 21η Μαΐου 2014 – προνοµιούχες µετοχές που θα
αποφέρουν στο Ελληνικό Δηµόσιο 1,8 δισ. ευρώ. Οι λοιπές τράπεζες αναµένεται να αποπληρώσουν, εντός του
2014, το σύνολο σχεδόν των προνοµιούχων µετοχών
τους, µε αντίστοιχο τρόπο. Ως συµπέρασµα προκύπτει ότι, το σύνολο των οµολόγων του Πυλώνα Ι, ύψους 5,1
δισ. ευρώ, που αρχικά είχαν υπολογισθεί ως υποχρέωση
του Ελληνικού Δηµοσίου, αναµένεται να εξοφληθούν από τις τράπεζες, οι οποίες έχουν ήδη αντλήσει ή θα αντλήσουν αντίστοιχους πόρους από τις αγορές. Εξ αυτής της παραµέτρου και µόνο, καλύπτονται οι χρηµατοδοτικές ανάγκες του τρέχοντος έτους.
• Έκδοση νέου οµολόγου 5ετούς διάρκειας του Ελληνικού Δηµοσίου
Η πρόσφατη επανατοποθέτηση του Ελληνικού Δηµοσίου στο διεθνή χρηµατοδοτικό χάρτη, µε την έκδοση
νέου οµολόγου 5ετούς διάρκειας, απέφερε στο Ελληνικό Δηµόσιο προσόδους ύψους 3 δισ. ευρώ. Οι πρόσοδοι
αυτές δεν είχαν προϋπολογισθεί για την κάλυψη χρηµατοδοτικών αναγκών. Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές ότι το Ελληνικό Δηµόσιο, τόσο µε την επαναγορά εκ
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µέρους των τραπεζών των προνοµιούχων µετοχών τους,
όσο και µε τη νέα έκδοση του 5ετούς οµολόγου, έχει υπερκαλύψει τις όποιες ενδεχόµενες χρηµατοδοτικές ανάγκες του για τους επόµενους 12 µήνες.
• Βραχυχρόνιες πράξεις διαχείρισης ταµειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου
Επιπρόσθετα, µε το πρόγραµµα σύναψης βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης της ταµειακής ρευστότητας
(repos), που το Ελληνικό Δηµόσιο, µέσω του ΟΔΔΗΧ, έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρµόζει, υπάρχει η δυνατότητα
άµεσης εξεύρεσης επιπλέον πόρων, ύψους έως και 4,5
δισ. ευρώ, οι οποίοι δεν αποτελούσαν µέρος του αρχικού
βασικού σεναρίου κάλυψης των χρηµατοδοτικών αναγκών και θα πρέπει πλέον να συνυπολογιστούν.
• Ενδεχόµενη µελλοντική προσφυγή στις διεθνείς αγορές µε έκδοση νέου οµολόγου του Ελληνικού Δηµοσίου
Τέλος, µε δεδοµένη τη δυναµική αυξανόµενης ζήτησης των ελληνικών κρατικών χρεογράφων, που έχει ήδη
αναπτυχθεί στον ευρύ κύκλο των διεθνών επενδυτών και
των διεθνών αγορών εν γένει, το Υπουργείο Οικονοµικών, µέσω του ΟΔΔΗΧ, επεξεργάζεται ήδη και καταρτίζει πρόγραµµα για ενδεχόµενη, εκ νέου, προσφυγή στις
αγορές για ποσό ύψους 3–6 δισ. ευρώ. Ο στόχος του εν
λόγω προγράµµατος παραµένει η δηµιουργία αξιόπιστης καµπύλης αποδόσεων των ελληνικών κρατικών
χρεογράφων, η οποία θα αντικατοπτρίζει πλέον τα θετικά αποτελέσµατα, τόσο στο δηµοσιονοµικό πεδίο, όσο
και αναφορικά µε τις σηµαντικότατες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια
στην Ελληνική οικονοµία, και είναι αδιαµφισβήτητο ότι
θα συµβάλλει στην περαιτέρω κάλυψη ενδεχόµενων
µελλοντικών χρηµατοδοτικών αναγκών, εάν και εφόσον
χρειαστεί. Τα ποσά που θα προκύψουν ως πρόσοδοι για
το Ελληνικό Δηµόσιο, από τις ενδεχόµενες µελλοντικές
εκδόσεις, δεν έχουν προσµετρηθεί στο βασικό σενάριο
κάλυψης των χρηµατοδοτικών αναγκών των επόµενων
ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015-2018
1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
2014
Έσοδα
Οι παρεµβάσεις στο σκέλος των εσόδων που είχαν αναληφθεί στο παρελθόν και έχουν ενσωµατωθεί στις εκτιµήσεις του 2014, αφορούν τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:
• Φορολογική διοίκηση: παρεµβάσεις στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, στην αύξηση των δικαστικών
παραβόλων, στο σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της
διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσµων οφειλών και επιτάχυνσης της είσπραξης φορολογικών προστίµων, στην
αύξηση της παρακράτησης φόρου από συντάξεις στο
δεύτερο εξάµηνο του 2014, µετά την εκκαθάριση των
συντάξεων από έναν εκκαθαριστή (ΗΔΙΚΑ). Η σηµαντική

αυτή δηµοσιονοµική διαρθρωτική µεταρρύθµιση, θα αυξήσει το ποσοστό εισπραξιµότητας του φόρου εισοδήµατος, καθώς θα παρακρατείται ο αναλογών φόρος στην
πηγή, ενώ ταυτόχρονα θα ανακουφίσει πολλούς συνταξιούχους που έπρεπε να αποδώσουν αυξηµένο φόρο µετά την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων,
καταβάλλοντας συχνά υψηλότατο φόρο σε µόλις δύο ή
τρεις δόσεις. Επιπλέον, η αναληφθείσα, το 2013, µεταρρύθµιση στη φορολογία εισοδήµατος, συνδυάζεται µε
παρεµβάσεις βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της
φορολογικής διοίκησης, που προβλέπεται να αυξήσουν
σηµαντικά τα φορολογικά έσοδα.
• Φόροι κατανάλωσης: πέραν της αύξησης των ειδικών
φόρων κατανάλωσης και της εξίσωσης της φορολόγησης του πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης, που είχαν αποφασισθεί τα προηγούµενα έτη της επικαιροποίησης
του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής, στο τέλος
του 2012 ενσωµατώνεται η επίπτωση της αύξησης του
ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού.
• Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας: πέραν των σηµαντικών αλλαγών στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας που εφαρµόστηκαν τα προηγούµενα έτη, το 2014
σηµατοδοτείται από την κατάργηση των έκτακτων επιβαρύνσεων και τη θέσπιση ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας, όπως ισχύει στις αναπτυγµένες οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, συνολικής προβλεπόµενης ετήσιας απόδοσης ύψους 2.650 εκατ. ευρώ µε διεύρυνση της φορολογικής βάσης και µείωση των επιβαρύνσεων στην µικρή και µεσαία ακίνητη περιουσία.
• Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήµατος και άλλων
προσόδων: έκτακτα αποθεµατικά των επιχειρήσεων, που
δεν είχαν φορολογηθεί, φορολογούνται µετά την κεφαλαιοποίηση ή τη διανοµή τους µε τη µορφή µερίσµατος
αυξάνοντας τα δηµόσια έσοδα τα έτη 2014 και 2015, ενώ ενσωµατώνεται η επίπτωση της δραστικής µείωσης
των φόρων συναλλαγών και η αντ’ αυτών, καθιέρωση
φόρου στο εισόδηµα που προέρχεται από την υπεραξία
µεταβίβασης κεφαλαίου.
Με βάση τις προβλέψεις του Προϋπολογισµού του
2014 και λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παρεµβάσεις,
τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού προβλέπονται
να διαµορφωθούν στα 55.935 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 1.240 εκατ. ευρώ έναντι του Προϋπολογισµού, παρά
το γεγονός ότι οι επιστροφές φόρων είναι αυξηµένες
κατά 347 εκατ. ευρώ.
Δαπάνες
Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισµού
για το έτος 2014 εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στο ύψος των 50.244 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 795 εκατ.
ευρώ, έναντι του Προϋπολογισµού. Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισµού προβλέπεται να ανέλθουν σε 42.612 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 665 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τον Προϋπολογισµό.
Μισθοί και συντάξεις
Οι µισθοί και συντάξεις εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν
σε 18.488 εκατ. ευρώ και παρουσιάζουν αύξηση 75 εκατ.
ευρώ σε σχέση µε τις προβλέψεις του Προϋπολογισµού,
κυρίως λόγω της καταβολής αναδροµικών αποδοχών
στους δικαστικούς λειτουργούς.
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Ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία
Οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 13.756 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 486 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων
του Προϋπολογισµού. Η ανωτέρω αύξηση προέρχεται
κυρίως από την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος
(525 εκατ. ευρώ), καθώς, επίσης, και από την εκτιµώµενη
πρόσθετη επιχορήγηση σε ασφαλιστικούς φορείς, προκειµένου να αντισταθµιστεί η µείωση των εσόδων τους
από τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

διαµορφωθούν σε 5.900 εκατ. ευρώ, µειωµένες κατά 250
εκατ. ευρώ σε σχέση µε τις εκτιµήσεις του Προϋπολογισµού.

Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες
Οι λειτουργικές και λοιπές δαπάνες εκτιµάται ότι θα
διαµορφωθούν σε 5.645 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά
275 εκατ. ευρώ, έναντι των προβλέψεων του Προϋπολογισµού, κυρίως λόγω των προβλέψεων για αυξηµένες αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ύψους 71 εκατ. ευρώ) και της κατανοµής των πιστώσεων για την κάλυψη
δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από το αποθεµατικό.

Εξοπλιστικές δαπάνες
Οι ταµειακές πληρωµές για εξοπλιστικές δαπάνες εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στα 533 εκατ. ευρώ, µειωµένες κατά 50 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων του
Προϋπολογισµού.

Δαπάνες τόκων
Οι ταµειακές δαπάνες για τόκους και λοιπές δαπάνες
εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους, εκτιµάται ότι θα

Δαπάνες για καταπτώσεις εγγυήσεων
Οι δαπάνες καταπτώσεων εγγυήσεων σε φορείς εντός
και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 642 εκατ. ευρώ έναντι 699 εκατ. ευρώ
στον Προϋπολογισµό, παρουσιάζοντας µείωση κατά 57
εκατ. ευρώ.

Δαπάνες ΠΔΕ
Οι δαπάνες του ΠΔΕ εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν
σε 6.800 εκατ. ευρώ, στο ύψος των προβλέψεων του
Προϋπολογισµού.
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Τα ανώτατα όρια δαπανών και οι δεσµευτικοί στόχοι
ισοζυγίου για τους υποτοµείς της Γενικής Κυβέρνησης
τίθενται στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών στόχων του
Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής για όλη τη διάρκεια της περιόδου.
Το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ESA-95), για το τρέχον έτος εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο -0,9% του ΑΕΠ και προβλέπεται να βελτιωθεί στο 0,8% του ΑΕΠ το 2018 (Πίνακας 3.3). Σε όρους πρωτογενούς αποτελέσµατος Γενικής
Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής, το αποτέλεσµα παρουσιάζει µια υπερκάλυψη του στόχου για φέτος της τάξης του 0,8%, ενώ το 2018 η υπερκάλυψη αναµένεται να

είναι της τάξης του 1,1% του ΑΕΠ. Στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει το ΜΠΔΣ, για δύο έτη παρουσιάζεται δηµοσιονοµική απόκλιση, και συγκεκριµένα 0,5% του
ΑΕΠ το 2015 και 1% του ΑΕΠ το 2016. Η ικανοποιητική
εκτέλεση του εφετινού προϋπολογισµού, µε την σηµαντική υπέρβαση των δηµοσιονοµικών στόχων, η εφαρµογή των διαρθρωτικών παρεµβάσεων και η σταδιακή βελτίωση της ρευστότητας, έπειτα από την επαναφορά του
ελληνικού δηµοσίου και των ελληνικών τραπεζών στις αγορές, σε συνδυασµό µε τις ευρύτερες αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες στο αµέσως προσεχές διάστηµα, θα µηδενίσουν την όποια δηµοσιονοµική απόκλιση αυτή τη
στιγµή υπάρχει για τα έτη 2015 και 2016. Σε κάθε περίπτωση, ισχύει η δέσµευση της χώρας για την επίτευξη
πρωτογενών πλεονασµάτων ύψους 3,0% του ΑΕΠ και
4,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2015 και 2016.
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Η ανωτέρω διαµόρφωση του δηµοσίου χρέους, στο
σενάριο µε παρεµβάσεις, δείχνει το αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, που προέρχεται από τη µείωση των ελλειµµάτων και τη δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµάτων.
Στη µείωση του δηµοσίου χρέους ιδιαίτερα σηµαντική
είναι η συµβολή του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δηµοσίου, αφού
εξασφαλίζει τη γρήγορη και αξιόπιστη µείωση του δηµοσίου χρέους, ενώ απελευθερώνει σηµαντικά ποσά από
τις πληρωµές για τόκους, που θα µπορούν να κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις για την προώθηση της
οικονοµικής ανάπτυξης και τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

3.1 Η αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσίου - Αποκρατικοποιήσεις
Το πρόγραµµα αξιοποίησης της περιουσίας του Δηµοσίου και αποκρατικοποιήσεων, εντάθηκε το 2013 και εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη (Πίνακας 3.6).
Τα έσοδα του 2013 προήλθαν από:
- την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ,
- την παραχώρηση του δικαιώµατος λειτουργίας, διαχείρισης κ.λπ. κρατικών λαχείων στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ,
- το υπόλοιπο τιµήµατος του δικαιώµατος άδειας εγκα-

τάστασης και λειτουργίας 35.000 παιγνιοµηχανηµάτων
από την πώληση στον ΟΠΑΠ,
- τη µακροχρόνια µίσθωση του Διεθνούς Ραδιοτηλεοπτικού Κέντρου IBC,
- την πώληση ακινήτων στο εξωτερικό και
- την πώληση µετοχών και δικαιωµάτων µέσω του χρηµατιστηρίου.
Τα εκτιµώµενα έσοδα του 2014 θα προέλθουν από:
- τους διαγωνισµούς που έχουν κλείσει σε προηγούµενα έτη και λαµβάνονται οι ετήσιες δόσεις του τιµήµατος
π.χ. λαχεία, ΟΠΑΠ,
- τους διαγωνισµούς που θα ολοκληρωθούν εντός του
έτους, π.χ. πώληση και επαναµίσθωση 28 κτιρίων, ΔΕΣΦΑ, Αστέρας Βουλιαγµένης, ΕΥΑΘ, Περιφερειακά Αεροδρόµια, µαρίνες Πύλου, Χίου, οµάδα Αλίµου, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΟΔΙΕ και
- πώληση ακινήτων και µετοχών.
Τα έσοδα του 2015 θα προέλθουν από:
- τους διαγωνισµούς που έχουν κλείσει σε προηγούµενα έτη και λαµβάνονται οι ετήσιες δόσεις του τιµήµατος
π.χ. λαχεία, ΟΠΑΠ, Αεροδρόµια, Μαρίνες κ.λπ.,
- τους διαγωνισµούς που θα ολοκληρωθούν εντός του
έτους π.χ. Ελληνικό, Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών, Εγνατία, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΛΤΑ, Ψηφιακό Μέρισµα,
Νότια Καβάλα και
- πώληση ακινήτων και µετοχών.
Από το 2016 και µετά τα έσοδα θα προέλθουν, κυρίως,
από τα ακίνητα, µε την εξαίρεση του διαγωνισµού πώλησης µετοχών της ΔΕΗ.
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3.2 Παρεµβάσεις για την περίοδο 2015-2018
Παρεµβάσεις Τακτικού Προϋπολογισµού
Έσοδα
Στο ΜΠΔΣ 2015-2018 εντάσσονται οι παρακάτω παρεµβάσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν το 2014 και συνεχίζονται στα επόµενα έτη (Πίνακας 3.7):
Φόροι Εισοδήµατος
Στους φόρους εισοδήµατος (φυσικών και νοµικών
προσώπων) εντάσσονται οι κάτωθι παρεµβάσεις:
Μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά
3,9% συνολικά, 2,9% της εργοδοτικής εισφοράς και
1,0% των εισφορών των εργαζοµένων, που οδηγεί σε
αύξηση των φόρων εισοδήµατος νοµικών και φυσικών
προσώπων αντίστοιχα.
Προσυµπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των
συνταξιούχων, µε αποτέλεσµα την αύξηση εσόδων.
Φόροι συναλλαγών – Μη φορολογικά έσοδα – Μη τακτικά έσοδα
Στις κατηγορίες εσόδων που αφορούν σε φόρους συναλλαγών, µη φορολογικά έσοδα και µη τακτικά έσοδα
εντάσσονται οι κάτωθι παρεµβάσεις:
Κατάργηση ορισµένων µη ανταποδοτικών χρεώσεων
που έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων.
Θέσπιση τέλους παραµονής και πλόων.
Δαπάνες
Στο ΜΠΔΣ 2015-2018 εντάσσονται οι παρακάτω παρεµβάσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν το 2014 και συνεχίζονται στα επόµενα έτη (Πίνακας 3.7):

Αποδοχές και συντάξεις
Στις αποδοχές και συντάξεις εντάσσονται οι εξής παρεµβάσεις:
Αύξηση των δαπανών για την καταβολή διαφορών
στους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς επί
των αποδοχών και συντάξεων που τους περικόπηκαν το
2012.
Μείωση των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού
για εργοδοτικές εισφορές του Κράτους για υπαλλήλους
του µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ λόγω της µείωσης κατά 2,9
ποσοστιαίων µονάδων των εργοδοτικών εισφορών από
1.7.2014.
Σταδιακό ξεπάγωµα βαθµολογικής ωρίµανσης, αρχής
γενοµένης από το έτος 2016.
Ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία
Στις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης εντάσσεται η δηµοσιονοµική επίπτωση της κατάργησης
των µη-ανταποδοτικών τελών. Σηµειώνεται ότι στις ανωτέρω παρεµβάσεις δεν περιλαµβάνεται η επίπτωση της
αύξησης των επιχορηγήσεων των ασφαλιστικών ταµείων λόγω απώλειας εσόδων από τη µείωση κατά 3,9 ποσοστιαίων µονάδων των ασφαλιστικών εισφορών.
Αποδιδόµενοι πόροι
Στις δαπάνες των αποδιδόµενων πόρων εντάσσονται
οι εξής παρεµβάσεις:
Μείωση των αποδόσεων στους ΟΤΑ για τις µισθολογικές τους δαπάνες, λόγω της µείωσης κατά 2,9 ποσοστιαίων µονάδων των εργοδοτικών εισφορών των µισθών
του προσωπικού τους µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ από
1.7.2014.
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3.3

Προσλήψεις – αποχωρήσεις προσωπικού

Στο Μεσοπρόθεσµο Σχέδιο για τη Στελέχωση του Δηµόσιου Τοµέα εντάσσονται οι εκτιµήσεις αποχωρήσεων
και προσλήψεων προσωπικού για καθένα από τα έτη
2014-2018 (Πίνακας 3.8).
Ο συνολικός προγραµµατισµός προσλήψεων για την
περίοδο 2014-2018 διαµορφώθηκε λαµβάνοντας υπόψη
τις παρεµβάσεις του ΜΠΔΣ 2013-2016, τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των µεµονωµένων φορέων, την προσπάθεια ανανέωσης του ανθρώπινου δυναµικού στο δηµόσιο
τοµέα, καθώς και τις προτεραιότητες που έχει προσδιορίσει η Κυβέρνηση.
Βάσει των ανωτέρω, οι εκτιµώµενες προσλήψεις της
περιόδου 2014-2016 βασίστηκαν στον κανόνα 1:5 σε
σχέση µε τις εκτιµώµενες αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις) του προηγούµενου έτους. Πιο συγκεκριµένα για το τρέχον έτος, βάσει του προγραµµατι-

σµού προσλήψεων που εκπονήθηκε από το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) και εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης, εκτιµάται ότι µπορούν να πραγµατοποιηθούν έως 14.000 περίπου προσλήψεις, εκ των
οποίων 2.400 αφορούν υπόλοιπο προσλήψεων του έτους 2013 και 8.000 θα προέλθουν από την εφαρµογή
του κανόνα µία πρόσληψη για κάθε µία αναγκαστική αποχώρηση. Αντίστοιχα, για το έτος 2015, από το σύνολο
των 11.000 προσλήψεων, οι 7.000 θα αναπληρώσουν τις
υποχρεωτικές αποχωρήσεις. Για τα έτη 2017-2018, οι εκτιµώµενες προσλήψεις για όλη τη Γενική Κυβέρνηση υπολογίστηκαν βάσει του κανόνα 1:1, λαµβάνοντας υπόψη τη λήξη της ισχύος του περιορισµού προσλήψεων
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, το οποίο όριζε ότι ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο 1:5 (µία
πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των
φορέων.
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Πιο συγκεκριµένα οι παρεµβάσεις του ΜΠΔΣ 20132016 και οι εξειδικευµένες ανάγκες µεµονωµένων φορέων στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των διοικητικών δοµών,
που ελήφθησαν υπόψη στον ανωτέρω προγραµµατισµό
είναι οι εξής:
Στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, για το έτος 2013 υπήρξε µείωση των προσλήψεων στις παραγωγικές σχολές κατά 30% σε σχέση µε το 2012 (δηλ. 819 άτοµα) και
ο ίδιος αριθµός προσλήψεων έχει ενσωµατωθεί σταθερά
στις προβλέψεις για καθένα από τα έτη της περιόδου
2014-2018.
Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων για το
2013 έχει δοθεί απόφαση κατανοµής από το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για 43 άτοµα µε βάση ειδικές διατάξεις (δικαστικές αποφάσεις, πλάνη, τέκνα αποβιωσάντων εν ώρα υπηρεσίας κ.λπ.), ενώ το 2014 δεν έχουν γίνει προσλήψεις διοικητικού προσωπικού έως σήµερα.
Όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό, για το 2014 εφαρµόζεται ο κανόνας 1:10 βάσει του εγκεκριµένου
προγραµµατισµού προσλήψεων µε προτεραιότητα στην
απορρόφηση υπαρχόντων εκκρεµοτήτων. Παράλληλα,
προωθείται αίτηµα του φορέα προς το 2013 έχει δοθεί απόφαση κατανοµής από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την
πρόσληψη επιπλέον διδακτικού/εκπαιδευτικού προσωπικού το 2014, στο πλαίσιο του κανόνα µία πρόσληψη για
κάθε µία υποχρεωτική αποχώρηση του φορέα.
Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, για το έτος 2013 µε σχετική απόφαση του 2013
έχει δοθεί απόφαση κατανοµής από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εγκρίθηκε η κατανοµή 225 δοκίµων πυροσβεστών εκ
των 725 επιτυχόντων του σχετικού διαγωνισµού βάσει εγκριτικής απόφασης (ΠΥΣ) του 2011. Ο υπόλοιπος αριθµός των 500 δοκίµων πυροσβεστών βάσει της ΠΥΣ 2011
εκτιµάται ότι θα προσληφθεί έως την 1.7.2014, εφόσον
αυτό προβλεφθεί στον προγραµµατισµό προσλήψεων
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη. Πέραν των ανωτέρω, κατά το 2013 και 2014 δεν
έχουν πραγµατοποιηθεί προσλήψεις ένστολου προσωπικού στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη. Για τα έτη 2015 έως και 2018, ο αριθµός προσλήψεων θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ’ έτος).
Στο Υπουργείο Οικονοµικών προβλέπεται η πρόσληψη
2.000 τακτικών υπαλλήλων εντός του 2014, µε στόχο τη
στελέχωσή του µε εξειδικευµένο προσωπικό.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, αλλά και της στελέχωσης των ασφαλιστικών ταµείων µε προσωπικό για την επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών
έχει προγραµµατιστεί εντός του τρέχοντος έτους η πρόσληψη 1.500 περίπου υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στα εποπτευόµενα από αυτό Νοµικά Πρόσωπα.
Ως προτεραιότητα για το έτος 2014 έχει τεθεί και η
πρόσληψη περίπου 2.000 ατόµων στον τοµέα της Υγείας, που αφορούν, κυρίως, γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο θα αξιοποιηθεί κατά προτεραιότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Ο εκτιµώµενος αριθµός προσλήψεων για τους ΟΤΑ α΄
βαθµού (πλην των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων)
για τα έτη 2014-2015 βασίστηκε στον κανόνα 1:10 καθότι θα πραγµατοποιηθούν προσλήψεις τακτικού προσωπικού µόνο Πανεπιστηµιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ)
Εκπαίδευσης.
Για το 2014, έχουν προβλεφθεί 619 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ.
Επισηµαίνεται ότι οι προβλεπόµενες προσλήψεις ανά
υποτοµέα, µπορεί να είναι µικρότερες ή µεγαλύτερες από αυτές που θα πραγµατοποιηθούν τελικά ανά υποτοµέα, χωρίς, όµως, να επηρεαστεί το συνολικό αποτέλεσµα. Η κατανοµή των προσλήψεων θα αποφασιστεί ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες του κάθε φορέα, µε
γνώµονα την αναδιοργάνωση των διοικητικών δοµών,
τον εξορθολογισµό των διοικητικών λειτουργιών και τη
βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του Δηµοσίου.
Ως εκ τούτου, το Μεσοπρόθεσµο Σχέδιο για τη στελέχωση του δηµόσιου τοµέα παρουσιάζεται ως προσωρινό
στο µέρος που αφορά στις εκτιµώµενες προσλήψεις ανά
υποτοµέα της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά και ως δεσµευτικό στο σύνολό του ως προς την αυστηρή τήρηση του
κανόνα 1:5 για την περίοδο 2014-2016 και την πλήρη εφαρµογή των παρεµβάσεων του ΜΠΔΣ 2013-2016. Σε
κάθε περίπτωση, ο εν λόγω προγραµµατισµός στελέχωσης του δηµόσιου τοµέα θα επικαιροποιείται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα από το 2013 έχει δοθεί απόφαση
κατανοµής από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενσωµατώνοντας
την ιεράρχηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων
που θα προσδιορίσει η Κυβέρνηση βάσει των αποτελεσµάτων της Αξιολόγησης των Δοµών και Υπηρεσιών.
4. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η ενοποιηµένη κατάσταση της Γενικής Κυβέρνησης
παρουσιάζει τη συγκεντρωτική καθαρή εικόνα όλων των
υποτοµέων της Γενικής Κυβέρνησης (κράτος, Ν.Π.Δ.Δ.,
ΟΚΑ, νοσοκοµεία, ΟΤΑ, επαναταξινοµηµένες ΔΕΚΟ), κατά γενικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων. Η εικόνα των
µεγάλων κατηγοριών εσόδων και δαπανών της Γενικής
Κυβέρνησης µετά τις δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις σε ενοποιηµένη βάση, παρουσιάζεται στον πίνακα 3.9.
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Η ενοποίηση όλων των υποτοµέων σε ένα ενιαίο σύνολο συνεπάγεται την ενοποίηση: α) των συναλλαγών µεταξύ των υποτοµέων και β) των ενδοτοµεακών συναλλαγών εντός των υποτοµέων.
Με την έννοια αυτή γίνεται εκκαθάριση όλων των συναλλαγών που, στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης, αποτελούν έξοδο για έναν υποτοµέα και ισόποσο έσοδο
για κάποιον άλλο. Για παράδειγµα, η επιχορήγηση ενός
Ν.Π.Δ.Δ. από τον Τακτικό Προϋπολογισµό αποτελεί δαπάνη του κράτους και ισόποσο έσοδο του Ν.Π.Δ.Δ., συνεπώς, το συγκεκριµένο ζεύγος των συναλλαγών αυτών
πρέπει να απαλειφθεί, αφού διογκώνει πλασµατικά τις
δαπάνες και τα έσοδα των υποτοµέων σε ενοποιηµένο
επίπεδο.
Συνεπώς, η ενοποιηµένη κατάσταση της Γενικής Κυβέρνησης παρουσιάζει τα καθαρά έσοδα και τις καθαρές
δαπάνες και, συνεπώς, την πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα του συνόλου της Γενικής Κυβέρνησης.
Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης, από 44,2% του
ΑΕΠ το 2014 µειώνονται σε 38,3% του ΑΕΠ το 2018, παρουσιάζοντας µείωση κατά 5,9% ποσοστιαίες µονάδες
στο διάστηµα 2014-2018.
5. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5.1 Έσοδα
Για το 2015 προβλέπεται ότι τα έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισµού θα διαµορφωθούν στα 53.185 εκατ. ευρώ ή στο 28,3% του ΑΕΠ, το 2016 σε 53.346 εκατ. ευρώ
ή στο 27,0% του ΑΕΠ, το 2017 σε 55.894 εκατ. ευρώ ή
στο 27,0% του ΑΕΠ και το 2018 σε 57.364 εκατ. ευρώ ή
στο 26,5% του ΑΕΠ.

Στις εκτιµήσεις αυτές έχουν ληφθεί υπόψη οι εξελίξεις στο µακροοικονοµικό περιβάλλον, η απόδοση των
δηµοσιονοµικών µέτρων, καθώς, επίσης, και οι επιπτώσεις από τις παρεµβάσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή, όπως η κατάργηση των µη ανταποδοτικών
παροχών.

5.2 Δαπάνες ανά κατηγορία
Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισµού
εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 49.742 εκατ. ευρώ ή
27,3% του ΑΕΠ το 2014 (χωρίς να περιλαµβάνονται οι
µεταβιβάσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων), σε 49.054 εκατ. ευρώ ή 26,1% του ΑΕΠ το 2015,
σε 48.911 εκατ. ευρώ ή 24,8% του ΑΕΠ το 2016, σε
49.562 εκατ. ευρώ ή 23,9% του ΑΕΠ το 2017 και σε
48.901 εκατ. ευρώ ή 22,6% του ΑΕΠ το 2018.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων
και η πληρωµή τόκων, η υλοποίηση των εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, η προµήθεια προς το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και η πληρωµή των εγγυήσεων για
λογαριασµό φορέων που έχουν κατηγοριοποιηθεί εντός
και εκτός Γενικής Κυβέρνησης.
Οι πρωτογενείς δαπάνες εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 42.612 εκατ. ευρώ ή 23,38% του ΑΕΠ το 2014,
σε 41.431 εκατ. ευρώ ή 22,01% του ΑΕΠ το 2015, σε
41.160 εκατ. ευρώ ή 20,85% του ΑΕΠ το 2016, σε 41.164
εκατ. ευρώ ή 19,89% του ΑΕΠ το 2017 και σε 40.923 εκατ. ευρώ ή 18,87% του ΑΕΠ το 2018.
Οι πρωτογενείς δαπάνες θα είναι µειωµένες κατά
1.689 εκατ. ευρώ το 2018 σε σχέση µε την εκτίµηση για
το 2014.
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Για την επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσµάτων, έχει
ληφθεί υπόψη:
Ο περιορισµός της µισθολογικής δαπάνης και των πρόσθετων και λοιπών µισθολογικών παροχών.
Ο περιορισµός των προσλήψεων.
Η επαναξιολόγηση και η µείωση των µη µισθολογικού
χαρακτήρα δαπανών, µε ιδιαίτερη αναφορά στη µείωση
των κονδυλίων επιχορηγήσεων και εν γένει µεταβιβάσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού σε φορείς και νοµικά
πρόσωπα.
Ο περιορισµός των µεταβιβάσεων του κράτους προς
τους λοιπούς υποτοµείς της Γενικής Κυβέρνησης σε επίπεδα αυστηρά και µόνο για την αντιµετώπιση των απολύτως ανελαστικών δαπανών τους.
Ο περιορισµός των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών
µε ιδιαίτερη έµφαση στις δαπάνες που αφορούν:
- µετακινήσεις προσωπικού,
- µισθώµατα κτηρίων,
- προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού, κ.λπ..

Αποδοχές, συντάξεις και πρόσθετες παροχές
Οι δαπάνες για αποδοχές και πρόσθετες παροχές θα
είναι µειωµένες κατά 969 εκατ. ευρώ το 2018 σε σχέση
µε την σχετική εκτίµηση για το 2014 και θα διαµορφωθούν σε 8.625 εκατ. ευρώ ή 3,97% του ΑΕΠ το 2018 από
9.554 εκατ. ευρώ ή 5,24% του ΑΕΠ το 2014.
Η µείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στον περιορισµό
των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω
της αύξησης των ωρών διδασκαλίας, στον περιορισµό
του προσωπικού που υπηρετεί µε συµβάσεις, στη µείωση
του αριθµού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές,
στις εκτιµώµενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης,
αλλά και στον περιορισµό των πρόσθετων και λοιπών µισθολογικών παροχών.
Αντίθετα, οι δαπάνες για συντάξεις θα είναι αυξηµένες κατά 589 εκατ. ευρώ το 2018 σε σχέση µε την εκτίµηση του 2014 και θα διαµορφωθούν στα 6.690 εκατ. ευρώ ή 3,09% του ΑΕΠ το 2018 από 6.101 εκατ. ευρώ ή
3,35% του ΑΕΠ το 2014.
Η αύξηση της δαπάνης αυτής οφείλεται, κυρίως, στον
αυξηµένο αριθµό συνταξιοδοτήσεων που εκτιµάται για
την περίοδο αυτή.
Ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία
Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θα παραµείνουν στα
ίδια περίπου επίπεδα στο 2018 σε σχέση µε την αντίστοιχη εκτίµηση του 2014 και θα διαµορφωθούν σε
13.720 εκατ. ευρώ ή 6,33% του ΑΕΠ το 2018 από 13.756
εκατ. ευρώ ή 7,55% του ΑΕΠ το 2014.
Ειδικότερα:
Οι δαπάνες για επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταµείων θα διαµορφωθούν σε 11.187 εκατ. ευρώ ή στο 5,16%
του ΑΕΠ το 2018 από 10.775 εκατ. ευρώ ή στο 5,91%
του ΑΕΠ το 2014.
Από την εφαρµογή του µέτρου της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% προέκυψε η ανάγκη πρόσθετης χρηµατοδότησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ για την περίοδο
2014-2018. Για το σκοπό αυτό οι δαπάνες της κατηγορίας «επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταµείων» προβλέπεται να αυξηθούν κατά 154 εκατ. ευρώ το 2014, 583 εκατ.
ευρώ το 2015 και κατά 450 εκατ. ευρώ για καθένα από τα
έτη 2016 έως και 2018.

Επίσης, λόγω κατάργησης των µη ανταποδοτικών τελών, προβλέπεται αύξηση των επιχορηγήσεων µε µείωση των αποδόσεων στον ΟΓΑ και στον ΟΑΕΕ κατά 977 εκατ. ευρώ για το 2015 και κατά 1.040 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2016 έως και 2018.
Σηµειώνεται ότι στα προηγούµενα έτη έγιναν σηµαντικές παρεµβάσεις για τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών
ταµείων, σε συνδυασµό δε µε τα µέτρα που ελήφθησαν
για την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και τις ευνοϊκότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις, θα επηρεάσουν θετικά τα έσοδά τους και θα βελτιώσουν τα αποτελέσµατά τους.
Οι δαπάνες για επιχορήγηση των νοσοκοµείων εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 1.155 εκατ. ευρώ το 2014 ή
0,63% του ΑΕΠ και σε 1.043 εκατ. ευρώ ή 0,48% του ΑΕΠ για καθένα από τα έτη 2015 έως 2018. Σηµειώνεται
ότι από το έτος 2014 και µετά περιλαµβάνεται και η αυξηµένη επιχορήγηση τους κατά 44 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα, σε αντιστάθµισµα της µη επιβολής εισιτηρίου ύψους 25 ευρώ
για κάθε εισαγωγή.
Οι δαπάνες για κοινωνική προστασία θα είναι αυξηµένες κατά 190 εκατ. ευρώ στο 2018 (1.432 εκατ. ευρώ) σε
σχέση µε το έτος 2014 (1.242 εκατ. ευρώ) εάν δεν περιληφθεί η δαπάνη της διάθεσης του κοινωνικού µερίσµατος, ύψους 525,0 εκατ. ευρώ που έχει προβλεφθεί στο
2014.

Επιχορηγήσεις, λειτουργικές και λοιπές καταναλωτικές δαπάνες
Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θα είναι µειωµένες
κατά 682 εκατ. ευρώ το 2018 σε σχέση µε την σχετική εκτίµηση για το 2014 και θα φθάσουν στα 4.963 εκατ. ευρώ ή στο 2,3% του ΑΕΠ το 2018 από 5.645 εκατ. ευρώ ή
3,1% του ΑΕΠ στο 2014.
Ειδικότερα:
- Οι καταναλωτικές και οι λοιπές δαπάνες για κατανοµή θα είναι µειωµένες κατά 376 εκατ. ευρώ το 2018 σε
σχέση µε το 2014 και θα φθάσουν σε 1.551 εκατ. ευρώ ή
στο 0,7% του ΑΕΠ το 2018 από 1.928 εκατ. ευρώ ή 1,1%
του ΑΕΠ το 2014.
Το ύψος των δαπανών αυτών αποτελεί τον κυριότερο
δείκτη µέτρησης του αποτελέσµατος της καταβαλλόµενης δηµοσιονοµικής προσπάθειας. Η εξοικονόµηση εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί ως αποτέλεσµα της εφαρµογής
των πολιτικών µείωσης των δαπανών για:
- µισθώµατα των υπηρεσιών,
- προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και αναλώσιµων υλικών,
- τηλεπικοινωνίες και ταχυδροµικά έξοδα,
- ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, θέρµανση και κοινόχρηστα µε εξορθολογισµό της χρήσης, και
- προµήθεια ανταλλακτικών, ειδών συντήρησης και
λοιπού εξοπλισµού.
Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις θα είναι µειωµένες κατά 444 εκατ. ευρώ το 2018 σε σχέση µε αυτές του 2014.
Οι δαπάνες αυτές θα περιοριστούν στα 1.120 εκατ. ευρώ
ή στο 0,5% του ΑΕΠ το 2018 από 1.564 εκατ. ευρώ ή
0,9% του ΑΕΠ το 2014. Η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα
του περιορισµού των µεταβιβάσεων του κράτους προς
τους λοιπούς υποτοµείς της Γενικής Κυβέρνησης σε επίπεδα αυστηρά και µόνο για την αντιµετώπιση των απολύτως ανελαστικών δαπανών τους.
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Αποδιδόµενοι πόροι
Η πρόβλεψη για το ύψος των δαπανών αυτών εκτιµάται ότι θα φθάσει στα 3.133 εκατ. ευρώ ή στο 1,4% του
ΑΕΠ το 2018 από 3.801 εκατ. ευρώ ή στο 2,1% του ΑΕΠ
στο 2014 (µειωµένες κατά 668 εκατ. ευρώ).
Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι στο 2014 περιλαµβάνονται
και οι αποδόσεις στον ΟΓΑ και στον ΟΑΕΕ συνολικού ύψους 1.034 εκατ. ευρώ, που από το έτος 2015 και µετά
δεν επαναλαµβάνονται, λόγω κατάργησης των µη ανταποδοτικών τελών και έχουν περιληφθεί στις αντίστοιχες
επιχορηγήσεις, τότε οι λοιποί αποδιδόµενοι πόροι, που
αφορούν κυρίως τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, θα είναι αυξηµένοι κατά 366 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ευνοϊκότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις που επηρεάζουν την πορεία είσπραξης των εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού, µέρος των κατηγοριών των οποίων υπολογίζονται οι πόροι
αυτοί.

Αποθεµατικό
Για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και έκτακτου χαρακτήρα δαπανών έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον
προϋπολογισµό ύψους 1.120 εκατ. ευρώ για το 2014 και
1.000 εκατ. για καθένα από τα έτη 2015 έως και το 2018.
Τόκοι
Οι δαπάνες σε ταµειακή βάση για πληρωµή τόκων σε
απόλυτα ποσά εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 5.900,
6.100, 6.600, 6.900 και 7.300 εκατ. ευρώ για τα έτη
2014 έως 2018 αντίστοιχα, ενώ ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
έχουν εξοµαλυνθεί σε χαµηλά επίπεδα και θα κυµανθούν στα έτη 2014 έως 2018 σε 3,2% έως 3,4%.
Δαπάνες για την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραµµάτων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
Οι δαπάνες για την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σε ταµειακή βάση, θα διαµορφωθούν σε 533 εκατ. ευρώ ή στο
0,3% του ΑΕΠ το 2014, σε 700 εκατ. ευρώ ή 0,4% του Α-

ΕΠ το 2015, σε 598 εκατ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ το 2016,
σε 497 εκατ. ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ το 2017 και σε 500 εκατ. ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ το 2018.

Δαπάνες για καταπτώσεις εγγυήσεων
Οι δαπάνες για την πληρωµή καταπτώσεων εγγυήσεων (σε καθαρή βάση) σε φορείς εντός και εκτός Γενικής
Κυβέρνησης θα διαµορφωθούν σε 642 εκατ. ευρώ ή στο
0,4% του ΑΕΠ το 2014, σε 813 εκατ. ευρώ ή 0,4% του ΑΕΠ το 2015, σε 548 εκατ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ το 2016,
σε 1.041 εκατ. ευρώ ή 0,5% του ΑΕΠ το 2017 και σε 178
εκατ. ευρώ ή 0,1% του ΑΕΠ το 2018.
5.3 Ανώτατα όρια δαπανών ανά Υπουργείο
Τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού (δηλαδή του Τακτικού Προϋπολογισµού και του
Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων) ανά Υπουργείο, για το έτος 2014 αρχικά καθορίστηκαν στον Προϋπολογισµό του έτους 2014 και διαµορφώνονται εκ νέου
µε την ενσωµάτωση των παρεµβάσεων οι οποίες υιοθετήθηκαν εντός του 2014 και συνεχίζονται και τα επόµενα
έτη 2015-2018.
Ο υπολογισµός οροφών για το 2014 αλλά και για τα επόµενα οικονοµικά έτη 2015-2018, προϋποθέτει:
Τον ακριβή προσδιορισµό και την ποσοτική κατανοµή
των παρεµβάσεων αυτών κατ’ έτος αλλά και
την κατανοµή της δηµοσιονοµικής επίπτωσης της κάθε
παρέµβασης ανά Υπουργείο.
Στον πίνακα 3.11, περιλαµβάνονται τα ανώτατα όρια
(οροφές) δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού ανά
Υπουργείο, για πρώτη φορά σε ταµειακή αλλά και σε δηµοσιολογιστική (δεδουλευµένη) βάση, σύµφωνα µε τα
πρότυπα της µεθοδολογίας του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ESA- 95). Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι
η δηµοσιονοµική επίπτωση των εθνικολογιστικών προσαρµογών των δαπανών που περιλαµβάνονται στον πίνακα 3.11, έχει επιµεριστεί ανά Υπουργείο.
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5.4 Προϋπολογισµός Δηµοσίων Επενδύσεων – Σχέδιο
δράσης για την εκτέλεση του ΠΔΕ την περίοδο 20152018

Στόχοι ΠΔΕ και διαθέσιµοι πόροι για το ΠΔΕ
Το ΠΔΕ χρηµατοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της
χώρας µε έργα που συµβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δηµόσιου κεφαλαίου της οικονοµίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό
της χώρας σε µακροχρόνια βάση.
Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ΠΔΕ ενισχύονται,
κυρίως, οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:
Έργα υποδοµής στους τοµείς µεταφορών και περιβάλλοντος
Δράσεις ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων και της
επιχειρηµατικότητας
Προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου
Έργα αξιοποίησης ενεργειακών πόρων
Στήριξη επενδυτικών προγραµµάτων της Αυτοδιοίκησης
Επίσης, µε την αξιοποίηση εθνικών πόρων ενισχύονται
πολιτικές του κράτους που αφορούν στην συντήρηση και
επέκταση κοινωνικών υποδοµών, την ικανοποίηση έκτακτων αναγκών και σε λοιπές δράσεις.
Στην παρούσα κρίσιµη φάση για την Ελληνική οικονοµία, η υλοποίηση τόσο του ΠΔΕ 2014 όσο και του ΠΔΕ
2015-2018 έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δηµοσιονοµική προσπάθεια µε αναπτυξιακές δράσεις, συµβάλλοντας στην ανάταξη και ενίσχυση της οικονοµίας και ταυτόχρονα στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.
Ο δηµοσιονοµικός στόχος στην εκτέλεση του ΠΔΕ το
2014-2018 είναι η απορρόφηση των προβλεπόµενων πόρων των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί η εισροή της κοινοτικής συνδροµής.
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία και την ισχύουσα πρακτική, τα έτη 2014 και 2015 είναι έτη επικάλυψης µεταξύ δύο προγραµµατικών περιόδων (της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 και της
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020). Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια κατά τα έτη αυτά αφενός να πραγµατοποιηθεί η οµαλή χωρίς επιβραδύνσεις µετάβαση από την παλαιά περίοδο, όπου θα πρέπει να δαπανηθούν
οι τελευταίοι της πόροι, στην νέα περίοδο που πρέπει να
προετοιµαστούν νέα έργα και αφετέρου χρησιµοποιώντας κατάλληλες πρακτικές να ενταθεί η αναπτυξιακή
δραστηριότητα, καλύπτοντας τα πιθανά κενά µε δράσεις
για την ανεργία και την επιχειρηµατικότητα.
Επιπλέον, σταθερή επιδίωξη για την υλοποίηση του
ΠΔΕ είναι η µέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων
προς ενίσχυση της πραγµατικής οικονοµίας, δηλαδή η ένταση των προσπαθειών για βέλτιστη κατανοµή των περιορισµένων πόρων ώστε να οδηγούµαστε κάθε φορά
στο µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα. Για το λόγο αυτό δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον ορθό προγραµµατισµό και τη στόχευση. Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των
νέων τεχνολογιών για αυτό και µια από τις βασικές επιδιώξεις για την περίοδο 2015-2018 είναι η πλήρης αυτοµατοποίηση και µηχανογράφηση όλων των διαδικασιών
εκτέλεσης του ΠΔΕ για όλους τους εµπλεκόµενους.
Για το 2014 προβλέπεται η υλοποίηση έργων που αντιστοιχούν σε πόρους συνολικού ύψους 6,8 δισ. ευρώ. Από αυτά ποσό ύψους 6,1 δισ. ευρώ αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα και πιο συγκεκριµένα 5,45 δισ. ευ-

ρώ περίπου θα διατεθούν στην προσπάθεια για την ολοκλήρωση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 και 650 εκατ. ευρώ
προγραµµατίζεται να διατεθούν για την έναρξη έργων
της επόµενης περιόδου 2014-2020. Τέλος, ποσό ύψους
700 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την υλοποίηση έργων
χρηµατοδοτούµενων από αµιγώς εθνικούς πόρους.
Για την περίοδο 2015-2018, οι διαθέσιµοι πόροι ώστε
να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι και ταυτόχρονα
να ικανοποιηθούν οι πολιτικές και νοµικές δεσµεύσεις
που έχουν αναληφθεί ανέρχονται συνολικά σε 26,5 δισ.
ευρώ και κατανέµονται ως ακολούθως:
Πόροι συνολικού ύψους 23,7 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν περίπου στο 89,5% του συνόλου θα διατεθούν για
τα έργα του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του ΠΔΕ.
Αναλυτικότερα, το 45% περίπου των πόρων της περιόδου 2015-2018 θα διατεθούν ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων απορρόφησης και η ολοκλήρωση
των έργων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013
(ΕΣΠΑ 2007-2013, Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης,
Πρόγραµµα Αλιείας, Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας, Πρόγραµµα Αλληλεγγύης και Διαχείρισης
Μεταναστευτικών Ροών κ.λπ.), ενώ το υπόλοιπο 55%
περίπου των πόρων θα διατεθεί για την έγκαιρη έναρξη
και την εντός χρονοδιαγραµµάτων υλοποίηση των έργων της νέας Προγραµµατικής περιόδου 2014-2020
(ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραµµα Μεταναστευτικών Ροών,
Λοιπά Κοινοτικά Προγράµµατα κ.λπ.). Η ετήσια κατανοµή των πόρων προβλέπει τη διάθεση ποσού ύψους 5,7
δισ. ευρώ για το 2015, και ποσού ύψους 6 δισ. ευρώ για
κάθε έτος της περιόδου 2016-2018.
Πόροι συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν περίπου στο 10,5% του συνόλου, θα διατεθούν για
έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ µε σταθερή κατανοµή 700 εκατ. ευρώ για κάθε έτος, ώστε να καλυφθούν
λοιπές –µη συγχρηµατοδοτούµενες από κοινοτικούς πόρους- επενδυτικές δαπάνες των Υπουργείων και των Περιφερειών, να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των υφιστάµενων επενδυτικών νόµων, καθώς και να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες όπως η αποκατάσταση ζηµιών σε έργα υποδοµής από σεισµούς, πυρκαγιές και άλλες φυσικές
καταστροφές κ.ά..

Αποτίµηση - αξιολόγηση - δράση
Βασικός στόχος που τέθηκε από την έναρξη κιόλας
της προσπάθειας για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση της
χώρας ήταν η αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας
του ΠΔΕ, µε την υιοθέτηση βασικών αρχών προγραµµατισµού, παρακολούθησης της υλοποίησης και ανάληψης
διορθωτικών κινήσεων, όπου απαιτείται. Η στόχευση αυτή εµπλουτισµένη µε νέες παραµέτρους παραµένει κεντρική επιδίωξη και για την περίοδο 2015-2018.
Κατά τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση του ΠΔΕ
τα τελευταία έτη της µεγάλης δηµοσιονοµικής προσπάθειας, εµπεδώθηκαν και βελτιώθηκαν οι διαδικασίες για
την τήρηση των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και του δεσµευτικού, σύµφωνα µε τις επιταγές
του προϋπολογισµού, προγραµµατισµού σε επίπεδο
προγράµµατος και φορέα χρηµατοδότησης µε σταδιακή
ενίσχυση του συνολικού και µεσοπρόθεσµου χαρακτήρα
του.
Ταυτόχρονα, προωθήθηκαν διαδικασίες αποκέντρωσης και απλοποίησης στην υλοποίηση του ΠΔΕ µε τη παροχή της δυνατότητας ανακατανοµής εγκεκριµένων πιστώσεων έργων του ΠΔΕ από τον εκάστοτε αρµόδιο Υπουργό ή Περιφερειάρχη. Στο ίδιο πλαίσιο εγγράφεται

42
και η ρύθµιση των θεµάτων υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µε την αποσαφήνηση του ρόλου του Περιφερειάρχη στη διαδικασία
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης του ΠΔΕ. Οι παραπάνω ρυθµίσεις σε καµία περίπτωση δεν αποδυνάµωσαν
αλλά αντιθέτως ενίσχυσαν τους κανόνες του προγραµµατισµού µέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών
που προσέφεραν.
Επίσης, έως σήµερα πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές
νοµοθετικές ρυθµίσεις ώστε να απλοποιηθούν και επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του ΠΔΕ αλλά και
των επιµέρους προγραµµάτων του. Οι παρεµβάσεις αφορούν, κυρίως, στην υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για
µείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, άρση πιθανών εµποδίων στην πορεία εκτέλεσης των έργων, επιτάχυνση της ροής χρηµατοδότησής τους, αντιµετώπιση
προβληµάτων ρευστότητας των δικαιούχων καθώς και ενίσχυση της διαφάνειας µε άρση εµποδίων για την πλήρη οικονοµική παρακολούθηση των έργων του ΠΔΕ. Απώτερος σκοπός όλων αυτών είναι η απλοποίηση του
πλαισίου χρηµατοδότησης των δηµοσίων επενδύσεων, η
διευκόλυνση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, καθώς, και η πλήρης συµµόρφωση της χώρας µας
µε τις κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της.
Πολύ σηµαντική πρόοδος έχει γίνει και στα θέµατα
του εκσυγχρονισµού και απλοποίησης της διαδικασίας
πληρωµών των έργων του ΠΔΕ. Αναλυτικότερα, η διαδικασία πληρωµών του ΠΔΕ βελτιώθηκε για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα αρχικά µε τη δηµιουργία του Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο στη διαχείριση των διαθέσιµων δηµόσιων πόρων
και στην παρακολούθηση των ενεργειών. Ωστόσο, η έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος ηλεκτρονικών
πληρωµών για όλα τα έργα του ΠΔΕ, µετά την ρύθµιση
του σχετικού θεσµικού πλαισίου, σηµατοδοτεί πραγµατική αλλαγή σελίδας για τις διαδικασίες χρηµατοδότησης
των έργων, προσφέροντας µε τη βοήθεια της τεχνολογίας τη µέγιστη ευελιξία και απλοποίηση. Ταυτόχρονα, ο
εξορθολογισµός και η απλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου των δαπανών του ΠΔΕ µε την κατάργηση του υπόλογου-φυσικού προσώπου και την ολοκλήρωση του ελέγχου των δαπανών στις Υπηρεσίες του Φορέων χρηµατοδότησης των έργων αναµένεται να επιφέρει ακόµα
µεγαλύτερη απλούστευση στις διαδικασίες επιταχύνοντας σηµαντικά την πραγµατοποίηση των πληρωµών και
συνακόλουθα την υλοποίηση του ΠΔΕ.
Ακόµη, στο πλαίσιο της ορθολογικότερης οργάνωσης
του ΠΔΕ, το 2014 θα ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή του από
ανενεργά έργα στη βάση σχετικών προτάσεων των Φορέων και ειδικών κριτηρίων. Ήδη έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες και κίνητρα στους φορείς να προχωρήσουν στην
αποµείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισµού των
προγραµµάτων τους συµβάλλοντας στην εξυγίανση όλου του Προγράµµατος, µε την ελάφρυνση του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων από άστοχες δεσµεύσεις, διευκολύνοντας έτσι τον προγραµµατισµό των
δράσεων των επόµενων ετών.
Επιπλέον, προωθήθηκαν και ενισχύονται περαιτέρω
δράσεις για τον περιορισµό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του ΠΔΕ, µε τη βελτίωση και ενίσχυση της παρακολούθησης και του ελέγχου (τρίµηνος προγραµµατισµός, δηµιουργία προτύπου Μητρώου Δεσµεύσεων Δηµοσίων Επενδύσεων κ.α.), καθώς και την αξιοποίηση των

νέων τεχνολογιών προς αυτή την κατεύθυνση (ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήµατος Παρακολούθησης Πληρωµών και Οφειλών Δηµοσίων Επενδύσεων- ΠΣΥΠΠΟΔΕ, πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών πληρωµών κ.ά.).
Τέλος, σύµφωνα µε τον µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό για την περίοδο 2015–2018 θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τη µεγάλη
µεταρρυθµιστική προσπάθεια για την αναµόρφωση του
πλαισίου χρηµατοδότησης των δηµοσίων επενδύσεων
της χώρας:
• Κωδικοποίηση και αναθεώρηση του νοµοθετικού
πλαισίου των δηµοσίων επενδύσεων.
• Αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
µε σύσταση νέων τµηµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών υλοποίησης του µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού και τη δηµιουργία ελεγκτικού µηχανισµού.
• Μετατροπή του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ σε Εθνικό
Πρόγραµµα Ανάπτυξης.
• Σταδιακή αποµείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισµού του εθνικού ΠΔΕ, στο οποίο έχει σωρευτεί δυσανάλογα µεγάλος όγκος υποχρεώσεων από προηγούµενα
έτη δυσχεραίνοντας το ρόλο του ως αναπτυξιακό εργαλείο.
• Προσδιορισµός κατηγοριών δαπανών του ΠΔΕ που
στερούνται επενδυτικής – αναπτυξιακής λογικής (π.χ.
λειτουργικά κόστη, ΦΠΑ κ.λπ.).
Περιορισµός των µη επιλέξιµων δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, σε στενή και σταθερή συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα υπουργεία-φορείς.
• Ενδυνάµωση της περιφερειακής δυνατότητας παρακολούθησης και υλοποίησης του Προγράµµατος µε την
αναδιαµόρφωση των περιφερειακών οργανωτικών δοµών του ασχολούνται µε το ΠΔΕ.
• Αναδιοργάνωση των διαδικασιών ένταξης, παρακολούθησης και συντονισµού τόσο σε κεντρικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο.
Προγραµµατισµός και παρακολούθηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαµβάνει το Πρόγραµµα.
•Ενεργοποίηση συστήµατος παρακολούθησης των
προθεσµιών ολοκλήρωσης των ενεργειών διαχείρισης
και υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
Δηµιουργία µεθοδολογίας αξιολόγησης των έργων,
των φορέων που τα υλοποιούν και ολοκλήρου του προγράµµατος.
Ενίσχυση του µηχανισµού αναχαίτισης παραγωγής ανεξόφλητων υποχρεώσεων του ΠΔΕ.
Απλοποίηση διαδικασιών µε παρεµβάσεις στο θεσµικό
πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των δηµοσίων επενδύσεων και µε τη χρήση νέων τεχνολογιών (καθολική εφαρµογή ηλεκτρονικής πληρωµής κ.λπ.).
• Εκσυγχρονισµό του πληροφοριακού συστήµατος του
ΠΔΕ, εναρµόνιση και διεπαφή του µε το σύστηµα ERP
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ώστε να παρακολουθείται µε ενιαίο τρόπο η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισµού.
• Υιοθέτηση διεθνών λογιστικών προτύπων για την καλύτερη οικονοµική παρακολούθηση του προγράµµατος.
Τα παραπάνω θα υποστηριχτούν από ένα νέο Πληροφοριακό Σύστηµα, µε την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου έργου “e-pde” που σκοπεύει στην αναβάθµιση
του υφισταµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του ΠΔΕ.

43
Το “e-pde” το οποίο αναµένεται να ξεκινήσει την παραγωγική του λειτουργία το α΄ εξάµηνο του 2015, θα δώσει τη δυνατότητα ολοκληρωµένης παρακολούθησης
της υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ, τόσο σε κεντρικό,
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Η διάρθρωση του ΠΔΕ 2015–2018 - Συνέπεια µε δηµοσιονοµικές δυνατότητες
Για την περίοδο 2015-2018 οι πόροι του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους ανέρχονται περίπου στο 89,5%
του συνολικού Προγράµµατος, χρηµατοδοτώντας µε το
ήµισυ σχεδόν των πόρων έργα της Προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013, Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρόγραµµα Αλιείας, Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Πρόγραµµα Αλληλεγγύης
και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών κ.λπ.), και µε το υπόλοιπο µισό περίπου έργα της νέας Προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020, πρόγραµµα µεταναστευτικών ροών, λοιπά κοινοτικά προγράµµατα κ.λπ.).
Το 10,5% των πόρων που θα χρηµατοδοτήσει το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, αν και µειωµένο σε σχέση µε το παρελθόν, παραµένει ιδιαίτερης σηµασίας, προκειµένου να
στηριχθούν αναπτυξιακές επιλογές της Κυβέρνησης οι
οποίες δεν είναι επιλέξιµες σε συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα, όπως, επίσης, να συνδράµουν την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Σε ό,τι αφορά στο εθνικό σκέλος του
Προγράµµατος, οι διαθέσιµοι κάθε φορά πόροι κατανέµονται περίπου ισόποσα στους επενδυτικούς νόµους, οι
οποίοι αποτελούν σηµαντικό εργαλείο άσκησης πολιτικής για την επιχειρηµατικότητα και τις νέες επενδύσεις
στη χώρα, στα προγράµµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Περιφερειακό Πρόγραµµα) και στις δαπάνες των υπουργείων, οι οποίες αφορούν, κυρίως, σε προµήθειες και συντηρήσεις υφιστάµενου εξοπλισµού.
Η στρατηγική υλοποίησης του ΠΔΕ αποτυπώνεται και
στην κατανοµή των πιστώσεων ανά Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και Περιφέρεια. Ειδικότερα:
• Έµφαση δίνεται σε Υπουργεία που εποπτεύουν-διαχειρίζονται Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Η κατανοµή
των πιστώσεων ανά Υπουργείο βασίστηκε στους επιµέρους ποσοτικούς στόχους ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµ-

µα περιόδου 2007-2013 µετά και την αναθεώρηση των
προγραµµάτων και περιέλαβε εκτιµήσεις για την κατανοµή των ποσών στα σχεδιαζόµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου 2014-2020.
• Το 33% περίπου του συνόλου των πιστώσεων κατευθύνεται στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, όπου υπάρχουν οι µεγαλύτερες απαιτήσεις για
πληρωµές τόσο στο επιλέξιµο, όσο και στο µη επιλέξιµο
τµήµα του ΠΔΕ για την ολοκλήρωση µεγάλων έργων υποδοµής και λοιπών δράσεων.
• Μεγάλο µέρος των πιστώσεων κατευθύνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο
ανέρχεται στο 33% περίπου του συνολικού ποσού για το
εθνικό ΠΔΕ όλης της περιόδου 2015-2018, κυρίως για
την εξυπηρέτηση των αναγκών χρηµατοδότησης των επενδυτικών νόµων και στο 13% περίπου του συνόλου
του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους για την υλοποίηση
δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
• Σε συµφωνία µε την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας σηµαντικό µέρος των διαθέσιµων πόρων κατευθύνεται στην αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω
των προγραµµάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
• Πόροι, ύψους 8% περίπου του συνολικού ποσού όλης
της περιόδου, θα κατευθυνθούν για την υλοποίηση δράσεων στον αγροτικό τοµέα και τον τοµέα της αλιείας, το
οποίο κατά 95% περίπου αφορά σε έργα του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους.
• Σηµαντικοί πόροι θα διατεθούν στους λοιπούς Φορείς
για την υλοποίηση των προγραµµάτων τους σε συµφωνία µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό και την διαµορφούµενη στρατηγική για την ανάπτυξη της επόµενης περιόδου.
• Τέλος, τα Προγράµµατα των Περιφερειών θα χρηµατοδοτηθούν µε το 17% περίπου των συνολικών πόρων
της περιόδου τόσο του εθνικού όσο και του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους, ποσοστό που παραµένει σταθερό
και σε ετήσια βάση.
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Νέα Προγραµµατική περίοδος - νέες προοπτικές
Η Ελλάδα κατάφερε να εξασφαλίσει για την περίοδο
2014-2020 ένα πολύ σηµαντικό ποσό αναπτυξιακών πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία. Σηµαντικό τµήµα των πόρων αυτών αναµένεται να
απορροφηθούν κατά την εκτέλεση του ΠΔΕ 2015-2018,
µε τη χρηµατοδότηση των αναπτυξιακών δράσεων που
σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
2014-2020.
Η αξιοποίηση των πόρων αυτών αποτελεί σηµαντική
ευκαιρία για την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβληµάτων της χώρας και
τη στροφή σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγµα στηριγµένο στις δυνατότητες της Ελλάδας, καθώς και στην εξειδίκευση και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των Περιφερειών της.
Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός για την Ελλάδα του 2020
αποβλέπει «στην αναγέννηση της Ελληνικής οικονοµίας
µε ανάταξη και αναβάθµιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δηµιουργία και διατήρηση
βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχµή την
εξωστρεφή, καινοτόµο και ανταγωνιστική επιχειρηµατικότητα και γνώµονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αρχές της αειφόρου ανάπτυξης».
Βασικός στόχος για τη χώρα κατά την περίοδο 20142020 είναι η µεταφορά των εν ανεπαρκεία επενδυτικών
πόρων από µη διεθνώς εµπορεύσιµους τοµείς σε εµπορεύσιµους τοµείς και στην εφαρµογή ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης που δεν θα στηρίζεται πλέον στην κατανάλωση και το δανεισµό, αλλά σε υγιείς επενδύσεις που
δηµιουργούν βιώσιµες θέσεις απασχόλησης. Οι παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει να είναι συµπληρωµατικές των γενικότερων παρεµβάσεων που αποβλέπουν σε αύξηση του επιπέδου των ετήσιων επενδύσεων
µέσα στα επόµενα δέκα έτη.
Ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στην επιλογή της χρονικής
κλιµάκωσης της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, µε εµπροσθοβαρή εκκίνηση για την αντιµετώπιση του οξύτατου προβλήµατος της ανεργίας και της αυξανόµενης ανέχειας που µαστίζουν την Ελληνική κοινωνία, µε µέριµνα, όµως, ώστε τα άµεσα µέτρα για τη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής να µην επισκιάσουν τη µακροχρόνια
προοπτική της οικονοµίας στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας.
Ο σχεδιασµός του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει ολοκληρωθεί
και αναµένεται σύντοµα η υποβολή και η έγκριση των

προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο
της σχετικής διαδικασίας πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά
Αναπτυξιακών Συνεδρίων σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο. Τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες κλήθηκαν από
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να
διαµορφώσουν τις προτάσεις τους, που αξιοποιήθηκαν
ως εισροές για τη διαµόρφωση επιµέρους ενοτήτων.
Οι βασικές προτεραιότητες/θεµατικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 2014-2020 µε βάση το σχεδιασµό συνοψίζονται στα
ακόλουθα πέντε σηµεία:
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, µετάβαση στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα µε αιχµή την καινοτοµία και αύξηση της
εγχώριας προστιθέµενης αξίας.
• Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού – ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση.
• Προστασία του περιβάλλοντος-µετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον.
• Ανάπτυξη-εκσυγχρονισµός-συµπλήρωση υποδοµών
για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
• Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Η αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020 περιλαµβάνει 7
τοµεακά προγράµµατα και 13 περιφερειακά προγράµµατα ως ακολούθως:
• Το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και
Καινοτοµία».
• Το Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
• Το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
• Το Ε.Π «Μεταρρύθµιση Δηµόσιου Τοµέα».
• Το πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη».
• Το Ε.Π. «Αλιείας».
• Το ΕΠ. «Τεχνική Βοήθεια».
Δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), ένα για κάθε µια από τις ελληνικές Περιφέρειες.

5.5 Μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό σε
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
Οι πιστώσεις της κατηγορίας αυτής αφορούν επιχορηγήσεις και αποδόσεις πόρων του Τακτικού Προϋπολογισµού σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκοµεία, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.).
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6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑ

6.1 Επαναταξινοµηµένες ΔΕΚΟ
Περιλαµβάνονται οι προϋπολογισµοί των ΔΕΚΟ που
είναι ενταγµένοι στο µητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Πράσινο Ταµείο (πρώην
ΕΤΕΡΠΣ), Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτι-

κών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Όµιλος Εταιρειών «Οργανισµός Σιδηροδρόµων
Ελλάδος ΑΕ» (ΟΣΕ ΑΕ - ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ - ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ),
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ),
Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ιντερνέτ και Τηλεόραση ΑΕ
(ΝΕΡΙΤ ΑΕ), Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ), Ηλεκτροµηχανική Κύµης ΑΕ, Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ) και Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ).
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Οι κύριες αλλαγές που αφορούν την περίοδο 20132018 και αποτυπώνονται στα δηµοσιονοµικά µεγέθη του
υποτοµέα της περιόδου αφορούν:
την αναδιάρθρωση το 2013 της ΕΡΤ Α.Ε. µε τη δηµιουργία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., η οποία αναµένεται να έχει δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα 91 εκατ. ευρώ περίπου το
2014,
την προγραµµατισµένη για το β΄ εξάµηνο του 2014
πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.,
την απόσχιση του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού από τον ΟΣΕ Α.Ε. και τη δηµιουργία της ΕΕΣΣΤΥ
Α.Ε. το β΄ εξάµηνο του 2013, και
την αναδιάρθρωση των ΕΑΣ Α.Ε.
Εξαιτίας των διαρθρωτικών αλλαγών η άµεση σύγκριση των απολογιστικών δηµοσιονοµικών µεγεθών του
2013 σε σχέση µε το 2012 είναι εξαιρετικά δυσχερής.
Μεγάλο µέρος της διαφοράς µεταξύ του δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος του υποτοµέα το 2013 σε σχέση µε
το 2012 (περίπου 317 εκατ. ευρώ) οφείλεται στη µείωση
των αποτελεσµάτων του Πράσινου Ταµείου, κυρίως, λόγω της λήξης του προγράµµατος τακτοποίησης ηµιυπαίθριων χώρων και των νοµοθετικών πρωτοβουλιών για επιµήκυνση των δόσεων για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, ώστε να διευκολυνθεί το κοινωνικό
σύνολο. Επισηµαίνεται ότι η τελευταία ρύθµιση επιµήκυνσης των δόσεων είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη στο
µεσοπρόθεσµο διάστηµα.
Σε γενικές γραµµές, το 2013 παρατηρείται µείωση τό-

σο του λειτουργικού όσο και του µισθολογικού κόστους
στον υποτοµέα, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στον εξορθολογισµό των δαπανών και την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Βασικό Σενάριο
Στο βασικό σενάριο για την περίοδο 2014 -2018 (αν εξαιρεθεί η επίπτωση της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΑΕ για τη συγκρισιµότητα των µεγεθών) αναµένονται τα
ακόλουθα:
α) Στο σκέλος των εσόδων, αύξηση των πωλήσεων
στην περίοδο µέχρι το 2018 κατά 7% σε σχέση µε το
2014, µείωση των επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισµό κατά 21% και µείωση των λοιπών εσόδων
κατά 25% (κυρίως λόγω των µειωµένων εκτιµήσεων από
τις εισπράξεις του Πράσινου Ταµείου).
β) Στο σκέλος των δαπανών, µείωση του µισθολογικού
κόστους κατά 4% (κυρίως λόγω της εκτιµώµενης µείωσης του αριθµού των απασχολούµενων στον υποτοµέα)
και µείωση των λειτουργικών εξόδων (πλην τόκων και επενδυτικών δαπανών) κατά 10%.

ΜΠΔΣ 2015-2018
Οι δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις για την περίοδο
2014–2018 αποσκοπούν στον περαιτέρω εξορθολογισµό
της οικονοµικής κατάστασης των οργανισµών και περιλαµβάνουν, κυρίως, µείωση του λειτουργικού κόστους,
κατά 35 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση µε το βασικό σενάριο.
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6.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση
Στον ενοποιηµένο προϋπολογισµό των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που απεικονίζεται στον κατωτέρω πίνακα 3.15, περιλαµβάνονται οι προϋπολογισµοί των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, ενώ το ισοζύγιο των εποπτευόµενων φορέων τους ενσωµατώνεται κάθε φορά βάσει των
οριστικών στοιχείων που δηµοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ.
Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων τους προέρχεται από επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς επίσης και από ίδια έσοδα όπως έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, έσοδα από φόρους, λοιπά
τέλη και παροχή υπηρεσιών, έσοδα ΠΟΕ κ.λπ.. Στην
πλευρά των εξόδων, το µεγαλύτερο µέρος αφορά πάσης
φύσεως αποδοχές, καθώς και λοιπά έξοδα σχετιζόµενα
µε τη λειτουργία τους.
Όπως διαπιστώνεται από τα οριστικά απολογιστικά
στοιχεία του έτους 2012, καθώς και από το προσωρινό
κλείσιµο του έτους 2013, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) έχουν επιτύχει σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών τους
επιδόσεων.
Το οικονοµικό αποτέλεσµα του 2013 βελτιώθηκε σε
σχέση µε το 2012 και αυτό οφείλεται, κυρίως, στη διατήρηση των ιδίων εσόδων σε υψηλά επίπεδα παρόλη την
οικονοµική ύφεση, αλλά και στον περαιτέρω εξορθολογισµό των λειτουργικών τους δαπανών, οι οποίες κυµάνθηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα από το έτος 2012 (περίπου κατά 12%). Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη θετικού ισοζυγίου για το 2013 ήταν και η χρηµατοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων από την ειδική
πίστωση, ύψους 933 εκατ. ευρώ σωρευτικά για τα έτη
2012-2013.

Βασικό Σενάριο
Η ανωτέρω βελτίωση, η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και τα επόµενα έτη, οφείλεται σε µεγάλο βαθµό
στις δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016, οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί το βασικό σενάριο. Οι κυριότερες από αυτές είναι:
Ο περιορισµός της µισθολογικής δαπάνης µέσω κατάργησης των δώρων, του περιορισµού προσλήψεων βάσει του κανόνα 1:10, και της µείωσης των αµοιβών αιρετών.
Η µείωση των Κοινών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και της
ΣΑΤΑ ΠΔΕ µε στόχο την περαιτέρω αποκλιµάκωση των
λειτουργικών δαπανών των ΟΤΑ.
Ο εξορθολογισµός των προνοιακών επιδοµάτων.
ΜΠΔΣ 2015-2018
Με το ΜΠΔΣ 2015-2018, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να συµβάλει στη συνολική δηµοσιονοµική προσπάθεια, µε ιδιαίτερη έµφαση να δίνεται τόσο στην αύξηση
των εσόδων της, όσο και στην αποκλιµάκωση των εξόδων της.
Εφαλτήρια για την προσπάθεια αυτή, αποτελούν ποικίλες δράσεις και πολιτικές οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση των υφιστάµενων θεσµικών εργαλείων, στη διασφάλιση της οικονοµικής εξυγίανσης των ΟΤΑ, στην αποτελεσµατικότερη άσκηση διαχειριστικών και οικονοµικών ελέγχων, στη βελτίωση της εισπραξιµότητας των εσόδων, καθώς και στην αποτελεσµατικότερη εποπτεία
και λειτουργική αξιολόγηση των εποπτευόµενων φορέων.
Παρακάτω παρατίθενται δράσεις και πολιτικές οι οποίες έχουν προωθηθεί από την Κυβέρνηση προκειµένου να
επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται µε το ΜΠΔΣ 20152018.
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Προϋπολογισµοί των ΟΤΑ
Με τα άρθρα 77 και 78 του ν. 4172/2013 ρυθµίστηκε η
διαδικασία κατάρτισης, εκτέλεσης και αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού των Δήµων και των Περιφερειών και
θεσπίστηκαν κυρώσεις στους φορείς που ενεργούν κατά
παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων και οδηγιών, µε
στόχο την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων
προϋπολογισµών. Περαιτέρω, προβλέφθηκε η έγκαιρη υποβολή σχεδίων των προϋπολογισµών των ΟΤΑ στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι, δίνεται χρόνος προκειµένου
να διατυπωθούν επ’ αυτών προτάσεις από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και να ληφθούν
υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιηµένου προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποτυπώνεται στο
κάθε φορά ισχύον ΜΠΔΣ, καθώς και στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Επιπλέον, µε τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του
ν. 4257/2014, βελτιώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης των προϋπολογισµών των Δήµων και των Περιφερειών και προβλέπεται
η υποχρεωτική αναµόρφωσή τους, από τους ίδιους τους
ΟΤΑ, σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων µε βάση
τις εκθέσεις αποτελεσµάτων εκτέλεσής τους, έπειτα από το δεύτερο και το τρίτο τρίµηνο κάθε έτους, ώστε σε
καµία περίπτωση να µην καταστούν ελλειµµατικοί οι
προϋπολογισµοί.
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας
Το Υπουργείο Εσωτερικών, µε την βοήθεια του ΓΛΚ,
προκειµένου να ενισχύσει τα υφιστάµενα θεσµικά εργαλεία που έχουν ως στόχο την επίτευξη και διασφάλιση
της οικονοµικής εξυγίανσης και αυτοτέλειας των ΟΤΑ,
προχώρησε, µε το άρθρο 4 του ν. 4111/2013, στη σύσταση του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των
ΟΤΑ, το οποίο συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο 2013.
Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι να επιτυγχάνεται η
κατάρτιση, από τους ΟΤΑ, ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών και απολογισµών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ισχύουσα δηµοσιονοµική νοµοθεσία, καθώς και η παρακολούθηση σε µηνιαία βάση της εκτέλεσης των προϋπολογισµών των ΟΤΑ και των νοµικών τους
προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης.
Επιπλέον, το Παρατηρητήριο παρέχει γνώµη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών επί των σχεδίων
των προϋπολογισµών, διατυπώνοντας προτάσεις, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιηµένου προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
που αποτυπώνεται στο ισχύον ΜΠΔΣ και τον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Παρατηρητήριο:
- αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ τόσο στον προϋπολογισµό τους, όσο και
στο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης, και διατυπώνει
προτάσεις τροποποίησης των στόχων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εµφανίζονται υπερεκτιµηµένα και µη ρεαλιστικά,
- αξιολογεί και ελέγχει την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού και στην περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους µεγαλύτερων του 10% ενηµερώνει τον συγκεκριµένο ΟΤΑ
και την εποπτεύουσα αρχή του και παρέχει οδηγίες για
τη διόρθωση της απόκλισης. Εφόσον ο ΟΤΑ εξακολουθεί

να παρουσιάζει τις ανωτέρω αποκλίσεις από τους στόχους για δύο συνεχόµενα τρίµηνα και διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα µέτρα, µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογηµένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης, ο τρόπος υλοποίησης του οποίου καθορίζεται από το Παρατηρητήριο.

Εφαρµογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ
σε νοµικά τους πρόσωπα
Η εφαρµογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου και των
αρχών της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής (π.δ.
315/99) επεκτάθηκε υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4257/2014 στα δηµοτικά ιδρύµατα, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
στους συνδέσµους αυτών, προκειµένου να εξασφαλιστεί
η άµεση και καλύτερη οικονοµική πληροφόρηση, η δυνατότητα µέτρησης οικονοµικών αποτελεσµάτων και κοστολόγησης έργων και υπηρεσιών, η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων για κάθε οικονοµικό έτος και η αποτελεσµατικότερη άσκηση ελέγχου από κάθε αρµόδια για
αυτό το σκοπό αρχή.
Υλοποίηση προγράµµατος «Αναµόρφωση συστήµατος
οικονοµικής και λογιστικής λειτουργίας των ΟΤΑ»
Με σκοπό τη βελτίωση της οικονοµικής λειτουργίας
και του λογιστικού ελέγχου στους Δήµους, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στο σχεδιασµό και
την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης παρέµβασης για τη
µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας και την υιοθέτηση εργαλείων άσκησης των οικονοµικών και διαχειριστικών ελέγχων στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ρύθµιση οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων προς τους
ΟΤΑ πρώτου βαθµού
Η οικονοµική ύφεση των τελευταίων ετών και η συνεπαγόµενη αδυναµία ενός αυξανόµενου αριθµού πολιτών
και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις πάσης φύσης
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ κατέστησαν αναγκαία την ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας στην κατεύθυνση, αφενός της βελτίωσης της εισπραξιµότητας των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους Δήµους, αφετέρου της διευκόλυνσης
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κατά την εκπλήρωση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, στο άρθρο 50 του ν. 4257/2014, προβλέπεται η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής του, προβλεπόµενου από τις ισχύουσες διατάξεις, τέλους κοινοχρήστων χώρων σε ισόποσες δόσεις, χωρίς εγγυητική επιστολή.
Επιπλέον, µε το άρθρο 51 του ν. 4257/2014 παρέχεται
στους οφειλέτες των Δήµων η δυνατότητα είτε να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους εφάπαξ µε ολική έκπτωση από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, είτε να υπαχθούν σε πρόγραµµα τµηµατικής καταβολής µε ταυτόχρονη µείωση των προβλεπόµενων προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής οφειλών.
Καταγραφή και αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας Δήµων
Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας προχωρά στην καταγραφή και αξιολόγηση του συνόλου της ακίνητης πε-
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ριουσίας των Δήµων µε σκοπό τη βέλτιστη επιχειρηµατική αξιοποίηση αυτής και την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δηµόσιων υπηρεσιών.

Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των ΟΤΑ
Η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των
ΟΤΑ αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, δεδοµένης της ιδιαίτερης σηµασίας για την
τόνωση της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και της
συµβολής της στην ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου
της Αυτοδιοίκησης και γενικότερα στην ανάκτηση της αξιοπιστίας των φορέων του Δηµοσίου. Στο πλαίσιο αυτό,
σε συνεργασία µε το ΓΛΚ, καταγράφηκε και χρηµατοδοτήθηκε για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης συνολικό
χρέος 1,1 δισ. ευρώ περίπου.
Επιπλέον, καταργήθηκε ρύθµιση που επέτρεπε την παρακράτηση εσόδων των Δήµων έως και το 2016, σε ύψος
που φτάνει την επιχορήγησή τους από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους υπέρ του λογαριασµού του Υπουργείου Εσωτερικών που συστάθηκε στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων για το Πρόγραµµα ΑΚΣΙΑ, συνολικού ποσού
213,9 εκατ. ευρώ ετησίως.
Προσωπικό των ΟΤΑ
Οι προσλήψεις και οι διορισµοί του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως τις
31.12.2016.
Οι ΟΤΑ µπορούν να πραγµατοποιούν προσλήψεις και
διορισµούς τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ
και ΤΕ, στο πλαίσιο πάντοτε των περιορισµών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010,
όπως ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες απαιτείται η έκδοση
απόφασης κατανοµής από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρµογή του λόγου 1:5.
Σηµειώνεται, ότι ο προγραµµατισµός προσλήψεων των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο
προγραµµατισµού προσλήψεων του δηµόσιου τοµέα υπό
την εποπτεία του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο τηρούνται
και τα σχετικά στοιχεία.
Τέλος, µε το άρθρο 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 51 παρ. 8 του ν. 4250/2014),
εισήχθη το πρόγραµµα της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, σύµφωνα µε το οποίο υπάλληλοι
των ΟΤΑ α΄ βαθµού, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, των ΠΕΔ και
του ΙΤΑ δύνανται, µε αίτησή τους, να µεταταγούν σε ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθµού, στην ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και στις ΠΕΔ
της χώρας.
Λειτουργική αξιολόγηση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και
των εποπτευόµενων φορέων τους
Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας αξιολογήθηκε από οµάδα εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και σύµφωνα µε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια το
προσωπικό των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και των εποπτευόµενων φορέων τους και αποτυπώθηκαν οι ανάγκες τους σε προσωπικό ή επισηµάνθηκε η υπερστελέχωση αυτών.

Ανάπτυξη µητρώου για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις επιχειρήσεις των Δήµων και των Περιφερειών
Για την αποτελεσµατική καταγραφή και εποπτεία των
Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεων των Δήµων και των Περιφερειών, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει
στην ανάπτυξη σχετικού µητρώου, στο οποίο καταγράφονται και καταχωρούνται το σύνολο των λειτουργικών
στοιχείων των φορέων των Δήµων και των Περιφερειών.
Εκκαθάριση δηµοτικών επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο εξορθολογισµού των φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης, ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των ζηµιογόνων και αναποτελεσµατικών δηµοτικών επιχειρήσεων
και η αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας
των διατηρούµενων δηµοτικών επιχειρήσεων.
Αναδιάρθρωση θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία και την Ένωση Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), βρίσκεται σε υλοποίηση µία ολοκληρωµένη πρωτοβουλία µεταρρύθµισης του θεσµικού πλαισίου
λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και προώθησης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.
Υλοποίηση προγράµµατος για την «Αξιολόγηση εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών»
Με σκοπό τον εξορθολογισµό της λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικών και τη βελτίωση του συντονισµού στην άσκηση των πολιτικών για την τοπική αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος για τη λειτουργική αξιολόγηση των εποπτευόµενων φορέων του
και την αναδιοργάνωση της δοµής τους, προκειµένου να
υποστηρίξουν αποτελεσµατικά την άσκηση των πολιτικών του Υπουργείου για την προώθηση των µεταρρυθµίσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ανάπτυξη Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών κοινή οµάδα
εργασίας, η οποία και ολοκληρώνει την ανάπτυξη του
νέου Κώδικα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κώδικας ο οποίος επικεντρώνεται στην επίλυση ουσιωδών οργανωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των Δήµων και των
Περιφερειών και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας
στην Ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση.
Προώθηση θεσµού Σύµπραξης Δηµόσιου και Ιδιωτικού
Τοµέα (ΣΔΙΤ) στην τοπική αυτοδιοίκηση
Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία µε την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την Γενική
Γραµµατεία Σύµπραξης Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα
(ΕΓΣΔΙΤ), προχωρά στην εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος υποστήριξης των έργων ΣΔΙΤ σε τοµείς επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση απορριµµάτων και ο ηλεκτροφωτισµός, καθώς και στην επίλυση των θεσµικών φραγµών ανάπτυξης µίας βιώσιµης
αγοράς υπηρεσιών ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.
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Ολοκλήρωση προγράµµατος «Οδικός χάρτης µεταρρυθµίσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση»
Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ) και το σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων, υλοποίησε το πρόγραµµα «Οδικός χάρτης µεταρρυθµίσεων
στην τοπική αυτοδιοίκηση». Πρόγραµµα το οποίο ανέδειξε τα προβλήµατα και τις ανάγκες των Δήµων και των
Περιφερειών σε µια σειρά από κρίσιµους τοµείς λειτουργίας τους, όπως η εφαρµογή αναπτυξιακών προγραµµάτων, ο στρατηγικός προγραµµατισµός, η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και η ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, προτείνοντας στη
συνέχεια µια σειρά ολοκληρωµένων σχεδίων δράσης για
τη µεταρρύθµιση της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης
και την αποτελεσµατική εφαρµογή των απαιτούµενων
παρεµβάσεων της Β΄ φάσης του προγράµµατος Καλλικράτης.
Ολοκλήρωση προγράµµατος για την «Ενδυνάµωση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα»
Σε συνεργασία µε τη Γερµανική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί
ολοκληρωµένο πιλοτικό πρόγραµµα αξιολόγησης της
λειτουργίας των δήµων, µε σκοπό την απλούστευση των
διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας τους και τη βελτίωση της διαχειριστικής τους ικανότητας.
Υλοποίηση εθνικού προγράµµατος ψηφιακής παροχής
των υπηρεσιών των Δήµων προς τις επιχειρήσεις και
τους πολίτες
Σε συνεργασία µε την ΕΕΤΑΑ ΑΕ και την ΚΕΔΕ, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εθνικής εµβέλειας πρόγραµµα
για την ψηφιοποίηση επιλεγµένων δηµοτικών υπηρεσιών
προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, µε σκοπό τη µείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών. Παράλληλα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης
και ολοκληρώνονται άµεσα οι εθνικής σηµασίας πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ψηφιοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης των Δήµων, όπως το έργο ψηφιοποίησης των ληξιαρχείων.
Υλοποίηση προγράµµατος για την «Τεχνική υποστήριξη εθνικού προγράµµατος κλεισίµατος των ΧΑΔΑ»
Σε συνεργασία µε την ΕΕΤΑΑ ΑΕ και τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού της Διαχείρισης Αποβλήτων, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στην εφαρµογή εξειδικευµένου προγράµµατος για την άµεση παύση των σε
λειτουργία ΧΑΔΑ στο σύνολο της χώρας και την υποστήριξη των ΦΟΣΔΑ ως προς την υλοποίηση των απαιτούµενων έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων.
6.3 Νοµικά πρόσωπα
Στον ενοποιηµένο προϋπολογισµό νοµικών προσώπων, που απεικονίζεται στον πίνακα 3.16, περιλαµβάνονται οι προϋπολογισµοί των νοµικών προσώπων δηµοσί-

ου και ιδιωτικού δικαίου που είναι ενταγµένοι στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, πλην
των επαναταξινοµηµένων ΔΕΚΟ. Επίσης στον εν λόγω
υποτοµέα εντάσσεται και το Ασφαλιστικό Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), του οποίου ο προϋπολογισµός εµφανίζεται σε ξεχωριστό πίνακα.
Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων τους προέρχεται από επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς επίσης και από ίδια έσοδα όπως προµήθειες, έσοδα
από πώληση υπηρεσιών, διάφορα τέλη κ.λπ.. Στην πλευρά των εξόδων, το µεγαλύτερο µέρος αφορά πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και λοιπά έξοδα σχετιζόµενα µε
τη λειτουργία των φορέων.

Βασικό Σενάριο
Το βασικό σενάριο ενσωµατώνει όλες τις παρεµβάσεις
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016, που σκοπό έχουν τη βελτίωση του οικονοµικού αποτελέσµατος των εν λόγω φορέων. Οι παρεµβάσεις αυτές προκαλούν µείωση των εσόδων από Επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού ύψους 86
εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2015, από τα οποία το
µεγαλύτερο µέρος, 68 εκατ. ευρώ, προέρχεται από καταργήσεις/συγχωνεύσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ. Επίσης, υπάρχει µείωση των λοιπών εξόδων ύψους 136 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2015, τα οποία συγκεκριµένα αναλύονται σε:
Αναδιάρθρωση των Νοµικών Προσώπων µε σκοπό τη
µείωση των λειτουργικών τους δαπανών κατά 30 εκατ.
ευρώ για την περίοδο 2014-2015.
Περικοπή επιχορηγήσεων Κ.Π. σε φορείς κατά 19 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2015.
Καταργήσεις/συγχωνεύσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ µε εκτιµώµενη απόδοση 68 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2015.
Εφαρµογή ηλεκτρονικού συστήµατος προµηθειών σε
όλους τους φορείς του δηµοσίου µε εκτιµώµενη απόδοση 19 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2015.

Το ΜΠΔΣ 2015-2018
Όµως, παρά την προσπάθεια για τον εξορθολογισµό
της οικονοµικής κατάστασης των ανωτέρω οργανισµών,
και παρά το ότι το ενοποιηµένο ισοζύγιο τους αναµένεται να είναι θετικό (πλεόνασµα) καθ’ όλη την περίοδο
2014-2018, εκτιµάται ανάγκη λήψης νέων µέτρων στα
πλαίσια κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2015-2018. Οι σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις περιλαµβάνουν αποκλειστικά µειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ. εντός του έτους 2014. Οι προαναφερθείσες
παρεµβάσεις εκτιµάται ότι θα βελτιώσουν ακόµη περισσότερο το οικονοµικό αποτέλεσµα των νοµικών προσώπων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος είναι ο εξορθολογισµός και η αναδιάρθρωση
των δαπανών τους έτσι ώστε αυτές να µειώνονται τουλάχιστον τόσο όσο τα έσοδά τους, η µη συσσώρευση ανεξόφλητων υποχρεώσεων, η αποπληρωµή παλιών οφειλών τους και η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πόρων τους.
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Έλεγχος φορέων Γενικής Κυβέρνησης για µισθολογικά θέµατα
Σε εκτέλεση της εντολής για διαπίστωση της εφαρµογής του ενιαίου µισθολογίου από ενενήντα πέντε (95)
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (55 ΝΠΙΔ και 40 ΝΠΔΔ),
η Διεύθυνση Μισθολογίου του ΓΛΚ προχώρησε στην
πραγµατοποίηση ελέγχου γραφείου στους φορείς αυτούς, µε την εξέταση των στοιχείων προσωπικού και µισθοδοσίας που συγκεντρώθηκαν µέσω ερωτηµατολογίου που απεστάλη σε όλους τους φορείς.
Από τον έλεγχο γραφείου που πραγµατοποιήθηκε στα
συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια προέκυψε ότι:
Οι φορείς που έχουν τη µορφή Ν.Π.Δ.Δ. εφαρµόζουν
το ενιαίο µισθολόγιο και δεν φαίνεται να υπάρχουν προ-

βλήµατα µη ορθής κατάταξης του προσωπικού τους.
Οι φορείς που έχουν τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ. παρουσιάζουν
προβλήµατα στην εφαρµογή του µισθολογίου, ορισµένα
από τα οποία είναι σηµαντικά. Το γεγονός αυτό οδήγησε
το ΓΛΚ στο σχεδιασµό επιτόπιων επισκέψεων στα
Ν.Π.Ι.Δ. προκειµένου να διαπιστωθεί ο τρόπος εφαρµογής του µισθολογίου από τους φορείς αυτούς. Μέχρι σήµερα έγιναν δέκα (10) επιτόπιες επιθεωρήσεις. Από αυτές εντοπίσθηκαν και πρόσθετα (πέραν αυτών που είχαν
εντοπισθεί από τα ερωτηµατολόγια) ευρήµατα η τακτοποίησή των οποίων οδηγεί σε σηµαντικές εξοικονοµήσεις δαπανών. Δόθηκαν οδηγίες στους φορείς για ορθή
εφαρµογή των µισθολογικών διατάξεων και επισηµάνθηκε η ανάγκη επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
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Η Διεύθυνση Μισθολογίου του ΓΛΚ έχει αποστείλει ερωτηµατολόγια σε εκατό (100) φορείς επιπλέον και έχει
προγραµµατίσει τη συνέχιση των επιτόπιων επισκέψεων
σε φορείς, µε προτεραιότητα στα Ν.Π.Ι.Δ. µε σχετικά µεγάλο αριθµό προσωπικού ώστε να µεγιστοποιηθεί το όφελος από ενδεχόµενη επισήµανση περιπτώσεων µη ορθής εφαρµογής των µισθολογικών διατάξεων και διόρθωσή τους.

Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)
Το ΑΚΑΓΕ είναι ένας ειδικός λογαριασµός, σκοπός
του οποίου είναι η δηµιουργία αποθεµατικών για τη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) από την 1.1.2019 και µετά. Επιπρόσθετα, στο κεφάλαιο του ΑΚΑΓΕ έχουν ήδη συσταθεί και λειτουργούν, δύο ειδικοί λογαριασµοί, ο λογαριασµός Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ο οποίος καλύπτει ήδη από την 1.1.2011 µέχρι 31.12.2014
τα ελλείµµατα των κλάδων κύριας σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ο λογαριασµός Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, ο οποίος καλύπτει από την 1.9.2011 έως 31.12.2014 τα ελλείµµατα των φορέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης.
Τα έσοδα του ΑΚΑΓΕ προέρχονται κατά κύριο λόγο από:
• Την απόδοση σε ποσοστό 4% επί των συνολικών εσόδων ΦΠΑ.
• Την απόδοση σε ποσοστό 10% των κοινωνικών πόρων από τους φορείς-κλάδους-λογαριασµούς κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 100 του νόµου 3655/2008.
• Την εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
• Την Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης.
Όσον αφορά τα έξοδα του ΑΚΑΓΕ αυτά αφορούν µεταβιβάσεις στα ασφαλιστικά ταµεία µε σκοπό τη χρηµατοδότηση των ελλειµµάτων τους.
Εκτέλεση του προϋπολογισµού του έτους 2013
• Το σύνολο των εσόδων ανήλθε στα 870,6 εκατ. ευρώ
έναντι πρόβλεψης 1.130 εκατ. ευρώ.
• Το σύνολο των δαπανών ανήλθε στα 53,1 εκατ. ευρώ
έναντι πρόβλεψης 265 εκατ. ευρώ.
• Το πλεόνασµα της χρήσης ανήλθε στα 817,5 εκατ.
ευρώ έναντι πρόβλεψης 865 εκατ. ευρώ.
Από την ανάλυση των εσόδων προκύπτει ότι η µεγαλύτερη υστέρηση παρατηρήθηκε στα έσοδα από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Κύριας Ασφάλισης
κατά 167,4 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία οφείλεται στη
µη απόδοση κυρίως από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των εσόδων που
πραγµατοποίησε για λογαριασµό του ΑΚΑΓΕ, κατά το οικονοµικό έτος 2013, ύψους περίπου 160 εκατ. ευρώ.
Από την ανάλυση των εξόδων προκύπτει ότι αυτά ανήλθαν στα 53,1 εκατ. ευρώ, µειωµένα δηλαδή κατά
211,9 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα έξοδα. Η µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν επιχορηγήθηκαν οι ΦΚΑ και κυρίως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διότι δεν
απέδωσε τα ποσά που παρακράτησε υπέρ ΑΚΑΓΕ.
7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στον κοινωνικό προϋπολογισµό διακρίνουµε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, τους οργανισµούς
κοινωνικής προστασίας (ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ), τον ΕΟΠΥΥ
και τα νοσοκοµεία.

Στο ΜΠΔΣ 2013-2016 είχαν προβλεφθεί παρεµβάσεις
ύψους 6,2 δις ευρώ στο σύνολο του κοινωνικού προϋπολογισµού µε στόχο τον εξορθολογισµό των δαπανών
του ασφαλιστικού συστήµατος και την εξασφάλιση της
είσπραξης των εσόδων. Η χρονική µετατόπιση των αναµενόµενων αποδόσεων από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη και η υστέρηση της απόδοσης στην εξίσωση του ορίου των αποδοχών προς υπολογισµό ασφαλιστικών εισφορών ήταν οι βασικές
παρεµβάσεις που θα δηµιουργούσαν αποκλίσεις στο
αποτέλεσµα του κοινωνικού προϋπολογισµού για την
εν λόγω περίοδο. Έτσι ελήφθη µέριµνα ώστε να υπάρξουν εξισορροπητικές δράσεις στον ίδιο υποτοµέα για
να καλυφθούν οι όποιες αποκλίσεις. Οι σηµαντικότερες
ήταν η διασταύρωση του συστήµατος δήλωσης εργασίας
ΕΡΓΑΝΗ µε τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ)
ασφάλισης του ΙΚΑ, η ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ στοιχείων για όλους τους κλάδους ασφάλισης µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα, ο επανέλεγχος των αναπηρικών συντάξεων και των επιδοµάτων αναπηρίας.
Η µεγάλη µεταρρύθµιση στο σενάριο ΜΠΔΣ για τον
κοινωνικό προϋπολογισµό είναι η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες µονάδες µε στόχο
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
µέσω της µείωσης του εργοδοτικού κόστους και την ενίσχυση της ζήτησης εργασίας.
Η µείωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων από
την πρωτοβουλία αυτή έρχεται να καλυφθεί εν µέρει µε
αυξηµένες επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και µε άλλες δράσεις, όπως η κατάργηση οικογενειακών επιδοµάτων που καταβάλλονται από τον
ΟΑΕΔ σε ιδιωτικούς υπαλλήλους και τη µείωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από τον
ΟΑΕΔ.
Παράλληλα από την 1η Ιουλίου 2014 τίθεται σε εφαρµογή ο νέος τρόπος υπολογισµού των επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑ, µε την πρόβλεψη συντελεστή βιωσιµότητας ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ελλειµµάτων. Από 1η Ιανουαρίου 2015 το σύστηµα αυτό θα ισχύσει για το σύνολο των φορέων, τοµέων, καθώς και κλάδων επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Το αποτέλεσµα του κοινωνικού προϋπολογισµού σε
δηµοσιονοµική βάση διαµορφώθηκε στα 5.367 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι αποτέλεσµα κυρίως της σηµαντικότατης µείωσης του αποθέµατος (stock) των απλήρωτων υποχρεώσεων µε την ειδική χρηµατοδότηση για την εκκαθάριση παλιών ληξιπρόθεσµων οφειλών ως 31.12.2011.
Ο υποτοµέας χρηµατοδοτήθηκε µε περίπου 4,1 δις ευρώ
από την ειδική πίστωση και η εκκαθάριση των αντίστοιχων παλιών υποχρεώσεων ήταν της τάξης των 3,8 δις
ευρώ. Τα µεγαλύτερα ποσά απορροφήθηκαν από τα νοσοκοµεία, τον ΕΟΠΥΥ και το ΤΠΔΥ.
Οι παρεµβάσεις που υλοποιούνται συµβάλλουν και στο
θετικό αποτέλεσµα του 2014, όπου εκτιµάται ότι το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο του υποτοµέα θα διαµορφωθεί σε
758 εκατ. ευρώ. Η θεσµοθέτηση της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών ως είναι αναµενόµενο δηµιουργεί ένα άνοιγµα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και κυρίως στον ΟΑΕΔ, και ως εκ τούτου η µη λήψη ισόποσων
παρεµβάσεων επιδρά µειωτικά στο δηµοσιονοµικό τους
αποτέλεσµα.
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Δράσεις Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας σχεδίασε για την περίοδο 2015-2018 και εφαρµόζει ένα πρόγραµµα διαρθρωτικών δράσεων µε στόχους τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής
οικονοµίας, καθώς και την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και την ενίσχυση της εισπραξιµότητας των ταµείων.
Αναλυτικότερα το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει:

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες µονάδες
Με την προβλεπόµενη µείωση επιδιώκεται η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µέσω της
µείωσης του εργοδοτικού κόστους και η αύξηση της ζήτησης της εργασίας.
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ, η συνολική «φορολογική επιβάρυνση» στην Ελλάδα (διαφορά µεταξύ του κόστους του εργοδότη και των καθαρών αποδοχών του εργαζόµενου) δεν διαφέρει ουσιαστικά από το µέσο όρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σε αντίθεση µε ό, τι
παρατηρείται σε πολλές άλλες ανεπτυγµένες χώρες, η
βασική παράµετρος της φορολογικής επιβάρυνσης στην
Ελλάδα δεν είναι η φορολογία του εισοδήµατος, αλλά
το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία του ΟΟΣΑ µεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατετάγη στην ένατη µε δέκατη
θέση σε σχέση µε τη συνολική φορολογική επιβάρυνση,
αλλά στην τρίτη µε πέµπτη, όσον αφορά στο ύψος των
ασφαλιστικών εισφορών. Ακόµη και µετά τη µείωση των
εργοδοτικών εισφορών κατά 1,1 µονάδα το έτος 2012, οι
ασφαλιστικές εισφορές εξακολουθούν να ανέρχονται
στο 43,96% των αποδοχών αναφοράς ενός τυπικού εργαζόµενου ή στο 50,56% αν ο εργαζόµενος/εργαζόµενη
απασχολείται σε ένα επικίνδυνο επάγγελµα.
Ως εκ τούτου, ο περιορισµός της φορολογικής επιβάρυνσης µέσω της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών
θα µειώσει το κόστος εργασίας, αυξάνοντας έτσι την
κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του επιχειρηµατικού τοµέα, καθώς και τη µετατόπιση της παραγωγής
προς την κατεύθυνση τεχνικών υψηλής έντασης εργατικού δυναµικού. Στις υφιστάµενες συνθήκες στη χώρα
µας που διέπονται από χαµηλή ανταγωνιστικότητα και υψηλή ανεργία, µια τέτοια µείωση θεωρείται επιθυµητή

και αναµένεται να ενισχύσει µεσοπρόθεσµα την ανταγωνιστικότητα του επιχειρηµατικού τοµέα και κατά συνέπεια και τα φορολογικά έσοδα του κράτους.

Κατάργηση κοινωνικών πόρων φορέων κοινωνικής ασφάλισης
Καταργούνται την 1η Ιανουαρίου 2015 κοινωνικοί πόροι που προβλέπονται υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
καθώς και του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων, προκειµένου να εξαλειφθούν επιβαρύνσεις σε τιµές
προϊόντων και παρεχοµένων υπηρεσιών. Δεδοµένου ότι
από τους πόρους που είχαν νοµοθετηθεί υπέρ των ανωτέρω φορέων επωφελούνται µόνο συγκεκριµένες οµάδες ασφαλισµένων, ενώ παράλληλα το κόστος των πόρων αυτών µετακυλίεται στο κοινωνικό σύνολο, η κατάργησή τους, στόχο έχει αφενός τη µείωση των στρεβλώσεων στην οικονοµική δραστηριότητα, αφετέρου την ενίσχυση της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των πόρων αυτών, αλλά και τη µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.
Επικουρικές συντάξεις
Από την 1η Ιουλίου 2014 τίθεται σε εφαρµογή ο νέος
τρόπος υπολογισµού των επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑ, ο οποίος βασίζεται στο διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση, µε
την πρόβλεψη συντελεστή βιωσιµότητας, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ελλειµµάτων. Από 1η Ιανουαρίου
2015 το σύστηµα αυτό θα ισχύσει για το σύνολο των φορέων, τοµέων, καθώς και κλάδων επικουρικής ασφάλισης
αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Παροχές εφάπαξ βοηθηµάτων
Από το 2014 και εφεξής σύµφωνα µε τις διατάξεις της
υποπαραγράφου ΙΑ.5, παρ.7 του ν. 4093/12 (Α΄ 222), εφαρµόζεται νέος τρόπος υπολογισµού των εφάπαξ παροχών, ο οποίος στηρίζεται σε αναλογιστική ισοδυναµία
και περιλαµβάνει ένα συντελεστή βιωσιµότητας ώστε να
αποφεύγεται οποιαδήποτε µελλοντική ανισορροπία του
συστήµατος. Με την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης αναµένεται σταδιακή αποµείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων στα Ταµεία Πρόνοιας.
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Ρυθµίσεις για τα µετοχικά ταµεία
Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε
έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) αναλογιστική µελέτη και οικονοµικές καταστάσεις για τον έλεγχο
της βιωσιµότητάς τους. Οι αυξοµειώσεις των παροχών
διενεργούνται µε απόφαση του οικείου Διοικητικού Συµβουλίου µετά από σύµφωνη γνώµη της ΕΑΑ.

Μέτρα καταπολέµησης της εισφοροδιαφυγής και ενίσχυσης της εισπραξιµότητας
Για πρώτη φορά στο πληροφοριακό σύστηµα «Εργάνη» καταγράφεται µε πληρότητα το σύνολο των εργοδοτών και εργαζοµένων µισθωτής εργασίας. Η θέσπιση εντός του 2013 των υψηλότατων, για τα µέχρι σήµερα δεδοµένα της αγοράς εργασίας, προστίµων για περιπτώσεις αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, επιφέρει
συνακόλουθα συµµόρφωση των επίσηµων αναγγελιών
πρόσληψης στο πληροφοριακό σύστηµα «Εργάνη», υποδηλώνοντας έτσι τη µετατροπή σηµαντικού µέρους της
«µαύρης» εργασίας σε ασφαλισµένες και νόµιµες θέσεις
εργασίας.
Ο έλεγχος δεν περιορίζεται στην καταγραφή των θέσεων εργασίας στο πληροφοριακό σύστηµα «Εργάνη»,
αλλά και στη διασταύρωση των στοιχείων αυτών µε τα
στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων των εργοδοτών µέσω των οποίων καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται
η πλήρης συνέπεια των εργοδοτών στις ασφαλιστικές
τους υποχρεώσεις. Σε περιπτώσεις απόκλισης των στοιχείων που καταγράφονται στην Εργάνη µε αυτά που δηλώνονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, επιβάλλονται επίσης υψηλότατα πρόστιµα.

Εξορθολογισµός µηχανισµών είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΕΑ
Από το 2014 και εφεξής εξορθολογίζεται ο µηχανισµός είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο
του ΕΤΕΑ, προβλέποντας την υποχρεωτική δήλωση και
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών µέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το σύνολο
των εργοδοτών. Η υποχρέωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της εισπραξιµότητας του
ΕΤΕΑ και την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής µέσω
της συστηµατικής και έγκαιρης παρακολούθησης των υποχρεώσεων όλων των εργοδοτών. Παραβατικές πρακτικές καταβολής παράνοµων συντάξεων που εντοπίστηκαν στον παρελθόν αναµένεται να εξαλειφθούν. Παράλληλα, απλοποιείται ο τρόπος καταβολής και είσπραξης
των εισφορών, µειώνεται το γραφειοκρατικό βάρος των
επιχειρήσεων αφού οι εργοδότες θα υποβάλλουν πλέον
µόνο µία ηλεκτρονική µισθοδοτική κατάσταση, βελτιώνεται η ελεγκτική ικανότητα και αποτελεσµατικότητα των
ασφαλιστικών φορέων, ενισχύεται η ικανότητα παρακολούθησης και πιστής καταγραφής της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισµένων.

Εξορθολογισµός µηχανισµών είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ
Αντιστοίχως από το 2014 εξορθολογίζεται και ο µηχανισµός είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών του Ταµείου
Προνοίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, προβλέποντας την υποχρεωτική δήλωση και
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών µέσω των ΑΠΔ.
Η δράση αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της εισπραξιµότητας του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ,
καθώς και ταχύτητα και εξορθολογισµό στην απονοµή
των αντίστοιχων παροχών των ταµείων.
Καθολικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι µεταξύ των δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Από το τέλος του 2013 και εφεξής, εφαρµόζονται µέσω του ΟΠΣ-ΙΚΑ καθολικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι µεταξύ των δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών στο
κύριο ταµείο ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στις περιπτώσεις εντοπισµού αποκλίσεων εκδίδονται άµεσα οι αντίστοιχες
διοικητικές πράξεις επιβολής και γίνεται ηλεκτρονική ενηµέρωση των εργοδοτών. Ο συνεχής και συστηµατικός
έλεγχος θα εδραιώσει στους εργοδότες τη συνέπεια έναντι των υποχρεώσεών τους και θα συµβάλλει στην αυξηµένη συµµόρφωσή τους στην καταβολή των µηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών. Η συνακόλουθη βελτίωση της
εισπραξιµότητας του ταµείου προβλέπεται να ενισχύσει
σηµαντικά τα έσοδά του.
Διαρθρωτικά µέτρα εξορθολογισµού λειτουργίας ΟΑΕΕ
Από το 2014 τίθεται σε εφαρµογή πλέγµα διαρθρωτικών παρεµβάσεων για τον εξορθολογισµό της λειτουργίας του ΟΑΕΕ και τη βελτίωση της εισπραξιµότητας του
φορέα. Στόχος των παρεµβάσεων αυτών είναι η υπέρβαση των αδυναµιών του παρελθόντος και η ανταπόκριση
του Οργανισµού στις νέες απαιτήσεις και τις σύγχρονες
προκλήσεις. Οι παρεµβάσεις αυτές έχουν κεντρικό στόχο την ενίσχυση των εσόδων και αφορούν:
- Την οργανωτική αναδιοργάνωση του φορέα, µε παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, στην κατεύθυνση
της εµπέδωσης του νέου τρόπου αντιµετώπισης και προσέγγισης του ασφαλισµένου και τον εκσυγχρονισµό της
υλικοτεχνικής του υποδοµής παρέχοντας σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (καταγραφή του ασφαλιστικού
βίου, ηλεκτρονικό µητρώο κ.λπ.), που θα ενισχύσουν την
εικόνα του Οργανισµού και την δυνατότητα του να απευθύνεται στους ασφαλισµένους και θα συµβάλλουν στην
επιστροφή των ασφαλισµένων στο σύστηµα.
- Τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του φορέα εντάσσοντας εφεξής ασφαλισµένους σύµφωνα µε τη
δραστηριότητα που ασκούν.
- Τη βελτίωση της εισπραξιµότητας του φορέα µε µέτρα ενίσχυσης της ανταπόκρισης των ασφαλισµένων
στις υποχρεώσεις τους, όπως: τη µετατροπή των διµηνιαίων εισφορών σε µηνιαίες για την αντιµετώπιση προβληµάτων ρευστότητας των επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση της τακτικής καταβολής των εισφορών, την αξιοποίηση υφιστάµενων εισπρακτικών µηχανισµών όπως
του νέου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
και άλλων µηχανισµών. Επιπροσθέτως, ο Οργανισµός θα
προβεί στην εκκαθάριση του µητρώου των ασφαλισµέ-
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νων, ώστε να αποµακρυνθούν από αυτό «ανύπαρκτοι» ασφαλισµένοι και να αποκατασταθεί και αποτυπωθεί η
πραγµατική δύναµη των ασφαλισµένων του Οργανισµού.

Μέτρα βελτίωσης της εισπραξιµότητας των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης
Προβλέπονται δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιµότητας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης µέσω συστηµατικών διασταυρώσεων των οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών µε άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης παροχής χορηγήσεων, επιστροφών δηµοσίων πόρων κ.λπ.. Ειδικότερα προβλέπεται:
- Ο συµψηφισµός επιστροφών ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήµατος µε ασφαλιστικές οφειλές.
- Η παρακράτηση από τα ποσά των επιδοτήσεων, αποζηµιώσεων κ.λπ.. των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς
ΦΚΑ.
- Επιχειρησιακή λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών των ΦΚΑ. Από 1η Ιανουαρίου
2014 τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Μέσω του κέντρου αυτού εφαρµόζονται στοχευµένα εισπρακτικά µέτρα στους οφειλέτες µε ενιαίες διαδικασίες και κανόνες
για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης κινδύνου και στοχευµένων παρεµβάσεων. Η λειτουργία του κέντρου θα
συµβάλλει στην αύξηση των εσόδων των ταµείων τόσο
µέσω της ρύθµισης χρεών των οφειλετών όσο και ως αποτέλεσµα της επιβολής στοχευµένων µέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
Δηµιουργία του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας
Το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ», το οποίο ήδη υλοποιείται, περιλαµβάνει το µητρώο ενεργών ασφαλισµένων και το µητρώο δικαιούχων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης. Τα οφέλη της λειτουργίας του συστήµατος
αυτού συνοψίζονται στην έκδοση ηλεκτρονικών βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης, την εξοικονόµηση προσωπικού
και παραγωγικού χρόνου των εργαζοµένων στους ΦΚΑ,
τη βελτίωση και επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής
συντάξεων και την κατάργηση της θεώρησης των βιβλιαρίων ασθένειας µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση πόρων και την εξάλειψη της παραβατικότητας από τις πλαστές θεωρήσεις των βιβλιαρίων.
Δράσεις Υπουργείου Υγείας
Κύριοι στόχοι των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
εφαρµόζονται από το Υπουργείο Υγείας κατά την τελευταία διετία είναι ο εξορθολογισµός της οικονοµικής και
επιχειρησιακής λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ), καθώς και η περαιτέρω µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, στόχοι που φαίνεται να επιτυγχάνονται µέχρι το τέλος του 2018.
Αναφορικά µε τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης:
• Έχουν ήδη θεσπισθεί τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα
καταρτίζονται οι λίστες φαρµάκων (Θετική, Αρνητική και
ΜΗΣΥΦΑ) µε στόχο τη διαφοροποίηση του όγκου των
φαρµάκων ώστε να µειωθεί το σύνολο αυτών που αποζη-

µιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την κυκλοφορία και την επάρκεια φαρµάκων
στην ελληνική αγορά.
• Συνεχίζεται η µείωση των ακριβών και αναποτελεσµατικών φαρµάκων, καθώς και ο επανασχεδιασµός συσκευασιών ώστε να αντιστοιχίζονται µε τη διάρκεια της
θεραπείας, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, ενώ παράλληλα προωθείται περαιτέρω η εισαγωγή φθηνότερων αλλά και αποτελεσµατικότερων γενοσήµων φαρµάκων.
• Σηµαντική εξυγίανση επιτυγχάνεται µε την τακτική επικαιροποίηση του δελτίου τιµών φαρµάκων που ολοκληρώθηκε πλέον µε τη χρήση διεθνών βάσεων τιµών και
δηµόσια διαβούλευση δίνοντας τη δυνατότητα για ενστάσεις. Σηµαντικά κίνητρα παρέχονται στους κατόχους
άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών σκευασµάτων
(ΚΑΚ), προκειµένου να απαιτήσουν χαµηλότερες τιµές
αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων
τους.
Τέλος, η εφαρµογή του συστήµατος αποζηµίωσης των
φαρµάκων εξασφαλίζει τη µικρότερη δυνατή συµµετοχή
του πολίτη στη φαρµακευτική του αγωγή, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τη δηµόσια δαπάνη ως αποζηµίωση. Εντατικοποιούνται ήδη οι έλεγχοι και εφαρµόζονται κριτήρια, απαραίτητα για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εντάσσονται νέα ιατρικά πρωτόκολλα και συνδέεται
πλέον το συνταγογραφούµενο φάρµακο µε την πάθηση
του ασθενούς µέσω της κατηγοριοποίησης ICD-10, θέτοντας έτσι τις βάσεις του προσεχούς συστήµατος ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών.
Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις έχουν ήδη συντελεστεί
στο σύστηµα καθορισµού ποσοστών συµµετοχής των ασθενών στη φαρµακευτική αγωγή.
Αναφορικά µε τη βελτίωση της διαχείρισης και λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, οι δράσεις θα επικεντρωθούν σε
δύο στόχους:
• την εξυγίανση της οικονοµικής λειτουργίας και των
ελεγκτικών µηχανισµών του οργανισµού και
• την ανάπτυξη επιθετικής πολιτικής διαπραγµάτευσης
τιµών και εξασφάλισης εκπτώσεων από προµηθευτές και
συµβεβληµένους παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών το Υπουργείο Υγείας υλοποίησε τη µεταρρύθµιση στην Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), µετατρέποντας τον ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά σε Αγοραστή Υπηρεσιών Υγείας, ενώ παράλληλα οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες υπολογισµού
και είσπραξης rebate και clawback (µηχανισµοί επιστροφών), συµπεριλαµβάνοντας το σύνολο των φαρµάκων
που διακινούνται από τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ και των
νοσοκοµείων.
Ενέργειες, όπως η αναδιοργάνωση της δοµής και των
διαδικασιών ελέγχου, τιµολόγησης και είσπραξης νοσηλίων για µη Έλληνες πολίτες, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή, θεσπίζοντας έτσι τις πρώτες βάσεις για την ανάπτυξη του Τουρισµού Υγείας. Παράλληλα επαναδιαπραγµατεύονται συµβόλαια και συµβάσεις µε ιδιωτικούς
παρόχους υπηρεσιών υγείας, αλλά καθορίζονται και διαφορετικά ΚΕΝ και τιµές αποζηµίωσης προς τους παρόχους βάσει ποιοτικών κριτηρίων.
Η διοικητική διασύνδεση Νοσοκοµείων, δηµιούργησε
οικονοµίες κλίµακας και επέφερε παράλληλη µείωση του
διοικητικού κόστους λειτουργίας. Η συνεχιζόµενη συνέ-
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νωση Νοσοκοµείων και κλινικών οδηγεί σε απορρόφηση
των µονάδων χαµηλής πληρότητας, προσδίδοντας αυξηµένη αποδοτικότητα και βελτιώνοντας τις παρεχόµενες
υπηρεσίες. Η αναθεώρηση του Χάρτη Υγείας σε δευτεροβάθµιο και πρωτοβάθµιο επίπεδο, διατηρώντας την
πλήρη πληθυσµιακή κάλυψη των αναγκών, αναµένεται
να επιφέρει εξορθολογισµό των δαπανών.
Επιπρόσθετα εφαρµόζονται και αναπτύσσονται δείκτες αξιολόγησης του συστήµατος Υγείας, για την παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας των νοσοκοµείων.
Έχοντας συγκρίσιµα µεγέθη, εντοπίζονται αποκλίσεις
και καθίστανται πιο αποτελεσµατικοί οι ελεγκτικοί µηχανισµοί.
Με την εφαρµογή του συστήµατος αναλυτικής λογιστικής και εσωτερικών ελέγχων στο σύνολο των µονάδων και οργανισµών του Υπουργείου Υγείας εξασφαλίζεται ποιότητα στοιχείων και µε τη σωστή αξιοποίησή
τους αξιολογείται άµεσα η οικονοµική λειτουργία των
φορέων. Παράλληλα οι ανωτέρω διαθέσιµες πληροφορίες και δεδοµένα θα αξιοποιηθούν από την Επιτροπή
Προµηθειών Υγείας, ώστε ο σχεδιασµός των κεντρικών
προµηθειών να οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση του κόστους και στον εξορθολογισµό της προµήθειας και κατανάλωσης υλικών.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι οι µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία και διοίκηση των νοσοκοµείων που σχεδιάστηκαν εφαρµόζονται ήδη, στοχεύοντας σε περιορισµό των δαπανών µέσω της εφαρµογής
σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης και ελέγχου στις αποθήκες και την εφοδιαστική αλυσίδα του ΕΣΥ, στον τρόπο
πληρωµής των εργαστηριακών εξετάσεων, αλλά κυρίως
στην αναθεώρηση του συνόλου των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών από τρίτους προς τα νοσοκοµεία.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χ. Σταϊκούρας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μεσοπρόθεσµο πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2015-2018
Άρθρο Μόνο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015 - 2018
Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015 - 2018, το οποίο επισυνάπτεται ως
Παράρτηµα στον παρόντα νόµο, αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του νόµου αυτού και στο οποίο περιλαµβάνονται
για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόµενα έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:
- Οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση
και τους επιµέρους φορείς της.
- Η περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών
και δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προβλέψεων για το
προηγούµενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογισµού και τα επόµενα τρία έτη.
- Οι παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών
προβλέψεων (µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).
- Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές
προβλέψεις.
- Ο στόχος για το αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης.
Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού Προϋπολογισµού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.
- Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντίστοιχα έτη.
- Οι προβλεπόµενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά Υπουργείο για τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για την
υπό εξέταση περίοδο.
Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά οικονοµική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο, οι
εκτιµήσεις ανά οικονοµική κατηγορία των ακαθάριστων
εξόδων, εσόδων, και ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του
Κοινωνικού Προϋπολογισµού και των Ενοποιηµένων
Προϋπολογισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015-2018»
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
2015-2018
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ι. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
I. Η λογιστική απεικόνιση των δηµοσιονοµικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων µαζί µε την εναρµόνιση
των κύριων δηµοσιονοµικών συνόλων της Γενικής Κυβέρνησης, που εκτίθενται στο ανωτέρω Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής βασίζονται σε έννοιες και ταξινοµήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών του 1995 (ESA 95).
II. Οι προβλέψεις και οι στόχοι του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής είναι σύµφωνοι
µε τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε το ν. 3871/2010.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2015-2018»
1. Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόµου κυρώνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) ετών 2015- 2018, στο οποίο αναφέρονται µεσοπρόθεσµοι στόχοι και δηµοσιονοµικές εξελίξεις, καθώς και Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δαπανών για
τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Οι στόχοι αποτυπώνονται αναλυτικά στους παρατιθέµενους πίνακες.
2. Από τη κύρωση του εν λόγω Πλαισίου, δεν προκαλούνται άµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα, καθόσον τα
µέσα για την επίτευξη των στόχων έχουν εξειδικευθεί ή
θα εξειδικευθούν µε διατάξεις ουσιαστικών νόµων, επί
των οποίων προσδιορίστηκαν ή θα προσδιορισθούν τα επιµέρους οικονοµικά αποτελέσµατα.

Χρ. Σταϊκούρας
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης
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