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ΘΕΕΙ ΣΗ ΓΕΒΕΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

2019 

 

Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2019, φπσο δηακνξθψζεθε 

κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ Επξσπατθνχ Μεραληζκνχ 

Σηαζεξφηεηαο ζηηο 20 Απγνχζηνπ, έρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα: Είλαη ν 

πξψηνο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο κεηά ην 2009 πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ρσξίο ηελ άκεζε 

εκπινθή ησλ δαλεηζηψλ, ιφγσ ηνπ επίζεκνπ ηεξκαηηζκνχ ησλ 

πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο. Ωο εθ ηνχηνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζνβαξέο πξνζδνθίεο γηα ραιάξσζε, ηνπιάρηζηνλ, 

ηνπ απζηεξνχ καθξννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ.  

Τα πεξηζψξηα σζηφζν ράξαμεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

πεξηνξίδνληαη ζνβαξά ιφγσ: Πξψην, ηνπ θχθινπ ζπληνληζκνχ 

νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ Επξσπατθνχ 

Εμακήλνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζην Σχκθσλν Σηαζεξφηεηαο θαη 

Μεγέζπλζεο θαη, δεχηεξν, ηνπ πιαηζίνπ εληζρπκέλεο επνπηείαο ηνπ 

Καλνληζκνχ ηεο ΕΕ ππ. αξ. 472/2013, ην νπνίν ζα ηζρχεη κέρξη ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ 75% ησλ δαλείσλ πξνο άιια επξσπατθά θξάηε 

θαη ζεζκνχο. Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2019 ζπληάρζεθε 

ζηε βάζε απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ θη φζσλ λφκσλ έρνπλ ςεθηζηεί 

ηα ηειεπηαία ρξφληα (φπσο γηα παξάδεηγκα ε εκθάληζε 

δεκνζηνλνκηθψλ πιενλαζκάησλ χςνπο 3,5% ηνπ ΑΕΠ κέρξη ην 

2022 θαη 2% σο ην 2060) πνπ νξίδνπλ έλα ζαθέο πιαίζην.  

Επηπιένλ ε ζπλερήο επηδίσμε πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ 

πάλσ απφ ηα ζπκθσλεκέλα επίπεδα ηνπ 3,5% ηνπ ΑΕΠ 

πηζαλφηαηα ζα ζπκπηέζνπλ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηα λνηθνθπξηά, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη θαη απφ ηνλ πεξαηηέξσ 

πεξηνξηζκφ  ησλ πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Παξφιν 

πνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία θαηνξζψλεη λα επηηχρεη θαη θέηνο ζεηηθφ 

δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα, ζεκαληηθέο εθθξεκφηεηεο παξακέλνπλ, 

φπσο ε απνπιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα γηα ηηο νπνίεο θάζε λέα θαζπζηέξεζε νδεγεί ζε απψιεηα ηεο 

αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη πεξηνξίδεη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Επηπιένλ θαη 

δεδνκέλνπ φηη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπληειείηαη ζε 

πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα πςειήο θνξνιφγεζεο είλαη πξνθαλέο φηη ην 
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κέξηζκα απφ ηελ κεγέζπλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δελ 

δηαρέεηαη ζην ζχλνιν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

κηθξήο θαη πνιχ κηθξήο κε απνηειέζκαηα ηελ αλάζρεζε ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ θαη ηεο δπλακηθήο 

πνπ ζα έπξεπε λα παξνπζηάδεη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην ζχλνιν 

ηεο. 

Ο λένο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ζην νπνίν δελ έρεη 

εγγξαθεί ε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ, ελψ πξνβιέπεη ηελ πιήξε 

εθαξκνγή ηνπ Κνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο  θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ, 

πεξηιακβάλεη:  

 Υςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

Τν 2018 πξνβιέπεηαη φηη ν ξπζκφο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο ζα αλέιζεη ζην 2,1% (κε θπξηφηεξνπο κνρινχο 

αλάπηπμεο ηηο θαζαξέο εμαγσγέο θαη ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε) 

έλαληη πξαγκαηηθψλ ξπζκψλ κεγέζπλζεο 1,5% ην 2017 (κε 

αηκνκεραλή ηηο επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ, ηελ ηδησηηθή 

θαηαλάισζε, ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε). 

Γηα ην 2019 πξνβιέπεηαη αχμεζε ηνπ ΑΕΠ θαηά 2,5% ζε εηήζηα 

βάζε. Κπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζα σζήζνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

πξντφληνο είλαη ε ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη ε επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

 

 Σπλέρηζε εκθάληζεο πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ 

Τν πξσηνγελέο απνηέιεζκα απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2019 αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε 6,945 

δηζ. επξψ ή 3,6% ΑΕΠ, απμεκέλν θαηά 199 εθ. επξψ ζε ζρέζε κε 

ην ζηφρν ηεο Εληζρπκέλεο Επνπηείαο. Τν ππεξ-πιεφλαζκα (πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ππεξ-θνξνιφγεζε) κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεί ην 

ιεγφκελν θνηλσληθφ κέξηζκα θη άιιεο κνξθέο άζθεζεο κε 

επαλαιακβαλφκελεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, σζηφζν αθαηξεί 

πφξνπο απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ζηεξεί πφξνπο πνπ 

θάιιηζηα ζα κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ θξαηηθέο 

νηθνλνκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ ηφλσζε ηεο ελεξγνχο δήηεζεο. 

Με άιια ιφγηα δελ θαίλεηαη λα δηεξεπλήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο 

κείσζεο ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε πνπ παξακέλεη ηδηαίηεξα πςειφο 

ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα επξσπατθά θξάηε  ελψ παξάιιεια 
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απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη νη πςεινί έκκεζνη θφξνη δελ 

δεκηνπξγνχλ φξνπο δίθαηεο αλαθαηαλνκήο ησλ βαξψλ. Επηπιένλ 

δελ θαίλεηαη λα δηεξεπλήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο θαηάξγεζεο 

θάπνησλ θεθαιηθψλ θφξσλ φπσο ην ηέινο επηηεδεχκαηνο πνπ 

απνηειεί έζνδν ηεο ηάμεο ησλ 489 εθ. € θαη κε βάζε ηνλ 

δεκνζηνλνκηθφ ρψξν πνπ ππάξρεη ζεσξνχκε φηη ζα κπνξνχζε λα 

θαηαξγεζεί πξνθαιψληαο πνιιαπιαζηαζηηθέο ζεηηθέο ζπλέπεηεο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ην αλαπιεξψζνπλ. 

 

 Πάγσκα θαη ζπξξίθλσζε Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ  

Γηα ην 2019 ην Πξφγξακκα Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ παξακέλεη (σο 

ζχλνιν) ζηα 6,75 δηζ. επξψ (5,75 δηζ. επξψ ην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο θαη 1 δηζ. επξψ νη εζληθνί πφξνη), 

ζην χςνο δειαδή πνπ ήηαλ θαη ην 2018. Παξφια απηά έρεη κεησζεί 

ζεκαληηθά, ζρεδφλ θαηά έλα ηξίην, ζε ζρέζε κε ην χςνο ηνπ 2009, 

φηαλ αλεξρφηαλ ζε 9,6 δηζ. επξψ  θη ε εζληθή ζπκκεηνρή ήηαλ 

ππεξδηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή: 2,45 δηζ. επξψ. Η αχμεζε 

ηνπ χςνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ θξίλεηαη 

παξαπάλσ απφ επηβεβιεκέλε εμ αηηίαο ηεο απνδεδεηγκέλεw 

πιένλ αδπλακίαο ησλ άιισλ παξαδνζηαθψλ θαλαιηψλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο, φπσο 

νη ηξάπεδεο ην ρξεκαηηζηήξην, λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνσζεηηθά.  

 

 Έζνδα – θφξνη  

Τα θαζαξά έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (κεηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ επηζηξνθψλ θφξσλ) εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ 

ζε 53,62 δηζ. επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 755 εθ. επξψ ή 

1,4% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 2019-2022. Η 

αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηα απμεκέλα έζνδα απφ ΦΠΑ (θαηά 611 

εθ. επξψ), απφ θφξν εηζνδήκαηνο (θαηά 373 εθ. επξψ), θ.α.  

Τα απμεκέλα θαηά 2,3% έζνδα απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο 

(θπζηθψλ πξνζψπσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ) πνπ αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 16,644 δηζ. επξψ είκαη ε 

θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ ηεο ππεξθνξνιφγεζεο πνπ απνηειεί 

ζπλερέο εκπφδην γηα ηε κηθξή θαη κεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Αλακθίβνια, ε αχμεζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ, κε ηελ αληίζηνηρε 
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κείσζε ησλ άκεζσλ θφξσλ (έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΜΠΔΣ) 

απνηειεί κηα ζπλζήθε πνπ δελ επλνεί ηα ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά 

ζηξψκαηα, ηα θησρφηεξα λνηθνθπξηά θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη 

απηναπαζρνινχκελνπο. 

 

 Λεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  

Παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε 

ζρέζε αθφκε θαη κε ην 2016, νη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο (φπσο ραξαθηεξίδνληαη φζεο παξακέλνπλ 

αλεμφθιεηεο 90 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ππνρξέσζεο 

εμφθιεζεο ηνπο) παξακέλνπλ ζε αλεζπρεηηθά επίπεδα: 2,612 δηζ. 

επξψ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2018, εθ ησλ νπνίσλ 699 εθ. επξψ 

αθνξνχλ εθθξεκείο επηζηξνθέο θφξσλ. Η επίζπεπζε ηεο 

εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ δε ζπκβάιιεη κφλν 

ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ, πνπ πξέπεη λα είλαη δεηνχκελν 

γηα θάζε θπβέξλεζε, αιιά θαη ζηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο 

ηδησηηθήο νηθνλνκίαο.  

 

 Δεκφζην ρξένο 

Σε φ,ηη αθνξά ην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, παξφηη είλαη 

εμαζθαιηζκέλε ε θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ γηα ηα 

επφκελα δχν ρξφληα κε ηε  δεκηνπξγία ελφο απνζεκαηηθνχ, 

εληχπσζε πξνθαινχλ ηα ζρεδφλ αλεπαίζζεηα απνηειέζκαηα ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ θαη κεζνπξφζεζκσλ κέηξσλ ειάθξπλζεο πνπ 

απνθάζηζε ην Eurogroup. Τν χςνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζα 

παξακείλεη ζηα 323,5 δηζ. ην 2019 (απφ 335 δηζ. θέηνο, 317,41 

δηζ. ην 2017 θαη 315 δηζ. ην 2016), ελψ γηα ηελ απνπιεξσκή 

ηφθσλ ζα θαηαβιεζνχλ 6,3 δηζ. επξψ. 


