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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008 
 

Η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου αφού µελέτησε το κείµενου του προσχεδίου του 
προϋπολογισµού για το 2008 κατέθεσε τις παρατηρήσεις της οι οποίες συνοψίζονται στα 
παρακάτω:   

 
Γενικές παρατηρήσεις: 
1. η κριτική επί του προϋπολογισµού θα πρέπει να γίνει αφού ληφθούν πρώτα υπόψη οι 

εξωτερικοί παράγοντες και περιορισµοί που, εν πολλοίς, υπαγορεύουν τη λειτουργία 
της εθνικής οικονοµίας. Η πολιτική του σκληρού ευρώ και οι τιµές του πετρελαίου 
έχουν άµεση επίπτωση στα δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας, µε πρώτο το έλλειµµα 
του προϋπολογισµού.  

2. η ελληνική οικονοµία, λόγω του µικρού της µεγέθους σε σχέση µε τις οικονοµίες των 
κρατών µελών της ΕΕ, είναι ευαίσθητη στις διεθνείς οικονοµικές και λοιπές 
(γεωπολιτικές π.χ.) µεταβολές. Κατά συνέπεια πιθανή εµφάνιση τέτοιων γεγονότων 
µπορεί να επηρεάσει (θετικά ή αρνητικά) τις επιδόσεις των δηµόσιων οικονοµικών. 

3. ο εφετινός προϋπολογισµός δεν αποτελεί τοµή για τα δηµόσια οικονοµικά. Θα 
επιθυµούσαµε να είναι πιο τολµηρός σε τοµείς όπως η παιδεία, η υγεία, η 
περιφερειακή ανάπτυξη και η υποστήριξη της µεταποίησης. 

4. πρόκειται για προϋπολογισµό που συνεχίζει την εφαρµογή της πολιτικής της ήπιας 
προσαρµογής και για την επόµενη χρονιά 2008. 

 
Αξιολόγηση του προϋπολογισµού του 2008 
Τέσσερα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης ενός κρατικού προϋπολογισµού: α) αν συµβάλει 
στη σταθεροποίηση της οικονοµίας, β) αν είναι αναπτυξιακός, γ) αν συµβάλει στη 
συγκράτηση των πληθωριστικών τάσεων, και, δ) αν και κατά πόσο είναι κοινωνικά δίκαιος. 
Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά είναι:  

 

Α. σταθεροποιητικός ή όχι; 

Η αύξηση του πλεονάσµατος της Κεντρικής Κυβέρνησης θα βοηθήσει τη σταθεροποίηση 
της οικονοµίας, η οποία όµως απειλείται τόσο από την αύξηση των τιµών του πετρελαίου 
όσο και από πιθανή αύξηση επιτοκίων από την «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα». 

 

Β. αναπτυξιακός ή όχι; 

Οι δαπάνες του «Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων», ενώ είναι οι χαµηλότερες της 
τελευταίας δεκαετίας, θα ανέλθουν στο 4,1% του ΑΕΠ, έναντι 4,2% για το 2007. Το 
ποσοστό 4,1% θεωρείται χαµηλό.  

Σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί θετικό γεγονός η µείωση, κατά 19,1%, των κονδυλίων 
για τη βιοµηχανία – βιοτεχνία.  
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Αντίθετα αποτελεί θετικό γεγονός η αύξηση των κονδυλίων για την έρευνα – τεχνολογία 
(25,7%) και για την κατάρτιση (22,6%). 

 

Γ. αντιπληθωριστικός ή όχι; 

Η µικρότερη αύξηση (6,2%) των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού σε σχέση µε την 
αύξηση του ΑΕΠ (7,0%) (εννοείται για τα έτη 2007 & 2008), καθώς και η µείωση του 
ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης πιστεύεται ότι θα συµβάλλουν στη συγκράτηση των 
πληθωριστικών τάσεων στη χώρα µας. 

Σε κάθε περίπτωση οι πληθωριστικές τάσεις που θα επικρατήσουν εξαρτώνται ευθέως 
από τις τιµές του πετρελαίου διεθνώς και από τις αυξήσεις επιτοκίων της «Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας». 

 

∆. κοινωνικά δίκαιος ή όχι;  

Η ελαφρά, έστω, µείωση του µεριδίου των άµεσων φόρων στο σύνολο των φορολογικών 
εσόδων του 2008, θα τον κάνει λιγότερο κοινωνικά δίκαιο σε σχέση µε τον προϋπολογισµό 
του 2005.  

Όσον αφορά τον αναδιανεµητικό του χαρακτήρα: ο εφετινός προϋπολογισµός παρουσιάζει 
στασιµότητα σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2007, αφού οι δαπάνες για την υγεία, 
την παιδεία, τον πολιτισµό βρίσκονται στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

 
Θετικά και αρνητικά στοιχεία του προϋπολογισµού 
Ακολουθούν οι βασικές παρατηρήσεις του ΣΒΒΕ αναφορικά µε τα θετικά και τα αρνητικά 
στοιχεία που ενσωµατώνονται στον προϋπολογισµό του 2008.  

 
Θετικά στοιχεία του προϋπολογισµού: 

1. η περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος στο 1,7% του ΑΕΠ και του δηµοσίου χρέους στο 
98,9% του ΑΕΠ και η συνέχιση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής 

2. η περικοπή λειτουργικών δαπανών του δηµοσίου 

3. η αύξηση της απασχόλησης (1,9%), ο περιορισµός της ανεργίας στο (7,4%) και η 
αύξηση των επενδύσεων κατά (10,5%) 

4. η αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης (ΑΕΠ) κατά 4%, η οποία προβλέπεται να προέλθει 
από τον ιδιωτικό τοµέα 

5. η οριακή αποκλιµάκωση του πληθωρισµού στο 2,6% 

6. η συνέχιση της φορολογικής µεταρρύθµισης και η έµφαση που δίνεται στη 
φοροδιαφυγή και στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης 

7. η κατάργηση του φόρου που επιβάλλεται στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές 

8. η ίδρυση του «Εθνικού Ταµείου» για την κοινωνική συνοχή – ταµείο για την 
αντιµετώπιση της φτώχειας 
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9. η υποχρεωτική παρουσίαση από τους δηµόσιους φορείς αναλυτικών ετήσιων 
προϋπολογισµών και ισολογισµών, καθώς και εξαµηνιαίων λογιστικών καταστάσεων 

 

Αρνητικά στοιχεία του προϋπολογισµού: 

1. η εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων σε επιχειρήσεις 

2. η περιφερειακή ανάπτυξη έχει τεθεί σε προτεραιότητα, αλλά καταλαµβάνει µια από τις 
τελευταίες θέσεις στην κυβερνητική πολιτική 

3. δεν υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή αναδροµική εισφορά ύψους 2 δις. € που ίσως 
κληθεί να καταβάλλει η Ελλάδα προς την ΕΕ εξ’ αιτίας της αύξησης του ΑΕΠ  

4. το γεγονός ότι οι δαπάνες του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων είναι οι 
χαµηλότερες της τελευταίας δεκαετίας 

 

Επιπλέον στοιχεία: 

1. αυξήσεις 3% σε µισθούς και 4% στις συντάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων 

2. αυξήσεις 11% στους στρατιωτικούς 

3. αναδροµικά σε δικαστικούς λειτουργούς 

4. αύξηση της κατώτατης σύνταξης του ΟΓΑ 

5. αύξηση του κατώτατου επιδόµατος ανεργίας 

6. αύξηση εξαγωγών κατά 7,5% και των εισαγωγών κατά 7,8% 

7. αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,5% και της δηµόσιας µόλις κατά 0,7% 

 
Προτάσεις του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος: 
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει: 

1. να ενταθούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη της περιφέρειας και τη µείωση των 
περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

2. να συγκρατηθεί ο πληθωρισµός σε επίπεδα κάτω του 2% 

3. να συνεχισθεί η προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης 

4. να συνεχισθούν οι µεταρρυθµίσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές 


