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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπούμερανγκ η απογραφή
Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

Μπούμερανγκ γυρνάει στην κυβέρνηση η δημοσιονομική απογραφή, 
αφού τώρα καλείται να εντάξει οικονομικά μέτρα στο νέο Πρόγραμμα 
Σταθερότητας.

Στα τέλη Μαρτίου θα πρέπει να έχουν αποκρυσταλλωθεί τα άμεσα, 
αλλά και τα μεσοπρόθεσμα, οικονομικά μέτρα, που θα οδηγήσουν στην 
επίτευξη του βασικού στόχου περιορισμού του ελλείμματος στο 2,8% 
το 2005, σύμφωνα με την κυβερνητική δέσμευση, αν και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκτιμά ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Κι επειδή με τη δική της 
εκτίμηση το έλλειμμα θα φθάσει 3,6% το 2005 κάλεσε την ελληνική 
κυβέρνηση να δεσμευθεί ότι θα το κατεβάσει κάτω από 3% στα τέλη 
του 2006.

Δεδομένων των εξελίξεων αυτών οι επιτελείς του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζουν επί 
χάρτου τη μορφή που θα πάρουν τα μέτρα, στρεφόμενοι κυρίως στην αύξηση των εμμέσων φόρων. Και 
επαναφέρουν στο προσκήνιο το σενάριο της αύξησης στο 18% από 8% του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
για τα λεγάμενα "πολυτελή" προϊόντα και υπηρεσίες και της προσαρμογής του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης καυσίμων στα κοινοτικά δεδομένα μέχρι το 2009, ενώ προωθείται η ψήφιση ειδικής 
διάταξης για την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα φθηνά τσιγάρα ώστε η τιμή πώλησης τους 
να προσεγγίσει σε 1,5 ευρώ.

Κι αυτά ενώ είχαν υποσχεθεί ότι δεν τίθεται θέμα αύξησης φόρων τόσο προεκλογικά όσο και το 
περασμένο φθινόπωρο όταν ανακοίνωσαν το πακέτο των φορολογικών μέτρων. Αν και τήρησαν τα 
υπεσχημένα έναντι των επιχειρήσεων τότε αποκάλυψαν ότι το βασικότερο μέτρο της μείωσης των φόρων 
θα γίνει σε δόσεις μέχρι τη χρήση του 2007 (25% από 35% ο συντελεστής φορολόγησης των ανωνύμων 
εταιρειών και ΕΠΕ, και 20% από 25% για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες). Ενώ για τα φυσικά πρόσωπα 
επιφύλαξαν μικρότερου ύψους ελαφρύνσεις (τηρώντας τη δέσμευση ότι τα βάρη θα μειώνονται όσο 
βελτιώνεται η δημοσιονομική κατάσταση), αφού παρά την αύξηση του αφορολογήτου ορίου (11.000 ευρώ 
από 10.000 ευρώ ο έγγαμος και ο άγαμος) οι αλλαγές στα εισοδηματικά κλιμάκια και η μη 
τιμαριθμοποίηση της κλίμακας σε συνδυασμό με τη μείωση της έκπτωσης φόρου οδηγούν σε μεγαλύτερη 
παρακράτηση φόρου για τους μισθωτούς. Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία της νέας 
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, που θα αντικαταστήσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, παρά τον 
προεκλογικό θόρυβο περί κατάργησής του. Κι αυτό γιατί διαπίστωσαν εκ των υστέρων ότι χωρίς 
ελεγκτικές υπηρεσίες όχι απλώς δεν θα πετύχουν τους στόχους του προϋπολογισμού, αλλά θα 
καταρρεύσουν τα έσοδα (τον Ιανουάριο αυξήθηκαν μόνο 2,58%). Σε αναμονή είναι το πακέτο 
φορολόγησης των ακινήτων, του οποίου η εφαρμογή μετατέθηκε στο 2006, μαζί με τις αυξημένες 
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Αφορά την υιοθέτηση ΦΠΑ 18% στα νεόδμητα ακίνητα, μείωση του 
φόρου μεταβίβασης ή επαναφορά του φόρου υπεραξίας στα παλαιό ακίνητα, κατάργηση του Φόρου 
Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και ενσωμάτωση του σε ένα ενιαίο φόρο που θα συμπεριλαμβάνει όλους 
τους δημοτικούς φόρους που επιβαρύνουν σήμερα τα ακίνητα. Οι αλλαγές στη φορολόγηση της ακίνητης 
περιουσίας θα γίνουν υπό το «φόβο» της ανάπτυξης, αφού η κυβέρνηση βασίζεται στην οικοδομή (αλλά 
και στις επενδύσεις) προκειμένου να πετύχει ανάπτυξη 3,5% φέτος, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ενωση 
κάνει εκτιμήσεις για 3,3%, ενώ απειλεί και με διακοπή των κοινοτικών πληρωμών. Ανησυχία προκαλεί, 
όμως, και η επίτευξη του φετινού στόχου για πληθωρισμό 2,5% (έναντι 2,9% το 2004) δεδομένου ότι τον 
Ιανουάριο έκλεισε στο 4%, αλλά και της «τιθάσευσης» του χρέους στο 109,5% του ΑΕΠ έναντι 112,1% 
που αναμένεται να κλείσει το 2004.
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