Αθήνα, 8 Απριλίου 2021

Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί του
συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2021
(άρθρο 2 παρ.5 περ.γ του ν.4270/2014)

Η παρατεταμένη διάρκεια του τρίτου κύματος της πανδημίας οδήγησε σε διατήρηση
των περιοριστικών μέτρων στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2021 με αποτέλεσμα την ανάγκη λήψης επιπρόσθετων
δημοσιονομικών μέτρων. Κατά συνέπεια, απαιτείται η προς τα πάνω αναθεώρηση
των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του 2021 κατά 3 δισ. ευρώ και του
ΠΔΕ κατά 1,25 δισ. ευρώ (1 δισ. στο συγχρηματοδοτούμενο και 250 εκατ. στο εθνικό
σκέλος), προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα επέκτασης των μέτρων στήριξης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά την διάρκεια του έτους. Η εν λόγω αύξηση των
πιστώσεων κατά συνολικά 4,25 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε 2,47% του
προϋπολογισθέντος ΑΕΠ.
Σημειώνεται πως ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει
επικαιροποιημένες προβλέψεις ως προς την διαμόρφωση των μακροοικονομικών και
των επιμέρους δημοσιονομικών μεγεθών σε σχέση με αυτά που είχαν ενσωματωθεί
στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021. Επίσης, δεν
εξειδικεύονται οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την προτεινόμενη αύξηση
των πιστώσεων. Κατά συνέπεια, το ΕΔΣ δεν δύναται να εκφέρει γνώμη επί αυτών
των παραμέτρων.
Με την εν λόγω προβλεπόμενη αύξηση των δαπανών κατά 4,25 δισ. ευρώ το
πρωτογενές έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να ξεπεράσει το 3,8% του
ΑΕΠ, το οποίο είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμού του 2021. Η συνέχιση της
εφαρμογής της γενικής ρήτρας διαφυγής (general escape clause) επιτρέπει την
παρέκκλιση από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που θα ίσχυαν κανονικά στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου και του
δημοσιονομικού στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ που ισχύει
για την χώρα μας στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο συμφωνεί με
την πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών για αύξηση των συνολικών πιστώσεων
του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ποσά της
αντίστοιχης εισηγητικής έκθεσης.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Παναγιώτης Κορλίρας

Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου
επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2021

