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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

3 Μαΐου 2010 

I. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1.      Η οικονοµική ύφεση εντάθηκε το 2010. Το πραγµατικό ΑΕΠ της Ελλάδας µειώθηκε κατά 2% 
το 2009 και οι δείκτες υποδεικνύουν ότι η οικονοµική δραστηριότητα θα αποδυναµωθεί περαιτέρω το 
2010. Μετά τις εκλογές στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, η συνειδητοποίηση ότι το αποτέλεσµα για το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος για το 2008 και το 2009 ήταν σηµαντικά χειρότερο από 
αυτό που είχε ανακοινώσει η προηγούµενη κυβέρνηση οδήγησε σε απώλεια εµπιστοσύνης, σε αύξηση 
του κόστους χρηµατοδότησης και µείωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

2.      Η κρίση αποκάλυψε την αδύναµη δηµοσιονοµική κατάσταση. Το έλλειµµα του 5,1 % του 
ΑΕΠ το 2007, στην κορυφή του οικονοµικού κύκλου, φανερώνει ότι η Ελλάδα εισήλθε στην ύφεση µε 
µεγάλο δηµόσιο έλλειµµα. Λόγω της υιοθέτησης αδύναµων πολιτικών εσόδων και χαλαρής 
φορολογικής διαχείρισης, ιδιαίτερα την περίοδο πριν τις εκλογές του 2009 και έχοντας ως πρόσθετο 
παράγοντα την ύφεση, τα έσοδα µειώθηκαν αισθητά. Οι δαπάνες, εντωµεταξύ, αυξήθηκαν σηµαντικά, 
ιδιαίτερα για µισθούς και επιδόµατα, ενδεικτικό της χαλαρής πειθαρχίας, παρακολούθησης και ελέγχου 
των δαπανών, γεγονός που επίσης οδήγησε σε νέες εκπρόθεσµες οφειλές. Το έλλειµµα εκτινάχθηκε 
στο εκτιµώµενο13.6 % του ΑΕΠ ενώ το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε σε πάνω από 115% του ΑΕΠ το 
2009. Οι ανεπάρκειες στην παρακολούθηση και στον έλεγχο καθυστέρησαν την εφαρµογή 
διορθωτικών δηµοσιονοµικών πολιτικών.  

3.      Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχει επηρεαστεί αρνητικά. Η επιδεινούµενη δηµοσιονοµική 
κατάσταση συνοδεύτηκε από υποβαθµίσεις των κυβερνητικών οµολόγων από τους οίκους 
αξιολόγησης και οι επενδυτές άρχισαν να υπαναχωρούν από τα ελληνικά οµόλογα, πιέζοντας έτσι τις 
αποδόσεις τους. Επιπλέον, τα βαθιά µακροοικονοµικά και διαρθρωτικά προβλήµατα σε συνδυασµό µε 
την αναπόφευκτα µεσοπρόθεσµα έντονη δηµοσιονοµική προσαρµογή είναι πιθανό να επιβαρύνουν την 
οικονοµική δραστηριότητα για κάποιο διάστηµα. Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων επηρεάζει 
αρνητικά το τραπεζικό σύστηµα. Τα επισφαλή δάνεια αυξάνονται ενώ το κόστος δανεισµού στη 
διατραπεζική αγορά έχει αυξηθεί πιέζοντας την κερδοφορία των  τραπεζών. 

4.      Παρόλη την ύφεση, το εξωτερικό έλλειµµα µειώνεται µόνο οριακά. Ο πληθωρισµός και το 
εγχώριο κόστος έχουν αυξηθεί περισσότερο απ’ ότι στους εταίρους της Ελλάδας στην Ευρωζώνη την 
τελευταία δεκαετία και η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε απώλεια ανταγωνιστικότητας. Ως 
αποτέλεσµα, το εξωτερικό έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο τέλος του 2009 
εξακολουθούσε να είναι πάνω από 11% του ΑΕΠ και η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση να 
υπερβαίνει το αρνητικό 83% του ΑΕΠ. Το σύνολο των δαπανών για τόκους για το εξωτερικό χρέος 
αυξήθηκε σε πάνω από 5% του ΑΕΠ, γεγονός που σηµαίνει ότι θα χρειαστεί ένα πλεόνασµα στο 
εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών για να οδηγηθεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε µία πιο 
βιώσιµη κατάσταση. Αυτό απαιτεί την ενίσχυση των οικονοµικών πολιτικών και της 
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ανταγωνιστικότητας ώστε να µπουν τα θεµέλια για ένα µοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα βασίζεται 
περισσότερο στις επενδύσεις και τις εξαγωγές.  

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

5.      Οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος είναι η διόρθωση των δηµοσιονοµικών και 
εξωτερικών ανισορροπιών και η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης. Χωρίς την αποκατάσταση της 
εµπιστοσύνης στη βιωσιµότητα της δηµοσιονοµικής και οικονοµικής κατάστασης, το κόστος 
χρηµατοδότησης της οικονοµίας είναι αναπόφευκτο ότι θα παραµείνει υψηλό αν όχι να αυξηθεί 
περαιτέρω. Οι δηµοσιονοµικές και εξωτερικές ανισορροπίες πρέπει να διορθωθούν. Η ταυτόχρονη 
αντιµετώπιση των δύο αυτών προβληµάτων αποτελεί µία πρόκληση η οποία απαιτεί ριζικό 
επαναπροσανατολισµό της οικονοµίας. Η ανάπτυξη δεν είναι πιθανό να είναι δυναµική άµεσα µετά 
την εφαρµογή των αρχικών διορθωτικών δηµοσιονοµικών µέτρων, αλλά µε την εφαρµογή µίας 
χρηµατοπιστωτικής πολιτικής για τη διατήρηση της ευρωστίας του τραπεζικού τοµέα και δυναµικών 
µεσοπρόθεσµων δηµοσιονοµικών και διαρθρωτικών πολιτικών, η οικονοµία θα αναδυθεί από αυτή την 
εµπειρία σε καλύτερη κατάσταση από ότι σήµερα, µε µεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση.  

6.      Η κυβέρνηση προβλέπει µία εκτεταµένη περίοδο προσαρµογής: 

• Ο ρυθµός ανάπτυξης του πραγµατικού ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα περιοριστεί σηµαντικά το 
2010-2011, αλλά αναµένεται να ανακάµψει σταδιακά στη συνέχεια. Το οικονοµικό πρόγραµµα 
βασίζεται στην υπόθεση αρνητικής ανάπτυξης 4% το 2010 και 2 ½% το 2011. Ενώ η 
δηµοσιονοµική εξυγίανση θα επιβαρύνει αναπόφευκτα την οικονοµική δραστηριότητα αρχικά, 
αναµένεται ότι η ανάκτηση της εµπιστοσύνης από τα εµπροσθοβαρή δηµοσιονοµικά µέτρα και 
το ισχυρό µεσοπρόθεσµο οικονοµικό πρόγραµµα σε συνδυασµό µε διεξοδικές διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις θα δηµιουργήσουν τις συνθήκες για την επιστροφή σε θετική ανάπτυξη το 
2012 και έπειτα.  

• Ο πληθωρισµός πρέπει να µειωθεί σηµαντικά κάτω από το µέσο όρο της Ευρωζώνης ώστε η 
Ελλάδα να ανακτήσει γρήγορα ανταγωνιστικότητα τιµών. Ο περιορισµός της εγχώριας 
ζήτησης, τόσο µέσω της δηµοσιονοµικής προσαρµογής όσο και µέσω προσπαθειών για τη 
συγκράτηση των µισθών και των συντάξεων, καθώς και µέτρων για περιορισµού του κόστους 
στην οικονοµία, θα είναι απαραίτητος για την ουσιαστική κάµψη του πληθωρισµού. Επιπλέον, 
ο περιορισµός ολιγοπωλιακών δοµών θα είναι επίσης σηµαντικός για τη µείωση των υψηλών 
περιθωρίων κέρδους σε ορισµένους κλάδους.  

• Το εξωτερικό έλλειµµα αναµένεται να µειωθεί σταδιακά στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα καθώς 
η εγχώρια ζήτηση και ο πληθωρισµός θα µειώνονται και η οικονοµία θα ανταποκρίνεται στις 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις µε στόχο τη βελτίωση των εξαγωγών και τη µείωση της 
εξάρτησή της από τις εισαγωγές. Αυτή η διαδικασία είναι φυσικό να διαρκέσει για αρκετά 
χρόνια ενώ τα έξοδα για τους τόκους στο σηµαντικό εξωτερικό χρέος θα ασκούν πίεση στο 
ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών για ένα διάστηµα. 
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III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

7.      Για την υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος θα γίνει χρήση όλων των διαθέσιµων 
δηµοσιονοµικών, χρηµατοπιστωτικών και διαρθρωτικών πολιτικών. Η οικονοµία έχει ανάγκη από 
ένα ισχυρό και βιώσιµο πρόγραµµα προσαρµογής για τη διόρθωση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών 
και τη στροφή του χρέους σε καθοδική πορεία στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα, τη διατήρηση της 
σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας: 

• Η δηµοσιονοµική προσαρµογή θα πρέπει να γίνει η ακρογωνιαία λίθος του προγράµµατος. 
Η κυβέρνηση δεσµεύεται να θέσει σε εφαρµογή ισχυρά µέτρα προσαρµογής, πέραν των όσων 
ανακοινώθηκαν το Μάρτιο αυτού του έτους, ύψους 11% του ΑΕΠ συνολικά έως το 2013, µε 
πρόσθετα διορθωτικά µέτρα το 2014 για τη µείωση του ελλείµµατος αρκετά κάτω από το 3% 
του ΑΕΠ. Αυτή η µεγάλη προσαρµογή είναι αναγκαία για να τεθεί ο λόγος του χρέους προς 
ΑΕΠ σε καθοδική πορεία από το 2013 και έπειτα, η οποία θα διατηρηθεί µετά το πρόγραµµα 
µέσω της επίτευξης σηµαντικών πρωτογενών πλεονασµάτων (τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ) µέχρι 
το 2020. Για τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα, η 
κυβέρνηση δεσµεύεται να ενδυναµώσει το πλαίσιο δηµοσιονοµικής πολιτικής και τους θεσµούς 
που διέπουν τη δηµοσιονοµική διαχείριση. 

• Η εισοδηµατική πολιτική και η πολιτική κοινωνικής προστασίας πρέπει να στηρίξουν την 
προσπάθεια για δηµοσιονοµική προσαρµογή και την επανάκτηση της 
ανταγωνιστικότητας. Η προσαρµογή των εισοδηµάτων σε βιώσιµα επίπεδα είναι αναγκαία για 
τη στήριξη της δηµοσιονοµικής διόρθωσης και της µείωσης του πληθωρισµού σε επίπεδα κάτω 
από τον µέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
κόστους και τιµών σε µόνιµη βάση. Τα προγράµµατα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να 
ενδυναµωθούν για να αντιµετωπίσουν υποβόσκουσες διαρθρωτικές ανισορροπίες που 
οφείλονται στη γήρανση του πληθυσµού, καθώς τα κόστη ασφαλιστικών παροχών στην 
Ελλάδα προβλέπεται να είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις τρέχουσες 
πολιτικές. Καθώς οι µεγαλύτερες υπερβάσεις ετησίως στον προϋπολογισµό προέρχονται 
συστηµατικά από τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, οι µεταρρυθµίσεις για την περιφρούρηση 
της βιωσιµότητας του συστήµατος δεν µπορούν πλέον να αναβληθούν. 

• Οι πολιτικές στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα πρέπει να διατηρήσουν τη σταθερότητα. Ενώ 
στη παρούσα φάση, τα κεφαλαιακά αποθέµατα στο τραπεζικό σύστηµα είναι επαρκή, η 
εποπτεία των τραπεζών θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τη ρευστότητα και τα µη 
εξυπηρετούµενα δάνεια ανά τράπεζα. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η κυβέρνηση θα ενισχύσουν 
και θα ξεκαθαρίσουν περαιτέρω τα κύρια στοιχεία του ελληνικού εποπτικού πλαισίου και του 
πλαισίου διαχείρισης χρηµατοπιστωτικών κρίσεων ώστε να βοηθήσουν το τραπεζικό σύστηµα 
στη διάρκεια αυτής της περιόδου χαµηλής ανάπτυξης. 

• Οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα προάγουν την ικανότητα της οικονοµίας να παράγει, να 
αποταµιεύει και να εξάγει θα είναι κριτικής σηµασίας για τη µεσοπρόθεσµη ανάκαµψη. Η 
εξωστρέφεια της Ελλάδας υπολείπεται αυτής των εταίρων της στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση 
είναι αποφασισµένη να εφαρµόσει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων για τον 
εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα και για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της 
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ευελιξίας των αγορών προϊόντων και εργασίας, για τη δηµιουργία ενός περισσότερο ανοιχτού 
και προσβάσιµου περιβάλλοντος για τους εγχώριους και τους ξένους επενδυτές και για τη 
µείωση της άµεσης συµµετοχής του δηµοσίου στις εγχώριες βιοµηχανίες. 

8.      Η κυβέρνηση δεσµεύεται σε δίκαιη κατανοµή του κόστους προσαρµογής. Η δέσµευση για 
την προστασία των πιο ευάλωτων από τις συνέπειες της οικονοµικής ύφεσης λαµβάνεται υπόψη στο 
σχεδιασµό των πολιτικών προσαρµογής. Στην εξυγίανση των δηµοσιονοµικών, µεγαλύτερη θα είναι η 
συνεισφορά από όσους δεν έχουν κατά παράδοση συµβάλλει µε το µερίδιο που τους αναλογεί στη 
φορολογική επιβάρυνση. Όσον αφορά τη µείωση σε µισθούς και συντάξεις στο δηµόσιο, οι 
χαµηλόµισθοι έχουν προστατευτεί: 

• Μειώσεις στις συντάξεις: η απάλειψη της 13ης και της 14ης  σύνταξης αντισταθµίζεται για 
όσους λαµβάνουν λιγότερο από €2500 µηνιαίως µε την υιοθέτηση ενός νέου ενιαίου 
επιδόµατος €800 ετησίως. Η µείωση βαραίνει περισσότερο όσους λαµβάνουν υψηλότερες 
συντάξεις.     

• Μειώσεις στους µισθούς: Η πληρωµή του 13ου και 14ου µισθού θα απαλειφθεί για όλους τους 
εργαζοµένους. Για την προστασία των χαµηλότερων εισοδηµατικών στρωµάτων, για όσους 
λαµβάνουν λιγότερο από €3000 µηνιαίως θα υιοθετηθεί ένα ενιαίο επίδοµα €1000 ετησίως ανά 
εργαζόµενο το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί µέσω µείωσης επιδοµάτων για τους υψηλόµισθους.  

Επιπλέον, οι ελάχιστες συντάξεις και τα οικογενειακά επιδόµατα δε θα περικοπούν και τα πιο ευάλωτα 
στρώµατα θα αποζηµιωθούν από τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των πολιτικών. Για την επίτευξη 
πνεύµατος συναίνεσης στις πολιτικές για την αντιµετώπιση της κρίσης, η κυβέρνηση θα καλέσει 
εκπροσώπους επιχειρήσεων και εργαζοµένων να υπογράψουν ένα κοινωνικό συµβόλαιο για όλη τη 
διάρκεια του προγράµµατος. Τα παραπάνω προωθούνται στο πνεύµα της διατήρησης της κοινωνικής 
συνοχής, της αντιµετώπισης της φτώχειας και της προστασίας της απασχόλησης.  

A. ∆ηµοσιονοµικές Πολιτικές 

9.  Η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη εφαρµογής µιας πολυετούς 
εµπροσθοβαρούς προσπάθειας προσαρµογής, δοθέντων των πολύ υψηλών και διαρκώς 
διογκούµενων λόγων χρέους και δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.  Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία 
µέτρα για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης στην αγορά καθώς και για την εµπέδωση εµπιστοσύνης 
στους πιστωτές ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει τον έλεγχο της δυναµικής του χρέους της. Η δυσκολία 
έγκειται στο γεγονός ότι οι πολιτικές για την αποκατάσταση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των 
τιµών, οι οποίες, στο πλαίσιο µιας νοµισµατικής ένωσης, πρέπει να βασιστούν σε µείωση του εγχωρίου 
κόστους και των τιµών, βραχυπρόθεσµα θα επιβαρύνουν την οικονοµική δραστηριότητα, τα έσοδα της 
κυβέρνησης και τη δυναµική του χρέους. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια πρέπει να λάβει χώρα σε µια 
περίοδο συρρικνωµένης οικονοµικής δραστηριότητας, φυσικά επακόλουθης επιβράδυνσης των εσόδων 
και συγκυριακά υψηλών δαπανών. Ωστόσο, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να δροµολογηθούν οι 
κατάλληλες δηµοσιονοµικές πολιτικές και η οικονοµία να εισέλθει σε µια σταθερή πορεία µελλοντικής 
ανάπτυξης. Είναι σαφές ότι ο δηµόσιος τοµέας έχει καταστεί υπερβολικά µεγάλος και πολυδάπανος 
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και πρέπει να γίνει µικρότερος, πιο αποτελεσµατικός και ευέλικτος και να προσανατολιστεί στην 
παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

 

10.  Η δηµοσιονοµική στρατηγική έχει ως κεντρικό άξονα την τοποθέτηση του λόγου 
δηµόσιου χρέους προς το ΑΕΠ σε πτωτική τροχιά από το 2013 και µετά καθώς και τη µείωση 
του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης αισθητά κάτω από το 3% του ΑΕΠ έως το 2014. 
Προκειµένου να αποφευχθεί το αίσθηµα κόπωσης λόγω των µεταρρυθµίσεων και να ενισχυθεί η 
εµπιστοσύνη της αγοράς, η στρατηγική της κυβέρνησης όσον αφορά τη δηµοσιονοµική προσαρµογή 
είναι έντονα εµπροσθοβαρής. Όλα τα δηµοσιονοµικά µέτρα για το υπόλοιπο του 2010 και έως το 2012 
έχουν προσδιοριστεί, και τα περισσότερα εξ αυτών θα ληφθούν εντός των προσεχών εβδοµάδων. 
∆ηµοσιονοµικά µέτρα για το 2013 έχουν επίσης προσδιοριστεί, µε ένα µικρό υπόλοιπο το οποίο πρέπει 
να προσδιοριστεί σε επόµενους ελέγχους. 

11.  Ένα πολύ καλό ξεκίνηµα έχει ήδη γίνει, µε το έλλειµµα του πρώτου τριµήνου του 2010 να 
περιορίζεται σηµαντικά. Όσο για το υπόλοιπο του 2010, επιπλέον µέτρα θα εφαρµοστούν πέρα 
από εκείνα που αναφέρονται στην Απόφαση και Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2010 καθώς και εκείνων που ανακοινώθηκαν το Μάρτιο του 2010 (Πίνακας 1). Τα 
τρία σηµαντικότερα άµεσα µέτρα  είναι η άµεση µείωση του λογαριασµού µισθοδοσίας του δηµοσίου 
τοµέα και των δαπανών για πληρωµές συντάξεων, καθώς και η περαιτέρω αύξηση του ΦΠΑ και 
κάποιων συγκεκριµένων ειδικών φόρων κατανάλωσης (µέτρα που συνδυασµένα µε άλλα, αποδίδουν 
περαιτέρω εξοικονόµηση της τάξεως του 2½% του ΑΕΠ, ήδη από το 2010). Αυτό θα εξασφαλίσει ότι, 
παρά την ύφεση, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα περιοριστεί από περίπου 13,6 % του ΑΕΠ το 2009 σε 
8,1 % του ΑΕΠ το 2010. Αυτές οι άµεσες, πολύ σηµαντικές προσπάθειες καταδεικνύουν την 
αποφασιστικότητα της κυβέρνησης αναφορικά µε την αντιµετώπιση της πρόσφατης επιδείνωσης της 
ψυχολογίας της αγοράς και των µεγάλων δηµοσιονοµικών προκλήσεων και θα συµβάλλουν στην 
αντιµετώπιση των δυσµενών κυκλικών εξελίξεων στα έσοδα αλλά και στην υποστήριξη ενδεχοµένως 
αυξηµένων κονδυλίων για την πληρωµή επιδοµάτων ανεργίας. Αυτά τα µέτρα λαµβάνονται επιπλέον 
εκείνων που έχουν ήδη ληφθεί, τα οποία περιλαµβάνουν την πρώτη δόση της µείωσης των 
µισθολογικών δαπανών της κυβέρνησης και των δαπανών επιλεγµένων παροχών κοινωνικής 
ασφάλισης (µε παράλληλη διασφάλιση των ελαχίστων ορίων), τη σηµαντική µείωση των λειτουργικών 
δαπανών σε όλα τα υπουργεία, σηµαντικά µέτρα που εξασφαλίζουν µόνιµα έσοδα, τους ειδικούς 
φόρους επί εξαιρετικά κερδοφόρων επιχειρήσεων και επί της ιδιοκτησίας µεγάλης ακίνητης 
περιουσίας, καθώς και επί των αγαθών πολυτελείας. Εποµένως, η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης 
είναι αταλάντευτη και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δίκαιη κατανοµή των βαρών. 

12.  Για το 2011 και µετά έχουν προσδιοριστεί επιπλέον µέτρα αύξησης των εσόδων και 
µείωσης των δαπανών προκειµένου να εξασφαλιστούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι. Μαζί µε την 
επίπτωση στο σύνολο του έτους των εµπροσθοβαρών µέτρων που παίρνονται στα µέσα του 2010, αυτά 
θα καλύπτουν τις ανάγκες προσαρµογής για το 2011 και προβλέπεται να ανέλθουν σε 4% του ΑΕΠ. Τα 
µέτρα προσαρµογής το 2012 θα συνεχιστούν ανερχόµενα σε 2 ½ % του ΑΕΠ ενώ το 2013 αναµένεται 
ότι θα είναι 2% του ΑΕΠ. Με δεδοµένη την αναµενόµενη υποχώρηση του ΑΕΠ, το ονοµαστικό 
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έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ αναµένεται να µειωθεί στο 7½% το 2011, µε ενδεχοµένως πιο 
σηµαντικές ονοµαστικές µειώσεις στα επόµενα χρόνια καθώς θα ξεκινάει η οικονοµική ανάπτυξη.  

 

• Οι δαπάνες θα µειωθούν κατά ένα ισοδύναµο γύρω στο 7% του ΑΕΠ µέχρι το 2013. Από 
την υιοθέτηση του ευρώ, η Ελλάδα έχει αυξήσει τις δαπάνες χωρίς τόκους κατά 8 ποσοστιαίες 
µονάδες του ΑΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων των µισθολογικών δαπανών, της κατανάλωσης του 
δηµοσίου και των κοινωνικού χαρακτήρα µεταβιβαστικών πληρωµών, δηµιουργώντας ένα 
πολύ µεγάλος βάρος για το κράτος. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες από 
µισθούς και επιδόµατα θα πρέπει να περιοριστούν δεδοµένου ότι αντιπροσωπεύουν το 
µεγαλύτερο µέρος των πρωτογενών δαπανών του προϋπολογισµού και στη συνέχεια οι µισθοί 
και οι συντάξεις να παγώσουν σε ονοµαστικούς όρους κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Η 
κυβέρνηση έχει επίσης προγραµµατίσει και άλλες µειώσεις δηµοσίων δαπανών, µεταξύ άλλων 
µέσω της πρόθεσης αντικατάστασης µόνο του 20% των συνταξιοδοτουµένων δηµοσίων 
υπαλλήλων και µέσω της ενοποίησης των δήµων και  τοπικών συµβουλίων. Είναι ζωτικής 
σηµασίας το βάρος της προσαρµογής στο σκέλος των δαπανών να είναι κατανεµηµένο σε 
πολλά προγράµµατα, ώστε ακόµη και οι επενδυτικές δαπάνες να πρέπει να εξορθολογιστούν 
και να στραφούν σε µια πιο εντατική και αποτελεσµατική χρήση των πόρων των κοινοτικών 
διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής, στο βαθµό που είναι εφικτό. Ανεξάρτητες 
αξιολογήσεις θα ξεκινήσουν και θα πραγµατοποιούνται από διεθνούς φήµης εµπειρογνώµονες 
της δηµόσιας διοίκησης και των υφιστάµενων κοινωνικών προγραµµάτων προκειµένου να 
εντοπιστούν οι κατάλληλες δράσεις για την ορθολογική οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης και 
η ορθότερη στόχευση των κοινωνικών προγραµµάτων έτσι ώστε οι πόροι να διοχετεύονται στις 
πλέον ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. 

• Τα έσοδα θα αυξηθούν κατά περίπου 4% του ΑΕΠ έως το 2013. Έσοδα που προέρχονται 
από πολίτες υψηλότερων εισοδηµατικών κλιµακίων θα περιλαµβάνουν την αύξηση (µέσω των 
κριτηρίων διαβίωσης) της φορολογίας των ελευθέρων επαγγελµατιών, την αύξηση της 
φορολογίας των ειδών πολυτελείας, και (προσωρινά) πρόσθετους φόρους σε εξαιρετικά 
κερδοφόρες εταιρείες και υψηλής αξίας ακίνητα, όπως και άλλα µέτρα για την πάταξη της 
φοροδιαφυγής που περιλαµβάνονται στην προσφάτως εγκριθείσα φορολογική µεταρρύθµιση. 
Άλλες αυξήσεις των εσόδων θα περιλαµβάνουν τη διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ, την αύξηση 
των συντελεστών και την αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε κατηγορίες όπου η 
Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο της Ευρωζώνης και όπου η αποτελεσµατικότητα του 
φοροεισπρακτικού µηχανισµού είναι χαµηλή. Πράσινοι φόροι και φόροι «υπέρ της υγείας» 
(όπως φόρος στην κατανάλωση του αλκοόλ και των τσιγάρων) θα διαδραµατίσουν επίσης 
κάποιο ρόλο στην προσπάθεια για την αύξηση των εσόδων. 

13. Εκτός από αυτά τα άµεσα δηµοσιονοµικά µέτρα για τον προϋπολογισµό, η κυβέρνηση έχει 
επίσης δροµολογήσει µια σειρά σηµαντικών διαρθρωτικών δηµοσιονοµικών µεταρρυθµίσεων. 
Αυτές θα ενισχύσουν τη βιωσιµότητα, συµβάλλοντας στην ενίσχυση του ελέγχου επί των εσόδων και 
των δαπανών: 
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• Ασφαλιστική Μεταρρύθµιση: Το σηµερινό συνταξιοδοτικό σύστηµα δεν είναι βιώσιµο και θα 
περιέλθει σε αδυναµία πληρωµών εάν δεν ληφθούν υπεύθυνα µέτρα προκειµένου να τεθεί σε 
µια υγιή βάση. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει µια µεταρρύθµιση η οποία θα πρέπει να εγκριθεί 
πριν από τα τέλη Ιουνίου 2010. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα εκπονήσει µια µελέτη 
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι παράµετροι του νέου συστήµατος διασφαλίζουν 
µακροπρόθεσµη αναλογιστική ισορροπία. Τα υπάρχοντα ασφαλιστικά ταµεία θα συγχωνευθούν 
σε τρία. Η µεταρρύθµιση θα εισάγει ένα νέο σύστηµα το οποίο θα βασίζεται στην ενίσχυση της 
σύνδεσης µεταξύ εισφορών και παροχών, µε ενιαίους κανόνες που θα ισχύουν κατ’ αναλογία 
σε όλους τους σηµερινούς και µελλοντικούς εργαζόµενους. Η κανονική ηλικία 
συνταξιοδότησης θα οριστεί στα 65 έτη, αυξανόµενη παράλληλα µε το προσδόκιµο ζωής. Οι 
παροχές θα πρέπει να τιµαριθµοποιούνται. Η µεταρρύθµιση επίσης θα περιορίσει την πρόωρη 
συνταξιοδότηση, ακόµα και για τους ασφαλισµένους προ του 1993, και θα περιορίσει τον 
κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Το νέο σύστηµα θα προβλέπει επίσης 
µια σύνταξη κοινωνικού χαρακτήρα µε εισοδηµατικά κριτήρια για όλους τους πολίτες που 
βρίσκονται πάνω από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, ώστε να παρέχεται ένα σηµαντικό 
δίχτυ ασφαλείας, συµβατό µε τη βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. 

• Μεταρρύθµιση του τοµέα της υγείας: Η κυβέρνηση θα εφαρµόσει σύστηµα διπλογραφικού 
λογιστικού ελέγχου των χρήσεων σε νοσοκοµεία, την περιοδική δηµοσίευση των ελεγµένων 
ισολογισµών, καθώς και βελτιώσεις στους µηχανισµούς τιµολόγησης και κοστολόγησης. Η 
κυβέρνηση προγραµµατίζει επίσης να διαχωρίσει τον κλάδο υγείας από τον κλάδο 
συνταξιοδότησης, να συγχωνεύσει τα κονδύλια για την απλοποίηση του υπερβολικά 
κατακερµατισµένου συστήµατος, καθώς και να συγκεντρώσει όλες τις σχετικές µε την υγεία 
δραστηριότητες υπό την αρµοδιότητα ενός µόνο υπουργείου. 

• Φορολογική µεταρρύθµιση. Η κυβέρνηση έχει νοµοθετήσει ένα φορολογικό πλαίσιο που 
περιλαµβάνει σηµαντικά στοιχεία προκειµένου να καταστεί το φορολογικό σύστηµα πιο 
αποτελεσµατικό και δίκαιο. Το σύστηµα φορολογίας εισοδήµατος έχει γίνει πιο προοδευτικό. 
Οι απαλλαγές και µειώσεις έχουν µειωθεί προκειµένου να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Και 
µια σειρά από µεταρρυθµίσεις που έχουν εισαχθεί για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, 
που περιλαµβάνουν την υιοθέτηση αυστηρότερων υποχρεώσεων για την έκδοση αποδείξεων 
για τον ΦΠΑ, την καθιέρωση τεκµηρίων διαβίωσης, και την εισαγωγή της τεκµηρίων 
φορολογίας. Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει περαιτέρω το φορολογικό σύστηµα προκειµένου 
να απλοποιηθεί και να αυξηθεί η αποδοτικότητά του. 

• Φορολογική ∆ιοίκηση: Βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση ήδη εφαρµόζονται ενώ τεχνική 
βοήθεια έχει ήδη ληφθεί από το ∆ΝΤ. Βραχυπρόθεσµα, η στρατηγική της κυβέρνησης θα 
επικεντρωθεί στην εξασφάλιση των εσόδων από τους φορολογούµενους µε τα µεγαλύτερα 
εισοδήµατα, στην αποτελεσµατικότερη και αυστηρότερη εφαρµογή του νόµου, τον έλεγχο των 
ατόµων µε υψηλό πλούτο καθώς και των αυτοαπασχολούµενων (όπου ο κίνδυνος 
φοροδιαφυγής είναι µεγαλύτερος), τη δίωξη των µεγαλύτερων παραβατών, την ενίσχυση της 
δήλωσης και πληρωµής του ΦΠΑ, καθώς και τη συλλογή του µεγαλύτερου ποσού των 
ληξιπρόθεσµων φορολογικών οφειλών. Μεσοπρόθεσµα, η Κυβέρνηση θα σχεδιάσει ένα 
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πρόγραµµα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων σε βασικούς τοµείς συµµόρφωσης και διοίκησης 
στο φορολογικό σύστηµα που περιλαµβάνουν: δηµιουργία και τήρηση ενός συνεκτικού 
πλαισίου διαχείρισης κινδύνου στη συµµόρφωση (ειδικότερα, προετοιµασία µιας στρατηγικής 
συµµόρφωσης για το 2012), ανάπτυξη των υποδοµών παροχής υπηρεσιών προς τους 
φορολογούµενους προκειµένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες βελτίωσης της 
συµµόρφωσης, ουσιαστική βελτίωση των ενεργειών επιβολής του νόµου, ειδικά στα επίπεδα 
του ελέγχου, µέσω της χρήσης µεθόδων βασισµένων στην ιεράρχηση των κινδύνων και 
δηµιουργία υποδοµών κεντρικού στρατηγικού σχεδιασµού και διαχείρισης της φορολογικής και 
τελωνειακής διοίκησης. 

• ∆ιαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών και δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Στην τεχνική βοήθεια 
από το ∆ΝΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών και 
των µακροπρόθεσµων µεταρρυθµίσεων του προϋπολογισµού θα  υπάρξει αναδιάταξη 
προτεραιοτήτων προκειµένου για την αντιµετώπιση των βραχυπρόθεσµων προκλήσεων που 
αντιµετωπίζουµε. Στο πλαίσιο αυτό: το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα είναι αρµόδιο για 
την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης, η 
Κυβέρνηση θα εισάγει τυποποιηµένες διαδικασίες ελέγχου για όλους τους δηµόσιους φορείς µε 
στόχο την αποτροπή της επανεµφάνισης χρεών, θα εξασφαλιστεί ότι όλοι οι προϋπολογισµοί 
για τη γενική κυβέρνηση θα ετοιµάζονται µε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής και ότι θα κατατίθενται πριν από την έναρξη του δηµοσιονοµικού έτους, θα 
εισαχθεί µια προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» στην κατάρτιση των προϋπολογισµών, οι 
οποίοι θα προβλέπουν ανώτατα όρια δαπανών, επαρκές αποθεµατικό κινδύνου και 
µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δαπανών για τον Κρατικό Προϋπολογισµό, θα απαιτείται η σύνταξη 
συµπληρωµατικού προϋπολογισµού για κάθε ενδεχόµενη υπέρβαση πέρα των προβλεπόµενων, 
θα τροποποιηθεί ο νόµος του 1995 για τη διαχείριση του προϋπολογισµού προκειµένου να 
ισχύσουν τα παραπάνω.  Η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται µε τις οµάδες του 
∆ΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέχουν τεχνική βοήθεια προκειµένου να εφαρµόσει 
τις συστάσεις που έχει ήδη γίνει και να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις κατά τη διάρκεια του 
προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της δηµιουργίας µιας ανεξάρτητης αρχής 
παρακολούθησης των δηµοσιονοµικών που θα εντάσσεται στο Κοινοβούλιο. 

• Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Χρέους: Η Κυβέρνηση θα επικαιροποιήσει τη στρατηγική και τα 
εργαλεία διαχείρισης του χρέους προκειµένου να εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο επαρκούς 
διαχείρισης του κινδύνου. Προκειµένου να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των αγορών και η 
επικοινωνία, η Κυβέρνηση σχεδιάζει να επανεξετάσει το πλαίσιο λειτουργίας καθώς και το 
πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου που αφορά στη διαχείριση του χρέους µε σκοπό την διασφάλιση 
της διαφάνειας και της ικανότητας πρόβλεψης στις ενέργειες µας. Η κυβέρνηση έχει ήδη 
ζητήσει τεχνική βοήθεια στον τοµέα αυτό από το ∆ΝΤ. 

• Παροχή πληροφοριών για τα µεγέθη του δηµοσίου τοµέα συµπεριλαµβανοµένων και 
στατιστικών θεµάτων: Με την έναρξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2009, η νέα 
κυβέρνηση αµέσως ανακοίνωσε ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα για το 2008 ήταν µεγαλύτερο 
από αυτό που είχε υποβληθεί και έπρεπε να επαναϋπολογιστεί. Σε στενή συνεργασία µε τη 
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Eurostat για την επεξεργασία και δηµοσιοποίηση των στοιχείων, η Κυβέρνηση έχει ήδη λάβει 
διορθωτικά µέτρα για να αποτραπεί η επανεµφάνιση παρόµοιων προβληµάτων και έχει 
σχεδιάσει από κοινού µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης για να αντιµετωπίσει τα 
εκκρεµή ζητήµατα σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία. Σε αυτά τα µέτρα συµπεριλαµβάνεται η 
πλήρης ανεξαρτησία της Ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας, ενώ επαρκείς πόροι θα διατεθούν 
µέσα στα επόµενα χρόνια για τη βελτίωση των στατιστικών συστηµάτων και για την 
αναζήτηση εγχώριας τεχνικής βοήθειας ώστε να υπάρξει ταχεία πρόοδος. Για αυτό το λόγο, τα 
µέτρα στο κοινό Σχέδιο ∆ράσης για τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εφαρµοστούν πλήρως. Στο µέλλον, οι Ελληνικές αρχές εγγυώνται 
ότι θα παρέχονται ακριβή δηµοσιονοµικά στοιχεία στο Ταµείο και τους Ευρωπαίους εταίρους. 
Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2010, δηµοσιεύονται έγκαιρες µηνιαίες εκθέσεις για τον 
προϋπολογισµό της κεντρικής κυβέρνησης σε ταµειακή βάση. Το ΓΛΚ θα αρχίσει να 
δηµοσιεύει µηνιαία στοιχεία για τις δαπάνες των οποίων οι πληρωµές εκκρεµούν, 
συµπεριλαµβανοµένων των καθυστερούµενων, από τον Ιούλιο του 2010. Επίσης θα 
εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας των 
στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εθνικών και 
Περιφερειακών Λογαριασµών (ESA), που απαιτείται µε βάση το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο 
της ΕΕ όπως και για τη συγκέντρωση λεπτοµερών στοιχείων για την απασχόληση στη Γενική 
Κυβέρνηση. Λεπτοµερείς πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ για τους λειτουργικούς λογαριασµούς και τους ισολογισµούς των 
κυριοτέρων δηµοσίων επιχειρήσεων.  

14.  Το πρόγραµµα θα παρακολουθείται στενά και εφόσον χρειαστεί, θα λαµβάνονται 
µέτρα. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει κινδύνους που προέρχονται από χαµηλότερα έσοδα, 
υψηλότερες κοινωνικές µεταβιβάσεις, περαιτέρω αρνητικές αναθεωρήσεις για το ρυθµό 
ανάπτυξης, πρόσθετα δηµοσιονοµικά βάρη από το δηµόσιο και το χρηµατοπιστωτικό τοµέα, καθώς 
και υψηλότερες δαπάνες τόκων. Ωστόσο, αυτά είναι διαχειρίσιµα και η κυβέρνηση είναι έτοιµη να 
λάβει κατάλληλες δράσεις για τη διατήρηση των στόχων του προγράµµατος, µεταξύ άλλων µέσω 
της έκτακτης µείωσης δαπανών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ταυτόχρονα, υπάρχει και 
ενδεχόµενο για θετικότερες εξελίξεις. Οι προβλέψεις για το 2010-2011 βασίζονται σε 
επιφυλακτικές εκτιµήσεις για τα ληφθέντα µέτρα, καθώς µια θετική  επίδραση στην εµπιστοσύνη 
µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ και µείωση των ασφαλίστρων 
κινδύνου της αγοράς, ενώ οι προσπάθειες διαχείρισης των εσόδων µπορεί να αποφέρουν 
περισσότερα έσοδα απ’ ό, τι έχει ήδη προβλεφθεί στο πρόγραµµα. Εάν ανακάµψει η εµπιστοσύνη 
και η αγορά στηρίξει την  Ελλάδα νωρίτερα από το αναµενόµενο ή η «ανταπόκριση της 
προσφοράς» στις µεταρρυθµίσεις είναι πιο δυναµική, τα οφέλη αυτά θα συµβάλλουν στη 
γρηγορότερη διόρθωση προς το επιθυµητό επίπεδο του ελλείµµατος έτσι ώστε να επιτευχθεί 
ταχύτερα η επιστροφή σε τροχιά δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας.  
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Β. Πολιτικές για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα 

15. Παρά την παρούσα ισχυρή φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών, το ελληνικό 
τραπεζικό σύστηµα αντιµετωπίζει προκλήσεις. Η κεφαλαιακή βάση του συστήµατος ενισχύθηκε 
σηµαντικά το 2009, αυξανόµενη από 24 δις ευρώ σε 33 δις ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων κεφαλαιακών 
ενισχύσεων από το κράτος ύψους 3,8 δις ευρώ, κεφαλαιακών ενισχύσεων από τους µετόχους και 
παρακρατηθέντα κέρδη. Όλες οι τράπεζες ικανοποιούν το όριο κεφαλαιακής επάρκειας του 8% και η 
µέση κεφαλαιακή επάρκεια του συστήµατος αυξήθηκε σε 11,7% στο τέλος του 2009. Παρόλα αυτά η 
δηµοσιονοµική κρίση και η αποδυνάµωση του οικονοµικού περιβάλλοντος οδήγησαν σε αναστροφή 
του ρυθµού πιστωτικής επέκτασης και σε αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, τα οποία 
έφτασαν το 7,7% στο τέλος του 2009, ενώ η κερδοφορία µειώθηκε και µπορεί για φέτος να γίνει 
αρνητική. 

16. Η άµεση πρόκληση για τις τράπεζες είναι η διαχείριση των δύσκολων τρεχουσών 
συνθηκών ρευστότητας. Στο γενικότερο πλαίσιο της αναταραχής που επηρεάζει τις αγορές χρέους 
της ελληνικής κυβέρνησης, οι ελληνικές τράπεζες έχασαν την πρόσβασή τους στη διατραπεζική αγορά 
για τη χρηµατοδότηση των λειτουργιών τους από το τέλος του 2009. Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους 
στη διατραπεζική αγορά δεν ανανεώθηκαν, ή ανανεώθηκαν µε υψηλό κόστος, ενώ παρατηρήθηκε και 
µια µετρίου µεγέθους εκροή καταθέσεων τους πρώτους µήνες του 2010, γεγονός που έθεσε τη 
ρευστότητα πολλών ελληνικών τραπεζών υπό πίεση. Ως αποτέλεσµα, οι τράπεζες βασίστηκαν όλο και 
περισσότερο στις πηγές αναχρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος. Για να βοηθήσει τις τράπεζες να 
αντιµετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συνθήκες η κυβέρνηση παρέτεινε τη διάρκεια του πακέτου 
ενίσχυσης του τραπεζικού συστήµατος από τις αρχές του 2009 (€28 δις, από τα οποία €11 δις είχαν 
χρησιµοποιηθεί µέχρι τα τέλη του 2009), µε στόχο την παροχή ποσού ύψους 17 δις ευρώ σε επιπλέον 
ρευστότητα ενώ θέτει σε εφαρµογή και περαιτέρω επέκταση του πακέτου ενίσχυσης, υπό την 
επιφύλαξη της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός του υφιστάµενου πλαισίου του 
Ευρωσυστήµατος, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να παρέχουν στήριξη σε πιστωτικά ιδρύµατα 
που αντιµετωπίζουν προσωρινά προβλήµατα ρευστότητας, αλλά παραµένουν φερέγγυα. Σε περίπτωση 
που δοθεί τέτοια στήριξη από την Τράπεζα της Ελλάδας, θα είναι πλήρως εγγυηµένη από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο κατά τρόπο που να συνάδει µε τις σχετικές απαιτήσεις της ΕΚΤ και της ΕΕ. 

17.        Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος θέτουν επίσης σε εφαρµογή ένα νέο δίκτυ 
ασφαλείας µε στόχο τη διασφάλιση ενός υγιούς επιπέδου κεφαλαίου για τις τράπεζες και κατά 
συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών ώστε να στηριχθεί η πραγµατική οικονοµία. Προβλέποντας 
ότι οι τράπεζες µπορεί να υποστούν περαιτέρω δυσµενείς επιπτώσεις στην κερδοφορία τους, γεγονός 
που µπορεί να επηρεάσει την κεφαλαιακή τους θέση, η κυβέρνηση θα θεσπίσει (µέχρι τις 30 Ιουνίου 
2010, ως σηµείο αναφοράς) µέσω συγκεκριµένης νοµοθεσίας και µετά από διαβούλευση µε το ∆ΝΤ, 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ, ένα πλήρως ανεξάρτητο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ). Οι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις του ΤΧΣ θα είναι ανεξάρτητα άτοµα µε 
αναγνωρισµένο κύρος στα χρηµατοπιστωτικά θέµατα, οι οποίοι θα διορίζονται από την κυβέρνηση και 
το ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ο οποίος θα έχει την ευθύνη των περισσοτέρων διορισµών). 

18.      Ο πρωταρχικός σκοπός του ΤΧΣ είναι η διαφύλαξη της φερεγγυότητας του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα και κατά συνέπεια της δυνατότητάς του να στηρίξει την ελληνική 
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οικονοµία, παρέχοντας κεφάλαιο στις τράπεζες εφόσον χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση που οι 
εποπτικές αρχές αξιολογούν ότι υπάρχει πιθανότητα το κεφάλαιο µιας τράπεζας να πέσει κάτω από το 
επαρκές επίπεδο, οι µέτοχοι θα πρέπει να συνεισφέρουν άµεσα νέο κεφάλαιο, ή να λάβουν προσωρινό 
κεφάλαιο από το ΤΧΣ. Αν στη συνέχεια οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να αντλήσουν από µόνες τους 
άµεσα επιπλέον κεφάλαιο και να αποπληρώσουν το ΤΧΣ, θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωσή τους υπό 
την αιγίδα του ΤΧΣ και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΕ για τον ανταγωνισµό και τις κρατικές 
ενισχύσεις. 

19.      Επίσης, θα ενισχυθούν και άλλα στοιχεία του δικτύου ασφαλείας για το 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η νοµοθεσία για την αναδιάρθρωση των χρεών των επιχειρήσεων και η 
παρούσα νοµοθετική πρόταση για την αναδιάρθρωση των χρεών των νοικοκυριών θα συνάδουν µε τις 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές µε στόχο τη διασφάλιση της πιστωτικής πειθαρχίας, την προστασία των 
δικαιωµάτων των πιστωτών και των δανειοληπτών και τη διαφύλαξη των πληροφοριών σχετικά το 
ιστορικό φερεγγυότητας των δανειοληπτών.  

20.         Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εντείνει την εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
και θα αυξήσει τους διαθέσιµους πόρους για την εποπτεία. Αυτό περιλαµβάνει και αύξηση της 
συχνότητας και της ταχύτητας υποβολής στοιχείων και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου 
πλαισίου για συχνούς ελέγχους ακραίων συνθηκών (stress tests). Θα αυξηθεί το προσωπικό τόσο για 
επιτόπιους ελέγχους όσο και για ελέγχους εξ αποστάσεως, λαµβάνοντας επίσης υπόψη και τις νέες αρµοδιότητες 
της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά µε την εποπτεία των ασφαλιστικών οργανισµών. Θα εισαχθεί επιπλέον 
ευελιξία στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και θα χορηγηθεί σε όλο το προσωπικό της Τράπεζας 
της Ελλάδος ισχυρή νοµική προστασία για τις ενέργειες που εκτελούνται µε καλή πίστη.     

21.      Θα διατηρηθεί η στενή συνεργασία µε τις εποπτικές αρχές των κρατών προέλευσης και 
των κρατών υποδοχής σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διασυνοριακή εποπτεία. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι αρχές έχουν πλήρη επίγνωση της σηµαντικής παρουσίας των ελληνικών τραπεζών σε χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ), έχουν υπογραφεί µια σειρά από µνηµόνια συνεννόησης µε τις εποπτικές 
αρχές των χωρών υποδοχής (τόσο µε χώρες της ΕΕ όσο και µε µη κράτη-µέλη). Επίσης, θα εντατικοποιηθεί η 
επικοινωνία µε τις ρυθµιστικές αρχές στις χώρες της ΝΑΕ αναφορικά µε τις εκτιµήσεις του κινδύνου και τα 
σχέδια έκτακτης ανάγκης για παροχή ρευστότητας.  

 

Γ. ∆ιαρθρωτικές Πολιτικές 

22.      Οι διαρθρωτικές πολιτικές ενισχύονται προκειµένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να εξέλθουµε γρήγορα από την κρίση. Οι πολιτικές αυτές θα ενισχύσουν την ευελιξία και την 
παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας, θα διασφαλίσουν ότι οι εξελίξεις στους µισθούς και τις τιµές 
θα αποκαταστήσουν  και στη συνέχεια θα διατηρήσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και, σταδιακά, 
θα αλλάξουν τη διάρθρωση της οικονοµίας προς ένα µοντέλο ανάπτυξης περισσότερο βασισµένο στις 
επενδύσεις και στις εξαγωγές. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την ΕΚΤ µε στόχο την προώθηση των µεταρρυθµίσεων, όπως καθορίζονται στο 
µνηµόνιο συνεννόησης που επισυνάπτεται στο παρόν Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής 
Πολιτικής (ΜΟΧΠ). Ειδικότερα: 
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• Ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης. Κατακερµατισµένες πρακτικές απασχόλησης θα 
αλλάξουν µέσω της αναδιοργάνωσης των διαδικασιών πρόσληψης και της ολοκλήρωσης της 
ενιαίας αρχής πληρωµών για τους µισθούς. Θα εισαχθεί ένα απλουστευµένο σύστηµα 
αποδοχών, µε στόχο την εξοικονόµηση πόρων, που θα καλύπτει τους βασικούς µισθούς και όλα 
τα επιδόµατα και θα ισχύει για όλους τους εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα. Οι πρακτικές 
προµηθειών θα βελτιωθούν µε στόχο τη ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και τη διασφάλιση 
της διαφάνειας. Το σύστηµα υγείας, όπου σηµειώθηκαν σηµαντικές υπερβάσεις δαπανών, θα 
αναµορφωθεί µέσω µεταρρυθµίσεων στους τοµείς της διαχείρισης, των λογιστικών πρακτικών 
και της χρηµατοδότησης. Η αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα εφαρµοστεί µε 
στόχο τη µείωση του αριθµού των τοπικών διοικήσεων και των αιρετών στελεχών. Η 
κυβέρνηση θα συνεργαστεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεκινήσει µια ανεξάρτητη 
εξωτερική λειτουργική αξιολόγηση της δηµόσιας διοίκησης σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. 
Οι µεταρρυθµίσεις αυτές θα συµβάλουν στην καθορισµό προτεραιοτήτων για τις κυβερνητικές 
δράσεις και θα ενισχύσουν τον αγώνα κατά της σπατάλης και της διαφθοράς σε ολόκληρη τη 
δηµόσια διοίκηση. 

• Ενίσχυση της αγοράς εργασίας και της εισοδηµατικής πολιτικής. Σε εναρµόνιση µε τη 
µείωση των µισθών του δηµόσιου τοµέα, οι µισθοί του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να γίνουν πιο 
ευέλικτοι ώστε να καταστεί δυνατή η συγκράτηση του κόστους για µια εκτεταµένη χρονική 
περίοδο. Μετά από διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους εντός του πλαισίου της 
κοινοτικής νοµοθεσίας, η κυβέρνηση θα µεταρρυθµίσει το νοµικό πλαίσιο για τις µισθολογικές 
διαπραγµατεύσεις στον ιδιωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης και της εξάλειψης της 
ασυµµετρίας στη διαιτησία. Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία για τη θέσπιση ελάχιστων 
µισθών για νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας προκειµένου να προωθηθεί η δηµιουργία 
θέσεων απασχόλησης για ειδικές οµάδες που βρίσκονται σε µεγαλύτερο κίνδυνο, όπως οι νέοι 
και οι µακροχρόνια άνεργοι. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα εφαρµόσει το νέο σύστηµα ελέγχου 
για την αδήλωτη εργασία και θα εκσυγχρονίσει τους θεσµούς της αγοράς εργασίας. Η 
νοµοθεσία για την προστασία της απασχόλησης θα αναθεωρηθεί, συµπεριλαµβανοµένων των 
διατάξεων περί παράτασης της περιόδου µαθητείας, των κανόνων που διέπουν τις οµαδικές 
απολύσεις και της διευκόλυνσης της ευρύτερης χρήσης της µερικής απασχόλησης. Τα 
περιθώρια βελτίωσης της στόχευσης των κοινωνικών δαπανών θα αναθεωρηθούν προκειµένου 
να ενισχυθεί το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.  

• Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ενίσχυση του ανταγωνισµού στις 
αγορές. Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει σύντοµα νοµοθεσία για τη θέσπιση σηµείων 
εξυπηρέτησης µιας στάσης (one-stop shops) για την έναρξη νέων επιχειρήσεων µε στόχο τη 
µείωση των διαδικασιών, του κόστους και των καθυστερήσεων. Θα εισαχθεί νοµοθεσία για τη 
µείωση των αδειών και άλλων δαπανών για τη βιοµηχανία. Η κυβέρνηση θα εφαρµόσει πλήρως 
τα βασικά βήµατα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις υπηρεσίες το 2010, κυρίως σε τοµείς 
προτεραιότητας, όπως ο τουρισµός, η εκπαίδευση και το λιανικό εµπόριο. Κατά τη διάρκεια 
του επόµενου έτους, θα απελευθερωθούν κλειστά επαγγέλµατα µε την µείωση των 
καθορισµένων αµοιβών και άλλων περιορισµών για τους δικηγόρους, τα φαρµακεία, τους 
συµβολαιογράφους, τους µηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τις οδικές µεταφορές και τους 
λογιστές. Επίσης, ο ρόλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού θα ενισχυθεί. Οι αγορές 
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δικτύων θα απελευθερωθούν σταδιακά, ιδίως στους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας, 
ενισχύοντας παράλληλα τις ρυθµιστικές αρχές σε αυτούς τους τοµείς σύµφωνα µε τις 
Ευρωπαϊκές πολιτικές. 

• ∆ιαχείριση και αποκρατικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων. Οι κρατικές επιχειρήσεις  
πρέπει να υπόκεινται σε µεγαλύτερη διαφάνεια µε στόχο την αύξηση της αποδοτικότητά τους 
και τη µείωση των ζηµιών τους. Ως πρώτο βήµα, οι οικονοµικές καταστάσεις για το 2009 των 
δέκα κρατικών επιχειρήσεων µε τις µεγαλύτερες ζηµιές, αφού ελεγχθούν από ορκωτούς 
λογιστές, θα δηµοσιευθούν στο διαδίκτυο. Θα συνταχθεί ένα χρονοδιάγραµµα και σχέδιο 
δράσης για τη βελτίωση των οικονοµικών επιδόσεων των µεγαλύτερων ζηµιογόνων 
επιχειρήσεων, κυρίως στον τοµέα των σιδηροδρόµων και των µέσων µαζικής µεταφοράς. Το εν 
λόγω σχέδιο δράσης θα περιλαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα για τη µείωση του κόστους, µεταξύ 
των οποίων είναι ο εξορθολογισµός των εξυπηρετούµενων δικτύων και η αύξηση των 
τιµολογίων. Η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την εκποίηση δηµόσιας περιουσίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των εκτάσεων που ανήκουν σε δηµόσιες επιχειρήσεις ή στην 
κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα βελτίωσης της εταιρικής 
διακυβέρνησης και ενίσχυσης της εποπτείας της κρατικής ιδιοκτησίας. 

• Η βελτίωση της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων των διαρθρωτικών ταµείων και του 
Ταµείου Συνοχής. Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να 
αυξήσει το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του 
Ταµείου Συνοχής, µεταξύ άλλων µε τη θέσπιση εξαµηνιαίων στόχων για τις αιτήσεις 
πληρωµών βασισµένων στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών και µετρήσιµων µε 
πιστοποιηµένα στοιχεία και µε την υιοθέτηση ενός συστήµατος «γρήγορής παραγωγής έργων» 
το οποίο θα περιλαµβάνει προθεσµίες για κάθε στάδιο της έγκρισης και εφαρµογής των έργων. 
Θα υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα µεγάλα έργα ανά έτος. Στο πλαίσιο του συνολικού 
κονδυλίου δηµοσίων επενδύσεων που συµφωνήθηκαν στο παρόν πρόγραµµα, θα δηµιουργηθεί 
ένας κεντρικός λογαριασµός που θα χρησιµοποιείται για πιστώσεις του προϋπολογισµού για το 
κοµµάτι της εθνικής συγχρηµατοδότησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου 
Συνοχής. Μια ειδική οµάδα κρούσης θα δηµιουργηθεί µέσα στην Επιτροπή µε στόχο την 
εξασφάλιση της ταχύτερης παράδοσης έργων υψηλής ποιότητας. 

IV. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

23.      Οι ανάγκες χρηµατοδότησης του προγράµµατος αναµένεται να καλυφθούν µε τη 
χρηµατοδοτική στήριξη από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ΝΤ, ενισχύοντας 
παράλληλα την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων. Παρά τη σηµαντική δηµοσιονοµική 
προσαρµογή, προβλέπουµε ένα χρηµατοδοτικό έλλειµµα της τάξεως των 110 δις ευρώ για την περίοδο 
του προγράµµατος, το οποίο προβλέπεται να καλυφθεί µε αντίστοιχα διµερή δάνεια στήριξης από τους 
εταίρους στην Ευρωζώνη (80 δις ευρώ) και µέσω της στήριξης του ∆ΝΤ (30 δις ευρώ). Η Ελλάδα θα 
αξιοποιήσει τους πόρους αυτούς παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, αντλώντας 
χρηµατοδότηση από τα διµερή δάνεια και το ∆ΝΤ σε αναλογία 8 προς 3 για κάθε έµβασµα (που 
µετράται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία του προγράµµατος). Η αποφασιστική εφαρµογή του 
οικονοµικού προγράµµατος θα συµβάλει στην οικονοµική ανάκαµψη και θα ενισχύσει την 
εµπιστοσύνη των αγορών. Αν η δηµοσιονοµική προσαρµογή προχωρήσει ταχύτερα από το 
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αναµενόµενο ή αν οι συνθήκες της αγοράς βελτιωθούν σηµαντικά κατά τη διάρκεια του 
προγράµµατος, η κυβέρνηση αντίστοιχα δεν θα χρειαστεί να αντλήσει το σύνολο των κεφαλαίων από 
το µηχανισµό στήριξης της ΕΕ και ∆ΝΤ. 

V. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

24.      Η πρόοδος εφαρµογής των πολιτικών στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος θα 
παρακολουθείται µέσω τριµηνιαίων (και συνεχών) ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης (Κ.Α.), καθώς και 
ενδεικτικών στόχων, διαρθρωτικών σηµείων αναφοράς, αναθεωρήσεων του προγράµµατος και 
ρητρών. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται λεπτοµερώς στους πίνακες 2 και 3. Οι ποσοτικοί στόχοι µέχρι 
το ∆εκέµβριο του 2010 είναι κριτήρια απόδοσης (Κ.Α.). Οι στόχοι για την περίοδο 2011-2013 είναι 
ενδεικτικοί και θα µετατραπούν σε Κ.Α. για το 2011 κατά τη δεύτερη αναθεώρηση του προγράµµατος 
πριν από το τέλος του 2010. Ένα κοινό Μνηµόνιο Συνεννόησης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της ΕΚΤ ορίζει, κυρίως, τις διαρθρωτικές πολιτικές που προτείνονται στο Μνηµόνιο Οικονοµικής και 
Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και θέτει ένα συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο για την εφαρµογή τους.  

25.      Στο πλαίσιο της συµφωνίας, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκτελέσει µία αξιολόγηση των 
διασφαλίσεων σύµφωνα µε την πολιτική διασφαλίσεων του ∆ΝΤ. Σε αυτό το πλαίσιο και για να 
διευκολυνθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι αρχές έχουν παραχωρήσει τις απαιτούµενες 
πληροφορίες ώστε η αξιολόγηση να ξεκινήσει και έχουν ήδη εξουσιοδοτήσει εξωτερικούς ελεγκτές για 
να παράσχουν πληροφορίες και να προβούν σε συζητήσεις µε το προσωπικό του ∆ΝΤ. Σχετικά µε 
αυτό, και δεδοµένου ότι οι πληρωµές από το ∆ΝΤ θα χρησιµοποιηθούν για άµεση στήριξη του 
προϋπολογισµού, ένα µνηµόνιο συνεννόησης µεταξύ της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος 
θα καθιερώσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τη µορφή που θα πάρει η αποπληρωµή της χρηµατοδότησης 
από το ∆ΝΤ και η εξυπηρέτηση των τόκων και άλλων χρεώσεων. Ως µέρος αυτών των ρυθµίσεων, οι 
εκταµιεύσεις του Ταµείου θα κατατίθενται σε έναν ενιαίο δηµόσιο λογαριασµό της κυβέρνησης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος προς χρήση.  
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 Πίνακας 1. Ελλάδα: ∆ηµοσιονοµικά µέτρα που περιλαµβάνει το πρόγραµµα  

2010 

σε εκ. Ευρώ  
% του 
ΑΕΠ 

Έσοδα  0,5 

Αύξηση του ΦΠΑ  800 0,3 

Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα  200 0,1 

Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα 200 0,1 

Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ποτά 50 0,0 

Έξοδα  1,9 

Μείωση του µισθολογικού κόστους µέσω µείωσης 13ου και 14ου 
µισθού και των επιδοµάτων  1100 0,5 

Ενδιάµεση κατανάλωση 700 0,3 

Μειώσεις στις συντάξεις (στις υψηλότερες συντάξεις) 350 0,1 

Κατάργηση της β’ δόσης του επιδόµατος αλληλεγγύης  400 0,2 

Μείωση των συντάξεων µέσω της µείωσης της 13ης και 14ης 
σύνταξης 1500 0,6 

Μείωση των δηµόσιων επενδύσεων 500 0,2 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 5800 2,5 
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 2011 

σε εκ. Ευρώ  
% του 
ΑΕΠ 

Μεταφορά επίπτωσης από το προηγούµενο έτος  1,1 
Αύξηση του ΦΠΑ  1000 0,4 
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα  250 0,1 
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα 300 0,1 
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ποτά 50 0,0 
Μείωση του µισθολογικού κόστους µέσω µείωσης 13ου και 14ου 
µισθού και επιδοµάτων 400 0,2 

Μείωση των συντάξεων µέσω της µείωσης της 13ης και 14ης 
σύνταξης 500 0,2 

Έσοδα  2,2 
Φορολόγηση των αυθαιρέτων κτισµάτων   800 0,4 
Φόρος πολυτελείας 100 0,0 
Λογιστικός προσδιορισµός εισοδήµατος 50 0,0 
∆ικαιώµατα τυχερών παιγνίων 200 0,1 
Άδειες τυχερών παιγνίων 500 0,2 
Ειδική εισφορά σε κερδοφόρες επιχειρήσεις  600 0,3 
Τέλος διατήρησης ηµιυπαίθριων 500 0,2 
ΦΠΑ – αλλαγές στις υποκατηγορίες και διεύρυνση της βάσης  1000 0,4 
Πράσινα τέλη  300 0,1 
Τεκµήρια φορολόγησης 400 0,2 
Αύξηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων 400 0,2 
Φορολογία των αµοιβών σε είδος (αυτοκίνητα)  150 0,1 

Έξοδα  1,0 
Ενδιάµεση κατανάλωση 300 0,1 
Εξοικονόµηση από την εισαγωγή ενοποιηµένου συστήµατος 
πληρωµής µισθών ∆ηµοσίου  100 0,0 

Πάγωµα συντάξεων 100 0,0 
Εξοικονόµηση πόρων από τον «Καλλικράτη» 500 0,2 
Μειώσεις στις συντάξεις (στις υψηλότερες συντάξεις) 150 0,1 
Μείωση των δηµόσιων επενδύσεων 500 0,2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 9150 4.1 
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2012 

σε εκ. Ευρώ  
% του 
ΑΕΠ 

Έσοδα  0,7 
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης µη-αλκοολούχων ποτών 300 0,1 
Άδειες τυχερών παιγνίων 225 0,1 
∆ικαιώµατα τυχερών παιγνίων 400 0,2 
ΦΠΑ – διεύρυνση βάσης 300 0,1 
Τεκµήρια φορολόγησης 100 0,0 
Αύξηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων 200 0,1 

Έξοδα  1,2 
Μείωση προσλήψεων δηµοσίων υπαλλήλων πέραν του 5:1 600 0,3 
Επιδόµατα ανεργίας (µε βάση ελάχιστα µέσα διαβίωσης)  500 0,2 
Πάγωµα συντάξεων 250 0,1 
Εξοικονόµηση πόρων από τον «Καλλικράτη» 500 0,2 
Μείωση πληρωµών προς τις δηµόσιες επιχειρήσεις        800 0.4 
Μείωση των δηµοσίων επενδύσεων                                            500 0,2 

Μη-καθορισµένα µέτρα για λειτουργικά έξοδα 
 

900 
 

0,4 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 5575 2,4 
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 2013 

σε εκ. Ευρώ  
% του 
ΑΕΠ 

Έσοδα  -0,3 
Τεκµήρια φορολόγησης 100 0,0 
Άδειες τυχερών παιγνίων -725 -0,3 

Έξοδα  0,5 
Μείωση των προσλήψεων των δηµοσίων υπαλλήλων πέραν του 
5:1 500 0,2 

Πάγωµα συντάξεων 200 0,1 
Εξοικονόµηση πόρων από τον «Καλλικράτη» 500 0,2 

Μη-καθορισµένα µέτρα 4200 1,8 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 4775 2,0 
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2014 

σε εκ. Ευρώ  
% του 
ΑΕΠ 

Προσωρινά µέτρα   -0,4 

Ειδική εισφορά σε κερδοφόρες επιχειρήσεις (διακοπή των 
προσωρινών µέτρων)  -600 -0,2 

Φορολόγηση των αυθαίρετων κτισµάτων (διακοπή των 
προσωρινών µέτρων) -450 -0,2 

Μη-καθορισµένα µέτρα 5750 2,4 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 4700 1,9 
   

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 2010 - 2014 30000 13,0 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Ιουν-10 Σεπ-10 Δεκ-10 Ιουν-10 Σεπ-10 Δεκ-10 Δεκ-11 Δεκ-12
Progr. 1/ Progr. 1/ Progr. 1/ Progr. 1/ Progr. 1/ Progr. 1/ Progr. 2/ Progr. 3/

1. Όριο στο προσαρμοσμένο πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης σε 
ταμειακή βάση -5,0 -4,0 -5,7 .. .. .. -2,1 2,4

2. Όριο στις πρωτογενείς δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού 34 50 67 .. .. .. 67 68

3. Όριο στη συσσώρευση νέων χρεών από τη γενική κυβέρνηση 5/ .. .. .. 0 0 0 0 0

4. Όριο στο απόθεμα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης 342 342 342 .. .. .. 365 ..

5. Όριο στις νέες εγγυήσεις από την κεντρική κυβέρνηση 2,0 2,0 2,0 .. .. .. 1,0 0,0

6. Όριο στη συσσώρευση νέων χρεών από πληρωμές χρέους τρίτων ή εγγυήσεων από τη 
γενική κυβέρνηση από πολυμερή ή διμερή σχήματα πιστώσεων  5/ 0 0 0 .. .. .. 0 0

1/ Σωρευτικά από 1 Ιανουαρίου (εκτός κι αν αναφέρεται άλλο).
2/ Σωρευτικά από 1 Ιανουαρίου 2011 (εκτός κι αν αναφέρεται άλλο).
3/ Σωρευτικά από 1 Ιανουαρίου 2012 (εκτός κι αν αναφέρεται άλλο).
4/Σωρευτικά από 1 Ιανουαρίου 2013 (εκτός κι αν αναφέρεται άλλο).

Πίνακας 2. Ελλάδα: Ποσοτικά Κριτήρια Απόδοσης (σε δις Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται άλλο)

Κριτήρια απόδοσης Ενδεικτικοί στόχοι



 

 

 

Πίνακας 3. Ελλάδα: ∆ιαρθρωτικά µέτρα για το 2010 1/ 
Μέτρα Ηµεροµηνία Μακροοικονοµική σηµασία 

 Προηγούµενες δράσεις  
   
1.  Μείωση των δαπανών για µισθούς και συντάξεις µέσω της περικοπής επιδοµάτων σε µισθούς και συντάξεις (εκτός από τις κατώτατες).  Βελτιώνει την βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών, επηρεάζει τις εξελίξεις στη 

διαµόρφωση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. 
2.  Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23% και του µειωµένου συντελεστή από 10% σε 11% και των ειδικών φόρων σε ποτά, τσιγάρα και 
καύσιµα µε απόδοση τουλάχιστον 1,25 δις ευρώ µέσα στο 2010. 

 Βελτιώνει την βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. 

3. Ορισµός οµάδας και επικεφαλής στο ΓΛΚ µε ευθύνη τη συγκέντρωση σε ταµειακή βάση στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης.  Καθιέρωση αρµοδιοτήτων για την εντός του έτους δηµοσιονοµική επίβλεψη της γενικής 
κυβέρνησης. 

∆ιαρθρωτικοί στόχοι Τέλος Ιουνίου 2010  
1. ∆ηµιουργία ενός ανεξάρτητου Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για τη διατήρηση της ευρωστίας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 
και έτσι της δυνατότητας ενίσχυσης της Ελληνικής οικονοµίας µε την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης στις τράπεζες εάν χρειαστεί. 

 Ενισχύει τη σταθερότητα στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

2. Υιοθέτηση και έναρξη εφαρµογής της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης µε στόχο τη µείωση του αριθµού των τοπικών αυτοδιοικήσεων 
και των εκλεγµένων/διορισµένων στελεχών (Καλλικράτης). 

 Βελτιώνει την βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. 

3. Κατάθεση τροποποιήσεων στο Νόµο 2362/1995 ώστε (i) το ΥΠΟΙΚ να πρέπει να παρουσιάζει τριετή δηµοσιονοµική στρατηγική και 
προϋπολογισµό, (ii) να εισαχθεί µια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω στην κατάρτιση του προϋπολογισµού µε όρια δαπανών στον Κρατικό 
Προϋπολογισµό και πολυετής εκτιµήσεις δαπανών ανά αρµόδιο υπουργείο, (iii) να εισάγει αποθεµατικά έκτακτης ανάγκης, (iv) να απαιτεί 
συµπληρωµατικό προϋπολογισµό για κάθε υπέρβαση δαπανών πάνω από το αποθεµατικό , (v) και να εισάγει µηχανισµούς ελέγχου ανάληψης 
υποχρεώσεων. Ο τροποποιηµένος νόµος θα πρέπει να τεθεί άµεσα σε ισχύ, και στο πλαίσιο του προϋπολογισµού του 2011. 

 Βελτιώνει την αξιοπιστία του προϋπολογισµού και του προγράµµατος δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής.  

4. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή πρέπει να παρουσιάσει έκθεση για την αξιολόγηση του εάν οι παράµετροι του νέου συστήµατος ενισχύουν 
σηµαντικά τη µακροπρόθεσµη αναλογιστική ισορροπία. 

 Μειώνει το δηµοσιονοµικό κόστος της γήρανσης και βελτιώνει τη µακροπρόθεσµη 
βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. Αυξάνει τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας. 

 Τέλος Σεπτεµβρίου 2010  
1. Υιοθέτηση µιας συνολικής µεταρρύθµισης του ασφαλιστικού συστήµατος που να περιορίζει την προβλεπόµενη αύξηση των δηµοσίων δαπανών 
για συντάξεις κατά την περίοδο 2010-60 σε 2,5% του ΑΕΠ. 

 Βελτιώνει την βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. 

2. Καθιέρωση της καταγραφής των αναλήψεων υποχρεώσεων σε όλα τα υπουργεία και δηµόσιους οργανισµούς. ∆ηµοσιοποίηση µηνιαίων στοιχείων 
της γενικής κυβέρνησης για την ετήσια εξέλιξή τους (συµπεριλαµβανοµένων των ανεξόφλητων χρεών). 

 Μειώνει τις υπερβάσεις δαπανών. 

3. ∆ηµοσιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για το 2009 των δέκα πιο ελλειµµατικών δηµοσίων επιχειρήσεων, ελεγµένες από 
ορκωτούς ελεγκτές, στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. 

 Αυξάνει τη διαφάνεια σε σχέση µε τους κινδύνους που απειλούν τη δηµοσιονοµική 
βιωσιµότητα. 

4. Εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού σχήµατος διαχείρισης έργου (συµπεριλαµβανοµένης της αυστηρής εποπτείας από το ΥΠΟΙΚ και πέντε οµάδες 
εµπειρογνωµόνων) για την εφαρµογή ενός σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής ώστε να ενισχυθεί η φορολογική συµµόρφωση µέσα από  την 
ενίσχυση του εισπρακτικού µηχανισµού και την είσπραξη ανεξόφλητων οφειλών από τους µεγαλύτερους οφειλέτες - σε συντονισµό µε τα 
ασφαλιστικά ταµεία, την αναδιοργάνωση µιας µονάδας για τους µεγαλύτερους φορολογούµενους που να εστιάζει σε αυτούς που συνεισφέρουν τα 
µεγαλύτερα ποσά στα έσοδα, ένα ισχυρό πρόγραµµα ελέγχων για την καταπολέµηση της συστηµατικής φοροδιαφυγής από άτοµα µε µεγάλο πλούτο 
και ελεύθερους επαγγελµατίες µε υψηλά εισοδήµατα, συµπεριλαµβανοµένης της ποινικής δίωξης των µεγαλύτερων παραβατών, την ενίσχυση του 
προγράµµατος ελέγχων των δηλώσεων και των πληρωµών. 

 Βοηθά στην επίτευξη των στόχων για τα έσοδα και ενισχυεί τη βιωσιµότητα της 
προσαρµογής διευρύνοντας την κατανοµή του κόστους προσαρµογής.  

 Τέλος ∆εκεµβρίου 2010  
1. ∆ηµοσιοποίηση µιας λεπτοµερούς έκθεσης από το ΥΠΟΙΚ σε συνεργασία µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµής για τη δοµή και το επίπεδο των 
αµοιβών και το µέγεθος και τη δυναµική της απασχόλησης στη γενική κυβέρνηση. 

 Μειώνει την κλιµάκωση στις αµοιβές. Βελτιώνει τη διαφάνεια στην απασχόληση στο 
δηµόσιο τοµέα. 

2. Υιοθέτηση νέου Κανονισµού Στατιστικών Υποχρεώσεων για τις υπηρεσίες που συµµετέχουν στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα.  Ενισχύει την εµπιστοσύνη στα δηµοσιονοµικά στοιχεία και υποστηρίζει τη διαµόρφωση 
δηµοσιονοµικής πολιτικής.  

3. Προετοιµασία ενός προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων για την πώληση περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων που ανήκουν στο κράτος µε 
στόχο την είσπραξή 1 δις ευρώ ανά έτος την περίοδο 2011-2013. 

  Μειώνει την κρατική παρέµβαση στην πραγµατική οικονοµία, βελτιώνει την 
αποτελεσµατικότητα στην αγορά και µειώνει υπερβάσεις στον προϋπολογισµό. 

1/ Οι διαρθρωτικοί στόχοι για το 2011 θα καθοριστούν στις αξιολογήσεις στο τέλος Σεπτεµβρίου και τέλος ∆εκεµβρίου 2010. 

  



 

 

 
Πίνακας 4: Ελλάδα: ∆ηµοσιονοµικό χρηµατοδοτικό έλλειµµα και πρόγραµµα εκταµιεύσεων, 2010-2013, δις ευρώ 1/ 

 
 
 
 ΠΟΣΑ 2010 2011 2012 2013 

2ο Τρ. 10 -2ο Τρ 13 Ιαν.-Απρ Μάιος-Ιούν 3ο Τρ 4ο Τρ 1ο Τρ 2ο Τρ 3ο Τρ 4ο Τρ 1ο Τρ 2ο Τρ 3ο Τρ 4ο Τρ 1ο Τρ 2ο Τρ
A. Έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης 48.5 6.1 3.1 4.6 4.6 4.1 4.1 4.1 4.1 3.6 3.6 3.6 3.6 2.7 2.7
B. Έλλειµµα ΓΓ + ∆ανειακές ανάγκες ΚΕ 53.0 6.8 3.4 4.9 4.9 4.5 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0
Γ. Απόσβεση χρέους (υφιστάµενων οµολόγων) 138.3 20.1 9.5 5.4 4.4 13.8 13.1 10.8 5.4 19.1 13.2 12.6 5.5 9.8 15.6
∆. από τα οποία βραχυπρόθεσµο χρέος 50.0 … 0.0 4.6 4.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.0 4.0
E. από τα οποία µακροπρόθεσµο χρέος 88.3 ... 9.5 0.8 0.1 9.8 9.1 6.8 1.4 15.1 9.2 8.1 1.0 5.8 11.6
ΣΤ. Προσαρµογή αποθεµάτων-ροών 1.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ζ. Ανάγκες χρηµατοδότησης ∆ηµοσίου Τοµέα (B+Γ+Ζ) 192.8 27.0 13.0 10.4 9.4 18.4 17.7 15.5 10.0 23.2 17.3 16.7 9.6 12.9 18.7
H. Κόστος ανανέωσης του βραχυπρόθεσµου χρέους … 0% 87% 93% 100% 100% 113% 113% 100% 100% 111% 111% 100% 100%
Θ. Κόστος ανανέωσης του µακροπρόθεσµου χρέους … 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 75% 75% 75% 100% 100%
Ι. Νέος  ∆ανεισµός  της ΓΚ 77.9 28.9 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 15.3 10.9 11.1 5.8 9.8 15.6
K. από τα οποία βραχυπρόθεσµος δανεισµός (∆*Θ) 47.0 … 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0
Λ. από τα οποία µακροπρόθεσµος δανεισµός (Ε*Ι)

 
30.9 … 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 6.9 6.1 0.8 5.8 11.6

M. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N. ∆ανειακές ανάγκες ΚΕ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ξ. Σχέδιο στήριξης τραπεζών 10.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ο. χρηµατοδοτικό έλλειµµα (E-Ζ-H-Θ+Ι+Ξ) 109.2 -1.9 18.0 11.4 5.4 14.4 13.7 11.0 5.5 7.9 6.4 5.6 3.8 3.1 3.1
Π. Εκταµιεύσεις δανείων 110.0 0.0 20.0 9.0 9.0 15.0 12.0 8.0 5.0 10.0 6.0 6.0 2.0 6.0 2.0
Ρ. από ∆ΝΤ 30.0 0.0 5.5 2.5 2.5 4.1 3.3 2.2 1.4 2.7 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
Σ. από  ΕΕ 80.0 0.0 14.5 6.5 6.5 10.9 8.7 5.8 3.6 7.3 4.4 4.4 1.5 4.4 1.5




