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Ιστορικό:

Κοινό κλιµάκιο ΕΕ/∆ΝΤ/ΕΚΤ επισκέφθηκε την Αθήνα από 21
Απριλίου έως 3 Μαΐου 2010 µετά την υποβολή αιτήµατος για διεθνή
χρηµατοδοτική συνδροµή από την Ελλάδα.
Την 2 Μαΐου, η αποστολή κατέληξε στη σύναψη συµφωνίας σε
υπηρεσιακό επίπεδο για µια χρηµατοδοτική δέσµη ύψους 110 δισ.
ευρώ από κοινού από τη ζώνη του ευρώ και το ∆ΝΤ και τις
συνοδευτικές οικονοµικές πολιτικές. Την ίδια µέρα, το Eurogroup
συµφώνησε να ενεργοποιήσει στήριξη οικονοµικής σταθερότητας
υπέρ της Ελλάδας µέσω διµερών δανείων που θα συγκεντρώσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 9 Μαΐου το Εκτελεστικό Συµβούλιο του
∆ΝΤ ενέκρινε συµφωνία stand-by (SBA). Στις 18 Μαΐου, οι χώρες
της ευρωζώνης εκταµίευσαν την πρώτη δόση του δανείου ύψους 14,5
δις. ευρώ, κατόπιν εκταµίευσης 5,5 δις. ευρώ από το ∆ΝΤ.
Η παρούσα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαµβάνει
επισκόπηση των προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Ελλάδα, των
συζητήσεων µε τις αρχές, καθώς και των στόχων και του σχεδιασµού
του οικονοµικού και χρηµατοδοτικού προγράµµατος.
Για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης τον συντονισµό ανέλαβε ο
Servaas Deroose, Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής της Γενικής
∆ιεύθυνσης ECFIN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργάτες:
Giuseppe Carone, Declan Costello, Leila Fernandez Stembridge,
Anton Jevcak, Filip Keereman, Luis Garcia Lombardero, Peter
Lohmus, Γεώργιος Μοσχόβης, Laurent Moulin, João Nogueira
Martins, Elena Pavlova, Matteo Salto και Alessandro Turrini.
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Η ισχυρή αναπτυξιακή επίδοση της Ελλάδας κατά την τελευταία δεκαετία
βασιζόταν σε µη διατηρήσιµους παράγοντες. Με µέση αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ
σχεδόν 4% ετησίως µεταξύ 2000 και 2009, έναντι 2% στη ζώνη του ευρώ, η
εισοδηµατική διαφορά της Ελλάδας µε τον µέσο όρο της ζώνης του ευρώ µειώθηκε από
25% σε περίπου 10% (διάγραµµα 1). Αυτό αντανακλούσε την κατακόρυφη αύξηση της
εγχώριας ζήτησης, ιδίως στην κατανάλωση και στις επενδύσεις σε κατοικίες. Υψηλές
αυξήσεις των πραγµατικών µισθών, ταχεία πιστωτική µεγέθυνση - υποστηριζόµενη από
την ελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και από τα χαµηλά πραγµατικά επιτόκια
που συνδέονταν µε την υιοθέτηση του ευρώ - και χαλαρή δηµοσιονοµική πολιτική
συνέβαλαν σε έντονη ανάπτυξη. Κατά την περίοδο 2000-2009, το εξωτερικό εµπόριο
επηρέασε αρνητικά την ανάπτυξη και το µερίδιο των εξαγωγών στο ΑΕΠ µειώθηκε από
25% σε 19%.
∆ιάγραµµα 1: Ελλάδα - Μακροοικονοµικές Εξελίξεις
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2. Η εκρηκτική άνοδος της απορρόφησης (συνολικής ζήτησης) και η ασθενής
εξωτερική ανταγωνιστικότητα προκάλεσαν ταχεία αύξηση των εξωτερικών
ανισορροπιών. Η αύξηση των πραγµατικών µισθών σταθερά υπερέβαινε τα κέρδη
παραγωγικότητας κατά την τελευταία δεκαετία, γεγονός που εν µέρει αντανακλούσε τις
επιπτώσεις από τις πολύ υψηλές αυξήσεις των µισθών του δηµόσιου τοµέα. Η
προκύπτουσα αύξηση του ULC (κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος) διέβρωσε την
εξωτερική ανταγωνιστικότητα, καθώς επίσης και σε σχέση µε την υπόλοιπη ζώνη του
ευρώ. Η πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία (REER) της Ελλάδας
ανατιµήθηκε κατά περίπου 10-20%, ανάλογα µε τον χρησιµοποιούµενο αποπληθωριστή,
στη διάρκεια της περιόδου 2000-2009 και σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των
υπηρεσιών της Επιτροπής ήταν υπερτιµηµένη κατά 10 έως 20% το 2009 (πλαίσιο 1,
διάγραµµα 4). Ο συνδυασµός της υψηλής αύξησης της εγχώριας ζήτησης και της
επιδείνωσης της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας επέφερε ταχεία επιδείνωση του
ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο κορυφώθηκε µε 14% του ΑΕΠ το 2008.
3. Οι δηµοσιονοµικές ανισορροπίες παρέµειναν σταθερά υψηλές. Αφότου η Ελλάδα
υπέβαλε το πρώτο πρόγραµµα σταθερότητας τον ∆εκέµβριο του 2000 (λίγο µετά την
απόφαση να υιοθετήσει η Ελλάδα το ευρώ), το οποίο έθετε ως µεσοπρόθεσµο στόχο
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(Μ∆Σ) την ισοσκέλιση της δηµοσιονοµικής θέσης, ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε
ποτέ. Ακόµη χειρότερα, το ονοµαστικό ισοζύγιο ποτέ δεν ήταν κατώτερο του 3% του
ΑΕΠ (διάγραµµα 2). Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι δεν επιτυγχάνονταν ποτέ, παρά το
ευµενές οικονοµικό περιβάλλον, λόγω της συστηµατικής υπέρβασης των δαπανών, της
ενδηµικής φοροδιαφυγής και των σταθερά υπεραισιόδοξων προβλέψεων ως προς τα
φορολογικά έσοδα. Το µέγεθος του δηµόσιου τοµέα αυξήθηκε από 44% του ΑΕΠ το
2000 σε περισσότερο από 50% το 2009, όχι µόνο απορροφώντας τη διαθέσιµη
εξωτερική χρηµατοδότηση, αλλά και παραγκωνίζοντας πόρους του ιδιωτικού τοµέα και
ως εκ τούτου εξασθενίζοντας την οικονοµική επίδοση (διάγραµµα 3). Επιπλέον,
συστήµατα υγείας και συντάξεων που δεν είχαν υποστεί µεταρρύθµιση απειλούσαν τη
µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών.
∆ιάγραµµα 2: Ελλάδα - ∆ηµόσια Οικονοµικά
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης(% ΑΕΠ)
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∆ιάγραµµα 3: Ελλάδα - ∆ηµόσιες ∆απάνες και Έσοδα
∆απάνες Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
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Πλαίσιο 1: ∆είκτες εξωτερικής ανταγωνιστικότητας και αποτίµηση µε βάση τη
συναλλαγµατική ισοτιµία
Η πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία (REER) της Ελλάδας είναι υπερτιµηµένη.
• Τα αποτελέσµατα µε βάση τη µέθοδο του κανόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δείχνουν
υπερτίµηση τη REER κατά περίπου 10% το 2010. Αυτό σηµαίνει ότι θα ήταν αναγκαία η
υποτίµηση κατά 10%, προκειµένου να φθάσει το υποκείµενο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε
µια τιµή που να συµφωνεί µε τα βασικά µεγέθη που κατευθύνουν την ισορροπία µεταξύ
αποταµιεύσεων και επενδύσεων (κανόνας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών).
• Από τη µέθοδο της σταθεροποίησης των NFA (net financial assets, καθαρά χρηµατοπιστωτικά
περιουσιακά στοιχεία) προκύπτει µεγαλύτερη απόκλιση, της τάξεως του 20%. Το έλλειµµα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που σταθεροποιεί τα NFA εκτιµάται ότι είναι σχετικά χαµηλό
(περίπου 3%), λόγω της χαµηλής ανάπτυξης. Εποµένως, απαιτείται σηµαντική προσαρµογή της
REER για να σταθεροποιηθεί το ύψος των καθαρών υποχρεώσεων εξωτερικού.
• Από τη µέθοδο BEER (συναλλαγµατική ισοτιµία συµπεριφορικής ισορροπίας) προκύπτει
υπερτίµηση περίπου 15%. Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης (Panel regression) δείχνουν ότι
περίπου το 15% της ελληνικής βασιζόµενης στον αποπληθωριστή κατανάλωσης REER δεν µπορεί
να δικαιολογηθεί από τα βασικά µεγέθη (κατανάλωση, σύνολο NFA, συντελεστές BalassaSamuelson). Ο βαθµός απόκλισης είναι ελαφρώς υψηλότερος όταν χρησιµοποιείται REER
βασιζόµενη στο ULC (16%).
Χρειάζεται προσοχή στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων αυτών
• Σε περιόδους χρηµατοπιστωτικής αναταραχής τα ισοζυγία τρεχουσών συναλλαγών ενδέχεται να
επηρεάζονται από προσωρινούς παράγοντες που προέρχονται από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές
και έχουν το αντίστοιχό τους σε παρεκκλίσεις της ελαστικότητας εισοδήµατος και τιµών από τους
κανόνες, για τους οποίους δεν υπάρχει διόρθωση στις υποκείµενες εκτιµήσεις του ισοζυγίου.
• Οι µέθοδοι που βασίζονται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζουν ευαισθησία στην
τιµή της ελαστικότητας. Η µέθοδος που βασίζεται στη σταθεροποίηση των NFA οδηγεί σε
αποτελέσµατα που παρουσιάζουν ευαισθησία στις παραδοχές ως προς την ονοµαστική ανάπτυξη.
Τα αποτελέσµατα των µεθόδων BEER και τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζουν ευαισθησία στον
εµπειρικό προσδιορισµό που υιοθετείται και στο δείγµα που χρησιµοποιείται.
∆ιάγραµµα 4: Ελλάδα - Εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα
Αµοιβή ανά εργαζόµενο, ονοµαστικά (% µεταβολή)
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4. Οι συνεχιζόµενες δηµοσιονοµικές και εξωτερικές ανισορροπίες οδήγησαν σε
σηµαντική αύξηση του δηµόσιου και του εξωτερικού χρέους. Το 2009, το
ακαθάριστο δηµόσιο χρέος έφθασε το 115% του ΑΕΠ, έναντι 103% του ΑΕΠ το 2000,
και το καθαρό εξωτερικό χρέος σχεδόν το 100% του ΑΕΠ, έναντι 45% του ΑΕΠ το 2000
(διάγραµµα 5). Περίπου τα ¾ του συνολικού εξωτερικού χρέους σχετίζονται µε τον
δηµόσιο τοµέα και έχουν σχετικά µεγάλες διάρκειες. Συνολικά, η συσσώρευση
µακροοικονοµικών ανισορροπιών, το µεγάλο ύψος του δηµόσιου και του εξωτερικού
χρέους, η ασθενής εξωτερική ανταγωνιστικότητα, ένα µη διατηρήσιµο συνταξιοδοτικό
σύστηµα και οι ασθενείς θεσµοί κατέστησαν την Ελλάδα ευάλωτη στην αυξηµένη
απροθυµία ανάληψης κινδύνων από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
∆ιάγραµµα 5: Ελλάδα - ∆ηµόσιο και εξωτερικό χρέος
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5. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει άκαµπτες αγορές προϊόντων και εργασίας. Η επίδοση της
Ελλάδας υστερεί σε πολλούς τοµείς διαρθρωτικής πολιτικής. Αυτό είχε επίπτωση στην
οικονοµική επίδοση του παρελθόντος, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά χαµηλά
επίπεδα απασχόλησης και παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα, τα οποία
αντισταθµίστηκαν µόνον εν µέρει από τον υψηλό αριθµό ωρών εργασίας. Αν δεν
αντιµετωπιστούν σοβαρά, οι διαρθρωτικές ακαµψίες µπορεί να υπονοµεύσουν την
ικανότητα της ελληνικής οικονοµίας να προσαρµοστεί στην τρέχουσα κατάσταση.
6. Η παγκόσµια κρίση του 2008-2009 έφερε στο φως τα τρωτά σηµεία της Ελλάδας.
Ως αποτέλεσµα, το κλίµα στις αγορές για την Ελλάδα επιδεινώθηκε απότοµα στις αρχές
του 2010. Η οικονοµική επιβράδυνση είχε βαρύ τίµηµα για τα δηµόσια οικονοµικά. Οι
σηµαντικές υπερβάσεις δαπανών και η κατακόρυφη πτώση των κρατικών εσόδων
ώθησαν το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης σε εκτιµώµενο ποσοστό 13,6% του ΑΕΠ
το 2009. Το δηµόσιο χρέος έφθασε το 115% του ΑΕΠ στο τέλος του 2009. Επιπλέον, η
έκταση της επιδείνωσης της δηµοσιονοµικής θέσης αποκαλύφθηκε αργά, λόγω σοβαρών
ελλείψεων στα συστήµατα λογαριασµών και στατιστικών της Ελλάδας (πίνακας 1). Το
γεγονός αυτό καθυστέρησε την εφαρµογή διορθωτικών µέτρων και εξέπληξε τις αγορές,
οι οποίες άρχισαν να ανησυχούν σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διατηρησιµότητα. Οι
κυριότεροι οργανισµοί αξιολόγησης υποβάθµισαν τη χώρα, η δε απόδοση των κρατικών
οµολόγων και τα περιθώρια των CDS αυξήθηκαν απότοµα από το τέλος του 2009.
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Πίνακας 1. Αναθεώρηση εκτιµήσεων
Έλλειµα 2009
(% του ΑΕΠ)
Προυπολογισµός 2009
2
ΠΣΑ Ιανουάριος 2009
3.7
EDP ειδοποίηση Απρίλιος 2009
3.7
EDP ειδοποίηση Οκτωβρίος 2009
12.7
Προυπολογισµός 2010
12.7
ΠΣΑ Ιανουάριος 2010
12.7
Φεβρουάριος 2010
12.9
EDP ειδοποίηση Απρίλιος 2010
13.6
Πηγές: Ελληνικές Αρχές, Eurostat.

7. Ο τραπεζικός τοµέας, αν και δεν ήταν η πηγή της δηµοσιονοµικής πίεσης,
επηρεάστηκε από την οικονοµική κρίση και την κρίση εµπιστοσύνης. Ο µέσος
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών βελτιώθηκε σε 11,7% στα
τέλη του 2009, εν µέρει χάρη σε εισφορές δηµοσίων κεφαλαίων, πέρα από τις
προσπάθειες των ίδιων των τραπεζών να αυξήσουν τα κεφαλαιακά αποθέµατα
ασφαλείας. Ωστόσο, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια αυξήθηκαν από 5% το 2008 σε 7,7%
τον ∆εκέµβριο 2009 (πίνακας 2). Επιπροσθέτως, η εµφάνιση ανησυχιών σχετικά µε τη
φερεγγυότητα της χώρας επηρέασε το τραπεζικό σύστηµα µέσω διαφόρων διαύλων
(πλαίσιο 2), τροφοδοτώντας τις ανησυχίες για µια άτακτη προσαρµογή. Οι εξελίξεις
αυτές απαιτούσαν ταχεία πολιτική απάντηση.
Πίνακας 2. ∆είκτης ευρωστίας του Τραπεζικού τοµέα, 2009
µέσος όρος ΕΕ (αστάθµιστο)
Ελλάδα
(σε ποσοστό)
Κεφαλαιακή επάρκεια
11,7
13,7
Μη εξυπηρετούµενα δάνεια
7,7
5,2
Απόδοση κεφαλαίων
2,4
4,7
Συντελεστής Ρευστότητας
21,5
45,2
Πηγές: ΚΤΕ, EΚΚ, Fitch.

Πλαίσιο 2: Επίπτωση των κινδύνων κρατικής φερεγγυότητας στον τραπεζικό
τοµέα
Οι ανησυχίες σχετικά µε την πιστοληπτική αξιοπιστία της χώρας επηρέασαν τις τράπεζες µέσω τριών
διαύλων:
• Άµεση έκθεση. Η έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε κρατικές υποχρεώσεις ανέρχεται σε
περίπου 40 δισ. ευρώ (8% των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών), εκ των οποίων 32 δισ.
ευρώ σε οµόλογα. Οι υψηλότερες αποδόσεις σηµαίνουν χαµηλότερη αξία των οµολόγων και, στο
βαθµό που τα οµόλογα περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, ζηµίες για τις τράπεζες.
• Αποτίµηση του χαρτοφυλακίου κρατικών οµολόγων. Αυτό επηρεάζει την ικανότητα των
τραπεζών να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα της ΕΚΤ, δεδοµένου ότι και οι εξασφαλίσεις, κυρίως
κρατικοί τίτλοι, που κατατίθενται στην ΕΚΤ για τη λήψη βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης, έχουν
µικρότερη αξία. Ο αποκλεισµός των ελληνικών τραπεζών από τις χρηµαταγορές τις ανάγκασε να
εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την ΕΚΤ.
• Επιπτώσεις στην εµπιστοσύνη. Η έκθεση στο κρατικό χρέος και τα προβλήµατα ρευστότητας
υπονόµευσαν την εµπιστοσύνη στον τραπεζικό τοµέα, οδηγώντας σε αναλήψεις καταθέσεων,
πρώτα από αλλοδαπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, αλλά και από κατοίκους της Ελλάδας, ιδίως
από τις τελευταίες εβδοµάδες του 2009.
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8. Τον Απρίλιο του 2010, οι αρχές ζήτησαν επίσηµα χρηµατοδοτική συνδροµή. Η
κυβέρνηση αντιµετώπιζε ευµεγέθεις δηµοσιονοµικές ανάγκες χρηµατοδότησης τον
Απρίλιο και τον Μάιο του 2010. Οι ανάγκες του Απριλίου καλύφθηκαν µε την έκδοση
οµολόγων – 8 δισ. ευρώ µε πενταετή οµόλογα στις 25 Ιανουαρίου, 5 δισ. ευρώ µε
δεκαετή οµόλογα στις αρχές Μαρτίου και 5 δισ. ευρώ µε επταετή οµόλογα στα τέλη
Μαρτίου – αλλά µε υψηλό τίµηµα (το µέσο επιτόκιο υπερέβη το 6%). Μετά την
περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών στις αγορές στη διάρκεια του Απριλίου
(διάγραµµα 7), οι αρχές της χώρας ζήτησαν διµερή χρηµατοδοτική συνδροµή από τα
κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ και τη σύναψη συµφωνίας Stand-By από το ∆ΝΤ.
Κοινό κλιµάκιο ΕΕ-ΕΚΤ-∆ΝΤ µετέβη στην Αθήνα στις 21 Απριλίου 2010 για να
συζητήσει δέσµη µέτρων πολιτικής για την αποκατάσταση της µακροοικονοµικής
σταθερότητας και της διατηρήσιµης µακροπρόθεσµης ανάπτυξης. Επιτεύχθηκε
συµφωνία σε τεχνικό επίπεδο στις 2 Μαΐου 2010 για µια περιεκτική δέσµη µέτρων
πολιτικής για την περίοδο 2010-13, στηριζόµενη σε επίσηµη χρηµατοδότηση συνολικού
ύψους 110 δισ. ευρώ. Την ίδια ηµέρα, η Ευρωοµάδα κύρωσε το πρόγραµµα πολιτικής
και ενέκρινε διµερή δάνεια από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ ύψους 80 δισ. ευρώ.
Στις 9 Μαΐου, το Συµβούλιο του ∆ΝΤ ενέκρινε συµφωνία Stand-By ύψους 30 δισ. ευρώ
(βλ. πλαίσιο 3 για τη χρονολογική παρουσίαση των γεγονότων από τα τέλη του 2009).
∆ιάγραµµα 6: Spread έναντι Γερµανικού 2ετούς και 10ετούς οµολόγου (00 µον. Βάσης)
Figure 7. Spread over German Bond ('00 basis points)
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Πλαίσιο 3: Η κρίση κρατικού χρέους στην Ελλάδα – χρονολογική παρουσίαση
των γεγονότων
•

23 ∆εκεµβρίου 2009: Η Βουλή ψηφίζει τον προϋπολογισµό του 2010 θέτοντας ως στόχο για το
έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης το 9,1% του ΑΕΠ.

•

15 Ιανουαρίου 2010: Η κυβέρνηση υποβάλλει το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας (ΠΣΤ),
που προέβλεπε µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες σε 8,7% του ΑΕΠ το
2010 και διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος έως το 2012. Ο δείκτης χρέους θα κορυφωνόταν στο
121% του ΑΕΠ το 2011.

•

1 Φεβρουαρίου 2010: Η διαφορά επιτοκίου (spread) των διετών οµολόγων φθάνει τις 347 µονάδες
βάσης· η διαφορά επιτοκίου των δεκαετών οµολόγων φθάνει τις 270 µονάδες βάσης.

•

3 Φεβρουαρίου 2010: Η Επιτροπή εγκρίνει i) πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τη
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διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος στην Ελλάδα έως το 2012, ii) σχέδιο σύστασης του
Συµβουλίου προκειµένου να τερµατιστεί η ασυνέπεια µε τους γενικούς προσανατολισµούς των
οικονοµικών πολιτικών και iii) σχέδιο γνώµης του Συµβουλίου σχετικά µε το ΠΣΤ.

•

2 Φεβρουαρίου 2010: Η Ελλάδα εξαγγέλλει µια σειρά µέτρων, επιπλέον εκείνων που είχαν εξαγγελθεί
µε το ΠΣΤ (πάγωµα µισθών και αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης µε στόχο τη µείωση του
δηµοσίου ελλείµµατος).

•

11 Φεβρουαρίου 2010: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο ECOFIN να εγκρίνει τα
έγγραφα αυτά και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρµογή της απόφασης και της σύστασης
του Συµβουλίου, σε συνεργασία µε την ΕΚΤ και µε βάση την εµπειρία του ∆ΝΤ. Τα κράτη µέλη της
ζώνης του ευρώ δηλώνουν ότι είναι έτοιµα να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισµένη δράση, εάν
χρειαστεί, για να διασφαλίσουν τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της.

•

16 Φεβρουαρίου 2010: Το Συµβούλιο εγκρίνει τα προαναφερθέντα έγγραφα, µετά από συζήτηση στην
Ευρωοµάδα.

•

3 Μαρτίου 2010: Λίγο µετά την επίσκεψη του Επιτρόπου κ. Rehn στην Αθήνα, η Ελλάδα εξαγγέλλει
νέα µέτρα για τη µείωση του ελλείµµατος κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του ΑΕΠ, στα οποία
περιλαµβάνεται αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ και άλλων έµµεσων φόρων και περικοπή του
λογαριασµού µισθοδοσίας (µέσω της µείωσης των επιδοµάτων και της µερικής κατάργησης των δώρων
Πάσχα, αδείας και Χριστουγέννων για τους δηµοσίους υπαλλήλους). Τα µέτρα αυτά τυγχάνουν
ευνοϊκής υποδοχής από την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ.

•

8 Μαρτίου 2010: Η Ελλάδα υποβάλλει έκθεση προόδου όσον αφορά την εφαρµογή του ΠΣΤ και των
πρόσθετων µέτρων.

•

9 Μαρτίου 2010: Η Επιτροπή συµπεραίνει ότι η Ελλάδα εφαρµόζει την απόφαση του Συµβουλίου της
16ης Φεβρουαρίου 2010 και τα µέτρα που περιγράφονται στο ΠΣΤ και ότι τα πρόσθετα δηµοσιονοµικά
µέτρα που έχουν εξαγγελθεί από τις ελληνικές αρχές φαίνονται επαρκή για την επίτευξη των
δηµοσιονοµικών στόχων για το 2010.

•

15 Μαρτίου 2010: Η Ευρωοµάδα δέχεται ευνοϊκά την έκθεση της Ελλάδας και την ανακοίνωση της
Επιτροπής για την αξιολόγηση των µέτρων που έχουν ληφθεί. Υιοθετεί την εκτίµηση της Επιτροπής ότι
τα πρόσθετα µέτρα φαίνονται επαρκή για τη διασφάλιση των δηµοσιονοµικών στόχων για το 2010, εάν
εφαρµοστούν πλήρως.

•

25 Μαρτίου 2010: Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ζώνης του ευρώ επιβεβαιώνουν
ότι υποστηρίζουν πλήρως τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και χαιρετίζουν τα πρόσθετα
µέτρα που εξαγγέλθηκαν στις 3 Μαρτίου, τα οποία φαίνονται επαρκή για τη διασφάλιση των
δηµοσιονοµικών στόχων για το 2010.

•

8 Απριλίου 2010: Η διαφορά επιτοκίου (spread) των διετών οµολόγων φθάνει τις 652 µονάδες βάσης· η
διαφορά επιτοκίου των δεκαετών οµολόγων φθάνει τις 430 µονάδες βάσης.

•

11 Απριλίου 2010: Η Ευρωοµάδα επιβεβαιώνει την ετοιµότητα των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ
να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισµένη δράση, εάν χρειαστεί. ∆ιευκρινίζει τις τεχνικές
λεπτοµέρειες που καθιστούν δυνατή τη λήψη απόφασης για συντονισµένη δράση, τονίζοντας ότι στόχος
δεν είναι η παροχή χρηµατοδότησης µε το µέσο επιτόκιο της ζώνης του ευρώ, αλλά η διασφάλιση της
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της.

•

15 Απριλίου 2010: Η Ελλάδα ζητεί «συζητήσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ
σχετικά µε ένα πολυετές πρόγραµµα οικονοµικών πολιτικών (…) που θα µπορούσε να υποστηριχθεί µε
χρηµατοδοτική συνδροµή (…), εάν οι ελληνικές αρχές αποφασίσουν να ζητήσουν την εν λόγω
συνδροµή.»

•

23 Απριλίου 2010: Η Ελλάδα ζητεί χρηµατοδοτική συνδροµή από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ
και από το ∆ΝΤ.

•

27 Απριλίου 2010: Η διαφορά επιτοκίου (spread) των διετών οµολόγων φθάνει τις 1552 µονάδες
βάσης· η διαφορά επιτοκίου των δεκαετών οµολόγων φθάνει τις 755 µονάδες βάσης.

•

2 Μαΐου 2010: Η Ελλάδα, η Επιτροπή, η ΕΚΤ και το ∆ΝΤ ανακοινώνουν συµφωνία για ένα τριετές
πρόγραµµα οικονοµικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής. Η Ευρωοµάδα συµφωνεί οµόφωνα να
ενεργοποιήσει τη στήριξη οικονοµικής σταθερότητας για την Ελλάδα µέσω διµερών δανείων που θα
συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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•

6 Μαΐου 2010: Η Ελληνική Βουλή ψηφίζει µια σειρά µέτρων πολιτικής που προβλέπονται στο
πρόγραµµα οικονοµικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής και περιλαµβάνουν αύξηση του ΦΠΑ και των
ειδικών φόρων κατανάλωσης, καθώς και περαιτέρω µειώσεις των µισθών και συντάξεων του δηµοσίου
τοµέα.

•

6 Μαΐου 2010: Η ΕΚΤ εγκρίνει προσωρινά µέτρα που αφορούν την επιλεξιµότητα εµπορεύσιµων
χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση.

•

7 Μαΐου 2010: Η διαφορά επιτοκίου (spread) των διετών οµολόγων φθάνει τις 1739 µονάδες βάσης· η
διαφορά επιτοκίου των δεκαετών οµολόγων φθάνει τις 1287 µονάδες βάσης.

•

9 Μαΐου 2010: Το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ εγκρίνει τη συµφωνία stand-by (SBA).

• 9 και 10 Μαΐου 2010: Το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη της ΕΕ εγκρίνουν µηχανισµό
χρηµατοπιστωτικής σταθεροποίησης.

•

18 Μαΐου 2010: Τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ εκταµιεύουν την πρώτη δόση (14,5 δισ. ευρώ)
κοινού δανείου προς την Ελλάδα.
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II. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
9. Οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι του προγράµµατος είναι η αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης και η διατήρηση της δηµοσιονοµικής σταθερότητας:
•

Χρειάζεται επειγόντως δηµοσιονοµική εξυγίανση που θα βελτιώσει τη
διατηρησιµότητα. Άµεση προτεραιότητα είναι η συγκράτηση των χρηµατοδοτικών
αναγκών της κυβέρνησης και η διαβεβαίωση των αγορών σχετικά µε την
αποφασιστικότητα των αρχών να πράξουν ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουν τη
µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη δηµοσιονοµική διατηρησιµότητα. Η εξυγίανση
πρέπει να βασίζεται σε µέτρα που επιφέρουν εξοικονόµηση δαπανών του δηµόσιου
τοµέα και βελτιώνουν την ικανότητα της κυβέρνησης για συγκέντρωση εσόδων.
Παράλληλα, χρειάζονται µέτρα που θα δηµιουργήσουν βεβαιότητα όσον αφορά τη
διάρκεια της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µεταξύ άλλων µε τον προσδιορισµό και
την οριστικοποίηση των µέτρων εξυγίανσης για το 2011 και το 2012, µε την
αναµόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήµατος και την ενίσχυση του
δηµοσιονοµικού πλαισίου. Το πρόγραµµα πρέπει επίσης να εξετάσει συνοδευτικές
διαρθρωτικές πολιτικές, όπως µεταρρυθµίσεις της δηµόσιας διοίκησης και µέτρα για
την καταπολέµηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής.

•

Οι πολιτικές για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα πρέπει να διατηρήσουν τη
σταθερότητα του συστήµατος. Η αντιµετώπιση της στενότητας όσον αφορά τη
ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος έχει επείγοντα χαρακτήρα. Οι
τράπεζες έχασαν την πρόσβαση στις διεθνείς χρηµαταγορές και η χρηµατοδότησή
τους από τα τέλη του 2009 βασίζεται όλο και περισσότερο στις πιστοδοτικές πράξεις
του ευρωσυστήµατος. Για να αποτραπεί η εκροή καταθέσεων, απαιτούνται αξιόπιστα
µέτρα και καλή επικοινωνία που θα προσφέρουν τη διαβεβαίωση για τη σταθερότητα
του συστήµατος. Παράλληλα, θα είναι σηµαντικό να ενισχυθεί η παρακολούθηση
της ρευστότητας και της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων
(συµπεριλαµβανοµένων των µη εξυπηρετούµενων δανείων), µε στόχο την πρόληψη
προβληµάτων σε µεµονωµένες τράπεζες.

10. Μεσοπρόθεσµος στόχος του προγράµµατος είναι η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και η αλλαγή της διάρθρωσης της οικονοµίας προς ένα
αναπτυξιακό µοντέλο στηριζόµενο περισσότερο στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.
Παράλληλα µε τα βραχυπρόθεσµα δηµοσιονοµικά µέτρα για την αντιµετώπιση της
κρίσης, υπάρχει ανάγκη να καταρτιστεί και να εφαρµοστεί ένα φιλόδοξο πρόγραµµα
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για την ενίσχυση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας,
την επίσπευση της ανακατανοµής πόρων από τον τοµέα των µη εµπορεύσιµων αγαθών
και υπηρεσιών προς τον τοµέα των εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για
την τόνωση της ανάπτυξης. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που προάγουν την
ικανότητα της οικονοµίας να παράγει, να αποταµιεύει και να εξάγει είναι κρίσιµες για
την επιτυχία του προγράµµατος και την ανάκαµψη της οικονοµίας. Μεταρρυθµίσεις
χρειάζονται, ιδίως, για τον εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα, την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας και της ευελιξίας των αγορών προϊόντων και εργασίας και τη
δηµιουργία ενός περισσότερο ανοιχτού και προσβάσιµου επιχειρηµατικού
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περιβάλλοντος για εγχώριους και ξένους επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης
της άµεσης συµµετοχής του ∆ηµοσίου στις εγχώριες βιοµηχανίες. Οι βαθιές
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που προβλέπονται στο πρόγραµµα, µεταξύ άλλων και στη
δηµόσια διοίκηση, δεν θα συµβάλουν µόνο στην αντιµετώπιση των προκλήσεων του
παρόντος, αλλά θα προάγουν και τις προοπτικές ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα.
11. Πρωταρχικός στόχος είναι η σταθερή αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας
έναντι των ιδιωτών επενδυτών. Το κακό ιστορικό της Ελλάδας όσον αφορά την
υλοποίηση δεσµεύσεων και υποσχέσεων, όπως και το ιστορικό αναξιόπιστων
δηµοσιονοµικών και µακροοικονοµικών στατιστικών στοιχείων αποτελούν σηµαντικά
πρόσθετα βάρη για το πρόγραµµα. Η Ελλάδα χρειάζεται να βελτιώσει το κύρος της
µέσω ενός θετικού ιστορικού ως προς την υποβολή στοιχείων και την εφαρµογή των
πολιτικών. Αυτό είναι κρίσιµης σηµασίας για την επιτυχία του προγράµµατος, διότι η
Ελλάδα θα χρειαστεί να συγκεντρώσει περίπου 60 δισ. ευρώ από τις χρηµατοπιστωτικές
αγορές, τόσο το 2014 όσο και το 2015 – µετά τη λήξη του προγράµµατος – προκειµένου
να χρηµατοδοτήσει τα ελλείµµατα του δηµόσιου τοµέα, να αναχρηµατοδοτήσει το χρέος
της και να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της έναντι των εταίρων της ζώνης
του ευρώ και του ∆ΝΤ.
Πλαίσιο 4: Κίνδυνοι εξάπλωσης της κρίσης στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στη
ζώνη του ευρώ
Οι δίαυλοι µετάδοσης στις δύο περιοχές είναι διαφορετικοί. Οι δηµοσιονοµικές δυσχέρειες της
Ελλάδας εξαπλώνονται σε άλλα µέλη της ζώνης του ευρώ (Πορτογαλία, Ισπανία και Ιρλανδία) κυρίως
λόγω της αύξησης, κατά την άποψη των επενδυτών, του κινδύνου χώρας. Ενδέχεται να εξαπλοθούν στη
νοτιοανατολική Ευρώπη, κυρίως λόγω δυνητικών προβληµάτων στις θυγατρικές των ελληνικών
τραπεζών, πράγµα το οποίο απαιτεί κατάλληλη προετοιµασία σε αυτές τις χώρες.
Υπήρξε εξάπλωση σε ορισµένα άλλα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ. Στην Ισπανία και την Ιρλανδία
αφενός υπάρχουν δηµόσια ελλείµµατα και χρέη και, αφετέρου, υψηλός βαθµός χρέωσης του ιδιωτικού
τοµέα ως συνέπεια της εκρηκτικής ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων. Η Πορτογαλία έχει µεγάλες
δηµοσιονοµικές ανισορροπίες και το ιδιωτικό χρέος είναι υψηλό, αν και επλήγη λιγότερο από την
«φούσκα» των ακινήτων. Οι χώρες αυτές, υπέστησαν επανεκτίµηση των κινδύνων από τους επενδυτές, οι
οποίοι µείωσαν τα ανοίγµατά τους και στις τέσσερις χώρες. Η Ιταλία απέφυγε την αναταραχή, δεδοµένου
ότι µεγαλύτερο µέρος του δηµόσιου χρέους της ανήκει σε εγχώριους πιστωτές. Οι τράπεζες και οι
ασφαλιστικές εταιρείες της Γαλλίας και της Γερµανίας έχουν µεγάλες απαιτήσεις έναντι της νότιας
Ευρώπης και ως εκ τούτου είναι πιο ευάλωτες (διάγραµµα 7).
∆ιάγραµµα 7: Έκθεση στις οικονοµίες της περιφέρειας της
ευρωζώνης, ανά χώρα προέλευσης (Q4-09)
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ΙαπωνίαΒέλγιο Ιρλανδία Πορτογαλία

Η εξάπλωση στη νοτιοανατολική Ευρώπη είναι περιορισµένη. Οι επενδύσεις στη νοτιοανατολική
Ευρώπη και στην Τουρκία αντιπροσωπεύουν το 17% των περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών
τραπεζών (διάγραµµα 8). Οι θυγατρικές των τραπεζών εκτός της χώρας συνέβαλαν θετικά στα γενικά
κέρδη των οµίλων. Η κυριότερη ανησυχία είναι ότι τα προβλήµατα των µητρικών τραπεζών θα
µπορούσαν να επεκταθούν στις θυγατρικές, µε συνέπειες για χώρες στις οποίες οι ελληνικές τράπεζες
έχουν σηµαντική παρουσία (Ρουµανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία και FYROM). Οι µητρικές τράπεζες
ενδέχεται να αντιµετωπίσουν δυσκολίες στο να παρέχουν τα ανάλογα κεφάλαια για τις θυγατρικές τους ή
ενδέχεται να επαναπατρίσουν ρευστότητα από αυτές. Επιπλέον, οι θυγατρικές ενδέχεται να
αντιµετωπίσουν τη µείωση της εµπιστοσύνης των καταθετών.
∆ιάγραµµα 8: Απαιτήσεις ελληνικών τραπεζών (δις ευρώ)
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III. ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

12. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από µια σηµαντική δηµοσιονοµική προσαρµογή και µια
προσαρµογή του ισοζυγίου πληρωµών. Σύµφωνα µε τις παραδοχές του προγράµµατος,
η σταθεροποίηση του δείκτη δηµόσιου χρέους στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου
(2013-14) θα απαιτήσει βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου από έλλειµµα 8½ τοις
εκατό του ΑΕΠ σε πλεόνασµα λίγο κάτω του 6% του ΑΕΠ. Οµοίως, η µείωση του
ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών σε επίπεδο που ανταποκρίνεται περισσότερο στα
βασικά µεγέθη (έστω 2 έως 3% του ΑΕΠ) θα απαιτήσει, µε δεδοµένες τις µεγάλες
εκροές εισοδήµατος για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους, σε γενικές γραµµές
ισοσκελισµένο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (έναντι ελλείµµατος 10% του ΑΕΠ το
2009).
13. Επιπλέον, η Ελλάδα θα πρέπει να «κολυµπά αντίθετα µε το ρεύµα» στη διάρκεια
της προσαρµογής.
•

Η βραχυπρόθεσµη προοπτική για πραγµατική µεγέθυνση είναι δυσµενής
(πίνακας 3). Η αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ αναµένεται να συρρικνωθεί
σηµαντικά το 2010-2011 και να αρχίσει στη συνέχεια να ανακάµπτει µε αργό ρυθµό.
Το οικονοµικό πρόγραµµα λαµβάνει ως βάση αρνητική αύξηση 4% το 2010 και
2½ % το 2011. Οι µεγάλες αβεβαιότητες, η δαπανηρή εξωτερική χρηµατοδότηση, η
πιστωτική στενότητα και η δηµοσιονοµική εξυγίανση θα επιβαρύνουν τον ιδιωτικό
τοµέα το 2010-11. Ανάκαµψη θα είναι δυνατή µόνον όταν επανέλθει η εµπιστοσύνη
της αγοράς και του ιδιωτικού τοµέα και αρχίσουν να φαίνονται τα αποτελέσµατα των
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.

•

Η προσαρµογή του επιπέδου των εγχώριων τιµών θα καταστήσει τη
δηµοσιονοµική εξυγίανση δυσχερέστερη. Η Ελλάδα πρέπει ταυτόχρονα να
αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα τιµών και να συγκρατήσει τους υψηλούς
λόγους δηµόσιου ελλείµµατος και χρέους. 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 τείνουν να επιβαρύνουν τη
δυναµική του χρέους. Επιπλέον, ένα περιβάλλον χαµηλού ή αρνητικού πληθωρισµού
δεν είναι ευνοϊκό για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση λόγω ονοµαστικών ακαµψιών –
περικοπές των πραγµατικών δαπανών είναι ευκολότερο να επιτευχθούν όταν ο
πληθωρισµός είναι υψηλός.
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Πίνακας 3. Μακροοικονοµικό Πλαίσιο

Πραγµατική ανάπτυξη του ΑΕΠ
Συµβολή εγχώριας ζήτησης
Καθαρή εµπορική συµβόλη
Ανεργία
HICP πληθωρισµός (µέσος όρος)

2009

2010

2011
2012
(ετήσια µεταβολή)

2013

2014

-2
-2.5
0.7

-4.0
-7.5
3.5

-2.6
-5.9
3.2

1.1
-0.7
1.7

2.1
0.8
1.4

2.1
1.0
1.1

9.5

11.9

14.8

15.3

14.9

14.6

1.3

1.9

-0.4

1.2

0.7

0.9

Πηγή: Ελληνικές αρχές και οι υπηρεσίες της Ευρ. Επιτροπής

14. Οι συζητήσεις για τη χάραξη πολιτικής µε τις αρχές ήταν ανοικτές και ειλικρινείς.
Η στάση των αρχών ήταν γενικά πολύ εποικοδοµητική, ακόµη και όταν η συζήτηση
έθιγε πολιτικώς ευαίσθητους τοµείς. Συνέπιπτε η αντίληψη για τη γένεση της κρίσης, τον
περιορισµένο αριθµό διαθέσιµων επιλογών πολιτικής, καθώς και την ανάγκη
κατεπείγουσας δράσης – καθώς η κρίση εξαπλωνόταν στον χρηµατοπιστωτικό και στον
ευρύτερο ιδιωτικό τοµέα.
15. Οι συζητήσεις σχετικά µε τις επιλογές πολιτικής και τις διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις δεν άρχισαν εκ του µηδενός. Η απόφαση (σχετικά µε τη διαδικασία
υπερβολικού ελλείµµατος) και η σύσταση (σχετικά µε τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις)
του Συµβουλίου της ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2010 αποτέλεσαν σηµαντική βάση και
την αφετηρία των συζητήσεων για το πρόγραµµα, ιδίως όσον αφορά τις δηµοσιονοµικές
και διαρθρωτικές πολιτικές. Ο διάλογος σχετικά µε τα θέµατα του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα ήταν, από την άποψη αυτή, λιγότερο προχωρηµένος όταν άρχισαν οι
διαπραγµατεύσεις.
∆ηµοσιονοµική πολιτική
16. Το πρόγραµµα πολιτικής προβλέπει ευρύτατη µακροοικονοµική προσαρµογή, ιδίως
στον δηµόσιο τοµέα. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα προβλέπεται να µειωθεί από σχεδόν
14% του ΑΕΠ το 2009 σε ποσοστό κάτω του 3% του ΑΕΠ το 2014 (πίνακας 4). Σε
σχέση µε µια κατάσταση αµετάβλητων πολιτικών, αυτό θα απαιτήσει δηµοσιονοµικά
µέτρα που να αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010-2014, πέρα και
πάνω από εκείνα που ήδη εφαρµόζονται το 2010 (τα οποία εκτιµώνται από τις υπηρεσίες
της Επιτροπής σε 5½ τοις εκατό του ΑΕΠ). Ο δείκτης χρέους θα αρχίσει να µειώνεται το
2014, αλλά θα παραµείνει κατά περισσότερο από 30 εκατοστιαίες µονάδες υψηλότερος
από το επίπεδο του 2009. Η δηµοσιονοµική και εισοδηµατική πολιτική και οι
διαρθρωτικές πολιτικές, σε συνδυασµό µε αύξηση του δείκτη αποταµίευσης του
ιδιωτικού τοµέα οφειλόµενη στην κρίση και στην πιστωτική στενότητα, προβλέπεται ότι
θα επιφέρουν µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε
περίπου 5½ τοις εκατό του ΑΕΠ το 2013. Το καθαρό εξωτερικό χρέος θα αρχίσει να
µειώνεται το 2013, αφού κορυφωθεί σε ποσοστό µόλις κάτω του 120% του ΑΕΠ.
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Πίνακας 4. Μακρο-δηµοσιονοµική προσαρµογή
2009

2010

2011
2012
(% ΑΕΠ)

2013

2014

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνσησης (άνευ µέτρων)

n.a.

-10.5

-14.2

-15.6

-15.9

-15.6

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνσησης (µετά µέτρων)
Πρωτογενές πλεόνασµα
Τόκοι

-13.6
-8.6
5.0

-8.0
-2.4
5.6

-7.6
-1.0
6.6

-6.5
0.9
7.5

-4.9
3.2
8.1

-2.6
5.9
8.5

Ακαθάριστο δηµόσιο χρέος

115.1

133.2

145.2

148.8

149.6

148.4

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

-13.1
-10.2
-2.9

-10.8
-7.3
-3.6

-8.4
-4.7
-3.8

-6.9
-3.2
-3.8

-5.6
-1.9
-3.7

-4.3
-0.6
-3.6

Εµπορικό ισοζύγιο
Μη - εµπορικά ισοζύγιο
Πηγή: Ελληνικές αρχές και οι υπηρεσίες της Ευρ. Επιτροπής

17. Το µέγεθος των απαιτούµενων µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης στη διάρκεια
της περιόδου 2010-2013 υπερβαίνει κατά πολύ την απαιτούµενη µείωση του
δηµόσιου ελλείµµατος. Αυτό ήταν πηγή παρεξηγήσεων µε τις αρχές. Σε ένα βασικό
σενάριο µε προβολή των δηµοσιονοµικών εξελίξεων χωρίς αλλαγή πολιτικής, το
δηµόσιο έλλειµµα θα αυξανόταν, αντικατοπτρίζοντας µεταξύ άλλων την αρνητική
αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ, την αύξηση των δαπανών για τόκους και για επιδόµατα
ανεργίας και υψηλότερα ποσά για τους µισθούς του ∆ηµοσίου και τις συντάξεις. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο τα µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης από το 2010 έως το
2014 – 18% του ΑΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που είχαν εξαγγελθεί πριν
από τον Μάιο του 2010 – υπερβαίνουν κατά πολύ την µείωση του ελλείµµατος κατά 11
ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ την ίδια περίοδο.

Πλαίσιο 5: Μισθοί στο δηµόσιο τοµέα το 2010
Ο λογαριασµός µισθοδοσίας της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σχεδόν κατά 100% κατά
τη διάρκεια της περιόδου 2000-2008, σε 27.480 εκατοµµύρια ευρώ (11,4% του ΑΕΠ). Κατά
την ίδια περίοδο, το ονοµαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε µόνο κατά 74%. Ο λογαριασµός µισθοδοσίας
του δηµόσιου τοµέα αυξήθηκε περαιτέρω κατά 7½ τοις εκατό το 2009, σε 29.460 εκατοµµύρια
ευρώ (12,4% του ΑΕΠ).
Το 2010 είναι το πρώτο έτος, από την αρχή τουλάχιστον της προηγούµενης δεκαετίας,
κατά το οποίο πρόκειται να µειωθεί ο λογαριασµός µισθοδοσίας του δηµόσιου τοµέα.
Λαµβανοµένων υπόψη των µειώσεων στην προσωρινή απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα και της
κατά 10% περικοπής των επιδοµάτων (σύµφωνα µε την επικαιροποίηση του προγράµµατος
σταθερότητας τον Ιανουάριο 2010), του πλήρους παγώµατος των αποδοχών (από 2
Φεβρουαρίου), της πρόσθετης περικοπής κατά 2% των επιδοµάτων και των περικοπών στα
δώρα Πάσχα, άδειας και Χριστουγέννων (από 3 Μαρτίου), καθώς και των περαιτέρω
περικοπών που ανακοινώθηκαν τον Μάιο (µέσω της πλήρους κατάργησης των δώρων εορτών,
γνωστών και ως 13ος και 14ος µισθός), ο λογαριασµός µισθοδοσίας της γενικής κυβέρνησης
αναµένεται να µειωθεί κατά 10½ τοις εκατό το 2010. Η υποχώρηση των ονοµαστικών µισθών
φθάνει στο 14¼ % συγκριτικά µε το 2009, αν υπολογίσει κανείς ότι τα επιδόµατα
φορολογούνταν σε χαµηλότερη φορολογική κλίµακα, ενώ στο εξής θα περιλαµβάνονται στο
κανονικό κλιµάκιο εισοδήµατος και έτσι θα φορολογούνται µε υψηλότερο συντελεστή.
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18. Οι συστάσεις για τη δηµοσιονοµική πολιτική που είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο
της ΕΕ έπρεπε να προσαρµοστούν. Το ελληνικό πρόγραµµα σταθερότητας του
Ιανουαρίου 2010 και οι αποφάσεις του Συµβουλίου που εκδόθηκαν στα µέσα
Φεβρουαρίου προέβλεπαν µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος σε ποσοστό 8,7% του
ΑΕΠ το 2010 και σε ποσοστό κάτω του 3% του ΑΕΠ το 2012. Από την αρχή της
αποστολής φάνηκε ότι η αξιοπιστία των στόχων αυτών ήταν αµφίβολη για διάφορους
λόγους:
•

Χειρότερη αρχική δηµοσιονοµική θέση. Στις 22 Απριλίου του 2010 η Eurostat
δηµοσίευσε αναθεωρηµένη εκτίµηση για το δηµόσιο έλλειµµα του 2009 από 12,7%
του ΑΕΠ σε 13,6% και ανακοίνωσε πιθανή περαιτέρω αναθεώρηση κατά ποσοστό
µέχρι 0,5% του ΑΕΠ. Εποµένως, ακόµη και αν εφαρµόζονταν πλήρως τα µέτρα που
περιέχονται στις πράξεις του Συµβουλίου και ο λόγος του ελλείµµατος µειωνόταν
κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες, όπως προγραµµατιζόταν τον Ιανουάριο, η απόκλιση
από τον στόχο του 2010 για το έλλειµµα θα ήταν αρκετά σηµαντική.

•

Βαθύτερη ύφεση. Η αυξανόµενη πίεση στις χρηµατοπιστωτικές αγορές
συνεπαγόταν αυξηµένους κινδύνους για τις µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές
εξελίξεις. Ενώ οι αρχές ανέµεναν ήπια ύφεση (-0,3% του ΑΕΠ τον Ιανουάριο), όλες
οι ενδείξεις συνηγορούσαν ότι η ύφεση θα ήταν δριµύτερη και µεγαλύτερης
διάρκειας. Αυτό θα εναντιωνόταν της προγραµµατισµένης µείωσης του ελλείµµατος,
θα επιδείνωνε τη δυναµική του χρέους και θα σήµαινε µεγαλύτερες ενδεχόµενες
υποχρεώσεις από τον τραπεζικό τοµέα.

•

Έλλειψη συγκεκριµένων µέτρων για τα τελευταία έτη της περιόδου αναφοράς.
Παρά τις αποφάσεις για σηµαντική δηµοσιονοµική εξυγίανση (που εξαγγέλθηκαν
στο τέλος του 2009 µε τον προϋπολογισµό του 2010 και στη συνέχεια τον Ιανουάριο,
Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2010), δεν υπήρχαν συγκεκριµένα σχέδια για τον τρόπο
µείωσης του δηµοσίου ελλείµµατος το 2011 και 2012. Επιπλέον, η προθεσµία του
2012 για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος δεν ήταν πλέον αξιόπιστη λόγω
της χειρότερης αρχικής θέσης και των οικονοµικών προοπτικών.

19. Η προγραµµατισµένη προσαρµογή βασίζεται πρωτίστως σε περικοπές δαπανών
(πίνακας 5). Θα πραγµατοποιηθούν περικοπές δαπανών που αντιστοιχούν στο 7% του
ΑΕΠ. Η πείρα αποδεικνύει ότι η εξυγίανση που βασίζεται στις δαπάνες έχει µεγαλύτερες
πιθανότητες επιτυχίας, ιδίως όταν πρόκειται για µεγάλες προσπάθειες εξυγίανσης. Οι
περικοπές αυτές και η αντίστοιχη αποδέσµευση πόρων για τον ιδιωτικό τοµέα
αναµένεται επίσης να συµβάλουν στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας σε µια
µεσοπρόθεσµη προοπτική. Οι αυξήσεις των εσόδων ήταν απαραίτητες µε δεδοµένη την
κλίµακα των προσπαθειών εξυγίανσης. Τα φορολογικά µέτρα αντιστοιχούν στο 4% του
ΑΕΠ, αλλά εξαιρούν τις αυξήσεις της άµεσης φορολογίας και του κόστους παραγωγής,
καθώς αυτές θα ήταν επιζήµιες για την ανταγωνιστικότητα. Οι αρχές εφαρµόζουν µια
σειρά µέτρων για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής: παρότι αποτελούν κρίσιµο
συστατικό της δέσµης µέτρων για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, τα µέτρα αυτά δεν
λαµβάνονται υπόψη στις δηµοσιονοµικές προβλέψεις του προγράµµατος για λόγους
σύνεσης· η απόδοση των µέτρων κατά της φοροδιαφυγής είναι δύσκολο να
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προσδιοριστεί ποσοτικά και γίνεται εµφανής µόνο µε την πάροδο του χρόνου. Γενικά, τα
µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης προσδιορίστηκαν ποσοτικά µε σύνεση, αφήνοντας
περιθώριο για καλύτερη δηµοσιονοµική επίδοση. Σε περίπτωση καλύτερων από τα
αναµενόµενα δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων, οι αρχές δεσµεύτηκαν να επιταχύνουν
τη µείωση του ελλείµµατος σε σύγκριση µε τους στόχους του προγράµµατος.
20. Το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί µε τρόπο που να µεγιστοποιεί την
αξιοπιστία και τη δυνατότητα εκτέλεσης:
•

Η εξυγίανση είναι έντονα εµπροσθοβαρής. Μετά την εφαρµογή µέτρων κατά το
2010 που αντιστοιχούν στο 8% του ΑΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
εξαγγέλθηκαν µέχρι τον Μάρτιο του 2010), το 2011 θα εφαρµοστούν µέτρα
εξυγίανσης που αντιστοιχούν στο 4% του ΑΕΠ (συµπεριλαµβάνεται το αποτέλεσµα
εκ µεταφοράς). Η προσαρµογή θα είναι µικρότερη – θα κυµαίνεται από 2 έως 2½
τοις εκατό του ΑΕΠ – το 2012, 2013 και 2014.

•

Τα δύσκολα µέτρα θα νοµοθετηθούν και θα εφαρµοστούν στην αρχή. Αυτό
ισχύει για τις περικοπές των ονοµαστικών µισθών και συντάξεων και για την αύξηση
του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Από την άλλη πλευρά, τα µέτρα που
είναι περισσότερο διοικητικής φύσεως (όπως η εξοικονόµηση πόρων από τη
µεταρρύθµιση της τοπικής αυτοδιοίκησης) λαµβάνονται υπόψη στις προβλέψεις σε
µεταγενέστερο στάδιο.

•

Τα µέτρα είναι διαρθρωτικής φύσεως. Από τη συνολική δέσµη µέτρων, λίγα µόνο
(που αντιστοιχούν σε περίπου 1½ τοις εκατό του ΑΕΠ) λαµβάνονται εφάπαξ ή έχουν
προσωρινό χαρακτήρα. Τα µέτρα αυτά αφορούν προσωρινές εισφορές επί των
κερδοφόρων επιχειρήσεων και την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισµάτων, καθώς και
την πώληση αδειών τυχερών παιγνίων, και πρόκειται, στη συνέχεια, να
υποκατασταθούν από µόνιµα µέτρα.

•

Τα µέτρα είναι πλήρως προσδιορισµένα. Όλα τα µέτρα για το 2010 και το 2011
και σχεδόν όλα τα µέτρα που απαιτούνται για το 2012 έχουν προσδιοριστεί από
κοινού µε τις αρχές και έχουν ποσοτικοποιηθεί προσεκτικά. Η Βουλή έχει ήδη
εγκρίνει τα µέτρα αυτά και έχει θεσπίσει όσα πρόκειται να εφαρµοστούν το 2010,
δηµιουργώντας έτσι βεβαιότητα όσον αφορά την ουσιαστική εφαρµογή τους.

21. Αναπόφευκτες είναι µεγάλες περικοπές των µισθών του δηµοσίου τοµέα και των
συντάξεων. Το 2009, ο λογαριασµός µισθοδοσίας και συντάξεων ανήλθε στα τρία
τέταρτα περίπου των συνολικών πρωτογενών δαπανών και αποτελούσε την πιο δυναµική
συνιστώσα των δαπανών κατά την περασµένη δεκαετία (πλαίσιο 5). Εποµένως, οι
περικοπές των µέσων µισθών και συντάξεων είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η
απαιτούµενη προσαρµογή, ακόµη και αν ληφθεί υπόψη η δέσµευση των αρχών να
µειώσουν την απασχόληση και να ελέγξουν τις αποκλίσεις µεταξύ ονοµαστικών και
πραγµατικών µισθών ή να αναστείλουν την τιµαριθµική αναπροσαρµογή των
συντάξεων.
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•

Οι περικοπές των µισθών συνίστανται στην κατάργηση των δώρων Πάσχα, άδειας
και Χριστουγέννων και την αντικατάστασή τους από ένα κατ’ αποκοπή ποσό (1000
ευρώ) για όσους έχουν αποδοχές (ακαθάριστες) κάτω των 3000 ευρώ µηνιαίως.
Επιπλέον, µειώνονται και τα επιδόµατα (προσαυξήσεις του µισθού) που
καταβάλλονται στους υψηλόµισθους υπαλλήλους.

•

Οι περικοπές των συντάξεων συνίστανται επίσης στην κατάργηση των δώρων
Πάσχα, άδειας και Χριστουγέννων και την αντικατάστασή τους από ένα κατ’
αποκοπή ποσό (800 ευρώ) για τις µηνιαίες συντάξεις (ακαθάριστες) κάτω των 2.500
ευρώ. Οι υψηλότερες συντάξεις, των οποίων το ακαθάριστο ποσό υπερβαίνει τα
1400 ευρώ µηνιαίως, µειώνονται κατά 8% κατά µέσο όρο, µε αρχή το 2010. Το
µέτρο αυτό θίγει περίπου το 10% των συνταξιούχων.
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Πίνακας 5: Μέτρα προσαρµογής εντός του προγράµµατος
2010
Εισπρακτικά µέτρα
Αύξηση του ΦΠΑ
Αύξηση ειδικού φόρου στα καύσιµα
Αύξηση ειδικού φόρου στα τσιγάρα
Αύξηση ειδικού φόρου στα αλκοολούχα ποτά

2011
% ΑΕΠ
0.5%
0.3%
0.1%
0.1%
0.0%

Εισπρακτικά µέτρα
Ειδικά σε µη αλκοολούχα ποτά
Άδειες παίγνιων
∆ικαιώµατα παιγνίων
ΦΠΑ - ευρύτερη βάση
Πιθανή φορολογία
Αυξήση της νοµικής αξίας των ακινήτων

2013
% ΑΕΠ
0.7%
Εισπρακτικά µέτρα
0.1% Πιθανή φορολογία
0.1% Άδειες παίγνιων
0.2%
0.1%
0.0%
0.1%

Μείωση συντάξεων (υψηλότερες συντάξεις)
Καταργησή του επιδόµατος αλληλεγγύης

0.1%

Εισαγωγή νόµου ενιαίας δηµόσιας µισθοδοσίας

1.2%
Μέτρα ∆απανών
0.2% Μειώσεις δηµοσίων επενδύσεων
0.1% Μειώση ∆ηµοσίων υπαλλήλων
0.0% ∆οκιµαστικό επίδοµα ανεργίας

0.2%

Πάγωµα συντάξεων

0.0% Πάγωµα συντάξεων

0.1% Άγνωστα µέτρα

Αποκοπή συντάξεων (13ης 14ης µηνιαίας δόσης)
Μειώσεις δηµοσίων επενδύσεων

0.6%
0.2%

Μεταφορά από το προηγούµενο έτος
Εξοικονόµισεις εκ του προγράµµατος Καλλικράτης
Μείωση συντάξεων (υψηλότερες συντάξεις)
Μειώσεις δηµοσίων επενδύσεων

0.2% Εξοικονόµισεις εκ του προγράµµατος Καλλικράτης
0.2% Αποκοπή µεταβιβάσεων σε δηµόσιες οντότητες
0.1% Μειωσή λειτουργικών εξόδων
0.2%

0.2%
0.4%
0.4%

4.1%

2.4%

Μέτρα ∆απανών
Αποκοπή µισθών (13ου 14ου µισθός, επιδόµατα)
Ενδιάµεση κατανάλωση

1.9%
0.5%
0.3%

Εισπρακτικά µέτρα
Μεταφορά από το προηγούµενο έτος
Μεταφορά από το προηγούµενο έτος
Μεταφορά από το προηγούµενο έτος
Μεταφορά από το προηγούµενο έτος
Φορολογια σε µη αδειοδοτηµενες εγκαταστάσεις
Φοόρος σε αγαθά πολυτελείας
Λογιστικός προσδιορισµός εισοδήµατος
∆ικαιώµατα παιγνίων
Άδειες παιγνίων
Ειδική εισφορά σε επικερδής εταιρείες
Εισφορές σε παράνοµα κτίρια
ΦΠΑ - αλλαγές στις κατηγορίες, ευρύτερη βάση
Πράσινος φόρος
Πιθανή φορολογία
Αυξήση της νοµικής αξίας των ακινήτων
Φορολογία µισθού ανά είδος (αυτοκίνητα)

2012
% ΑΕΠ
2.9%
0.4%
0.1%
0.1%
0.0%
0.4%
0.0%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.2%
0.4%
0.1%
0.2%
0.2%
0.1%

Μέτρα ∆απανών
Μεταφορά από τον προηγούµενο έτος
Ενδιάµεση κατανάλωση

ΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ
2.5%
Πηγές: Ελληνικές Αρχές, Υπηρεσίες της Ευρ. Επιτροπής, και µέλη του ∆ΝΤ
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% ΑΕΠ
-0.3%
0.0%
-0.3%

1.7%
Μέτρα ∆απανών
0.2% Μειώση ∆ηµοσίων υπαλλήλων
0.3% Πάγωµα συντάξεων
0.2% Εξοικονόµισεις εκ του προγράµµατος Καλλικράτης

2.3%
0.2%
0.1%
1.8%

0.2%

2.0%

∆ιαρθρωτικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις
22. Το πρόγραµµα προβλέπει την υλοποίηση µιας φιλόδοξης µεταρρύθµισης του
συνταξιοδοτικού συστήµατος.
•

∆ιάγνωση -- Οι αρχές συµφώνησαν ότι το σηµερινό σύστηµα δεν ήταν βιώσιµο και
θα οδηγούσε σε αδυναµία πληρωµών εάν δεν ληφθούν µέτρα προκειµένου να τεθεί
σε υγιή βάση – σε περίπτωση απραξίας, το ταµείο των αυταπασχολούµενων θα
αντιµετωπίσει προβλήµατα ρευστότητας ήδη από το δεύτερο εξάµηνο του 2010. Σε
βάση αµετάβλητης πολιτικής, η Ελλάδα εµφανίζει κενό διατηρησιµότητας ύψους
14,1% του ΑΕΠ, σε σύγκριση µε µέσο όρο της ΕΕ 6,5% του ΑΕΠ (πλαίσιο 6). Η
δαπάνη για συντάξεις ως µερίδιο του ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί (µε αµετάβλητη
πολιτική και βάσει ανάλυσης µερικής ισορροπίας) κατά 12,5 ποσοστιαίες µονάδες
έως το 2060 σε σχέση µε το 2010, πολύ πάνω από τον µέσο όρο της ΕΕ που είναι 2,4
µονάδες του ΑΕΠ.

•

∆ιαδικασία -- Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πρότεινε στις 9
Φεβρουαρίου 2010 τη µεταρρύθµιση του συστήµατος. Το σχέδιο µεταρρύθµισης
προέβλεπε αύξηση της µέσης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 63 έτη, διαχώριζε τη
χρηµατοδότηση των συστηµάτων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και
συνταξιοδότησης και αύξανε την ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών στον
δηµόσιο τοµέα. Θεωρώντας ότι το σχέδιο δεν ήταν αρκετά φιλόδοξο, η Επιτροπή και
το ∆ΝΤ εισηγήθηκαν στις αρχές ότι θα έπρεπε να ενισχύσουν την πρότασή τους. Οι
αρχές αντέδρασαν θετικά στις περισσότερες εισηγήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της
αυτόµατης προσαρµογής της ηλικίας συνταξιοδότησης στις αυξήσεις του
προσδόκιµου ζωής. Η Επιτροπή και το ∆ΝΤ τόνισαν επίσης την ανάγκη να είναι
εµπροσθοβαρής η εφαρµογή της µεταρρύθµισης.

•

Αποτέλεσµα -- Τα υπάρχοντα ασφαλιστικά ταµεία θα συγχωνευθούν σε τρία και θα
εισαχθεί 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 από το 2020 και µετά. Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών
στον δηµόσιο τοµέα θα εφαρµοστεί σταδιακά αµέσως µετά την έγκριση της
µεταρρύθµισης και θα ολοκληρωθεί έως τον ∆εκέµβριο του 2013. Θα τροποποιηθεί
ο τύπος απονοµής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήµα ώστε να ενισχυθεί η σχέση
µεταξύ των εισφορών που καταβάλλονται και των παροχών που λαµβάνονται, µε το
ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 1,2%,
και τις συντάξεις να τιµαριθµοποιούνται. Η µεταρρύθµιση θα εξαλείψει τα κίνητρα
για συνταξιοδότηση πριν από την νοµοθετικώς καθορισµένη ηλικία. Ειδικότερα, οι
συνταξιοδοτικές παροχές θα µειώνονται κατά 6% ετησίως για τα άτοµα που
συνταξιοδοτούνται µεταξύ των ηλικιών 60 και 65, µε περίοδο συνεισφορών
µικρότερη των 40 ετών.
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•

Συνέχεια -- Το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε νοµοσχέδιο για τη µεταρρύθµιση της
κοινωνικής ασφάλισης και των συνταξιοδοτικών συστηµάτων στις 10 Μαΐου 2010.
Πριν από την υποβολή του νοµοσχεδίου στη Βουλή, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή
θα παρουσιάσει προβλέψεις σχετικά µε τις συνταξιοδοτικές δαπάνες κατά την
περίοδο 2010-2060. Με βάση τον υπολογισµό αυτό, η επιτροπή οικονοµικής
πολιτικής της ΕΕ θα προβεί σε προκαταρκτική εκτίµηση της µακροπρόθεσµης
επίπτωσης της µεταρρύθµισης µε διαδικασία εξέτασης από οµοτίµους. Τα
αποτελέσµατα της εξέτασης από οµοτίµους θα αποτελέσουν σηµαντικό στοιχείο για
να εκτιµηθεί κατά πόσον η µεταρρύθµιση θα επιτύχει τον προβλεπόµενο περιορισµό
της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών. Εάν χρειαστεί, θα ζητηθούν από τις
ελληνικές αρχές περαιτέρω µεταβολές στο νοµοσχέδιο.
Πλαίσιο 6: Μεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος
Η δηµογραφική γήρανση µακροπρόθεσµα ενέχει κινδύνους για τα δηµόσια οικονοµικά. Η
Ελλάδα έχει µια από τις µεγαλύτερες προβλεπόµενες αυξήσεις των συνταξιοδοτικών δαπανών στην
ΕΕ, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος είναι
αναπόφευκτη. Τα µέτρα που συµφωνήθηκαν για τη συγκράτηση της αύξησης των συνταξιοδοτικών
δαπανών κάτω από τον µέσο όρο της ζώνης του ευρώ θα έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στα δηµόσια
οικονοµικά ήδη εντός των επόµενων δύο δεκαετιών. Το διάγραµµα 10 απεικονίζει προβλέψεις για
το χρέος βασιζόµενες στις µεσοπρόθεσµες δηµοσιονοµικές εξελίξεις από το πρόγραµµα έως το
2014, οι οποίες στη συνέχεια επεκτείνονται µε το βασικό µακροοικονοµικό σενάριο της έκθεσης για
τη δηµογραφική γήρανση του 2009. Το διάγραµµα δείχνει ότι το χρέος θα αρχίσει να αυξάνεται
µετά από µια περίοδο σταθεροποίησης (σε επίπεδο περίπου 100% του ΑΕΠ), εάν εφαρµοστεί
πρόγραµµα µεσοπρόθεσµης εξυγίανσης χωρίς να επέλθουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στο
συνταξιοδοτικό σύστηµα. Εάν, επιπλέον, η σχεδιαζόµενη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού
συστήµατος εφαρµοστεί πλήρως, το δηµόσιο χρέος θα µειώνεται σταθερά.
∆ιάγραµµα 9: Σενάρια µακροχρόνιας εξέλιξης δηµοσίου χρέους
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23. Το πρόγραµµα προβλέπει επίσης την εφαρµογή σηµαντικών µεταρρυθµίσεων για
την ενδυνάµωση του συστήµατος διαχείρισης του προϋπολογισµού και του
δηµοσιονοµικού πλαισίου. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές θα αντιµετωπίσουν τα βαθιά αίτια
των διαρκών υπερβάσεων δαπανών και θα υποστηρίξουν τη στρατηγική εξυγίανσης για
τα προσεχή έτη. Τα κάτωθι βασικά στοιχεία συµφωνήθηκαν µε τις αρχές: i) εισαγωγή
ενός µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου για τη γενική κυβέρνηση βάσει ενός
τριετούς κυλιόµενου ανώτατου ορίου δαπανών για το κράτος, τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης και την τοπική αυτοδιοίκηση· ii) ενισχυµένες διαδικασίες προϋπολογισµού
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µε την εισαγωγή δεσµευτικών ανώτατων ορίων δαπανών για κάθε υπουργείο, σύµφωνα
µε τον στόχο για το έλλειµµα· iii) ενδυνάµωση της θέσης του Υπουργείου Οικονοµικών
σε σχέση µε τα υπόλοιπα υπουργεία, τόσο κατά την φάση προετοιµασίας όσο και
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, και εισαγωγή υποχρεωτικού αποθεµατικού έκτακτων
αναγκών στον προϋπολογισµό· iv) µεταρρύθµιση του Γ.Λ.Κ., µε στόχο την ενδυνάµωση
του ρόλου του στη χάραξη της δηµοσιονοµικής πολιτικής και στον σχεδιασµό και τον
έλεγχο του προϋπολογισµού· και v) δηµιουργία ανεξάρτητης δηµοσιονοµικής υπηρεσίας
για τη διενέργεια ανεξάρτητου και εξειδικευµένου ελέγχου στα δηµόσια οικονοµικά. Η
αντίδραση των αρχών στις προτάσεις αυτές ήταν θετική.
24. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µεταρρυθµίσεις του φορολογικού συστήµατος και της
φορολογικής διοίκησης. Πρόσφατα ψηφίστηκε φορολογικό νοµοσχέδιο το οποίο θα
καταστήσει το φορολογικό σύστηµα πιο αποτελεσµατικό και δίκαιο, καθιστώντας το
σύστηµα φορολογίας εισοδήµατος πιο προοδευτικό. Η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει
περαιτέρω το φορολογικό σύστηµα προκειµένου να απλοποιηθεί και να αυξηθεί η
αποδοτικότητά του, εφόσον χρειάζεται. Παράλληλα, οι αρχές θα εισαγάγουν
µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης. Θα διασφαλίσουν τα έσοδα
από τους φορολογούµενους µε τα µεγαλύτερα εισοδήµατα, θα καθιερώσουν
αυστηρότερη εφαρµογή του νόµου και έλεγχο των ατόµων µε µεγάλη περιουσία, θα
ενισχύσουν την τήρηση της νοµοθεσίας ως προς τη δήλωση και πληρωµή του ΦΠΑ και
θα µειώσουν τις ανείσπρακτες ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές. Μεσοπρόθεσµα, η
κυβέρνηση θα σχεδιάσει ένα πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων σε βασικούς τοµείς
συµµόρφωσης µε το φορολογικό σύστηµα που περιλαµβάνουν: 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.
Οι αρχές θα βασιστούν στην τεχνική βοήθεια από το ∆ΝΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για τα θέµατα αυτά.
25. Καθώς ο δηµόσιος τοµέας είναι υπεύθυνος για πολλά από τα προβλήµατα της
Ελλάδας, η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης επείγει και αποτελεί βασικό
στοιχείο του προγράµµατος. Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, η
κυβέρνηση έχει ήδη εισαγάγει µέτρα για τη συγκράτηση των µισθών του ∆ηµοσίου
µέσω τιµών και ποσοτήτων. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης µεγάλη εξοικονόµηση
πόρων από τη µεταρρύθµιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, το πρόγραµµα έθεσε
πρόσθετες προϋποθέσεις όσον αφορά τους µισθούς του δηµόσιου τοµέα, ζητώντας
συγκεκριµένα την κατάρτιση ενιαίου και διαφανούς µισθολογίου, το οποίο θα οδηγήσει
στον εξορθολογισµό του συστήµατος, θα αποτρέπει τις απάτες και τις ανισότητες και
τελικά θα οδηγήσει σε εξοικονόµηση πόρων. Επιπλέον, το πρόγραµµα περιέχει
προϋποθέσεις σχετικά µε τη λειτουργική αξιολόγηση της δηµόσιας διοίκησης, ώστε να
γίνει απολογισµός σχετικά µε τη χρήση πόρων για την εκτέλεση κυβερνητικών
λειτουργιών, να καθοριστούν δράσεις εξορθολογισµού της δηµόσιας διοίκησης και να
αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα και καταλληλότητα των υπαρχόντων κοινωνικών
προγραµµάτων. Θα δροµολογηθεί η απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων και θα ζητηθεί
από την ελληνική κυβέρνηση να ενεργήσει µε βάση τα πορίσµατά της έως τον Ιούνιο
του 2011 και στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισµού για το 2012.
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Άλλες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
26. Το πρόγραµµα πολιτικής περιλαµβάνει φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις των αγορών
εργασίας και προϊόντων. Η επίδοση της Ελλάδας υστερεί σε πολλούς τοµείς (Πλαίσιο
7). Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις θα συµβάλουν στην υλοποίηση του προγράµµατος
µακροοικονοµικής προσαρµογής µε την τόνωση της ανάπτυξης και τη στήριξη της
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Οι µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της αδήλωτης
εργασίας θα διευρύνουν την επίσηµη οικονοµία, αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό τους
εισπραττόµενους φόρους. Οι µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας θα επιταχύνουν τη
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και θα αυξήσουν τη µισθολογική ευελιξία. Οι
µεταρρυθµίσεις της αγοράς προϊόντων, ιδίως στον τοµέα των υπηρεσιών, θα
διευκολύνουν την είσοδο στην αγορά, θα µειώσουν το κέρδος συγκεκριµένων οµάδων
κεκτηµένων συµφερόντων και θα συµβάλουν στη χαλιναγώγηση των πιέσεων στις τιµές.
Εκτός από τις πτυχές της αποδοτικότητας, µεταρρυθµίσεις χρειάζονται επίσης για τη
βελτίωση της ισότητας, που θα αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους και
τους µακροπρόθεσµα ανέργους και θα βελτιώσουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες.
27. Ειδικότερα, το πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων είναι καίριας σηµασίας για να επιλύσει
η Ελλάδα τα προβλήµατα ανταγωνιστικότητας. Ως παράδειγµα, ο πληθωρισµός τιµών
σταθερά υπερέβαινε τον πληθωρισµό τιµών των άλλων κρατών µελών της ζώνης του
ευρώ, εν µέρει εξαιτίας της κακής λειτουργίας των αγορών που οδηγεί σε άνοδο των
τιµών. Κατά δεύτερο λόγο, οι µισθολογικές εξελίξεις δεν προνοούν για τις ιδιαίτερες
περιστάσεις συγκεκριµένων επιχειρήσεων και περιφερειών. Τρίτον, ένας
αναποτελεσµατικός δηµόσιος τοµέας καταπνίγει την επιχειρηµατική δραστηριότητα
µέσω υπερβολικών κανονιστικών ρυθµίσεων και παράγει ακριβές και κακής ποιότητας
δηµόσιες υπηρεσίες. Τέλος, οι δηµόσιες πολιτικές, από την εκπαίδευση έως την Ε&Α
και την καινοτοµία, δεν κατορθώνουν να παράσχουν επαρκή στήριξη στους παράγοντες
που συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας.
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28. Το πρόγραµµα δίνει προτεραιότητα στις µεταρρυθµίσεις εκείνες που έχουν µεγάλη
µακροοικονοµική επίπτωση βραχυπρόθεσµα έως µεσοπρόθεσµα και τις ιεραρχεί
ανάλογα. ∆ιάφορες µεταρρυθµίσεις είχαν συζητηθεί µεταξύ των υπηρεσιών της
Επιτροπής και προηγούµενων κυβερνήσεων. Οι απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις είναι
φιλόδοξες στον κατάλληλο βαθµό, καθώς η επίδοση της χώρας υπολείπεται σε όλους
τους τοµείς πολιτικής – αγορά εργασίας και προϊόντων, δηµόσια διοίκηση – του µέσου
όρου της ΕΕ. Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή τους, το εύρος και το χρονοδιάγραµµα
των απαιτήσεων του προγράµµατος έχουν επιλεγεί προσεκτικά, δίνοντας προτεραιότητα
σε εκείνες που µπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση τα προσεχή
έτη, καθώς η οικονοµία θα διέρχεται µια επίπονη διαδικασία προσαρµογής και, στο
µέτρο του δυνατού, ευθυγραµµίζοντας τις µεταρρυθµίσεις µε το χρονοδιάγραµµα
µεταρρυθµίσεων των ελληνικών αρχών.
Μεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας
29. Το πρόγραµµα δεν περιλαµβάνει όρους και προϋποθέσεις σχετικά µε τους µισθούς
του ιδιωτικού τοµέα. Το θέµα της επιβολής ή µη παρόµοιων όρων και προϋποθέσεων
συζητήθηκε µεταξύ των αρχών και του προσωπικού της Επιτροπής, του ∆ΝΤ και της
ΕΚΤ. Από τεχνική άποψη, οι αρχές θα µπορούσαν να επιβάλουν µείωση των µισθών του
ιδιωτικού τοµέα, µεταξύ άλλων µέσω κατάργησης των δώρων, αλλαγών στην αµοιβή
της υπερωριακής εργασίας και περικοπής των ελάχιστων µισθών. Η ιδέα να επιβληθεί
γενική περικοπή στους µισθούς του ιδιωτικού τοµέα τελικά δεν έγινε δεκτή, για
διάφορους λόγους:
•

Η επιβολή περικοπής στους µισθούς του ιδιωτικού τοµέα πιθανότατα θα
συνεπαγόταν ακόµη µεγαλύτερη διατάραξη της οικονοµικής δραστηριότητας το
2010-11. Αυτό θα καθιστούσε τη δηµοσιονοµική εξυγίανση ακόµη δυσχερέστερη
και ενδεχοµένως θα διακινδύνευε τη διατηρησιµότητα σε σχέση µε το χρέος.

•

Η ολιγοπωλιακή φύση πολλών τοµέων της ελληνικής οικονοµίας σηµαίνει ότι
περικοπές του κόστους εργασίας θα είχαν απορροφηθεί από αυξήσεις των τιµών, µε
µειωµένη επίπτωση στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα.

•

Η διάρθρωση των εξαγωγών της Ελλάδας συγκεντρώνεται σε εξαγωγές υπηρεσιών,
οι οποίες δεν είναι ελαστικές ως προς τις τιµές, και σε προϊόντα έντασης κεφαλαίου
(όπως χηµικά και φαρµακευτικά), για τα οποία το κόστος της εργασίας είναι
δευτερεύουσα συνιστώσα.

•

Η περικοπή των µισθών του ιδιωτικού τοµέα θα συνέβαλε σε περισσότερο άνιση
κατανοµή του εισοδήµατος στην κοινωνία.

30. Αντίθετα, το πρόγραµµα προβλέπει ενίσχυση των µηχανισµών καθορισµού των
µισθών η οποία θα υποστηρίξει την προσαρµογή µέσω των δυνάµεων της αγοράς.
Με τη στρατηγική αυτή συµφώνησαν οι αρχές, τα συνδικάτα και οι εκπρόσωποι της
βιοµηχανίας. Αν και αναγνώρισαν την ανάγκη να θεσπιστούν ορισµένες αλλαγές στο
σύστηµα µισθολογικών διαπραγµατεύσεων, οι εκπρόσωποι της βιοµηχανίας τόνισαν ότι
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τα εµπόδια για την εξωτερική ανταγωνιστικότητα είχαν περισσότερη σχέση µε το µη
φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, την υπερβολική γραφειοκρατία και τις ανεπάρκειες
των δηµοσίων θεσµών παρά µε το υπερβολικό κόστος εργασίας. Παράλληλα µε τις
µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, αναµένεται ότι οι περικοπές των µισθών του
δηµόσιου τοµέα και η µείωση της δηµόσιας απασχόλησης θα έχουν αντίκτυπο στους
µισθούς του ιδιωτικού τοµέα µέσω του ότι µπορούν να αποτελέσουν «παράδειγµα προς
µίµηση» (demonstration effect).
31. Οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας και τους µισθούς θα συµβάλουν στη
συγκράτηση αδικαιολόγητων πιέσεων επί των µισθών, οι οποίες επηρεάζουν
αρνητικά την ελληνική ανταγωνιστικότητα. Οι µεταρρυθµίσεις θα διευκολύνουν την
είσοδο στην επίσηµη αγορά εργασίας οµάδων, όπως οι γυναίκες και οι νέοι, καθώς και
τη µετατροπή των προσωρινών σε µόνιµες συµβάσεις. Οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά
εργασίας και τους µισθούς θα δώσουν επίσης τη δυνατότητα στις µεταρρυθµίσεις του
δηµόσιου τοµέα να πιέσουν σύντοµα προς τα κάτω τους µισθούς του ιδιωτικού τοµέα
και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα. ∆εδοµένης της ευαισθησίας του θέµατος των
µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασίας και στους µισθούς, αποφασίστηκε να τηρηθεί µια
προσέγγιση δύο φάσεων µετά από διαβούλευση µε τις αρχές (ιδίως µε το Υπουργείο
Εργασίας) και µε τους κοινωνικούς εταίρους. Πρώτα, η κυβέρνηση θα δροµολογήσει ένα
κοινωνικό συµβόλαιο µε τους κοινωνικούς εταίρους για να διαµορφωθεί οµοφωνία
σχετικά µε την αποκέντρωση των µισθολογικών διαπραγµατεύσεων (ώστε να
επιτρέπεται σε τοπικό επίπεδο εξαίρεση από αυξήσεις των µισθών που συµφωνούνται σε
κλαδικό επίπεδο), την εισαγωγή µισθών κατώτερων του ελάχιστου για τους νέους και
τους µακροχρόνια ανέργους, την αναθεώρηση σηµαντικών πτυχών των κανόνων για τις
απολύσεις και τις σχετικές αποζηµιώσεις και την αναθεώρηση των κανονισµών για τη
µερική και προσωρινή απασχόληση. ∆εύτερον, η κυβέρνηση θα θέσει σε ισχύ τις
απαιτούµενες αλλαγές στους µηχανισµούς καθορισµού των µισθών και στους θεσµούς
της αγοράς εργασίας.
Μεταρρυθµίσεις των αγορών προϊόντων
32. Η δέσµη µέτρων πολιτικής καλύπτει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων των αγορών
προϊόντων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος.
•

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να θεσπίσει τους επόµενους µήνες την οριζόντια νοµοθεσία
για την εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, καθώς και ορισµένες ειδικές
νοµοθετικές διατάξεις κατά τοµείς. Ωστόσο, το πρόγραµµα ζητεί περισσότερο
φιλόδοξη εφαρµογή, ώστε οι βασικές αρχές να εφαρµοστούν γρήγορα σε τοµείς
όπως ο τουρισµός, η εκπαίδευση και το λιανικό εµπόριο και, σε επόµενο στάδιο, στα
κλειστά επαγγέλµατα για τα οποία δεν υπήρχαν σχέδια ελευθέρωσης (ελεγκτές,
δικηγόροι, φαρµακοποιοί, µηχανικοί, αρχιτέκτονες).

•

Έχουν προχωρήσει οι εργασίες σχετικά µε την απλοποίηση των απαιτήσεων για την
έναρξη νέων επιχειρήσεων, την ελάττωση των επιβαρύνσεων αδειοδότησης, τη
µείωση των διοικητικών βαρών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και τη

27

δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας για τις δηµόσιες προµήθειες στο σύνολό
τους.
•

Στον τοµέα της ενέργειας, οι προϋποθέσεις του προγράµµατος περιλαµβάνουν την
ουσιαστική εφαρµογή των βασικών οδηγιών για την ηλεκτρική ενέργεια και το
φυσικό αέριο και ορίζουν προθεσµίες, οι οποίες προτάθηκαν από τις αρχές, για την
εφαρµογή των σχεδίων να αυξηθεί η ανεξαρτησία της ρυθµιστικής αρχής ενέργειας,
να ελευθερωθούν οι διάφοροι κλάδοι της ενέργειας και να εξορθολογιστούν τα
καταναλωτικά τιµολόγια.

•

Στον τοµέα των µεταφορών, οι προϋποθέσεις του προγράµµατος αντανακλούν την
ανάγκη να δοθεί τέλος στις σταθερά µεγάλες ζηµίες του σιδηροδροµικού τοµέα,
πρώτα µε την υποβολή σχεδίου και στη συνέχεια µε τη λήψη των σχετικών µέτρων.
Επιπλέον, η εφαρµογή των οδηγιών της ΕΕ για τους σιδηροδρόµους αναµένεται
επίσης να ανοίξει την αγορά σε ανταγωνιστές.
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Πλαίσιο 7: Συγκριτική αξιολόγηση της επίδοσης της Ελλάδας ως προς τις
διαρθρωτικές πολιτικές
Οι όροι του προγράµµατος όσον αφορά τις διαρθρωτικές πολιτικές στην Ελλάδα στηρίζονται σε
ανάλυση βάσει στοιχείων. Η συγκριτική αξιολόγηση των διαρθρωτικών πολιτικών µε βάση
µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί από την επιτροπή οικονοµικής πολιτικής της ΕΕ αποκαλύπτει
ότι η επίδοση της Ελλάδας υστερεί σε σχέση µε τον µέσο όρο της ΕΕ-15 σε πολλούς τοµείς
πολιτικής, οι οποίοι καλύπτουν τους θεσµούς της αγοράς εργασίας, της αγοράς προϊόντων και τις
πολιτικές σχετιζόµενες µε τη καινοτοµία και την Ε&Α.
Στην αγορά εργασίας ξεχωρίζουν τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, ο υψηλός δείκτης ΝΠΑ (EPL) της
Ελλάδας για τους προσωρινά εργαζοµένους σε συνδυασµό µε υψηλότερα επίπεδα προστασίας για
τους µόνιµους υπαλλήλους εµποδίζει την είσοδο και την επανείσοδο στην αγορά εργασίας των
νέων, των γυναικών και των µακροχρόνια ανέργων, καθώς και τη µετατροπή των συµβάσεών τους
σε µόνιµες. ∆εύτερον, ορισµένα χαρακτηριστικά του συστήµατος µισθολογικών διαπραγµατεύσεων
(όπως η επέκταση των συλλογικών συµβάσεων σε όλες τις επιχειρήσεις, ακόµη και σε εκείνες που
δεν συµµετείχαν στις διαπραγµατεύσεις) αποκλείουν τη συγκράτηση των µισθών και δηµιουργούν
πιέσεις στον πληθωρισµό. Επιπλέον, οι διαδικασίες των µισθολογικών διαπραγµατεύσεων είχαν
επίσης ως αποτέλεσµα τον καθορισµό σχετικά υψηλών ελάχιστων µισθών, εµποδίζοντας έτσι τη
ζήτηση για νέους, οι οποίοι πλήττονται επίσης από την έλλειψη κατάλληλων δεσµών µεταξύ της
επίσηµης εκπαίδευσης και κατάρτισης και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Τρίτον, η Ελλάδα
έχει σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας εργαζοµένων σε σύγκριση µε την ΕΕ, αν
και τα σχετικά στοιχεία πρέπει να αντιµετωπίζονται µε επιφύλαξη λόγω του υψηλού µεριδίου της
αδήλωτης εργασίας.
Στον τοµέα της αγοράς προϊόντων, ένα από τα πιο εξέχοντα χαρακτηριστικά είναι η κακή επίδοση
της Ελλάδας σε δείκτες σχετικούς µε τη σύσταση επιχειρήσεων, τη λειτουργία τους και τις
δραστηριότητες αδειοδότησης, όπως αποδεικνύουν εκτενώς οι δείκτες της Παγκόσµιας Τράπεζας
για την επιχειρηµατική δραστηριότητα (Doing Business). Επιπλέον, η Ελλάδα καθυστερεί όσον
αφορά την εφαρµογή βασικών οδηγιών στους τοµείς των υπηρεσιών, της ενέργειας και των
µεταφορών. Από την άποψη αυτή, η Ελλάδα θα πρέπει να θεωρήσει την ενσωµάτωση στο
εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας της ΕΕ για τις υπηρεσίες ως ευκαιρία για την απλοποίηση του
νοµοθετικού πλαισίου για την εγκατάσταση και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών.
Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει επίσης να πιέσουν για την ουσιαστική εφαρµογή των βασικών
οδηγιών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, ώστε να προωθηθεί ο ανταγωνισµός στον
τοµέα. Επιπλέον, απουσιάζει η ουσιαστική εφαρµογή βασικών οδηγιών στον τοµέα των
µεταφορών, ιδίως όσον αφορά τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και τους σιδηροδρόµους.
Εκτός από την ανάγκη να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό περιβάλλον και να εφαρµοστεί η νοµοθεσία
της ΕΕ, η Ελλάδα πρέπει να επανεξετάσει τη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα της. Η δηµόσια
διοίκηση έχει πλεονάζον προσωπικό, χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες, επαχθείς και χρονοβόρες
διοικητικές διαδικασίες, δεν παρέχει ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις και δεν διασφαλίζει
πάντοτε την πλήρη και αποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτικών µετά τη θέσπιση της νοµοθεσίας.
Τέλος, οι περισσότεροι δείκτες για την Ε&Α και την καινοτοµία υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα
υστερείσε σχέση µε άλλες χωρές στον τοµέα αυτό. Αυτό αποδεικνύεται από τη σχετικά χαµηλή
ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, η οποία αντανακλά την τοµεακή
εξειδίκευση της οικονοµίας στις υπηρεσίες, το υψηλό µερίδιο των µικρών επιχειρήσεων και τη
χαµηλή συµµετοχή των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στη συνολική παραγωγή.
Θα µπορούσε να υποτεθεί µε βεβαιότητα ότι οι διαρθρωτικές ακαµψίες αποτελούν τροχοπέδη στη
σύγκλιση της Ελλάδας όσον αφορά το κατά κεφαλήν εισόδηµα µε τον µέσο όρο της ΕΕ. Το σχετικά
χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας οφείλεται στα σχετικά χαµηλότερα ποσοστά
απασχόλησης, παρά τον υψηλό αριθµό ωρών εργασίας, και πάνω απ' όλα οφείλεται στη χαµηλή
παραγωγικότητα της εργασίας. Η σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα της εργασίας αντανακλά τη
χαµηλότερη ένταση κεφαλαίου, τη χαµηλότερη εξειδίκευση των εργαζοµένων και τη χαµηλότερη
συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι υπάρχουν
µεγάλα περιθώρια χειρισµού της πολιτικής διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µε τρόπο που θα
βελτιώσει την παραγωγικότητα και την αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού.
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Μεταρρυθµίσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
33. Η άµεση πρόκληση είναι η αντιµετώπιση των συνθηκών στενότητας ως προς τη
ρευστότητα των τραπεζών. Οι τράπεζες έχασαν την πρόσβασή τους στη διατραπεζική
αγορά από τα τέλη του 2009 και έκτοτε αντιµετωπίζουν εκροές καταθέσεων και
εξαρτώνται από την αναχρηµατοδότηση της ΕΚΤ (διάγραµµα 10). Επιπλέον, οι τράπεζες
αντιµετώπισαν την απειλή να υποβαθµίσουν όλοι οι οργανισµοί πιστοληπτικής
αξιολόγησης τη χώρα σε επίπεδο κατώτερο του BBB-, καθιστώντας τα χρεόγραφα της
ελληνικής κυβέρνησης µη επιλέξιµα για ενέχυρο προς την ΕΚΤ. Για την χαλάρωση των
πιέσεων συµφωνήθηκαν δύο µέτρα.
•

Πρώτον, δυνατότητα παράτασης και διεύρυνσης της ισχύουσας δέσµης µέτρων
στήριξης των τραπεζών από την κυβέρνηση ύψους 28 δισ. ευρώ, υπό την αίρεση
έγκρισης από την Επιτροπή των κρατικών εγγυήσεων για το χρέος που εκδίδουν οι
τράπεζες. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα µπορούν τότε να χρησιµοποιούν τους τίτλους
αυτούς ως ενέχυρο.

•

∆εύτερον, θα επιτραπεί στην Τράπεζα της Ελλάδος να παρέχει επείγουσα
δανειοδοτική συνδροµή (ELA) µε εγγύηση του κράτους, τηρώντας τις απαιτήσεις
ανταγωνισµού της ΕΕ και τους κανόνες της ΕΚΤ.

•

Επιπλέον (αν και δεν συµφωνήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος
µακροοικονοµικής προσαρµογής), η απειλή οξείας κρίσης ρευστότητας αποτράπηκε
όταν η ΕΚΤ αποφάσισε στις 3 Μαΐου 2010 να δέχεται τα ελληνικά κρατικά οµόλογα
(ή άλλες υποχρεώσεις µε την εγγύηση του ελληνικού κράτους) ως ενέχυρο,
ανεξάρτητα από την αξιολόγησή τους.
∆ιάγραµµα 10: Τραπεζικές καταθέσεις
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34. Το πρόγραµµα προβλέπει τη δηµιουργία Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας. Προβλέποντας περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών
στοιχείων και εν συνεχεία ζηµίες , οι οποίες ενδεχοµένως θα έχουν συνέπειες για την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, το Ταµείο θα παρέχει κεφάλαια (όχι ρευστότητα – η
δηµιουργία ενός φορέα για την παροχή ρευστότητας θα ερχόταν ενδεχοµένως σε
σύγκρουση µε τους στόχους της ΕΚΤ) στις ελληνικές τράπεζες. Οι αρχές και οι τρεις
εµπλεκόµενοι οργανισµοί συµφώνησαν για το µέγεθος του ταµείου και για την τεχνική
που θα χρησιµοποιηθεί. Το κεφάλαιο του Ταµείου θα ανέρχεται σε 10 δισεκατοµµύρια
ευρώ, που θα προέλθουν από τη διεθνή χρηµατοδοτική δέσµη. Το Ταµείο θα διαθέτει
ισχυρή δοµή διακυβέρνησης και θα είναι όσο το δυνατό ανεξάρτητο από πολιτικές
παρεµβάσεις. Σε παράρτηµα του Μνηµονίου Συνεννόησης προβλέπονται αναλυτικά τα
σχετικά µε τη σύσταση του Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένου του νοµικού καθεστώτος
του και της σύνθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα διάφορα γεγονότα που
ενεργοποιούν την παροχή κεφαλαίου στις τράπεζες και η ανάγκη έγκρισης των σχεδίων
αναδιάρθρωσης τραπεζών από την Επιτροπή.
35. Θα ενισχυθεί η τραπεζική εποπτεία και θα καθιερωθεί στενός συντονισµός µε τις
εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής. Οι αρχές και το προσωπικό της Επιτροπής, του
∆ΝΤ και της ΕΚΤ συµφώνησαν σχετικά µε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της
εποπτείας, µεταξύ άλλων και µέσω τριµηνιαίων ελέγχων φερεγγυότητας σε ακραίες
συνθήκες (stress tests), ταχύτερης υποβολής στοιχείων και αύξησης του προσωπικού της
Τράπεζας της Ελλάδος, µε σκοπό επίσης την ανάληψη της εποπτείας του ασφαλιστικού
κλάδου. Παράλληλα, δεδοµένου της σηµαντικής παρουσίας ελληνικών τραπεζών στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη, πρέπει να διατηρηθεί στενός συντονισµός µε τις εποπτικές
αρχές των χωρών προέλευσης και υποδοχής όσον αφορά τις εκτιµήσεις κινδύνου και τα
σχέδια έκτακτης ανάγκης για παροχή ρευστότητας. Συµφωνήθηκε µε τις αρχές ότι αυτό
θα µπορούσε να γίνει εντός του υφιστάµενου πλαισίου της ΕΕ για τη διασυνοριακή
εποπτεία.
Στατιστικά στοιχεία
36. Η βελτίωση της υποβολής δηµοσιονοµικών και άλλων στοιχείων για τον δηµόσιο
τοµέα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατος. 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, ενώ και οι προβλέψεις για το 2009 είχαν επίσης σοβαρά
υποεκτιµηθεί. Σε στενή συνεργασία µε τη Eurostat, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να
λαµβάνει µέτρα για να αποτραπεί η επανεµφάνιση παρόµοιων προβληµάτων και έχει
καταρτίσει 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 τον σκοπό αυτό, θα εφαρµοστούν πλήρως τα µέτρα στο
κοινό Σχέδιο ∆ράσης για τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τον Ιανουάριο του 2010, δηµοσιεύονται έγκαιρες µηνιαίες
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εκθέσεις για τον προϋπολογισµό της κεντρικής κυβέρνησης σε ταµειακή βάση. Το ΓΛΚ
θα αρχίσει επίσης 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 προς την βελτίωση της συλλογής
και επεξεργασίας των στοιχείων της γενικής κυβέρνησης σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό
Σύστηµα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασµών (ESA), όπως και για τη
συγκέντρωση λεπτοµερών στοιχείων για την απασχόληση στη γενική κυβέρνηση.
Χρηµατοδότηση του προγράµµατος
37. Παρά τη σηµαντική προσαρµογή που έχουν προγραµµατίσει οι αρχές, η επίσηµη
χρηµατοδοτική συνδροµή θα πρέπει να καλύψει πολύ µεγάλα ελλείµµατα
χρηµατοδότησης.
•

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του προσωπικού της Επιτροπής και του ∆ΝΤ, το
έλλειµµα εξωτερικής χρηµατοδότησης µεταξύ Μαΐου 2000 και Ιουνίου 2013 θα
ανέλθει περίπου σε 110 δισ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης της στήριξης του
τραπεζικού τοµέα (πίνακας 6). Η επίσηµη χρηµατοδοτική συνδροµή σχεδιάζεται να
ανέλθει σε περίπου 38 δισ. ευρώ το 2010,40 δισ. ευρώ το 2011, 24 δισ. ευρώ το 2012
και 8 δισ. ευρώ το 2013. Εκτός από τα 10 δισ. ευρώ που θα διατεθούν για το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (βλ. παρακάτω), το σύνολο του ποσού
προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών χρηµατοδότησης του
δηµόσιου τοµέα.

•

Καθώς οι ακαθάριστες ανάγκες χρηµατοδότησης του δηµόσιου τοµέα εκτιµώνται σε
περίπου 193 δισ. ευρώ µεταξύ Μαΐου 2010 και Ιουνίου 2013, η χρηµατοδότηση από
τη ζώνη του ευρώ και το ∆ΝΤ καλύπτει περίπου το 57% των ακαθάριστων αναγκών
χρηµατοδότησης του δηµόσιου τοµέα για την εν λόγω περίοδο. Η ανανέωση του
µεσοπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου χρέους από τον ιδιωτικό τοµέα αναµένεται να
αποκατασταθεί σταδιακά. Το πρόγραµµα υποθέτει ποσοστό ανανέωσης του
ληξιπρόθεσµου µεσοπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δηµόσιου χρέους 0% µεταξύ
Μαΐου 2010 και ∆εκεµβρίου 2011, 75% το 2012 και 100% κατά το πρώτο εξάµηνο
του 2013.
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38. Οι χώρες εταίροι της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ παρέχουν άνω του 70% της
συνολικής χρηµατοδότησης του προγράµµατος, κατ’ αναλογία προς τα µερίδιά τους
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος θα προέλθει από διµερή
δάνεια από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ (80 δισ. ευρώ) και από στήριξη του ∆ΝΤ
(30 δισ. ευρώ). Τα δάνεια από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ θα διέπονται από
ενιαία δανειακή συµφωνία µεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της ζώνης του ευρώ, η
οποία θα υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασµό τους και θα καλύπτει
ολόκληρη την τριετία του προγράµµατος (πλαίσιο 8).
Πλαίσιο 8. Στήριξη οικονοµικής σταθερότητας για την Ελλάδα από τα κράτη
µέλη της ζώνης του ευρώ
Η χρηµατοδότηση οργανώνεται µέσω διµερών δανείων των συµµετεχόντων κρατών µελών . Τα
δάνεια συγκεντρώνονται από την Επιτροπή, η οποία θα «µετατρέψει» τα διµερή δάνεια σε ενιαίο δάνειο
προς την Ελλάδα, εννοιολογικά όµοιο µε κοινοπρακτικό δάνειο. Τα µερίδια στο συνολικό δάνειο των
συµµετεχόντων κρατών µελών θα υπολογιστούν µε βάση την αναπροσαρµοσµένη αναλογία συµµετοχής
τους στο καταβεβληµένο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Το δάνειο θα εκταµιεύεται σε τριµηνιαίες δόσεις. Ο τόκος
υπολογίζεται µε βάση κυµαινόµενο επιτόκιο (Euribor τριών µηνών) µε περιθώριο 300 µονάδων βάσης
για τα πρώτα τρία έτη (400 µονάδων βάσης µετέπειτα). Τα κράτη µέλη θα χρεώσουν επίσης
προκαταβαλλόµενη προµήθεια ίση µε 50 µονάδες βάσης.
Το πρόγραµµα συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αντανακλάται στα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου και στη συµφωνία µεταξύ πιστωτών - των 15 κρατών µελών της ζώνης του ευρώ που
παρέχουν το δάνειο, η οποία υπεγράφη στις 9 Μαΐου 2010, η Επιτροπή θα συντονίζει και θα εφαρµόζει
το πρόγραµµα για λογαριασµό και σύµφωνα µε τις οδηγίες των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ και
θα παρέχει τη στήριξη, συµπεριλαµβανοµένης της διαπραγµάτευσης και της υπογραφής µε την Ελλάδα,
συµφωνίας δανειακής διευκόλυνσης και µνηµονίου συνεννόησης σχετικά µε όρους και προϋποθέσεις
πολιτικής. Η Επιτροπή θα ανοίξει λογαριασµό στην ΕΚΤ στο όνοµα των δανειστών. Ο λογαριασµός θα
χρησιµοποιείται για τη διεκπεραίωση όλων των πληρωµών για λογαριασµό των δανειστών και από
µέρους του δανειολήπτη. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει τον συντονισµό της διαδικασίας όσον αφορά τις
εκταµιεύσεις, την κατανοµή των πληρωµών µεταξύ των δανειστών και την παροχή πληροφοριών στους
δανειστές σχετικά µε παραβιάσεις της συµφωνίας δανειακής διευκόλυνσης ή αιτήµατα για παρεκκλίσεις
ή τροποποιήσεις της συµφωνίας. Η Επιτροπή θα υπολογίζει το επιτοκιακό περιθώριο πέραν του κόστους
χρηµατοδότησης για την αποζηµίωση των κρατών µελών που έχουν υψηλότερο κόστος
χρηµατοδότησης από το επιτόκιο που λαµβάνουν από τον δανειολήπτη. Στο τέλος των εκταµιεύσεων θα
πραγµατοποιηθεί αναπροσαρµογή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη όχι µόνο
συνεισφέρουν κατ’ αναλογία προς το ποσοστό συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, αλλά και έχουν
τον ίδιο βαθµό ανοίγµατος.

39. Το πρόγραµµα συνεπάγεται ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα χρειαστεί να αντλήσει
πόρους από τις διεθνείς αγορές οµολόγων για τους επόµενους 18 µήνες. Αναµένεται
να επιστρέψει σταδιακά στις αγορές για µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση στις αρχές του
2012. Η στρατηγική αυτή προσφέρει ισχυρά πλεονεκτήµατα:
•

Η Ελλάδα χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει θετικό ιστορικό, να συσσωρεύσει
µεγάλο πρωτογενές πλεόνασµα και να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη των αγορών
στην ικανότητά της να εξυπηρετεί τα χρέη της µεσοπρόθεσµα. Η ιδιαίτερα
εµπροσθοβαρής προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που προβλέπεται στο
πρόγραµµα πολιτικής είναι άλλο ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής.

•

Σε περίπτωση πρόωρης επιστροφής στη χρηµατοδότηση από τις αγορές, αδυναµία
προσέλκυσης µακροπρόθεσµής χρηµατοδότησης µε αποδεκτό κόστος θα έβλαπτε
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περαιτέρω το κλίµα στις αγορές και έτσι θα παρέτεινε χωρίς λόγο την εξάρτηση της
χώρας από επίσηµη διεθνή χρηµατοδότηση.
•

Η απόδειξη της ικανότητας των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ να παρέχουν
αποτελεσµατική χρηµατοδοτική συνδροµή σε άλλα κράτη µέλη, εκτός από την
επιβεβαίωση της προθυµίας τους να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση
καθ’ όλη την περίοδο του προγράµµατος, αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την
αντιστροφή του κλίµατος στις αγορές.
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Πίνακας 6: Ελλάδα: ∆ηµοσιονοµικό χρηµατοδοτικό έλλειµµα και πρόγραµµα εκταµιεύσεων, 2010-2013, δις ευρώ 1/

ΠΟΣΑ
2ο Τρ. 10 -2ο Τρ 13

A.
B.
Γ.
∆.
E.
ΣΤ.
Ζ.
H.
Θ.
Ι.
K.
Λ.
M.
N.
Ξ.
Ο.

48.5
53.0
138.3
50.0
88.3
1.5
Ανάγκες χρηµατοδότησης ∆ηµοσίου Τοµέα (B+Γ+Ζ) 192.8
Κόστος ανανέωσης του βραχυπρόθεσµου χρέους
Κόστος ανανέωσης του µακροπρόθεσµου χρέους
77.9
Νέος ∆ανεισµός της ΓΚ
47.0
από τα οποία βραχυπρόθεσµος δανεισµός (∆*Θ)
από τα οποία µακροπρόθεσµος δανεισµός (Ε*Ι)
30.9
0.0
Έσοδα αποκρατικοποιήσεων
0.0
∆ανειακές ανάγκες ΚΕ
10.0
Σχέδιο στήριξης τραπεζών
109.2
χρηµατοδοτικό έλλειµµα (E-Ζ-H-Θ+Ι+Ξ)

Π.
Ρ.
Σ.

Εκταµιεύσεις δανείων
από ∆ΝΤ
από ΕΕ

Έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης
Έλλειµµα ΓΓ + ∆ανειακές ανάγκες ΚΕ
Απόσβεση χρέους (υφιστάµενων οµολόγων)
από τα οποία βραχυπρόθεσµο χρέος
από τα οποία µακροπρόθεσµο χρέος
Προσαρµογή αποθεµάτων-ροών

110.0
30.0
80.0

2010
2011
2012
2013
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
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
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
13.1
10.8
5.4
19.1
13.2
12.6
5.5
9.8
15.6
20.1
9.5
5.4
4.4
13.8
…
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
...
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
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
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
…
0%
87%
93% 100% 100% 113% 113% 100% 100% 111% 111% 100% 100%
…
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
75%
75%
75%
75% 100% 100%
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
…
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
…
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
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
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
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
13.7
11.0
5.5
7.9
6.4
5.6
3.8
3.1
3.1
18.0
11.4
5.4
14.4
-1.9
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
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
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
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IV. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
40. Το ελληνικό πρόγραµµα στηρίζεται σε πολύ ισχυρά θεµέλια. Η µεγάλη
αποφασιστικότητα των αρχών να εφαρµόσουν τις πολιτικές που έχουν συµφωνηθεί, η
εµπροσθοβαρής και πλήρως εξειδικευµένη δέσµη µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης,
η κοινωνικά ισορροπηµένη προσέγγιση, το άνευ προηγουµένου ποσό χρηµατοδότησης
που είναι διαθέσιµο και η ευρεία υποστήριξη του προγράµµατος από τη διεθνή
κοινότητα είναι ιδιαίτερα θετικά στοιχεία. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η πειθαρχηµένη
εφαρµογή του προγράµµατος θα εξασφαλίσει τη διατηρησιµότητα του εξωτερικού και
του δηµόσιου χρέους και θα συµβάλει σηµαντικά στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας
της Ελλάδας έναντι των ξένων επενδυτών, αλλά και θα βοηθήσει τη χώρα να
ανακτήσει µε επιτυχία την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
41. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή κατανέµεται δίκαια στα διάφορα στρώµατα της
κοινωνίας και προστατεύει τους πιο ευάλωτους. Αυτές είναι σηµαντικές
προϋποθέσεις για την εξασφάλιση ευρείας υποστήριξης για το πρόγραµµα. Η επιλογή
των µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων έχει
λάβει υπόψη την κοινωνική διάσταση και η κυβέρνηση έχει δεσµευθεί να τα
εφαρµόσει µε δικαιοσύνη. Οι χαµηλόµισθοι και οι δικαιούχοι των ελάχιστων
συντάξεων, καθώς και οι πιο ευάλωτοι και όσοι λαµβάνουν οικογενειακά επιδόµατα θα
προστατευθούν και θα αποζηµιωθούν για τις αρνητικές συνέπειες των πολιτικών
προσαρµογής. Με τη συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση θα καθιερωθεί κοινωνική σύνταξη
µε εισοδηµατικά κριτήρια για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η απόφαση
να µην επιβληθεί ταχεία µείωση των ονοµαστικών µισθών του ιδιωτικού τοµέα ελήφθη
επίσης µε κοινωνικά κριτήρια. Επιπλέον, οι αρχές έχουν δεσµευθεί να επιτύχουν
πνεύµα συναίνεσης στις πολιτικές για την αντιµετώπιση της κρίσης και να καλέσουν
εκπροσώπους επιχειρήσεων και εργαζοµένων να υπογράψουν ένα κοινωνικό
συµβόλαιο που θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος.
42. Είναι σηµαντικό ότι οι αρχές έχουν πλήρη επίγνωση των προκλήσεων,
συµµερίζονται και υποστηρίζουν ισχυρά τις πολιτικές και τους στόχους του
προγράµµατος. Αντιλαµβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη
λήψης τολµηρών µέτρων που θα βοηθήσουν να εξέλθει η Ελλάδα από την τρέχουσα
κατάσταση. Η αποφασιστικότητά τους για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των
αγορών µέσω ευρείας κλίµακας, εµπροσθοβαρών µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης
είναι µεγάλη, όπως επιβεβαιώθηκε από την ψήφιση της δέσµης µέτρων εξυγίανσης από
τη Βουλή δύο µόλις ηµέρες µετά το τέλος των συζητήσεων για το πρόγραµµα.
43. Επιπλέον, ο σχεδιασµός του προγράµµατος το καθιστά ανθεκτικό σε µια σειρά
δυσµενών εξελίξεων:
•

Το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα βασίζεται σε συντηρητικές υποθέσεις. Τα µέτρα
προσδιορίστηκαν ποσοτικά µε σύνεση και εφαρµόστηκαν σε ένα µάλλον
επιφυλακτικό βασικό σενάριο. Το πρόγραµµα δεν αποβλέπει σε κέρδη από την
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, ενώ η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης θα
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µπορούσε να αποφέρει συντοµότερα µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόρων από ό,τι
έχει υποτεθεί, δεδοµένων των δυνατοτήτων βελτίωσης στον τοµέα αυτό. Συνολικά,
η εικόνα που έχει το προσωπικό της Επιτροπής είναι ότι, εφόσον δεν υπάρξουν
αρνητικές εκπλήξεις ως προς την ανάπτυξη, είναι δυνατόν να σηµειωθεί καλύτερη
επίδοση σχετικά µε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, ακόµη και βραχυπρόθεσµα.
•

Το πρόγραµµα υποθέτει ότι το µεγαλύτερο µέρος της µείωσης των εξωτερικών
ανισορροπιών θα προέλθει από τη συρρίκνωση των εισαγωγών. Οι προβλέψεις
για τις εξαγωγές και τις άµεσες ξένες επενδύσεις είναι πολύ προσεκτικές.
Καλύτερα αποτελέσµατα στις εξαγωγές και στις ΑΞΕ, τα οποία εξαρτώνται από
την επιτυχία των πολιτικών προσαρµογής και την αξιοπιστία του προγράµµατος,
θα ενίσχυαν την ανάπτυξη και θα συνεπάγονταν χαµηλότερες εξωτερικές και
δηµοσιονοµικές ανάγκες χρηµατοδότησης, καθιστώντας το πρόγραµµα
ισχυρότερο.

44. Αλλά υπάρχουν και προφανείς κίνδυνοι.
•

Ανάπτυξη -- Η αντίδραση της οικονοµίας στη συνεχή δηµοσιονοµική πίεση είναι
εξαιρετικά αβέβαιη και µια παρατεταµένη κοινωνική αναταραχή θα µπορούσε να
οδηγήσει σε εντονότερη συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας σε αντίθεση
µε τις προβλέψεις του προγράµµατος. Αυτό θα έχει άµεσες επιπτώσεις στους
δηµοσιονοµικούς λογαριασµούς, τόσο µέσω των χαµηλότερων εσόδων, όσο και
µέσω της ταχύτερης αύξησης του δείκτη χρέους, θέτοντας σε περαιτέρω κίνδυνο τη
δηµοσιονοµική διατηρησιµότητα.

•

Πληθωρισµός -- Είναι δυνατή µεγαλύτερη πτώση του πληθωρισµού, δεδοµένων
των µεγάλων περικοπών στους µισθούς του δηµοσίου τοµέα και στις συντάξεις. Ο
χαµηλότερος πληθωρισµός - ή µεγαλύτερος αποπληθωρισµός - θα είναι θετικό
στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα, δεδοµένου ότι η REER θα κινηθεί ταχύτερα
προς την ισορροπία. Ωστόσο, θα µπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στη
δυναµική του δηµόσιου χρέους.

•

Αντίδραση της αγοράς – Οι διαφορές επιτοκίων ενδέχεται να παραµείνουν
υψηλές ακόµη και σε περίπτωση πλήρους εφαρµογής της πολιτικής. Το
δηµοσιονοµικό πρόγραµµα είναι ανθεκτικό σε µια αργή βελτίωση του κλίµατος
στην αγορά - η Ελλάδα προφυλάσσεται από την αγορά για 18 µήνες - αλλά η
σταθεροποίηση των διαφορών επιτοκίων σε υψηλό επίπεδο θα έχει αρνητική
επίπτωση στον ιδιωτικό τοµέα και στην οικονοµική ανάπτυξη, µε αντίκτυπο στους
δηµοσιονοµικούς λογαριασµούς.

•

Κίνδυνος υλοποίησης -- Οι πολιτικές που υποστηρίζουν τη συµφωνία είναι πολύ
φιλόδοξες και το συναφές κοινωνικό κόστος σηµαντικό. Η σχετικά αδύναµη
διοικητική ικανότητα και οι κίνδυνοι κοινωνικής αναταραχής και οξειών πολιτικών
εντάσεων αποτελούν σηµαντικές απειλές για το πρόγραµµα. Ο εµπροσθοβαρής
χαρακτήρας της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και η ταχεία ψήφισή της από τη
Βουλή αποτελούν παράγοντες µετριασµού του κινδύνου.
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•

Εκπλήξεις όσον αφορά τα δεδοµένα -- Νέες αρνητικές εκπλήξεις σχετικά µε τις
δηµοσιονοµικές εκτιµήσεις (πέραν των επιφυλάξεων που έχει ήδη εκφράσει η
Eurostat) θα έχουν αρνητική επίπτωση στο κλίµα των αγορών. Εάν υπάρξουν, οι
εκπλήξεις αυτές θα πρέπει να ανακοινώνονται ανοιχτά και ταυτόχρονα µε
αξιόπιστα αντισταθµιστικά µέτρα, κατά προτίµηση στη διάρκεια των
επανεξετάσεων του προγράµµατος.

•

Τραπεζικός τοµέας -- Παρά τα σηµαντικά µέτρα που περιλαµβάνονται στο
πρόγραµµα, δεν µπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω διαστήµατα κρίσης στο
τραπεζικό σύστηµα. Αυτό θα εξασθένιζε την οικονοµική και χρηµατοδοτική
κατάσταση (και προβλήµατα φερεγγυότητας θα οδηγούσαν δυνητικά σε
µεγαλύτερο χρηµατοδοτικό έλλειµµα), µε συνέπειες στα δηµόσια οικονοµικά και
στην αξιοπιστία του όλου προγράµµατος.

•

Μετάδοση προβληµάτων από το εξωτερικό -- Η Ελλάδα µέχρι στιγµής ήταν στο
επίκεντρο της προσοχής των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Ωστόσο, καθώς η
Ελλάδα ανακτά την αξιοπιστία της και χαλαρώνει η πίεση, δεν µπορούν να
αποκλειστούν εντάσεις σε άλλα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ, οι οποίες
πιθανότατα θα επηρεάσουν αρνητικά το κλίµα στις αγορές σε ολόκληρη τη ζώνη
του ευρώ, και την Ελλάδα ειδικότερα.

45. Το πρόγραµµα αφήνει περιθώρια για επαρκή ευελιξία. Οι αρχές δεσµεύθηκαν στο
πλαίσιο του προγράµµατος να αντιδρούν µε ευελιξία στις οικονοµικές εξελίξεις. Σε
περίπτωση καλύτερων οικονοµικών και δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων από αυτά
που λαµβάνει ως βάση το πρόγραµµα, θα επιταχυνθεί η δηµοσιονοµική εξυγίανση και,
στο µέτρο του δυνατού, δεν θα αντληθούν πόροι από τις προγραµµατισµένες
εκταµιεύσεις. Αντίστοιχα, οι αρχές επισήµαναν την προθυµία τους να λαµβάνουν
πρόσθετα µέτρα για την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων και για την επιτάχυνση
της προσαρµογής ως προς την εξωτερική ανταγωνιστικότητα, εάν χρειαστεί.
46. Οι αρχές δεσµεύτηκαν να διατηρούν µεγάλο πρωτογενές πλεόνασµα µετά τη λήξη
του προγράµµατος. Στο τέλος του 2013, ο λόγος του δηµόσιου χρέους θα παραµένει
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια της ιδιωτικής
χρηµατοδότησης µε αποδεκτούς όρους µετά τη λήξη του προγράµµατος, σηµαντική
είναι η διατήρηση µεγάλου πρωτογενούς πλεονάσµατος και να εξασφαλίζεται η
µείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, οι αρχές
δεσµεύτηκαν να διατηρούν σηµαντικό πρωτογενές πλεόνασµα (τουλάχιστον 5% του
ΑΕΠ) µέχρι το 2020. Αυτό θα εξασφαλίσει, µε βάση σχεδόν όλα τα σενάρια, µείωση
του λόγου του δηµόσιου χρέους.

47. Η πρόοδος της υλοποίησης του προγράµµατος θα παρακολουθείται από κλιµάκια
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ µε τριµηνιαίες επανεξετάσεις
του προγράµµατος. Η δηµοσιονοµική επίδοση θα αξιολογείται µέσω αναθεωρηµένων
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προβλέψεων και τήρησης ποσοτικών κριτηρίων επίδοσης (ιδίως σε σχέση µε τη
δηµοσιονοµική εξυγίανση). Η τήρηση των άλλων µακροοικονοµικών και
διαρθρωτικών πολιτικών θα αξιολογείται µε βάση τις προϋποθέσεις του προγράµµατος
και το χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στο Μνηµόνιο Συνεννόησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

1. ΕΓΧΩΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΑΚΑΘ. ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ (vol)
% ετήσια µεταβολή
1.Ιδιωτική Εθνική Κατανάλωση
2. ∆ηµόσια Κατανάλωση
3.Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
4.Τελική εγχώρια ζήτηση
5.Μεταβολή στα Αποθέµατα
6.Εγχώρια ζήτηση
7.Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
7a. - εκ των οποίων αγαθά
7b. - εκ των οποίων υπηρεσίες
8. Τελική ζήτηση
9. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
9a. - εκ των οποίων αγαθά
9b. - εκ των οποίων υπηρεσίες
10. Ακαθαριστό εγχώριο προιόν σε τιµές αγοράς

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5.3
-0.1
9.8
5.8

3.3
8.4
4.6
5.0

2.3
0.6
-7.4
1.0

-1.8
9.6
-13.1
-2.4

-3.8
-8.2
-7.3
-5.1

-4.5
-8.0
-7.0
-5.5

1.0
-6.0
-2.6
-0.7

1.1
-1.0
1.1
0.8

5.7
5.3
11.7
1.0
5.6
9.0
9.6
6.8
4.5

5.0
5.8
1.5
9.0
5.1
7.1
6.6
9.0
4.5

1.1
4.0
3.7
4.1
1.6
0.2
-3.1
13.6
2.0

-2.3
-18.1
-11.6
-22.6
-5.0
-14.1
-14.4
-13.0
-2.0

-6.8
1.5
4.2
-0.9
-5.5
-10.3
-10.7
-9.0
-4.0

-5.4
6.1
6.0
6.3
-3.5
-6.6
-6.9
-5.7
-2.6

-0.7
5.7
6.0
5.5
0.5
-1.5
-1.5
-1.5
1.1

0.7
7.3
6.5
8.0
2.0
1.5
1.5
1.3
2.1

5.9
0.4
-1.7

4.8
0.8
-1.1

0.1
1.0
0.8

-2.5
-0.1
0.7

-5.6
-1.9
3.5

-5.9
0.1
3.2

-0.7
0.0
1.7

0.8
-0.1
1.4

Συµβολή στη µεταβολή του ΑΕΠ
11. Τελική Εγχώρια ζήτηση
12. Μεταβολή στα αποθέµατα
13. Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.

2. ΕΓΧΩΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΑΚΑΘ. ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ (αξία)
% ετήσια µεταβολή
1.Ιδιωτική Εθνική Κατανάλωση
2. ∆ηµόσια Κατανάλωση
3.Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
5.Μεταβολή στα Αποθέµατα
6. Εγχώρια ζήτηση
7.Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
8. Τελική ζήτηση
9. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
10. Ακαθάριστο εθνικό κέρδος σε τιµή αγοράς
11. Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε βασικές τιµές
10. Ακαθαριστό εγχώριο προιόν σε τιµή αγοράς

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8.8
4.8
12.8

6.4
13.0
6.8

6.5
5.2
-4.2

-0.5
9.8
-13.8

-2.0
-11.9
-5.4

-4.9
-9.4
-6.5

2.2
-4.7
-1.0

1.9
0.0
2.1

9.3
8.8
9.2
13.2
7.5
6.2
7.7

8.2
8.2
8.2
9.6
6.9
7.4
7.6

4.9
7.9
5.4
4.5
5.3
5.5
5.6

-1.5
-19.5
-4.6
-15.3
-0.5
1.1
-0.7

-5.1
3.3
-3.8
-7.1
-3.1
-4.7
-2.9

-5.5
6.9
-3.5
-5.0
-3.3
-3.7
-3.1

0.6
6.8
1.7
0.3
2.1
2.2
2.1

1.6
9.2
3.0
3.5
2.8
3.1
2.9

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.9
-4.1
2.0
1.8
1.8
1.8
3.6
1.2
1.9

-0.4
-1.5
0.5
0.0
0.8
0.0
1.7
-0.5
-0.4

1.2
1.4
1.6
1.3
1.0
1.2
1.8
1.0
1.2

0.8
1.0
1.0
0.9
1.8
1.0
2.0
0.7
0.7

3. ΚΟΣΤΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ
% µεταβολή αποπληθωριστών
1.Ιδιωτική Εθνική Κατανάλωση
2. ∆ηµόσια Κατανάλωση
3.Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
6. Εγχώρια ζήτηση
7.Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
8. Τελική ζήτηση
9. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
10. Ακαθαριστό εγχώριο προιόν σε τιµή αγοράς
Εναρµονισµένος ∆τΚ

2006

2007

3.4

3.0

4.1

1.3

4.9
2.7
3.4

4.3
2.0
3.0

4.6
3.4
3.8

0.2
-0.8
1.0
-4.7

4.3

3.0

2.7

3.4

2.9

3.8

0.6

3.9

2.1

5.1

-1.9

3.1

3.0

3.5

1.3

3.3

3.0

4.2

1.3
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4. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
% ετήσια µεταβολή
1. Εργασιακή Παραγωγικότητα
2. Κτα κεφαλή αµοιβές εξηρτ. Εργασίας
3. Κοστοσ εργασίας ανά µονάδα προιόντος (1995=100)
4. Ολικός πληθυσµός
5. Πληθυσµός εργαζοµένων ηλικίας (15-64 years)
6. Ολική απασχόληση
7. Υπολογισµένο ποσοστό εργασίας - EUROSTAT Ορισµός (%)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.4
3.1
0.7
0.4
0.2
2.0
8.9

3.1
6.6
3.5
0.4
0.3
1.4
8.3

1.9
5.9
3.9
0.4
0.3
0.1
7.7

-0.8
5.5
6.3
0.5
0.9
-1.2
9.5

-0.4
-1.0
-0.6
0.3
0.5
-2.6
12.0

0.5
0.1
-0.4
0.2
0.4
-3.0
14.7

0.1
0.1
0.0
0.2
0.4
-0.4
15.2

0.5
0.1
-0.4
0.2
0.4
0.8
14.8

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
επίπεδα
1. Εξαγωγές αγαθών (fob)
2. Εισαγωγές αγαθών (fob)
3. Εµπορικό Ισοζύγιο (αγαθά, fob/fob) (1-2)
3a. ως % του ΑΕΠ
4. Εξαγωγές υπηρεσιών (a)
5. Εισαγωγές υπηρεσιών (a)
6. Ισοζύγιο υπηρεσιών (a) (4-5)
6a. ως % του ΑΕΠ
7. Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (3+6)
7a. ως % του ΑΕΠ
8. Ισοζύγιο πρωτογενών εισοδηµάτων και τρέχουσες µεταβιβάσεις
8a. - εκ των οποίων, ισοζυγίο πρωτογενών εισοδηµάτων
8b. - εκ των οποίων, τρέχουσεσ µεταβιβάσεις
8c. ως % του ΑΕΠ
9. Τρέχων Ισοζύγιο (7+8)
9a. ως % του ΑΕΠ
10. Καθαρές κεφαλαιακές συναλλαγές
11. Καθαρός ∆ανεισµός Αλλοδαπή (9+10)
11a. ως % του ΑΕΠ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20.5
56.4

21.5
61.4

22.8
62.6

19.2
52.5

-35.9
-17.1

-40.0
-17.7

-39.7
-16.6

-33.3
-14.0

27.0
13.4
13.6
6.5
-22.3
-10.6
-4.6
-4.5
0.0
-2.2

30.0
15.1
14.9
6.6
-25.1
-11.1
-8.1
-6.6
-1.5
-3.6

32.7
17.5
15.2
6.4
-24.5
-10.2
-8.5
-7.9
-0.7
-3.6

25.5
15.3
10.2
4.3
-23.1
-9.7
-8.1
-6.6
-1.6
-3.4

-26.9
-12.8

-33.2
-14.7

-33.0
-13.8

-31.2
-13.1

4.8
-22.1

5.0
-28.2

3.4
-29.6

2.0
-29.2

-10.5

-12.5

-12.4

-12.3

20.6
48.7
-28.0
-12.1
25.6
14.3
11.3
4.9
-16.8
-7.3
-8.2
-6.7
-1.6
-3.6
-25.0
-10.8
2.1
-22.9
-9.9

22.1
46.1
-24.0
-10.7
27.4
13.8
13.6
6.1
-10.4
-4.7
-8.4
-6.9
-1.5
-3.8
-18.8
-8.4
2.3
-16.5
-7.4

23.6
46.2
-22.6
-9.9
29.2
13.8
15.4
6.7
-7.2
-3.2
-8.6
-7.1
-1.5
-3.8
-15.8
-6.9
2.6
-13.2
-5.8

25.5
47.9
-22.4
-9.5
32.2
14.3
17.9
7.6
-4.5
-1.9
-8.8
-7.3
-1.5
-3.7
-13.3
-5.6
2.8
-10.4
-4.4
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6. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Σύνολο Εσόδων
Εµµεσοι φόροι
Άµεσοι φόροι
Κοινωνικές παροχές
Λοιποί τρέχοντες πόροι
Εισερχόµενες µεταβιβάσεις κεφαλαίου
Πωλήσεις

39.10
12.43
7.82
12.87
1.98
2.44
1.56

39.51
12.46
7.85
13.37
1.98
2.39
1.45

38.95
12.05
7.60
13.34
2.44
2.03
1.49

36.81
11.11
7.92
12.75
2.30
1.33
1.41

39.62
13.44
7.70
12.44
2.10
2.10
1.84

42.60
15.03
8.81
12.52
2.29
2.10
1.86

42.79
15.15
8.87
12.22
2.54
2.19
1.82

43.01
15.18
8.79
11.96
3.17
2.13
1.77

42.43
14.55
8.05
11.31
4.85
2.00
1.66

Σύνολο ∆απανών
Ενδιάµεση κατανάλωση
Αποζηµίωση εργαζοµένων
Κοινωνικές µεταβιβάσεις αυτών σε είδος
Τόκοι
Επιδοτήσεις
Λοιπές τρέχουσες δαπάνες
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
Λοιπές κεφαλαιακές δαπάνες

43.04
5.16
11.04
16.79
4.40
0.13
1.61
2.96
0.95

44.86
5.66
11.16
17.51
4.43
0.13
1.78
2.92
1.28

46.58
5.36
11.44
18.69
4.56
0.12
1.95
2.74
1.71

50.32
6.12
12.39
20.53
4.97
0.13
1.61
2.87
1.71

47.64
4.70
11.42
20.33
5.58
0.10
1.55
2.56
1.40

50.22
4.12
11.68
22.00
6.64
0.13
1.70
2.66
1.28

49.32
4.07
10.95
21.83
7.48
0.13
1.47
2.45
0.95

47.86
4.10
10.23
21.57
8.05
0.13
0.53
2.36
0.88

44.99
3.83
9.55
20.23
8.23
0.12
0.00
2.20
0.82

Καθαρες δανειακές ανάγκες (EDP)

-3.55

-5.05

-7.62

-13.60

-8.02

-7.63

-6.53

-4.85

-2.56

εκ. ευρώ
Σύνολο Εσόδων
Έµµεσοι φόροι
Άµµεσοι φόροι
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Λοιποί τρέχοντες πόροι
Κεφαλαιακές Μεταβιβάσεις εισπραττόµενες
Πωλήσεις

82.495
26.232
16.499
27.158
4.169
5.154
3.283

89.81
28.328
17.855
30.388
4.507
5.433
3.299

93.583
28.959
18.247
32.053
5.856
4.884
3.584

87.537
26.421
18.829
30.328
5.46
3.154
3.345

levels
91.464
31.029
17.775
28.717
4.848
4.848
4.248

95.279
33.611
19.700
28.000
5.120
4.697
4.150

Σύνολο ∆απανών
Ενδιάµεση κατανάλωση
Αποζηµίωση εργαζοµένων
Κοινωνικές µεταβιβάσεις αυτών σε είδος
Τόκοι
Επιδοτήσεις
Λοιπές τρέχουσες δαπάνες
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
Λοιπές κεφαλαιακές δαπάνες

90.816 101.968
10.881 12.855
23.287 25.373
35.415 39.795
9.293 10.064
0.277
0.286
3.407
4.047
6.243
6.633
2.013
2.915

Καθαρές ∆ανειακές Ανάγκες (EDP)

-7.496

-11.478

-18.303

-32.342

-18.508

-17.065

-14.916

-11.399

-6.191

Ονοµαστικό ΑΕΠ

211.0

227.3

240.2

237.8

230.8

223.7

228.4

234.9

242.2

2011
-7.63
145.22

2012
-6.62
148.91

2013
-4.85
149.72

2014
-2.55
148.36

-17.07
324.83
17.37
223.68
169.83
-2.6
7.8
0.1

-15.12
340.05
15.22
228.36
171.62
1.1
6.7
0.0

-11.40
351.65
11.60
234.87
175.26
2.1
4.9
0.1

-6.18
359.33
7.68
242.20
178.92
2.1
3.2
0.6

145.2
12.0

148.9
3.7

149.7
0.8

148.4
-1.4

% ΑΕΠ

97.719 101.008 102.767
34.603 35.660 35.237
20.261 20.654 19.503
27.900 28.100 27.395
5.805
7.444 11.758
5.000
5.000
4.849
4.150
4.150
4.024

111.9 119.654 109.972 112.344 112.636 112.407 108.958
12.874 14.548 10.842
9.222
9.291
9.634
9.264
27.475 29.458 26.370 26.134 25.001 24.039 23.131
44.9 48.815 46.920 49.220 49.859 50.652 48.997
10.963 11.811 12.881 14.850 17.070 18.917 19.942
0.299
0.306
0.231
0.300
0.300
0.300
0.291
4.691
3.819
3.578
3.800
3.350
1.237
0.007
6.58
6.821
5.917
5.949
5.595
5.552
5.337
4.118
4.076
3.232
2.870
2.170
2.077
1.989

7. ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΈΟΥΣ
EDP Έλειµα (% ΑΕΠ)
EDP Καθαρο Έλλειµα (% ΑΕΠ)
EDP έλλειµα
Καθαρό έλλειµα
Μεταβολή στο καθαρό έλλειµα
ονοµαστικό ΑΕΠ
πραγµατικό ΑΕΠ
πραγµατική ανάπτυξη του ΑΕΠ (% µεταβολή)
Μεταβολή στο καθαρό έλλειµα (% ΑΕΠ)
SFAs
Αναλογία καθαρού ελλείµατος
Μεταβολή της αναλογίας ελλείµατος
Συνεισφορές2
:
Πρωτογενές ισοζύγιο
“Snow-ball” επίδραση
Εκ των οποίων:
∆απάνες τόκων
Αναπτυξιακή επίδραση
Επιδρασή στον πληθορισµό
Αποθέµατα ροών

2006
-3.55
97.51

2007
-5.05
95.34

2008
-7.62
98.75

2009
-13.60
114.97

-7.50
205.74
10.32
210.99
173.99
4.5
4.9
1.3

-11.48
216.73
10.99
227.32
181.77
4.5
4.8
-0.2

-18.30
237.25
20.52
240.25
185.43
2.0
8.5
0.9

-32.34
273.41
36.16
237.80
181.79
-2.0
15.2
1.6

97.5
-2.5

95.3
-2.2

98.8
3.4

115.0
16.2

2010
-8.02
133.19
levels
-18.51
307.46
34.06
230.84
174.44
-4.0
14.8
6.7
% GDP
133.2
18.2

-0.9
2.0

0.6
1.8

3.1
-7.4

8.6
-26.5

2.4
-27.4

1.0
-13.2

-0.9
-2.9

-3.2
2.3

-5.7
6.4

4.4
-4.2
1.8
1.3

4.4
-4.0
1.4
-0.2

4.6
-1.8
-10.1
0.9

5.0
2.0
-33.4
1.6

5.6
4.8
-37.8
6.7

6.6
3.6
-23.4
0.1

7.5
-1.5
-8.9
0.0

8.1
-3.1
-2.7
0.1

8.2
-3.0
1.2
0.6
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8. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (% ΑΕΠ)
2010

% ΑΕΠ
Σύνολο Εσόδων
Εµµεσοι φόροι
Άµεσοι φόροι
Κοινωνικές παροχές
Λοιποί τρέχοντες πόροι
Εισερχόµενες µεταβιβάσεις κεφαλαίου
Πωλήσεις

Πρόβλεψη

Σύνολο ∆απανών
Ενδιάµεση κατανάλωση
Αποζηµίωση εργαζοµένων
Κοινωνικές µεταβιβάσεις αυτών σε είδος
Τόκοι
Επιδοτήσεις
Λοιπές τρέχουσες δαπάνες
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
Λοιπές κεφαλαιακές δαπάνες

39.6
13.4
7.7
12.4
2.1
2.1
1.8
0.0
47.6
4.7
11.4
20.3
5.6
0.1
1.6
2.6
1.4

Καθαρες δανειακές ανάγκες (EDP)

-8.0

Μέτρα

-1.8
-0.3
-0.5
-1.0

2011
Βασικό
σενάριο

Πρόβλεψη

Μέτρα

39.1
12.9
7.7
12.4
2.1
2.1
1.8
0.0
49.6
5.0
11.9
21.3
5.6
0.1
1.6
2.8
1.4

42.6
15.0
8.8
12.5
2.3
2.1
1.9
0.0
50.2
4.1
11.7
22.0
6.6
0.1
1.7
2.7
1.3

3.3
2.0
1.3

-10.5

-7.6

-3.1
-0.7
-0.7
-1.3

-0.4

2012
Βασικό
σενάριο

Πρόβλεψη

Μέτρα

39.1
13.1
7.5
12.5
2.1
2.1
1.9
0.0
53.3
4.8
12.4
23.3
6.6
0.1
1.7
3.1
1.3

42.8
15.2
8.9
12.2
2.5
2.2
1.8
0.0
49.3
4.1
10.9
21.8
7.5
0.1
1.5
2.5
1.0

4.4
2.4
1.4

-14.2

-6.5

0.5

-4.5
-0.9
-1.0
-1.6

-0.7
-0.4

2013
Βασικό
σενάριο

Πρόβλεψη

Μέτρα

38.4
12.7
7.4
12.2
2.0
2.2
1.8
0.0
54.0
4.9
11.9
23.5
7.5
0.1
1.7
3.1
1.3

43.0
15.2
8.8
12.0
3.2
2.1
1.8
0.0
47.9
4.1
10.2
21.6
8.1
0.1
0.5
2.4
0.9

5.0
2.4
1.5

-15.6

-4.9

1.1

-6.1
-1.1
-1.2
-1.7

-1.1
-0.7
-0.4

2014
Βασικό
σενάριο

Πρόβλεψη

Μέτρα

38.0
12.8
7.3
12.0
2.1
2.1
1.8
0.0
54.0
5.2
11.4
23.3
8.1
0.1
1.6
3.0
1.2

43.8
15.0
8.3
11.7
5.0
2.1
1.7
0.0
46.4
3.9
9.8
20.9
8.5
0.1
0.0
2.3
0.8

6.5
2.4
1.0

-15.9

-2.6

Σηµείωση: Η επίπτωση των µη καθορισµένων µέτρων για το 2012, 2013 και 2014 καταγράφεται στον ανωτέρω πίνακα ως "Λοιποί πόροι" ΄και αντιστοίχως, "Λοιπές τρέχουσες δαπάνες"
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3.0

-6.6
-1.1
-1.2
-1.7

-1.6
-0.7
-0.4

Βασικό
σενάριο

37.3
12.6
7.3
11.7
2.0
2.1
1.7
0.0
52.9
5.0
11.0
22.6
8.4
0.1
1.6
2.9
1.2
-15.6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αθήνα 3 Μαΐου 2010
Mr. Jean-Claude Juncker
Πρόεδρο
Eurogroup
Mr. Olli Rehn
Επίτροπο
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Mr Trichet
Πρόεδρο
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Αξιότιµοι κύριοι Juncker, Rehn and Trichet,
Το συνηµµένο Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) περιγράφει την
οικονοµική και χρηµατοπιστωτική πολιτική την οποία η Ελληνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της
Ελλάδος αντιστοίχως θα εφαρµόσουν κατά την διάρκεια του υπολοίπου µέρους του 2010 και κατά την
περίοδο 2011-2013 για να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη της αγοράς και την δηµοσιονοµική και
χρηµατοπιστωτική θέση της Ελλάδος κατά την διάρκεια µίας δύσκολης µεταβατικής περιόδου προς
µία περισσότερο ανοικτή και ανταγωνιστική οικονοµία. Η κυβέρνηση έχει δεσµευθεί πλήρως απέναντι
στις πολιτικές που ορίζονται στο παρόν κείµενο και στα συνηµµένα αυτού, για την κατάρτιση
αυστηρών προϋπολογισµών κατά τα προσεχή έτη µε στόχο τη µείωση του δηµοσιονοµικού
ελλείµµατος σε επίπεδο κάτω του 3% το 2014 και για να επιτύχει µία φθίνουσα πορεία στο λόγο
δηµοσίου χρέους προς το ΑΕΠ από το 2013, για να διαφυλάξει την σταθερότητα του Ελληνικού
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και να εφαρµόσει διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας της οικονοµίας να παράγει, να αποταµιεύει και να εξάγει.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση έχει επίσης δεσµευθεί πλήρως και ισοµερώς απέναντι στις
πολιτικές οι οποίες ορίζονται στην Απόφαση και Σύσταση που εκδόθηκε από το Συµβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης την 16η Φεβρουαρίου 2010.
Η κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να µειώσει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, συµπεριλαµβανοµένης της
επίτευξης υψηλοτέρων και περισσότερο δίκαιων φορολογικών εσόδων και του περιορισµού της
δαπάνης στο λογαριασµό µισθοδοσίας και επιδοµάτων, µεταξύ άλλων στοιχείων του προϋπολογισµού.
Εν όψει αυτών των προσπαθειών και για να σηµατοδοτήσει τη δέσµευση για µια αποτελεσµατική
µακροοικονοµική πολιτική, η Ελληνική κυβέρνηση ζητά από το Ταµείο να υποστηρίξει το παρόν
πολυετές πρόγραµµα στο πλαίσιο ενός ∆ιακανονισµού Χρηµατοδότησης Άµεσης Ετοιµότητας (∆ΧΑΕ
ή Stand-by Arrangment/SBA) για χρονική περίοδο 36 µηνών µε ποσό ίσο προς 26,4 δισεκατοµµύρια

ΕΤ∆ (3.212% της ποσόστωση, 30 δισεκατοµµύρια Ευρώ). Παράλληλο αίτηµα για οικονοµική βοήθεια
συνολικού ύψους 80 δισεκατοµµυρίων Ευρώ έχει αποσταλεί στις χώρες της ζώνης του Ευρώ.
Η εφαρµογή του προγράµµατος θα ελέγχεται µέσω ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης και διαρθρωτικών
δεικτών σύγκρισης όπως περιγράφεται στο Συνηµµένο Μνηµόνιο Οικονοµικής και
Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και στο Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ). Στο πλαίσιο
του ∆ΧΑΕ του Ταµείου θα υπάρξουν δώδεκα τριµηνιαίοι απολογισµοί του προγράµµατος, σε
συντονισµό µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ, ξεκινώντας µε τον πρώτο απολογισµό, ο οποίος
αναµένεται να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο ηµερολογιακό τρίµηνο του 2010, και στη συνέχεια σε κάθε
επόµενο τρίµηνο µέχρι τον τελευταίο τριµηνιαίο απολογισµό, ο οποίος προβλέπεται να ολοκληρωθεί
κατά την διάρκεια του δευτέρου ηµερολογιακού τριµήνου του 2013, µε στόχο την αξιολόγηση της
προόδου εφαρµογής του προγράµµατος και την επίτευξη συνεννόησης για τυχών πρόσθετα µέτρα τα
οποία µπορεί να χρειασθούν για την υλοποίηση των στόχων. Κάθε απολογισµός θα περιλαµβάνει την
σε βάθος αξιολόγηση του προγράµµατος εν όψει της από κοινού χρηµατοδότησης αυτού του
προγράµµατος από την διµερή διευθέτηση χρηµατοδότησης των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ
για την Ελλάδα.
Οι Ελληνικές αρχές πιστεύουν ότι οι πολιτικές που παρατίθενται στο συνηµµένο µνηµόνιο είναι
επαρκείς για την επίτευξη των στόχων του οικονοµικού προγράµµατος και παραµένουν σε ετοιµότητα
ώστε να λάβουν τυχών επιπλέον µέτρα που µπορεί να κριθούν κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. Οι
αρχές θα συνεννοούνται µε το Ταµείο, σύµφωνα µε την ακολουθητέα πολιτική του επί αυτών των
συνεννοήσεων, καθώς και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ για την υιοθέτηση αυτών των
µέτρων και πριν από κάθε αναθεώρηση των πολιτικών που περιέχονται στο Μνηµόνιο Οικονοµικής
και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ). Κάθε πληροφορία που ζητείται από το Ταµείο, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ για την αξιολόγηση της εφαρµογής του προγράµµατος θα
παρέχεται.
Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στον κύριο Strauss-Kahn, εκτελεστικό διευθυντή του ∆ΝΤ.

//
_______________________
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
Υπουργός Οικονοµικών

//
_________________________________
Γεώργιος Προβόπουλος
∆ιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος
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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
51

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.

60

Πίνακας 1. Ελλάδα: ∆ηµοσιονοµικά µέτρα που περιλαµβάνει το πρόγραµµα

2010
% του
ΑΕΠ

σε εκ. Ευρώ
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
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

500
5800

0,2
2,5
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2011
% του
ΑΕΠ

σε εκ. Ευρώ
Μεταφορά επίπτωσης από το προηγούµενο έτος
Αύξηση του ΦΠΑ
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ποτά
Μείωση του µισθολογικού κόστους µέσω µείωσης 13ου και 14ου
µισθού και επιδοµάτων
Μείωση των συντάξεων µέσω της µείωσης της 13ης και 14ης
σύνταξης
Έσοδα
Φορολόγηση των αυθαιρέτων κτισµάτων
Φόρος πολυτελείας
Λογιστικός προσδιορισµός εισοδήµατος
∆ικαιώµατα τυχερών παιγνίων
Άδειες τυχερών παιγνίων
Ειδική εισφορά σε κερδοφόρες επιχειρήσεις
Τέλος διατήρησης ηµιυπαίθριων
ΦΠΑ – αλλαγές στις υποκατηγορίες και διεύρυνση της βάσης
Πράσινα τέλη
Τεκµήρια φορολόγησης
Αύξηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων
Φορολογία των αµοιβών σε είδος (αυτοκίνητα)
Έξοδα
Ενδιάµεση κατανάλωση
Εξοικονόµηση από την εισαγωγή ενοποιηµένου συστήµατος
πληρωµής µισθών ∆ηµοσίου
Πάγωµα συντάξεων
Εξοικονόµηση πόρων από τον «Καλλικράτη»
Μειώσεις στις συντάξεις (στις υψηλότερες συντάξεις)
Μείωση των δηµόσιων επενδύσεων
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

62

1000
250
300
50

1,1
0,4
0,1
0,1
0,0

400

0,2

500

0,2

300

2,2
0,4
0,0
0,0
0,1
0,2
0,3
0,2
0,4
0,1
0,2
0,2
0,1
1,0
0,1

100

0,0

100
500
150
500
9150

0,0
0,2
0,1
0,2
4.1

800
100
50
200
500
600
500
1000
300
400
400
150

2012
% του
ΑΕΠ

σε εκ. Ευρώ
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

900

0,4

Μη-καθορισµένα µέτρα για λειτουργικά έξοδα
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ
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5575

2,4

2013
% του
ΑΕΠ

σε εκ. Ευρώ

-0,3

Έσοδα
Τεκµήρια φορολόγησης

100

0,0

Άδειες τυχερών παιγνίων

-725

-0,3
0,5

Έξοδα
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

64

2014
% του
ΑΕΠ

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

Ενδεικτικοί στόχοι

Ιουν-10
Progr. 1/

Σεπ-10
Progr. 1/

Δεκ-10
Progr. 1/

-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

0

0

0

..

..

..

0

0

1. Όριο στο προσαρμοσμένο πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης σε
ταμειακή βάση

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

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

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.
Βελτιώνει την βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών.

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.
3. Ορισµός οµάδας και επικεφαλής στο ΓΛΚ µε ευθύνη τη συγκέντρωση σε ταµειακή βάση στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης.
∆ιαρθρωτικοί στόχοι
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.

Καθιέρωση αρµοδιοτήτων για την εντός του έτους δηµοσιονοµική επίβλεψη της γενικής
κυβέρνησης.
Τέλος Ιουνίου 2010
Ενισχύει τη σταθερότητα στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Βελτιώνει την βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών.

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

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.
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.
2. Υιοθέτηση νέου Κανονισµού Στατιστικών Υποχρεώσεων για τις υπηρεσίες που συµµετέχουν στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα.
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.
1/ Οι διαρθρωτικοί στόχοι για το 2011 θα καθοριστούν στις αξιολογήσεις στο τέλος Σεπτεµβρίου και τέλος ∆εκεµβρίου 2010.

Μειώνει την κλιµάκωση στις αµοιβές. Βελτιώνει τη διαφάνεια στην απασχόληση στο
δηµόσιο τοµέα.
Ενισχύει την εµπιστοσύνη στα δηµοσιονοµικά στοιχεία και υποστηρίζει τη διαµόρφωση
δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Μειώνει την κρατική παρέµβαση στην πραγµατική οικονοµία, βελτιώνει την
αποτελεσµατικότητα στην αγορά και µειώνει υπερβάσεις στον προϋπολογισµό.

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

ΠΟΣΑ
2ο Τρ. 10 -2ο Τρ 13

A.
B.
Γ.
∆.
E.
ΣΤ.
Ζ.
H.
Θ.
Ι.
K.
Λ.
M.
N.
Ξ.
Ο.

48.5
53.0
138.3
50.0
88.3
1.5
Ανάγκες χρηµατοδότησης ∆ηµοσίου Τοµέα (B+Γ+Ζ) 192.8
Κόστος ανανέωσης του βραχυπρόθεσµου χρέους
Κόστος ανανέωσης του µακροπρόθεσµου χρέους
77.9
Νέος ∆ανεισµός της ΓΚ
47.0
από τα οποία βραχυπρόθεσµος δανεισµός (∆*Θ)
από τα οποία µακροπρόθεσµος δανεισµός (Ε*Ι)
30.9
0.0
Έσοδα αποκρατικοποιήσεων
0.0
∆ανειακές ανάγκες ΚΕ
10.0
Σχέδιο στήριξης τραπεζών
109.2
χρηµατοδοτικό έλλειµµα (E-Ζ-H-Θ+Ι+Ξ)

Π.
Ρ.
Σ.

Εκταµιεύσεις δανείων
από ∆ΝΤ
από ΕΕ

Έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης
Έλλειµµα ΓΓ + ∆ανειακές ανάγκες ΚΕ
Απόσβεση χρέους (υφιστάµενων οµολόγων)
από τα οποία βραχυπρόθεσµο χρέος
από τα οποία µακροπρόθεσµο χρέος
Προσαρµογή αποθεµάτων-ροών

110.0
30.0
80.0

2010
2011
2012
2013
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
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
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
13.8
13.1
10.8
5.4
19.1
13.2
12.6
5.5
9.8
15.6
20.1
9.5
5.4
4.4
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
4.5
4.0
4.0
…
0.0
4.6
4.3
9.8
9.1
6.8
1.4
15.1
9.2
8.1
1.0
5.8
11.6
...
9.5
0.8
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
0.1
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
…
0%
87%
93% 100% 100% 113% 113% 100% 100% 111% 111% 100% 100%
…
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
75%
75%
75%
75% 100% 100%
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
…
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
…
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
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
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
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
14.4
13.7
11.0
5.5
7.9
6.4
5.6
3.8
3.1
3.1
18.0
11.4
5.4
-1.9
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
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
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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II

Μνηµόνιο Συνεννόησης στις

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
3 Μαΐου 2010
Οι τριµηνιαίες εκταµιεύσεις της διµερούς οικονοµικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της
Ευρωζώνης θα βασίζονται σε τριµηνιαίους απολογισµούς των προϋποθέσεων για όλη τη
χρονική διάρκεια της συµφωνίας. Η αποδέσµευση των δόσεων θα βασίζεται στην τήρηση
των ποσοτικών κριτηρίων επιδόσεων και στη θετική αξιολόγηση της προόδου στα κριτήρια
πολιτικής του Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και
αυτού του Μνηµονίου, το οποίο καθορίζει τα λεπτοµερή κριτήρια για τις διαδοχικές
αξιολογήσεις έως το τέλος του 2011. Τα λεπτοµερή κριτήρια για τα έτη 2012 και 2013 θα
καθοριστούν µε την ευκαιρία της αξιολόγησης της άνοιξης του 2011.
Οι αρχές δεσµεύονται να διαβουλεύονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ
για την υιοθέτηση πολιτικών που δεν συνάδουν µε αυτό το µνηµόνιο. Θα τους παρέχουν
επίσης όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την παρακολούθηση της προόδου και της
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κατάστασης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος (Παράρτηµα 1). Πριν από την καταβολή των δόσεων, οι αρχές πρέπει να
παρέχουν µια έκθεση συµµόρφωσης σχετικά µε την εκπλήρωση των προϋποθέσεων.

1. Ενέργειες για τον πρώτο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος του δεύτερου τριµήνου 2010)
i. ∆ηµοσιονοµική Προσαρµογή
Πρόοδος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2010 και τα δηµοσιονοµικά
µέτρα που υιοθετήθηκαν στη συνέχεια. Η πρόοδος αξιολογείται σε σχέση µε τα (σωρευτικά)
τριµηνιαία ανώτατα όρια ελλείµµατος στο ΜΟΧΠ (συµπεριλαµβανοµένου του Τεχνικού
Μνηµονίου Συνεννόησης (ΤΜΣ)). Οι αρχές θα λάβουν τα ακόλουθα µέτρα, που θα
εξοικονοµήσουν συνολικό ποσό ίσο µε 2,5% του ΑΕΠ το 2010:
− Αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, µε απόδοση τουλάχιστον 1800 εκ. ευρώ για
ένα πλήρες έτος (800 εκ. ευρώ το 2010)·
− Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιµα, στον καπνό και στο
αλκοόλ, µε απόδοση τουλάχιστον 1.050 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (450 εκατ.
ευρώ το 2010)·
− Μείωση του µισθολογίου του δηµοσίου τοµέα µε τη µείωση των δώρων Πάσχα,
Χριστουγέννων και επιδόµατος αδείας και των επιδοµάτων που καταβάλλονται
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σε δηµοσίους υπαλλήλους, µε τις καθαρές εξοικονοµήσεις να ανέρχονται σε
1.500 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (1.100 εκ. ευρώ το 2010)·
− Κατάργηση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόµατος αδείας που
καταβάλλονται στους συνταξιούχους, µε ταυτόχρονη προστασία αυτών που
λαµβάνουν χαµηλότερες συντάξεις, µε τις καθαρές εξοικονοµήσεις να
ανέρχονται σε 1.900 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (1.500 εκ. ευρώ το 2010)·
− Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισµού για αποθεµατικό απροβλέπτων, µε
στόχο την εξοικονόµηση 700 εκ. ευρώ·
− Μείωση των υψηλότερων συντάξεων, µε στόχο την εξοικονόµηση 500 εκ. ευρώ
για ένα πλήρες έτος (350 εκ. ευρώ το 2010)·
− Κατάργηση των περισσότερων από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού για το
επίδοµα αλληλεγγύης (εκτός από ένα µέρος για την ανακούφιση της φτώχειας),
µε στόχο την εξοικονόµηση 400 εκ. ευρώ·
− Μείωση των δηµοσίων επενδύσεων κατά 500 εκ. ευρώ σε σύγκριση µε τον
ισχύοντα σχεδιασµό·
− Το Κοινοβούλιο υιοθετεί, όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα σταθερότητας του
Ιανουαρίου 2010, ένα νόµο που θα θεσπίζει µία προοδευτική φορολογική
κλίµακα για όλες τις πηγές εισοδήµατος και µια οριζόντια ενιαία αντιµετώπιση
του εισοδήµατος που προέρχεται από εργασία και περιουσιακά στοιχεία·
− Το Κοινοβούλιο υιοθετεί, όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα σταθερότητας του
Ιανουαρίου 2010, ένα νόµο που θα καταργεί τις απαλλαγές και τις αυτόνοµες
φορολογικές διατάξεις στο φορολογικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των
εισοδηµάτων από τα ειδικά επιδόµατα που καταβάλλονται στους δηµοσίους
υπαλλήλους. Ο νόµος ισχύει αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2010.

ii. ∆ιαρθρωτικές ∆ηµοσιονοµικές Μεταρρυθµίσεις
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει έως τα τέλη Ιουνίου του 2010, ένα νόµο που θα απαιτεί τη
µηνιαία δηµοσίευση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) έγκαιρων, µηνιαίων
στατιστικών στοιχείων (σε ταµειακή βάση) για τα έσοδα, τις δαπάνες και τη χρηµατοδότηση
του Κράτους, καθώς και για τις εκκρεµείς δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των
ληξιπρόθεσµων οφειλών.

iii. Ρύθµιση και εποπτεία χρηµατοπιστωτικού τοµέα
Η Τράπεζα της Ελλάδος, εκ µέρους της Κυβέρνησης, θα συστήσει ένα ανεξάρτητο
Χρηµατοπιστωτικό Ταµείο Σταθερότητας, µε ισχυρή δοµή διακυβέρνησης, για την
αντιµετώπιση ενδεχόµενων θεµάτων φερεγγυότητας και για να διαφυλαχθεί η ευρωστία του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα και η ικανότητά του να στηρίξει την ελληνική οικονοµία,
παρέχοντας κεφαλαιακή υποστήριξη στις τράπεζες, αν χρειαστεί (Παράρτηµα 2).
Έναρξη εφαρµογής εντατικοποιηµένης εποπτείας των τραπεζών, µεταξύ άλλων µε τη
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων πόρων, µε σκοπό επίσης την ανάληψη της εποπτείας
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του ασφαλιστικού κλάδου, συχνή υποβολή εκθέσεων βάσει αυστηρότερων προθεσµιών και
τριµηνιαίων ελέγχων φερεγγυότητας σε ακραίες συνθήκες (stress tests).
Επανεξέταση του πτωχευτικού νόµου στον ιδιωτικό τοµέα για να διασφαλιστεί η
συµβατότητα µε τις παρατηρήσεις της ΕΚΤ.

iv. ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
Οι αρχές θα προωθήσουν µεταρρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης:
Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει νοµοθεσία για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης σε
τοπικό επίπεδο, κυρίως µέσω της συγχώνευσης δήµων, νοµαρχιών και περιφερειών µε στόχο
τη µείωση των λειτουργικών δαπανών και των µισθών.
Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει νοµοθεσία που απαιτεί δηµοσίευση στο διαδίκτυο όλων των
αποφάσεων που αφορούν αναλήψεις υποχρεώσεων για κονδύλια στον τοµέα της γενικής
κυβέρνησης.
Για την ενίσχυση των θεσµών της αγοράς εργασίας:
Η Κυβέρνηση θα ξεκινήσει συζητήσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους, προκειµένου να
αναθεωρήσει το πλαίσιο διαπραγµατεύσεων των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα και των
συµβάσεων.
Για την ενίσχυση του ανταγωνισµού στις ανοικτές αγορές:
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νόµο για την απλοποίηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει την οριζόντια νοµοθεσία για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες.
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο αναδιάρθρωσης για τον σιδηροδροµικό τοµέα µε
χρονοδιάγραµµα µέτρων το οποίο:
− θα καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρησιακές δραστηριότητες θα γίνουν
κερδοφόρες, συµπεριλαµβανοµένων το κλείσιµο ζηµιογόνων γραµµών·
− θα διασφαλίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή των οδηγιών της ΕΕ που
επιτρέπουν τον ανταγωνισµό µεταξύ των φορέων παροχής σιδηροδροµικών
υπηρεσιών·
− θα
προβλέπει
την
αναδιάρθρωση
της
εταιρείας
συµµετοχών,
συµπεριλαµβανοµένης της πώλησης γης και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Για την αύξηση της απορρόφησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου
Συνοχής:
Η Κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρµογή µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του
νόµου 3840/2010, για τη δηµιουργία της «γρήγορης παραγωγής έργου», για να επιτευχθούν
οι εξαµηνιαίοι στόχοι για την εκταµίευση των πληρωµών από την απορρόφηση των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής που προβλέπεται στον παρακάτω πίνακα.
Η συµµόρφωση µε τους στόχους θα πρέπει να µετράται µε πιστοποιηµένα στοιχεία. Η
κυβέρνηση θα λάβει µέτρα για την επίτευξη ετήσιου στόχου υποβολής 10 µεγάλων έργων
εφαρµογών στις υπηρεσίες της Επιτροπής.

71

Προγραµµατική περίοδος 2007-2013
(σε εκ. ευρώ)

Αιτήσεις πληρωµών που θα
υποβληθούν µεταξύ 2010 και 2013
2010

2011

2012

2013

2330

2600

2850

3000

420

750

880

890

Στόχος πρώτου εξαµήνου του έτους

1105

1231

1284

Στόχος δεύτερου εξαµήνου του έτους

2245

2499

2606

3350

3730

3890

Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταµείο και
Ταµείο Συνοχής
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Συνολικός ετήσιος στόχος

2750

Η Κυβέρνηση θα συστήσει µια τεχνική οµάδα εργασίας σε άµεση επαφή µε τις υπηρεσίες
της Επιτροπής, για να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρµογή των α) µεγάλων έργων στους τοµείς
των µεταφορών, β) περιβαλλοντικών έργων, γ) εργαλείων χρηµατοπιστωτικών τεχνικών και
δ) µεταρρυθµίσεων της δηµόσιας διοίκησης, αξιοποιώντας την αυξηµένη τεχνική βοήθεια.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα µέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πιστώσεις
του προϋπολογισµού για την εθνική συγχρηµατοδότηση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του
Ταµείου Συνοχής διοχετεύονται σε ειδικό κεντρικό λογαριασµό που δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό και ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιµος για την
παροχή συγχρηµατοδότησης για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

2. Ενέργειες για το δεύτερο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος του τρίτου τριµήνου 2010)
i. ∆ηµοσιονοµική Προσαρµογή
Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισµού για το 2010 και των µέτρων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής που εξαγγέλθηκαν µετέπειτα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που περιέχονται
στο παρόν Μνηµόνιο. Η πρόοδος θα αξιολογείται βάσει των (σωρευτικών) τριµηνιαίων
ανώτατων ορίων ελλείµµατος του ΜΟΧΠ (συµπεριλαµβανοµένου του ΤΜΣ).
Η κυβέρνηση θα καταθέσει το προσχέδιο του προϋπολογισµού για το 2011 στη Βουλή. Ο
προϋπολογισµός θα παρέχει πληροφορίες και αξιόπιστες προβλέψεις για ολόκληρη την
γενική κυβέρνηση και θα στοχεύει στην περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος της γενικής
κυβέρνησης σύµφωνα µε το ΜΟΧΠ. Θα περιέχει αναλυτική παρουσίαση των µέτρων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής ύψους 3,2% του ΑΕΠ (4.3% του ΑΕΠ, αν ληφθούν υπ’ όψιν
µεταφορές από µέτρα που εφαρµόστηκαν το 2010), και αναλυτικές πληροφορίες για την
κατάσταση των δηµόσιων επιχειρήσεων.
Ο προϋπολογισµός θα περιέχει τα ακόλουθα µέτρα (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορούν να
ληφθούν υπ’ όψιν µέτρα που αποφέρουν ανάλογη εξοικονόµηση ύστερα από στενή
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ΝΤ και την ΕΚΤ):
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− Εφαρµογή του κανόνα αντικατάστασης µόνο του 20% των συνταξιοδοτούµενων
εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα (κυβέρνηση, δήµοι, δηµόσιες επιχειρήσεις,
τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικές υπηρεσίες και άλλοι δηµόσιοι οργανισµοί)
− Μείωση της ενδιάµεσης κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης κατά
τουλάχιστον 300 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το 2010, επιπλέον της
προβλεπόµενης εξοικονόµησης στο πλαίσια της µεταρρύθµισης της δηµόσιας
διοίκησης και της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης (βλέπε επόµενο
µέτρο).
− Η κυβέρνηση ξεκινά την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη µεταρρύθµιση της
δηµόσιας διοίκησης και την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης µε στόχο
την µείωση του κόστους κατά τουλάχιστον 1.500 εκατοµµύρια ευρώ από το 2011
ως το 2013, από τα οποία τουλάχιστον 500 εκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2011.
− Μη χορήγηση της τιµαριθµικής προσαρµογής των συντάξεων, µε στόχο την
εξοικονόµηση 100 εκατοµµυρίων ευρώ (σχετική προσαρµογή πιθανώς να
απαιτηθεί σε περίπτωση αποπληθωρισµού) .
− Μείωση των επενδύσεων που χρηµατοδοτούνται από εγχώριους πόρους κατά
τουλάχιστον 1000 εκατοµµύρια ευρώ δίνοντας προτεραιότητα στα επενδυτικά
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια.
− Προσωρινές «εισφορές κρίσης» στις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες θα
αποφέρουν επιπλέον έσοδα ύψους τουλάχιστον 600 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο
για το 2011, 2012 και 2013.
− Κίνητρα για τη ρύθµιση των παραβιάσεων χρήσης γης, οι οποίες θα αποφέρουν
επιπλέον έσοδα 1.500 εκατοµµύρια ευρώ από το 2011 ως το 2013, από τα οποία
τουλάχιστον 500 εκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2011.
− Ενεργοποίηση των τεκµηρίων φορολόγησης των επαγγελµατιών µε απόδοση
τουλάχιστον 400 εκατοµµύρια ευρώ το 2011 και αυξανόµενες αποδόσεις το 2012
και 2013.
− ∆ιεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ µέσω της επιβολής του σε υπηρεσίες οι οποίες
σήµερα εξαιρούνται, και µεταφορά σηµαντικού ποσοστού (τουλάχιστον 30% της
συνολικής αξίας) των αγαθών και υπηρεσιών, από τον χαµηλό στον υψηλό
συντελεστή, µε απόδοση 1.000 εκατοµµυρίων ευρώ.
− Σταδιακή εισαγωγή «πράσινου φόρου» στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα,
µε απόδοση 300 εκατοµµυρίων ευρώ στο 2011.
− Συλλογή εσόδων από αδειοδότηση τυχερών παιγνίων: τουλάχιστον 500
εκατοµµύρια ευρώ από πώληση αδειών και 200 εκατοµµύρια ευρώ από
δικαιώµατα.
− ∆ιεύρυνση της φορολογικής βάσης ακίνητης περιουσίας αναπροσαρµόζοντας τις
αντικειµενικές αξίες των ακινήτων µε στόχο την αποκόµιση τουλάχιστον 500
εκατοµµύρια ευρώ επιπρόσθετα έσοδα.
− Αύξηση της φορολόγησης αµοιβών σε είδος, συµπεριλαµβανοµένης της
φορολόγησης αυτοκινήτων µε χρονοµίσθωση (τουλάχιστον 150 εκατοµµύρια
ευρώ).
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− Συλλογής του ειδικού φόρου τέλους για ηµιυπαίθριους χώρους (τουλάχιστον 800
εκατοµµύρια το χρόνο).
− Αύξηση φόρου στα είδη πολυτελείας µε απόδοση τουλάχιστον 100 εκατοµµύρια
ευρώ.
− Ο προϋπολογισµός θα ορίσει αναλυτικά ανώτατα όρια εξόδων για κάθε
υπουργείο, για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης
σύµφωνα µε το στόχο για το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης. Αυτό αφορά
επίσης και το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό πλαίσιο για το 2012-2013.
− Ο προϋπολογισµός θα περιλαµβάνει ενδεικτική πληροφόρηση µηνιαίων εσόδων
ανά κατηγορία και δαπάνη ανά υπουργείο. Επικαιροποιηµένα στοιχεία θα
γίνονται διαθέσιµα στο διαδίκτυο τακτικά.
Εάν χρειαστεί, το κοινοβούλιο θα εγκρίνει αλλαγές στον νόµο για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού ώστε να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο του προϋπολογισµού από το 2011 και
µετά θα περιέχει λεπτοµερείς πληροφορίες για την εκτέλεση και τις προβλέψεις ολόκληρης
της γενικής κυβέρνησης – συµπεριλαµβανοµένων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της
κοινωνικής ασφάλισης, των νοσοκοµείων και των άλλων νοµικών προσώπων. Ένα
παράρτηµα στον προϋπολογισµό θα παρουσιάζει τα βασικά µεγέθη σχετικά µε την
χρηµατοοικονοµική επίδοση των µεγαλύτερων δηµόσιων επιχειρήσεων, τα συνακόλουθα
δηµοσιονοµικά και φορολογικά έξοδα και τον σχετικό δηµοσιονοµικό κίνδυνο.

ii. ∆ιαρθρωτικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις
Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νοµοθεσία για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της
φορολογικής διαχείρισης και των ελέγχων εφαρµόζοντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του ∆.Ν.Τ. Ειδικότερα, θα δηµιουργηθεί ένα αποτελεσµατικό σχήµα
διαχείρισης έργου (που θα περιλαµβάνει την αυστηρή επίβλεψη του ΥΠΟΙΚ και ειδικές
οµάδες) ώστε να εφαρµοστούν µέτρα ενάντια στη φοροδιαφυγή και να αποκατασταθεί η
φορολογική συµµόρφωση µέσα από: την ενίσχυση του εισπρακτικού µηχανισµού και την
είσπραξή ανείσπρακτων οφειλών από τους µεγαλύτερους οφειλέτες (σε συντονισµό µε τα
ασφαλιστικά ταµεία), την αναδιοργάνωση µιας µονάδας για τους φορολογούµενους µε
µεγάλα εισοδήµατα 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.
Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει τη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος
προκειµένου να εξασφαλιστεί µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα η βιωσιµότητά του. Θα
πρέπει να περιοριστεί η αύξηση της δηµόσιας δαπάνης για συντάξεις, σε επίπεδα
χαµηλότερα του 2.5% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010 - 2060. Η µεταρρύθµιση θα
σχεδιαστεί σε στενή διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ΝΤ και την ΕΚΤ, και η
εκτιµώµενη επίπτωσή της στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα θα επικυρωθεί από την
Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής της ΕΕ. Οι παράµετροι του συστήµατος θα εξασφαλίσουν
την µακροπρόθεσµη αναλογιστική ισορροπία, όπως καθορίζεται από την Εθνική
Αναλογιστική Αρχή. Η µεταρρύθµιση θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
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− Απλούστευση του κατακερµατισµένου συστήµατος συντάξεων µε τη
συγχώνευση των υφιστάµενων συνταξιοδοτικών ταµείων σε τρία ταµεία και
θέσπιση ενός ενιαίου νέου συστήµατος για όλους τους τωρινούς και
µελλοντικούς εργαζόµενους. Οι νέοι καθολικώς δεσµευτικοί κανόνες για τα
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, τις εισφορές, τους κανόνες συσσώρευσης και την
τιµαριθµική αναπροσαρµογή των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων πρέπει να
εφαρµόζονται κατ’ αναλογία προς όλους από την 1 Ιανουαρίου 2013·
− Εισαγωγή ενός ενιαίου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, ακόµη και
για τις γυναίκες στο δηµόσιο τοµέα (σταδιακή εφαρµογή, κατόπιν της
υιοθέτησης), που θα ολοκληρωθεί ως τον ∆εκέµβριο του 2013·
− Σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής περιόδου για συνταξιοδότηση µε
πλήρη σύνταξη από 37 σε 40 έτη ως το 2015·
− Τροποποίηση του τύπου απονοµής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήµα για την
ενίσχυση της σχέσης µεταξύ των εισφορών που καταβάλλονται και των παροχών
που λαµβάνονται, µε το ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε ένα µέσο
ετήσιο ρυθµό της τάξης του 1,2%, και οι συντάξεις να τιµαριθµοποιούνται·
− Εισαγωγή ενός αυτόµατου µηχανισµού προσαρµογής όπου, κάθε τρία χρόνια
αρχίζοντας το 2020, θα αυξάνει τις (ελάχιστες και νοµοθετηµένες) ηλικίες
συνταξιοδότησης ανάλογα µε την αύξηση του προσδόκιµου ζωής κατά τη
συνταξιοδότηση·
− Επέκταση για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών από τα τελευταία πέντε
έτη στο σύνολο του εργασιακού βίου (διατηρώντας τα κεκτηµένα δικαιώµατα)·
− Μείωση του ανώτατου ορίου στις συντάξεις·
− Εισαγωγή ενός εγγυηµένου εισοδήµατος βασισµένου σε εισοδηµατικά κριτήρια
για τους ηλικιωµένους (πάνω από το νοµοθετηµένο όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης), για την προστασία των πιο ευάλωτων οµάδων, συµβατό µε τη
βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών·
− Μέτρα για τον περιορισµό της πρόσβασης στην πρόωρη συνταξιοδότηση.
Ειδικότερα, η αύξηση της ελάχιστης ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60
έτη από την 1η Ιανουαρίου 2011, συµπεριλαµβανοµένων και των εργαζοµένων
στα βαρέα και ανθυγιεινά επάγγελµα και εκείνων µε 40 χρόνια εισφορών.
Κατάργηση των ειδικών κανόνων για τους ασφαλισµένους πριν από το 1993 (µε
παράλληλη διατήρηση των κεκτηµένων δικαιωµάτων). Ουσιαστική αναθεώρηση
του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων·
− Μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών (κατά 6% ετησίως) για τα άτοµα που
συνταξιοδοτούνται µεταξύ των ηλικιών 60 και 65, µε περίοδο συνεισφορών
µικρότερη των 40 ετών·
− Εισαγωγή αυστηρότερων όρων και τακτική επανεξέταση της πλήρωσης των
προϋποθέσεων για τις συντάξεις αναπηρίας.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει µεταρρύθµιση του Γ.Λ.Κ., που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
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− Ενδυνάµωση του ρόλου του Γ.Λ.Κ. στο σχεδιασµό και τον έλεγχο του
προϋπολογισµού
− Παροχή απαραίτητων πόρων σε όρους προσωπικού υψηλού επιπέδου, υποδοµής
και εξοπλιστικής υποστήριξης, διαχειριστικής οργάνωσης και πληροφοριακών
συστηµάτων
− Παροχή διασφαλίσεων για τους υπαλλήλους του Γ.Λ.Κ. απέναντι σε πολιτικές
παρεµβάσεις και πρόβλεψη για προσωπική ευθύνη για την παροχή αξιόπιστων
δεδοµένων
− Ενδυνάµωση των θεσµικών µηχανισµών για παροχή αξιόπιστων και εύλογων
επίσηµων δηµοσιονοµικών προβλέψεων οι οποίες θα λαµβάνουν υπ’ όψιν τις
διαθέσιµες πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις στην πορεία εκτέλεσης. Για το σκοπό
αυτό οι επίσηµες µακροοικονοµικές προβλέψεις θα πρέπει να αξιολογούνται από
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες
Η Κυβέρνηση θα λάβει τα ακόλουθα µέτρα για να εξασφαλίσει την έγκαιρη παροχή
αξιόπιστων δηµοσιονοµικών λογαριασµών και στατιστικών στοιχείων:
− Το ΓΛΚ ξεκινά, τον Ιούνιο του 2010, τη δηµοσίευση έγκαιρων, µηνιαίων
στατιστικών στοιχείων (σε ταµειακή βάση) για τα έσοδα, τις δαπάνες και τη
χρηµατοδότηση και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές (χρέη) για τη «διαθέσιµη γενική
κυβέρνηση» και των επιµέρους φορέων της (κράτος, κοινωνική ασφάλιση,
νοσοκοµεία, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και νοµικά πρόσωπα)·
− Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα λεπτοµερές, δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα
σχεδίου δράσης, που θα συµφωνηθεί µε την Eurostat, για τη βελτίωση της
συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων της γενικής κυβέρνησης που
απαιτούνται βάσει του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου της ΕΕ, ειδικότερα µε την
ενίσχυση των µηχανισµών που διασφαλίζουν την ταχεία και ορθή παροχή των
δεδοµένων αυτών, τη διασφάλιση της προσωπικής ευθύνης σε περίπτωση
εσφαλµένων αναφορών· και την αναζήτηση της κατάλληλης επιτόπιας τεχνικής
βοήθειας µε στόχο ταχεία πρόοδο·
− Η Κυβέρνηση θα αρχίσει να δηµοσιεύει έγκαιρες πληροφορίες σχετικά µε την
χρηµατοοικονοµική κατάσταση στις δηµόσιες επιχειρήσεις (τουλάχιστον στις 10
πιο ζηµιογόνες εξ αυτών) και σε άλλους δηµόσιους φορείς που δεν υπάγονται
στη γενική κυβέρνηση (συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερών καταστάσεων
αποτελεσµάτων χρήσεων, ισολογισµών και στοιχεία για την απασχόληση και τις
µισθολογικές δαπάνες). Για το σκοπό αυτό, θα δηµιουργηθεί ένας τακτικός και
έγκαιρος µηχανισµός αναφοράς.

iii. Εποπτεία και ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
Η Τράπεζα της Ελλάδας και η κυβέρνηση θα διασφαλίσουν ότι το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας είναι πλήρως λειτουργικό.
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Θα αναθεωρηθεί η επάρκεια το πτωχευτικό πλαίσιο, για τις τράπεζες και τους µη
χρηµατοπιστωτικούς φορείς.

iv. ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
Πρόοδος των µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης:
Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των αρχών και του
χρονοδιαγράµµατος, για τη δηµιουργία ενός απλοποιηµένου συστήµατος αµοιβών που θα
καλύπτει τους βασικούς µισθούς και τα επιδόµατα. Θα αφορά όλους τους δηµόσιους
υπαλλήλους και θα αποτελεί µέρος της ευρύτερης µεταρρύθµισης του συστήµατος
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύστηµα που η αµοιβή
θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα.
Η κυβέρνηση θα εγκαινιάσει τη χρήση λειτουργικών ελέγχων της δηµόσιας διοίκησης σε
κεντρικό επίπεδο και των υφιστάµενων κοινωνικών προγραµµάτων. Οι έλεγχοι θα
πραγµατοποιούνται από διεθνώς αναγνωρισµένους εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. Οι
Γενικοί Όροι που θα διέπουν τους ελέγχους θα συµφωνηθούν µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το ∆ΝΤ και την ΕΚΤ. Οι στόχοι των ελέγχων είναι:
− Να γίνει απολογισµός σχετικά µε τη χρήση πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των
ανθρωπίνων πόρων, να αρχίσουν να εκτελούνται κυβερνητικές λειτουργίες (π.χ.,
απασχόληση, αγαθά και υπηρεσίες) σε κεντρικό επίπεδο και σε εποπτευόµενους
δηµόσιους οργανισµούς
− Να καθοριστούν δράσεις εξορθολογισµού της οργάνωσης της δηµόσιας
διοίκησης και να υπάρξουν οφέλη σε όρους παραγωγικότητας, να
ποσοτικοποιηθεί πιθανή εξοικονόµηση δηµοσίων δαπανών από την εφαρµογή
αυτών των δράσεων
− Να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα και καταλληλότητα των υπαρχουσών
κοινωνικών προγραµµάτων και να γίνουν προτάσεις για την µεταρρύθµιση ή την
κατάργηση των λιγότερο αποτελεσµατικών, καθώς και να να ποσοτικοποιηθεί
πιθανή εξοικονόµηση δηµοσίων δαπανών από την εφαρµογή αυτών των
δράσεων.
Ενίσχυση του ανταγωνισµού στις ανοιχτές αγορές:
Οι αρχές θα πρέπει να θέσουν σε πλήρη λειτουργία το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την καταγραφή
των υφιστάµενων κλαδικών νοµοθεσιών (screening) και θα διασφαλίσει τη λειτουργία των
σηµείων µοναδικής επαφής (single points of contact).
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία για τις οδικές µεταφορές φορτίων που θα άρει τους
περιορισµούς που δεν προβλέπονται στην Οδηγία 96/26/ΕΕ της 29ης Απριλίου 1996 σχετικά
µε την είσοδο στο επάγγελµα των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων και τις ελάχιστες
σταθερές τιµές.
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Επίσης θα εκδώσει Προεδρικό ∆ιάταγµα για την απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς
ενέργειας και Υπουργική Απόφαση για τον εξορθολογισµό των τιµών κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας.
Προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών:
Η κυβέρνηση θα πάρει µέτρα, σε συµφωνία µε τους κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ, για να
διευκολύνει τις ΑΞΕ και τις επενδύσεις σε καινοτόµους και στρατηγικούς τοµείς (πράσινες
βιοµηχανίες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ), µέσω της αναθεώρησης του
Επενδυτικού Νόµου, της υιοθέτησης µέτρων που θα διευκολύνουν Σ∆ΙΤ, δράσεις που θα
προωθούν προγράµµατα µεγάλων ΑΞΕ και µέτρα ενδυνάµωσης των πολιτικών προώθησης
των εξαγωγών.

3. Ενέργειες για τον τρίτο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί έως το
τέλος του τέταρτου τριµήνου 2010)
i. ∆ηµοσιονοµική Προσαρµογή
Η κυβέρνηση θα επιτύχει τον στόχο του προγράµµατος του 2010 για το έλλειµµα της
γενικής κυβέρνησης.
Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει το προσχέδιο του προϋπολογισµού για το 2011 στοχεύοντας
στην περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης, συµπεριλαµβάνοντας τα
µέτρα προσαρµογής που προσδιορίζει το παρόν Μνηµόνιο.
Η κυβέρνηση θα προετοιµάσει ένα σχέδιο αποκρατικοποιήσεων για την πώληση
περιουσιακών στοιχείων και δηµόσιων επιχειρήσεων µε σκοπό την είσπραξή τουλάχιστον 1
δις Ευρώ ανά έτος την περίοδο 2011-2013.

ii. ∆ιαρθρωτικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει το νοµοσχέδιο για την ενδυνάµωση του δηµοσιονοµικού
πλαισίου σε συνέχεια των συζητήσεων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ΝΤ. Τα
ακόλουθα πρέπει να είναι µέρος της µεταρρύθµισης:
− Η εισαγωγή ενός µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου για τη γενική
κυβέρνηση βάσει ενός τριετούς κυλιόµενου ανώτατου ορίου δαπανών για το
κράτος, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την τοπική αυτοδιοίκηση
− Η ενδυνάµωση της θέσης του Υπουργείου Οικονοµικών σε σχέση µε τα
υπόλοιπα υπουργεία τόσο κατά την φάση προετοιµασίας όσο και εκτέλεσης του
προϋπολογισµού (δίνοντας στον Υπουργό δικαίωµα αρνησικυρίας στις
αποφάσεις για δαπάνες και στην εκτέλεσή τους)
− Η εισαγωγή υποχρεωτικού αποθεµατικού έκτακτων αναγκών στον
προϋπολογισµό, της τάξεως του 10% της συνολικής πίστωσης για κρατικές
δαπάνες, εκτός από µισθούς, συντάξεις και τόκους. Η χρήση του αποθεµατικού
έκτακτης ανάγκης θα αποφασίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών
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− Η διασφάλιση ότι το κοινοβούλιο δεν αλλάζει το συνολικό µέγεθος του
προϋπολογισµού κατά το στάδιο έγκρισης, αλλά επικεντρώνεται στη σύνθεση
των δηµόσιων δαπανών και εσόδων και στην αξιοπιστία των προβλέψεων για τα
έξοδα και τα έσοδα.
− Η εισαγωγή ισχυρότερων µηχανισµών ελέγχου των δαπανών, ειδικότερα µέσω
της εφαρµογής κατάλληλων ελέγχων για την παρακολούθηση της ανάληψης
υποχρεώσεων, µέσω των οποίων οι φορείς δαπανών (υπουργεία, τοπική
αυτοδιοίκηση, οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκοµεία και νοµικά
πρόσωπα) θα αναφέρονται τακτικά στο Υπουργείο Οικονοµικών σχετικά µε τις
εκκρεµείς αναλήψεις υποχρεώσεων σε σύγκριση µε τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού.
− Η εισαγωγή ενός κανόνα εσόδων για την γενική κυβέρνηση, σύµφωνα µε τον
οποίο η διάθεση των εσόδων εφόσον αυτά ξεπερνούν τις προβλέψεις θα
καθορίζεται εκ των προτέρων στον προϋπολογισµό.
− Η δηµιουργία µιας ειδικής υπηρεσίας προϋπολογισµού στο Κοινοβούλιο που θα
παρέχει ανεξάρτητες συµβουλές και ειδικό λεπτοµερή έλεγχο σε δηµοσιονοµικά
ζητήµατα, θα αναφέρεται δηµοσίως για τα δηµοσιονοµικά σχέδια και την
εκτέλεσή τους, καθώς και για τις µακροοικονοµικές υποθέσεις που
χρησιµοποιούνται στον προϋπολογισµό.
Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει µεταρρύθµιση του νοµικού πλαισίου που διέπει τους µισθούς
του δηµόσιου σε συµφωνία µε τον παρόν Μνηµόνιο.

iii. ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
Μεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης:
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα νοµοσχέδια και διατάγµατα που απαιτούνται
για την πλήρη εφαρµογή της µεταρρύθµισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη δηµιουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών για τους
µισθούς στο δηµόσιο τοµέα. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα δηµοσιεύσει µια αναλυτική
έκθεση, βασισµένη σε πληροφορίες και µε τη συνεργασία της Αρχής Ενιαίων Πληρωµών,
για τη δοµή και το ύψος των αποζηµιώσεων, το µέγεθος και τη δυναµική της απασχόλησης
στη γενική κυβέρνηση.
Οι αρχές θα ολοκληρώσουν τη πρώτη φάση της µεταρρύθµισης για το ενιαίο σύστηµα
κρατικών συµβάσεων, µε τη δηµιουργία µιας κεντρικής αρχής προµηθειών και µε την άµεση
εφαρµογή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας για τις κρατικές συµβάσεις και θα εισάγουν τη
χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων δηµοπρασίας. Θα πρέπει να διασφαλιστεί µία κοινή
προσέγγιση και κοινές διαδικασίες για τη διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισµών, καθώς και
για ελέγχους εκ των προτέρων (ex ante) και εκ των υστέρων (ex post).
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοσχέδια και µέτρα απαραίτητα για την εφαρµογή της
ατζέντας για Καλύτερη Ρύθµιση.
Για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος υγείας:
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Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία για το θεσµικό πλαίσιο προµηθειών υγείας (Νόµος
3580/2007), θα δηµιουργήσει σύστηµα για τη διαχείριση των φαρµάκων, το οποίο θα ευνοεί
την χρήση γενόσιµων φαρµάκων – αντίγραφα (, συµπεριλαµβανοµένου και ενός
συστήµατος ηλεκτρονικής παρακολούθησης των συνταγών των γιατρών.
Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει το πρόγραµµα µηχανοργάνωσης των νοσοκοµείων,
αναβαθµίζοντας τα συστήµατα κατάρτισης των προϋπολογισµών τους και τη µεταρρύθµιση
των συστηµάτων διοίκησης, λογιστικής διαχείρισης (συµπεριλαµβανοµένου και
διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος) και χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης.
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει περισσότερη δηµοσιονοµική και λειτουργική επίβλεψη των
δαπανών υγείας από τον Υπουργό Οικονοµικών, τη δηµοσίευση ελεγµένων λογαριασµών
και τη βελτίωση των µηχανισµών τιµολόγησης και κοστολόγησης.
Ενδυνάµωση των θεσµών της αγοράς εργασίας:
Σε συνέχεια διαλόγου µε κοινωνικούς εταίρους, η Κυβέρνηση θα προτείνει και το
Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νοµοθεσία για την µεταρρύθµιση του πλαισίου µισθολογικών
διαπραγµατεύσεων στον ιδιωτικό τοµέα, που θα προβλέπουν τη µείωση της αµοιβής της
υπερωριακής εργασίας και τη µεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας. Θα
επιτρέψει σε τοπικά σύµφωνα να θέτουν τις µισθολογικές αυξήσεις χαµηλότερα από τις
κλαδικές συµφωνίες και να εισάγουν µεταβαλλόµενες αµοιβές, συνδεδεµένες µε την
παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης.
Η Κυβέρνηση θα αλλάξει τον κανονισµό σχετικά µε το σύστηµα διαιτησίας, (Νόµος
1876/1990) έτσι ώστε και τα δύο µέλη να µπορούν να καταφύγουν στη διαιτησία αν
διαφωνούν µε τη πρόταση του µεσολαβητή.
Σε συνέχεια διαλόγου µε κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία για
τους κατώτατους µισθούς µε εισαγωγή µισθών κάτω από τον κατώτατο µισθό (sub-minima)
για ευάλωτες οµάδες, όπως οι νέοι και οι µακροχρόνια άνεργοι και θα εφαρµόσει µέτρα που
θα εγγυώνται ότι οι τρέχοντες κατώτατοι µισθοί θα παραµείνουν σταθεροί σε ονοµαστικούς
όρους για τρία χρόνια.
Η κυβέρνηση θα αλλάξει την νοµοθεσία για την προστασία της εργασίας παρατείνοντας την
περίοδο µαθητείας για νέες θέσεις εργασίας στο ένα έτος, µειώνοντας το συνολικό επίπεδο
αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης και διασφαλίζοντας ότι το καθεστώς αποζηµίωσης θα
είναι το ίδιο για ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, αυξάνοντας το ελάχιστο όριο
ενεργοποίησης των κανόνων µαζικών απολύσεων ειδικά για µεγάλες επιχειρήσεις και
διευκολύνοντας τη χρήση συµβάσεων προσωρινής εργασίας και ηµιαπασχόλησης.
Για την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού στις ανοιχτές αγορές:
Η κυβέρνηση θα αλλάξει την υπάρχουσα (κλαδική) νοµοθεσία σε σηµαντικούς τοµείς
υπηρεσιών όπως ο τουρισµός, το λιανικό εµπόριο και η εκπαίδευση. Η νέα νοµοθεσία θα
πρέπει να διευκολύνει την ίδρυση υπηρεσιών, µειώνοντας σηµαντικά τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στα Άρθρα 15 και 25 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες και ειδικά απαιτήσεις
σχετιζόµενες µε ποσοτικούς και γεωγραφικούς περιορισµούς, νοµικές απαιτήσεις, µετοχικές
απαιτήσεις, κατώτερες ή ανώτερες αµοιβές και περιορισµούς σε πολυτοµεακές
δραστηριότητες. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών,
εφαρµόζοντας την παράγραφο σχετικά µε την ελευθερία παροχής υπηρεσιών του Άρθρου 16
της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες µέσω µιας προσέγγισης, η οποία θα διασφαλίζει νοµική
βεβαιότητα για τους παρόχους υπηρεσιών, δηλαδή καθορίζοντας στην αντίστοιχη (κλαδική)
νοµοθεσία ξεκάθαρα ποιες προϋποθέσεις αφορούν ή όχι διασυνοριακές υπηρεσίες.
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Η κυβέρνηση θα προτείνει νοµοθεσία για την άρση των περιορισµών σε κλειστά
επαγγέλµατα συµπεριλαµβανοµένων:
− του νοµικού επαγγέλµατος, να άρει περιττούς περιορισµούς για ελάχιστη αµοιβή,
την ουσιαστική απαγόρευση διαφήµισης, γεωγραφικούς περιορισµούς σχετικά µε
το που µπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα
− του φαρµακευτικού επαγγέλµατος, σχετικά µε τον περιορισµό του αριθµού των
φαρµακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους
− του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος, σχετικά µε την ελάχιστη αµοιβή,
περιορισµό στον αριθµό των συµβολαιογράφων, γεωγραφικούς περιορισµούς
σχετικά µε το που µπορούν οι συµβολαιογράφοι να δρουν και την ουσιαστική
απαγόρευση διαφήµισης
− αρχιτέκτονες, σχετικά µε την ελάχιστη αµοιβή
− µηχανικοί, σχετικά µε την ελάχιστη αµοιβή
− ορκωτοί λογιστές, σχετικά µε την ελάχιστη αµοιβή
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία και θα πάρει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να
ολοκληρώσει την πλήρη και ουσιαστική µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ
σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, συµπεριλαµβανοµένης της
Οδηγίας για τα Επαγγελµατικά Προσόντα (Οδηγία 2005/36/ΕΕ) και τη συµµόρφωση µε τις
αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της
διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων, βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων,
η οποία µεταξύ άλλων θα αναθεωρήσει το Νόµο 3325/05, θα εφαρµόσει το Νόµο 3335/05
για βιοµηχανικές ζώνες, και θα εφαρµόσει το χωροταξικό σχέδιο.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία που θα τροποποιεί το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο της
Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού (ΕΑΑ), η οποία θα καταργεί το σύστηµα κοινοποίησης για
όλες τις συµφωνίες που υπάγονται στο πεδίο δράσης του Άρθρου 1 του Νόµου 703/1977, θα
δίνει στην ΕΑΑ τη δύναµη να απορρίπτει καταγγελίες, θα αυξήσει την ανεξαρτησία των
µελών της ΕΑΑ και θα ορίσει εύλογο χρονικό περιθώριο για την διερεύνηση και έκδοση
αποφάσεων.
Προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών:
Η κυβέρνηση θα διενεργήσει µια σε βάθος εκτίµηση όλων των δράσεων Έρευνας &
Ανάπτυξης και καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, µε σκοπό να προσαρµόσει την εθνική στρατηγική.
Η κυβέρνηση θα δηµιουργήσει ένα εξωτερικό συµβουλευτικό σώµα χρηµατοδοτούµενο από
το 7ο Πρόγραµµα Έρευνας και Ανάπτυξης, για να εξετάσει τον τρόπο ενίσχυσης της
καινοτοµίας, την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ δηµόσιας έρευνας και ελληνικών
βιοµηχανιών και την ανάπτυξη περιφερειακών βιοµηχανικών κλάστερς.
Αύξηση της απορρόφησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής:
Η κυβέρνηση πρέπει να επιτύχει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωµών (οι οποίες θα
µετρηθούν βάσει πιστοποιηµένων στοιχείων) και για την υποβολή µεγάλων σχεδίων.
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4. Ενέργειες για τον τέταρτο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το

τέλος του πρώτου τριµήνου του 2011)
i.

∆ηµοσιονοµική προσαρµογή

Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισµού για το 2011 σύµφωνα µε το παρόν Μνηµόνιο και
τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής του προϋπολογισµού. Η πρόοδος θα εξετάζεται
βάσει των τριµηνιαίων (σωρευτικών) ανώτατων ορίων ελλείµµατος που περιλαµβάνονται
στο ΜΟΧΠ (συµπεριλαµβανοµένου και του ΤΜΣ)

ii.

∆ιαρθρωτικές δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις

Το κοινοβούλιο να υιοθετήσει νοµοθεσία για την ενδυνάµωση του δηµοσιονοµικού
πλαισίου, σύµφωνα µε το υπόµνηµα αυτό.

iii.

∆ιαθρωτικές µεταρρυθµίσεις

Μεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης:
Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την αποτελεσµατική ενσωµάτωση της Οδηγίας 2007/66/EC
για τις διαδικασίες προσφυγής στον τοµέα της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων και
ταυτόχρονα θα διασφαλίσει ότι η ευθύνη για την εξέταση των διαδικασιών ανάθεσης θα
δίνεται στα διοικητικά δικαστήρια. Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την υιοθέτηση της
Οδηγίας 2009/81 για τις δαπάνες ασφάλειας και άµυνας.
Μεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος:
Η Κυβέρνηση θα υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο ανάκαµψης του τοµέα των σιδηροδρόµων
ώστε να καταστούν οι δραστηριότητές του κερδοφόρες, υλοποιώντας την οδηγία της ΕΕ και
αναδιαρθρώνοντας την εταιρία συµµετοχών.
Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νοµοθεσία που θα απελευθερώνει τις δραστηριότητες των
τοµέων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.
Η κυβέρνηση θα λάβει µέτρα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η
ανεξαρτησία και οι δυνατότητες της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και να
απελευθερωθεί ο τοµέας του χειρισµού των συστηµάτων µεταβίβασης της ∆ΕΣΜΗΕ
(ηλεκτρισµός) και της ∆ΕΣΦΑ (φυσικό αέριο), συµπεριλαµβανοµένης και της προώθησης
διαφανών κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής του προέδρου και των µελών της ΡΑΕ.
5. Ενέργειες για τον πέµπτο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το

τέλος του δεύτερου τριµήνου του 2011)
i.

∆ηµοσιονοµική προσαρµογή

Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισµού για το 2011 σύµφωνα µε το παρόν Μνηµόνιο και
τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής του προϋπολογισµού. Η πρόοδος θα εξετάζεται
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βάσει των τριµηνιαίων ανώτατων ορίων ελλείµµατος του ΜΟΧΠ (συµπεριλαµβανοµένου
και του ΤΜΣ).

ii.

∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις

Μεταρρύθµιση για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης:
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νοµοθεσία/διάταγµα, µε το οποίο θα καθιερώνεται ένα
απλοποιηµένο σύστηµα αµοιβών (που να περιλαµβάνει το βασικό µισθό και τα επιδόµατα)
και να ισχύει για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας ότι η αµοιβή
αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα: αυτή η µεταρρύθµιση θα πρέπει να είναι
µέρος µίας συνολικής αναµόρφωσης της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων του δηµοσίου
τοµέα.
Με βάση τα ευρήµατα από την εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση της δηµόσιας
διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο, η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία και µέτρα για τον
εξορθολογισµό της χρήσης των πόρων, την οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης και των
κοινωνικών προγραµµάτων.
Οι αρχές θα λάβουν τα ακόλουθα µέτρα για την ενδυνάµωση των θεσµών στην αγορά
εργασίας:
Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη µεταρρύθµιση για την ενδυνάµωση της Επιθεώρησης
Εργασίας, η οποία πρέπει να στελεχωθεί πλήρως µε εξειδικευµένο προσωπικό και να έχει
ποσοτικούς στόχους σε σχέση µε τον αριθµό τον ελέγχων που θα πραγµατοποιεί.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία για την αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας και θα
απαιτεί την εγγραφή/καταχώρηση νέων εργαζοµένων πριν αυτοί αναλάβουν υπηρεσία.
Αναθεώρηση των περιθωρίων βελτίωσης της στόχευσης των κοινωνικών δαπανών έτσι ώστε
να ενδυναµωθεί το κοινωνικό δίχτυ προστασίας για τις πιο ευάλωτες οµάδες.
Ενίσχυση του ανταγωνισµού στις ανοιχτές αγορές:
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει συγκεκριµένη νοµοθεσία για την κατάργηση των κλειστών
επαγγελµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών επαγγελµάτων, φαρµακείων,
συµβολαιογράφων, αρχιτεκτόνων, µηχανικών και ορκωτών λογιστών.
Αύξηση της απορρόφησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής:
Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωµών (οι οποίες θα
µετρηθούν βάσει πιστοποιηµένων στοιχείων).

6. Ενέργειες για τον έκτο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος
του τρίτου τριµήνου του 2011)
i.

∆ηµοσιονοµική προσαρµογή

Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισµού για το 2011 σύµφωνα µε το παρόν Μνηµόνιο και
τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής του προϋπολογισµού. Η πρόοδος θα εξετάζεται
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βάσει των τριµηνιαίων ανώτατων ορίων ελλείµµατος του ΜΟΧΠ (συµπεριλαµβανοµένου
και του ΤΜΣ).
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει έναν προκαταρκτικό προϋπολογισµό για το 2012 στοχεύοντας
στην περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα, και περιλαµβάνοντας την αναλυτική παρουσίαση των µέτρων προσαρµογής που
ανέρχονται σε τουλάχιστον 2,2% του ΑΕΠ. Τα µέτρα αυτά είναι: (σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, µπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν µέτρα που αποφέρουν ανάλογη εξοικονόµηση,
σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ΝΤ και την ΕΚΤ)
-

Μείωση της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα επιπροσθέτως του κανόνα της µίας
πρόσληψης ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις. Αυτό θα επιτρέψει εξοικονόµηση
τουλάχιστον 600 εκ. ευρώ.

-

Ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα µη αλκοολούχα ποτά, συνολικής απόδοσης
τουλάχιστον 300 εκ. ευρώ.

-

Συνέχιση της επέκτασης της βάσης για τον φόρο ακίνητης περιουσίας µε την
αναθεώρηση των αντικειµενικών αξιών απόδοσης τουλάχιστον 200 εκ. ευρώ
πρόσθετων εσόδων.

-

Συνέχιση της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξοικονόµηση
τουλάχιστον 500 εκ. ευρώ.

-

Αναστολή στις ονοµαστικές αυξήσεις συντάξεων.

-

Συνέχιση της αύξησης της αποτελεσµατικότητας των τεκµηρίων φορολόγησης των
επαγγελµατιών µε στόχο τη συλλογή τουλάχιστον 100 εκ. ευρώ επιπλέον.

-

Μείωση των επιδοτήσεων σε δηµόσιες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 800 εκ. ευρώ,
ως αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσής τους.

-

Επιδόµατα ανεργίας µε κριτήρια τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα διαβίωσης. Στόχος
είναι η εξοικονόµηση 500 εκ. ευρώ.

-

Η εξασφάλιση επιπρόσθετων εσόδων από την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων:
τουλάχιστον 225 εκ. ευρώ από την πώληση αδειών και 400 εκ. ευρώ από
δικαιώµατα.

-

Περαιτέρω διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ µε την εφαρµογή του κανονικού
συντελεστή για αγαθά και υπηρεσίες που τώρα υπάγονται στον µειωµένο συντελεστή
ΦΠΑ, στοχεύοντας την συλλογή τουλάχιστον επιπλέον 300 εκ. ευρώ.

ii.

∆ιαρθρωτικές αλλαγές

Μεταρρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης:
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την πλήρη εφαρµογή της Ατζέντας για την Καλύτερη
Νοµοθέτηση σχετικά µε τη µείωση του διοικητικού βάρους κατά 20% σε σύγκριση µε το
2008 και θα κατεθέση έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος:
Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη νοµοθεσία ώστε να περιορίσει τα φορολογικά εµπόδια σε
συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, όπως η µη µεταφορά συσσωρευµένων ζηµιών
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µαζί µε την επιχείρηση και ο πολύπλοκος υπολογισµός των υπερβολικών κερδών (νόµος
3522/2006 άρθρο 11) κατά τη µεταβίβαση εταιρειών.
Η Κυβέρνηση θα λάβει αποφάσεις για την απλοποίηση της διαδικασίας τελωνειακής
εκκαθάρισης των εξαγωγών και εισαγωγών και θα δώσει τη σχετική δυνατότητα
εκκαθάρισης φορτίων σε µεγάλες επιχειρήσεις ή βιοµηχανικές περιοχές αντί των τελωνείων.
Η Κυβέρνηση θα καταργήσει την απαίτηση για εγγραφή στο µητρώο εξαγωγέων του
εµπορικού επιµελητηρίου για την απόκτηση πιστοποιητικού προέλευσης.

7. Ενέργειες για τον έβδοµο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος του τέταρτου τριµήνου του 2011)
i.

∆ηµοσιονοµική προσαρµογή

Η κυβέρνηση θα επιτύχει τους στόχους τους προγράµµατος για το έλλειµµα της γενικής
κυβέρνησης για το 2011.
Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει ένα προσχέδιο προϋπολογισµού για το 2012 για περαιτέρω
µείωση τους ελλείµµατος και θα συµπεριλάβει µέτρα προσαρµογής τα οποία θα ανέρχονται
σε τουλάχιστον 2,2% του ΑΕΠ συµφωνία µε το Μνηµόνιο.

ii.

∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις

Αύξηση της απορρόφησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής:
Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωµών (οι οποίες θα
µετρηθούν βάσει πιστοποιηµένων στοιχείων).
Εισαγωγή ενός διαδικτυακού ανοιχτού συστήµατος επιτήρησης των διαδικασιών αποδοχής
των προτάσεων έργων και υλοποίησης των δηµοσίων έργων.
∆ιασφάλιση ότι η διαχειριστική επάρκεια όλων των διαχειριστικών αρχών και ενδιάµεσων
φορέων των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-1013, έχει πιστοποιηθεί από
τον διεθνή οργανισµό πιστοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 (Ποιότητα
∆ιοίκησης).
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Παράρτηµα 1. Παροχή στοιχείων
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, οι ακόλουθοι δείκτες και εκθέσεις πρέπει να τίθενται
από τις αρµόδιες αρχές στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ σε
τακτική βάση. Σε γενικές γραµµές, πληροφορίες που παρέχονται σε άλλους πολυµερείς και
διµερείς πιστωτές, που συµµετέχουν σε πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας όπου υπάρχει και
κοινοτική συµµετοχή, θα παρέχονται και στην Επιτροπή, εκτός αν η Επιτροπή έχει δηλώσει
ότι αυτό δεν απαιτείται. Οι αρχές θα υποβάλλουν στην Επιτροπή και την ΕΚΤ εκθέσεις
συµµόρφωσης σχετικά µε την εκπλήρωση των προϋποθέσεων αµέσως µετά τις ηµεροµηνίες
δοκιµής.
Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονοµικών
Προκαταρκτικά µηνιαία στοιχεία για την εφαρµογή του
κρατικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένης της κύριας
λειτουργικής κατηγοριοποίησης των εσόδων και δαπανών και
ανά υπουργείο)

Μηνιαίως, 15 ηµέρες µετά το
τέλος κάθε µήνα- αυτές οι
πληροφορίες θα
περιλαµβάνονται επίσης σε
επόµενες διαβιβάσεις σε
περίπτωση αναθεώρησης

Επικαιροποιηµένα µηνιαία σχέδια για την κατάσταση της
εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το υπόλοιπο του έτους,
συµπεριλαµβανοµένης της κύριας λειτουργικής
κατηγοριοποίησης των εσόδων και δαπανών ανά υπουργείο.

Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά το
τέλος κάθε µήνα

Προκαταρκτικά µηνιαία στοιχεία ρευστότητας για φορείς
γενικής κυβέρνησης (εκτός του Κράτους)

Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά το
τέλος κάθε µήνα- αυτά τα
στοιχεία θα περιλαµβάνονται
επίσης σε επόµενες
διαβιβάσεις σε περίπτωση
αναθεώρησης

Μηνιαία στοιχεία για τη µισθοδοσία του ∆ηµοσίου (της γενικής
κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργικής
κατηγοριοποίησης σε ονοµαστικούς µισθούς και επιδόµατα σε
δηµοσίους υπαλλήλους ανά υπουργείο και δηµόσιο φορέα),
αριθµό υπαλλήλων (συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργικής
κατηγοριοποίησης ανά υπουργείο και δηµοσίων φορέων εκτός
της κεντρικής κυβέρνησης), µέσο µισθό (συµπεριλαµβανοµένου
του βασικού µισθού, παροχών και επιδοµάτων). Θα προστίθεται
λειτουργική κατηγοριοποίηση αυτών των στοιχείων στους
κύριους δηµόσιους φορείς.

Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά το
τέλος κάθε µήνα (έναρξη
Ιούνιος 2010)

Τριµηνιαία στοιχεία για τους λογαριασµούς της γενικής
κυβέρνησης και του δηµόσιου χρέους σύµφωνα µε τους

Τριµηνία λογιστικά στοιχεία,
90 ηµέρες µετά το τέλος κάθε
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κοινοτικούς κανονισµούς στατιστικής.

τριµήνου.

Εβδοµαδιαία πληροφόρηση για τα στοιχεία ρευστότητας της
Κυβέρνησης µε αναφορά στη χρήση και πηγή κεφαλαίου καθώς
και για τη σχετική χρονική περίοδο – επίσης πληροφόρηση για
κύριες κυβερνητικές δαπάνες και έσοδα.

Εβδοµαδιαίως την
Παρασκευή, µε αναφορά
στην προηγούµενη Πέµπτη.

Στοιχεία για τη χρηµατοδότηση φορέων γενικής κυβέρνησης
εκτός της κεντρικής κυβέρνησης

Μηνιαίως όχι αργότερα από
15 ηµέρες µετά το τέλος κάθε
µήνα -αυτές οι πληροφορίες
θα περιλαµβάνονται και σε
επόµενες διαβιβάσεις σε
περίπτωση αναθεώρησης.

Στοιχεία οφειλόµενων δαπανών (µε τις καθυστερούµενες
οφειλές) της γενικής κυβέρνησης συµπεριλαµβανοµένου του
κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής
ασφάλισης και νοµικών προσώπων.

Τριµηνιαίως, εντός 55
ηµερών µετά το τέλος κάθε
τριµήνου.

Στοιχεία οφειλόµενων δαπανών (καθυστερούµενες οφειλές) του
Κράτους και των νοσοκοµείων.

Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά το
τέλος κάθε µήνα.

∆ηµόσιο Χρέος και επιχορηγήσεις της γενικής κυβέρνησης σε
δηµόσιες επιχειρήσεις και στον ιδιωτικό τοµέα.

Μηνιαίως, εντός ενός µήνα.

Στοιχεία εσόδων και δαπανών και ισολογισµοί των 30
µεγαλυτέρων δηµοσίων επιχειρήσεων, βάσει συνολικών
δαπανών.

Τριµηνιαίως, τρεις µήνες
µετά το τέλος κάθε τριµήνου.

Στοιχεία των κοινοτικών επιδοτήσεων (αποζηµιώσεις και
προκαταβολές), δαπάνες κεφαλαίων και επιχορηγήσεις
καλυπτόµενες από κοινοτικές προκαταβολές ή υποψήφιες, για
κοινοτική αποζηµίωση, επιχορηγήσεις από προγράµµατα
κοινοτικής βοήθειας, ειδικώς συµφωνηµένα µε την ΕΕ

Μηνιαίως εντός τριών
εβδοµάδων µετά το τέλος
κάθε µήνα

Μηνιαία αναφορά των συναλλαγών από τους εκτός
προϋπολογισµού λογαριασµούς

Μηνιαίως στο τέλος κάθε
µήνα.

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών ειδικών λογαριασµών

Μηνιαίως στο τέλος κάθε
µήνα

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων
πολιτικής

Μηνιαίως στο τέλος κάθε
µήνα
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Παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος
Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Εβδοµαδιαίως κάθε επόµενη
εργάσιµη ηµέρα

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος – συγκεντρωτικοί νοµισµατικοί ισολογισµοί των
πιστωτικών ιδρυµάτων

Μηνιαίως 30 ηµέρες µετά το
τέλος κάθε µήνα

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηµατοδότησης των ελληνικών
τραπεζών στις θυγατρικές τους στο εξωτερικό2

Μηνιαίως 15 ηµέρες µετά το
τέλος κάθε µήνα

Εξωτερικές χρηµατοδοτικές ροές για το τραπεζικό σύστηµα, τις
επιχειρήσεις, το δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των
αναµενόµενων εξελίξεων εντός των εποµένων 12 µηνών

Μηνιαίως 30 ηµέρες µετά το
τέλος κάθε µήνα

Έκθεση για τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατος

Εβδοµαδιαίως την επόµενη
εργάσιµη

Έκθεση για την εξέλιξη των δεικτών χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας

Τριµηνιαίως 15 ηµέρες µετά
το τέλος κάθε τριµήνου,
σύµφωνα µε διαθεσιµότητα
στοιχείων

Έκθεση σε αποτελέσµατα από τα τακτικά τεστ φερεγγυότητας
ακραίων καταστάσεων

Τριµηνιαίως 15 ηµέρες µετά
το τέλος κάθε τριµήνου,
σύµφωνα µε διαθεσιµότητα
στοιχείων

Αναλυτική αναφορά του ισολογισµού του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µε αναφορά και επεξήγηση
των µεταβολών των λογαριασµών

Εβδοµαδιαίως την επόµενη
εργάσιµη

112
2

όλα τα είδη δανεισµού και κεφαλαίου καθώς επίσης και τις καθαρές καταθέσεις στις θυγατρικές στο
εξωτερικό
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Γενικά
-

Ο σκοπός του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ταµείο) είναι να διατηρήσει
τη σταθερότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, χορηγώντας ίδια κεφάλαια σε
περίπτωση σηµαντικής συρρίκνωσης των κεφαλαίων.

-

Το Ταµείο δεν θα στηρίζει τη ρευστότητα, η οποία θα παρέχεται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες ρυθµίσεις.

-

Τα ίδια κεφάλαια θα παρέχονται µε τη µορφή προνοµιούχων µετοχών στα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε άδεια της
Τράπεζας της Ελλάδος. Οι προνοµιούχες µετοχές θα µετατρέπονται σε κοινές, σε
επόµενο στάδιο και σύµφωνα µε κανόνες που θα εξειδικευθούν περαιτέρω στη
νοµοθεσία θέσπισης του Ταµείου.

-

Η συµµετοχή στο Ταµείο θα είναι υποχρεωτική και θα ενεργοποιείται όταν δεν
καλύπτονται οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως έχουν οριστεί για
συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρµόδια
εποπτική αρχή και όταν δεν µπορεί να βρεθεί άλλη ιδιωτική λύση.

-

Εάν τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν δύνανται να συγκεντρώσουν εγκαίρως επιπρόσθετα
κεφάλαια για να αποπληρώσουν το Ταµείο, θα εφαρµόζεται σχέδιο αναδιάρθρωσής τους
υπό την αιγίδα του Ταµείο, κατ’ εφαρµογήν των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού και
κρατικών ενισχύσεων.

-

Το Ταµείο θα ιδρυθεί µε ειδική ελληνική νοµοθεσία.

-

Προβλέπεται αρχική επταετής διάρκεια. Μετά το τέλος αυτής της περιόδου η κυριότητα
του Ταµείου περνά στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, µέχρι το ύψος της συµµετοχής του στο
µετοχικό κεφάλαιο του Ταµείου.

Νοµικό Καθεστώς
-

Το Ταµείο θα δηµιουργηθεί ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ώστε να ενισχυθεί η
αποτελεσµατικότητα και η λειτουργία του (π.χ. για διευκόλυνση προσλήψεων και
αποδοχών του κατάλληλα καταρτισµένου ανθρώπινου δυναµικού).

-

Η νοµική δοµή του Ταµείου θα επιτρέπει την ιδιωτική συµµετοχή.

Κεφάλαια
-

Το Ταµείο θα χρηµατοδοτείται µε ποσό 10 δις ευρώ από την ελληνική κυβέρνηση από
πηγές προερχόµενες από το κοινό πρόγραµµα ΕΕ/∆ΝΤ. Αυτό σηµαίνει ότι ο κίνδυνος
ζηµιών αναλαµβάνεται πλήρως από την ελληνική κυβέρνηση ως κύριος µέτοχος του
Ταµείου. Η αγορά των προνοµιούχων µετοχών του Ταµείου θα γίνει τοις µετρητοίς.
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Οργανωτικά ζητήµατα
-

Το Ταµείο θα διοικείται από ένα διοικητικό συµβούλιο, αποτελούµενο από (1) έναν
επικεφαλής, έναν εκτελεστικό διευθυντή και τρεις διευθυντές που θα ορίζονται από τον
∆ιοικητή της ΤτΕ, και (2) δύο ex officio διευθυντές που εκπροσωπούν το Υπουργείο
Οικονοµικών και τον ∆ιοικητή της ΤτΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ θα ορίσουν
έναν παρατηρητή που θα συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του
διοικητικού συµβουλίου (µε την επιφύλαξη, στην περίπτωση του παρατηρητή της Ε.
Επιτροπής, της εφαρµογής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού και κρατικών
ενισχύσεων)

-

Ο επικεφαλής, ο εκτελεστικός διευθυντής και οι µη ex officio διευθυντές θα απαιτείται
από την νοµοθεσία να είναι άτοµα εγνωσµένου τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού
κύρους στην Ελλάδα, στην ΕΕ ή διεθνώς.

-

Καθένας από τους επικεφαλής και µη ex officio διευθυντές θα ορίζεται για διάρκεια
πέντε ετών, ανανεώσιµη για δύο ακόµα έτη και θα ανακαλείται υποχρεωτικά µόνο
κατόπιν σχετικής απόφασης ελληνικού δικαστηρίου µετά από αίτηµα είτε του ∆ιοικητή
της ΤτΕ είτε του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου όταν (1) δεν είναι πλέον ικανός
να ανταποκρίνεται στα απαιτούµενα καθήκοντα της θέσης του ή (2) κριθεί ένοχος για
σοβαρή παράνοµη συµπεριφορά.

-

Κανένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι µέλος διοικητικού
συµβουλίου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος.

-

Η νοµοθεσία θέσπισης του Ταµείου θα προβλέπει ότι κατά την εκτέλεση των υπό του
νόµου καθηκόντων τους, ούτε ο ∆ιοικητής της ΤτΕ, ούτε κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ταµείου θα αναζητήσουν ή λάβουν οδηγίες από την ελληνική
κυβέρνηση ή από άλλο κρατικό φορέα.

-

Το διοικητικό συµβούλιο θα παρουσιάζει εξαµηνιαίες εκθέσεις στην ελληνική Βουλή,
την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ.

-

Τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από το ίδιο το Ταµείο.

Εξουσίες του Ταµείου
-

Για την εκπλήρωση των στόχων του το Ταµείο θα έχει ορισµένες εξουσίες στα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχει χρηµατοδοτήσει, και οι οποίες θα ασκούνται µετά
από διαβούλευση µε την ΤτΕ. Οι εξουσίες του Ταµείου θα ασκούνται µε την επιφύλαξη
των εποπτικών αρµοδιοτήτων της ΤτΕ και περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα εξής :
o να απαιτεί από την ΤτΕ να του παρέχει για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
κάθε πληροφορία απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού του
o να ορίζει ένα µέλος στο ∆Σ του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος
o να απαιτεί από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα την υποβολή σχεδίου
αναδιάρθρωσης
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o να έχει δικαίωµα αρνησικυρίας (βέτο) σε αποφάσεις ενός χρηµατοπιστωτικού
ιδρύµατος (επιχειρηµατική στρατηγική, απόδοση µερισµάτων, θέµατα
µισθοδοσίας, ρευστότητας και διαχείρισης ενεργητικού παθητικού κ.λ.π.)
o να συγκαλεί τη ΓΣ των µετόχων του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος όπως
ορίζει το εταιρικό δίκαιο
o να απαιτεί τη µετατροπή των προνοµιούχων µετοχών σε κοινές, όταν το
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα αδυνατεί να καλύπτει (1) το ελάχιστο ύψος ιδίων
κεφαλαίων όπως ορίζει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο ή (2) ορισµένες
οικονοµικές απαιτήσεις που θα επιβάλλονται από το σχέδιο αναδιάρθρωσης
του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Η νοµοθεσία θέσπισης του Ταµείου, θα
εξειδικεύσει περαιτέρω µια αντικειµενική διαδικασία που θα ακολουθείται
για τις τιµές µετατροπής, λαµβάνοντας υπόψη τις συνέπειες από την
παρέµβαση του Ταµείου, τα νοµικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα των µετόχων
και τους κοινοτικούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
o να προχωρά σε διαγνωστικές µελέτες και ειδικούς ελέγχους µε τη βοήθεια
εξωτερικών ελεγκτών για να αξιολογείται η φερεγγυότητα του τραπεζικού
ιδρύµατος όταν το Ταµείο κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.
-

Η ΤτΕ, µε την ιδιότητα της ως εποπτικός φορέας για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και
το Ταµείο θα νοµιµοποιούνται για την µέγιστη δυνατή ανταλλαγή εµπιστευτικών
πληροφοριών που ορίζει η κοινοτική νοµοθεσία.

Κριτήρια για την αύξηση κεφαλαίου
-

Τα κριτήρια για οποιαδήποτε αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να εναρµονιστούν µε την
Απόφαση της Επιτροπής της 19.11.2008 (Ν 560/2008 µέτρα στήριξης για τα πιστωτικά
ιδρύµατα στην Ελλάδα). Η χορήγηση µετοχικού κεφαλαίου υπόκειται ειδικότερα στα
παρακάτω κριτήρια.

-

Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα καταβάλλουν µη σωρευτική αποζηµίωση µε βάση τους
κανόνες της αγοράς, εκτός εάν η ανάλυση του σχεδίου αναδιάρθρωσης δικαιολογεί µία
εναλλακτική προσέγγιση. Μία µη σωρευτική αποζηµίωση µε βάση τους κανόνες της
αγοράς µπορεί να είναι είτε 10% (όπως ορίζεται στην παραπάνω απόφαση) ή
εξαρτώµενη από το προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύµατος και την ποιότητα του
κεφαλαίου, µεταξύ 7% και 9.3%, ενώ το κεφάλαιο πρώτης βαθµίδας (tier 1) για βασικά
υγιή πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει κανονικά να αποζηµιώνεται µε όχι λιγότερο από 9%.

-

Τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν θα καταβάλλουν µερίσµατα ή εξοφλούν κουπόνια σε
υβριδικό κεφάλαιο, εκτός αν είναι υποχρεωµένα εκ του νόµου να το κάνουν, κάτι που
εφαρµόζεται στην περίπτωση κερδοφόρου πιστωτικού ιδρύµατος (εν τούτοις το
πιστωτικό ίδρυµα δεν θα επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει αποθεµατικά για να
παρουσιάσει κέρδη).

-

Το πιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να επαναγοράσει τις προνοµιούχες µετοχές στο ίδιο
ποσό µε αυτό που επενδύθηκε αρχικά σε αυτό. Μετά από 5 χρόνια οι µετοχές πρέπει να
επανακτηθούν ή πρέπει να αποζηµιωθούν µε πρόστιµο. Αν δεν µπορούν να
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επανακτηθούν γιατί δεν καλύπτονται τα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας, οι
προνοµιούχες µετοχές πρέπει να µετατραπούν σε κοινές µετοχές.

Έγκριση σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
-

Κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων και να εγκριθεί µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε στόχο να
διασφαλιστεί ότι το πιστωτικό ίδρυµα θα ανακτήσει τη βιωσιµότητά του στο τέλος της
περιόδου αναδιάρθρωσης, ότι θα επιτευχθεί ο επιµερισµός του κόστους ανάµεσα στους
µετόχους και ότι θα περιοριστεί η στρέβλωση του ανταγωνισµού.

Επόµενα βήµατα
-

Οι ελληνικές αρχές θα ετοιµάσουν την απαραίτητη νοµοθεσία που θα θέσει σε εφαρµογή
τις παραπάνω λεπτοµέρειες µέχρι το τέλος Ιουνίου 2010 το αργότερο.
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Προϋποθέσεις ∆ιαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV

∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση

Χρονοδιάγραµµα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
εκκίνηση διαδικασιών για την απλοποίηση του συστήµατος Σεπτέµβριος 2010
πληρωµών ώστε να καλύπτει τόσο το βασικό µισθό όσο και όλα τα
επιδόµατα που αφορούν όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους και
εξασφάλιση ότι το νέο αυτό σύστηµα λαµβάνει υπόψη την
παραγωγικότητά τους και τα καθήκοντα.
Απλοποίηση του συστήµατος πληρωµών
των δηµοσίων υπαλλήλων

∆εκέµβριος 2010
- ίδρυση µιας Ενιαίας Αρχής Πληρωµών, πλήρως λειτουργική, µε στόχο
να συγκεντρωθούν σε µία αρχή οι πληρωµές των µισθών προς τους
∆ηµοσίους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

- υιοθέτηση της νοµοθεσίας για ένα απλοποιηµένο σύστηµα πληρωµών.

Κρατικές Συµβάσεις

Ιούνιος 2011

- ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του συστήµατος κρατικών συµβάσεων ∆εκέµβριος 2010
για όλους τους κλάδους και για όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης
εισάγοντας την χρήση συστηµάτων ηλεκτρονικών δηµοπρασιών (eauctioning systems)
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∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση

- εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και ενός αποτελεσµατικού
συστήµατος προσφυγών.
∆ιαφάνεια στις αποφάσεις δηµοσίων
δαπανών

- υιοθέτηση της νοµοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια µέσω
της υποχρέωσης δηµοσίευσης στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων για
δαπάνες της κυβέρνησης.
- υιοθέτηση της νοµοθεσίας για την µεταρρύθµιση της δηµόσιας
διοίκησης σε τοπικό επίπεδο.

Μεταρρύθµιση στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Ανεξάρτητη λειτουργική αξιολόγηση της
κεντρικής κυβέρνησης

Χρονοδιάγραµµα

Μάρτιος 2011

Ιούνιος 2010
Ιούνιος 2010

- υιοθέτηση της νοµοθεσίας και όλων των διαταγµάτων για πλήρη
εφαρµογή της µεταρρύθµισης από την 1 Ιανουαρίου 2011 µε
ταυτόχρονη µεταφορά των αρµοδιοτήτων και των πόρων µεταξύ των
φορέων.

∆εκέµβριος 2010

- ανάθεση αναθεώρησης από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα της
οργάνωσης και της λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης.

Σεπτέµβριος 2010

- υιοθέτηση νοµοθεσίας και µέτρων για τον εξορθολογισµό της χρήσης
των πόρων, της οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης και της
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Ιούνιος 2011

∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση

Χρονοδιάγραµµα

αποδοτικότητας των κοινωνικών προγραµµάτων

-υιοθέτηση της νοµοθεσίας για την εφαρµογή της Ατζέντας για
Καλύτερης Νοµοθέτηση.
Καλύτερη Νοµοθέτηση

∆εκέµβριο2010

Σεπτέµβριος 2011
- διασφάλιση της πλήρους εφαρµογής των µέτρων για την µείωση 20%
του διοικητικού βάρους µε βάση τα δεδοµένα του 2008 και υποβολή
σχετικής έκθεσης εφαρµογής στην Ε. Επιτροπή.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ
Έναρξη συνοµιλιών µε τους κοινωνικούς
εταίρους

Για την προετοιµασία αναθεώρησης των διαπραγµατεύσεων των µισθών
Ιούνιος 2010
στον ιδιωτικό τοµέα και των συµβατικών ρυθµίσεων
- παράταση της περιόδου µαθητείας για νέες θέσεις εργασίας στο ένα
έτος.

Αναθεώρηση της Νοµοθεσίας για την
Προστασία της Απασχόλησης

∆εκέµβριος 2010
- µείωση του συνολικού επιπέδου αποζηµιώσεων το οποίο θα πρέπει να
εφαρµόζεται εξίσου για όλους τους εργαζόµενους. (blue and white
collar workers)
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∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση

Χρονοδιάγραµµα

- αύξηση του ελάχιστου κατωφλίου (threshold) για την ενεργοποίηση
όρων οµαδικών απολύσεων, ειδικά για τις µεγάλες επιχειρήσεις.

- εφαρµογή µέτρων για τη διασφάλιση ότι οι κατώτατοι µισθοί της
τρέχουσας περιόδου θα παραµείνουν αµετάβλητοι σε ονοµαστική αξία
για 3 χρόνια.

- διευκόλυνση της χρήσης συµβάσεων προσωρινής απασχόλησης και
µερικής απασχόλησης.

Αναθεώρηση του κατώτατου
µισθολογίου

- έπειτα από διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση θα
πρέπει να υιοθετήσει νοµοθεσία για τους κατώτατους µισθούς
εισάγοντας ειδική σχετική πρόβλεψη (sub-minima) για ιδιαίτερες
κοινωνικές οµάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο όπως οι νέοι και οι
µακροχρόνια άνεργοι.

- διασφάλιση ότι οι κατώτατοι µισθοί της τρέχουσας περιόδου θα
παραµείνουν αµετάβλητοι σε ονοµαστική αξία για 3 χρόνια.
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∆εκέµβριος 2010

∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση

Αναθεώρηση του συστήµατος
διαπραγµατεύσεων των µισθών στον
ιδιωτικό τοµέα για τη συγκράτηση των
µισθών

Χρονοδιάγραµµα

- υιοθέτηση νοµοθεσίας για την αναθεώρηση του συστήµατος
διαπραγµατεύσεων των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα,
συµπεριλαµβανόµενων των τοπικών συµφώνων απασχόλησης, µε στόχο
την αύξηση µισθών σε κατώτερο των κλαδικών συµβάσεων επίπεδο.
∆εκέµβριος 2010
- εφαρµογή µεταβλητών απολαβών έτσι ώστε οι µισθοί να
αντικατοπτρίζουν την παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης.

- τροποποίηση των ρυθµίσεων του συστήµατος διαιτησίας.
Αύξηση της ευελιξίας στο ωράριο
εργασίας.

- προσαρµογή της νοµοθεσίας για την εισαγωγή ετήσιου υπολογισµού
χρόνου εργασίας και µείωση στις υπερωριακές αµοιβές.

∆εκέµβριος 2010

- ενίσχυση της νοµοθεσίας για την επιβολή δήλωσης των νέων
απασχολούµενων.
Καταπολέµηση της Αδήλωτης Εργασίας

Ιούνιος 2011
- διασφάλιση ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είναι πλήρως στελεχωµένη
και ότι έχουν τεθεί ποσοτικοί στόχοι ελέγχων.
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∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση
Αναθεώρηση στο δίκτυ κοινωνικής
προστασίας.

Αναθεώρηση του πεδίου εφαρµογής µε στόχο βελτιώσεις των
κοινωνικών δαπανών για να ενισχυθεί η κοινωνική προστασία προς τις
πιο ευάλωτες οµάδες.

Χρονοδιάγραµµα
Ιούνιος 2011

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα νέο απλοποιηµένο σύστηµα
(αναλογικό) για όλους τους νυν και µελλοντικούς εργαζόµενους που
περιλαµβάνει:
- µέχρι το ∆εκέµβριο του 2015, συνταξιοδότηση στην ηλικία των 65
ετών για όλους, συµπεριλαµβανοµένων και όσων έχουν ασφαλιστεί προ
της 1 Ιανουαρίου 1993.
Αναθεώρηση του Συνταξιοδοτικού
Συστήµατος

- αύξηση της απαιτούµενης ηλικίας για συνταξιοδότηση των γυναικών
που υπηρετούν στον δηµόσιο τοµέα στα 65 χρόνια µέχρι το 2013.
- ενίσχυση της σύνδεσης των εισφορών µε τα επιδόµατα.
- υπολογισµός των συντάξεων σύµφωνα µε το σύνολο του εργασιακού
βίου.
- µια µέση ετήσια λογιστική µεταφορά ύψους 1,2
- τιµαριθµοποίηση των συντάξεων
- έναν αυτόµατο µηχανισµό προσαρµογής που να συνδέει το έτος
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Ιούνιος 2010

∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση
συνταξιοδότησης µε την αύξηση στην προσδοκώµενη διάρκεια ζωής
κατά το έτος συνταξιοδότησης.
- αυξηµένη ελάχιστη περίοδο εισφορών από 37 σε 40 έτη µέχρι το 2015.
- περιορισµένη χρήση της πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60 έτη από
την 1 Ιανουαρίου 2011, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων σε
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, και όσων έχουν 40 χρόνια εισφορών
- αναθεωρηµένο σύστηµα παροχής αναπηρικών συντάξεων
- µείωση (κατά 6% το χρόνο) των συντάξεων για εκείνους που θα
συνταξιοδοτούνται µεταξύ των 60 και 65 ετών µε λιγότερα από 40
χρόνια εισφορών.
- καµία ειδική µεταχείριση για όσους έχουν ασφαλιστεί προ της 1
Ιανουαρίου 1993.
- σηµαντικές περικοπές στη λίστα βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων (σε όχι περισσότερα από 10% του συνόλου)
- ελάχιστη εγγυηµένη σύνταξη για όλους πάνω από 65 ετών
υπολογισµένη µε βάση τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα διαβίωσης
- µείωση των συνταξιοδοτικών ταµείων σε 3
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Χρονοδιάγραµµα

∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση
Το Κοινοβούλιο υιοθετεί την αναθεώρηση του Συνταξιοδοτικού
Συστήµατος

Χρονοδιάγραµµα
Σεπτέµβριος 2010

ΥΓΕΙΑ

Μεταρρύθµιση του συστήµατος Υγείας

Ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων για την βελτίωση της διαχείρισης
και του συστήµατος προµηθειών στην υγεία: ολοκλήρωση της
εφαρµογής λογιστικού συστήµατος διπλής εγγραφής, εφαρµογή
επίβλεψης από τον Υπουργό Οικονοµικών, δηµοσίευση λογιστικών
ελέγχων.

∆εκέµβριος 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
∆ιευκόλυνση στην ίδρυση εταιριών

Απλοποίηση της αδειοδότησης
βιοµηχανικών µονάδων και µείωση του
κόστους έναρξης εργασιών

Απλοποίηση στην ίδρυση νέων εταιριών και πλήρης λειτουργία του
Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).
- Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την αδειοδότηση
επιχειρήσεων, για βιοµηχανικές δραστηριότητες και επαγγέλµατα µέσω
της νοµοθεσίας και µέσω της λειτουργικότητας των σχετικών σχεδίων.

Σεπτέµβριος 2010
∆εκέµβριος 2010

- Η Κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει τη νοµοθεσία προκειµένου να
αµβλύνει τα φορολογικά εµπόδια για συγχωνεύσεις και εξαγορές και για Σεπτέµβριος 2011
να µειώσει το κόστος που αφορά τα τελωνεία.
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∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση

Χρονοδιάγραµµα

Ιούνιος 2010
- υιοθέτηση οριζόντιας νοµοθεσίας, ολοκλήρωση της µελέτης της
κλαδικής νοµοθεσίας
Εφαρµογή της Οδηγίας για τις
Υπηρεσίες

- λειτουργία των µοναδικών σηµείων επαφής.
-υιοθέτηση µέτρων σε βασικούς κλάδους υπηρεσιών, όπως ο τουρισµός,
το εµπόριο και η εκπαίδευση.

Σεπτέµβριος 2010

∆εκέµβριος 2010

- Πρόταση ειδικής νοµοθεσίας για κάθε κλάδο για την άρση των
περιορισµών στην εξάσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος, του
∆εκέµβριος 2010
φαρµακοποιού, του συµβολαιογράφου, του αρχιτέκτονα, του µηχανικού,
των ορκωτών ελεγκτών.
Απελευθέρωση των Κλειστών
επαγγελµάτων

- Εφαρµογή της οδηγίας για τα Επαγγελµατικά Προσόντα, ώστε να
αναγνωρίζονται τα προσόντα εργαζοµένων που προέρχονται από τρίτες
χώρες

∆εκέµβριος 2010

- Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την απελευθέρωση των κλειστών

Ιούνιος 2011
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∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση

Χρονοδιάγραµµα

επαγγελµάτων
Μεταρρύθµιση στις Οδικές Μεταφορές
Εµπορευµάτων

Απελευθέρωση των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µε την
κατάργηση όλων των περιττών περιορισµών στην πρόσβαση στο
επάγγελµα των οδικών µεταφορέων εµπορευµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων και των ελαχίστων καθορισµένων τιµών.

Πλαίσιο πολιτικής ανταγωνισµού

Τροποποίηση του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου της ελληνικής
Επιτροπής Ανταγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητάς
της να ιεραρχεί τις σηµαντικές υποθέσεις καθώς και της θωράκισης της
ανεξαρτησίας των µελών της.

Σιδηρόδροµοι

Ιούνιος 2010
- Προετοιµασία ενός σχεδίου εξυγίανσης του κλάδου των
σιδηροδρόµων µε γνώµονα την αποκατάσταση της κερδοφορίας του
επιχειρησιακού τους σκέλους. ∆ιασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις
οδηγίες της ΕΕ, και προσδιορισµός ενός χρονοδιαγράµµατος για την
αναδιάρθρωση της εταιρείας χαρτοφυλακίου, συµπεριλαµβανοµένης της
πώλησης ακίνητης περιουσίας / γής και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Ενέργεια

- Πλήρης υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης του σιδηροδροµικού
τοµέα.
-Ολοκλήρωση των σχεδίων για την απελευθέρωση της χονδρικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και έναρξη του εξορθολογισµού των
τιµολογίων για τους καταναλωτές
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Σεπτέµβριος 2010

∆εκέµβριος 2010

Μάρτιος 2011
Σεπτέµβριος 2010

∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση

Χρονοδιάγραµµα

-Υιοθέτηση νοµοθεσίας για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων
µέτρων εφαρµογής

Μάρτιος 2011

- Υιοθέτηση µέτρων για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των
αρµοδιοτήτων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας

Μάρτιος 2011

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Προώθηση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων
(ΑΞΕ) και επενδύσεων σε στρατηγικούς
κλάδους.

Ε&Α και Καινοτοµία

Η Κυβέρνηση θα πάρει µέτρα για τη διευκόλυνση ΑΞΕ και επενδύσεων
καινοτοµίας σε στρατηγικούς κλάδους (πράσινες βιοµηχανίες,
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ.) µέσω της
αναθεώρησης του Επενδυτικού Νόµου, της υιοθέτησης µέτρων για τη
διευκόλυνση των Σ∆ΙΤ, δράσεων για την επιτάχυνση µεγάλων σχεδίων
ΑΞΕ καθώς και µέτρων για την ενίσχυση της πολιτικής προώθησης
εξαγωγών.

Σεπτέµβριος 2010

- Αξιολόγηση σε βάθος όλων των δράσεων Ε&Α και καινοτοµίας,
συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων επιχειρησιακών προγραµµάτων,
µε στόχο την προσαρµογή της εθνικής στρατηγικής.

∆εκέµβριος 2010

- ∆ηµιουργία ενός Γνωµοδοτικού Συµβουλίου, που θα χρηµατοδοτείται
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∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση
από το 7ο πρόγραµµα Ε&Α, µε στόχο να εξετάσει την προώθηση της
καινοτοµίας, την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ της δηµόσιας έρευνας
και της ελληνικής βιοµηχανίας και την ανάπτυξη περιφερειακών
βιοµηχανικών σχηµατισµών συνεργασίας (clusters).

Χρονοδιάγραµµα

∆εκέµβριος 2010

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
- εφαρµογή µέτρων για την επίτευξη των δεσµευτικών στόχων για
απαιτούµενες πληρωµές από τα διαρθρωτικά ταµεία και το ταµείο
συνοχής και για την υποβολή µεγάλων σχεδίων.

Αύξηση στην απορρόφηση των Πόρων
από τα ∆ιαρθρωτικά ταµεία και το
Ταµείο Συνοχής.

Ιούνιος 2010

- σύσταση µιας Οµάδας ∆ράσης σε συνεργασία µε την Επιτροπή για να
επιταχυνθεί η ανάπτυξη σχεδίων υψηλής ποιότητας καθώς και για να
υπάρξει καλύτερος συντονισµός µε άλλες δράσεις.
- ολοκλήρωση των ενεργειών για τη διαµόρφωση προτεραιοτήτων στις
δηµόσιες επενδύσεις ώστε αυτές να κατευθύνονται προς σχέδια που
ωφελούνται από κεφάλαια της Ε.Ε., και µέσω της εισαγωγής ενός
κεντρικού τραπεζικού λογαριασµού.
- επίτευξη των στόχων για απαιτούµενες πληρωµές (µετρήσιµα
αποτελέσµατα προς πιστοποιηµένα δεδοµένα) και µεγάλα σχέδια

∆εκέµβριος 2010 και
µετά κάθε έξι µήνες

- εφαρµογή στο διαδίκτυο ενός ανοιχτού συστήµατος επιτήρησης των
διαδικασιών έγκρισης των προτάσεων έργων και της υλοποίησης των ∆εκέµβριος 2011
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∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ράση

Χρονοδιάγραµµα

δηµοσίων έργων.
- διασφάλιση της διοικητικής ικανότητας όλων των ∆ιαχειριστικών
Αρχών και των Ενδιάµεσων Φορέων των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων.
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∆εκέµβριος 2011

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V

ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ (ΤΜΣ)
3 Μαΐου 2010

1.
Το παρόν Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης (TMΣ) προσδιορίζει το πλαίσιο
συνεννόησης όσον αφορά τους ορισµούς των δεικτών που υπόκεινται σε ποσοτικούς
στόχους (κριτήρια απόδοσης και ενδεικτικοί στόχοι), οι οποίοι ορίζονται στην επιστολή
προθέσεων (ΕπΠ). Περιγράφει επίσης τις µεθόδους που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για
την αξιολόγηση της απόδοσης του προγράµµατος καθώς και τις υποχρεώσεις για παροχή
πληροφοριών προκειµένου να διασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των στόχων. Θα
προβούµε σε διαβουλεύσεις µε το Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ πριν από
την τροποποίηση µέτρων που περιλαµβάνονται στην παρούσα επιστολή, ή τη θέσπιση νέων
µέτρων που ενδεχοµένως να αποκλίνουν από τους στόχους του προγράµµατος, και θα
παράσχουµε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το Ταµείο τις απαραίτητες
πληροφορίες για την παρακολούθηση του προγράµµατος.
2.
Για τους σκοπούς του προγράµµατος, όλα σχετιζόµενα µε συνάλλαγµα, τα
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ροές θα αποτιµώνται σε όρους «συναλλαγµατικών
ισοτιµιών του προγράµµατος» όπως ορίζονται ακολούθως, µε την εξαίρεση των στοιχείων
εκείνων που επηρεάζουν το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο, τα οποία θα µετρώνται σε όρους
τρεχουσών συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες του προγράµµατος
είναι αυτές που διαµορφώθηκαν την 30ή Απριλίου 2010. Συγκεκριµένα, οι συναλλαγµατικές
ισοτιµίες για τους σκοπούς του προγράµµατος καθορίζονται ως €1 = 1.3315 ∆ολάρια ΗΠΑ,
€1 = 125.81 Γιέν Ιαπωνίας, €1.135 = 1 ΕΤ∆ (Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα)

Γενική Κυβέρνηση

3.

Ορισµός: Για τους σκοπούς του προγράµµατος η Γενική Κυβέρνηση περιλαµβάνει:
•

Τους φορείς που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, όπως ορίζονται στο
κεφάλαιο 2 του νόµου 2362/1995 σχετικά µε τη «∆ηµόσια Λογιστική, Έλεγχος των
Κυβερνητικών ∆απανών και άλλοι Κανονισµοί».

•

Την τοπική αυτοδιοίκηση που περιλαµβάνει δήµους, νοµαρχίες και τις περιφερειακές
αυτοδιοικήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των βασικών και ειδικών προϋπολογισµών
τους, συµπεριλαµβανοµένων όλων των φορέων και των οργανισµών που υπάγονται
σε αυτούς, οι οποίοι ταξινοµούνται ως τοπικές αρχές, σύµφωνα µε το ΕΣΟΛ 95
(ESA 95).
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•

Τα ασφαλιστικά ταµεία που περιλαµβάνουν όλα τα ταµεία που ιδρύθηκαν και
καταχωρήθηκαν ως Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης στα µητρώα της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας.

•

Ο ορισµός της γενικής κυβέρνησης περιλαµβάνει επίσης και τυχόν νέα ταµεία, ή
άλλα ειδικά προγράµµατα προϋπολογισµού και εκτός προϋπολογισµού προγράµµατα
που ενδέχεται να δηµιουργηθούν κατά την διάρκεια του προγράµµατος προκειµένου
να φέρουν εις πέρας ενέργειες δηµοσιονοµικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται
στο εγχειρίδιο του ∆ΝΤ σχετικά µε τις Στατιστικές των ∆ηµοσίων
Χρηµατοοικονοµικών του 2001. Οι αρχές θα ενηµερώνουν αµέσως το ∆ΝΤ, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό της ΕΚΤ για τυχόν δηµιουργία τέτοιων νέων
ταµείων ή και προγραµµάτων.

4.
Υποστηρικτικό υλικό : Το Υπουργείο Οικονοµικών (Υπ.Οικ.) θα παρέχει στην
Ευρωπαϊκή επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ αναλυτικές πληροφορίες για τα µηνιαία έσοδα
και τις µηνιαίες δαπάνες, τις αποπληρωµές εσωτερικού και εξωτερικού χρέους, την έκδοση
νέου εσωτερικού και εξωτερικού χρέους , τις µεταβολές στα ταµειακά διαθέσιµα της
κεντρικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, όλα τα άλλα µέσα χρηµατοδότησης
συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγών κεφαλαίου καθώς και των καθυστερούµενων
υποχρεώσεων της κεντρικής κυβέρνησης. Τα δεδοµένα θα παρέχονται µέσα σε 30 ηµέρες. Η
Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει αναλυτικά µηνιαία στοιχεία για το ενεργητικό και τις
υποχρεώσεις των τοπικών αρχών και των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης, σε συνέπεια µε
την καταγραφή νοµισµατικών δεδοµένων µέσω ερωτηµατολογίων.

Ι. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Α. Ανώτατο όριο στον Τροποποιηµένο Πρωτογενή Ταµειακό Προϋπολογισµό
της Γενικής Κυβέρνησης (Κριτήριο Απόδοσης).
5.
Ορισµός : O Τροποποιηµένος Πρωτογενής Ταµειακός Προϋπολογισµός της Γενικής
Κυβέρνησης (ΤΠΤΠΓΚ) ορίζεται ως ο Τροποποιηµένος Ταµειακός Προϋπολογισµός της
Γενικής Κυβέρνησης (TΤΠΓΚ) µείον τις πληρωµές τόκων από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Ο TΤΠΓΚ ορίζεται ως το άθροισµα του ταµειακού ισοζυγίου του τακτικού κρατικού
προϋπολογισµού , του ταµειακού ισοζυγίου του κρατικού προϋπολογισµού επενδύσεων, την
µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των τοπικής αυτοδιοίκησης και τη
µεταβολή στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης. Τα
έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις εξαιρούνται από τις ταµειακές εισροές. Οι ενέργειες καθαρού
δανεισµού στον κρατικό προϋπολογισµό θα εγγράφονται ως ταµειακές δαπάνες.
•

Το ταµειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισµού. Το ταµειακό
ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισµού θα µετράται «πάνω από τη
γραµµή», βασιζόµενο στα τακτικά έσοδα του προϋπολογισµού (επαναλαµβανόµενα
έσοδα συν µη επαναλαµβανόµενα έσοδα µείον επιστροφές φόρων) µείον τις τακτικές
δαπάνες (οι τακτικές δαπάνες του προϋπολογισµού δεν περιλαµβάνουν τα χρεολύσια
και τις κεφαλαιακές µεταβιβάσεις στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης µέσω
οµολόγων αλλά περιλαµβάνουν µισθούς και συντάξεις, επιδοτήσεις προς τα ταµεία
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κοινωνικής ασφάλισης, για ιατρική φροντίδα και κοινωνική προστασία, λειτουργικές
και άλλες δαπάνες, επιστρεφόµενους πόρους, πληρωµές σε αντάλλαγµα των
απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταµείων για τους εργαζόµενους της ∆ΕΗ, πληρωµές
τόκων, πληρωµές για εξοπλιστικά προγράµµατα και δαπάνες για το ΝΑΤΟ) του
κρατικού
προϋπολογισµού όπως δηµοσιεύονται µηνιαία από τον επίσηµη
ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών και
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στον τακτικό κρατικό
προϋπολογισµό.
•

Το ταµειακό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού επενδύσεων. Το ταµειακό
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού επενδύσεων θα µετράται «πάνω από τη
γραµµή», βασιζόµενο στα έσοδα από επενδύσεις µείον τις δαπάνες επενδύσεων του
προϋπολογισµού επενδύσεων όπως δηµοσιεύονται µηνιαία από τον επίσηµη
ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών και
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στον κρατικό προϋπολογισµό
επενδύσεων.

•

Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού της τοπικής
αυτοδιοίκησης ορίζονται ως τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µείον τις
χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
της
τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν τις καταθέσεις της
τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις καταθέσεις της τοπικής
αυτοδιοίκησης στις εγχώριες εµπορικές τράπεζες. Οι καταθέσεις θα µετρώνται στην
ονοµαστική τους αξία, εξαιρουµένων των συσσωρευµένων τόκων, σύµφωνα µε την
µε την καταγραφή νοµισµατικών δεδοµένων µέσω ερωτηµατολογίων. Οι
χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
περιλαµβάνουν
βραχυπρόθεσµα
και
µακροπρόθεσµα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα προς την τοπική
αυτοδιοίκηση, σε ονοµαστική αξία, σύµφωνα µε την καταγραφή νοµισµατικών
δεδοµένων µέσω ερωτηµατολογίων.

•

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού ασφαλιστικών
ταµείων ορίζονται τα στοιχεία του ενεργητικού µείον οι υποχρεώσεις των
ασφαλιστικών ταµείων.
o Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν


Καταθέσεις των ασφαλιστικών ταµείων στην Τράπεζα της Ελλάδος
και άµεσες καταθέσεις των ασφαλιστικών ταµείων στο εγχώριο
εµπορικό τραπεζικό σύστηµα και έµµεσες καταθέσεις στο αµοιβαίο
κεφάλαιο του ΙΚΑ. Οι καταθέσεις µετρώνται σε ονοµαστική αξία,
εξαιρούµενων των συσσωρευµένων τόκων, σύµφωνα µε την
καταγραφή νοµισµατικών δεδοµένων µέσω ερωτηµατολογίων.



Κατοχή άµεσων και έµµεσων µεριδίων (µέσω του αµοιβαίου
κεφαλαίου του ΙΚΑ), από τα ασφαλιστικά ταµεία µετοχών
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθήνας. Η κατοχή των
µεριδίων θα µετράται σε τιµές αγοράς στο τέλος του µήνα.



Άµεση ή έµµεση κατοχή µονάδων αµοιβαίων κεφαλαίων εκδιδόµενων
από εταιρίες ελληνικής διαχείρισης (διαφορετικών από το αµοιβαίο
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κεφάλαιο του ΙΚΑ). Κατοχή συµµετοχών θα µετρούνται σε τιµές
αγοράς στο τέλος του µήνα.


Κατοχή οµολόγων κεντρικής κυβέρνησης, περιλαµβανοµένων
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χρεογράφων που έχουν
εκδοθεί στο εσωτερικό, µακροπρόθεσµων χρεογράφων που έχουν
εκδοθεί στο εξωτερικό και τα οποία χειρίζεται η Τράπεζα της
Ελλάδος, και έµµεση κατοχή µέσω του αµοιβαίου κεφαλαίου του
ΙΚΑ. Οι κατοχές θα µετρούνται σε ονοµαστική αξία.

o Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν βραχυπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα προς τα
ασφαλιστικά ταµεία, σύµφωνα µε την καταγραφή νοµισµατικών δεδοµένων
µέσω ερωτηµατολογίων.
6.
Προσαρµογές. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, οι πρωταρχικές δαπάνες της
κεντρικής κυβέρνησης που παρακολουθούνται δεν περιλαµβάνουν πληρωµές σχετιζόµενες
µε την στήριξη του τραπεζικού τοµέα όταν αυτή πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του
προγράµµατος για τη στρατηγική στήριξης και αναδιάρθρωσης τραπεζικού συστήµατος.
Κόστη που µπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαµβάνουν δάνεια προς
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και επενδύσεις σε µετοχές χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση), µη-ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση,
και εξαγορά προβληµατικών στοιχείων ενεργητικού. Παρόλα αυτά, χρηµατοπιστωτικές
ενέργειες της κεντρικής κυβέρνησης για τη στήριξη των τραπεζών, συµπεριλαµβανοµένης
της έκδοσης εγγυήσεων ή παροχής ρευστότητας, θα αναφέρονται αµέσως στα µέλη του
∆ΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ. Επιπλέον, αυτό το κριτήριο απόδοσης θα
αναπροσαρµόζεται προς τα πάνω σε περίπτωση υπερβάσεων στα έσοδα της κεντρικής
κυβέρνησης σε σύγκριση µε την τρέχουσα πρόβλεψη όπως υποδεικνύεται από τα ακόλουθα:
7.

Έσοδα κεντρικής κυβέρνησης (σωρευτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010)

8.

Ιούνιος 2010: 25,056 εκ. ευρώ

9.

Σεπτέµβριος 2010: €41.232 εκατοµµύρια.

10.

∆εκέµβριος 2010: €58.382 εκατοµµύρια.

11.

Υποστηρικτικό υλικό.
•

Στοιχεία σχετικά µε τα ταµειακά διαθέσιµα του τακτικού και των κρατικών
προϋπολογισµών θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ∆ΝΤ
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών εντός τριών
εβδοµάδων µετά το τέλος του µήνα. Τα στοιχεία θα περιλαµβάνουν λεπτοµερείς
πληροφορίες για τα έσοδα και τα έξοδα, σύµφωνα µε τις µηνιαίες αναφορές που
δηµοσιεύονται από τον Ιανουάριο του 2010 στην επίσηµη ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονοµικών.

•

Στοιχεία σχετικά µε τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταµείων θα πρέπει να
παρέχονται στο ∆ΝΤ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΚΤ από τη ∆ιεύθυνση
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Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος εντός τεσσάρων εβδοµάδων µετά το τέλος
του µήνα.

Β. Ανώτατο όριο Πρωτογενών ∆απανών του Κρατικού Προϋπολογισµού
(Κριτήριο Απόδοσης)
12.
Ορισµός: Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού αποτελούνται από
τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού (δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού συν τις
δαπάνες του προϋπολογισµού επενδύσεων) µείον τις δαπάνες για τόκους που καταβάλλονται
από τον κρατικό προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τους ορισµούς που αναφέρονται παραπάνω.
Πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που ελέγχονται για το ΚΑ αποκλείουν
τυχόν πληρωµές σε µετρητά που σχετίζονται µε την αναδιάρθρωση των τραπεζών, όταν
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τοµέα του
προγράµµατος. ∆απάνες που µπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαµβάνουν δάνεια
προς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση)· µη ανταποδοτική
ανακεφαλαιοποίηση· και αγορά προβληµατικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, κάθε
χρηµατοδοτική παρέµβαση από την κεντρική ή γενική κυβέρνηση για την στήριξη των
τραπεζών, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης εγγυήσεων ή την παροχή ρευστότητας, θα
πρέπει να αναφέρονται αµέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ∆ΝΤ.
13.
Υποστηρικτικό υλικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου
Οικονοµικών θα παρέχει στοιχεία για τις µηνιαίες δαπάνες του τακτικού κρατικού
προϋπολογισµού, όπως ορίζονται παραπάνω.

Γ. Μη-Συσσώρευση Εγχώριων Ληξιπρόθεσµων Οφειλών από τη Γενική
Κυβέρνηση (Συνεχής Ενδεικτικός Στόχος)
14.
Ορισµός. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσµες οφειλές
ορίζονται ως λογαριασµοί πληρωτέοι προς τους εγχώριους προµηθευτές όταν έχουν
παρέλθει 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία της λήξης τους. Τα στοιχεία θα παρέχονται εντός
τεσσάρων εβδοµάδων µετά το τέλος του µήνα. Το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών στα
τέλη Απριλίου ανήλθε σε 5,6 δισ. ευρώ.
15.
Υποστηρικτικό υλικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου
Οικονοµικών θα παρέχει στοιχεία για τις µηνιαίες ληξιπρόθεσµες οφειλές στις δαπάνες του
τακτικού κρατικού προϋπολογισµού, όπως ορίζονται παραπάνω. Τα στοιχεία θα παρέχονται
εντός τεσσάρων εβδοµάδων µετά το τέλος του µήνα.
∆. Ανώτατο όριο Συνολικού Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης (Ενδεικτικός
Στόχος)
16.
Ορισµός: Το συνολικό απόθεµα του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης αναφέρεται
στο χρέος που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες του κρατικού προϋπολογισµού και, για τους
σκοπούς του προγράµµατος, θα ορίζεται ως το σύνολο των τρεχουσών ακαθάριστων
υποχρεώσεων χρέους της κεντρικής κυβέρνησης. Θα περιλαµβάνει, αλλά δεν θα

110

περιορίζεται σε, υποχρεώσεις σε µορφή τίτλων και δανείων. Η συναλλαγµατική ισοτιµία
του προγράµµατος θα εφαρµοστεί σε κάθε µορφή χρέους αποτιµηµένου σε νόµισµα εκτός
ευρώ. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, το ανώτατο όριο για το ύψος του χρέους της
κεντρικής κυβέρνησης δεν θα περιλαµβάνει χρέος που προκύπτει από πληρωµές για
αναδιάρθρωση τραπεζών, όταν αυτές πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής του
προγράµµατος για αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα. Αυτό περιλαµβάνει δάνεια προς τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και επενδύσεις σε µετοχικό κεφάλαιο των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση), µη ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση και
εξαγορά προβληµατικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, κάθε χρηµατοοικονοµική
πράξη της κεντρικής κυβέρνησης για στήριξη των τραπεζών, στις οποίες
συµπεριλαµβάνεται η έκδοση των εγγυήσεων ή η παροχή ρευστότητας, θα πρέπει να
αναφέρονται αµέσως στο ∆ΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ.
17.
Προσαρµογές: Το ανώτατο όριο συνολικού αποθέµατος του χρέους της κεντρικής
κυβέρνησης θα προσαρµόζεται προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) κατά το ποσό πιθανής
αναθεώρησης προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) των αποθεµάτων χρέους της κεντρικής
κυβέρνησης στα τέλη ∆εκεµβρίου2009.
18.
Υποστηρικτικό υλικό: Στοιχεία για το συνολικό απόθεµα χρέους της κεντρικής
κυβέρνησης θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, σύµφωνα µε τα στοιχεία χρέους που δηµοσιεύονται στο
ενηµερωτικό δελτίο δηµοσίου χρέους, το αργότερο 30 ηµέρες µετά το τέλος κάθε µήνα

E. Ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης (κριτήριο
απόδοσης)
19.
Ορισµός: Το ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις κεντρικής κυβέρνησης θα αποκλείει
εγγυήσεις στήριξης τραπεζών και εγγυήσεις συνδεόµενες µε χρηµατοδοτούµενα δάνεια της
ΕΤΕπ.
20.
Υποστηρικτικό υλικό: Όλες οι νέες εγγυήσεις της κεντρικής κυβέρνησης,
εξαιρουµένων αυτών από δηµόσιες τράπεζες, θα πρέπει να αναφέρονται λεπτοµερώς,
προσδιορίζοντας ποσά και δικαιούχους. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα παρέχει τα
στοιχεία σε µηνιαία βάση εντός τριών εβδοµάδων µετά το τέλος κάθε µήνα.

ΣΤ. Μη συσσώρευση των εκπρόθεσµων οφειλών εξωτερικού χρέους Γενικής
Κυβέρνησης (διαρκή κριτήρια απόδοσης)
21.
Ορισµός: Για τους σκοπούς του προγράµµατος, ως εκπρόθεσµη οφειλή εξωτερικού
χρέους ορίζεται πληρωµή της κεντρικής κυβέρνησης, που δεν πραγµατοποιείται εντός επτά
ηµερών από την ηµέρα που η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη. Το κριτήριο απόδοσης θα
εφαρµόζεται σε συνεχή βάση, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.
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22.
Υποστηρικτικό υλικό: Το απόθεµα των εξωτερικών εκπρόθεσµων οφειλών της
γενικής κυβέρνησης θα παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µε χρονική
υστέρηση που δεν θα υπερβαίνει τις επτά ηµέρες µετά την ηµεροµηνία εξέτασης.

Z. Συνολική Παρακολούθηση και απαιτούµενες εκθέσεις
23.
Η απόδοση του προγράµµατος θα παρακολουθείται µέσω των στοιχείων που θα
παρέχουν στην Ε. Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ∆ΝΤ το Υπουργείο Οικονοµικών, το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους και η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα ενηµερώνουν εγκαίρως
το ∆ΝΤ, την Ε.Ε. και την ΕΚΤ για τυχόν αναθεώρηση στοιχείων.

II. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

24.
Μεταρρύθµιση του Συνταξιοδοτικού Συστήµατος. Η κυβέρνηση έχει ήδη
ξεκινήσει την µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος η οποία θα πρέπει να έχει
υιοθετηθεί µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου του 2010. Για την προετοιµασία αυτής της
µεταρρύθµισης, οι αρχές θα συµβουλευτούν ειδικούς από την Ε.Ε./∆ΝΤ/ΕΚΤ και η Εθνική
Αναλογιστική Αρχή θα ετοιµάσει µια έκθεση στην οποία θα αξιολογείται κατά πόσο οι
παράµετροι του νέου συστήµατος ενισχύουν σηµαντικά την µακροπρόθεσµη αναλογιστική
ισορροπία. Το νοµοσχέδιο σχετικά µε το νέο αναλογιστικά-ισορροπηµένο σύστηµα θα
πρέπει να είναι έτοιµο µέχρι το τέλος του Ιουνίου, 2010.
25.
Προσδοκώµενα αποτελέσµατα της Μεταρρύθµισης του Συνταξιοδοτικού
Συστήµατος. Η µεταρρύθµιση θα:
•

Συγχωνεύσει τα υφιστάµενα ασφαλιστικά ταµεία σε τρία ταµεία µέχρι το 2018.

•

Εισάγει ένα νέο σύστηµα το οποίο θα ενισχύσει τη σύνδεση των εισφορών µε τα
επιδόµατα, µε ενιαίους κανόνες που θα εφαρµόζονται κατ’ αναλογία (ως το σύνολο
των κεκτηµένων δικαιωµάτων σύµφωνα µε το παλιό σύστηµα και των επιδοµάτων
που απορρέουν σύµφωνα µε το νέο σύστηµα) για όλους τους νυν και τους
µελλοντικούς εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι που θα συνταξιοδοτηθούν από το 2015
και µετά θα πάρουν επιδόµατα σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα.

•

Εισάγει ένα ενοποιηµένο, θεσπισµένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη,
µέχρι το 2015, συµπεριλαµβανοµένων όσων έχουν ασφαλιστεί προ του 1993 και των
γυναικών που εργάζονται στον δηµόσιο τοµέα. Μετά το 2020, η ηλικία
συνταξιοδότησης θα αυξάνεται σύµφωνα µε το προσδόκιµο ζωής.

•

Περιορίσει την πρόωρη συνταξιοδότηση στα 60 µέχρι το 2011,
συµπεριλαµβανοµένων όσων έχουν ασφαλιστεί προ του 1993, εργαζόµενους σε
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, και όσους έχουν 35 και πάνω έτη εισφορών.
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•

Προσαρµόσει αυτόµατα τα επιδόµατα σύµφωνα µε τις µεταβολές του δείκτη τιµών
καταναλωτή, αρχής γενοµένης από το 2014 (τα επιδόµατα θα είναι «παγωµένα» την
περίοδο 2010-2013).

•

Περιλαµβάνει µια εγγυηµένη σύνταξη για όλους τους πολίτες πάνω από την
κανονική ηλικία συνταξιοδότησης ώστε να παρέχεται ένα σηµαντικό δίχτυ
προστασίας, συµβατό µε τη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών·

•

Επεκτείνει τα έτη σύµφωνα µε τα οποία υπολογίζονται οι συντάξιµες αποδοχές από
τα καλύτερα 5 της τελευταίας δεκαετίας στο σύνολο του εργασιακού βίου.

•

Αναθεωρήσει τις προϋποθέσεις για τις συντάξεις αναπηρίας µέχρι το τέλος Μαρτίου
2011 και θα εισάγει αυστηρότερους όρους µέχρι το ∆εκέµβριο του 2011,
συµπεριλαµβανοµένων και περιοδικών επανελέγχων όσων λαµβάνουν συντάξεις
αναπηρίας
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