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Πρϊτθ αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ

• Η πρϊτθ αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ Οικονομικισ Πολιτικισ

τθσ Ελλάδασ είναι κετικι

• Η επόμενθ δόςθ του δανείου είναι εξαςφαλιςμζνθ (ζωσ 15

επτεμβρίου)

• Ο πρϊτοσ κφκλοσ ζκλειςε, αλλά θ προςπάκεια ςυνεχίηεται για τισ

επόμενεσ μεγάλεσ προκλιςεισ

• Δεν υπάρχει «νζο μνθμόνιο»

• Δεν υπάρχουν «νζα μζτρα»

• Τπάρχει ζνα πρόγραμμα δθμοςιονομικισ προςαρμογισ και

μεγάλων διαρκρωτικϊν αλλαγϊν που προωκεί με ςυνζπεια και

αποφαςιςτικότθτα θ Κυβζρνθςθ
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Δθμοςιονομικι προςαρμογι
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Μεςοπρόκεςμοι δθμοςιονομικοί ςτόχοι
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Ζλλειμμα χωρίσ το πρόγραμμα - βαςικό ςενάριο Ζλλειμμα προγράμματοσ

% ΑΕΠ 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ζλλειμμα χωρίσ το πρόγραμμα - βαςικό
ςενάριο -10.5 -14.2 -15.6 -15.9 -15.6

Ζλλειμμα προγράμματοσ -13.6 -8.1 -7.6 -6.5 -4.9 -2.6

Πρωτογενέσ αποτέλεςμα -8.6 -2.4 -1 0.9 3.2 5.9

Τόκοι 5 5.6 6.6 7.5 8.1 8.5

Δθμόςιο χρζοσ 115.1 133.2 145.2 148.8 149.6 148.4



Αποτελζςματα α’ εξαμινου 2010

• Σο πρόγραμμα δθμοςιονομικισ προςαρμογισ κινείται μζςα

ςτουσ ςτόχουσ

• Η μείωςθ του ελλείμματοσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ

περιςςότερο από τον ςτόχο για μείωςθ 40% το πρϊτο

εξάμθνο είναι το κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ προόδου μζχρι

ςιμερα

• ε επίπεδο γενικισ κυβζρνθςθσ (ΟΣΑ, νοςοκομεία, ΟΚΑ)

ςθμειϊνεται επίςθσ πρόοδοσ ωσ προσ τον ζλεγχο των

δαπανϊν, αλλά χρειάηεται περαιτζρω βελτίωςθ
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Εκτιμιςεισ για το β’ εξάμθνο 2010

• Θετικζσ επιπτϊςεισ από τθν απόδοςθ των δθμοςιονομικϊν

μζτρων

• Σα ζςοδα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ προβλζπεται να

εξελιχκοφν με πικανζσ μικρζσ αρνθτικζσ αποκλίςεισ από τουσ

ςτόχουσ

• Οι δαπάνεσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ προβλζπεται να

εξελιχκοφν με ςθμαντικζσ κετικζσ αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ

• τουσ λογαριαςμοφσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα – ςε

ταμειακι και δθμοςιονομικι βάςθ – υπάρχουν κίνδυνοι

απόκλιςθσ που όμωσ καλφπτονται από τθν καλφτερθ επίδοςθ

ςτο ςκζλοσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 5



Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ
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Πρόβλεψθ προγράμματοσ

Πραγματοποίθςθ

Νζα πρόβλεψθ

• Σο ζλλειμμα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ (δισ ευρϊ)
εξελίςςεται καλφτερα από τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ και
προβλζπεται να βρεκεί ςε καλφτερθ τροχιά ζωσ το τζλοσ του ζτουσ

• Η ςφγκλιςθ με τουσ ςτόχουσ το τρίτο τρίμθνο του ζτουσ οφείλεται
κυρίωσ ςτθν εξζλιξθ των αποπλθρωμϊν τόκων



Σα κακαρά ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται 
κοντά ςτισ προβλζψεισ με απόκλιςθ μόνο κατά 350 εκ. Ευρϊ
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Οι δαπάνεσ του Τακτικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται πολφ καλφτερα 
από τισ προβλζψεισ, με κετικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ από 4 δισ Ευρϊ
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Πρόβλεψθ ελλείμματοσ γενικισ κυβζρνθςθσ 
(ESA95) για το 2010
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Ζλλειμμα γενικισ κυβζρνθςθσ (ESA95)

• Σο ζλλειμμα Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςτο τζλοσ του ζτουσ εκτιμάται ότι
κα εκπλθρϊνει και τθν τυπικι υποχρζωςθ ςτο πλαίςιο τθσ
Ευρωηϊνθσ για μείωςθ του ςτα 18,5 δισ ευρϊ (8,1% ΑΕΠ)



Κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι ωσ προσ τθν επίτευξθ του δθμοςιονομικοφ ςτόχου είναι:

• Τςτζρθςθ εςόδων (ΦΠΑ, νομικά πρόςωπα, …)

• Τπερβάςεισ δαπανϊν ςτο κράτοσ (κυρίωσ λόγω επιχορθγιςεων ΟΑΕΕ

και ΟΑΕΔ, υπερβάςεων υπουργείου υγείασ και ΟΠΑΔ)

• Τπερβάςεισ δαπανϊν ςτθ γενικι κυβζρνθςθ, όπωσ οι προμικειεσ

νοςοκομείων και οι δαπάνεσ ςτουσ ΟΤΑ (ειδικά εν’ όψει των εκλογϊν)

• υνολικά το φψοσ του ελλείμματοσ και τουσ χρζουσ κα επθρεάςει

αρνθτικά θ επικείμενθ ενςωμάτωςθ ςτα ςτοιχεία τθσ γενικισ

κυβζρνθςθσ φορζων του δθμοςίου που ςιμερα δεν περιλαμβάνονται

(π.χ. ΟΣΕ)
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Θετικζσ επιδράςεισ ςτα ζςοδα
• Οι διαςταυρϊςεισ τθσ ΓΓΠ και οι ςτοχευμζνοι ζλεγχοι από το ΔΟΕ ζχουν

αποδϊςει υπερδιπλάςια αποτελζςματα ςτο πρϊτο επτάμθνο ςε ςχζςθ με

πζρυςι (το φψοσ των προςτίμων και των αποδόςεων φόρων είναι περίπου 2,5

δισ ευρϊ)

• Οι ειςπράξεισ παλαιϊν οφειλϊν, το πρϊτο εξάμθνο ξεπερνοφν τα 1,2 δισ

ευρϊ, ενϊ το ςχζδιο δράςθσ για τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ζχει αρχίςει να

αποδίδει

• Σα ζςοδα του τακτικοφ προχπολογιςμοφ προβλζπεται το τελευταίο

εξάμθνο του ζτουσ να ενιςχυκοφν κατά περίπου 2 δισ ευρϊ ι 0,8% του ΑΕΠ

κυρίωσ λόγω: τθσ δεφτερθσ αφξθςθσ του ςυντελεςτι ΦΠΑ (800 εκ.), τθν τρίτθ

αφξθςθ ΕΦΚ καυςίμων, τςιγάρων και ποτϊν (450 εκ.) τθν απόδοςθ τθσ

επζκταςθσ του λογιςτικοφ προςδιοριςμοφ, τθν είςπραξθ ΕΤΑΚ και ΦΜΑΠ

(που ζχουν κακυςτεριςει)
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Θετικζσ επιδράςεισ ςτισ δαπάνεσ
• Οι δαπάνεσ ιδθ κινοφνται ςε χαμθλότερα επίπεδα από τα

προβλεπόμενα χωρίσ να υπάρχουν ςτοιχεία για ςθμαντικζσ

αναλιψεισ υποχρεϊςεων που μπορεί να κζςουν ςε κίνδυνο τθν

εκτζλεςθ του δεφτερου εξαμινου

• Στο δεφτερο εξάμθνο αναμζνεται θ πλιρθσ απόδοςθ των

μζτρων περικοπϊν δαπανϊν (2,5 δισ περίπου από τισ μειϊςεισ

ςε επιδόματα άδειασ και Χριςτουγζννων, επιπλζον 350 εκ. ευρϊ

από τθν ΕΑΣ ςτισ ςυντάξεισ, 700 εκ. ευρϊ ςτισ λειτουργικζσ

δαπάνεσ και 500 εκ. ΠΔΕ)

• Οι καλφτερεσ επιδόςεισ ςτισ δαπάνεσ του κράτουσ είναι ικανζσ

να υπερκαλφψουν πικανζσ αποκλίςεισ ςτθν υπόλοιπθ γενικι

Κυβζρνθςθ
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Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ
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4 μινεσ μεγάλων διαρκρωτικϊν αλλαγϊν
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• Ανεξάρτθτθ τατιςτικι Αρχι

• Νζο φορολογικό ςφςτθμα

• Νζο δθμοςιονομικό πλαίςιο

• Καλλικράτθσ

• Αποφάςεισ ςτο διαδίκτυο

• Αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ

• Εργαςιακζσ ςχζςεισ

• τακερότθτα και εποπτεία χρθματοπιςτωτικοφ τομζα

• Απελευκζρωςθ υπθρεςιϊν

• Προςταςία υπερχρεωμζνων επιχειριςεων και νοικοκυριϊν

• Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ίδρυςθσ επιχειριςεων



Η πρόκλθςθ των επόμενων μθνϊν
Οι 10 μεγάλεσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που κα υλοποιθκοφν τουσ αμζςωσ

επόμενουσ μινεσ:

1. Φορολογικι διοίκθςθ - φοροδιαφυγι

2. Νζοσ προχπολογιςμόσ - ζλεγχοσ δαπανϊν

3. Νοςοκομεία - κόςτοσ υγείασ

4. Δθμόςια διοίκθςθ - Καλλικράτθσ

5. Απελευκζρωςθ αγορϊν - Κλειςτά επαγγζλματα

6. ΟΕ - ΔΕΚΟ

7. Αξιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ - αποκρατικοποιιςεισ

8. Σραπεηικό ςφςτθμα

9. Επιχειρθματικό περιβάλλον

10. Ανταγωνιςτικότθτα - τιμζσ
15



1. Φορολογικι διοίκθςθ και φοροδιαφυγι

Πζντε ομάδεσ δράςθσ με ειδικι ςτόχευςθ ςτουσ εξισ τομείσ:

• Εφαρμογι του νζου φορολογικοφ πλαιςίου

• Συλλογι λθξιπρόκεςμων οφειλϊν

• Μονάδα για τουσ φορολογοφμενουσ με τα μεγαλφτερα

ειςοδιματα

• Ενίςχυςθ των ελζγχων ςε άτομα με μεγάλο πλοφτο και υψθλά

ειςοδιματα

• Ενίςχυςθ των ελεγκτικϊν και ειςπρακτικϊν μθχανιςμϊν και

βελετίωςθ των υπθρεςιϊν προσ τουσ φορολογοφμενουσ

Νομοςχζδιο για τθν πλιρθ αναδιοργάνωςθ των οικονομικϊν

υπθρεςιϊν
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2. Νζοσ Προχπολογιςμόσ - ζλεγχοσ δαπανϊν

• Προχπολογιςμόσ 2011 με βάςθ το νζο δθμοςιονομικό

νομοςχζδιο – ανϊτατα όρια ςτισ δαπάνεσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ

• Δθμιουργία ςυςτιματοσ καταγραφισ υποχρεϊςεων

• Μθνιαία δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων Γενικισ Κυβζρνθςθσ από το

ΓΛΚ

• Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα για τθν κακθμερινι

παρακολοφκθςθ των δαπανϊν ανά κωδικό
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3. Νοςοκομεία - κόςτοσ υγείασ

Η κυβζρνθςθ υλοποιεί ςχζδιο δράςθσ με ςτόχο τθν περιςτολι τθσ

ςπατάλθσ ςτα νοςοκομεία και τθν παροχι καλφτερων υπθρεςιϊν

προσ τουσ πολίτεσ:

• Ζγκαιρθ και διαφανισ αποπλθρωμι προμθκειϊν και χρεϊν

νοςοκομείων – θλεκτρονικζσ προμικειεσ

• Ορκωτοί ελεγκτζσ ςτα νοςοκομεία

• Αποτφπωςθ ςτα οικονομικά αποτελζςματα τθσ πολιτικισ για το

φάρμακο και τθ ςυνταγογράφθςθ

• Λειτουργία ολοιμερου νοςοκομείου
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4. Δθμόςια διοίκθςθ - Καλλικράτθσ

• Εφαρμογι του Καλλικράτθ με εξοικονόμθςθ δαπανϊν κάκε

χρόνο και καλφτερεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ

• Ενιαία αρχι πλθρωμισ μιςκοδοςίασ

• Ενιαίο μιςκολόγιο

• Μελζτθ για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ κεντρικισ

δθμόςιασ διοίκθςθσ

• Μελζτθ για μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα και ςτόχευςθ των

κοινωνικϊν προγραμμάτων
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5. Απελευκζρωςθ αγορϊν - Κλειςτά 
επαγγζλματα

• Εφαρμογι τθσ Οδθγίασ για τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ

υπθρεςιϊν

• Νομοςχζδιο για τα φορτθγά

• Προετοιμαςία νομοκετικισ ρφκμιςθσ για τθν απελευκζρωςθ

των κλειςτϊν επαγγελμάτων (δικθγόροι, ςυμβολαιογράφοι,

μθχανικοί, αρχιτζκτονεσ, φαρμακεία, ορκωτοί ελεγκτζσ,....)

• Σχζδιο για τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ενζργειασ
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6. ΟΕ - ΔΕΚΟ

• Κατάκεςθ νομοςχεδίου για τθν αναδιάρκρωςθ του

ςιδθροδρομικοφ κλάδου

• Παρουςίαςθ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου για τθ βιωςιμότθτα και

αναδιοργάνωςθ του ΟΕ

• Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων για τισ 10 πιο ηθμιογόνεσ ΔΕΚΟ

• Επιχειρθςιακά ςχζδια αναδιάρκρωςθσ και ςυγχωνεφςεων

φορζων
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7. Αξιοποιιςθ δθμόςιασ περιουςίασ -
αποκρατικοποιιςεισ
Εξειδίκευςθ του πλαιςίου αποκρατικοποιιςεων και αναμενόμενων

εςόδων (τουλαχιςτον 1 δισ ευρϊ κατ’ ζτοσ 2011-2013)

Στθν εξειδίκευςθ κα περιλαμβάνεται θ αξιοποίθςθ πόρων και

τεχνογνωςία του ιδιωτικοφ τομζα μζςα από διαφορετικζσ μεκόδουσ

• Πϊλθςθ

• υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ

• τρατθγικόσ επενδυτισ

• Μετοχοποίθςθ μζςω Χρθματιςτθρίου

• Εταιρία ςυμμετοχϊν

Η κυβζρνθςθ προχωρά ςτθν πρόςλθψθ τεχνοοικονομικϊν ςυμβοφλων
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8. Σραπεηικό ςφςτθμα

• Λειτουργία του Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ

• Ενίςχυςθ τθσ εποπτείασ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα από

τθν ΤτΕ, ςυμπεριλαμβανομζνου του αςφαλιςτικοφ τομζα

• Ολοκλιρωςθ μελζτθσ για τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ του

τραπεηικοφ τομζα

• Αποτίμθςθ και αξιολόγθςθ τθσ δθμόςιασ ςυμμετοχισ ςτο

τραπεηικό ςφςτθμα

• Follow up από τα stress test: ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ ΑΤΕ

• Επζκταςθ του πυλϊνα των εγγυιςεων κατά 25 δισ για

περιςςότερθ ρευςτότθτα ςτθν πραγματικι οικονομία
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9. Επιχειρθματικό περιβάλλον - ανάπτυξθ

• Εφαρμογι ςχεδίου δράςθσ για δραςτικι μείωςθ του αρικμοφ

αδειϊν και διατυπϊςεων για λειτουργία επιχειριςεων

• Μελζτθ για τθν ανάπτυξθ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ και τθν

άρςθ εμποδίων για τθν ανταγωνιςτικι λειτουργία του κλάδου

• Σχζδιο δράςθσ για τθν ολοκλιρωςθ του κτθματολογίου

• Νομοκεςία για τθν επιτάχυνςθ των μεγάλων ζργων και των

επενδφςεων

• Ομάδα δράςθσ για τθν απλοποίθςθ και επιτάχυνςθ των

διαδικαςιϊν του ΕΠΑ και τθν αφξθςθ τθσ απορρόφθςθσ
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10. Ανταγωνιςτικότθτα και τιμζσ

• Ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τον ανταγωνιςμό

• Ενίςχυςθ τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ

• Μελζτθ για τθ ςυμβολι του λιανικοφ εμπορίου ςτθν

ανταγωνιςτικότθτα τιμϊν, τθν απαςχόλθςθ και τθν ανάπτυξθ
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