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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΠΔΣ
ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ 2011
1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠΔΣ)
Το ΜΠΔΣ ως βασική µεταρρύθµιση της νέας δηµοσιονοµικής διαχείρισης
Μια από τις σηµαντικότερες µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις στον εκσυγχρονισµό της διαχείρισης των δηµόσιων δαπανών που αποτυπώθηκε στο νέο δηµοσιονοµικό
νόµο 3871/2010 είναι η καθιέρωση της σύνταξης ενός
κυλιόµενου Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).
Το πλαίσιο αυτό αποτελεί το βασικό στοιχείο µιας διαφορετικής φιλοσοφίας στη διαχείριση των δηµόσιων πόρων και το πρώτο βήµα για τη µετάβαση σε πολυετείς
προϋπολογισµούς, καθώς συµβάλλει στην εµπέδωση
της έννοιας του πολυετούς προγραµµατισµού των οικονοµικών του Δηµοσίου.
Ταυτόχρονα, η χώρα µας για πρώτη φορά χαράζει πολυετή δηµοσιονοµική στρατηγική µέσα από τη συλλογική διαδικασία διαβούλευσης, γεγονός που αποτελούσε
αίτηµα µεγάλης µερίδας του πολιτικού κόσµου.

Βασικές επιλογές
Το ΜΠΔΣ αποτελεί µια από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση του προϋπολογισµού και δεν εστιάζει µόνο
στην κεντρική, αλλά στη γενική κυβέρνηση ως ένα ενιαίο
σύνολο, ενώ παράλληλα βασίζεται και σε µια ανάλυση
του προϋπολογισµού γραµµή-γραµµή και σε κάθε φορέα.
Το ΜΠΔΣ δίνει µια σαφή εικόνα των δηµοσιονοµικών
ορίων και των δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται για την
επόµενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων
και των προτεραιοτήτων. Θέτει συγκεκριµένους στόχους, χρονοδιάγραµµα και δείκτες υλοποίησης στην
προσπάθεια ελέγχου των δαπανών και σταδιακής µείωσης του ελλείµµατος θέτοντας, παράλληλα, τα ανώτατα
όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τους φορείς της
κεντρικής Κυβέρνησης (Υπουργεία).
Ιστορικό και διεθνής εµπειρία
Η ιδέα των πολυετών προϋπολογισµών και το νέο
πλαίσιο διαχείρισης των δηµόσιων πόρων δεν είναι καινούρια. Έχει ξεκινήσει να εφαρµόζεται συστηµατικά
σχεδόν από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και είναι σήµερα ευρέως διαδεδοµένη σε όλες τις ανεπτυγµένες
χώρες του κόσµου. Η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Δανία, το
Βέλγιο, η Σουηδία, η Αγγλία και οι ΗΠΑ είχαν ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’80.

Ο πολυετής προγραµµατισµός στηρίχθηκε στη θεωρία
της µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας µέσα από
την ορθολογική λήψη αποφάσεων, ως προς το ύψος και
την κατανοµή των δαπανών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του κόστους και η µεγιστοποίηση του οφέλους.
Παρατηρώντας την ευρωπαϊκή εµπειρία βλέπουµε όλες τις αναπτυγµένες χώρες να υιοθετούν τη νέα φιλοσοφία διαχείρισης των δαπανών, προκειµένου να πετύχουν τη µείωση του κόστους λειτουργίας της δηµόσιας
διοίκησης και των ελλειµµάτων τους. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα έντονα τα τελευταία 10-15 χρόνια µε την αύξηση
του διεθνούς ανταγωνισµού και την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης, αργότερα.
Η Γαλλία ξεκίνησε το 2001 µε την ανάπτυξη ενός συστήµατος προϋπολογισµού µηδενικής βάσης µε τετραετή πρόβλεψη, κατανεµηµένο σε προγράµµατα, µε ποσοστά υλοποίησης και δείκτες αποτελεσµατικότητας.
Η Γερµανία ακολουθεί τέσσερις βασικές µακροοικονοµικές αρχές: σταθερή οικονοµική ανάπτυξη, σταθερές τιµές, υψηλά επίπεδα απασχόλησης και ισοσκελισµένο ισοζύγιο συναλλαγών.
Οι Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία,
Σουηδία) ενδυνάµωσαν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία ήδη
από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και γνώρισαν µεγάλη οικονοµική άνθηση σε σχέση µε τα προηγούµενα ελλείµµατα και το υψηλό δηµόσιο χρέος. Από το 2003 η
Φινλανδία, η Σουηδία και η Δανία εµφανίζουν πλεονάσµατα.
Αλλά και ο προϋπολογισµός της ΕΕ, είναι βασισµένος
σε µεσοπρόθεσµα επταετή προγράµµατα, ενώ για κάθε
έτος και για κάθε τοµέα δραστηριότητας περιλαµβάνονται τα ποσά που έχουν προϋπολογισθεί να δαπανηθούν,
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα υπέρβασής τους. Προς ενίσχυση, µάλιστα, αυτής της διαδικασίας και προκειµένου να εντοπίζονται τυχόν ανακολουθίες ή ανισορροπίες στις δηµοσιονοµικές αλλά και τις διαρθρωτικές πολιτικές των κρατών-µελών, καθιερώθηκε πρόσφατα στην
ΕΕ το ευρωπαϊκό εξάµηνο.
Το ευρωπαϊκό εξάµηνο είναι η περίοδος (Ιανουάριος-Ιούνιος κάθε έτους) κατά την οποία γίνεται προσπάθεια
ενίσχυσης του συντονισµού των δηµοσιονοµικών αποφάσεων, εντοπίζονται οι κύριες οικονοµικές προκλήσεις
που αντιµετωπίζει η ΕΕ και παρέχονται στρατηγικές
συµβουλές για τις πολιτικές των κρατών-µελών.

Τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής του νέου δηµοσιονοµικού πλαισίου
Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία και παρά το γεγονός
ότι η κάθε χώρα εφάρµοσε διαφορετική στρατηγική και
µεθόδους δηµοσιονοµικής διαχείρισης µε µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό, όλες οι έρευνες αναγνωρίζουν ότι
βελτιώθηκε ουσιαστικά το σύστηµα διαχείρισης των δαπανών. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν και αναδείχθηκε η χρησιµότητα αυτής της πολιτικής.
Αλλά και η οργανωτική δοµή και ο τρόπος διοίκησης
και λήψης αποφάσεων στο δηµόσιο τοµέα, βελτιώθηκαν
ουσιαστικά. Γι’ αυτό και, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 50% των χωρών-µελών του, έχει πλέον υιοθετήσει σύστηµα αποδοτικής διοίκησης/διαχείρισης των δηµόσιων δαπανών.
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Η ενδυνάµωση του ρόλου του Κοινοβουλίου
Σηµαντική παρέµβαση, ως αποτέλεσµα της αλλαγής
φιλοσοφίας στη δηµοσιονοµική διαχείριση, είναι η ενδυνάµωση του ρόλου της Βουλής.
Με το ΜΠΔΣ για πρώτη φορά τίθενται προς δηµόσια
συζήτηση και ψήφιση, µε ξεκάθαρη µορφή, οι επιλεγµένες πολιτικές της Κυβέρνησης, καθώς και οι παρεµβάσεις
που θα τις υποστηρίξουν για την καλυπτόµενη περίοδο.
Ο ετήσιος προϋπολογισµός δεν είναι κάτι ξεχωριστό
αλλά αποτελεί πλέον ένα τµήµα του συνόλου της µεσοπρόθεσµης πολιτικής.
Ο έλεγχος του κοινοβουλίου καθίσταται ουσιαστικότερος. Η Βουλή µπορεί να παρακολουθεί στενά το βαθµό
υλοποίησης των παρεµβάσεων, να ελέγχει την εκτέλεσή
τους, να προτείνει διορθώσεις και να κρίνει το αποτέλεσµα µε βάση τα οφέλη που προέκυψαν µε τη δηµιουργία
του Γραφείου του Προϋπολογισµού και την εκπόνηση
του ΜΠΔΣ ο έλεγχος της Βουλής καθίσταται ουσιαστικότερος.
Για τους λόγους αυτούς, η ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη
Βουλή λαµβάνει τη µορφή µιας κορυφαίας πολιτικής παρέµβασης, δεδοµένου ότι δίνεται στην κυβέρνηση εξουσιοδότηση για τις οικονοµικές, πολιτικές αλλά και κοινωνικές επιλογές που θα υλοποιηθούν για την περίοδο, δηλαδή για τον τρόπο που θα διατεθεί το δηµόσιο χρήµα.
Περιεχόµενο του ΜΠΔΣ
Σύµφωνα µε το ν. 3871/2010, το ΜΠΔΣ, περιλαµβάνει,
για το έτος προϋπολογισµού και τα τρία επόµενα έτη,
κατά κύριο λόγο:
• τους µεσοπρόθεσµους στόχους για τη γενική κυβέρνηση και τους επί µέρους φορείς της,
• την περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προβλέψεων για
τα δύο προηγούµενα έτη, το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογισµού και τα επόµενα τρία έτη,
• όλες τις παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων (ελαστικότητες και ποσοστά συµµόρφωσης για τις κύριες πηγές των εσόδων, αριθµό εργαζόµενων, µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις,
παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες τόκων),
• τις κύριες πηγές κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές
προβλέψεις,
• το στόχο για το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης,
• τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη γενική
κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των ΟΤΑ, και ΟΚΑ για την περίοδο,
• τις δαπάνες και τα έσοδα σε κεντρική κυβέρνηση,
τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντίστοιχα έτη,
• τις προβλεπόµενες δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης ανά Υπουργείο για τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, καθώς και τις συνολικές δαπάνες τους για
την περίοδο,
• τα έσοδα και τις δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης
ανά οικονοµική κατηγορία και τις προβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα και τις δαπάνες για την περίοδο,
• τις εκτιµήσεις ανά οικονοµική κατηγορία των ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του κοινωνικού προϋπολογισµού και των ενοποιηµένων προϋπολογισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Περιεχόµενο των ετήσιων προϋπολογισµών

Ετήσιος Kρατικός Προϋπολογισµός
Ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισµός περιλαµβάνει το
σύνολο των εκτιµήσεων για τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της κεντρικής κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένου
του ανεξόφλητου χρέους, των εγγυήσεων και των δανειακών πράξεων της γενικής κυβέρνησης.
Τις εκτιµήσεις του ύψους των µεταβιβάσεων από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και τα νοσοκοµεία
(και σε άλλο φορέα κατά περίπτωση) για το έτος προϋπολογισµού και τα επόµενα έτη της περιόδου.
Το περιθώριο προγραµµατισµού για την κάλυψη του
κόστους µελλοντικών πολιτικών και σφαλµάτων στις
προβλέψεις δαπανών για τα επόµενα έτη µετά το έτος
του προϋπολογισµού, ύψους όχι µικρότερου του 1 και όχι µεγαλύτερου του 2 τοις εκατό των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού ενός δεδοµένου οικονοµικού έτους.
Ετήσιος κοινωνικός προϋπολογισµός
Ο ετήσιος κοινωνικός προϋπολογισµός περιλαµβάνει
προβλέψεις για το αντίστοιχο οικονοµικό έτος των εσόδων, δαπανών, πλεονασµάτων/ελλειµµάτων και ισολογισµών του ενοποιηµένου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και εκάστου των µειζόνων ασφαλιστικών ταµείων
και οµάδων νοσοκοµείων.
Ενοποιηµένοι ετήσιοι προϋπολογισµοί της τοπικής αυτοδιοίκησης
Οι ενοποιηµένοι ετήσιοι προϋπολογισµοί της τοπικής
αυτοδιοίκησης περιλαµβάνουν προβλέψεις για το αντίστοιχο οικονοµικό έτος των εσόδων, δαπανών, πλεονασµάτων/ελλειµµάτων και ισολογισµών του ενοποιηµένου τοµέα τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ενοποιηµένοι ετήσιοι προϋπολογισµοί λοιπών φορέων
γενικής κυβέρνησης
Οι ενοποιηµένοι προϋπολογισµοί των λοιπών φορέων
της γενικής κυβέρνησης περιλαµβάνουν στοιχεία ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, συνολικών πλεονασµάτων ή ελλειµµάτων, πηγών χρηµατοδότησης, καθώς και ισολογισµό χρηµατοοικονοµικού ενεργητικού και παθητικού και
εξασφαλισµένων δανειακών υποχρεώσεων όλων των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που συνιστούν µέρος της γενικής κυβέρνησης και δεν καλύπτονται από
τον κρατικό, τον κοινωνικό ή τον ενοποιηµένο ετήσιο
προϋπολογισµό τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

2.1 Πρόσφατες εξελίξεις
Η διεθνής οικονοµική κρίση της περιόδου 2008-2009 έφερε στην επιφάνεια τις µακροχρόνιες διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας και αποκάλυψε τις ανισορροπίες τόσο στο δηµοσιονοµικό όσο και στον εξωτερικό τοµέα. Το 2010, όµως, υιοθετήθηκε ένα φιλόδοξο
Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής που δίνει έµφαση:
1. στην εµπροσθοβαρή δηµοσιονοµική προσπάθεια µε
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στόχο την εξασφάλιση της βιωσιµότητας του δηµόσιου
χρέους,
2. στην εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και της ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας
στο τραπεζικό σύστηµα και
3. στην εφαρµογή ενός ευρύτατου προγράµµατος
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο την ενίσχυση
της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η µετάβαση σε ένα διαφορετικό µοντέλο ανάπτυξης που θα
βασίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές αναµένεται
να οδηγήσει σε µία σταδιακή, αλλά περισσότερο ισχυρή
και διατηρήσιµη ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας αλλά και σε δηµοσιονοµική εξυγίανση.
Το 2009, το πραγµατικό ΑΕΠ, παρά την αύξηση των
δηµόσιων δαπανών, παρουσίασε αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης (-2%). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, κυρίως, στη
µείωση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (-11,2%), µε τις βασικές συνιστώσες των επενδύσεων
να κινούνται πτωτικά και µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα τις επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό (22,1%). Η µεταβολή της δηµόσιας κατανάλωσης παρουσίασε σηµαντική επιτάχυνση (10,3% έναντι 1,5% το
2008), ενώ η συνεισφορά του εξωτερικού τοµέα της οικονοµίας στην ανάπτυξη ήταν θετική, µε τις εισαγωγές
και τις εξαγωγές να καταγράφουν σηµαντικές απώλειες
(-18,6% και -20,1% αντίστοιχα).
Σε ό,τι αφορά τη µεταβολή των τιµών, ο πληθωρισµός,
µε βάση το Δείκτη Τιµών Καταναλωτή, επιβραδύνθηκε
στο 1,1%, κυρίως λόγω µείωσης της συνολικής ζήτησης
(και σε µικρότερο βαθµό από την πλευρά της προσφοράς, λόγω των εξελίξεων στην αγορά εργασίας που οδήγησαν σε επιβράδυνση της αύξησης των κατά κεφαλή αµοιβών). Ο πυρήνας του πληθωρισµού, πάντως, διπλασιάστηκε (2,4%), αντανακλώντας παράγοντες που δεν
σχετίζονται µε την τρέχουσα συγκυρία (για παράδειγµα,
αναποτελεσµατική λειτουργία των αγορών αγαθών και
υπηρεσιών).
Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 9%, µε την απασχόληση να σηµειώνει µείωση (-0,7%).
Όσον αφορά το 2010, εκτιµάται ότι το πραγµατικό ΑΕΠ
µειώθηκε κατά -4,5% (επισηµαίνεται ότι οι προσωρινές
αναθεωρηµένες τριµηνιαίες εκτιµήσεις της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ρυθµό µεταβολής της τάξης του -4,35%), µε την ιδιωτική κατανάλωση να µειώνεται και αυτή κατά 4,5%,
σηµειώνοντας ιδιαίτερα σηµαντική πτώση κατά το τέταρτο τρίµηνο του έτους (-8,6% σε ετήσια βάση), που οφείλεται στις µεταβολές στην απασχόληση και το διαθέσιµο
εισόδηµα, στην επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης
και στη χειροτέρευση των προσδοκιών των καταναλωτών. Η µείωση της δηµόσιας κατανάλωσης εκτιµάται στο
6,5%, ενώ ιδιαίτερα πτωτικά κινήθηκαν οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (-16,5%), λόγω των δυσµενών επιχειρηµατικών προσδοκιών, του χαµηλότερου
βαθµού χρησιµοποίησης του εργατικού δυναµικού και
του περιορισµού των πιστώσεων.
Αντίθετα, η συνεισφορά του εξωτερικού τοµέα στην ανάπτυξη της οικονοµίας εκτιµάται ότι και για το 2010 ήταν θετική (2,3 ποσοστιαίες µονάδες). Η εξέλιξη αυτή
πηγάζει από τη σηµαντική µείωση των εισαγωγών (4,8%) και µία εντυπωσιακή ανάκαµψη των εξαγωγών
(+3,8% έναντι -20,1% το 2009). Η ανάκαµψη των εξαγωγών ήταν κυρίως αποτέλεσµα ενός ευνοϊκότερου εξωτε-

ρικού περιβάλλοντος, κέρδους στην ανταγωνιστικότητα
των εγχώριων τιµών και του κόστους και του γεγονότος
ότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις ήδη εξάγουν
ένα µέρος της παραγωγής τους (έχοντας εποµένως µια
υπάρχουσα εξαγωγική βάση, είναι ευκολότερο για µια επιχείρηση να εξαπλωθεί, παρά να ξεκινήσει από την αρχή) (Τριµηνιαία Έκθεση της Ευρωζώνης , τόµος 9, τεύχος
3 (2010)). Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα, η πραγµατική ισοτιµία µειώθηκε κατά 0,5% µε
βάση τον ΔΤΚ ή κατά 2,4% µε βάση το κόστος µονάδας
εργασίας (απόδοση σχετική µε τις υπόλοιπες 35 βιοµηχανικές χώρες: διπλάσια εξαγωγικά βάρη).
Ο πληθωρισµός µε βάση το Δείκτη Τιµών Καταναλωτή
διαµορφώθηκε στο 4,7% κατά µέσο όρο, αντανακλώντας
κατά ένα µεγάλο βαθµό, τις αυξήσεις στους έµµεσους
και ειδικούς φόρους, στους οποίους εκτιµάται ότι µπορεί
να αποδοθεί το 70% περίπου της συνολικής µεταβολής
των τιµών. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι παράγοντες /συνιστώσες του ΔΤΚ που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις αυξήσεις στη φορολογία, κατέγραψαν τους υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης (αλκοολούχα ποτά και καπνός +14,8%, µεταφορές +16,2%).
Ως αποτέλεσµα της απότοµης πτώσης της οικονοµικής δραστηριότητας, η απασχόληση εκτιµάται ότι µειώθηκε κατά 3,2%, καταλήγοντας σε ένα ποσοστό ανεργίας της τάξης του 11,5% (σε εθνικολογιστική βάση). Η
µεταβολή στην αµοιβή ανά εργαζόµενο (-1,8% σε ονοµαστική βάση, -6,2% σε πραγµατική βάση) και ως αποτέλεσµα, στο κόστος µονάδας εργασίας (-1,8% σε ονοµαστική βάση), συνεισφέρει περισσότερο ευνοϊκά στη δυναµική της αγοράς εργασίας, υποστηριζόµενη επίσης από τις διαρθρωτικές αλλαγές.

2.2 Μεσοπρόθεσµες προοπτικές
Οι µακροοικονοµικές προοπτικές αναµένεται να βελτιωθούν µεσοπρόθεσµα, µε βάση τη δηµοσιονοµική εξυγίανση και τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ειδικά αυτές που αφορούν την πιο ανταγωνιστική λειτουργία των
αγορών εργασίας και προϊόντων.
Το ΑΕΠ αναµένεται να σηµειώσει µικρότερη µείωση το
2011 (-3,5%), µε τις προσωρινές εκτιµήσεις για το πρώτο τρίµηνο να παρουσιάζουν µια αύξηση σε σχέση µε το
προηγούµενο τρίµηνο (+0,8%, Q/Q-1)(οι εκτιµήσεις για
την εξέλιξη του ΑΕΠ το 2011 κυµαίνονται από -2,5%
(διάφοροι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί) µέχρι -3,8%
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ΕΚΤ)). Η εξέλιξη αυτή αναµένεται
να δηµιουργήσει µία θετική επίδραση για το 2012 (που
καταλήγει σε έναν θετικό ρυθµό ανάπτυξης της τάξης
του 0,8%), για να υπάρξει στη συνέχεια σταδιακή επιτάχυνση της ανάπτυξης µέχρι το 2015 (+2,7%). Ως αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης δηµοσιονοµικής προσαρµογής, η δηµόσια κατανάλωση προβλέπεται να συνεχίσει
να µειώνεται µέχρι το 2014 (-3,4% κατά µέσο όρο για
την περίοδο 2011–2014, +0,3% το 2015), ενώ η ιδιωτική
κατανάλωση προβλέπεται να παραµείνει σε περιορισµένα επίπεδα (από -4,8% το 2011 και -1,2% το 2012 σε
1,1% το 2013 και σταδιακή επιτάχυνση από εκεί και πέρα
ώστε να φτάσει το 1,3% το 2015). Οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου προβλέπεται να ανακάµψουν
σταδιακά (σηµειώνοντας αύξηση το 2013 και επιταχύνοντας στο 5% το 2015), ενώ η συνεισφορά του εξωτερι-
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κού τοµέα στην ανάπτυξη αναµένεται να παραµείνει θετική, µε τις εξαγωγές να αυξάνονται σηµαντικά (6,6%
κατά µέσο όρο το χρόνο για την περίοδο 2011–2015) και
τις εισαγωγές να σηµειώνουν µείωση (0,1% κατά µέσο
όρο κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου καταγράφοντας
ίδιους ρυθµούς ανάπτυξης όπως το 2013).
Ο πληθωρισµός, µε βάση τον Εναρµονισµένο Δείκτη
Τιµών Καταναλωτή, προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο
2,9% το 2011, µε ακόµη χαµηλότερους ρυθµούς να αναµένονται για τα επόµενα χρόνια (µέσος ετήσιος ρυθµός
αύξησης των τιµών 1,4% για την περίοδο 2011–2015).
Βραχυχρόνια, οι τιµές το 2011 αναµένεται να επηρεαστούν από τις αυξήσεις του ΦΠΑ τον Ιανουάριο, τις διεθνείς τιµές του πετρελαίου και την τιµολογιακή πολιτική
των ΔΕΚΟ που αποσκοπούν στη µείωση των δανειακών
αναγκών τους. Μετά την εξάλειψη της επίδρασης της
φορολογίας στον πληθωρισµό, οι διαρθρωτικές µεταρ-

ρυθµίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών αναµένεται να επηρεάσουν θετικά την εξέλιξη των τιµών, ενώ
ενδεχοµένως να συµβεί το αντίθετο (σε κάποιο βαθµό)
µε τις τιµές των εισαγοµένων.
Η απασχόληση προβλέπεται να µειωθεί κατά 3,2% το
2011, ανακάµπτοντας σταδιακά από το 2013 και σηµειώνοντας ένα µέσο ρυθµό αρνητικής µεταβολής -0,2% για
την περίοδο 2011-2015. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2011 (14,5%), για να
φθάσει στο ανώτατο σηµείο του το 2012 (15%) πριν αρχίσει να µειώνεται σταθερά µέχρι το 13,6% το 2015. Η αγορά εργασίας αναµένεται να επηρεαστεί ευνοϊκά από
τις ανάλογες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη εφαρµοσθεί ή προγραµµατισθεί, αλλά και από τη συγκράτηση των µισθών που εκτιµάται ότι θα σηµειωθεί για
όλη την περίοδο µέχρι το 2015.
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χρόνιων αγκυλώσεων και στρεβλώσεων της οικονοµίας,
της αγοράς εργασίας και του συστήµατος υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

3.1 Εισαγωγή
Οι βασικοί κίνδυνοι που απειλούν τη δηµοσιονοµική
προσπάθεια της ελληνικής οικονοµίας συνδέονται µε το
υψηλό έλλειµµα και το ιδιαίτερα υψηλό δηµόσιο χρέος.
Την τελευταία δεκαετία, παρά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, που κατά βάση στηρίχθηκαν σε υψηλή ζήτηση
που χρηµατοδοτούνταν µέσω δανεισµού, το έλλειµµα
της ελληνικής οικονοµίας παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα,
τροφοδοτώντας αντίστοιχα και την αύξηση του δηµόσιου χρέους.
Η σηµερινή οικονοµική κατάσταση της χώρας, καθώς
και οι διεθνείς οικονοµικές συνθήκες, καθιστούν αναγκαία τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, όπως υπογραµµίζεται στους στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015. Η επιτυχία του εγχειρήµατος εξαρτάται από την ταχύτητα αντιµετώπισης
των προβληµάτων και τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους
και κινδύνους αγοράς που ελλοχεύουν στη διαδικασία.

3.2 Ζητήµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης στην ελληνική οικονοµία
Η Ελλάδα επιχειρεί µια δύσκολη δηµοσιονοµική προσαρµογή, της οποίας, όµως, τα πρώτα αποτελέσµατα είναι ήδη εµφανή. Ωστόσο, η χώρα χρειάζεται να υλοποιήσει ένα δηµοσιονοµικό πρόγραµµα που θα οδηγήσει στη
µείωση του ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους ως
ποσοστό του ΑΕΠ και θα υποστηρίξει τη βιώσιµη ανάπτυξη, αντιµετωπίζοντας όλα τα διαρθρωτικά προβλήµατα
που διαχρονικά οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση:
• Υψηλά διαρθρωτικά ελλείµµατα που οδήγησαν σε υψηλό δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ την τελευταία δεκαετία και τελικά είχαν ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό της χώρας από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου,
µε την άνοδο των spreads και συνεπώς του κόστους δανεισµού σε απαγορευτικά επίπεδα.
• Διαρκή ελλείµµατα στους υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης, λόγω εγγενών διαρθρωτικών προβληµάτων
και της περιορισµένης δυνατότητας ελέγχου επί των δαπανών της γενικής κυβέρνησης.
• Μη ανταγωνιστική οικονοµία λόγω διαρθρωτικών
προβληµάτων και αγκυλώσεων (σύνθετο φορολογικό
σύστηµα, γραφειοκρατικές διαδικασίες, αναποτελεσµατικός φοροεισπρακτικός µηχανισµός κ.λπ.), που λειτουργούν αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις.
Η χαµηλή αξιοπιστία του δηµόσιου τοµέα, όπως αντανακλάται στις διαδοχικές υποβαθµίσεις µετά την έναρξη
της κρίσης, είχε άµεση επίπτωση και στη ρευστότητα
του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η οριστική αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα
από διαρθρωτικές αλλαγές και αποδοτική δηµοσιονοµική
διαχείριση, που θα οδηγήσει σε αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις που να µην περιορίζονται µόνο σε µείωση των
δαπανών και αύξηση των εσόδων του Δηµοσίου, αλλά
να περιλαµβάνουν και δράσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα,
όπως η συρρίκνωση του δηµόσιου τοµέα και η ενίσχυση
της αποτελεσµατικότητάς του, αλλά και η διόρθωση των

3.3 Μακροοικονοµικοί και δηµοσιονοµικοί κίνδυνοι για
το ΜΠΔΣ

3.3.1 Μακροοικονοµικοί κίνδυνοι
Την επιτυχή και αποτελεσµατική εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής απειλεί περαιτέρω µια σειρά από σύνθετους κινδύνους, που
συνδέονται µε:
• Το παγκόσµιο µακροοικονοµικό περιβάλλον και τις
διακυµάνσεις στα επιτόκια, τις τιµές των καυσίµων και
τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες,
• Την ενδεχόµενη διαµόρφωση των βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας σε επίπεδα διαφορετικά από τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ 20122015, που δύναται να οδηγήσει σε µείωση των εσόδων
και αύξηση των δαπανών,
• Αρνητικές εξελίξεις στις αγορές (ασφάλιστρα πιστωτικού κινδύνου, περιθώρια επιτοκίων κ.λπ.),
• Ενδεχόµενη χαµηλή ανταπόκριση του τραπεζικού
συστήµατος στην παροχή επαρκούς ρευστότητας στην
οικονοµία.
Με βάση τις επικρατούσες εκτιµήσεις, η ελληνική οικονοµία θα φτάσει στο χαµηλότερο σηµείο ύφεσης το
πρώτο εξάµηνο του 2011 και η ανάκαµψη αναµένεται να
ξεκινήσει σταδιακά το δεύτερο εξάµηνο του ίδιου έτους.
Ωστόσο, από το 2012, αναµένεται σηµαντική βελτίωση
της δραστηριότητας της οικονοµίας και των προοπτικών
της.
Το σενάριο αυτό υπόκειται σε ορισµένους κινδύνους,
όπως:
• Οι διακυµάνσεις της διεθνούς τιµής του πετρελαίου.
Είναι πιθανό η παγκόσµια οικονοµία να µην ανακάµψει όπως είναι αναµενόµενο, κάτω από την επίδραση παραγόντων όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις στον αραβικό κόσµο και η άνοδος της τιµής του πετρελαίου. Δεδοµένης
της µεγάλης ενεργειακής εξάρτησης της ελληνικής οικονοµίας, οι πληθωριστικές τάσεις θα µπορούσαν να επιδράσουν αρνητικά στην ανταγωνιστικότητά της, ιδιαίτερα στους τοµείς των εξαγωγών και του τουρισµού.
• Η αναµενόµενη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, λόγω της ανόδου του πληθωρισµού στην ευρωζώνη. Μια
τέτοια εξέλιξη δύναται να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις:
α) στο τραπεζικό σύστηµα, δυσχεραίνοντας τη χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα, και β) στην προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, λόγω των υψηλότερων πληρωµών για τόκους, που συνδέονται µε το µέρος του χρέους που έχει συνοµολογηθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο.
Ταυτόχρονα, η άνοδος των επιτοκίων στην ευρωζώνη θα
δηµιουργήσει τάσεις ανατίµησης του ευρώ, επιδρώντας,
έτσι, αρνητικά στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
για εξαγωγές. Ένα τέτοιο σενάριο θα οδηγούσε σε επιβράδυνση του ρυθµού δηµοσιονοµικής προσαρµογής, απαιτώντας από την Κυβέρνηση τη λήψη επιπρόσθετων
παρεµβάσεων.
• Η επιδείνωση του µακροοικονοµικού σεναρίου λόγω
των ανωτέρω παραγόντων που θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά και την αγορά εργασίας, σε ό,τι αφορά την
ανεργία, µε περαιτέρω επιπτώσεις στην ιδιωτική κατανάλωση και τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές.
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Ο συνεχώς υψηλότερος, σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο, πληθωρισµός στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία, οδήγησε στη σταδιακή µείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, που είχε ως
αποτέλεσµα την επιβράδυνση των εξαγωγών και την απώλεια µεριδίου της αγοράς.
Συνεπώς, η επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης στα επόµενα
χρόνια απαιτεί µετάβαση στο αναπτυξιακό µοντέλο της
Ελληνικής οικονοµίας, από το υπάρχον µοντέλο κατανάλωσης σε ένα καινούριο, βασισµένο στις εγχώριες και
διεθνείς επενδύσεις και τις εξαγωγές.
Ένας ενδεχόµενος κίνδυνος θα ήταν η ελληνική οικονοµία να ανακάµψει µε βραδύτερο ρυθµό από ό,τι προβλέπεται στο ΜΠΔΣ, οπότε να καθυστερήσει και η ανάκαµψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να διατηρήσει την ταχεία προώθηση των
διαρθρωτικών αλλαγών, µέσω της άµεσης εφαρµογής
των παρεµβάσεων και, εποµένως, της έγκαιρης απόδοσής τους, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη δυναµική της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.

µεθοδολογίας για τη βελτίωση της απόδοσης του φορολογικού ελέγχου και την ισχυροποίηση της φορολογικής
διοίκησης µέσω της καταπολέµησης της διαφθοράς. Η
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση, στοχεύοντας όχι µόνο στη βελτίωση του ρυθµού φορολογικής συµµόρφωσης, αλλά και στη διόρθωση της άδικης κατανοµής
των φορολογικών βαρών λόγω της φοροδιαφυγής. Παρ’
όλα αυτά, εκτός από την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να καταπολεµήσει τη φοροδιαφυγή, η ανταπόκριση και η κινητοποίηση των πολιτών θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες.
Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο που επιβάλλει άµεσο έλεγχο στις δαπάνες (κατάρτιση προϋπολογισµού µε καθορισµό ανώτατων ορίων δαπανών και θεσµοθέτηση µητρώου αναλήψεων) για τα υπουργεία και για τους φορείς
των υπόλοιπων υποτοµέων της γενικής κυβέρνησης εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του Μεσοπρόθεσµου
Προγράµµατος. Με δεδοµένη την ισχυρή δέσµευση της
κυβέρνησης να µειώσει τις δηµόσιες δαπάνες, οι µόνοι
κίνδυνοι υπερβάσεων δαπανών συνδέονται µε την πιθανή απόκλιση από τις µακροοικονοµικές υποθέσεις του
ΜΠΔΣ ή από απρόβλεπτα γεγονότα.

3.3.2 Δηµοσιονοµικοί κίνδυνοι
Οι προβλέψεις εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού
βασίστηκαν στην αναµενόµενη ονοµαστική µεταβολή
των µακροοικονοµικών δεικτών της ελληνικής οικονοµίας για τα έτη 2011-2015, προσαρµοσµένων κατά το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το
πρώτο τρίµηνο του 2011. Ειδικότερα, οι προβλέψεις συνδέονται µε µακροοικονοµικές µεταβλητές (ΑΕΠ, συνολική κατανάλωση, εργατικά κόστη, κ.λπ.) λαµβανοµένων
υπόψη των προβλέψεων του βασικού σεναρίου για τα
φορολογικά έσοδα.
Η υπόθεση της µοναδιαίας ελαστικότητας ελήφθη υπόψη λόγω αντικειµενικών δυσκολιών στην αξιόπιστη
πρόβλεψη της ελαστικότητας των εσόδων κατά τα επόµενα έτη και ειδικότερα, των φορολογικών εσόδων. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυσκολία στον καθορισµό της ελαστικότητας των φορολογικών εσόδων κατά τη διάρκεια
διαρθρωτικής µετάβασης από µια περίοδο οικονοµικής ανάπτυξης σε µια περίοδο ύφεσης. Υπό αυτή την υπόθεση
µια µεταβολή στις µακροοικονοµικές µεταβλητές επηρεάζει κατ’ αναλογία τις προβλέψεις εσόδων για την περίοδο 2011-2015.
Εποµένως, οποιαδήποτε απόκλιση ανάµεσα στις µακροοικονοµικές υποθέσεις του βασικού σεναρίου και
στις πραγµατικές θα είχε ως αποτέλεσµα την ανάλογη
απόκλιση από τα προβλεπόµενα έσοδα για την εξεταζόµενη περίοδο.
Ακόµη, επιπλέον κίνδυνοι µπορεί να ανακύψουν από
την πιθανότητα ότι η πραγµατική ελαστικότητα διαφόρων υποτοµέων εσόδων µπορεί να διαφέρουν από την υπόθεση της µοναδιαίας ελαστικότητας του ΜΠΔΣ.
Μια σηµαντική σταδιακή αύξηση της τάξης των 5,5
δισ. ευρώ αναµένεται στα φορολογικά έσοδα µέχρι το
2015, σε σχέση µε το 2011, στην οποία θα συµβάλλει και
η εφαρµογή του Σχεδίου Δράσης για την καταπολέµηση
της φοροδιαφυγής (ν. 3943/2011). Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µια σειρά παρεµβάσεων που σκοπό έχουν τη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τη φορολογική συµµόρφωση των πολιτών, την επιτάχυνση της είσπραξης
των ληξιπρόθεσµων οφειλών, την ανάπτυξη τεχνικών και

3.3.3 Δηµόσιο Χρέος - εξέλιξη και κόστος εξυπηρέτησης
Παράγοντες αύξησης του χρέους
Η εξέλιξη του δηµόσιου χρέους και του κόστους εξυπηρέτησης (πληρωµές τόκων) είναι συνάρτηση πολλών
παραµέτρων που συνδέονται µε: α) την ευαισθησία του
χαρτοφυλακίου του χρέους, β) τις συνθήκες αγοράς
χρήµατος και κεφαλαίου, γ) την προσπάθεια δηµοσιονοµικής προσαρµογής και δ) τις ιδιωτικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Ευαισθησία χαρτοφυλακίου δηµόσιου χρέους
Οι παράγοντες που καθορίζουν την ευαισθησία της
τρέχουσας σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του δηµόσιου
χρέους είναι οι εξής:
• Ο µέσος σταθµικός δείκτης χρηµατοοικονοµικής
διάρκειας του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου χρέους, συµπεριλαµβανοµένων και των διαχειριστικών πράξεων,
βρίσκεται στα επίπεδα των 3,4 ετών.
• Το δηµόσιο χρέος κυµαινόµενου επιτοκίου (συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων που συνδέονται µε
τον ευρωπαϊκό πληθωρισµό) ανέρχεται σε περίπου 35%
επί του συνολικού χρέους.
• Το χρέος που λήγει και πρέπει να αναχρηµατοδοτηθεί εντός των επόµενων 60 µηνών (5 έτη) αποτελεί το
57% του συνολικού χαρτοφυλακίου.
• Το χρέος που αναχρηµατοδοτείται ή επαναπροσδιορίζεται ως προς το επιτόκιό του εντός των επόµενων 12
µηνών (1 έτος) ανέρχεται σήµερα στο 49% του συνολικού χαρτοφυλακίου χρέους.
Η σηµερινή σύνθεση του χαρτοφυλακίου του χρέους
ενέχει κάποιο βαθµό ευαισθησίας στις µεταβολές των επιτοκίων. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
µέσω της ενεργής διαχείρισης, επιδιώκει τη βέλτιστη
σύνθεση του χαρτοφυλακίου του χρέους ως προς τη
χρηµατοοικονοµική του διάρκεια και την ευαισθησία σε
κίνδυνο επιτοκίων, ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό
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από δυσµενείς και απότοµες µεταβολές στις αγορές.

Οι συνθήκες στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου
• Υψηλή µεταβλητότητα των επιτοκίων που χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό των τόκων αποπληρωµής
του χρέους κυµαινόµενου επιτοκίου. Οποιαδήποτε αύξηση των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων πιθανόν να οδηγήσει
σε αύξηση των δαπανών για τόκους για το χρέος κυµαινόµενου επιτοκίου (euribor συν περιθώριο). Ο κίνδυνος
αύξησης των επιτοκίων σε επίπεδα υψηλότερα των προβλέψεων του ΜΠΔΣ µπορεί να επηρεάσει τελικά όχι µόνο το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αλλά
και το κόστος αναχρηµατοδότησης των δανειακών αναγκών της χώρας (χρεολύσια και ελλείµµατα) στην περίπτωση που η Ελλάδα επιστρέψει στις διεθνείς αγορές
κεφαλαίου από το 2012 και µετά.
• Αυξητική τάση του δείκτη ευρωπαϊκού πληθωρισµού
βάσει του οποίου υπολογίζονται οι προσαρµογές κεφαλαίου και τόκων των τιµαριθµοποιηµένων οµολόγων.
• Αρνητικές εξελίξεις των ισοτιµιών νοµισµάτων, βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές
διαφορές.
• Αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο των αγορών και του
τραπεζικού τοµέα.
Προσπάθεια δηµοσιονοµικής προσαρµογής
Η βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους, σύµφωνα µε το
ΜΠΔΣ, εξασφαλίζεται µέσω της πολιτικής δηµιουργίας
µεγάλων πρωτογενών πλεονασµάτων και ισχυρής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η απαρέγκλιτη εφαρµογή του
ΜΠΔΣ είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Σύµφωνα µε το
πρόγραµµα, µε βάση ορισµένες υποθέσεις για την ονοµαστική αύξηση του ΑΕΠ και την εξέλιξη των ονοµαστικών επιτοκίων, καθώς και η δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµάτων άνω του 5,5% από το 2013 και µετά, θα οδηγούσε σε ένα βιώσιµο δηµόσιο χρέος.
3.3.4 Αποκρατικοποιήσεις και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου
Η εξέλιξη του χρέους συνδέεται επίσης µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να πραγµατοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισ. ευρώ για την περίοδο
2011-2015. Το σχέδιο αυτό λειτουργεί συµπληρωµατικά
στην όλη δηµοσιονοµική προσπάθεια. Αναλυτική παρουσίαση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου παρέχεται στο κεφάλαιο 3.1.
4. ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ

4.1 Γενικά
Στόχος του σεναρίου βάσης είναι η ακριβής αποτύπωση της εξέλιξης των δηµοσιονοµικών µεγεθών και ειδι-

κότερα των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, σε επίπεδο
γενικής κυβέρνησης για την περίοδο 2011-2015, βασιζόµενοι στην υπόθεση ότι δεν θα γίνουν επιπλέον παρεµβάσεις, πέραν όσων έχουν ήδη ληφθεί και εφαρµοστεί
µέχρι και το Δεκέµβριο του 2010.

4.2 Αποτίµηση µεγεθών 2009-2010
4.2.1 Οικονοµικό έτος 2009
Το έτος 2009 υπήρξε σηµαντική απόκλιση στην εκτέλεση του προϋπολογισµού κεντρικής κυβέρνησης (έλλειµµα 14,3%) σε σχέση µε το προϋπολογισθέν έλλειµµα 4,2% του ΑΕΠ. Η µεγάλη αυτή απόκλιση, καθώς και η
διαβίβαση µη αξιόπιστων στοιχείων προβλέψεων για την
εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2009 που είχε προηγηθεί προς τα επίσηµα όργανα της ΕΕ, έγινε αιτία να τεθεί θέµα αξιοπιστίας των ελληνικών στατιστικών στοιχείων και του στατιστικού συστήµατος της χώρας µας γενικότερα. Ο συνδυασµός των ανωτέρω γεγονότων είχε ως
συνέπεια την αδυναµία πρόσβασης της Ελλάδας στις αγορές κεφαλαίου και την ένταξή της στον Ελληνικό Μηχανισµό Στήριξης της ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ.
Η ανωτέρω απόκλιση οφείλεται:
• στην υστέρηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού κατά 13.727 εκατ. ευρώ (5,8% του ΑΕΠ) και στην
αύξηση των επιστροφών φόρων κατά 1.652 εκατ. ευρώ
(0,7% του ΑΕΠ),
• στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού κατά 4.650 εκατ. ευρώ (2,0% του
ΑΕΠ),
• στην αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 325 εκατ. ευρώ (0,1% του ΑΕΠ),
• στην υστέρηση των εσόδων του ΠΔΕ, λόγω των µειωµένων εισροών από την ΕΕ κατά 1.660 εκατ. ευρώ
(0,7% του ΑΕΠ),
• στην αύξηση των δαπανών του ΠΔΕ κατά 788 εκατ.
ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ και τέλος,
• στην αρνητική επίδραση κατά 1,5% λόγω της αναθεώρησης του ΑΕΠ προς τα κάτω.
Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης το 2009 διαµορφώθηκε τελικά στο 15,4% του ΑΕΠ από 2% που είχε
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό.
Η αξιοπιστία του στατιστικού συστήµατος της χώρας
µας αποκαταστάθηκε µετά: α) από τον επανέλεγχο που
διενήργησε η Eurostat στα δηµοσιονοµικά στοιχεία της
περιόδου 2006-2009 και β) µέσα από µια σειρά θεσµικών
παρεµβάσεων που υλοποίησε η Κυβέρνηση, µε προεξέχουσα εκείνη της ανεξαρτητοποίησης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Τα ελληνικά στατιστικά
στοιχεία χαρακτηρίζονται πλέον από διαφάνεια και αξιοπιστία (Ανακοίνωση τύπου της Eurostat 1720/15.11.2010:
«H Eurostat αίρει τις επιφυλάξεις της για τα ελληνικά
στατιστικά στοιχεία που είχε εκφράσει στην ανακοίνωση
τύπου 55/22-4-10»).
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4.2.2 Σχολιασµός δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος έτους 2010
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα το 2010
είχε το δεύτερο µεγαλύτερο έλλειµµα γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ (-10,5%) µετά την Ιρλανδία (-32,4%), ακολουθούµενη από τη Μεγάλη Βρετανία (-10,4%), την Ισπανία (-9,2%) και την Πορτογαλία (-9,1%). Είχε, όµως,
µια µείωση του ελλείµµατος του 2010 της τάξεως των 5
ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, που είναι η µεγαλύτερη
µείωση που έχει επιτευχθεί ποτέ στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της ευρωζώνης σε ένα έτος.
Ως προς το δηµόσιο χρέος, µε βάση τα στοιχεία της
Eurostat για το 2010, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο χρέος
γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ (142,8% του ΑΕΠ) µε δεύτερη την Ιταλία (119% του ΑΕΠ) ακολουθούµενη από το
Βέλγιο (96,8% του ΑΕΠ) και την Ιρλανδία (96,2%).

Σύγκριση προϋπολογισµού 2010 µε εκτέλεση
Από τη σύγκριση του δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος
του 2010 (24.193 εκατ. ευρώ ή 10,4% του ΑΕΠ του προϋπολογισµού) µε τις εκτιµήσεις εκτέλεσης του 2010 της
εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισµού του 2011
(21.900 εκατ. ευρώ ή 9,4% του ΑΕΠ), προκύπτει µια επιδείνωση για το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης του
2010 της τάξης του 1,0% του ΑΕΠ.

Η διαφορά αυτή αναλύεται ως ακολούθως:
Στο έλλειµµα του Κρατικού Προϋπολογισµού χωρίς
προσαρµογές κατά ESA η εκτέλεση ήταν καλύτερη κατά
1.636 εκατ. ευρώ ή κατά 0,7 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ (η εκτίµηση στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού του 2011 ήταν 23.067 εκατ. ευρώ και η αντίστοιχη
διαµόρφωση του βασικού σεναρίου είναι 21.431 εκατ.
ευρώ).
Από την άλλη πλευρά, στις προσαρµογές κατά ESA
του ελλείµµατος του Κρατικού Προϋπολογισµού παρουσιάζεται επιδείνωση της τάξης των 0,9 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ (2.180 εκατ. ευρώ), που προέρχεται κυρίως από την επιδείνωση της προσαρµογής των φορολογικών εσόδων κατά 0,6% του ΑΕΠ ως απόρροια της
µεγαλύτερης από την προβλεπόµενη κατά την περίοδο
σύνταξης του Προϋπολογισµού 2011 ύφεσης το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2010. Υπενθυµίζεται ότι το συνολικό αποτέλεσµα επί των εσόδων του 2010 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία συγκεκριµένων κατηγοριών εσόδων κατά το πρώτο δίµηνο του
2011, τα οποία σε µεγάλο βαθµό αντανακλούν την οικονοµική δραστηριότητα του τελευταίου τριµήνου του
προηγούµενου έτους.
Στο ισοζύγιο των ΟΤΑ έχουµε σηµαντική επιδείνωση
(0,25% του ΑΕΠ), που σχετίζεται µε αποπληρωµή παρελθουσών υποχρεώσεων στο τέλος του έτους.
Βελτίωση προήλθε από το ισοζύγιο των επαναταξινο-
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µηµένων ΔΕΚΟ (0,3% του ΑΕΠ), καθώς και από την προσαρµογή των δεδουλευµένων τόκων (0,29% του ΑΕΠ).
Επιδείνωση έχουµε από το ισοζύγιο των ΟΚΑ κατά ESA (0,5% του ΑΕΠ), καθώς η µεγαλύτερη από το αναµενόµενο αύξηση της ανεργίας οδήγησε σε µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Υπενθυµίζεται ότι, όπως στην

περίπτωση των φορολογικών εσόδων, το αποτέλεσµα
των ΟΚΑ του 2010 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται
και από την πορεία συγκεκριµένων κατηγοριών εισφορών κατά το πρώτο δίµηνο του 2011.
Τέλος, σηµαντική επιδείνωση προήλθε από τον κλάδο
των νοσοκοµείων (0,3% του ΑΕΠ).

Από τα ανωτέρω, καθίσταται προφανές ότι η απόκλιση
έρχεται κυρίως ως αποτέλεσµα της βαθύτερης, από το αναµενόµενο, ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας που επηρεάζει τα φορολογικά έσοδα, αλλά και τις ασφαλιστικές
εισφορές. Ταυτόχρονα, υπογραµµίζει τις πραγµατικές
δυσκολίες για τη µείωση του ελλείµµατος σε περιοχές
του προϋπολογισµού (αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής,
µείωση λειτουργικών δαπανών κ.λπ.) ή υποτοµέων της
γενικής κυβέρνησης όπου χρειάζονται µεγαλύτερες προσπάθειες (αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής, δαπάνες
σε νοσοκοµεία, ΟΚΑ, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ).

στηριότητας αντανακλάται και στη µείωση της απασχόλησης και στην αύξηση της ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας για το 2010 διαµορφώθηκε στο 11,5%, ενώ η τάση
του δείκτη αναµένεται να είναι αυξητική έως και το 2012
και να διαµορφωθεί στο 14,5% το 2011 και 15,0% το
2012. Στη συνέχεια, προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του
δείκτη µε ποσοστό ανεργίας 14,5% το 2013, 14,0% το
2014 και 13,6% το 2015.
Πληθωρισµός: Το 2010 οι πληθωριστικές πιέσεις στην
οικονοµία ήταν έντονες µε το ΓΔΤΚ να αυξάνεται κατά
4,7% σε αυτό το έτος. Για τα επόµενα έτη εκτιµάται ότι
οι πληθωριστικές πιέσεις θα µειώνονται σταδιακά µε τη
µεταβολή του πληθωρισµού να εκτιµάται στο 2,9% το
2011, 1,0% το 2012, 1,1% το 2013, 1,0% το 2014 και
0,9% το 2015.
Η πλήρης απεικόνιση όλων των µακροοικονοµικών δεικτών της ίδιας περιόδου παρουσιάζεται αναλυτικά στον
πίνακα 2.1.

4.3 Βασικό σενάριο

4.3.1 Βασικές µακροοικονοµικές παραδοχές
Για τη διαµόρφωση του σεναρίου βάσης, έχουν ληφθεί
υπόψη οι εξής παραδοχές για τα βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη για την περίοδο 2010-2015:
Ανάπτυξη: Η µείωση του πραγµατικού ΑΕΠ έφτασε το 4,5% το 2010, ενώ από το 2011 και µετά παρουσιάζεται
µια σταδιακή βελτίωση του δείκτη, καθώς εκτιµάται ότι
για το 2011 θα διαµορφωθεί στο -3,5% (οι εκτιµήσεις για
την εξέλιξη του ΑΕΠ το 2011 κυµαίνονται από -2,5%
(διάφοροι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί) µέχρι -3,8%
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ΕΚΤ), ενώ από το 2012 και εξής
προβλέπεται να ακολουθήσει µια σταθερά θετική πορεία,
καθώς προβλέπεται να διαµορφωθεί στο + 0,8% το 2012,
+2,1% το 2013, +2,1% το 2014 και +2,7% το 2015.
Απασχόληση- Ανεργία: Η µείωση της οικονοµικής δρα-

4.3.2 Παραδοχές για τον αριθµό εργαζοµένων και συνταξιούχων γενικής κυβέρνησης
Οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για το µισθολογικό κόστος της
γενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015, στηρίζονται
σε παραδοχές αναφορικά µε τον ετήσιο αριθµό των αποχωρήσεων υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης οι οποίες,
κατ’ επέκταση, διαµορφώνουν τις εκτιµήσεις για τον ετήσιο αριθµό προσλήψεων προσωπικού (πίνακας 2.4), χρησιµοποιώντας ως έτος βάσης το 2010.
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Οι παραδοχές για τον αριθµό αποχωρήσεων µόνιµου
προσωπικού, (στήλη 6) ακολουθούν τη συντηρητική υπόθεση των 27.000 περίπου αποχωρήσεων [µε βάση τις παρεµβάσεις που εξειδικεύονται στο ΜΠΔΣ (σενάριο µε
παρεµβάσεις) ο συνολικός αριθµός αποχωρούντων υπαλλήλων στην περίοδο 2011-2015 εκτιµάται στις
150.000] κατ’ έτος για το σύνολο της γενικής κυβέρνησης. Το δηµοσιονοµικό όφελος που προκύπτει στη µισθολογική δαπάνη οφείλεται στο γεγονός ότι η µέση ετήσια αµοιβή του νεοπροσληφθέντος υπαλλήλου αποτελεί το 75% περίπου της αντίστοιχης αµοιβής του υπαλλήλου προς συνταξιοδότηση. Είναι προφανές ότι θα δηµιουργηθεί επιπλέον δηµοσιονοµικό όφελος, εάν ο αριθµός αποχωρήσεων προσωπικού ξεπεράσει την ανωτέρω
υπόθεση.
Για τον υπολογισµό του αριθµού των προσλήψεων µόνιµου προσωπικού (στήλες 3 και 5) εφαρµόζεται ο κανόνας µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, σύµφωνα µε
το άρθρο 11 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για το σενάριο βάσης του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου, ο κανόνας αυτός εφαρµόστηκε για όλη την
περίοδο 2011-2015. Για το έτος 2011, ο συνολικός αριθ-

µός νέων προσλήψεων σε δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού
προκύπτει από το συνυπολογισµό στον ανωτέρω κανόνα
των µεταφορών και εντάξεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από την Ολυµπιακή, τον ΟΣΕ κ.λπ., σε εφαρµογή
της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών για
τον Προγραµµατισµό Προσλήψεων Προσωπικού έτους
2011.
Με βάση τις εκτιµήσεις αποχωρήσεων και προσλήψεων, όπως εµφανίζονται στον πίνακα 2.4, υπολογίζεται ο
αριθµός µόνιµου προσωπικού γενικής κυβέρνησης για τα
έτη 2011-2015 (πίνακας 2.5, στήλες 2 και 3). Η στήλη 4
αφορά τον αριθµό προσωπικού ορισµένου χρόνου, που
υπολογίζεται από τη µείωση κατά 15% του αντίστοιχου
αριθµού προσωπικού του έτους βάσης (2010), σε εφαρµογή του άρθρου 11, παρ. 6 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στον πίνακα 2.6 υπολογίζεται ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός συνταξιούχων γενικής κυβέρνησης µε έτος
βάσης το 2010, λαµβάνοντας υπόψη τις αποχωρήσεις
κάθε έτους.
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4.4 Παρεµβάσεις δηµοσιονοµικής προσαρµογής που έχουν ληφθεί υπόψη στο σενάριο βάσης
Οι κυριότερες παρεµβάσεις δηµοσιονοµικής διαχείρισης που η επίδρασή τους έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του σεναρίου βάσης αφορούν, από πλευράς αφενός εσόδων και αφετέρου δαπανών, τις εξής βασικές
κατηγορίες παρεµβάσεων:

Έσοδα
• Φορολογική διοίκηση: παρεµβάσεις καταπολέµησης
του λαθρεµπορίου, αύξηση των δικαστικών παραβόλων,
σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσµων οφειλών, επιτάχυνση της είσπραξης φορολογικών προστίµων
• ΦΠΑ: αύξηση συντελεστών, αναδιάρθρωση κατηγοριών, διεύρυνση φορολογικής βάσης
• Φόροι κατανάλωσης: αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, εξίσωση της φορολόγησης του πετρελαίου
θέρµανσης και κίνησης
• Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας: αναδιάρθρωση
της φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, αύξηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων για να προσεγγίσουν
τις εµπορικές, αύξηση των φόρων µεταβίβασης ακινήτων και των γονικών παροχών
• Φορολογία των αµοιβών σε είδος (αυτοκίνητα)
• Καθιέρωση τεκµηρίων φορολόγησης βάσει δαπανών
διαβίωσης

• Δικαιώµατα από άδειες τυχερών παιγνίων
• Ειδική εισφορά κερδοφόρων επιχειρήσεων
• Έσοδα από εγγυήσεις
• Έσοδα από αποκρατικοποιήσεις
• Παρεµβάσεις για την τακτοποίηση των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, για την αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας των ΟΚΑ, καθιέρωση εργοσήµου.

Δαπάνες
• Μισθοί και συντάξεις: µείωση των προσλήψεων πέραν του 5:1, πάγωµα και παρεµβάσεις για τον εξορθολογισµό των συντάξεων
• Μείωση της ενδιάµεσης κατανάλωσης
• Περαιτέρω µείωση των λειτουργικών δαπανών κατά
5%
• Μείωση του εθνικού σκέλους των δηµοσίων επενδύσεων
• Μείωση των µεταβιβάσεων σε δηµόσιες επιχειρήσεις
• Παρεµβάσεις για τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταµείων.
4.5 Σενάριο βάσης για την περίοδο 2011-2015
Το σενάριο βάσης για το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής αποτελεί το βασικό πλαίσιο
των δηµοσιονοµικών µεσοπρόθεσµων στόχων και προβλέψεων της γενικής κυβέρνησης και των επί µέρους
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φορέων της, για την περίοδο 2011-2015.
Το σενάριο βάσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των
µακροοικονοµικών εξελίξεων και προοπτικών των δηµοσιονοµικών µεγεθών, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων για τα δύο προηγούµενα έτη (2009 και 2010),
των προβλέψεων για το τρέχον έτος (2011), το έτος
προϋπολογισµού (2012) και τα επόµενα τρία έτη (20132015). Στηρίζεται στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα του
2010, ενώ λαµβάνονται υπόψη µόνο οι παρεµβάσεις δηµοσιονοµικής προσαρµογής που είχαν νοµοθετηθεί έως
και το Δεκέµβριο του 2010, ανεξαρτήτως εάν αυτά αποδίδουν σε όλη την περίοδο προβλέψεων.
Το σενάριο βάσης έχει καταρτιστεί ταυτόχρονα στη
λογιστική βάση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού
(ταµειακή βάση) και στη λογιστική βάση του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Λογαριασµών του 1995 (ESA 95).
Στον πίνακα 2.7 παρουσιάζεται αναλυτικά το βασικό
σενάριο για την εξέλιξη του ελλείµµατος. Αντανακλώνται επίσης οι αυξοµειώσεις των εσόδων λόγω των αλλαγών στη φορολογική βάση και των µακροοικονοµικών
εξελίξεων (ρυθµός ανάπτυξης, πληθωρισµός).
Η αύξηση του ελλείµµατος της περιόδου 2011-2015 µε
µόνη την επίδραση των παρεµβάσεων που έχουν ήδη
πραγµατοποιηθεί (και χωρίς τη λήψη νέων) οφείλεται
στη δυναµική του ελλείµµατος, που περιλαµβάνει τη

διαρθρωτική αύξηση των δαπανών για µισθούς και συντάξεις λόγω ωρίµανσης, την αύξηση των δαπανών για
τόκους και λοιπές διαρθρωτικές αυξήσεις στις δαπάνες,
τόσο της κεντρικής κυβέρνησης όσο και των υποτοµέων
της γενικής κυβέρνησης.
Η διαµόρφωση των ελλειµµάτων του έτους 2012 (έτος
προϋπολογισµού), καθώς και των ετών 2013-2015 εµφανίζονται στον πίνακα 2.7 τόσο σε επίπεδο κεντρικής όσο
και γενικής κυβέρνησης.
Η µη λήψη µέτρων συνεπάγεται τη διατήρηση των ελλειµµάτων για όλη την περίοδο στο επίπεδο του 10,4%14,4% του ΑΕΠ, και τον εκτροχιασµό του χρέους στο
198,9% του ΑΕΠ. Ανάλογη είναι και η εκτίναξη των πληρωµών για τόκους που από 16 δισ. ευρώ το 2011 διαµορφώνονται στα 28 δισ. ευρώ το 2015.
Ένα τέτοιο σενάριο µη πραγµατοποίησης παρεµβάσεων είναι φανερό ότι δεν µπορεί να αποτελεί επιλογή ούτε της κυβέρνησης αλλά ούτε και της χώρας, αφού µε
µαθηµατική ακρίβεια θα οδηγούσε στο µόνιµο αποκλεισµό της χώρας µας από τις διεθνείς αγορές και τελικά
την κατάρρευση της ελληνικής οικονοµίας.
Στον πίνακα 2.8 παρουσιάζεται αναλυτικά για κάθε έτος η απόσταση των αποτελεσµάτων από τους στόχους,
το δηµοσιονοµικό κενό δηλαδή ετησίως.
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Αντίστοιχα, µε την ίδια παραδοχή της µη λήψης επιπλέον µέτρων και η εξέλιξη του χρέους της γενικής κυβέρνησης εµφανίζεται αλµατώδης µε το χρέος κεντρικής
κυβέρνησης να αγγίζει το 198,9% του ΑΕΠ το 2015, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα ζητήµατα αξιοπιστίας της ελληνικής οικονοµίας και θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη
δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ταχύτερη δυνατή έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές

κεφαλαίων. Ακόµα µεγαλύτερη θα είναι η αύξηση των
πληρωµών για τόκους σε ταµειακή βάση, φθάνοντας τα
28.000 εκατ. ευρώ ή το 11,1% του ΑΕΠ το 2015.
Η εξέλιξη του δηµόσιου χρέους χωρίς την πραγµατοποίηση παρεµβάσεων και µε την υπόθεση ότι θα βρισκόταν δανειστής να δανείσει την Ελλάδα µε το επιτόκιο
που γίνεται η υπόθεση, φαίνεται στον πίνακα 2.9:

Αντίστοιχα, οι τόκοι κεντρικής κυβέρνησης σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση διαµορφώνονται ως εξής:

4.5.1 Σύγκριση προϋπολογισθέντων µεγεθών και εκτιµήσεων για το έτος 2011
Στόχος του προϋπολογισµού του 2011 ήταν η συνέχιση της δραστικής µείωσης του ελλείµµατος, στο πλαίσιο
ενός φιλόδοξου µεσοπρόθεσµου σχεδίου δηµοσιονοµικής προσαρµογής και οικονοµικής ανάπτυξης µε απώτερο σκοπό τη µείωση του ελλείµµατος σε επίπεδα κάτω
του 3% του ΑΕΠ το 2014. Συγκεκριµένα, ο προϋπολογισµός του 2011 προέβλεπε το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης να διαµορφωθεί στα 16.833 εκατ. ευρώ (7,4% του ΑΕΠ). Κύριοι άξονες της προσπάθειας για την επίτευξη

του παραπάνω στόχου ήταν ο περαιτέρω εξορθολογισµός των δαπανών και η µεγαλύτερη απόδοση των κρατικών πόρων.
Οι προβλέψεις όµως του προϋπολογισµού 2011 βασίστηκαν σε εκτιµήσεις για το κλείσιµο του οικονοµικού έτους 2010, όπως αυτές διαµορφώθηκαν κατά την περίοδο κατάρτισης του προϋπολογισµού, δηλαδή 7 µήνες
νωρίτερα, το Νοέµβριο του 2010. Πλην όµως, τα απολογιστικά στοιχεία του οικονοµικού έτους 2010, τα µακροοικονοµικά µεγέθη, αλλά και η εκτέλεση του α΄ τριµήνου
του 2011, παρουσίασαν αποκλίσεις σε σχέση µε τις αρχικές εκτιµήσεις.
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Βούληση της Κυβέρνησης είναι η κατάρτιση του ΜΠΔΣ
να γίνει σε απόλυτα ρεαλιστική βάση, µε την ενσωµάτωση όλων των τελευταίων πληροφοριών και εξελίξεων
που θα ήταν διαθέσιµες κατά τη στιγµή της κατάρτισής
του. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητο, η κατάρτιση του
ΜΠΔΣ να βασιστεί στις πραγµατοποιήσεις του οικονοµικού έτους 2010 (έλλειµµα 10,5% του ΑΕΠ αντί για το
προϋπολογισθέν 9,4%), γεγονός που οδηγεί σε αναθεώρηση των προβλέψεων για το έτος 2011. Κατ’ επέκταση,
το βασικό σενάριο ενσωµατώνει την εκτίµηση ότι το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης το 2011 θα κυµανθεί στα

23.552 εκατ. ευρώ (10,4% του ΑΕΠ).
Σύµφωνα µε το ΜΠΔΣ, προκύπτει ότι προκειµένου να
επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος οικονοµικής
πολιτικής του 2011 απαιτείται πρόσθετη δηµοσιονοµική
προσπάθεια ύψους 6,48 δισ. ευρώ. Η πρόσθετη αυτή
προσπάθεια απαιτείται προκειµένου να ακυρώσει την αρνητική επίδραση ενός πλήθους παραγόντων (πίνακας
2.12) όπως:
• η επίπτωση του αναθεωρηµένου λόγω ύφεσης ελλείµµατος γενικής κυβέρνησης του 2010 κατά µια ποσοστιαία µονάδα (2,5 δισ. ευρώ),
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• η αρνητική επίπτωση της µεγαλύτερης του αναµενόµενου ύφεσης (1 δισ. ευρώ),
• η απώλεια επί των εσόδων λόγω των πρωτοβουλιών
µείωσης φορολογικών εσόδων και ανακούφισης της οικονοµίας (1,7 δισ. ευρώ),
• η επανεκτίµηση αποδόσεων µέτρων κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Σηµείο εκκίνησης της δηµοσιονοµικής προσπάθειας
του 2011, αποτελεί το κλείσιµο του ελλείµµατος γενικής
κυβέρνησης κατά το 2010. Με υψηλότερο σηµείο αφετηρίας το 10,5% για το 2010 αντί του 9,4% από την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού του 2011, απαιτούνται
νέες παρεµβάσεις ισοδύναµης δηµοσιονοµικής επίπτωσης.
Επιπλέον, η ύφεση είναι λίγο µεγαλύτερη από αυτήν
που προέβλεπε το πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής και
ειδικά το τελευταίο τρίµηνο του 2010 έφτασε το 7,4%.
Αυτό επηρεάζει και το 2011, καθώς συρρικνώνει τα φορολογικά έσοδα και τις ασφαλιστικές εισφορές και αυξάνει τις κοινωνικές παροχές του κράτους π.χ. επιδόµατα
ανεργίας. Εκτιµάται ότι η επίπτωση της ύφεσης στο έλλειµµα του 2011 ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, εντός του 2011 υπήρξαν πρόσθετες παρεµβάσεις µείωσης του άµεσου φορολογικού βάρους
που ανακούφισαν τους πολίτες και τη ρευστότητα της
οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα οι παρεµβάσεις αυτές αφορούν:
• 1.000 εκατ. ευρώ από την εφαρµογή του συµψηφισµού οφειλών που δίνει παράλληλα ανάσα στην αγορά,
• 300 εκατ. ευρώ από την πληρωµή του ΦΠΑ µε δόσεις, που διευκολύνει παράλληλα τη ρευστότητα στην αγορά,
• 400 εκατ. ευρώ από τη µείωση του φόρου εισοδήµατος λόγω της νέας φορολογικής κλίµακας για εισοδήµατα κάτω από 40.000 ευρώ.
Η συνολική επίπτωση για το 2011 από πρωτοβουλίες
µείωσης φορολογικών εσόδων και ανακούφισης της οικονοµίας ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ.
Επίσης, επανεκτιµήθηκε η απόδοση διαφόρων µέτρων
που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του 2011. Συγκεκριµένα προβλέπονται περίπου 2 δισ. ευρώ µειωµένα
έσοδα ως εξής:
• 200 εκατ. ευρώ από τα δικαιώµατα τυχερών παιχνιδιών,
• 150 εκατ. ευρώ από την αναβολή αύξησης των αντικειµενικών αξιών µε στόχο να µην πληγεί περισσότερο η
οικοδοµή,
• 100 εκατ. ευρώ από τη µη διεύρυνση της βάσης του
ΦΠΑ στις αρχές του 2011,
• 770 εκατ. ευρώ από τη λογιστική καταγραφή των παραχωρήσεων (αδειών τηλεπικοινωνιών, του ΔΑΑ και του
ΟΠΑΠ) σε µεταγενέστερα χρόνια και όχι ως µειωτικά

του ελλείµµατος του 2011,
• 200 εκατ. ευρώ από το σύστηµα εισροών-εκροών
στα καύσιµα,
• 500 εκατ. ευρώ από διάφορα άλλα µέτρα (εξοικονοµήσεις από τους ΟΤΑ κ.λπ.),
Τέλος, προβλέπονται 800 εκατ. ευρώ περισσότερα έσοδα από παρεµβάσεις που απέδωσαν καλύτερα από
ό,τι αναµενόταν, όπως:
• 300 εκατ. ευρώ από την τακτοποίηση ηµιυπαίθριων,
• 300 εκατ. ευρώ από την εθελούσια επίλυση φορολογικών διαφορών,
• 200 εκατ. ευρώ από άλλες παρεµβάσεις, όπως είναι
π.χ. η µείωση φορολογικού συντελεστή νοµικών προσώπων στα µη διανεµόµενα κέρδη από 24% σε 20% η οποία
θα έχει ουσιαστική επίπτωση το 2012.
Σε όρους εσόδων και δαπανών προϋπολογισµού γενικής κυβέρνησης η απόκλιση από τους στόχους του 2011
(πίνακας 2.11) µπορεί να αναλυθεί ως εξής:
Από το σκέλος των εσόδων και συγκεκριµένα από τις
µειωµένες κατά 3.981 εκατ. ευρώ (1,8% του ΑΕΠ), εκτιµήσεις πραγµατοποιήσεων εσόδων σε σχέση µε τις αντίστοιχες προβλέψεις 2011. Βασικοί παράγοντες αυτής
της αναθεώρησης είναι:
• Οι χαµηλές εισπράξεις φόρου εισοδήµατος φυσικών
προσώπων σε σχέση µε τις εκτιµώµενες για το 2010, λόγω της χαµηλότερης φορολογικής βάσης στο 2010 και
της ελάφρυνσης που προκαλείται από τη νέα φορολογική κλίµακα, σε συνδυασµό µε τα αρνητικά αποτελέσµατα του α΄ τρίµηνου του 2011, οδηγούν σε καθοδική προσαρµογή των προβλέψεων 2011 κατά 1.631 εκατ. ευρώ
σε σχέση µε τις αρχικές.
• Η σηµαντική υστέρηση των εισπράξεων του ΦΠΑ έναντι των εκτιµήσεων για το 2010, λόγω της συρρίκνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας, της µειωµένης φορολογικής βάσης στο 2010 και της προς τα κάτω αναθεώρησης των µακροοικονοµικών δεικτών, οδηγεί σε καθοδική προσαρµογή των προβλέψεων 2011 κατά 926 εκατ.
ευρώ σε σχέση µε τον προϋπολογισµό.
• Τα αποτελέσµατα α΄ τριµήνου για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίµων και καπνού διαµορφώνουν
συντηρητικότερες προβλέψεις για το 2011 ως προς την
εξέλιξη των ποσοτήτων που θα καταναλωθούν και µας οδηγούν σε µια καθοδική προσαρµογή των προβλέψεων
2011 από τις εισπράξεις φόρων κατανάλωσης κατά 982
εκατ. ευρώ.
• Μείωση των εκτιµώµενων απολήψεων στο 2011 από
την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 155 εκατ. περίπου.
Από το σκέλος των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού για κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη υπάρχει
απόκλιση κατά 1.132 εκατ. ευρώ η οποία οφείλεται, στις
αυξηµένες επιχορηγήσεις στο ΙΚΑ (600 εκατ. ευρώ) λόγω µειωµένων εσόδων, στην επιπλέον ενίσχυση του ΟΑΕΔ κατά 500 εκατ. ευρώ για την καταβολή των επιδοµάτων ανεργίας και την καταβολή αποζηµιώσεων (64 εκατ.
ευρώ) στους εργαζοµένους της πρώην Ολυµπιακής Αεροπορίας, στις καταπτώσεις εγγυήσεων (272 εκατ. ευρώ) και τέλος στις δαπάνες για ταµειακούς τόκους κατά
82 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, µειωµένες είναι οι λειτουργικές
και λοιπές δαπάνες κατά 97 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόµενοι πόροι κατά 666 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι η υπέρβαση που εµφανίζεται στην κατηγορία για µισθούς
και συντάξεις συνολικού ύψους 426 εκατ. ευρώ οφείλεται: α) στην καταβολή της µισθοδοσίας των υπαλλήλων
(392 εκατ. ευρώ) των Περιφερειών (πρώην Νοµαρχιακών
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Αυτοδιοικήσεων), που στον προϋπολογισµό είχαν προβλεφθεί στους αποδιδόµενους πόρους και β) στις δαπάνες µισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ (36 εκατ.
ευρώ) που είχαν προβλεφθεί στις επιχορηγήσεις. Τέλος,
από τη δηµοσιονοµική προσαρµογή των ταµειακών τόκων σε δεδουλευµένους (σύµφωνα µε τον ESA 95), που
επιβαρύνει το έλλειµµα κατά 320 εκατ. ευρώ περίπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
1. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Η έξοδος της χώρας από τη δηµοσιονοµική κρίση αποτελεί σήµερα το επίκεντρο έντονου προβληµατισµού
των πολιτικών δυνάµεων, των κοινωνικών οµάδων αλλά
και του επιστηµονικού κόσµου της χώρας.
Η στρατηγική και οι πολιτικές για την επίτευξη των
στόχων αυτών, µπορεί να έχουν αποτελέσει και να συνεχίζουν να αποτελούν σηµείο αντιπαράθεσης, πλην όµως
αναγνωρίζεται ότι οι δηµοσιονοµικοί στόχοι που έχει θέσει η Κυβέρνηση αποτελούν τη µοναδική επιλογή για την
προστασία της χώρας και των πολιτών.
Οι στόχοι αυτοί, απλοί και ξεκάθαροι, που εκφράζονται
για πρώτη φορά µέσα από ένα µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό, το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, είναι:
• ο έλεγχος και η συγκράτηση της δυναµικής της αύξησης του τεράστιου χρέους της χώρας (βιωσιµότητα
του χρέους),

Ο στόχος αυτός αποτελεί µια από τις µεγάλες προκλήσεις των επόµενων ετών, αφού θα πρέπει στα αµέσως επόµενα χρόνια να εξασφαλιστεί η διαχρονική βιωσιµότητά του και να περιοριστεί η δυναµική του.
Η ρεαλιστική στρατηγική µείωσης χρέους υπαγορεύεται από τις συνιστώσες δηµοσιονοµικές παραµέτρους
που διαµορφώνουν τη δυναµική του, δηλαδή τα πρωτογενή πλεονάσµατα, οι αναλήψεις νέων υποχρεώσεων

• η δηµοσιονοµική προσαρµογή, ώστε το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης να µειωθεί κάτω του 1% του ΑΕΠ έως
το 2015 και να διατηρηθούν µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα στη συνέχεια,
• η δηµιουργία µόνιµων και υγιών συνθηκών ανάπτυξης, ώστε ο ονοµαστικός ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ να
ξεπεράσει το 3% από το 2012 και µετά και να συνεχίσει
την ανοδική του πορεία διατηρώντας µακροπρόθεσµα
µέσο ρυθµό αύξησης τουλάχιστον 5%,
• η κοινωνική προστασία και δικαιοσύνη καθώς και η
σύµµετρη συµµετοχή όλων των κοινωνικών οµάδων
στην προσπάθεια για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και
• η αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσίου που µαζί µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή θα συµβάλει στη µείωση του χρέους.
Η δηµοσιονοµική στρατηγική και οι πολιτικές που προτείνει η Κυβέρνηση καθορίζονται και τεκµηριώνονται από τις ίδιες οικονοµικές συνιστώσες που επηρεάζουν
τους ανωτέρω στόχους.

1.1 Ο έλεγχος και η συγκράτηση της δυναµικής αύξησης του χρέους
Το τεράστιο δηµόσιο χρέος, τόσο σε απόλυτο νούµερο
όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, αποτελεί σήµερα το σοβαρότερο δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας. Ο έλεγχος και η συγκράτησή του αποτελούν προϋπόθεση για
την αναγκαία επάνοδο της χώρας στις διεθνείς αγορές
κεφαλαίου, προκειµένου να µπορεί να αναχρηµατοδοτεί
απρόσκοπτα το χρέος αλλά και να χρηµατοδοτηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη.

και οι πληρωµές για τόκους.
Θα πρέπει επιπλέον ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας να είναι τόσο ισχυρός ώστε να εξασφαλισθεί, όχι
µόνο η βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους αλλά και ένας
ικανοποιητικός ρυθµός µείωσής του κάτω από το 100%
του ΑΕΠ σε ένα αποδεκτό από τις αγορές χρονικό ορίζοντα.
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Απαραίτητο στοιχείο της κυβερνητικής πολιτικής είναι
επίσης η µείωση της ανάληψης νέων υποχρεώσεων που
οφείλεται κυρίως:
• Στις πιέσεις για οικονοµικές απολήψεις από οµάδες
που διαθέτουν ισχυρή πολιτική, κοινωνική ή συντεχνιακή
δύναµη.
• Σε λανθασµένες πολιτικές ή διαχειριστικές επιλογές.
• Στη δηµιουργία ελλειµµάτων από τους υποτοµείς
της γενικής κυβέρνησης, αφ’ ενός µεν λόγω της αδυναµίας ουσιαστικής παρακολούθησης των ελλειµµάτων
των υποτοµέων από την κυβέρνηση και αφ’ ετέρου της
ύπαρξης διαρθρωτικών δοµών που ευνοούν συνθήκες
κακοδιαχείρισης.

1.2 Η δηµοσιονοµική προσαρµογή
Το µείγµα πολιτικών της Κυβέρνησης στοχεύει στη δηµιουργία από το 2014 και µετά πρωτογενών πλεονασµάτων της τάξεως άνω του 6,0% του ΑΕΠ, γεγονός που απαιτεί τη λήψη µέτρων που αποσκοπούν: α) στην αύξηση
των εσόδων και β) στη µείωση των δαπανών.
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Η αύξηση των εσόδων προϋποθέτει:
• τη δηµιουργία ισχυρών συνθηκών ανάπτυξης της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας,
• την υιοθέτηση ενός δίκαιου και αποτελεσµατικού
φορολογικού συστήµατος,
• την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Από την άλλη πλευρά η µείωση των δαπανών προϋποθέτει:
• τη µείωση και τον εξορθολογισµό των λειτουργικών

1.3 Η δηµιουργία µόνιµων και υγιών συνθηκών ανάπτυξης
Υπό την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, οι προοπτικές
ανάπτυξης διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη παραµένουν περιορισµένες. Η αστάθεια στις διεθνείς αγορές
και ιδιαίτερα στις περιφερειακές οικονοµίες είναι πολύ
πιθανό να συνεχιστούν.
Η δηµιουργία µόνιµων και υγιών συνθηκών ανάπτυξης,
ειδικά για τη χώρα µας που το µεγαλύτερο µερίδιο της

δαπανών του κράτους καθώς και των υπο-τοµέων της
γενικής κυβέρνησης,
• τον εξορθολογισµό του µεγέθους του κράτους,
• τον εξορθολογισµό των κοινωνικών µεταβιβάσεων.
Το 2010 η ελληνική οικονοµία πέτυχε τη µείωση του
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ ή 12,1 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειµµα
µειώθηκε περίπου κατά 5,6 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ.

οικονοµικής δραστηριότητας βασίζεται στον τριτογενή
τοµέα, δηλαδή εµπόριο και υπηρεσίες, ενώ διαθέτει µόνο
ελαφριά βιοµηχανία, απαιτεί σύνθετη στρατηγική αξιοποίησης των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της οικονοµίας.
Η ύφεση στην Ελλάδα το 2011 αναµένεται µικρότερη
από το 2010 (-3,5% έναντι -4,5% το 2010). Η ελληνική οικονοµία αναµένεται να επιστρέψει σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης το 2012.
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Είναι προφανές ότι χωρίς ανάπτυξη η έξοδος της χώρας από την οικονοµική κρίση και η αποφυγή βαθειάς και
παρατεταµένης ύφεσης και ανεργίας είναι αδύνατη.
Ο εξορθολογισµός του µεγέθους του κράτους απαιτεί:
α) τη συνεπή εφαρµογή του οικονοµικού προγράµµατος
στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, β) τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
και γ) την υγιή εισροή νέων κεφαλαίων στη χώρα.
Η εισροή των κεφαλαίων αυτών µπορεί να προέλθει από την αύξηση των εξαγωγών, από την προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και τέλος από την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Η αύξηση των εξαγωγών προϋποθέτει:
• αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, που συνεπάγεται την αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού και τη δηµιουργία κινήτρων για νέες επενδύσεις,
• βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών
και
• παροχή της απαιτούµενης ρευστότητας από το τραπεζικό σύστηµα προς τον ιδιωτικό τοµέα.
Η προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων προϋποθέτει:
• την κατάργηση των γραφειοκρατικών εµποδίων για
τη σύσταση νέων επιχειρήσεων (επενδυτικός νόµος, fast
track),
• την άρση των στρεβλώσεων στις συνθήκες της αγοράς µέσω της δηµιουργίας συνθηκών ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, της απελευθέρωσης των υπηρεσιών
και του ανοίγµατος των κλειστών επαγγελµάτων,
• την ύπαρξη ενός απλού, αποτελεσµατικού και προπαντός σταθερού φορολογικού πλαισίου,
• το σχεδιασµό πολιτικών ανάπτυξης σε συγκεκριµένους τοµείς, όπως τουρισµός, λιανικό εµπόριο, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, πολιτισµός,
• την παροχή της απαιτούµενης ρευστότητας από το
τραπεζικό σύστηµα προς τον ιδιωτικό τοµέα και
• τον προσεκτικό σχεδιασµό ενός προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

1.4 Η αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσίου - αποκρατικοποιήσεις
Μέσω του σχεδιασµού και της υλοποίησης ενός ιδιαίτερα σηµαντικού προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων
και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού
Δηµοσίου, επιχειρείται για πρώτη φορά η καταγραφή και
αξιοποίηση ενός από τα µεγαλύτερα αλλά και πλέον ανεκµετάλλευτα στοιχεία του ενεργητικού του κράτους.

1.4.1 Αρχές πολιτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου 2011-2015
Το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου αποτελείται από τέσσερεις κατηγορίες: επιχειρήσεις, υποδοµές, µονοπωλιακά δικαιώµατα και ακίνητα. Η
κυβερνητική πολιτική στόχο έχει τη στρατηγική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου µέσω της
βελτιστοποίησης της κατανοµής των αναλαµβανόµενων
κινδύνων και των οικονοµικών αποτελεσµάτων αλλά και
την επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα. Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του
Δηµοσίου βασίζεται στην ευέλικτη χρησιµοποίηση της εµπειρίας αλλά και των κεφαλαίων του ιδιωτικού τοµέα,
ενώ παράλληλα στοχεύει στην εξασφάλιση των δικαιωµάτων του Δηµοσίου σε συγκεκριµένο αριθµό περιουσιακών του στοιχείων.
Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων της Κυβέρνησης
αφορά στην περίοδο 2011-2015 µε δέσµευση για τη συγκέντρωση εσόδων από αποκρατικοποιήσεις ύψους 5
δισ. ευρώ το 2011, καθώς και σωρευτικά 15 δισ. ευρώ έως το 2012 και 50 δισ. ευρώ έως το 2015. Τα έσοδα αυτά µπορούν να µειώσουν το χρέος µέχρι 20 ποσοστιαίες
µονάδες του ΑΕΠ, συµβάλλοντας έτσι όχι µόνο στη βιωσιµότητά του αλλά και στη σηµαντική µείωση της επιβάρυνσης από τόκους.
Ο πίνακας 3.1 παρουσιάζει το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων της περιόδου 2011-2015. Συνοπτικά, το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων της περιόδου περιλαµβάνει συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία του Δηµοσίου
σε βασικούς τοµείς δραστηριότητας: τραπεζικό τοµέα, ενέργεια, τυχερά παιχνίδια, τηλεπικοινωνίες, λιµάνια, αε-
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ροδρόµια, αυτοκινητόδροµοι, σιδηροδροµικές µεταφορές, ορυχεία, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, άµυνα
και ακίνητη περιουσία.
Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου, οι οποίες περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση της καταγραφής
τους µέχρι το τέλος του 2012, όπως επίσης και νοµοθετήµατα για τα δικαιώµατα επιφάνειας και µακροχρόνιων
µισθώσεων, τουριστικών κατοικιών, καθώς και χρήσεων
γης και καθαρότητας τίτλων µέχρι τον Αύγουστο του
2011.
Η Κυβέρνηση προχωράει άµεσα στη δηµιουργία Οργανισµού Αποκρατικοποιήσεων (Ταµείο Δηµόσιας Περιουσίας) για την προώθηση της ταχείας, αποτελεσµατικής
και διαφανούς υλοποίησης του 5ετούς προγράµµατος
διαχείρισης και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου.
Ειδικότερα, στο Ταµείο θα περιέλθει η ιδιοκτησία των
εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου,
όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1, προκειµένου να αποκρατικοποιηθούν (εταιρικές συµµετοχές, δικαιώµατα, καθώς και εµπορεύσιµα ακίνητα του Δηµοσίου). Τα περιουσιακά στοιχεία υπό τη διαχείριση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας, τα οποία ανήκουν στη δηµόσια κτήση, εξαιρούνται από τις συναλλακτικές δυνατότητες του Ταµείου. Το Ταµείο, το οποίο θα

διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, θα στελεχωθεί από
πρόσωπα εγνωσµένης κατάρτισης και εµπειρίας στον
τοµέα των αποκρατικοποιήσεων και η διοίκησή του θα
τύχει της έγκρισης της Βουλής, στην οποία θα διαβιβάζεται τακτικά έκθεση πεπραγµένων µε το στάδιο αξιοποίησης κάθε περιουσιακού στοιχείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη - µέλη της Ευρωζώνης µπορούν να ορίσουν δύο παρατηρητές που δεν θα µετέχουν στη διοίκηση του Ταµείου.
Στο Ταµείο θα µεταβιβαστούν µετοχές και τα συναφή
δικαιώµατα των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται
να αποκρατικοποιηθούν προκειµένου να προχωρήσει
στην αξιοποίησή τους µε ανοιχτό και διαφανή τρόπο, µε
βάση τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Το Ταµείο
θα µπορεί να αντλεί χρήµατα µέσω δανεισµού ή παροχή
ασφάλειας που δεν θα εµποδίζει τη γρήγορη και αποτελεσµατική αποκρατικοποίηση των εισφερόµενων περιουσιακών στοιχείων. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα επαναµεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου,
δεδοµένου ότι τα καθαρά έσοδα που θα προκύπτουν από
το Ταµείο θα αποδίδονται στο Δηµόσιο για τη µείωση
του χρέους.
Κατωτέρω παρατίθεται το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ανά κλάδο και περιουσιακό στοιχείο µαζί µε το
σχετικό χρονοδιάγραµµα και τη δοµή των σκοπούµενων
συναλλαγών.
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1.4.2 Υποδοµές και Μεταφορές
• ΟΣΕ: Πάροχος Σιδηροδροµικών Υπηρεσιών (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), Σιδηροδροµικοί Σταθµοί, Εµπορευµατικά Κέντρα,
Συντήρηση Τροχαίου Υλικού
Η συµµετοχή του Δηµοσίου συνίσταται σε 100% συµµετοχή στον όµιλο ΟΣΕ (ΟΣΕ ΑΕ, ΕΔΙΣΥ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ
ΑΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ) και 100% στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.
Η διαδικασία αποκρατικοποίησης βασίζεται σε ένα
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης του οµίλου ΟΣΕ και της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε στόχο τη δηµιουργία ποιοτικών περιουσιακών στοιχείων εντός του 2011. Ειδικότερα το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης που εφαρµόζεται αποσκοπεί στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στον εξορθολογισµό του κόστους στον διαχειριστή της υποδοµής
ΟΣΕ ΑΕ και ΕΔΙΣΥ ΑΕ και στην αποτελεσµατική διαχείριση και ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας του οµίλου
ΟΣΕ µέσω της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ.
Στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, τον πάροχο σιδηροδροµικών µεταφορικών υπηρεσιών, εφαρµόζεται αυτήν την περίοδο
ένα εκτεταµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα οδηγήσει
στην αποκρατικοποίησή της µε την πώληση σε στρατηγικό επενδυτή εντός του 2011 και την εκχώρηση σε αυτόν
της διοίκησης της επιχείρησης µε την υπογραφή συµφωνίας µετόχων.
Περαιτέρω, η επιχειρηµατική µονάδα του οµίλου ΟΣΕ
που δραστηριοποιείται στη συντήρηση του τροχαίου υλικού προβλέπεται να αποσχισθεί από αυτόν και να µετατραπεί σε εταιρία η οποία στη συνέχεια θα ιδιωτικοποιηθεί. Τέλος το Δηµόσιο θα προχωρήσει στην ανάπτυξη
των βασικών σιδηροδροµικών σταθµών του δικτύου του
ΟΣΕ µέσω συµβάσεων παραχώρησης µε ιδιώτες. Οι συναλλαγές αποκρατικοποίησης που αφορούν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και τον όµιλο ΟΣΕ αναµένεται να υλοποιηθούν
εντός του 4ου τριµήνου του 2011.

• Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ)
Ο ΔΑΑ είναι εταιρία που έχει στην κυριότητά της την
30ετή σύµβαση παραχώρησης για την κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η οποία λήγει τον Ιούνιο
του 2026. Στο εταιρικό σχήµα συµµετέχει το Δηµόσιο µε
55%, η γερµανική εταιρεία Hochtief µε 40% και ιδιώτης
επενδυτής µε 5%.
Το Δηµόσιο προωθεί την επέκταση της ανωτέρω σύµβασης εντός του 3ου τριµήνου του 2011, καθώς και την
πώληση ποσοστού τουλάχιστον 21% των µετοχών που
κατέχει, µέσω είτε εισαγωγής του ΔΑΑ στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή µέσω πώλησης σε ιδιώτες το 1ο τρίµηνο
του 2012.

• Περιφερειακά Αεροδρόµια
Πρόκειται για 29 περιφερειακά αεροδρόµια ανά την
Ελλάδα, µεταξύ των οποίων τα αεροδρόµια Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, Χανίων, Κω, Ζακύνθου, Σαντορίνης, Μυτιλήνης και Χίου. Τα περιφερειακά
αεροδρόµια είναι επιχειρηµατικές µονάδες χωρίς εταιρική οντότητα και βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΥΠΑ.
Εντός του 2011 η κυβέρνηση προωθεί τη σταδιακή επιχειρησιακή ανεξαρτητοποίηση των εν λόγω αεροδροµίων από την ΥΠΑ, καθώς και τη µετατροπή τους σε α-

νώνυµες εταιρίες και τελικώς, την ιδιωτικοποίησή τους
µέσω συµβάσεων παραχώρησης µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Μετά τη µετατροπή τους αυτή, το Δηµόσιο θα εισφέρει
τα δικαιώµατα που κατέχει από τη συµµετοχή του στα αεροδρόµια σε ΕΕΣ και να πουλήσει τις µετοχές των εταιριών αυτών σε ιδιώτες. Τα χαρτοφυλάκια περιφερειακών
αεροδροµίων θα διαµορφωθούν έως το 3ο τρίµηνο του
2011, ενώ ώριµες συναλλαγές θα προσφερθούν στην αγορά σταδιακά από το 3ο τρίµηνο του 2012 έως το 2ο
τρίµηνο του 2013.

• 4 Αεροσκάφη Airbus A340-300
Το Δηµόσιο βρίσκεται στη διαδικασία πώλησης 4 αεροσκαφών Airbus Α340-300, µε MSN 235, 239, 282, 292 (τα
Αεροσκάφη). Τα Αεροσκάφη είναι σε καθεστώς χρηµατοδοτικής µίσθωσης από το Δηµόσιο, ενώ µέχρι το Σεπτέµβριο 2009, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της αποκρατικοποίησης της Ολυµπιακής, ήταν υποµισθωµένα σε αυτήν. Τα Αεροσκάφη είναι σταθµευµένα στο Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών, ενώ ο εν εξελίξει διαγωνισµός για την
πώλησή τους αναµένεται να ολοκληρωθεί το 4ο τρίµηνο
του 2011.

• Εγνατία Οδός
Η Εγνατία Οδός, συνολικής έκτασης 650 χλµ. περίπου,
κατασκευάστηκε ως δηµόσιο έργο ενώ η εταιρία που έχει αναλάβει τη λειτουργία της έχει την ίδια επωνυµία
(Εγνατία Οδός ΑΕ) και ανήκει κατά 100% στο Δηµόσιο.
Εντός του 2011 το Δηµόσιο θα παραχωρήσει τη λειτουργία, συντήρηση, καθώς και τα δικαιώµατά του από τα
διόδια στον ιδιωτικό τοµέα µε σύµβαση παραχώρησης.
Ειδικότερα, το Δηµόσιο εξετάζει τις εξής εναλλακτικές:
- Δηµιουργία ΕΕΣ στην οποία θα εισφέρει τα αποκλειστικά δικαιώµατα σχετικά µε τη συµπλήρωση τυχόν ανολοκλήρωτων τµηµάτων στο κατασκευαστικό τµήµα, λειτουργία, συντήρηση και είσπραξη διοδίων για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και σε µεταγενέστερο στάδιο,
πώληση της ΕΕΣ σε ιδιώτες.
- Πραγµατοποίηση διαγωνιστικής διαδικασίας µέσω
της οποίας θα επιλεγεί ο παραχωρησιούχος που θα αναλάβει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις και δικαιώµατα
στον αυτοκινητόδροµο, για ένα συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα.
Οι αντίστοιχες συναλλαγές θα διαµορφωθούν έως το
3ο τρίµηνο του 2011 και αναµένεται να ολοκληρωθούν
το 1ο τρίµηνο του 2012.

• Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Α.Ε.
Το Δηµόσιο σκοπεύει να δηµιουργήσει ΕΕΣ (Ελληνικοί
Αυτοκινητόδροµοι Α.Ε.) στην οποία θα εισφερθούν τα δικαιώµατα του Δηµοσίου από:
i. Μελλοντικές εισπράξεις διοδίων από τις εταιρίες
διαχείρισης που έχουν αναλάβει την κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συλλογή διοδίων τελών και συντήρηση του δικτύου των ελληνικών αυτοκινητοδρόµων
βάσει των ακόλουθων συµβάσεων παραχώρησης:
- Μαλιακός-Κλειδί, τµήµα του αυτοκινητόδροµου Αθηνών-Θεσσαλονίκης (ΕΕΣ: Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου
ΑΕ)
- Αθήνα-Μαλιακός, τµήµα του αυτοκινητόδροµου Αθηνών-Θεσσαλονίκης και Αυτοκινητόδροµος Αντίρριο-Ιω-

25
άννινα (ΕΕΣ: Νέα Οδός ΑΕ)
- Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος (ΕΕΣ: Κεντρική Οδός ΑΕ)
- Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα (ΕΕΣ: Ολυµπία Οδός ΑΕ)
- Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Λεύκτρο-Σπάρτη (ΕΕΣ: Μωρέας ΑΕ)
ii. Μελλοντικές εισπράξεις από διόδια, λειτουργία και
συντήρηση της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου και της Αττικής
Οδού µετά τη λήξη των υφιστάµενων συµβάσεων παραχώρησης.
iii. Μελλοντικές συµβάσεις παραχώρησης που ενδεχοµένως το Δηµόσιο να παραχωρήσει και αφορούν σε υποδοµές οδικών µεταφορών (ενδεικτικά της Εγνατίας Οδού κ.ά.).
Στη συνέχεια, το Δηµόσιο θα προχωρήσει στην πώληση σε ιδιώτες της συµµετοχής του στην εταιρία Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι ΑΕ ή σε θυγατρικές αυτής που θα
διατηρούν δικαιώµατα σε συγκεκριµένες συµβάσεις παραχώρησης. Οι συναλλαγές θα διαµορφωθούν το 3ο και
4ο τρίµηνο του 2011 και αναµένεται να ολοκληρωθούν
στο 3ο τρίµηνο του 2012, το 4ο τρίµηνο του 2013 και έπειτα σταδιακά τη χρονική περίοδο 2014-2015.

1.4.3 Λιµάνια
• Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ), Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΛΘ), Περιφερειακά
και άλλα Λιµάνια
Το χαρτοφυλάκιο του Δηµοσίου περιλαµβάνει 12 λιµάνια που έχουν τη µορφή ανωνύµων εταιριών και ειδικότερα τα λιµάνια Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηγουµενίτσας, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Ελευσίνας, Ραφήνας, Λαυρίου, Κέρκυρας και Καβάλας, ενώ κατέχει και µια πληθώρα άλλων µικρότερων λιµανιών µε
διαφορετικές νοµικές µορφές. Το Δηµόσιο κατέχει το
74% των µετοχών του ΟΛΠ και του ΟΛΘ και το 100%
των υπολοίπων.
Αναφορικά µε τα λιµάνια που λειτουργούν ως ανώνυµες εταιρίες, το κυβερνητικό πρόγραµµα αφορά στη µεταβίβαση στρατηγικών µεριδίων σε επιλεγµένα λιµάνια
στον ιδιωτικό τοµέα την περίοδο 2011-2013. Το χαρτοφυλάκιο των λιµανιών θα αναδιοργανωθεί σε επί µέρους
οµάδες, γεγονός που προϋποθέτει την ολοκλήρωση διαφόρων συγχωνεύσεων. Σχετικά µε τον ΟΛΠ, σχεδιάζεται η πώληση ποσοστού 23,1% των µετοχών της εταιρίας το 4ο τρίµηνο του 2011, ενώ για τον ΟΛΘ σχεδιάζεται η πώληση ποσοστού 23,3% των µετοχών του το
3ο τρίµηνο του 2011. Στη συνέχεια προγραµµατίζεται
περαιτέρω πώληση µετοχών των λιµανιών ή δικαιωµάτων εκµετάλλευσης σε θυγατρικές το 1ο τρίµηνο του
2012 µε την είσοδο στρατηγικών επενδυτών.
Περαιτέρω, το Δηµόσιο θα προχωρήσει στη µελέτη και
άλλων µικρότερων περιφερειακών λιµένων µε σκοπό τη
δηµιουργία ενός εκτεταµένου συστήµατος µαρίνων υπό
τη µορφή ανωνύµων εταιριών, που σε µεταγενέστερο
στάδιο θα ιδιωτικοποιηθούν µε συµβάσεις παραχώρησης. Τα χαρτοφυλάκια λιµανιών θα διαµορφωθούν έως
το 3ο τρίµηνο του 2011, ενώ ώριµες συναλλαγές θα προσφερθούν στην αγορά το 2ο τρίµηνο του 2013.

1.4.4 Υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης
• Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΑΕ
(ΕΥΔΑΠ)
Η ΕΥΔΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Το δικαίωµα αυτό είναι αποκλειστικό και δεν µεταβιβάζεται. Η διάρκεια του δικαιώµατος
αυτού, καθώς και η ανανέωσή του, προβλέπονται σε
σχετική σύµβαση που έχει υπογραφεί µεταξύ του Δηµοσίου και της ΕΥΔΑΠ το Δεκέµβριο του 1999 και η οποία
έχει διάρκεια 20 ετών, µε δυνατότητα παράτασης. Το
Δηµόσιο κατέχει το 61% των µετοχών της ΕΥΔΑΠ, ενώ η
Αγροτική Τράπεζα κατέχει το 10%. Η Κυβέρνηση σχεδιάζει τη µεταβίβαση µειοψηφικού πακέτου 27,3% των µετοχών της εταιρίας εντός του 2ου τριµήνου του 2012, ενώ παράλληλα θα ιδρυθεί ρυθµιστική αρχή υδάτων. Περαιτέρω ποσοστό του Δηµοσίου αναµένεται να πωληθεί
σε στρατηγικό επενδυτή το 4ο τρίµηνο του 2013, µετά
το διαχωρισµό του δικτύου από την παροχή υπηρεσίας
που θα µεταβιβαστεί.

• Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
ΑΕ (ΕΥΑΘ)
Η ΕΥΑΘ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα για την παροχή
υπηρεσιών ύδρευσης, καθώς και για τη συλλογή και µεταφορά των αστικών λυµάτων σε ειδικές εγκαταστάσεις
επεξεργασίας στην ευρύτερη αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης, βάσει 30ετούς διάρκειας σύµβασης που έχει
υπογράψει µε το Δηµόσιο τον Ιούλιο του 2001. Το Δηµόσιο κατέχει το 74% των µετοχών της εταιρίας, το 5% ανήκει στη γαλλική Suez Environment, ενώ το υπόλοιπο
στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Η Κυβέρνηση σχεδιάζει τη
µεταβίβαση µειοψηφικού πακέτου 40% των µετοχών της
εταιρίας εντός του 3ου τριµήνου του 2011. Περαιτέρω
ποσοστό του Δηµοσίου αναµένεται να πωληθεί σε στρατηγικό επενδυτή το 4ο τρίµηνο του 2012.

1.4.5 Τυχερά Παιχνίδια
• Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ (ΕΚΠ)
Το Καζίνο της Πάρνηθας είναι το δεύτερο µεγαλύτερο
καζίνο στην Ελλάδα. Το Δηµόσιο ελέγχει µέσω της Εταιρίας Τουριστικών Ακινήτων ΑΕ το 49% της εταιρίας ενώ
το 51% ελέγχεται από την Athens Resort Casino ΑΕ, µία
κοινοπραξία της Regency Entertainment ΑΕ (70%) και
της Ελλάκτωρ ΑΕ (30%). Η Athens Resort Casino ΑΕ και
η Εταιρία τουριστικών Ακινήτων ΑΕ έχουν υπογράψει
την από το 2003 συµφωνία µετόχων δυνάµει της οποίας
αµφότεροι οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε περίπτωση πώλησης µετοχών από κάποιον εξ αυτών σε
τρίτο µέρος. Περαιτέρω, η Regency Entertainment ΑΕ ασκεί τη διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Α.Ε. δυνάµει συµφωνίας διοίκησης που λήγει το 2013.
Το Δηµόσιο προωθεί την πλήρη αποκρατικοποίηση της
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. µε την πώληση
της συµµετοχής του σε αυτήν εντός του 4ου τριµήνου
του 2011.
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• Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος ΑΕ
(ΟΔΙΕ)

1.4.6 Ενέργεια
• Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ (ΔΕΠΑ)

Ο ΟΔΙΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα της διεξαγωγής
αµοιβαίων ιπποδροµιακών στοιχηµάτων στην ελληνική
αγορά. Το 2003 µεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις
στο Μαρκόπουλο Αττικής οι οποίες κατασκευάστηκαν µε
αφορµή του Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Η χρηµατοδότηση της κατασκευής των εγκαταστάσεων αυτών έγινε από την εταιρία µε χρήση µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού ύψους 210 εκατ. ευρώ µε την εγγύηση
του Δηµοσίου.
Η εταιρία είναι ζηµιογόνος λόγω τόσο της µείωσης
του κύκλου εργασιών της κατά τα τελευταία έτη όσο και
λόγω του βάρους της εξυπηρέτησης του τραπεζικού δανείου που προαναφέρθηκε. Σαν συνέπεια ο ΟΔΙΕ αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας τα οποία, σε συνδυασµό µε τον έντονο ανταγωνισµό στην αγορά παιγνίων
και τη µικρή συµµετοχή του αµοιβαίου ιπποδροµιακού
στοιχήµατος σε αυτήν εγείρουν αµφιβολίες για την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη λειτουργία της.
Το Δηµόσιο σκοπεύει να προχωρήσει στην πλήρη αποκρατικοποίηση της εταιρίας µε την πώληση της συµµετοχής του σε αυτήν εντός του 4ου τριµήνου του 2011.

• Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΕ (ΟΠΑΠ)
Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958 ως νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και µετατράπηκε σε ανώνυµη
εταιρία το 1999. Ο ΟΠΑΠ βασίζει τη λειτουργία του σε
20ετή σύµβαση που υπέγραψε το Δεκέµβριο 2000 µε το
Δηµόσιο, δυνάµει της οποίας απέκτησε το αποκλειστικό
δικαίωµα της λειτουργίας και διαχείρισης 11 αριθµητικών παιγνίων και στοιχηµάτων επί αθλητικών γεγονότων
στην Ελλάδα. Ο ΟΠΑΠ είναι εισηγµένος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 2001, ενώ το Δηµόσιο ελέγχει το
34% των µετοχών του.
Η Κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει το 3ο τρίµηνο
του 2011 σε επαναδιαπραγµάτευση της υφιστάµενης
σύµβασης παραχώρησης ως προς την επέκταση της
διάρκειάς της, δυνάµει της οποίας ο ΟΠΑΠ προσφέρει
τα παιχνίδια του στην ελληνική αγορά και σε ανάθεση αδείας διενέργειας νέων παιγνίων. Μετά την επέκταση
της διάρκειας της σύµβασης, το Δηµόσιο θα προχωρήσει
δε περαιτέρω στην πλήρη αποκρατικοποίηση της εταιρίας µε τη διάθεση του 34% των µετοχών της έως το 4ο
τρίµηνο του 2011.

• Κρατικά Λαχεία
Το Υπουργείο Οικονοµικών µέσω της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και διάθεση των Κρατικών Λαχείων Λαϊκό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό, ενώ παράλληλα εποπτεύει τη διοίκηση και διαχείριση του Στιγµιαίου Λαχείου (Ξυστό), το οποίο βρίσκεται
σε αναστολή από το 2001.
Το Δηµόσιο εξετάζει τη δυνατότητα εκχώρησης των
δικαιωµάτων του επί των κρατικών λαχείων, για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, σε εταιρία ΕΕΣ που θα συσταθεί για το σκοπό αυτόν και την πώληση στη συνέχεια εντός του 3ου τριµήνου του 2011, ποσοστού 100% της εταιρίας αυτής σε ιδιώτες επενδυτές.

Η ΔΕΠΑ είναι η µεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο του
φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Είναι επίσης η µητρική εταιρία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ ), ο οποίος διαθέτει το πλήρες και αποκλειστικό δικαίωµα στη λειτουργία, διαχείριση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Το Δηµόσιο ελέγχει το
65% των µετοχών της ΔΕΠΑ, ενώ το 35% ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. Το Δηµόσιο προτίθεται να προβεί
στο διαχωρισµό της ΔΕΣΦΑ από τη ΔΕΠΑ και να προχωρήσει στην πώληση της ΔΕΠΑ και του 31% των µετοχών
της ΔΕΣΦΑ που κατέχει σε ιδιώτες επενδυτές έως το 4ο
τρίµηνο του 2011.

• Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ΑΕ (ΔΕΗ)
Η ΔΕΗ αποτελεί το µεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον είναι ο ιδιοκτήτης του
δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ο κύριος
πάροχος αυτής στην ελληνική επικράτεια. Η εταιρία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ το Δηµόσιο κατέχει το 51% των µετοχών της. Το υπόλοιπο 49%
ανήκει στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
Το Δηµόσιο σκοπεύει στο διαχωρισµό της ΔΕΗ το 3ο
τρίµηνο του 2011 και στην περαιτέρω αποκρατικοποίηση
της εταιρίας µε τη διάθεση έως 17% των µετοχών σε ιδιώτες επενδυτές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή
στην πώληση περιουσιακών στοιχείων, µε την παράλληλη διατήρηση του ελέγχου επί της διοίκησής της. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί έως το 4ο τρίµηνο του 2012.

• Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ (ΕΛΠΕ)
Τα ΕΛΠΕ έχουν στην ιδιοκτησία τους και λειτουργούν
3 διυλιστήρια στην Ελλάδα και κατέχουν δεσπόζουσα
θέση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο στον ενεργειακό τοµέα. Η διύλιση αποτελεί την κύρια απασχόληση του Οµίλου και τα 3 διυλιστήρια αντιπροσωπεύουν το 76% της
δυναµικότητας διύλισης αργού πετρελαίου στη χώρα.
Η εταιρία είναι εισηγµένη στο ΧΑ και το Δηµόσιο κατέχει το 35,5% του µετοχικού της κεφαλαίου. Μειοψηφική
συµµετοχή ανερχόµενη σε 41,3% ανήκει στην Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA. Το Δηµόσιο προτίθεται να µεταβιβάσει το µετοχικό του ποσοστό στην εταιρεία εντός του 1ου τριµήνου του 2012. Η µεταβίβαση
µετοχών δεν θα θίγει τα στρατηγικά αποθέµατα ασφαλείας της χώρας.

• Υποθαλάσσιο κοίτασµα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» - Μετατροπή σε υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου
Το υποθαλάσσιο κοίτασµα/αποθήκη φυσικού αερίου
(φ.α.) «Νότια Καβάλα» ανακαλύφθηκε στις 31 Δεκεµβρίου 1972. Το κοίτασµα τέθηκε σε παραγωγή το 1981. Σήµερα, η εκµετάλλευσή του πραγµατοποιείται από ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρία, στην οποία το Δηµόσιο έχει παραχωρήσει το δικαίωµα εκµετάλλευσης. Η παρούσα άδεια εκµετάλλευσης λήγει στις 22/11/2014.
Το Δηµόσιο στοχεύει στη διερεύνηση της δυνατότητας και στην αξιολόγηση των εναλλακτικών τρόπων για
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την αξιοποίηση των αποκλειστικών δικαιωµάτων του επί
του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσµατος φυσικού αερίου
«Νότια Καβάλα» και ειδικότερα στις δυνατότητες µετατροπής του σε αποθηκευτικό χώρο φ.α. µέσω πώλησης
µέρους ή όλης της συµµετοχής του Δηµοσίου σε εταιρεία στην οποία θα εισφερθεί µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων του.
Η συναλλαγή για την πώληση των δικαιωµάτων αναµένεται να λάβει χώρα εντός του 1ου τριµήνου του 2013.

που έχουν δοθεί στις εταιρίες VODAFONE ΑΕ και WIND
ΑΕ λήγουν το Σεπτέµβριο 2012. Η Ελληνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (EETT) προγραµµατίζει τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού
για την εκχώρηση των δικαιωµάτων χρήσης των συχνοτήτων αυτών µετά τη λήξη των υφιστάµενων αδειών. Η
σχετική διαδικασία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός
του 4ου τριµήνου του 2011.

• Ψηφιακό Μέρισµα και Άλλες Συχνότητες
1.4.7 Τηλεπικοινωνίες & Ταχυδροµικές υπηρεσίες
• Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ A.E.)
Ο Όµιλος ΟΤΕ παρέχει µέσω της µητρικής εταιρείας
και των θυγατρικών της ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, επικοινωνία δεδοµένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες µισθωµένων γραµµών
στην Ελλάδα και στη περιοχή των Βαλκανίων. Σήµερα,
το ΕΔ κατέχει το 16% των µετοχών του ΟΤΕ ενώ ελέγχει επιπλέον 4% των δικαιωµάτων ψήφου από τις µετοχές του Οργανισµού που ανήκουν στο ΙΚΑ. Η Deutsche
Telekom (DT) κατέχει το 30% των µετοχών.
Μετά από συµφωνία ανάµεσα στο Δηµόσιο και στην
DΤ, η οποία κυρώθηκε µε νόµο το Μάιο 2008, το Δηµόσιο
πούλησε ποσοστό 3% των µετοχών του στην τελευταία
ενώ απέκτησε δύο δικαιώµατα πώλησης επιπλέον ποσοστού 5% και 10% αντίστοιχα. Η DT έχει αναλάβει τη διοίκηση του Οργανισµού ενώ το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα αρνησικυρίας στην λήψη σηµαντικών αποφάσεων όπως είναι ενδεικτικά θέµατα εταιρικής και επιχειρησιακής µορφής. Σύµφωνα µε το 2ο δικαίωµα πώλησης
που αφορά έως 10% των µετοχών του ΟΤΕ, αυτό µπορεί
να εξασκηθεί µερικώς ή ολικώς σε τιµή ίση µε τη µέση
σταθµισµένη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής του τελευταίου 20ηµέρου πριν την άσκηση του δικαιώµατος,
πλέον υπερτιµήµατος 15%.
Το Δηµόσιο έχει αποφασίσει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ µε την πώληση 10% των µετοχών του εντός του 2011, ενώ η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί το 2ο
τρίµηνο του 2011.

• Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ)
Η ελληνική ταχυδροµική υπηρεσία µετατράπηκε το
1970 σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και το 1996 έλαβε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας, λειτουργώντας µε
την επωνυµία «Ελληνικά Ταχυδροµεία» (ΕΛΤΑ). Από το
1998 είναι ο καθολικός πάροχος ταχυδροµικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Το Δηµόσιο κατέχει αυτή τη στιγµή
το 90% του µετοχικού κεφαλαίου, ενώ ποσοστό 10% ανήκει στο ΤΤ. Το Δηµόσιο σχεδιάζει την εντός του 1ου
τριµήνου του 2012 µερική ιδιωτικοποίηση της εταιρίας,
µε την πώληση τουλάχιστον του 40% των µετοχών σε
στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει και τη διοίκησή της.

• Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας (Ζώνη Συχνοτήτων 900 1800 MHz)
Οι συχνότητες 900 MHz, 1800 MHz και 2100 MHz χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 2G και 3G.
Τα δικαιώµατα χρήσης των συχνοτήτων των 900 MHz,

Το Δηµόσιο έχει τα δικαιώµατα χρήσης και στις ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων:
Στη ζώνη συχνοτήτων του ψηφιακού µερίσµατος (790862MHz).
Στη ζώνη των υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF bands IV
and V: 470-790 MHz)
Στη ζώνη πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF Band III:
174-230 MHz) και στη ζώνη L (1452 – 1492 MHz) καθώς
και στη ζώνη συχνοτήτων FM.
Στη ζώνη συχνοτήτων 2500-2690 MHz.
Από τις ανωτέρω συχνότητες, το ψηφιακό µέρισµα εκτιµάται ότι έχει την πιο µεγάλη αξία, καθώς πρόκειται
για µοναδικό περιουσιακό στοιχείο στην αγορά της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και είναι πιθανό η ζήτηση για τέτοιες συχνότητες να υπερβεί την υφιστάµενη προσφορά. Οι συναλλαγές για την παραχώρηση των σχετικών
δικαιωµάτων του Δηµοσίου αναµένεται να ολοκληρωθούν το 4ο τρίµηνο του 2012 και 4ο τρίµηνο του 2013.

1.4.8 Αµυντικές Βιοµηχανίες
• Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ)
Η ΕΑΣ ιδρύθηκε το 2004 ύστερα από συγχώνευση της
ΑΕ Ελληνικού Πυριτιδοποιείου & Καλυκοποιείου γνωστότερης ως “ΠΥΡΚΑΛ” και της “Ελληνικής Βιοµηχανίας
Όπλων ΑΕ” γνωστότερης ως “ΕΒΟ” και βρίσκεται υπό
τον πλήρη έλεγχο του Δηµοσίου. Ο Όµιλος ΕΑΣ δραστηριοποιείται µέσω της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της, σε δύο τοµείς: στο αµυντικό τοµέα µε την
κατασκευή όπλων φορητού οπλισµού, όλµων, οπλικών
και πυραυλικών συστηµάτων και πυροµαχικών και στον
πολιτικό τοµέα µε την παραγωγή εκρηκτικών για πολιτική χρήση, µεταλλικών κατασκευών, φυσιγγίων και ανεµογεννητριών. Η εταιρία είναι ζηµιογόνος µε συσσωρευµένα χρέη άνω του €1 δισ., τα οποία έχει µερικώς εγγυηθεί το Δηµόσιο.
Το Δηµόσιο σχεδιάζει την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας
µέσω της πώλησης του συνόλου των κατεχοµένων µετοχών της (99,8%) ή/και στοιχείων του πάγιου ενεργητικού
της σε στρατηγικό επενδυτή εντός του 4ου τριµήνου του
2011.

Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων ΑΕ (ΕΛΒΟ)
Η ΕΛΒΟ ιδρύθηκε το 1972 µε την επωνυµία ΣΤΑΓΙΕΡ
ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ και πήρε τη σηµερινή της ονοµασία το
1987. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή οχηµάτων για εµπορική και στρατιωτική χρήση.
Το 2000, µετά από διεθνή διαγωνισµό, η Μυτιληναίος
Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων, η ΜΕΤΚΑ – Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε και η Γενική Βιοµηχανική Ανώνυµη Εταιρία Αµυντικού Υλικού ανέλαβαν το 43% των µε-
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τοχών και τη διοίκηση της εταιρίας. Το Δηµόσιο κατέχει
σήµερα το 72,6% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΒΟ
και ο όµιλος Μυτιληναίου το 24%.
Το Δηµόσιο στοχεύει να ιδιωτικοποιήσει την εταιρία µε
την πώληση έως 100% του µετοχικού κεφαλαίου της σε
στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει και τη διοίκησή της εντός του 2012.
Η συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το 4ο
τρίµηνο του 2011.

1.4.9 Τραπεζικός Τοµέας
Ο βασικός στόχος του Δηµοσίου είναι να διασφαλίσει
τη σταθερότητα του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και να προωθήσει τη στρατηγική αναδιάρθρωσή του.

• Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (ΑΤΕ)
Η ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1929 και το 1991 απέκτησε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας. Εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 2000, ενώ αυτή τη στιγµή το Δηµόσιο κατέχει το
77.3% του µετοχικού της κεφαλαίου.
Λόγω της αδύναµης κεφαλαιακής της επάρκειας, των
θεµάτων πιστωτικού κινδύνου του δανειακού της χαρτοφυλακίου, των σηµαντικών µη τραπεζικών συµµετοχών
της, της υψηλής έκθεσής της σε οµόλογα του Δηµοσίου,
και του υψηλού λειτουργικού της κόστους, το Δηµόσιο
αποφάσισε να προχωρήσει άµεσα στην αναδιάρθρωση
της τράπεζας.
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης αυτής, η Γενική Συνέλευση των µετόχων της τράπεζας αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου ύψους €1.26 δισ., η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαµήνου 2011.
Με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το Δηµόσιο σκοπεύει να προχωρήσει στη µεταβίβαση του 26,2% των µετοχών του στον ιδιωτικό τοµέα την
περίοδο 1ου τριµήνου του 2012.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής της η ΑΤΕ προτίθεται να προχωρήσει στην πώληση
των συµµετοχών της, εξαιρουµένων των στρατηγικών
χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα συµµετοχών, σύµφωνα
µε τον κατωτέρω πίνακα:
I. Μη εισηγµένες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΔΩΔΩΝΗ
AIK BANK
ATEBANK ROMANIA
FBB
ΕΛΒΙΖ
ΣΕΚΑΠ

II. Εισηγµένες
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
OTE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΥΔΑΠ
ΚΑΕ

• Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ΑΤΕ (ΤΤ)
Το ΤΤ είναι µια από τις µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες από άποψη στοιχείων ενεργητικού και έχει υπάρξει ιστορικά ένα από τα ηγετικά πιστωτικά ιδρύµατα για λιανικές αποταµιεύσεις στην Ελλάδα. Παρέχει ένα ευρύ
φάσµα τραπεζικών προϊόντων µέσω του δικτύου των
136 υποκαταστηµάτων του στην Ελλάδα, καθώς και µέσω των περίπου 820 υποκαταστηµάτων των ΕΛΤΑ, δυνά-

µει του συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ των δύο εταιριών. Αυτή τη στιγµή του Δηµόσιο κατέχει το 34% του
µετοχικού κεφαλαίου του ΤΤ, ενώ στα ΕΛΤΑ ανήκει το
10%.
Το Δηµόσιο σκοπεύει να ιδιωτικοποιήσει περαιτέρω το
ΤΤ, πουλώντας το 34% των µετοχών του εντός του 4ου
τριµήνου του 2011.

• Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ΝΠΔΔ (ΤΠΔ)
Το ΤΠΔ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να αποδέχεται
παρακαταθήκες στην Ελλάδα και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµικών. Το ΤΠΔ έχει τη
δυνατότητα να παρέχει ένα περιορισµένο αριθµό πιστωτικών υπηρεσιών όπως την αποδοχή καταθέσεων, την
παροχή µακροχρόνιων στεγαστικών δανείων σε δηµόσιους υπαλλήλους και την παροχή δανείων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε λοιπούς οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα.
Το Δηµόσιο σχεδιάζει την αξιοποίηση της συµµετοχής
του ΤΠΔ µέσω εταιρίας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των εµπορικών δραστηριοτήτων του, σε εφαρµογή
του σχετικού νόµου, εντός του 2ου τριµήνου του 2012.
• Λοιπές συµµετοχές στον Τραπεζικό Τοµέα
Το Δηµόσιο έχει µειοψηφικές συµµετοχές στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος (1,2%), στην Τράπεζα Πειραιώς
(1,3%) και στην Alpha Bank (0,6%). Σχεδιάζει να πωλήσει
τις συµµετοχές του στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
και την Alpha Bank το 4ο τρίµηνο του 2011 και στην Τράπεζα Πειραιώς το 1ο τρίµηνο του 2012.

1.4.10 Μεταλλευτικές εταιρείες και Μεταλλεία
• ΛΑΡΚΟ ΑΕ (ΛΑΡΚΟ)
Η ΛΑΡΚΟ ιδρύθηκε το 1989, µετά την εκκαθάριση της
Ελληνικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής ΑΕ («Παλαιά ΛΑΡΚΟ»), η οποία είχε ιδρυθεί το 1963. Η ΛΑΡΚΟ
συγκαταλέγεται µεταξύ των µεγαλύτερων παραγωγών
σιδηρονικελίου στον κόσµο και δραστηριοποιείται στην
εκµετάλλευση, εξόρυξη και κατεργασία σιδηρονικελίου.
Αυτή τη στιγµή το Δηµόσιο συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µε ποσοστό 55,2%, ενώ το 33,4% ανήκει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το 11,4%
στη ΔΕΗ. Το Δηµόσιο σχεδιάζει εντός του 4ου τριµήνου
του 2011 την πώληση του 55,2% των µετοχών σε στρατηγικό επενδυτή παραχωρώντας παράλληλα και τη διοίκηση της εταιρίας.

• Αξιοποίηση µεταλλευτικών δικαιωµάτων (εξόρυξη
χρυσού, αργύρου, χαλκού)
Το Δηµόσιο προτίθεται να αξιοποιήσει τα δικαιώµατα
εσόδων που έχει σε υπό ανάπτυξη κοιτάσµατα, σε ορυχεία και µεταλλεία.
Τα δικαιώµατα εσόδων αναµένεται να παραχωρηθούν
το 4ο τρίµηνο του 2012 και 3ο τρίµηνο του 2013.

1.5 Ακίνητη περιουσία
• Δηµιουργία επενδυτικών χαρτοφυλακίων ακινήτων
Η Κυβέρνηση προωθεί µια σειρά από νοµοθετικές και
διοικητικές πρωτοβουλίες για να καθιερώσει και να εξα-
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σφαλίσει αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, όπως η ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας, κ.ά.. Η κυριότερη πρωτοβουλία είναι η δηµιουργία
του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, στο οποίο θα περιέλθουν µεταξύ άλλων περιουσιακών δικαιωµάτων και όλα τα ιδιωτικά ακίνητα του Δηµοσίου που µπορούν να αξιοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό θα επιταχυνθεί η διαδικασία µεταβίβασης µακροχρόνιας µίσθωσης ή άλλης αξιοποίησής τους, ενώ παράλληλα θα προβλεφθεί ταχύρρυθµη διαδικασία απόδοσης
χρήσεων γης όπου αυτό χρειάζεται.
Περαιτέρω, η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη διαδικασία
για τη δηµιουργία ενός πλήρους µητρώου δηµόσιων εµπορικών ακινήτων και για τη διαχείριση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων που θα δηµιουργηθούν. Ο πλήρης εντοπισµός, η καταχώρηση και ο χαρακτηρισµός των περιουσιακών στοιχείων αναµένεται να ολοκληρωθεί σε
τέσσερις φάσεις ανά εξάµηνο, ήτοι τον Ιούνιο και το Δεκέµβριο του 2011 και του 2012 αντίστοιχα. Μια δεύτερη,
παράλληλη διαδικασία πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιούνιο
του 2011 µετά την παράδοση της πρώτης κατάστασης αξιοποιήσιµων ακινήτων, η οποία περιλαµβάνει το σχηµατισµό χαρτοφυλακίων και την κατάλληλη επενδυτική αξιοποίηση µέσω εξειδικευµένων ΕΕΣ και άλλων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. Στην περίπτωση ακινήτων εθνικής σηµασίας, η βασική µέθοδος αξιοποίησης περιλαµβάνει την είσοδο ιδιωτικής τεχνογνωσίας και κεφαλαίου µέσω µακροχρόνιων συµβάσεων παραχώρησης ή
συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Η διαµόρφωση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των
προς αξιοποίηση ακινήτων θα είναι µία συνεχής διαδικασία που θα ξεκινήσει µετά την παράδοση της πρώτης κατάστασης των προς αξιοποίηση ακινήτων τον Ιούνιο
2011. Η διαδικασία αυτή θα αποδώσει ώριµες συναλλαγές στην αγορά από το 4ο τρίµηνο του 2011 έως το τέλος του 2015.
Έχει ήδη επιλεγεί συγκεκριµένος αριθµός σηµαντικού
µεγέθους ακινήτων από την ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου τα οποία αναµένεται να προσελκύσουν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και τα οποία ανήκουν σε κρατικές εταιρείες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Τα ακίνητα αυτά κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

Χώροι Γραφείων
Τα ακίνητα του Πίνακα 3.2, τα οποία διαχειρίζονται από την ΚΕΔ, έχουν επιλεχθεί µε βάση την υφιστάµενη
χρήση τους από δηµόσιους φορείς, σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια:
• Κτίρια σε µεγάλες αστικές περιοχές, όπως είναι
η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και άλλες µεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
• Ακίνητα που έχουν τη δυνατότητα πρόσθετων
χρήσεων (π.χ. γραφεία) πέραν των υφιστάµενων από κυβερνητικούς φορείς.
• Επιφάνεια κτιρίων
• Κτίρια µε µεγάλη ωφέλιµη ζωή
• Κτίρια στα οποία το ΕΔ είναι ο αποκλειστικός
χρήστης.
Το Δηµόσιο προτίθεται να αξιοποιήσει τα ακίνητα αυτά
συνθέτοντας χαρτοφυλάκιο και διαθέτοντας χρεόγραφα
έναντι των ακινήτων αυτών σε ιδιώτες µε τη µέθοδο της

πώλησης και επαναµίσθωσης των ακινήτων (sale &
leaseback). Η συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το 4ο τρίµηνο του 2011.

Κτηµατική Εταιρεία Δηµοσίου (ΚΕΔ)
Ο Πίνακας 3.3 περιλαµβάνει τριάντα ένα (31) αναξιοποίητα ακίνητα µε συνολική επιφάνεια 98 εκατ. τ.µ. περίπου, τα οποία αποτελούν το αρχικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, µε δυνατότητα αξιοποίησης σε τοµείς όπως είναι ο
τουρισµός, η αναψυχή, η οικιστική ανάπτυξη, καθώς και
άλλες οικονοµικές δραστηριότητες.

Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ETA)
Το ΕΔ είναι ο αποκλειστικός µέτοχος της ΕΤΑ, η οποία
διαχειρίζεται τουριστική δηµόσια ακίνητη περιουσία.
Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζεται ένα δείγµα δέκα (10) επιλεγµένων ακινήτων, µεταξύ άλλων, τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη δυνατότητα αξιοποίησης.

ΓΑΙΑΟΣΕ
Η ΓΑΙΑΟΣΕ αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ και
είναι η διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του. Στον
Πίνακα 3.5 παρουσιάζεται ένα δείγµα δεκαοκτώ (18) επιλεγµένων ακινήτων από το σύνολο του χαρτοφυλακίου
της που έχουν σηµαντική προοπτική αξιοποίησης.
Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν τα εν λόγω
ακίνητα είναι τα εξής:
• Η υφιστάµενη χρήση
• Οι µελλοντικές και δυνητικές χρήσεις των ακινήτων
• Οι ενέργειες και ο χρόνος που απαιτούνται για
την τεχνική ωρίµανση των έργων, καθώς και των
περιβαλλοντικών και άλλων περιορισµών
• Η εκτιµώµενη αξία και τα αναµενόµενα έσοδα
• Οι συνθήκες της αγοράς

• Περιοχή πρώην Διεθνούς Αερολιµένα Ελληνικού
(Ελληνικό)
Το Ελληνικό αποτελεί µια έκταση 5.500 στρεµµάτων,
όπου ήταν εγκατεστηµένος για 60 χρόνια, µέχρι το
2001. Η έκταση βρίσκεται περίπου 9 χιλιόµετρα νοτιο-ανατολικά του κέντρου της Αθήνας, καταλαµβάνοντας µια
εκτεταµένη παραλιακή περιοχή. Το ακίνητο βρίσκεται
κοντά σε οικιστικές περιοχές υψηλής αξίας, το Golf Club
της Γλυφάδας και τη µαρίνα του Ελληνικού και ευνοείται
από µια µακρά παραλιακή γραµµή. Στην περιοχή βρίσκεται µια σειρά από ολυµπιακές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και ένα εκθεσιακό κέντρο, ωστόσο το µεγαλύτερο
τµήµα της επιφάνειάς της παραµένει αναξιοποίητο. Το
Ελληνικό θεωρείται ως το µεγαλύτερο παραλιακό αστικό
ακίνητο στην Ευρώπη.
Το Δηµόσιο αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη
της περιοχής του Ελληνικού µέσω αποκρατικοποίησης
χρησιµοποιώντας fast-track διαδικασίες. Αναµένεται ότι
οι σχετικές συναλλαγές, οι οποίες προσδοκάται να λάβουν χώρα µεταξύ 4ου τριµήνου του 2011- 4ου τριµήνου
του 2012, θα περιλαµβάνουν διακρατικές συµφωνίες
ή/και συµφωνίες µε ιδιώτες µέσω διαγωνισµών.
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2. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2011-2015
Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής εκφράζει τη φιλοσοφία της µετάβασης σε πολυετείς
προϋπολογισµούς και του πολυετούς προγραµµατισµού
των δηµόσιων οικονοµικών ολόκληρης της γενικής κυβέρνησης.
Πιο συγκεκριµένα, αποτυπώνει τα όρια και τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται για την περίοδο 2011-2015,

ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες όλων των υποτοµέων
της γενικής κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένου και του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, καθώς και του ύψους του χρέους γενικής κυβέρνησης.
Τα όρια και οι δεσµεύσεις αυτές αναλαµβάνονται σε
σχέση µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους που έχουν τεθεί για όλη τη διάρκεια της περιόδου στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας που έχει αναληφθεί για την έξοδο
της χώρας από την κρίση.
Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγι-
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κής παρουσιάζεται στον πίνακα 3.6.
Η εφαρµογή των παρεµβάσεων, όπως αυτές κατανέµονται κατ’ έτος, έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική
µείωση των πληρωµών για τόκους σε δεδουλευµένη βάση. Η µείωση αυτή, που αθροιστικά στο σύνολο της περιόδου ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ, οφείλεται στη µείωση των ελλειµµάτων που θα πρέπει να χρηµατοδοτηθούν
και, άρα, σε µικρότερο δανεισµό κατά τη διάρκεια της

περιόδου. Το γεγονός αυτό, δηλαδή η δευτερογενής επίδραση των παρεµβάσεων, µειώνει το δηµοσιονοµικό
κενό που εµφανίζεται στον πίνακα του βασικού σεναρίου, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται λιγότερες παρεµβάσεις.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι παρεµβάσεις που θεωρητικά απαιτούνται για την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού της περιόδου ανέρχονται σε 27.092
εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά, οι παρεµβάσεις που υιοθετούνται ανέρχονται σε 28,3 δισ. ευρώ περίπου, ώστε να υπάρχει ένα σχετικό απόθεµα ασφαλείας, αφού οι προβλέψεις για την απόδοση των παρεµβάσεων για µια περίοδο πέντε ετών (2011-2015) είναι λογικό, από στατιστικής άποψης, να περιέχουν κάποιο µικρό ποσοστό επισφάλειας.
Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι µετά την πραγµατοποίηση
των παρεµβάσεων επιτυγχάνονται σε όλο το διάστηµα
της περιόδου 2011-2015, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.8.
Κατά τα έτη 2012-2015 παρατηρείται υπερκάλυψη των
στόχων, δηλαδή επιτυγχάνεται καλύτερο δηµοσιονοµικό

αποτέλεσµα από τον αντίστοιχο στόχο του έτους, πλην
του έτους 2015 όπου το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης
διαµορφώνεται στο -1,1% του ΑΕΠ.
Η επιλογή της πολιτικής αυτής ως προς τη χρονική κατανοµή των παρεµβάσεων έγινε:
• για τη διατήρηση της δυναµικής της δηµοσιονοµικής προσπάθειας στα πρώτα χρόνια της περιόδου,
• για την όσο το δυνατόν νωρίτερα εξασφάλιση ισχυρών περιθωρίων ασφαλείας έναντι του επιδιωκόµενου στόχου στο τέλος της περιόδου,
• για τη δυνατότητα παρέµβασης εκ του ασφαλούς στην περίπτωση µειωµένης απόδοσης κάποιων µέτρων.

Αντίστοιχα, το έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης µετά τις προσαρµογές κατά ESA95 το 2015 µειώνεται από
14,9% στο βασικό σενάριο σε 6,6% του ΑΕΠ στο ΜΠΔΣ..
Ένα πολύ σηµαντικό γεγονός είναι ότι µε τη σύµµετρη
πραγµατοποίηση παρεµβάσεων σε όλους τους υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης, οι υποτοµείς αυτοί (ΟΤΑ,
ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΟΚΑ), ήδη από το 2012, παρουσιάζουν

πλεονάσµατα χωρίς να επιβαρύνουν πλέον την κεντρική
κυβέρνηση.
Σηµαντική επίσης είναι η µείωση των τόκων που, σε δεδουλευµένη βάση, µειώνονται από 30.900 εκατ. ευρώ
στο βασικό σενάριο το 2015 σε 24.700 εκατ. ευρώ στο
ΜΠΔΣ (σενάριο µε παρεµβάσεις).

Μια συνοπτική παρουσίαση της ανωτέρω επίδρασης
ως προς τις πληρωµές για τόκους παρουσιάζεται στον

35

πίνακα 3.7.
Εφόσον η δηµοσιονοµική εξυγίανση ενισχυθεί από το
πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της
περιουσίας του Δηµοσίου, τότε οι δεδουλευµένοι τόκοι
κεντρικής κυβέρνησης µειώνονται κατά 3.000 εκατ. επιπλέον το 2015 φθάνοντας τα 21.700 εκατ. ευρώ.
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης µετά από ανοδική

πορεία µέχρι το έτος 2013 έως το 167% του ΑΕΠ, αρχίζει σταδιακά να αποκλιµακώνεται στα δύο τελευταία
χρόνια της περιόδου και να διαµορφώνεται στο 159,3%
του ΑΕΠ το 2015. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τα
υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα γενικής κυβέρνησης,
καθιστά µεν το χρέος βιώσιµο αλλά προδιαγράφει πολύ
αργή µείωση.

Η ανωτέρω διαµόρφωση του χρέους, στο σενάριο µε
παρεµβάσεις, δείχνει το αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, που προέρχεται από τη µείωση των ελλειµµάτων και τη δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµάτων, βασιζόµενη αποκλειστικά και µόνο σε µια σειρά παρεµβάσεων που αφορούν µείζονες κατηγορίες δαπανών
και εσόδων, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω.
Αν στο ανωτέρω σενάριο προστεθεί και η επίδραση
των αποκρατικοποιήσεων, τότε το χρέος αρχίζει να µειώνεται ήδη από το 2013, φθάνοντας το 2015 στο 139,5%
του ΑΕΠ, γεγονός που το καθιστά απόλυτα βιώσιµο, α-

φού µειώνεται µε ταχύτερους ρυθµούς.
Η ανωτέρω εξέλιξη καταδεικνύει την ανάγκη υιοθέτησης του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δηµοσίου, αφού εξασφαλίζει τη
γρήγορη και αξιόπιστη µείωση του χρέους, καθώς και τη
µελλοντική βιωσιµότητά του, ενώ απελευθερώνει σηµαντικά ποσά από τις πληρωµές για τόκους, που θα µπορούν να κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις για
την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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3. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Η Κυβέρνηση, µε δεδοµένους τους στόχους ελλείµµατος και χρέους της περιόδου 2011-2015 και έχοντας
πλήρη επίγνωση των τόσο µεγάλων θυσιών που καλείται
να αναλάβει ο ελληνικός λαός στο σύντοµο διάστηµα
της επόµενης τετραετίας, επεδίωξε την ανάληψη συγκεκριµένων µέτρων, που επιδιώκουν όχι µόνο το χαρακτήρα ταµειακής αύξησης των εσόδων και µείωσης των δαπανών, αλλά και την υλοποίηση και προαγωγή των στόχων για τα έσοδα και τις δαπάνες που έχουν τεθεί, µέσω
µόνιµων διαρθρωτικών παρεµβάσεων σε όλους τους υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης.
Η συνολική δηµοσιονοµική προσπάθεια που αναλαµβάνεται ανέρχεται σε 28,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων:

• 6,5 δισ. ευρώ αφορούν στην πραγµατοποίηση παρεµβάσεων στο 2011 για κάλυψη εκείνου του µέρους
της δηµοσιονοµικής απόκλισης του 2010 που επηρεάζει
το 2011 λόγω της µεγαλύτερης από την αρχικά προβλεπόµενη ύφεσης, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους απόκλισης αυτών καθ’ εαυτών των δηµοσιονοµικών µεγεθών του 2011 κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού
του 2011.
• 21,8 δισ. ευρώ αφορούν στην πραγµατοποίηση παρεµβάσεων στην περίοδο 2012-2015 µε στόχο να µειωθεί το έλλειµµα κατά 14,2 δισ. ευρώ. Από αυτά περίπου
παρεµβάσεις ύψους 1,37 δισ. παραµένουν απροσδιόριστες και αφορούν το έτος 2015. Η συγκεκριµένη δηµοσιονοµική προσπάθεια συνίσταται σχεδόν κατά 1/2 σε
µείωση των δαπανών και 1/2 σε αύξηση των εσόδων.
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Η κατανοµή των παρεµβάσεων στη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου είναι εµπροσθοβαρής και παρουσιάζεται κατ’ έτος ως εξής:
•
•
•
•
•

Το 2011
Το 2012
Το 2013
Το 2014
Το 2015

6,5 δισ. ευρώ ή
6,8 δισ. ευρώ ή
5,2 δισ. ευρώ ή
5,4 δισ. ευρώ ή
4,3 δισ. ευρώ ή

23,1% των συνολικών µέτρων
24,0% των συνολικών µέτρων
18,5% των συνολικών µέτρων
19,3% των συνολικών µέτρων
15,1% των συνολικών µέτρων

Στον πίνακα 3.11 γίνεται η εξειδίκευση των παρεµβάσεων ανά βασική κατηγορία. Κάποιες από τις παρεµβάσεις αυτές δεν έχουν άµεσα ταµιακό αποτέλεσµα, αλλά

συµβάλλουν στη δηµιουργία των απαραίτητων δοµών,
που θα οδηγήσουν σε ένα µόνιµο και υγιές σύστηµα διαχείρισης δαπανών και εσόδων, σε όλο το εύρος της κρατικής δραστηριότητας.
Όπως γίνεται αντιληπτό, επιχειρείται για πρώτη φορά
στη χώρα µας η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση όλων
ανεξαιρέτως των υποτοµέων της γενικής κυβέρνησης.
Θα πρέπει όµως να τονιστεί ότι αυτή η νέα διαχείριση
δεν αφορά τα ελλείµµατα που προκαλούνται από κοινωνικές παροχές προς τις ευπαθείς οµάδες, αλλά αποσκοπεί στη µείωση των ελλειµµάτων που προκαλούνται από
κακοδιαχείριση, διαρθρωτικές αγκυλώσεις ή τέλος, από
παγιωµένες επί χρόνια αδυναµίες ή/και συµπεριφορές.
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3.1 Κύριες παρεµβάσεις πολιτικής µε δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις στον προϋπολογισµό του 2012
Ειδικά για το 2012, το οποίο αποτελεί το έτος προϋπολογισµού, γίνεται ειδική, πιο αναλυτική αναφορά στις
νέες παρεµβάσεις που θα εισαχθούν κατά το έτος αυτό,
προκειµένου να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι.
Για την επίτευξη του στόχου του ελλείµµατος γενικής
κυβέρνησης σε 5,9% του ΑΕΠ το 2012, προβλέπονται
συνολικά έσοδα ύψους 99,8 δισ. ευρώ ή 43,7% του ΑΕΠ,
και συνολικές δαπάνες ύψους 113,6 δισ. ευρώ ή 49,7%
του ΑΕΠ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η συνολική
επίπτωση των παρεµβάσεων (παλαιών και νέων) ανέρχεται σε 6,8 δισ. ευρώ.
Τα κύρια νέα µέτρα από πλευράς δαπανών αφορούν
τις εξής βασικές κατηγορίες:
• εξορθολογισµό της µισθολογικής δαπάνης (660 εκατ. ευρώ),
• µείωση λειτουργικών δαπανών και λοιπών εξόδων
(90 εκατ. ευρώ) µέσω της υλοποίησης της διαδικασίας ηλεκτρονικών προµηθειών για τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα, εξοικονόµησης δαπανών ενέργειας, µείωσης
δαπανών για ενοίκια, µείωσης των τηλεπικοινωνιακών
δαπανών µέσω του Σύζευξις κ.λπ.,
• µείωση του διοικητικού κόστους του ΕΣΠΑ (154 εκατ. ευρώ),
• συγχωνεύσεις /καταργήσεις και περικοπές επιχορηγήσεων φορέων (90 εκατ. ευρώ),
• αναδιάρθρωση ΔΕΚΟ (414 εκατ. ευρώ),
• µείωση δαπανών περίθαλψης (204 εκατ. ευρώ) µέσω
του νέου υγειονοµικού χάρτη, της επανεξέτασης του έργου και των δαπανών των εποπτευόµενων εξωνοσοκοµειακών φορέων, της εισαγωγής κεντρικού συστήµατος

προµηθειών των νοσοκοµείων, της µείωσης του κόστους
περίθαλψης ανά περιστατικό και της έναρξης λειτουργίας του Εθνικού Οργανισµού Πρωτογενούς Περίθαλψης,
• µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης µε την πλήρη υλοποίηση του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (493 εκατ. ευρώ),
• µείωση των δαπανών για κοινωνική ασφάλιση (1.260
εκατ. ευρώ), µέσω προσαρµογής των επικουρικών συντάξεων, εξορθολογισµού των επιδοµάτων και του αριθµού των δικαιούχων ΟΕΕ και ΟΕΚ, µείωσης συντάξεων
ΟΓΑ και εισαγωγής αυστηρότερων κριτηρίων για τους δικαιούχους, µείωσης των δαπανών για επιδόµατα κοινωνικής ασφάλισης µέσω επανελέγχου των στοιχείων των
δικαιούχων,
• µείωση δαπανών ΟΤΑ µε περικοπή επιχορηγήσεων
σε ΟΤΑ (250 εκατ. ευρώ).
Αντίστοιχα τα νέα µέτρα από πλευράς εσόδων εµπίπτουν στις εξής γενικές κατηγορίες:
• αύξηση φορολογικών εσόδων (2.880 εκατ. ευρώ )
• αύξηση ασφαλιστικών εισφορών ΟΚΑ (260 εκατ. ευρώ)
• αύξηση εσόδων ΟΤΑ (105 εκατ. ευρώ).
Από τα ανωτέρω, διαφαίνεται σαφώς ότι η Ελλάδα εφαρµόζει ένα πρόγραµµα ταχείας δηµοσιονοµικής προσαρµογής προκειµένου να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη δυνατή έξοδο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων µε τους καλύτερους δυνατούς όρους.
Στόχος και στα επιµέρους έτη της περιόδου που καλύπτει το ΜΠΔΣ είναι η δηµοσιονοµική προσαρµογή να γίνει δίνοντας έµφαση σε περισσότερες και σηµαντικές
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και χωρίς την επιβάρυνση
των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
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4. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η ενοποιηµένη κατάσταση της γενικής κυβέρνησης
παρουσιάζει τη συγκεντρωτική καθαρή εικόνα όλων των
υποτοµέων της γενικής κυβέρνησης (κράτος, Ν.Π.Δ.Δ.,

ΟΚΑ, ΟΤΑ, νοσοκοµεία, επαναταξινοµηµένες ΔΕΚΟ), κατά γενικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων. Η εικόνα των
µεγάλων κατηγοριών εσόδων και δαπανών της γενικής
κυβέρνησης πριν και µετά τις δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις σε ενοποιηµένη βάση, παρουσιάζεται στον πίνακα
3.12.
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Η ενοποίηση όλων των υποτοµέων σε ένα ενιαίο σύνολο συνεπάγεται την ενοποίηση: α) των συναλλαγών µεταξύ των υποτοµέων και β) των ενδοτοµεακών συναλλαγών εντός των υποτοµέων.
Με την έννοια αυτή γίνεται εκκαθάριση όλων των συναλλαγών που, στο πλαίσιο της γενικής κυβέρνησης, αποτελούν έξοδο για έναν υποτοµέα και ισόποσο έσοδο
για κάποιον άλλο. Για παράδειγµα, η επιχορήγηση ενός
Ν.Π.Δ.Δ. από τον τακτικό προϋπολογισµό αποτελεί δαπάνη του κράτους και ισόποσο έσοδο του Ν.Π.Δ.Δ., συνεπώς, το συγκεκριµένο ζεύγος των συναλλαγών αυτών

πρέπει να απαλειφθεί αφού διογκώνει πλασµατικά τις
δαπάνες και τα έσοδα των υποτοµέων σε ενοποιηµένο
επίπεδο.
Συνεπώς, η ενοποιηµένη κατάσταση της γενικής κυβέρνησης παρουσιάζει τα καθαρά έσοδα και τις καθαρές
δαπάνες, και συνεπώς την πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα του συνόλου της γενικής κυβέρνησης.
Η εικόνα διαφοροποιείται σηµαντικά σε σχέση µε την
αντίστοιχη εικόνα του βασικού σεναρίου παρουσιάζοντας προοδευτική µείωση των δαπανών και αύξηση των
εσόδων σε όλη την περίοδο.

Στο σκέλος των δαπανών το ΜΠΔΣ επιχειρεί για πρώτη φορά όχι µόνο τη µείωσή τους, αλλά και ένα στοχευµένο εξορθολογισµό της σύνθεσης των δαπανών της γενικής κυβέρνησης.

Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης από 51,4% του ΑΕΠ το 2011 στο βασικό σενάριο µειώνονται σε 44,8% του
ΑΕΠ το 2015 στο σενάριο µετά την πραγµατοποίηση παρεµβάσεων, παρουσιάζοντας µείωση κατά 6,6% ποσοστιαίες µονάδες στο διάστηµα 2011-2015.
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5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

5.1 Δηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ)
Με την πρόσφατη νοµοθεσία που ισχύει από 1.1.2011,
η Ειδική Γραµµατεία για τις ΔΕΚΟ (ΕΓΔΕΚΟ) εποπτεύει
πάνω από 150 νοµικά πρόσωπα (ΔΕΚΟ) µε ένα αντικείµενο δραστηριοτήτων ιδιαίτερα ποικιλόµορφο, που περιλαµβάνει ΔΕΚΟ που λειτουργούν σε ανταγωνιστικούς,

Το βασικό σενάριο
Το βασικό σενάριο ήδη ενσωµατώνει τα πλεονεκτήµατα από τα προγράµµατα αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ και του
ΟΑΣΑ, συµπεριλαµβανοµένων και των θυγατρικών τους.
Αυτά τα προγράµµατα, που ξεκίνησαν το 2011, προβλέπουν δραστική µείωση στις δαπάνες σχετικά µε τις αµοιβές των υπαλλήλων (µέσω της µεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού σε άλλους τοµείς της γενικής κυβέρνησης και άλλα µέτρα), καθώς και στις λειτουργικές δαπάνες.
Στο βασικό σενάριο, οι επαναταξινοµηµένες ΔΕΚΟ εµφανίζονται µε θετικό ισοζύγιο (πλεόνασµα) καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιόδου 2011-2015. Ωστόσο, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι δανειακές τους υποχρεώσεις (που καταλήγουν σε καταπτώσεις εγγυήσεων), που
κυµαίνονται σε 1,5-2,0 δισ. ευρώ ετησίως, καλύπτονται
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

To ΜΠΔΣ
Ο στόχος των εξοικονοµήσεων της τάξης των περίπου
1.410 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2012-2015 για τις επαναταξινοµηµένες ΔΕΚΟ υπό το ΜΠΔΣ, περιλαµβάνει
αυξήσεις στα έσοδα και µειώσεις στα έξοδα, είτε λόγω
περικοπής των µισθών ή των λειτουργικών δαπανών, είτε

πλήρως ή µερικώς απελευθερωµένους τοµείς που διέπονται εν µέρει ή και καθόλου από κανονιστικά πλαίσια και
σε ΔΕΚΟ που λειτουργούν για να εφαρµόσουν κυβερνητικές πολιτικές. Το 2010, περίπου 20 ΔΕΚΟ επαναταξινοµήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ εντός της γενικής κυβέρνησης, και είναι οι εξής:
Κοινωνία της Πληροφορίας, Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης-ΜΟΔ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Αττικό Μετρό, ΕΟΤ, ΕΤΕΡΠΣ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΕΑΣ, ΟΣΕ,
ΟΣΕ και ΕΔΙΥΥ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΑΜ ΑΕ, ΕΡΤ, Ηλεκτροµηχανική και ΚΕΕΛΠΝΟ.

λόγω συγχώνευσης ή κατάργησης των ΔΕΚΟ:
• Παρεµβάσεις που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων του ΟΣΕ, του ΟΑΣΑ της ΕΡΤ και άλλων ΔΕΚΟ κατά
240 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2013-2015.
• Παρεµβάσεις πολιτικής µε έναρξη το 2012 που έχουν ως σκοπό τη µείωση των δαπανών των ΔΕΚΟ κατά,
τουλάχιστον 480 εκατ. ευρώ έως το 2015 σε σχέση µε το
βασικό σενάριο, µέσω της µείωσης των δαπανών του
προσωπικού και άλλων λειτουργικών δαπανών.
• Εξοικονοµήσεις από την αναδιοργάνωση, τις συγχωνεύσεις ή την κατάργηση των ΔΕΚΟ κατά τουλάχιστον 490 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2012-2015.
• Έσοδα από την πώληση των παγίων που σχετίζονται
µε µη βασικές δραστηριότητες, κατά τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ την περίοδο 2012-2015.

Πρόγραµµα Δράσης (αναφερόµενο σε όλες τις ΔΕΚΟ)
Ο κύριος στόχος του µεσοπρόθεσµου στρατηγικού
πλαισίου 2012-2015 για την αναδιοργάνωση των ΔΕΚΟ,
είναι η δηµιουργία αξίας για την ενίσχυση της συµβολής
τους στους δηµοσιονοµικούς στόχους που έχουν τεθεί
µέσω της γενικής αναδιοργάνωσης και της βελτίωσης
του ρόλου και της επίδρασής τους στο κοινωνικό και οικονοµικό λειτουργικό πλαίσιο.
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Η µεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί προκειµένου να αποφασιστεί η άµεση αποκρατικοποίηση, η
αναδιοργάνωση ή την κατάργηση µιας ΔΕΚΟ µε εµπορική δραστηριότητα, βασίζεται σε συγκεκριµένα κριτήρια
µε πρώτο, το βαθµό στον οποίο µια ΔΕΚΟ αναλαµβάνει
στρατηγικό ρόλο στον τοµέα δράσης της. Μετά, η ΔΕΚΟ
εξετάζεται, σε όρους χρηµατοοικονοµικής εξυγίανσης,
καθώς και η δυναµική για βελτίωση, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης. Για τις ΔΕΚΟ µε µη εµπορική δραστηριότητα, το πρώτο κριτήριο είναι ο βαθµός στον οποίο µια ΔΕΚΟ καλύπτει µια υποχρέωση του Δηµοσίου στον τοµέα
δραστηριότητάς της.
Το πρόγραµµα δηµιουργίας αξίας περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:
• Εκτίµηση της αξίας των ΔΕΚΟ υπό την τρέχουσα
κατάστασή τους.
• Συλλογή πληροφόρησης για συγκριτική ανάλυση
(Benchmarking).
• Ανάλυση του κενού µεταξύ της απόδοσης των ΔΕΚΟ και της απόδοσης που η διεθνής εµπειρία θεωρεί ως
πρότυπο σε ανάλογες περιπτώσεις.
• Αξιολόγηση των µελλοντικών επιδόσεων από τη δηµιουργία αξίας.
Λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς πρακτικές, καθώς και
την κατάσταση στην Ελλάδα, είναι εµφανές ότι οι κύριες
πηγές οφέλους µπορούν να προέλθουν από τις βασιζόµενες σε εµπορικά κίνητρα ΔΕΚΟ. Η επιτυχία του προγράµµατος δηµιουργίας αξίας εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριµένων στρατηγικών, εµπορικών, διαρθρωτικών και οικονοµικών δυνατοτήτων, καθώς και ικανοτήτων σε ανθρώπινους πόρους.
Οι στόχοι δηµοσιονοµικής βελτίωσης 2012-2015 των
ΔΕΚΟ µε εµπορική δραστηριότητα είναι συνάρτηση των
κατωτέρω:
• Αύξηση εσόδων,
• Εξορθολογισµός κόστους,
• Κεφαλαιακή διάρθρωση,
• Από-επενδύσεις επιχειρήσεων,
• Αξιοποίηση παγίων.

5.2 Τοπική αυτοδιοίκηση
Η αναµόρφωση του κράτους µέσω της ενίσχυσης της
αποκέντρωσης, καθώς και η επανίδρυση της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα µοντέρνο και αποτελεσµατικό κράτος. Με την εφαρµογή του «Καλλικράτη», µεταφέρθηκαν σηµαντικές αρµοδιότητες στην αυτοδιοίκηση.
Οι στατιστικές του προγράµµατος «Καλλικράτης» είναι οι εξής:
• 1.034 OTA (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) α΄
βαθµού συγχωνεύτηκαν σε µόνο 325 δήµους.
• 76 νοµοί και επαρχίες συγχωνεύτηκαν σε 13 Περιφέρειες µε αιρετή διοίκηση. Επιπλέον, οι 13 Περιφέρειες
περιορίστηκαν σε 7 Αποκεντρωµένες Διοικήσεις.
• Τα σχεδόν 6.000 νοµικά πρόσωπα των δήµων συγχωνεύθηκαν σε λιγότερα από 1.500.
• Οι αµειβόµενες θέσεις των αιρετών αξιωµατούχων

περιορίστηκαν σε 16.657 από 30.795.
• Τα περίπου 60.000 διοικητικά µέλη των νοµικών
προσώπων και των επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού περιορίστηκαν σε λιγότερα από 20.000.
• Ο αριθµός των οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες
περιορίστηκε σε 30.000.
Ταυτόχρονα, ακολουθώντας µια πολιτική εφαρµοσµένη από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον εξορθολογισµό των
διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού µε σύµβαση από τους δήµους και τις νοµαρχίες και τις συµβάσεις έργου, σηµαντικές εξοικονοµήσεις επιτεύχθηκαν, που ήδη
ανέρχονται σχεδόν στο 50% των θέσεων, συγκρινόµενες µε το 2009. Για το έτος 2011 οι θέσεις αυτές έχουν
οριστεί κατ’ ανώτατο όριο σε 8.458.
Επιπλέον, το πρόγραµµα «Καλλικράτης» έχει καθορίσει:
• τον ανεξάρτητο έλεγχο της νοµιµότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης, συµπεριλαµβανοµένου του προϋπολογισµού τους, µε την ίδρυση µιας Ανεξάρτητης Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
• το λογιστικό έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων και των επιχειρήσεών τους,
• την υποχρέωση να απεικονίζουν τα έσοδα, τις δαπάνες, τα στοιχεία ισοζυγίου, τα στοιχεία καθαρής θέσης, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τους σε µια
Κεντρική Βάση Δεδοµένων που προσφέρει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά και στην ανεξάρτητη Ελληνική Στατιστική Αρχή και να έχουν άµεση και έγκυρη πληροφόρηση για τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά τους στοιχεία. Για την
εξασφάλιση πραγµατικά αξιόπιστων προϋπολογισµών, έχει προβλεφθεί και εφαρµόζεται µια διαδικασία υποχρεωτικής επανεξέτασης του προϋπολογισµού στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα έσοδα των 6 πρώτων µηνών είναι χαµηλότερα συγκρινόµενα µε αυτά των αρχικών προβλέψεων.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα Δράσης που υποστηρίζει τους Δήµους και τις Περιφέρειες στοχεύει
στον εξορθολογισµό και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους, την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τον
πολίτη, τη συνεχή αξιολόγηση των Δήµων και των Περιφερειών και τη δηµιουργία αυτοδιοικούµενων φορέων
µε µεγαλύτερη διαφάνεια και πόλους δηµιουργίας συνθηκών για την ανάπτυξη.

Το βασικό σενάριο
Παρά τον παραπάνω µετασχηµατισµό, στο βασικό σενάριο, το ενοποιηµένο ισοζύγιο της τοπικής κυβέρνησης
αναµένεται να είναι αρνητικό (έλλειµµα) καθ’ όλη την
περίοδο 2011-2015, εξαιτίας της ίδιας της διαδικασίας αναδιοργάνωσης καθώς και του ύψους των ανεξόφλητων
οφειλών (περίπου 900 εκατ. ευρώ) και του χρέους (περίπου 2 δισ. ευρώ) τα οποία είχαν σωρευτεί πριν την εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτης».
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Το Πρόγραµµα ΜΠΔΣ
Οι αποδόσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση θα προσαρµοσθούν βάσει της επικαιροποίησης του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής (ΠΟΠ) µε στόχο να έχουν οι
ΟΤΑ ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς.
Ο δηµοσιονοµικός στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης
στο ΜΠΔΣ ύψους περίπου 1.355 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2012-2015, περιλαµβάνει αυξήσεις στα έσοδα και
µειώσεις στα έξοδα:
• Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ που στοχεύει σε εξοικονόµηση 755 εκατ. ευρώ.
• Παρεµβάσεις που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων από διόδια, τέλη, δικαιώµατα, καθώς και εκµετάλλευση της περιουσίας των ΟΤΑ λόγω οικονοµιών κλίµακας στα συστήµατα είσπραξης εσόδων µε τη συγχώνευση των τοπικών διοικήσεων. Η αύξηση εκτιµάται στα 500
εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2012-2015.
• Παρεµβάσεις πολιτικής που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων κατά, τουλάχιστον, 100 εκατ. ευρώ έως
το 2015 από τη φορολογική συµµόρφωση µετά τη θέσπιση φορολογικής ενηµερότητας για δηµοτικούς φόρους.

5.3 Νοµικά πρόσωπα
Το καθεστώς των νοµικών προσώπων
Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),
το Μάρτιο υπήρχαν καταγεγραµµένα 311 νοµικά πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόµενα από
την κεντρική κυβέρνηση (π.χ. υπουργεία) στην Ελλάδα.

Πέραν των ανωτέρω φορέων, υπάρχουν και άλλα νοµικά πρόσωπα τα οποία λαµβάνουν σήµερα ορισµένου είδους κρατική επιχορήγηση, τα οποία όµως δεν εντάσσονται στην κεντρική κυβέρνηση.
Σήµερα υπάρχουν τουλάχιστον 3 µητρώα νοµικών
προσώπων:
• το µητρώο του ΓΛΚ, που ήταν σε χρήση µέχρι το
2011 και περιλαµβάνει 5.119 νοµικά πρόσωπα,
• το µητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας και
• το µητρώο της ΕΛΣΤΑΤ.
Παρόλο που το µητρώο της ΕΛΣΤΑΤ θεωρείται το επίσηµο, η τελευταία συνεργάζεται µε την Eurostat, για την
προετοιµασία ενός ολοκληρωµένου µητρώου των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από όλα τα υπουργεία, µε το προσχέδιο να αναµένεται στα µέσα Ιουνίου 2011.
Πέραν των νοµικών προσώπων της γενικής κυβέρνησης, τα ισοζύγια των οποίων αναφέρονται στον πίνακα
3.15, επίσης τουλάχιστον 500 νοµικά πρόσωπα εκτός γενικής κυβέρνησης λαµβάνουν κρατική επιχορήγηση ύψους 1,7 δισ. ευρώ το 2011 (εκ των οποίων 679 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισµού
και 1,01 δισ. ευρώ από το ΠΔΕ). Αυτό το ποσό των συνολικών µεταβιβάσεων είναι σηµαντικό, τουλάχιστον ως
προς το ύψος των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού και υπό το πρίσµα των µέτρων που πρέπει να ληφθούν για το ΜΠΔΣ.
Ωστόσο, για τους σκοπούς του ΜΠΔΣ µόνο τα νοµικά
πρόσωπα, δηλαδή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός γενικής
κυβέρνησης αναλύονται παρακάτω.
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Βασικό σενάριο
Το κύριο µέτρο στο βασικό σενάριο (αν και δεν έχει θεσµοθετηθεί) είναι η µείωση στις επιχορηγήσεις από τον
τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό και τους αποδιδόµενους πόρους κατά 10% ετησίως κατά τα έτη 2012-2015,
µειώνοντας έτσι τα έσοδα των νοµικών προσώπων κατά
243 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το ύψος των επιχορηγήσεων
από το ΠΔΕ αναµένεται να µειωθεί κατά 222 εκατ. ευρώ.
Παρόλα αυτά, οι δαπάνες των νοµικών προσώπων εκτιµάται ότι θα µείνουν σχεδόν αµετάβλητες, οδηγώντας
σε ελλείµµατα κατά τα έτη 2012-2015. Προκειµένου να ισοσκελισθούν οι προϋπολογισµοί των νοµικών προσώπων, οι δαπάνες χρειάζεται να µειωθούν κατά 440 εκατ.
ευρώ κατά τα έτη 2012-2015.
Μέτρα εξοικονόµησης του ΜΠΔΣ από τα νοµικά πρόσωπα
Ο στόχος της εξοικονόµησης για τα νοµικά πρόσωπα
στο ΜΠΔΣ περιλαµβάνει σχεδόν αποκλειστικά µειώσεις
στις δαπάνες συνολικού ύψους 625 εκατ. ευρώ, είτε µέσω περικοπών µισθών ή λειτουργικών δαπανών, είτε µέσω συγχωνεύσεων ή κατάργησης φορέων και αφορά σε:
• παρεµβάσεις πολιτικής µε έναρξη το 2011 µε σκοπό
τη µείωση των δαπανών των νοµικών προσώπων της γενικής κυβέρνησης κατά, τουλάχιστον, 100 εκατ. ευρώ το
2015 σε σχέση µε το βασικό σενάριο,
• εξοικονοµήσεις κατά τουλάχιστον 525 εκατ. ευρώ
κατά την περίοδο 2012-2015 προερχόµενες από ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης που θα πραγµατοποιηθεί το τρίτο τρίµηνο του 2011 σε ό,τι αφορά το κλείσιµο
και τις συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων, αφού αξιολογηθεί ο σκοπός και η βιωσιµότητά τους.
Μια επιπρόσθετη µείωση στις µεταβιβάσεις Κρατικού
Προϋπολογισµού προς τα νοµικά πρόσωπα εκτός γενι-

κής κυβέρνησης, αναµένεται να παράγει εξοικονοµήσεις
της τάξης των 300 εκατ. ευρώ το 2011.

Πρόγραµµα δράσης για τα νοµικά πρόσωπα
Μετά την επικύρωση του ενοποιηµένου µητρώου των
νοµικών προσώπων και των οικονοµικών τους στοιχείων,
θα πραγµατοποιηθεί µια συνολική αξιολόγηση των νοµικών προσώπων εντός και εκτός της γενικής κυβέρνησης
που θα οδηγήσει σε ένα πρόγραµµα µε συγκεκριµένες
δράσεις και συναφείς διοικητικές πρωτοβουλίες για επίτευξη εξοικονόµησης.
6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

6.1 Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισµού ανά υπουργείο (µε παρεµβάσεις)
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 320,73 εκατ.
ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το
2011 προ της λήψης µέτρων ή ποσοστό 6,8% (µη συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για εκλογές που δεν επαναλαµβάνονται το 2015), κυρίως λόγω του γεγονότος
ότι οι αποδιδόµενοι πόροι προς τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού παρουσιάζονται αυξηµένοι. Οι αποδόσεις προς την
τοπική αυτοδιοίκηση θα προσαρµοσθούν βάσει της επικαιροποίησης του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής
(ΠΟΠ) µε στόχο να έχουν οι ΟΤΑ ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς.
Κατά το µέρος που αφορά τις λοιπές κατηγορίες δαπανών του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα επιτευχθούν σηµαντικές εξοικονοµήσεις δαπανών κυρίως ως αποτέλε-
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σµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 96,47 εκατ. ευρώ ή
ποσοστό 55,4%, εκ των οποίων 50,95 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 69,6% αφορά τη µείωση καταναλωτικών δαπανών (δαπάνες µετακινήσεων προσωπικού, προµήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισµού, ενοίκια στέγασης υπηρεσιών,
κ.λπ. δαπάνες λειτουργίας).

Υπουργείο Εξωτερικών
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου
παρουσιάζουν µείωση κατά 53,35 εκατ. ευρώ το 2015 σε
σύγκριση µε την σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των
παρεµβάσεων ή ποσοστό 14,9%.
Η εξοικονόµηση αυτή εκτιµάται ότι θα επέλθει κυρίως
ως αποτέλεσµα της µείωσης των δαπανών για:
• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 41,9 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 21,2%, εκ των οποίων 36,99 εκατ. ευρώ αφορούν µείωση καταναλωτικών δαπανών (δαπάνες µετακινήσεων προσωπικού κατά 6,31 εκατ. ευρώ, δαπάνες
λειτουργίας κατά 19,09 εκατ. ευρώ, προµήθειες υλικοτε-

χνικού εξοπλισµού κατά 2,34 εκατ. ευρώ) και
• µισθοδοσία κατά 11,45 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 7,2%.

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου
παρουσιάζουν µείωση κατά 1.114 εκατ. ευρώ το 2015 σε
σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των
παρεµβάσεων ή ποσοστό 23%.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως
αποτέλεσµα της µείωσης των δαπανών για:
• υλοποίηση εξοπλιστικών προγραµµάτων σε ταµειακή βάση κατά 500,0 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 33,3%,
• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 261,45 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 28,5%, εκ των οποίων 258,16εκατ. ευρώ αφορούν µείωση καταναλωτικών δαπανών, για προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού κατά 83,04 εκατ. ευρώ
και δαπάνες λειτουργίας κατά 28,36 εκατ. ευρώ και
• αποδοχές ένστολου και πολιτικού προσωπικού κατά
343,5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 14,7%.

50

51

52

53

54

55

56

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου
παρουσιάζουν σηµαντικότατη µείωση κατά 916,86 εκατ.
ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το
2011 προ της λήψης µέτρων ή ποσοστό 15,6%.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως
αποτέλεσµα της εφαρµογής των κατάλληλων πολιτικών
για τη µείωση των δαπανών που αφορούν:
• αποδοχές και λοιπές πρόσθετες παροχές του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων κατά 494,1 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 16,9%, εκ των οποίων η εξοικονόµηση
στις δαπάνες για πληρωµή µισθών ανέρχεται σε 364,1 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15,5% ενώ για πρόσθετες παροχές
η µείωση διαµορφώνεται σε 130 εκατ. ευρώ ή 85,2%,
• επιχορήγηση οργανισµών και ιδρυµάτων υγείας και
χορήγηση εισοδηµατικών ενισχύσεων υγειονοµικής και
κοινωνικής αντίληψης, στο πλαίσιο της συνολικής επαναξιολόγησης του καθεστώτος χορήγησής τους, κατά
159,34 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 37,4%,
• κάλυψη των ελλειµµάτων νοσοκοµείων κατά 100 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 8,3% και
• επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για την εξόφληση µέρους των παλαιότερων οφειλών τους και συγκεκριµένα του τελευταίου τριµήνου του προηγούµενου
έτους κατά 150 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 33,3%.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου
παρουσιάζονται µειωµένες κατά 76,11 εκατ. ευρώ το
2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011
προ της λήψης µέτρων ή ποσοστό 11,3%.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως
αποτέλεσµα της εφαρµογής των κατάλληλων πολιτικών
για τη µείωση των δαπανών που αφορούν:
• αποδοχές και λοιπές πρόσθετες παροχές κατά
73,94 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,2%, εκ των οποίων η ε-

ξοικονόµηση για δαπάνες καταβολής µισθών ανέρχεται
σε 69,21 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 13,4% ενώ για τις λοιπές
παροχές µισθολογικού χαρακτήρα η µείωση διαµορφώνεται σε 1,35 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10,3% και στις πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λογαριασµών η
µείωση διαµορφώνεται σε 3,38 εκατ. ευρώ ή ποσοστό
4,5%,
• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 5,42 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10,2%, µε ιδιαίτερη αναφορά στις δαπάνες λειτουργίας κατά 3,62 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,7%
και
• προµήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισµού κατά 1,77 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 9%.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Οι πιστώσεις του Υπουργείου κατά το 2011 έχουν ενισχυθεί µε κονδύλια ύψους:
• 30 εκατ. ευρώ για την εξόφληση προµήθειας φοιτητικών συγγραµµάτων,
• 36 εκατ. ευρώ για την εξόφληση εκπαιδευτικών λόγω της κατάργησης του Οργανισµού Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και
• 8 εκατ. ευρώ για την εξόφληση υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισµούς.
Για την περίοδο 2011-2015, οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου θα καλύψουν κυρίως δαπάνες
για:
• µισθοδοσία εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που στελεχώνουν τις σχολικές µονάδες, τα ΑΕΙ, τα
ΤΕΙ και τις διοικητικές περιφερειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης,
• απρόσκοπτη λειτουργία των επιχορηγούµενων από
το υπουργείο φορέων,
• καταβολή των εισφορών σε διεθνείς οργανισµούς,
κυρίως για την κάλυψη υποχρεώσεων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και
• ανάπτυξη της έρευνας, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των α-
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νωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως
αποτέλεσµα της εφαρµογής των κατάλληλων πολιτικών
για τη µείωση των δαπανών που αφορούν:
• αποδοχές και λοιπές πρόσθετες παροχές του πολιτικού προσωπικού κατά 541,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό
10%, εκ των οποίων η εξοικονόµηση από δαπάνες πληρωµής µισθών ανέρχεται σε 528,36 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10,4% ενώ για τις πρόσθετες παροχές η µείωση διαµορφώνεται σε 3,6 εκατ. ευρώ ή 6,5%,
• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 98,74 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 14,1%, εκ των οποίων 76,01 εκατ. ευρώ
αφορούν µείωση καταναλωτικών δαπανών µε ιδιαίτερη
αναφορά στη µείωση των δαπανών για προµήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισµού κατά 39,74 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 49,9% και
• επιχορήγηση φορέων στο πλαίσιο της συνολικής επαναξιολόγησης του καθεστώτος επιχορήγησής τους,
κατά 22,44 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 4,2%.

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν σηµαντική µείωση κατά
79,59 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15,2% το 2015 σε σύγκριση
µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως
αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών
για:
• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 53,1 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 18,9%, εκ των οποίων 40,23 εκατ. ευρώ ή
ποσοστό 17,5% αφορούν µείωση δαπανών για επιχορηγήσεις φορέων. Περαιτέρω µειώσεις καταναλωτικών δαπανών εκτιµάται ότι θα επιτευχθούν στις δαπάνες λειτουργίας κατά 7,72 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 44,9%,
• πληρωµή των αποδοχών που εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 25,16 εκατ. ευρώ ή ποσοστό
11%, ενώ για πληρωµή πρόσθετων παροχών που εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 1,99 εκατ. ευρώ ή
ποσοστό 52,1%.
Υπουργείο Οικονοµικών
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 230,47 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 23% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική
εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως
αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών
για:
• πληρωµή των αποδοχών οι οποίες εκτιµάται ότι θα
παρουσιάσουν µείωση κατά 69,96 εκατ. ευρώ ή ποσοστό
15,7%, ενώ οι δαπάνες για πληρωµή πρόσθετων παροχών από καταργηθέντες ειδικούς λογαριασµούς εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 53,54 εκατ. ευρώ ή
ποσοστό 15,5%. Οι δαπάνες για λοιπές παροχές (υπερωρίες, συµµετοχή σε αµειβόµενες επιτροπές και συµβούλια, κλπ.) εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά
3,68 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 56,6%,
• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 103,29 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 51,1%, εκ των οποίων 94,19 εκατ. ευρώ
αφορούν µείωση καταναλωτικών δαπανών µε ιδιαίτερη
αναφορά στην εκτιµώµενη µείωση που θα επιτευχθεί
στις δαπάνες λειτουργίας κατά 30,98 εκατ. ευρώ ή πο-

σοστό 30,1%. Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις φορέων και
εισφορές σε διεθνείς οργανισµούς, εκτιµάται ότι θα εµφανίσουν µείωση κατά 8,98 εκατ. ευρώ ή ποσοστό
51,1%.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν ιδιαίτερα σηµαντική µείωση κατά 368,28 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 34,9% το 2015 σε
σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων, κυρίως λόγω της µείωσης των Επιδοτήσεων
Γεωργίας κατά 262,8 εκατ. ευρώ.
Σηµειώνεται όµως ότι η πραγµατική µείωση των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου ανέρχεται
σε 37,9 εκατ. ευρώ ή 16,1%, αν ληφθεί υπόψη η κατάργηση της απόδοσης στον ΕΛΓΑ µε το ν. 3889/10 (67,5 εκατ. ευρώ) και η ανωτέρω µείωση των επιδοτήσεων γεωργίας.
Η εξοικονόµηση αυτή εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών για:
• πληρωµή των αποδοχών οι οποίες εκτιµάται ότι θα
παρουσιάσουν µείωση κατά 11,24 εκατ. ευρώ,
• επιχορηγήσεις λοιπών φορέων κατά 7,87 εκατ. ευρώ και
• δαπάνες λειτουργίας κατά 17 εκατ. ευρώ.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 27,77 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 11,2% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων, παρά
το γεγονός ότι οι αποδιδόµενοι πόροι προς το Πράσινο
Ταµείο, παρουσιάζονται σηµαντικά αυξηµένοι κατά
19,11 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 70,9%.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως
αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών
για:
• πληρωµή των αποδοχών οι οποίες εκτιµάται ότι θα
παρουσιάσουν µείωση κατά 40,18 εκατ. ευρώ ή ποσοστό
29,3%,
• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 6,70 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 8,0%, παρά το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις προς λοιπούς φορείς εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 1,14 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 3,3%. Οι
σηµαντικότερες εξοικονοµήσεις εκτιµάται ότι θα επιδεχθούν στις δαπάνες λειτουργίας κατά 7,39 εκατ. ευρώ ή
ποσοστό 27,2%.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Οι αποδιδόµενοι πόροι του Υπουργείου χωρίς να συµπεριλαµβάνονται αυτοί προς το ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών) το 2015 εκτιµάται ότι
θα ανέλθουν σε 1.375 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ραγδαία αύξηση κατά 263,93 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 23,8%
σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των
παρεµβάσεων.
Οι αποδόσεις προς το ΑΚΑΓΕ, κατά την ίδια περίοδο,
εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 692 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σηµαντικότατη αύξηση κατά 117 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 20,3%.
Παρά ταύτα, ως αποτέλεσµα:
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• των σχεδιαζόµενων µεταρρυθµίσεων που αλλάζουν
συνολικά τη µορφή του ασφαλιστικού συστήµατος στην
Ελλάδα µε ιδιαίτερη αναφορά στην καταπολέµηση της
εισφοροαποφυγής και της εισφοροδιαφυγής, την καταπολέµηση της ανασφάλιστης εργασίας και τη διεύρυνση
της βάσης των ασφαλισµένων και τη µείωση της ανεργίας και
• της επανεξέτασης της σκοπιµότητας και του επαναπροσδιορισµού του συνόλου των µεταβιβάσεων από τον
κρατικό προϋπολογισµό µεταξύ άλλων και προς το ασφαλιστικό σύστηµα
• εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί σηµαντική εξοικονόµηση
στις δαπάνες επιχορήγησης του ασφαλιστικού συστήµατος εν γένει, συνολικού ύψους 2.099,37 εκατ. ευρώ ή
ποσοστό 15,3%.

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 21,44 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 18% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική
εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως
αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών
για:
• επιχορηγήσεις προς λοιπούς φορείς, οι οποίες εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 10,49 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 54,5% και
• πληρωµή καταναλωτικών δαπανών, οι οποίες εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 6,66 εκατ. ευρώ
ή ποσοστό 30,4%.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 125,41 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 13,9% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως
αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών
για:
• πληρωµή των αποδοχών του προσωπικού, οι οποίες
εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 28,58 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 12,9%, εκ των οποίων 23,51 εκατ. ευρώ
αφορούν µισθούς και 5,07 εκατ. ευρώ αφορούν λοιπές
παροχές και πρόσθετες παροχές από καταργηθέντες ειδικούς λογαριασµούς,
• επιχορηγήσεις συγκοινωνιακών και λοιπών φορέων
κατά 46,18 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 8,8%,
• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 46,34 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 78,3% και
• προµήθεια υλικοτεχνικού και λοιπού εξοπλισµού κατά 4,14 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 64,1%.
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
Οι πιστώσεις του Υπουργείου κατά το 2011 έχουν ενισχυθεί µε κονδύλια ύψους:
• 35 εκατ. ευρώ για την επιχορήγηση των άγονων
γραµµών.
• 7 εκατ. ευρώ για την πληρωµή δαπανών µετακίνησης λιµενικού προσωπικού έτους 2010.
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 259,66 εκατ.

ευρώ ή ποσοστό 16,7% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως
αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών
για:
• επιχορήγηση προς το ΝΑΤ, λόγω του εξορθολογισµού και του επαναπροσδιορισµού του σχετικού πλαισίου, κατά 180,0 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15,3%,
• πληρωµής των αποδοχών οι οποίες εκτιµάται ότι θα
παρουσιάσουν συνολικά µείωση κατά 25,42 εκατ. ευρώ ή
ποσοστό 13,2%, εκ των οποίων:
- µείωση κατά 18,79 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10,7% των
δαπανών για καταβολή µισθών ένστολου και πολιτικού
προσωπικού και
- µείωση 6,62 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 42,4% των δαπανών για καταβολή πρόσθετων, µισθολογικού χαρακτήρα,
παροχών,
• µετακινήσεις ένστολου προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας κατά 1,13 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 53,6% και
• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 2,49 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 35,6%.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µείωση κατά 315,36 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 16,4% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως
αποτέλεσµα της προσπάθειας µείωσης των δαπανών
για:
• πληρωµή των αποδοχών οι οποίες εκτιµάται ότι θα
παρουσιάσουν συνολικά µείωση κατά 259,93 εκατ. ευρώ
ή ποσοστό 15,8%, εκ των οποίων:
- µείωση κατά 189,39 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,6%
των δαπανών για καταβολή µισθών ένστολου, πολιτικού
και εποχικού προσωπικού και
- µείωση 70,54 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 49,2% των δαπανών για καταβολή πρόσθετων, µισθολογικού χαρακτήρα, παροχών,
• µετακινήσεις ένστολου προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας κατά 11,79 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 23,3%,
• λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 13,75 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 13,4%,
• προµήθεια υλικοτεχνικού και λοιπού εξοπλισµού κατά 20,79 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 28,6% και
• δαπάνες για την παραγωγή νέου τύπου διαβατηρίων
κατά 8,16 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 16,8%.
Ταυτόχρονα ο προϋπολογισµός του Υπουργείου θα επιτρέψει τη χρηµατοδότηση νέων δράσεων όπως αυτές
που αφορούν στην αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης.
Γενικές κρατικές δαπάνες
Οι γενικές κρατικές δαπάνες εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν σηµαντική αύξηση κατά 10.319,28 εκατ. ευρώ ή
ποσοστό 37,8% το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων.
Η διαµόρφωση των ανωτέρω αυξηµένων πιστώσεων,
οφείλεται:
• στην αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 7.398 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 46,2%,
• στη σηµαντικότατη αύξηση των δαπανών για κατα-
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βολή συντάξεων κατά 878 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 14,0%,
• στις αυξηµένες δαπάνες για κοινωνική προστασία
κατά 263 εκατ. ευρώ,
• στην αύξηση των αποδόσεων προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση κατά 275 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11,7% και
• στην αύξηση των δαπανών που έχουν προβλεφθεί
για αποθεµατικό κατά 1.090 εκατ. ευρώ.

6.2 Προϋπολογισµός Δηµοσίων Επενδύσεων – Σχέδιο
δράσης για την εκτέλεση του ΠΔΕ την περίοδο 20112015
6.2.1 Στόχοι που εξυπηρετεί το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
Το ΠΔΕ χρηµατοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της
χώρας µε έργα που συµβάλλουν στην ανανέωση και την
αύξηση του ιδιωτικού και δηµόσιου κεφαλαίου της οικονοµίας και συνεπώς στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε µακροχρόνια
βάση.
Με αυτό τον τρόπο ενισχύει τις ακόλουθες - σηµαντικές - αναπτυξιακές πολιτικές:
1. Τα έργα υποδοµής κατά κύριο λόγο στον τοµέα των
µεταφορών και του περιβάλλοντος.
2. Τις δράσεις ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων
και της επιχειρηµατικότητας.
3. Την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου.
4. Τους πόρους που υποστηρίζουν τα επενδυτικά προγράµµατα της Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ και «ΕΛΛΑΔΑ»).
Επίσης, ενισχύονται οι πολιτικές των υπουργείων (αλλά και των περιφερειών) που χρειάζονται εθνικούς πόρους για τη συντήρηση και επέκταση των υποδοµών
τους (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Υγείας).
Στόχος που τίθεται σε εφαρµογή ήδη από τις αρχές
του 2011 είναι η αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας
του ΠΔΕ, µε την υιοθέτηση βασικών αρχών προγραµµατισµού, παρακολούθησης της υλοποίησής του και ανάληψης διορθωτικών κινήσεων σε περίπτωση που καταστεί
αναγκαίο για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητάς του.
Για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της κυβέρνησης στον τοµέα των υποδοµών, των ιδιωτικών επενδύσεων, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και την ταυτόχρονη ικανοποίηση των
στόχων του Μνηµονίου για το ΕΣΠΑ, απαιτούνται για το
ΠΔΕ στην περίοδο 2011-2015 πόροι της τάξεως των 8,5
δισ. ευρώ ετησίως.
Οι πόροι αυτοί κατανέµονται στα δύο σκέλη του ΠΔΕ
ως εξής:
• το ύψος του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους για
το 2011, λαµβάνοντας υπόψη και τους στόχους του
Μνηµονίου, ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ, ενώ παραµένει
σταθερά πάνω από τα 6 δισ. ευρώ κατ’ έτος έως και το
2013,
• το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, ύψους 2,3 δισ. ευρώ για
το 2011, εξυπηρετεί τις ανάγκες του υφιστάµενου και
του νέου επενδυτικού νόµου, τα επενδυτικά προγράµµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης ΣΑΤΑ και ΕΛΛΑΔΑ, τις δαπάνες για την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα υποδοµής
και ενισχύσεις σε πληγέντες από σεισµούς, πυρκαγιές
και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς και την κάλυψη
των λοιπών – µη συγχρηµατοδοτούµενων από κοινοτι-

κούς πόρους - επενδυτικών δαπανών των υπουργείων
και των περιφερειών.
Από το 2011 η υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου
σκέλους του ΠΔΕ γίνεται µε απόλυτο προγραµµατισµό
και στόχευση µέσω της νέας διαδικασίας πληρωµών των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων στο πλαίσιο του Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ που ήδη τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά
και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιµων δηµόσιων πόρων.
Επιπλέον, για τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση
του ΠΔΕ 2011 επιβλήθηκαν µία σειρά νέων διαδικασιών
που είναι πλήρως εναρµονισµένες µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και του δεσµευτικού,
σύµφωνα µε τις επιταγές του προϋπολογισµού, προγραµµατισµού σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράµµατος και φορέα χρηµατοδότησης.

6.2.2 Παρακολούθηση - αξιολόγηση - δράση
Προγραµµατίζεται ο συνολικός ανασχεδιασµός του
ΠΔΕ µε κύριες συνιστώσες:
• αναθεώρηση του νοµοθετικού πλαισίου του ΠΔΕ (οι
βασικές εφαρµοζόµενες διατάξεις είναι του 1952)
• αλλαγή της δοµής του ΠΔΕ µε τη µετατροπή του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ σε Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
• προγραµµατισµό και παρακολούθηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαµβάνει το Πρόγραµµα.
• αναδιάρθρωση της Δ/νσης Δηµοσίων Επενδύσεων –
σύσταση νέων τµηµάτων προκειµένου να εξυπηρετούνται οι αρχές του µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού και
υλοποίησης.
Προωθείται ο έλεγχος και διαγραφή έργων – εναρίθµων του εθνικού ΠΔΕ που χρονίζουν.
Παράλληλα, προσδιορίζονται οι κατηγορίες δαπανών
του ΠΔΕ που στερούνται επενδυτικής λογικής (π.χ. επιχορηγήσεις φορέων, επιδόµατα, ΦΠΑ κ.λπ.).
Θα ενεργοποιηθεί σύστηµα παρακολούθησης των προθεσµιών ολοκλήρωσης των ενεργειών διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, οι οποίες έχουν ήδη θεσµοθετηθεί.
Επιδιώκεται σε σταθερή βάση και σε άµεση συνεννόηση - συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα υπουργεία-φορείς ο
περιορισµός των µη επιλέξιµων δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
Δηµιουργία µηχανισµού αναχαίτισης παραγωγής ανεξόφλητων υποχρεώσεων του ΠΔΕ.

6.2.3 Συνέπεια µε δηµοσιονοµικές δυνατότητες
Για την περίοδο 2011 – 2013 το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος ανέρχεται περίπου στο 75% του συνολικού
Προγράµµατος, µε έµφαση στα έτη 2012 και 2013 κατά
τα οποία οι στόχοι του Μνηµονίου είναι σαφώς υψηλότεροι. Το υπόλοιπο µέγεθος πιστώσεων στο εθνικό σκέλος
του ΠΔΕ παραµένει ιδιαίτερης σηµασίας διότι µε αυτό
τον τρόπο αφενός στηρίζονται αναπτυξιακές επιλογές
της Κυβέρνησης οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες για το ΕΣΠΑ (Αναπτυξιακό µέσο κυρίως προσανατολισµένος
στους στόχους της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ)
και αφετέρου συνδράµουν στη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πρώτα της βήµατα µετά την αναδιάρθρωση του «Καλλικράτη».
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Σε ό,τι αφορά στο εθνικό σκέλος του Προγράµµατος,
σηµειώνεται ότι οι διαθέσιµοι κάθε φορά πόροι κατανέµονται περίπου ισόποσα στους Επενδυτικούς Νόµους, οι
οποίοι αποτελούν αυτή τη στιγµή το κύριο εργαλείο άσκησης πολιτικής για την επιχειρηµατικότητα και τις νέες επενδύσεις στη χώρα, στα προγράµµατα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ, ΕΛΛΑΔΑ) και στις δαπάνες των υπουργείων, οι οποίες αφορούν κυρίως σε προµήθειες και
συντηρήσεις υφιστάµενου εξοπλισµού.
Η στρατηγική υλοποίησης του ΠΔΕ αποτυπώνεται και
στην κατανοµή των πιστώσεων ανά υπουργείο –αποκεντρωµένη διοίκηση. Ειδικότερα:
Έµφαση δίνεται σε Υπουργεία που εποπτεύουν – διαχειρίζονται Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Η κατανοµή
των πιστώσεων ανά Υπουργείο έλαβε χώρα σε συνάρτηση µε την κατανοµή των στόχων του Μνηµονίου σε επιµέρους ποσοτικούς στόχους ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Το µεγαλύτερο ύψος πιστώσεων κατευθύνεται στο Υ-

πουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων το οποίο
έχει τις µεγαλύτερες απαιτήσεις για πληρωµές τόσο στο
επιλέξιµο, όσο και στο µη επιλέξιµο τµήµα του ΠΔΕ. Παράλληλα, είναι το Υπουργείο µε το µεγαλύτερο µέρος ανεξόφλητων υποχρεώσεων.
Μεγάλο ύψος πιστώσεων προγραµµατίζεται να κατευθυνθεί στο ΥΠΟΙΑΝ για την εξυπηρέτηση των αναγκών
χρηµατοδότησης των επενδυτικών νόµων.
Σε συµφωνία µε την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας σηµαντικό µέρος των διαθέσιµων πόρων κατευθύνεται στα Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΕΠ Διοικητική µεταρρύθµιση, µεταξύ άλλων και για την εξυπηρέτηση του «Καλλικράτη»),
όπως επίσης και στην αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας µέσω των ΕΠ των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τέλος στις αποκεντρωµένες περιφερειακές διοικήσεις
θα κατευθυνθεί περίπου το 14% των διαθέσιµων πόρων
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του ΠΔΕ σε ετήσια βάση.
7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7.1 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία
– βασικό σενάριο
Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για πληρωµή τόκων, των δαπανών υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και των δαπανών για την πληρωµή των εγγυήσεων που εκτιµάται ότι θα καταπέσουν σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου,
προβλέπεται να διαµορφωθούν σε 72.889 εκατ. ευρώ ή
32,3% του ΑΕΠ το 2011, σε 72.777 εκατ. ευρώ ή 31,9%
του ΑΕΠ το 2012, σε 77.983 εκατ. ευρώ ή 33,1% του ΑΕΠ το 2013, σε 79.923 εκατ. ευρώ ή 32,9% του ΑΕΠ το
2014 και σε 84.456 εκατ. ευρώ ή 33,5% του ΑΕΠ το
2015.
Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού, προβλέπεται να διαµορφωθούν σε 53.468 εκατ.
ευρώ ή 23,7% του ΑΕΠ το 2011, σε 52.375 εκατ. ευρώ ή
22,9% του ΑΕΠ το 2012, σε 53.493 εκατ. ευρώ ή 22,7%
του ΑΕΠ το 2013, σε 52.660 εκατ. ευρώ ή 21,7% του ΑΕΠ το 2014 και σε 53.053 εκατ. ευρώ ή 21,1% του ΑΕΠ
το 2015.
Για την επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσµάτων, έχουν
ληφθεί υπόψη:
• ο εξορθολογισµός του µισθολογικού κόστους µέσα
από τη βελτιστοποίηση της κατανοµής των ανθρώπινων
πόρων και τον περιορισµό των προσλήψεων στο απολύτως απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών επίπεδο,
• ο περιορισµός των πρόσθετων παροχών µισθολογικού χαρακτήρα όπως υπερωρίες, αµοιβές για συµµετοχή
σε επιτροπές και συµβούλια, αµοιβές για εργασία κατά
τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιµες ηµέρες,

• ο περιορισµός των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών µε ιδιαίτερη αναφορά στις δαπάνες µετακινήσεων,
στις δαπάνες και τον εξορθολογισµό των προµηθειών
των δηµοσίων υπηρεσιών, των δαπανών για µισθώµατα
κτηρίων, τηλεπικοινωνιών κ.λπ. ΔΕΚΟ, δηµοσίων σχέσεων, καθώς και των πάσης φύσεως επιχορηγήσεων.

7.1.1 Αποδοχές, συντάξεις και λοιπές πρόσθετες µισθολογικού χαρακτήρα παροχές
Οι δαπάνες για µισθούς εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε
14.296 εκατ. ευρώ ή 6,3% του ΑΕΠ το 2011, σε 13.671 εκατ. ευρώ ή 6,0% του ΑΕΠ το 2012, σε 13.492 εκατ. ευρώ ή 5,7% του ΑΕΠ το 2013, σε 13.331 εκατ. ευρώ ή
5,5% του ΑΕΠ το 2014 και σε 13.173 εκατ. ευρώ ή 5,2%
του ΑΕΠ το 2015.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του κανόνα της πραγµατοποίησης
1 πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις προσωπικού.
Οι δαπάνες για καταβολή συντάξεων εκτιµάται ότι θα
ανέλθουν σε 6.258 εκατ. ευρώ το 2011, σε 6.471 εκατ.
ευρώ το 2012, σε 6.693 εκατ. ευρώ το 2013, σε 6.915 εκατ. ευρώ το 2014 και σε 7.136 εκατ. ευρώ το 2015, διατηρούµενες σε ποσοστό σταθερά 2,8% του ΑΕΠ για την
περίοδο 2011 έως 2015.
Οι δαπάνες για πρόσθετες µισθολογικές παροχές εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 1.415 εκατ. ευρώ το 2011, σε
1.413 εκατ. ευρώ το 2012, σε 1.407 εκατ. ευρώ το 2013,
σε 1.397 εκατ. ευρώ το 2014 και σε 1.390 εκατ. ευρώ το
2015, διαµορφούµενες σε ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ σταθερά για την περίοδο 2011 έως 2015.
Οι δαπάνες για νέες προσλήψεις εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 50 εκατ. ευρώ για το 2011 και σε 30 εκατ.
ευρώ για τα έτη 2012 έως 2015, λαµβάνοντας υπόψη την
υπόθεση ότι οι αποχωρήσεις του προσωπικού θα διαµορφωθούν σε 15.000 άτοµα το 2011 και σε 20.000 άτοµα
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για τα έτη 2012 έως 2015.
7.1.2 Ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία
Οι δαπάνες αυτές εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε
17.784 εκατ. ευρώ ή 7,9% του ΑΕΠ το 2011, σε 16.308 εκατ. ευρώ ή 7,1% του ΑΕΠ το 2012, σε 17.316 εκατ. ευρώ ή 7,4% του ΑΕΠ το 2013, σε 16.304 εκατ. ευρώ ή
6,7% του ΑΕΠ το 2014 και σε 16.514 ή 6,6% του ΑΕΠ το
2015.
Οι δαπάνες για την κάλυψη ελλειµµάτων νοσοκοµείων
αναµένεται ότι θα διαµορφωθούν σε 1.200 εκατ. ευρώ το
2011, σε 1.150 εκατ. ευρώ το 2012 και σε 1.100 εκατ. ευρώ για τα έτη 2013 έως 2015.
Συµπληρωµατικά, για την πληρωµή των ανωτέρω σχετικών υποχρεώσεων του τελευταίου τριµήνου εκάστου
προηγούµενου έτους που δεν θα προλάβουν να πληρωθούν λόγω λήξης του οικονοµικού έτους, έχουν προβλεφθεί κονδύλια ύψους 450 εκατ. ευρώ το 2011, 350 εκατ.
ευρώ το 2012 και 300 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη
2013, 2014 και 2015.

7.1.3 Επιχορηγήσεις, λειτουργικές και λοιπές καταναλωτικές δαπάνες
Οι δαπάνες αυτές, εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε
7.773 εκατ. ευρώ ή 3,4% του ΑΕΠ το 2011, σε 7.956 εκατ. ευρώ ή 3,5% του ΑΕΠ το 2012, σε 7.915 εκατ. ευρώ
ή 3,4% του ΑΕΠ το 2013, σε 8.069 εκατ. ευρώ ή 3,3%
του ΑΕΠ το 2014 και σε 7.905 εκατ. ευρώ ή 3,1% του ΑΕΠ το 2015.
Ειδικότερα:
Οι καταναλωτικές δαπάνες εκτιµάται ότι θα είναι µειωµένες κατά 8,3% ή 205 εκατ. ευρώ το 2012 σε σχέση µε
το 2011 και για το διάστηµα 2013 έως 2015 εκτιµάται ότι
θα διαµορφωθούν στο -1,0%, και 0,9% του ΑΕΠ αντίστοιχα.
Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις φορέων αναµένεται ότι
θα είναι αυξηµένες κατά 117 εκατ. ευρώ το 2012 σε σχέση µε το 2011 και για το διάστηµα 2013 έως 2015 εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στο 0,9%, και 0,8% του ΑΕΠ
αντίστοιχα.
Οι δαπάνες για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµώνται σηµαντικά αυξηµένες κατά 11,7% ή 275 εκατ.
ευρώ στην περίοδο 2011 έως 2015 ενώ σε ετήσια βάση
εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 2.355 εκατ. ευρώ το
2011, σε 2.560 εκατ. ευρώ το 2012, σε 2.510 εκατ. ευρώ
το 2013, σε 2.570 εκατ. ευρώ το 2014 και σε 2.630 εκατ.
ευρώ το 2015.

7.1.4 Αποθεµατικό και λοιπές µη κατανεµηµένες δαπάνες
Για την αντιµετώπιση δαπανών έκτακτου χαρακτήρα έχουν προβλεφθεί κονδύλια ύψους 580 εκατ. ευρώ για το
2011, 1.410 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2012 έως
και 2014 και 1.670 εκατ. ευρώ για το 2015.
Συµπληρωµατικά, για την αντιµετώπιση πρόσθετων έκτακτων αναγκών οι οποίες στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατό να εξειδικευθούν έχουν προβλεφθεί κονδύλια ύψους 50 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη 2012 και
2013 και 100 εκατ. ευρώ για τα έτη 2014 και 2015.

7.1.5 Δαπάνες τόκων

Οι δαπάνες σε ταµειακή βάση για πληρωµή τόκων εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 16.002 εκατ. ευρώ ή 7,1% του
ΑΕΠ το 2011, σε 16.900 εκατ. ευρώ ή 7,4% του ΑΕΠ το
2012, σε 20.500 ή 8,7% του ΑΕΠ το 2013, σε 24.400 εκατ. ευρώ ή 10,0% του ΑΕΠ το 2014 και σε 28.000 εκατ.
ευρώ ή 11,1% του ΑΕΠ το 2015, παρουσιάζοντας ρυθµό
αύξησης 5,6%, 21,3%, 19,0% και 14,8% αντίστοιχα, ετησίως.

7.1.6 Δαπάνες για υλοποίηση εξοπλιστικών προγραµµάτων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
Οι δαπάνες σε ταµειακή βάση για την υλοποίηση των
εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 1.500 εκατ. ευρώ
ή 0,7% του ΑΕΠ το 2011, σε 1.500 εκατ. ευρώ ή 0,7%
του ΑΕΠ το 2012, σε 1.500 εκατ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ
το 2013, σε 1.400 εκατ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ το 2014
και σε 1.400 εκατ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ το 2015.

7.2 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία – µε παρεµβάσεις
Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για πληρωµή τόκων, των δαπανών υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και των δαπανών για την πληρωµή των εγγυήσεων που εκτιµάται ότι θα καταπέσουν σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου,
προβλέπεται να διαµορφωθούν σε 71.871 εκατ. ευρώ ή
31,9% του ΑΕΠ το 2011, σε 71.491 εκατ. ευρώ ή 31,3%
του ΑΕΠ το 2012, σε 75.467 εκατ. ευρώ ή 32% του ΑΕΠ
το 2013, σε 75.363 εκατ. ευρώ ή 31% του ΑΕΠ το 2014
και σε 77.399 εκατ. ευρώ ή 30,7% του ΑΕΠ το 2015.
Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού
το 2015 παρουσιάζονται αυξηµένες κατά 4.510 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε την σχετική εκτίµηση για το 2011 προ
των παρεµβάσεων. Το γεγονός αυτό οφείλεται:
• στη σηµαντική αύξηση των δαπανών για καταβολή
συντάξεων στην πενταετία κατά 878 εκατ. ευρώ,
• στην αύξηση των αποδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 275 εκατ. ευρώ,
• στην ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση των αποδιδόµενων πόρων κατά 1.042,4 εκατ. ευρώ, ως συνέπεια της εκτιµώµενης αύξησης των εσόδων του προϋπολογισµού,
• στην αύξηση των δαπανών για πληρωµή καταπτώσεων εγγυήσεων κατά 234 εκατ. ευρώ,
• στη ραγδαία αύξηση των δαπανών για πληρωµή τόκων κατά 7.398 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο,
• στην αύξηση των δαπανών κοινωνικής προστασίας
και
• στην αύξηση του ύψους του αποθεµατικού κατά
1.090 εκατ. ευρώ.
Επισηµαίνεται ότι οι αυξήσεις αυτές, υπερκαλύπτουν
τη µείωση των λοιπών δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού κατά 6.408 εκατ. ευρώ.
Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού, προβλέπεται να διαµορφωθούν σε 52.450 εκατ.
ευρώ ή 23,3% του ΑΕΠ το 2011, σε 51.088 εκατ. ευρώ ή
22,4% του ΑΕΠ το 2012, σε 51.977 εκατ. ευρώ ή 21,1%
του ΑΕΠ το 2013, σε 50.700 εκατ. ευρώ ή 20,9% του ΑΕΠ το 2014 και σε 50.996 εκατ. ευρώ ή 20,2% του ΑΕΠ
το 2015. Οι πρωτογενείς δαπάνες εµφανίζονται µειωµένες κατά 2.472,1 εκατ. ευρώ, το 2015 σε σύγκριση µε
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την σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων.
Εάν µάλιστα στη σύγκριση αυτή δεν ληφθεί υπόψη η
προαναφερθείσα αύξηση των αποδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 275 εκατ. ευρώ, για καταβολή συντάξεων στην πενταετία κατά 878 εκατ. ευρώ και των αποδιδόµενων πόρων κατά 1.043 εκατ. ευρώ, τότε η µείωση
θα ανέλθει σε 4.667 εκατ. ευρώ.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι αυτός ο προγραµµατισµός των
δαπανών έχει εκπονηθεί µε γνώµονα την εξάλειψη, εντός του έτους 2011, των ανεξόφλητων υποχρεώσεων
πέραν των 90 ηµερών από την καθορισµένη ηµεροµηνία
εξόφλησης όλων των φορέων του τακτικού προϋπολογισµού, καθώς και ταυτόχρονα του περιορισµού στο χαµηλότερο δυνατό ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κάτω από ενενήντα ηµέρες.
Προκειµένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσµάτων, έχει ληφθεί υπόψη η εφαρµογή
µιας σειράς µέτρων που στοχεύουν:
• στον περιορισµό του µισθολογικού κόστους µε την
εφαρµογή του νέου µισθολογίου, την αύξηση των ωρών
εργασίας, τη µείωση του αριθµού των συµβασιούχων και
την εφαρµογή περιορισµών στη διενέργεια νέων προσλήψεων,
• στον εξορθολογισµό του κόστους των λοιπών πρόσθετων παροχών µισθολογικού χαρακτήρα όπως υπερωρίες, αµοιβές για συµµετοχή σε επιτροπές και συµβούλια, αµοιβές για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιµες ηµέρες,
• στον εξορθολογισµό των δαπανών υγείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,
• στη µείωση των αµυντικών δαπανών,
• στο συστηµατικό επανέλεγχο και τη µείωση των
κονδυλίων επιχορηγήσεων, αποδόσεων και εν γένει µεταβιβάσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού, προς τους
πάσης φύσεως φορείς και νοµικά πρόσωπα εντός και εκτός γενικής κυβέρνησης,
• στον περιορισµό των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών µε ιδιαίτερη αναφορά στις δαπάνες:
- µετακινήσεων προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας,
- πληρωµής µισθωµάτων κτηρίων,
- προµήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισµού, γραφικής ύλης, αναλώσιµων υλικών και ανταλλακτικών,
- τηλεπικοινωνιακών τελών σταθερών και κινητών δικτύων, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, κ.λπ..
- δηµοσίων σχέσεων, εκδόσεων, κ.λπ..
Περαιτέρω, επιχειρώντας µια περισσότερο αναλυτική
προσέγγιση στις ανωτέρω δαπάνες κατά κύρια κατηγορία, σηµειώνονται τα εξής:

7.2.1 Αποδοχές, συντάξεις και λοιπές πρόσθετες µισθολογικού χαρακτήρα παροχές
Οι δαπάνες για µισθούς εµφανίζονται µειωµένες κατά
2.121 εκατ. ευρώ, το 2015 σε σύγκριση µε την σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων. Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 13.997 εκατ. ευρώ ή
6,21% του ΑΕΠ το 2011, σε 13.164 εκατ. ευρώ ή 5,76%
του ΑΕΠ το 2012, σε 12.793 εκατ. ευρώ ή 5,43% του ΑΕΠ το 2013, σε 12.390 εκατ. ευρώ ή 5,1% του ΑΕΠ το
2014 και σε 12.175 εκατ. ευρώ ή 4,8% του ΑΕΠ το 2015.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί ως αποτέλεσµα:
- της αύξησης του ωραρίου εργασίας από 37,5 σε 40
ώρες την εβδοµάδα,

- της µείωσης του αριθµού των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου κατά 50% το 2011 και κατά 10% τα επόµενα
έτη 2012 έως 2015,
- της επιβράδυνσης του ρυθµού λήψης της µισθολογικής ωρίµανσης από τους υπαλλήλους του Δηµοσίου,
- της κατάργησης αριθµού κενών οργανικών θέσεων
και του επαναπροσδιορισµού των θέσεων ευθύνης,
- της αναπροσαρµογής του αριθµού των εισακτέων
στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάµεων και
των σωµάτων ασφαλείας,
- της καθιέρωσης της δυνατότητας ελαστικών µορφών
απασχόλησης στο Δηµόσιο και της δυνατότητας παροχής αδειών άνευ αποδοχών στο προσωπικό για εργασία
εκτός του Δηµοσίου.
Οι δαπάνες για καταβολή συντάξεων αυξάνονται κατά
878 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων. Συγκεκριµένα,
εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 6.258 εκατ. ευρώ το 2011,
σε 6.471 εκατ. ευρώ το 2012, σε 6.693 εκατ. ευρώ το
2013, σε 6.915 εκατ. ευρώ το 2014 και σε 7.136 εκατ. ευρώ το 2015, διατηρούµενες σε σταθερό ποσοστό 2,8%
του ΑΕΠ περίπου για την περίοδο 2011-2015.
Οι δαπάνες για πρόσθετες µισθολογικές παροχές εκτιµάται ότι θα µειωθούν κατά 297 εκατ. ευρώ το 2015 σε
σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των
παρεµβάσεων. Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι θα ανέλθουν
σε 1.328 εκατ. ευρώ το 2011, σε 1.180 εκατ. ευρώ το
2012, σε 1.160 εκατ. ευρώ το 2013, σε 1.135 εκατ. ευρώ
το 2014 και σε 1.188 εκατ. ευρώ το 2015, διαµορφούµενες σε ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ το 2011, σε 0,5%, τα έτη
2012 και 2013 και σε 0,4% του ΑΕΠ τα έτη 2014 και
2015.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των πολιτικών µείωσης των δαπανών για καταβολή πρόσθετων αποζηµιώσεων για:
- συµµετοχή σε αµειβόµενες επιτροπές και συµβούλια,
- υπερωριακή εργασία, για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και τις εξαιρέσιµες ηµέρες, καθώς και για εργασία πέραν του πενθηµέρου την εβδοµάδα,
- καταβολή πρόσθετων παροχών και επιδοµάτων από
καταργηθέντες µε το ν. 3697/2008 ειδικούς λογαριασµούς και
- καταβολή των πάσης φύσεως λοιπών πρόσθετων και
παρεπόµενων παροχών,

7.2.2 Ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία
Οι δαπάνες αυτές εκτιµάται ότι θα µειωθούν κατά
2.164 εκατ. ευρώ, το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων, παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες για κοινωνική προστασία εµφανίζονται αυξηµένες κατά 336,8 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων, κυρίως λόγω των εκτιµώµενων αυξήσεων
στη χρηµατοδότηση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) κατά 117 εκατ. ευρώ και της
αύξησης των δαπανών για λοιπές εισοδηµατικές ενισχύσεις κατά 219,8 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο.
Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 17.664 εκατ. ευρώ ή 7,8% του ΑΕΠ το 2011, σε 15.722 εκατ. ευρώ ή 6,9% του ΑΕΠ το 2012, σε 16.567 εκατ. ευρώ ή
7,0% του ΑΕΠ το 2013, σε 15.497 εκατ. ευρώ ή 6,4% του
ΑΕΠ το 2014 και σε 15.620 εκατ. ευρώ ή 6,2% του ΑΕΠ
το 2015.
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Αναλυτικότερα:
Οι δαπάνες για επιχορήγηση ασφαλιστικών ταµείων,
εκτιµάται ότι θα µειωθούν κατά 2.396,7 εκατ. ευρώ το
2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011
προ της λήψης µέτρων, κυρίως λόγω των εκτιµώµενων
µειώσεων της επιχορήγησης στο ΝΑΤ κατά 180 εκατ. ευρώ, στο ΙΚΑ κατά 366 εκατ. ευρώ και στον ΟΑΕΔ κατά
564,4 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες για την κάλυψη του ελλείµµατος των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, εκτιµάται ότι θα µειωθούν κατά
100 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων.
Τονίζεται ότι σηµαντικές εξοικονοµήσεις στις δαπάνες
περίθαλψης, αναµένεται ότι θα προέλθουν από την υιοθέτηση εφαρµογής κεντρικού συστήµατος προµηθειών
στα νοσηλευτικά ιδρύµατα.

7.2.3 Επιχορηγήσεις, λειτουργικές και λοιπές καταναλωτικές δαπάνες
Οι δαπάνες αυτές εκτιµάται ότι θα µειωθούν κατά
881,8 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ της λήψης µέτρων, παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµάται ότι θα αυξηθούν κατά 275 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 7.261 εκατ. ευρώ ή 3,2% του ΑΕΠ το 2011, σε 7.339 εκατ. ευρώ
ή 3,2% του ΑΕΠ το 2012, σε 7.207 εκατ. ευρώ ή 3,1%
του ΑΕΠ το 2013, σε 7.081 εκατ. ευρώ ή 2,9% του ΑΕΠ
το 2014 και σε 6.891 εκατ. ευρώ ή 2,7% του ΑΕΠ το
2015.
Ειδικότερα:
Οι καταναλωτικές δαπάνες, το ύψος των οποίων αποτελεί τον κυριότερο δείκτη µέτρησης του αποτελέσµατος της προσπάθειας για τον περιορισµό των δαπανών,
εκτιµάται ότι θα είναι µειωµένες κατά 750 εκατ. ευρώ, το
2015 σε σύγκριση µε την σχετική εκτίµηση για το 2011
προ της λήψης µέτρων ή ποσοστό -30,2%.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των πολιτικών µείωσης των δαπανών για:
- µετακινήσεις προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, λόγω της τροποποίησης των διατάξεων που διέπουν τις προϋποθέσεις για
καταβολή στο προσωπικό χιλιοµετρικής αποζηµίωσης
και πρόσθετης αποζηµίωσης για διανυκτέρευση,
- καταβολή µισθωµάτων για στέγαση των υπηρεσιών
µε επαναδιαπραγµάτευση όλων των καταβαλλόµενων
µισθωµάτων µε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων µε σκοπό
τη µείωση του µισθώµατος κατά τουλάχιστον 5% ετησίως ή 20% συνολικά για την περίοδο 2011-2015. Επιπρόσθετα, όπου το επιτρέπουν οι κτηριακές συνθήκες, έχει προγραµµατιστεί η µεταστέγαση υπηρεσιών σε ιδιόκτητα κτήρια, καθώς και η αναδιοργάνωση και συστέγαση υπηρεσιών,
- προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και αναλώσιµων υλικών µε δηµιουργία κεντροποιηµένων φορέων υλοποίησης των σχετικών προµηθειών ανά Υπουργείο και
εκπόνησης προγραµµάτων µείωσης του κόστους προµηθειών κατά ένα σταθερό ποσοστό κατ’ έτος,
- τηλεπικοινωνίες και ταχυδροµικά έξοδα, µε επίσπευση της ένταξης των υπηρεσιών στο δίκτυο «Σύζευξις»,
την προγραµµατιζόµενη σύναψη συµβολαίων µε παρό-

χους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας µε ευνοϊκότερους οικονοµικούς όρους, καθώς και την περικοπή των
ταχυδροµικών εξόδων,
- δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, θέρµανσης και κοινοχρήστων µε εξορθολογισµό της χρήσης και
τη σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό,
- προµήθεια ανταλλακτικών, ειδών συντήρησης και
λοιπού εξοπλισµού,
- προµήθεια χαρτιού, εντύπων, γραφικής ύλης, εφηµερίδων και περιοδικών.
Πέραν των ανωτέρω, σηµαντικές εξοικονοµήσεις αναµένονται να επέλθουν από προγραµµατιζόµενες συγχωνεύσεις υπηρεσιών και φορέων µε δράσεις όπως:
- νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας, µε συγχωνεύσεις σχολείων, ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.λπ.,
- επαναξιολόγηση των αντικειµένων και συγχώνευση
φορέων µε επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες και φορέων
που υπολειτουργούν.
Οι δράσεις αυτές, θα επιφέρουν εξοικονοµήσεις σε
κατηγορίες δαπανών όπως αποδοχές, µισθώµατα κτηρίων, λειτουργικές δαπάνες, προµήθειες και επιχορηγήσεις.
Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις φορέων εκτιµάται ότι
θα είναι µειωµένες κατά 265 εκατ. ευρώ, το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων ή ποσοστό -12,9%.
Η διαµόρφωση των εξοικονοµήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των πολιτικών µείωσης των δαπανών για:
- καταβολή προαιρετικών εισφορών σε εγχώριους και
διεθνείς πολιτικούς, οικονοµικούς, κ.λπ. οργανισµούς
και την επαναδιαπραγµάτευση του ύψους των υποχρεωτικών σχετικών εισφορών,
- επιχορήγηση άγονων γραµµών µέσω της θέσπισης
του θεσµού του «µεταφορικού ισοδύναµου» και άλλων
πολιτικών και
- κάλυψη εξόδων ΝΑΤΟ που δεν αντικρίζονται από
σχετικά έσοδα.
Επιπρόσθετα:
- µείωση, κατόπιν επανεξέτασης κατά περίπτωση, των
επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ., φορείς, ΜΚΟ, και εν γένει
πάσης φύσεως οργανισµούς εποπτευόµενους από φορείς του Κρατικού Προϋπολογισµού,
- µείωση των µεταβιβάσεων προς όλους τους πάσης
φύσεως φορείς που επιχορηγούνται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
Τα κονδύλια ύψους 1.200 εκατ. ευρώ το 2011, 1.150 εκατ. ευρώ το 2012 και 1.100 εκατ. ευρώ ετησίως για τα
έτη 2013, 2014 και 2015 τα οποία είχαν προβλεφθεί για
την κάλυψη του ελλείµµατος των νοσηλευτικών ιδρυµάτων διατηρούνται αµετάβλητα. Εκτιµάται ότι θα είναι
µειωµένα κατά 100 εκατ. ευρώ, το 2015 σε σύγκριση µε
τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων.
Το ίδιο αµετάβλητα διατηρούνται και τα κονδύλια που
εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν για την πληρωµή των ανωτέρω σχετικών υποχρεώσεων του τελευταίου τριµήνου
εκάστου προηγούµενου έτους που δεν θα προλάβουν να
πληρωθούν λόγω λήξης του οικονοµικού έτους, σε ύψος
450 εκατ. ευρώ το 2011, 350 εκατ. ευρώ το 2012 και 300
εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη 2013, 2014 και 2015. Εµφανίζονται µειωµένα κατά 150 εκατ. ευρώ το 2015 σε
σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των
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παρεµβάσεων.

7.2.4 Αποδιδόµενοι πόροι
Οι δαπάνες αυτές παρουσιάζονται αυξηµένες κατά
1.042 ή ποσοστό 19,6% εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση
µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων.
Πιο συγκεκριµένα:
• οι αποδόσεις εσόδων προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού εκτιµάται ότι θα εµφανίσουν αύξηση κατά 825 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 21,0%,
• οι αποδόσεις εσόδων προς τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) εκτιµάται ότι θα εµφανίσουν
σηµαντικότατη αύξηση κατά 245 εκατ. ευρώ ή ποσοστό
20,5% και
• οι αποδόσεις εσόδων προς τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. εκτιµάται ότι θα εµφανίσουν µείωση κατά 28,0 εκατ. ευρώ ή
19,6%.

7.2.5 Αποθεµατικό και λοιπές µη κατανεµηµένες δαπάνες
Τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί για την κάλυψη
δαπανών που στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθούν επακριβώς εκτιµάται ότι θα εµφανίσουν
αύξηση κατά 1.090 εκατ. ευρώ το έτος 2015 σε σύγκριση
µε το 2011 προ των παρεµβάσεων. Πιο συγκεκριµένα εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 580 εκατ. ευρώ το
2011 ή ποσοστό 0,8% του συνόλου των δαπανών, σε
1.410 εκατ. ευρώ για τα έτη 2012 και 2013,σε 1.405 ε-

κατ. το 2014 και 1.670 εκατ. ευρώ το 2015, διατηρούµενου του ποσοστού στο 2% περίπου του ύψους των δαπανών του προϋπολογισµού.

7.2.6 Δαπάνες τόκων
Οι δαπάνες για πληρωµή τόκων, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αποκρατικοποιήσεις, παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση κατά 7.398 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 46,2% το 2015
σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των
παρεµβάσεων.
Εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 16.002 ή 7,1% του ΑΕΠ
το 2011, σε 16.900 εκατ. ευρώ ή 7,4% του ΑΕΠ το 2012,
σε 19.500 ή 8,3% του ΑΕΠ το 2013, σε 22.000 εκατ. ευρώ ή 9,1% του ΑΕΠ το 2014 και σε 23.400 εκατ. ευρώ ή
9,3% του ΑΕΠ το 2015, παρουσιάζοντας ετησίως ρυθµό
αύξησης 5,6%, 15,4%, 12,8% και 6,4% αντίστοιχα.

7.2.7 Δαπάνες για υλοποίηση εξοπλιστικών προγραµµάτων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
Οι δαπάνες σε ταµειακή βάση για τα εξοπλιστικά προγράµµατα που υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
παρουσιάζουν σηµαντική αποκλιµάκωση κατά 500 εκατ.
ευρώ το 2015 σε σύγκριση µε τη σχετική εκτίµηση για το
2011 προ της λήψης µέτρων ή ποσοστό -33,3%.
Εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 1.500 εκατ. ευρώ ή 0,7%
του ΑΕΠ το 2011, σε 1.500 εκατ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ
το 2012, σε 1.500 εκατ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ το 2013,
σε 1.200 εκατ. ευρώ ή 0,5% του ΑΕΠ το 2014 και σε
1.000 εκατ. ευρώ ή 0,4% του ΑΕΠ το 2015.
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7.2.8 Δαπάνες για καταπτώσεις εγγυήσεων
Οι δαπάνες για καταπτώσεις εγγυήσεων για λογαριασµό φορέων που έχουν κατηγοριοποιηθεί εντός και εκτός της γενικής κυβέρνησης, παρουσιάζονται σηµαντικά αυξηµένες κατά 234 εκατ. ευρώ το 2015 σε σύγκριση
µε την σχετική εκτίµηση για το 2011 προ των παρεµβάσεων ή ποσοστό 15,9%.
Εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 1.469 εκατ. ευρώ ή 0,7%
του ΑΕΠ το 2011, σε 1.652 εκατ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ
το 2012, σε 2.190 εκατ. ευρώ ή 0,9% του ΑΕΠ το 2013,
σε 1.163 εκατ. ευρώ ή 0,5% του ΑΕΠ το 2014 και σε
1.703 εκατ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ το 2015.

7.3 Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό σε
φορείς της γενικής κυβέρνησης
Οι πιστώσεις της κατηγορίας αυτής αφορούν επιχορηγήσεις και αποδόσεις πόρων του τακτικού προϋπολογισµού σε φορείς της γενικής κυβέρνησης (τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκοµεία και Ν.Π.Δ.Δ.).
Οι προβλέψεις αποδιδόµενων πόρων στους ανωτέρω
φορείς για την περίοδο 2011-2015 προσδιορίζονται σε
συνάρτηση µε τις προβλέψεις εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού και κατ’ επέκταση µε τις µακροοικονοµικές
υποθέσεις, καθώς και τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε εφαρµογή κατά την ίδια περίοδο.
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8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο κοινωνικός προϋπολογισµός περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες φορέων:
• τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ),
• τους Οργανισµούς Κοινωνικής Προστασίας (ΟΑΕΔ,
ΟΕΕ, ΟΕΚ),
• τα νοσοκοµεία.
Οι τρεις αυτές κατηγορίες φορέων αποτελούν τον υποτοµέα των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης της γενικής
κυβέρνησης, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του ESA 95. Ο
υποτοµέας αυτός από πλευράς µεγεθών αποτελεί το µεγαλύτερο της γενικής κυβέρνησης.
Το ίδιο το µέγεθος του συγκεκριµένου υποτοµέα, αλλά
και οι εγγενείς διαρθρωτικές αδυναµίες και συντεχνιακές αγκυλώσεις που είχαν σωρευτεί επί δεκαετίες, είχαν
ως αποτέλεσµα όχι µόνο τη µη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, αλλά και τον άδικο αναδιανεµητικό
χαρακτήρα της παροχής κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας προς τις διάφορες κοινωνικές οµάδες.
Η Κυβέρνηση θεώρησε πρωταρχικής σηµασίας την ανάγκη παρέµβασης στο ασφαλιστικό σύστηµα, και για
το λόγο αυτό προχώρησε στην ψήφιση τριών νόµων
(ν. 3762/2009, ν. 3863/2010 και ν.3883/2010) για την αναµόρφωση του συστήµατος. Με τους νόµους αυτούς, που
αποτελούν επανάσταση στο ασφαλιστικό σύστηµα, εξασφαλίστηκε αφενός µεν σε µεγάλο βαθµό η βιωσιµότητα
του ασφαλιστικού συστήµατος, αφετέρου δε διορθώνονται πλήθος στρεβλώσεων και αδικιών µε τη λήψη στοχευµένων µέτρων και πολιτικών για τη ρύθµιση των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, τη διόρθωση των
ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης κ.λπ..
Τα µέτρα αυτά ήδη άρχισαν να αποδίδουν από το 2010
και εξής, µερικά δε αναµένεται να αποδώσουν ακόµα και
σε βάθος 40ετίας. Δεδοµένου ότι τα µέτρα αυτά είναι ήδη θεσµοθετηµένα, περιλαµβάνονται ως δράσεις στο βασικό σενάριο του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονο-

µικής στρατηγικής και έχει καταβληθεί προσπάθεια για
µια όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερη ποσοτικοποίησή
τους ανά έτος.
Για την περίοδο 2011-2015 το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προγραµµατίσει µια δεύτερη δέσµη µέτρων ύψους 8,6 δισ. ευρώ, που στοχεύουν
τόσο στον εξορθολογισµό των δαπανών, όσο και στην εξασφάλιση της είσπραξης εσόδων.
Η δεύτερη αυτή δέσµη παρεµβάσεων εξασφαλίζει
πλέον οριστικά τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας µας, δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα
σύγχρονο και δίκαιο σύστηµα.
Σήµερα η ανασφάλιστη εργασία στη χώρα µας κινείται
κοντά στο 26%, όταν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαµορφώνεται µόλις στο 3%. Παράλληλα, η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση µε τις βεβαιωµένες εισφορές, βάσει των δηλώσεων των ίδιων των ασφαλισµένων και των επιχειρήσεων, κυµαίνεται για τον
ΟΑΕΕ στο 65%, για τον ΟΓΑ στο 64% και για το ΙΚΑ στο
87%, γεγονός που δεν οφείλεται µόνο στη δυσµενή τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, αλλά και στις αδυναµίες
του συστήµατος ελέγχου και είσπραξης των ασφαλιστικών ταµείων.
Οι παρεµβάσεις είναι κυρίως θεσµικού χαρακτήρα και
στοχεύουν σε συγκεκριµένες δράσεις που θα εκσυγχρονίσουν τους µηχανισµούς ελέγχου των κοινωνικών µεταβιβάσεων, την παροχή οικονοµικών στατιστικών και τη
δηµιουργία κινήτρων για µείωση της ανασφάλιστης εργασίας προς όφελος των εργαζοµένων και του ασφαλιστικού συστήµατος γενικότερα.
Η επιλογή των παρεµβάσεων αυτών από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έγινε µε γνώµονα
την προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων (πολυτέκνων, αναπήρων, χαµηλοσυνταξιούχων κ.λπ.) που υπό τις δύσκολες σήµερα συνθήκες, βιώνουν εντονότερα
την οικονοµική κρίση.
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Ο πίνακας 3.24 παρουσιάζει τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό πριν και µετά τις παρεµβάσεις για την περίοδο 20112015.
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Οι κυριότερες παρεµβάσεις είναι:
1. Η πλήρης εφαρµογή του µέτρου από 1/1/2012 για
τον ενιαίο τρόπο πληρωµής αποδοχών και εισφορών µέσα από το διατραπεζικό σύστηµα.
2. Η σύσταση και λειτουργία ενιαίου µηχανισµού ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
για τη διενέργεια στοχευµένων ελέγχων υπό την εποπτεία του αρµόδιου Γενικού Επιθεωρητή.
3. Η εφαρµογή του θεσµού του εργόσηµου για την ένταξη στη νόµιµη εργασία του οικιακού ανασφάλιστου
προσωπικού, των εργαζοµένων του πρωτογενούς τοµέα
και των περιστασιακά εργαζόµενων.
4. Η υλοποίηση της νέας ρύθµισης και εφαρµογή του
νέου µέτρου αναγκαστικής είσπραξης οφειλών, καθώς
και η επιβολή υψηλών προστίµων και κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων της ασφαλιστικής
νοµοθεσίας.
5. Η θεσµοθέτηση της κάρτας εργασίας µε στοχευµένη εφαρµογή σε επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότητας
σε σχέση µε την αδήλωτη εργασία.
6. Η επέκταση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού
Συστήµατος του ΙΚΑ (ΟΠΣ) και ενίσχυση όλων των µηχανογραφικών συστηµάτων των Ταµείων.
7. Η µεταφορά της εποπτείας όλων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από 1/1/2012 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΝΑΤ, Ταµεία Υπουργείου Οικονοµικών, Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κ.λπ.).
8. Θεσµοθέτηση πόρου αλληλεγγύης ασφαλισµένων
στον ΟΑΕΕ.
9. Αναπροσαρµογή εισφοράς ανεργίας για εργαζόµενους και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και θεσµοθέτηση εισφοράς υπέρ ανεργίας για εργαζόµενους
στο Δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Οι παρεµβάσεις αυτές έρχονται να συµπληρώσουν µια
σειρά στοχευµένων δράσεων που έχουν ήδη αναληφθεί
για την ανακούφιση των ευπαθών οµάδων:
• το πρόγραµµα επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων κατά 75% για τη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας,
• την ενίσχυση του προγράµµατος επιδοµάτων ανεργίας,
• τη δηµιουργία κινήτρων για προσλήψεις ανέργων,
• την ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων για ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2012,
• τη µείωση του ελάχιστου αριθµού ενσήµων από 80
σε 50 (για το 2010) για τους εργαζόµενους ασφαλισµένους του ΙΚΑ ώστε να έχουν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη,
• προγράµµατα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών από 50% µέχρι και 100% για διατήρηση θέσεων εργασίας
µε συνολικό αριθµό ωφελουµένων 350.000 άτοµα,
• πρόγραµµα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για
νέες προσλήψεις κυρίως νέων, από 25% µέχρι 100%, µε
συνολικό αριθµό ωφελουµένων 20.000 ανέργων,
• προγράµµατα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών
µέχρι 100% για ανέργους που είναι στην κατηγορία των
ατόµων µε αναπηρία µε συνολικό αριθµό ωφελουµένων
2.800 ανέργους.
Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη ή ξεκινούν το 3ο τρίµηνο του 2011 τα ακόλουθα προγράµµατα:
• πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας για 55.000 περίπου ανέργους µε προτεραιότητα στους νέους και τα άτοµα ηλικίας 55 ετών και άνω,

• τοπικά προγράµµατα στοχευµένης παρέµβασης για
την ενίσχυση της απασχόλησης µε συνολικό αριθµό ωφελουµένων 15.000 άτοµα επιπλέον,
• προγράµµατα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών µε συµµετοχή του ΟΑΕΔ αλλά και των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις απόλυσης για 20.000 άτοµα ηλικίας
55 ετών και άνω,
• πρόγραµµα επιδότησης εργασίας για την ένταξη
στην αγορά εργασίας νέων πτυχιούχων ηλικίας µέχρι 35
ετών µε αριθµό ωφελουµένων 5.000 άτοµα κάθε έτος από το 3ο τρίµηνο του 2011 και µετά και
• πρόγραµµα µετατροπής του επιδόµατος ανεργίας
σε επίδοµα εργασίας µε την αξιοποίηση του επιδόµατος
για διευκόλυνση πρόσβασης του ανέργου στην αγορά
εργασίας.
Με τη λήψη των προτεινόµενων παρεµβάσεων τα έσοδα της κατηγορίας των ΟΚΑ αυξάνονται το 2015 κατά
2,5 δισ. ευρώ, ποσό που διαµορφώνεται κατά 2,9 δισ. ευρώ από την ενίσχυση των ασφαλιστικών εισφορών και από τη µείωση των επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και των αποδόσεων κατά 400 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές δαπάνες των ΟΚΑ µειώνονται κατά 4,7
δισ. το 2015 ως απόρροια των παρεµβάσεων που σχεδιάζονται για την περίοδο 2011-2015. Ειδικότερα η µείωση
της δαπάνης για συντάξεις (κύριες και επικουρικές) είναι
το 2015 της τάξης των 1,8 δισ. ευρώ, ενώ σχεδόν 1 δισ.
ευρώ είναι και η µείωση από τις φαρµακευτικές δαπάνες,
1,2 δισ. ευρώ εκτιµάται ότι θα εξοικονοµηθούν από τις
προνοιακές παροχές και περίπου 200 εκατ. από τις παροχές ασθένειας. Εξοικονόµηση αναµένεται και από τις
δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού, κατά 350 εκατ.
ευρώ.
Στην κατηγορία των οργανισµών κοινωνικής προστασίας αναµένεται περιορισµός των παροχών κατά 430 εκατ. το 2015 και περίπου 200 εκατ. ευρώ από τις λοιπές
δαπάνες.
Στο χώρο των νοσοκοµείων σηµαντική εξοικονόµηση
αναµένεται από την πλευρά των φαρµακευτικών και άλλων συναφών δαπανών, της τάξης των 550 περίπου εκατ. ευρώ το 2015.
Αναφορικά µε την εικόνα του συστήµατος υγείας, η εξέλιξη των µεγεθών στο βασικό σενάριο (χωρίς την
πραγµατοποίηση οποιασδήποτε πρόσθετης παρέµβασης) καταδεικνύει ένα σύστηµα µη βιώσιµο µε βάση την
τρέχουσα οργάνωση και λειτουργία του, καθώς οδηγεί
απλώς σε παραγωγή νέων µεγαλύτερων χρόνο µε το
χρόνο ελλειµµάτων. Έτσι κρίθηκε καθοριστική και επείγουσα µια ισχυρή τοµή στο χώρο της υγείας που θα µπορέσει να αναστρέψει την επί χρόνια αρνητική εικόνα του
συστήµατος, τόσο από πλευράς παροχής υπηρεσιών
στους πολίτες, όσο και από την κατασπατάληση δηµόσιου χρήµατος σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τοµέα. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδίασε
µια σειρά δράσεων, προκειµένου να εξορθολογίσει τις
δαπάνες των νοσοκοµείων σε όλα τα επίπεδα.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στοχεύει στην εισαγωγή ενός µοντέλου διάγνωσης για
τη χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων το 2012 προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια
στη λειτουργία των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Παράλληλα
καθιερώνονται ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες (µερική υιοθέτηση εντός του 2011), επανακοστολογούνται οι ιατρικές πράξεις και τηρούνται ιατρικοί φάκελοι – αρχείο
για κάθε ασθενή (σε ηλεκτρονικά αρχεία). Οι δράσεις αυ-
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τές στοχεύουν στη µείωση του συνολικού όγκου των
προµηθειών στα νοσοκοµεία δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα υγιές ανταγωνιστικό πλαίσιο µεταξύ των νοσοκοµείων.
Βάσει του νέου υγειονοµικού χάρτη της χώρας προβλέπονται συγχωνεύσεις νοσοκοµείων, ενώ παράλληλα
προωθείται και η δεύτερη φάση της ηλεκτρονικής οργάνωσης των νοσοκοµείων, µε στόχο να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας για όλο το σύστηµα υγείας και να µειωθούν οι λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα οδηγήσει και σε καλύτερη αξιοποίηση
του δυναµικού των κλινών µειώνοντας το κόστος λειτουργίας τους.
Παράλληλα, προωθείται µηχανισµός κεντρικών προµηθειών για όλο το σύστηµα υγείας, µε στόχο την επίτευξη
καλύτερης τιµής ανά µονάδα, µέσω της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της αγοραστικής δύναµης, της ενίσχυσης της χρήσης του παρατηρητηρίου τιµών και της ενιαίας κωδικοποίησης προδιαγραφών.
Επιδιώκεται ακόµα ο περιορισµός του κόστους περίθαλψης για τα µη ασφαλισµένα άτοµα, µέσω της υποδοχής τους σε ορισµένες µόνο νοσοκοµειακές µονάδες,
µέτρο που θα διευκολύνει τον έλεγχο του κόστους. Η
παρέµβαση αναµένεται να αρχίσει να αποδίδει το 2012.
Προωθείται η δηµιουργία ενός διεθνούς γραφείου συνεργασίας και η υπογραφή διεθνών συµφωνιών για την
υποδοχή ασθενών από άλλες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Η πρωτοβουλία αυτή µπορεί να συνδυασθεί και µε εξελίξεις στο λεγόµενο θεραπευτικό τουρισµό κυρίως σε
τουριστικά ανεπτυγµένες περιοχές και κοντά στα σύνορα (Βουλγαρία, Αλβανία, Τουρκία, Σκόπια).
Από 1/9/2011 θα τεθεί σε λειτουργία ο Εθνικός Οργανισµός Παροχών Υγείας µε ενιαίο κανονισµό παροχών,
ενιαίο πλαίσιο συµβάσεων που αναµένεται να συµβάλουν καθοριστικά στον εξορθολογισµό των σχετικών δαπανών. Στόχος είναι η σηµαντική µείωση αφ’ ενός στη
φαρµακευτική δαπάνη και αφ’ ετέρου στις άλλες δαπάνες υγείας (διαγνωστικές εξετάσεις, νοσοκοµεία, κ.λπ.).
Αυτά επιδιώκονται από το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και παρακαλείται η
Εθνική Αντιπροσωπεία για την έγκριση και ψήφισή του.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011
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ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ KAI
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
KAI ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. Διαµαντοπούλου

Δ. Ρέππας

ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λ. Κατσέλη

Α. Λοβέρδος

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κ. Σκανδαλίδης

Χ. Καστανίδης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Χ. Παπουτσής

Π. Γερουλάνος

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑΣ

Χ. Παµπούκης

Ιω. Διαµαντίδης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015
Άρθρο Μόνο
1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο έχει ως εξής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑΣ

Χ. Παµπούκης

Ιω. Διαµαντίδης

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
I. Η λογιστική απεικόνιση των δηµοσιονοµικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων µαζί µε την εναρµόνιση
των κύριων δηµοσιονοµικών συνόλων της γενικής κυβέρνησης, που εκτίθενται στο ανωτέρω Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής βασίζονται σε έννοιες και ταξινοµήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών του 1995 (ESA 95).
II. Οι προβλέψεις και οι στόχοι του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής είναι σύµφωνοι
µε τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε το ν. 3871/2010.»
2. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθµ. 106/15/2011
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής ετών 2012-2015»

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ιω. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Δ. Δρούτσας

Ευάγ. Βενιζέλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI
ΚΛΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1. Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόµου κυρώνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής ετών 2012-2015, στο οποίο αναφέρονται µεσοπρόθεσµοι στόχοι και δηµοσιονοµικές εξελίξεις, καθώς
και µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δαπανών για τον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
Οι στόχοι αποτυπώνονται αναλυτικά στους παρατιθέµενους πίνακες.
2. Από τη κύρωση του εν λόγω Πλαισίου, δεν προκαλούνται άµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα , καθόσον τα
µέσα για την επίτευξη των στόχων έχουν εξειδικευθεί ή
θα εξειδικευθούν µε διατάξεις ουσιαστικών νόµων, επί
των οποίων προσδιορίστηκαν ή θα προσδιορισθούν τα επί µέρους οικονοµικά αποτελέσµατα.
Αθήνα 7 Ιουνίου 2011
Ο Γενικός Διευθυντής

Μ. Χρυσοχοΐδης

Κ. Μπιρµπίλη
Βασίλειος Κατριβέσης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ KAI
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
KAI ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. Διαµαντοπούλου

Δ. Ρέππας

ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λ. Κατσέλη

Α. Λοβέρδος

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κ. Σκανδαλίδης

Χ. Καστανίδης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Χ. Παπουτσής

Π. Γερουλάνος
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