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Ενημερωτικό Σημείωμα  

Τρίτη επικαιροποίηςη Προγράμματοσ Οικονομικήσ Πολιτικήσ  

11/2/2011 

Οικονομικό περιβάλλον 

 Παρά τθν φφεςθ, θ πορεία μιασ ςειράσ δεικτϊν όπωσ οι νζεσ παραγγελίεσ ςτθν βιομθχανία, 

ειδικά από το εξωτερικό, θ αφξθςθ των εξαγωγϊν κ.λπ. επιβεβαιϊνουν τθν πρόβλεψθ για 

ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ ςτο δεφτερο μιςό του 2011 και κετικοί ρυκμοί από το 2012. 

 Ο ρυκμόσ μεταβολισ του ΑΕΠ για το ςφνολο του ζτουσ προβλζπεται ςε -3%. 

 Ο πλθκωριςμόσ αναμζνεται να περιοριςτεί ςτο 2,5% ςε ετιςια βάςθ. 

 Η ανταγωνιςτικότθτα βελτιϊνεται ςε όρουσ μείωςθσ του ελλείμματοσ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν 

ςυναλλαγϊν, το οποίο για το 2011 εκτιμάται ςε 8% από 11% περίπου το 2010. 

 

Δημοςιονομική πολιτική 

 Προτεραιότθτα τθσ κυβζρνθςθσ παραμζνει μια βιϊςιμθ δθμοςιονομικι προςαρμογι, ϊςτε να 

μειωκεί το ζλλειμμα κάτω από το 3% ζωσ το 2014 και να δθμιουργθκοφν και να διατθρθκοφν 

υψθλά πρωτογενι πλεονάςματα – πάνω από 5% του ΑΕΠ. 

 Σο 2010 το ζλλειμμα μειϊκθκε κατά 6 μονάδεσ του ΑΕΠ, από το 15,4% ςτο 9,4% - μια 

προςαρμογι μεγαλφτερθ από αυτι που είχε αρχικά εκτιμθκεί. 

 Σο 2011 ςτόχοσ παραμζνει θ μείωςθ του ελλείμματοσ ςτο 7,4% (ι το μζγιςτο 17 δις. ευρϊ), και 

κα εξεταςτοφν και αντιμετωπιςτοφν εγκαίρωσ πικανοί κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν ωσ 

προσ τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου, και οι οποίοι εκτιμϊνται ςιμερα ςε περίπου ¾ τθσ 

μονάδασ του ΑΕΠ. 

 Σο Μεςοπρόκεςμο τρατθγικό Δθμοςιονομικό Πλαίςιο κα εξειδικεφει τουσ ςτόχουσ εςόδων, 

δαπανϊν και ελλείμματοσ για όλουσ τουσ φορείσ του δθμοςίου ζωσ το 2014, κακϊσ και τισ 

παρεμβάςεισ για τθν επίτευξι του. 

 Σο ςυνολικό φψοσ των παρεμβάςεων που απαιτοφνται για τθν περίοδο 2012-2014 είναι 8% του 

ΑΕΠ, ενϊ θ κυβζρνθςθ ςκοπεφει να εντάξει ςτο πρόγραμμα και πρόςκετεσ εναλλακτικζσ 

παρεμβάςεισ για τθν διαςφάλιςθ του απαιτοφμενου φψουσ προςαρμογισ. 

 Οι παρεμβάςεισ που κα περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα κα περιγράφονται ςε τομεακά ςχζδια 

δράςθσ που κα καλφπτουν κυρίωσ τα εξισ: 

 δθμόςιεσ επιχειριςεισ, 

 άλλουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, 

 φορολογικι μεταρρφκμιςθ, 

 μιςκολόγιο του δθμοςίου τομζα, 

 δθμόςια διοίκθςθ, 

 κοινωνικι πολιτικι, 

 υγεία, 

 δθμόςιεσ επενδφςεισ. 

 Για το μεςοπρόκεςμο ςχζδιο κα υπάρξει δθμόςια διαβοφλευςθ και κα παρουςιαςτεί ςτο τζλοσ 

Μαρτίου. 

 Ζωσ το τζλοσ Φεβρουαρίου κα ζχουν ςυςτακεί διυπουργικζσ ομάδεσ εργαςίασ για τθν εκπόνθςθ 

των τομεακϊν ςχεδίων δράςθσ. 
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 Σο μεςοπρόκεςμο ςχζδιο μαηί με τα τομεακά ςχζδια δράςθσ κα είναι ζτοιμα (ςε μια πρϊτθ 

εκδοχι τουσ) ζωσ το τζλοσ Μαρτίου, κα εγκρικοφν από το Τπουργικό υμβοφλιο ζωσ τα μζςα 

Απριλίου για να ζχουν ψθφιςτεί από τθν Βουλι ζωσ τα μζςα Μαΐου. 

 

Επόμενη φάςη των κοινωνικών μεταρρυθμίςεων 

 Αςφαλιςτικό ςφςτθμα: 

 Η Εκνικι Αναλογιςτικι Αρχι με τισ αναλογιςτικζσ μελζτεσ για τα μεγαλφτερα αςφαλιςτικά 

ταμεία επιβεβαίωςε τισ προβλζψεισ για ςτακεροποίθςθ των αςφαλιςτικϊν δαπανϊν ωσ 

ποςοςτό του ΑΕΠ ωσ αποτζλεςμα τθσ αςφαλιςτικισ μεταρρφκμιςθσ του Ιουλίου του 2010.  

 Η Εκνικι Αναλογιςτικι Αρχι προχωρά ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ για τα επικουρικά ταμεία ζωσ 

το τζλοσ Μαρτίου. 

 τα επικουρικά ταμεία με μεγάλα ελλείμματα κα πρζπει να υπάρξουν παρεμβάςεισ για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ βιωςιμότθτάσ τουσ. 

 Θα ανακεωρθκεί θ λίςτα βαρζων και ανκυγιεινϊν επαγγελμάτων. 

 Τγεία: 

 Ζχουν ξεκινιςει να υλοποιοφνται οι περιςςότερεσ δράςεισ που προβλζπονται ςτον 

Προχπολογιςμό (π.χ. ςυμμετοχι ςτθ νοςοκομειακι περίκαλψθ, μείωςθ κόςτουσ ςτα 

νοςοκομεία, αρνθτικι λίςτα φαρμάκων κ.λπ.) 

 Ζχει προχωριςει θ εφαρμογι θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων για τθν παρακολοφκθςθ των 

δαπανϊν και των προμθκειϊν των νοςοκομείων. 

 Για τθν επιτάχυνςθ τθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ κα υπάρξει ζνασ διαγωνιςμόσ ζωσ 

τα τζλθ Απριλίου για τθν υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ενιαίου ςυςτιματοσ. 

 Θα δθμοςιοποιθκεί θ μελζτθ από τθν Ομάδα Εργαςίασ για τθν Τγεία, με βάςθ τα 

αποτελζςματα τθσ οποίασ κα διαμορφωκεί ζνα ςχζδιο δράςθσ για τθ βελτίωςθ του 

ςυςτιματοσ υγείασ ςυνολικά.  

 

Δημοςιονομικζσ μεταρρυθμίςεισ 

 Ζςοδα 

 υνζχιςθ υλοποίθςθσ των ςχεδίων δράςθσ ενάντια ςτθ φοροδιαφυγι από τισ ειδικζσ ομάδεσ 

εργαςίασ.  

 Εκπόνθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου δράςθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ φοροδιαφυγισ από το 

Τπουργείο Οικονομικϊν. 

 Αναδιοργάνωςθ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ ζωσ το καλοκαίρι. 

 Ψιφιςθ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου που περιλαμβάνει μεταξφ άλλων επιτάχυνςθ 

τθσ επίλυςθσ φορολογικϊν διαφορϊν, αυςτθροποίθςθ των ποινϊν, ςφςτθμα αξιολόγθςθσ 

τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ και των λειτουργϊν τθσ και αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ ελζγχων. 

 Αξιολόγθςθ τθσ φορολογικισ πολιτικισ και απλοποίθςθ του φορολογικοφ πλαιςίου 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατάργθςθσ του ΚΒ. 

 Δθμοςιονομικι διαχείριςθ 

 υνζχιςθ τθσ υλοποίθςθσ των μθχανιςμϊν ελζγχου των δθμοςίων δαπανϊν και τα 

αναλιψεων υποχρεϊςεων 

 Οριςμόσ οικονομικϊν υπευκφνων ςε όλουσ τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ και ςτουσ 

μεγαλφτερουσ οργανιςμοφσ 
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Πολιτική αποκρατικοποιήςεων, αξιοποίηςησ τησ δημόςιασ περιουςίασ και αναδιαρθρώςεων 

 Ενίςχυςθ του προγράμματοσ αποκρατικοποιιςεων και αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ για 

τθν περίοδο 2012-2015. 

 Ολοκλιρωςθ τθσ καταγραφισ και τθσ δθμιουργίασ ενόσ χαρτοφυλακίου ςυμμετοχϊν και 

εμπορικά αξιοποιιςιμων ακινιτων φψουσ τουλάχιςτον 50 δις. ευρϊ. τόχοσ είναι θ ςυνολικι 

είςπραξθ εςόδων τουλάχιςτον 50 δις. ευρϊ τθν περίοδο 2011-2015 εκ των οποίων τα 15 δις. 

ζωσ το 2012.  

 

Χρηματοπιςτωτικό ςφςτημα 

 Σο Ελλθνικό χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα παραμζνει ςτακερό, ενϊ προτεραιότθτα είναι θ 

ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ μζςα από νζα κανάλια χρθματοδότθςθσ και θ ςτιριξθ πρωτοβουλιϊν 

για τθν αναδιάρκρωςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. 

 Σο Ελλθνικό Δθμόςιο κα μπορεί να παράςχει 30 δις. επιπλζον εγγυιςεισ για τθν άντλθςθ 

ρευςτότθτασ από τισ τράπεηεσ μζςω τραπεηικϊν ομολόγων, ϊςτε να μπορζςουν να 

ςυνειςφζρουν ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ οικονομίασ.  

 Η Σράπεηα τθσ Ελλάδασ ζχει ηθτιςει από τισ τράπεηεσ να ετοιμάςουν και να υλοποιιςουν 

μεςοπρόκεςμα ςχζδια για τθν ενίςχυςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τουσ από άλλεσ πθγζσ πζραν του 

Ευρωςυςτιματοσ.  

 τα ςχζδια των τραπεηϊν κα πρζπει να περιλαμβάνονται και δράςεισ για τθν μείωςθ του 

λειτουργικοφ και του μιςκολογικοφ κόςτουσ. 

 Η αναδιάρκρωςθ τραπεηϊν – ΑΣΕ και διαχωριςμόσ ΣΠΔ – προχωράει και υπάρχουν 

ςυγκεκριμζνα χρονοδιαγράμματα για ενζργειεσ τουσ επόμενουσ μινεσ. 

 

Διαρθρωτικζσ αλλαγζσ 

 Ολοκλιρωςθ μεταρρφκμιςθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρακολοφκθςθ εφαρμογισ του νζου 

εργαςιακοφ νόμου, κζςπιςθ διορκωτικϊν διατάξεων εφόςον κρικεί αναγκαίο (Ιοφλιοσ 2011). 

 Άνοιγμα των κλειςτϊν επαγγελμάτων, με τθν ψιφιςθ του νομοςχεδίου που βρίςκεται ςτθν 

Βουλι και παρακολοφκθςθ ςτθ ςυνζχεια τθσ εφαρμογισ του νόμου. 

 Προςαρμογι ςτισ προβλζψεισ τθσ Οδθγίασ των Τπθρεςιϊν (μοναδικό ςθμείο επαφισ, 

απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ ςε τομείσ προτεραιότθτασ κ.λπ.). 

 Παρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ κλάδων ςθμαντικϊν για τθν ανάπτυξθ, ξεκινϊντασ από τον 

τουριςμό και το λιανικό εμπόριο. 

 Απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ενζργειασ με βάςθ τισ κατευκφνςεισ του ςχεδίου που ζχει ιδθ 

παρουςιαςτεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

 Δθμιουργία Ενιαίασ Αρχισ Προμθκειϊν. 

 Ψιφιςθ και εφαρμογι του νόμου για τθν προϊκθςθ του ανταγωνιςμοφ ςτισ αγορζσ, τθν άρςθ 

των μονοπωλιακϊν πρακτικϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ. 

 Εφαρμογι και προϊκθςθ των κανονιςτικϊν πράξεων για τθν εφαρμογι του νόμου για τθν 

απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ των επιχειριςεων (και περιβαλλοντικζσ άδειεσ). 

 Επιτάχυνςθ υλοποίθςθσ δθμοςίων ζργων και επενδφςεων και απορρόφθςθ ΕΠΑ. 

 Ολοκλιρωςθ τθσ προετοιμαςίασ για τα one-stop shops και τθ λειτουργία του ΓΕΜΗ. 

 Ρυκμίςεισ για τθ διευκόλυνςθ των εξαγωγϊν. 


