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Αγαπητέ Κύριε Strauss-Kahn:
Στην συνηµµένη επικαιροποίηση των Μνηµονίων Οικονοµικής και
Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής που φέρουν ηµεροµηνίες 3 Μαϊου, 6
Αυγούστου και 8 ∆εκεµβρίου 2010 (ΜΟΧΠ) περιγράφουµε τα βήµατα
προόδου και πολιτικής για την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων του
οικονοµικού προγράµµατος της Ελληνικής κυβέρνησης το οποίο
υποστηρίζεται από µία Συµφωνία Stand By.
Η πρόοδος την οποία σηµειώνουµε στο οικονοµικό µας πρόγραµµα
συνεχίζεται:
•

Τα κριτήρια της τριµηνιαίας ποσοτικής απόδοσης για το τέλος
∆εκεµβρίου έχουν όλα εκπληρωθεί. Το έλλειµµα σε δεδουλευµένη
βάση σύµφωνα µε το ESA95 ήταν πάνω από τον στόχο, αλλά
όµως στο επίπεδο που είχε προβλεφθεί κατά τον χρόνο της
τελευταίας αξιολόγησης, ενώ η συνολική µείωση του ονοµαστικού
ελλείµµατος κατά το 2010 εκτιµάται ότι έχει ανέλθει στις 6
ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ, υψηλότερα δηλαδή από ότι είχε
προβλεφθεί ως στόχος. Όµως ενώ κατορθώσαµε να ελαττώσουµε
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές της γενικής κυβέρνησης ακριβώς στο
τέλος του 2010, αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την µη
επίτευξη του ενδεικτικού στόχου.

•

Οι δηµοσιονοµικές - διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις προχωράνε. Το
διαρθρωτικό ορόσηµο για µία αναλογιστική µελέτη των κυρίων
συνταξιοδοτικών ταµείων τηρήθηκε. Ένα άλλο ορόσηµο για την
κατάργηση των εµποδίων στην αποτελεσµατική φορολογική
διοίκηση αναµένεται να τηρηθεί στα µέσα Μαρτίου (µε την
κατάθεση νόµου στη Βουλή να αποτελεί προαπαιτούµενη ενέργεια
για την αξιολόγηση). Το ορόσηµο για τη µελέτη της δοµής, του
επιπέδου και της δυναµικής της απασχόλησης και των αποδοχών
στο δηµόσιο τοµέα τηρήθηκε εν µέρει, και θα ολοκληρωθεί µέσα
στο πλαίσιο της µεσοπρόθεσµης δηµοσιονοµικής στρατηγικής.
Παροµοίως, ένα ορόσηµο το οποίο αφορά τη βελτίωση παροχής

στατιστικών στοιχείων προς την ΕΛΣΤΑΤ επίσης τηρήθηκε εν
µέρει, έχοντας σηµειώσει καλή πρόοδο ως προς την υπογραφή
Μνηµονίων Συνεργασίας [MOUs] µε φορείς παροχής δεδοµένων,
και µε την οριστικοποίηση κανονισµών οι οποίοι τώρα πρέπει
τυπικά να εγκριθούν από την ΕΛΣΤΑΤ. Το συνηµµένο Μνηµόνιο
Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής προβλέπει ένα
φιλόδοξο πρόγραµµα επόµενων δράσεων για την υποστήριξη του
µεσοπρόθεσµου προγράµµατός µας για δηµοσιονοµική εξυγίανση,
µαζί µε µεταρρυθµίσεις ως προς την διαχείριση εσόδων και
δηµοσίων οικονοµικών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της
εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
•

Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα παραµένει σταθερό. Οι ιδιωτικές
τράπεζες
σηµείωσαν
σηµαντική
επιτυχία
στην
άντληση
κεφαλαίων, ενώ η αναδιάρθρωση κρατικών τραπεζών έχει
ξεκινήσει. Η έκτακτη υποστήριξη ρευστότητας από την ΕΚΤ
βοήθησε στην γεφύρωση του συστήµατος µέχρι του σηµείου που
οι τράπεζες να µπορούν να αρχίσουν να υλοποιούν µεσοπρόθεσµα
προγράµµατα για την προσαρµογή της χρηµατοδότησής τους
(όπως αναλύεται παρακάτω στο Μνηµόνιο). Το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας
είναι
ικανοποιητικά
χρηµατοδοτηµένο σε σχέση µε τις προβλεπόµενες ανάγκες.

•

Η πρόοδος ως προς τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις συνεχίζεται.
Το ορόσηµο για το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων της περιόδου
2011-13 τηρήθηκε, ενώ το ορόσηµο για την αναµόρφωση των
συλλογικών συµβάσεων τηρήθηκε εν µέρει (και θα χρειασθεί
χρόνος για να εκτιµηθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του). Το
άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων έχει προωθηθεί µε νόµο ο
οποίος ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο. Εγκρίθηκε
νόµος που αφορά την αναδιάρθρωση των δηµοσίων επιχειρήσεων.
Το συνηµµένο µνηµόνιο προβλέπει τις επόµενες ενέργειες,
συµπεριλαµβανοµένου
ενός
εκτεταµένου
σχεδίου
αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

Πάνω σε αυτή τη βάση, ζητούµε την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης βάσει της Συµφωνίας Stand By και την τέταρτη εκταµίευση
βάσει της ανωτέρω συµφωνίας ποσού ύψους 3.604,5 εκατοµµυρίων ΕΤ∆.
Όπως παρατίθεται στον Πίνακα 1, ζητάµε οι υφιστάµενοι ενδεικτικοί
στόχοι βάση της συµφωνίας, οι οποίοι αποτελούν ανώτατα και κατώτατα
όρια του πρωτογενούς ταµειακού ισοζυγίου, των πρωτογενών δαπανών
του κρατικού προϋπολογισµού, του αποθέµατος χρέους της κεντρικής
κυβέρνησης, των νέων εγγυήσεων της κεντρικής κυβέρνησης, και του
εξωτερικού χρέους, για τις 30 Σεπτεµβρίου και 31 ∆εκεµβρίου 2011, να

µετατραπούν σε ποσοτικά κριτήρια απόδοσης. Όπως αναφέρεται
λεπτοµερώς κατωτέρω, προτείνουµε επίσης νέα διαρθρωτικά ορόσηµα:
στον δηµοσιονοµικό τοµέα, τη στήριξη της αναθεώρησης του πλαισίου
ανθρώπινου δυναµικού του δηµόσιου τοµέα, της ολοκλήρωσης της
µεταρρύθµισης της φορολογικής διοίκησης και τον ισχυρότερο έλεγχο
και παρακολούθηση των δαπανών και ληξιπροθέσµων οφειλών. Στον
χρηµατοπιστωτικό
τοµέα,
την
υποστήριξη
του
σχεδιασµού
µεσοπροθέσµων προγραµµάτων χρηµατοδότησης για τις τράπεζες. Και
στον τοµέα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας και του παθητικού, την
υποστήριξη
εκπόνησης
ενός
εκτεταµένου
προγράµµατος
αποκρατικοποιήσεων (Πίνακας 2).
Πιστεύουµε ότι οι µορφές πολιτικής που διατυπώνονται στην επιστολή
προθέσεων της 3ης Μαϊου 2010 και στο ΜΟΧΠ καθώς και στις
µετέπειτα επικαιροποιήσεις (συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης η
οποία επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο) είναι επαρκείς για την
επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Είµαστε έτοιµοι να προβούµε
σε οποιεσδήποτε διορθωτικές ενέργειες εάν υπάρξει ανάγκη ανάλογα µε
τη µεταβολή των συνθηκών. Θα προβούµε σε διαβουλεύσεις µε το
Ταµείο, καθώς και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ για την
υιοθέτηση οποιωνδήποτε τέτοιων πολιτικών πρίν την αναθεώρηση των
πολιτικών που περιέχονται στην παρούσα επιστολή, σύµφωνα µε την
πολιτική του Ταµείου για τέτοιου είδους διαβουλεύσεις.
Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στους κυρίους Juncker, Rehn και
Trichet
________________________
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
Υπουργός Οικονοµικών
______________________
Γεώργιος Προβόπουλος
∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΙ. ΕΛΛΑ∆Α - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Προοπτικές
1. Η οικονοµία παραµένει σε πορεία σταθεροποίησης κατά το τέλος
του 2011. Η βιοµηχανική παραγωγή, το λιανικό εµπόριο και η
οικοδοµική
δραστηριότητα
καταδεικνύουν
µία
συνεχιζόµενη
συρρίκνωση του παραγόµενου προϊόντος κατά την διάρκεια του πρώτου
µισού του 2011. Παρ'όλα αυτά, οι πρόσφατες βελτιώσεις σε µερικούς
προγνωστικούς δείκτες (νέες βιοµηχανικές παραγγελίες, βιοµηχανικός
κύκλος εργασιών προς τις ξένες αγορές και δείκτης οικονοµικού
κλίµατος στον τοµέα µεταποιήσεων), µαζί µε µία θετική συνεισφορά των
καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ στηρίζουν τις προβλέψεις του
προγράµµατος για σταθεροποίηση κατά το δεύτερο ήµισυ του 2011. Για
το σύνολο του έτους εξακολουθούµε να αναµένουµε συρρίκνωση του
ΑΕΠ κατά περίπου 3 τοις εκατό.
2. Ο πληθωρισµός παραµένει σε πορεία υποχώρησης σε µέσο όρο
περίπου 2½ τοις εκατό το 2011.
Η άνοδος, µε βάση τα επίσηµα στοιχεία του πληθωρισµού τον ∆εκέµβριο
ως αποτέλεσµα της ανόδουτων τιµών εισαγωγής πετρελαίου, αποτέλεσε
έκπληξη , ωστόσο ο πληθωρισµός σε σταθερούς φορολογικούς
συντελεστές πλησιάζει το µηδέν. Με µία συνεχιζόµενα ασθενή
εσωτερική ζήτηση και µε συνεχή υποχώρηση της οικονοµικής
δραστηριότητας, θα πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο οι πιέσεις των τιµών
των βασικών αγαθών/εµπορευµάτων και η µεγάλη άνοδος των
προκαθορισµένων τιµών και εµµέσων φόρων.
3. Η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται και το έλλειµµα του
λογαριασµού τρεχουσών συναλλαγών αναµένεται να ελαττωθεί
σύµφωνα και µε τις προβλέψεις µέσα στο 2011. Η αύξηση του
µοναδιαίου κόστους εργασίας απέκτησε αρνητικό πρόσηµο κατά το
δεύτερο ήµισυ του 2010, συνεισφέροντας έτσι θετικά στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας. Σε συνδυασµό µε την
ασθενή εσωτερική ζήτηση, αυτό αναµένεται να βοηθήσει έτσι ώστε να
αντισταθµισθεί η επίπτωση των σηµαντικά υψηλοτέρων τιµών
εισαγωγών (για το πετρέλαιο και τα άλλα εισαγόµενα βασικά αγαθά) και
να οδηγήσει στη µείωση του ελλείµµατος του λογαριασµού τρεχουσών
συναλλαγών περίπου στο 8 τοις εκατό του ΑΕΠ κατά το 2011 (σε
σύγκριση µε την εκτίµηση για 11 τοις εκατό κατά το 2010).
Παραµένει
ένας αριθµός
προκλήσεων
που
πρέπει
να
4.
υπερκερασθούν για να εξασφαλισθεί η ανάκαµψη. Η Ελλάδα έχει

πραγµατοποιήσει σηµαντική πρόοδο µέχρι σήµερα ως προς τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα για την
εξασφάλιση µικροτέρου ελλείµµατος και χρέους, και να τοποθετηθεί η
προσαρµογή αυτή σε περισσότερο βιώσιµες βάσεις. Παροµοίως, το
πρόγραµµα
έχει
µε
επιτυχία
µέχρι
σήµερα
διατηρήσει
τη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, αλλά οι τράπεζες ακόµη βασίζονται σε
πολύ µεγάλο βαθµό στη ρευστότητα του Ευρωσυστήµατος και
αντιµετωπίζουν προκλήσεις για την εξασφάλιση περισσότερο βιώσιµων
χρηµατοδοτικών µοντέλων. Τέλος, θα πρέπει να σταθεροποιηθούν
περισσότερο ένα ευνοϊκό επιχειρηµατικό περιβάλλον και ευµενείς
συνθήκες από πλευράς προσφοράς έτσι ώστε να υποστηριχθεί µία
ανάκαµψη που θα στηρίζεται στις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Το
υπόλοιπο του µνηµονίου εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο θα υλοποιηθεί το
πλαίσιο πολιτικής του προγράµµατος για την αντιµετώπιση αυτών των
συνεχιζοµένων προκλήσεων.
∆ηµοσιονοµική Πολιτική
5. Η παρούσα δηµοσιονοµική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι
να θέσει την εν εξελίξει δηµοσιονοµική προσαρµογή επί µιάς σαφώς
βιώσιµης τροχιάς. Ενώ το 2010 παρουσιάστηκε µεγάλη µείωση στο
έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Λογαριασµών ESA95, από 15½ τοις εκατό σε περίπου 9½ τοις εκατό του
ΑΕΠ οι αδυναµίες στην είσπραξη εσόδων και στον έλεγχο των δαπανών
διατηρήθηκαν (και επίσης εξακολούθησαν να υφίστανται ορισµένα
προβλήµατα µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές). Για την µείωση, κατά
βιώσιµο τρόπο, του ελλείµµατος κάτω από το 3 τοις εκατό του ΑΕΠ
µέχρι το 2014, θα πρέπει να εφαρµόσουµε τον προϋπολογισµό του 2011,
να προσδιορίσουµε τα υπόλοιπα απαιτούµενα µέτρα διαρθρωτικής
προσαρµογής και να επιταχύνουµε τις εργασίες µας για την ενίσχυση
των δηµοσιονοµικών θεσµών και διαδικασιών.
6. Η κυβέρνηση παραµένει προσηλωµένη στις δεσµεύσεις της να
περιορίσει το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης σε ύψος 17
δισεκατοµµύρια Ευρώ ((που αντιστοιχεί στο 7½ του ΑΕΠ) κατά το
2011 µετρούµενο µε βάσει το ESA95. Υπάρχουν κίνδυνοι για την
επίτευξη αυτού του στόχου. Οι τρέχουσες τάσεις προσβλέπουν προς µια
δηµοσιονοµική υστέρηση της τάξεως του ¾ τοις εκατό του ΑΕΠ καθ'όλο
το έτος (εξ αιτίας χαµηλοτέρων προβλέψεων για έσοδα και εξ αιτίας
αναθεωρηµένων εκτιµήσεων για την απόδοση των µέτρων µας). Θα
καθορίσουµε διαρθρωτικά µέτρα για την αντιµετώπιση αυτής της
υστέρησης µόλις οριστικοποιήσουµε τα λεπτοµερή δηµοσιονοµικά
διαρθρωτικά µεταρρυθµιστικά σχέδιά µας τον Μάρτιο (αναφορά σε αυτά
γίνεται παρακάτω). Εν τω µεταξύ, για την εξασφάλιση της συνέχισης της

εκπλήρωσης των
προϋπολογισµό.

δηµοσιονοµικών

στόχων

θα

υποεκτελούµε

τον

7. Μία έκθεση µεσοπρόθεσµης δηµοσιονοµικής στρατηγικής τελεί
υπό σύνταξη. Η έκθεση στρατηγικής θα θέτει ετήσια ανώτατα όρια
δαπανών για τα επιµέρους αρµόδια υπουργεία και στόχους
δηµοσιονοµικού ισοζυγίου για όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης
µέχρι και το 2014. Επίσης θα ορίζει τα µέτρα που θα ληφθούν προς
υποστήριξη αυτών των στόχων. Υπολογίζουµε ότι θα χρειαστούν µόνιµα
µέτρα ύψους περίπου 8 τοις εκατό του ΑΕΠ, µερικά εκ των οποίων
έχουν ήδη προσδιοριστεί στο πρόγραµµά µας του Μαϊου του 2010. Η
έκθεση µεσοπρόθεσµης δηµοσιονοµικής στρατηγικής θα δηµοσιευθεί για
διαβούλευση κατά το τέλος Μαρτίου, θα εγκριθεί από το Υπουργικό
Συµβούλιο πριν τα µέσα Απριλίου (διαρθρωτικό ορόσηµο) και θα
ψηφισθεί από το Κοινοβούλιο µέχρι τα µέσα Μαϊου. Θα αποτελέσει δε
τη βάση για τη σύνταξη του προϋπολογισµού του 2012.
8. Τα µέτρα που θα στηρίξουν την µεσοπρόθεσµη στρατηγική θα
διατυπωθούν σε σχέδια που θα καλύπτουν διάφορους τοµείς και
περιοχές δηµοσίων δαπανών. Τα µέτρα θα σχεδιασθούν µε στόχο τη
διατήρηση ενός πλέγµατος κοινωνικής ασφάλειας και θα περιορίζουν
την επίπτωση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής στην ανάπτυξη. Κάθε
τοµεακό σχέδιο θα θέτει έναν στόχο για δηµοσιονοµικά οφέλη µέχρι και
το 2014, µε το σύνολο να ανέρχεται σε 8 τοις εκατό του ΑΕΠ (θα
προσδιορίζονται δε και πρόσθετα ενδεχόµενα µέτρα). Κάθε σχέδιο θα
είναι έτοιµο στην προκαταρκτική του µορφή µέχρι το τέλος Μαρτίου (σε
µερικές περιπτώσεις µπορεί να προσκοµισθούν περισσότερο λεπτοµερή
σχέδια σε µεταγενέστερη χρονική στιγµή). Κάθε τοµεακό σχέδιο θα
ενσωµατώνεται
στην
έκθεση
µεσοπρόθεσµης
δηµοσιονοµικής
στρατηγικής.
•

∆ηµόσιες επιχειρήσεις. Το σχέδιο θα το διαχειρισθεί η Ειδική
Γραµµατεία ∆ΕΚΟ του Υπουργείου Οικονοµικών, σε συντονισµό
µε τα συναρµόδια υπουργεία. Θα έχει ως σκοπό να ευθυγραµµίσει
την αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων επιχειρήσεων µε εκείνην
των επιτυχηµένων ιδιωτικών εταιριών και των αντιστοίχων µε
αυτές Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτό θα εξασφαλίσει παροχή
καλυτέρων υπηρεσιών προς το κοινό µε χαµηλότερη επιβάρυνση
για τον προϋπολογισµό. Το σχέδιο θα παραθέτει, κατά επιχείρηση:
αυξήσεις τιµολογίων, µειώσεις λειτουργικού κόστους, ιεράρχηση
των επενδύσεων και προσαρµογές στη µισθοδοσία, τις παροχές
και την απασχόληση για την βελτίωση των οικονοµικών
αποτελεσµάτων. Θα καθορίζει τις απαιτούµενες µεταβολές στην
καταβολή µερισµάτων και τις µειώσεις επιδοτήσεων για να

υπάρξουν εξοικονοµήσεις στον προϋπολογισµό. Το σχέδιο θα
θέτει κριτήρια που θα προσδιορίζουν ποιές από αυτές τις
επιχειρήσεις πρόκειται να παραµείνουν στο κράτος και θα
προβλέπει αναθεωρήσεις της νοµοθεσίας διοίκησης των δηµόσιων
επιχειρήσεων µε τις οποίες θα παρέχεται ισχυρότερο πλαίσιο
εποπτείας ως προς αυτές. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις οι οποίες
ανήκουν στη γενική κυβέρνηση θα λάβουν εντολή να
οριστικοποιήσουν τα δικά τους λεπτοµερή σχέδια υλοποίησης
µέχρι το τέλος Ιουνίου. Όλες οι άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις θα
λάβουν εντολή να οριστικοποιήσουν τα σχέδιά τους µέχρι το
τέλος του έτους. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις θα τους υποδειχθεί
να χρησιµοποιήσουν το συνολικό σχέδιο ως οδηγό.
•

Ειδικοί Λογαριασµοί και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
Το σχέδιο για τους ειδικούς λογαριασµούς και τα Ν.Π.∆.∆. θα
εκπονηθεί και θα υλοποιηθεί από µία ειδική οµάδα εργασίας υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµικών, σε συντονισµό µε το
Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως. Το σχέδιο
αποσκοπεί να απλοποιήσει την δοµή του δηµοσίου τοµέα και να
βελτιώσει την ευελιξία του προϋπολογισµού. Θα προσδιορίζει
φορείς µε αλληλοεπικαλυπτόµενους σκοπούς οι οποίοι θα
µπορούν να συγχωνευθούν, λογαριασµούς που θα µπορούν να
ενσωµατωθούν στον προϋπολογισµό, και άλλους φορείς οι οποίοι
θα µπορούν να ιδιωτικοποιηθούν ή να κλείσουν (διότι ξεπέρασαν
την αποστολή τους). Θα προσδιορίζει επίσης περιπτώσεις όπου τα
λειτουργικά έξοδα είναι σε απόκκλιση µε αυτά του
ιδιωτικού
τοµέα και θα ορίζει σχέδια αναδιάρθρωσης. Το σχέδιο θα ορίζει
διετούς
διάρκειας
χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης
συµπεριλαµβανοµένων φορέων και/ή λογαριασµών που θα
κλείσουν ή θα συγχωνευθούν πριν το τέλος του 2011 και άλλων
που θα κλείσουν ή θα συγχωνευθούν πριν το τέλος του 2012.

•

Μεταρρυθµίσεις φορολογικής πολιτικής. Το φορολογικό
πρόγραµµα θα τελεί υπό την διεύθυνση µίας οµάδας εργασίας που
θα συσταθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών. Θα έχει ως σκοπό την
απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, την αύξηση των
φορολογικών εσόδων µε προοδευτικό ρυθµό και την διευκόλυνση
µιάς περισσότερο αποτελεσµατικής φορολογικής διοίκησης ενώ θα
υποστηρίζεται ταυτοχρόνως η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Η
κυβέρνηση αναµένει ότι ο κώδικας φορολογίας επιχειρήσεων, η
φορολογία εταιριών, οι φορολογικές απαλλαγές, τα φορολογικά
κίνητρα και η φορολόγηση της απόδοσης κεφαλαίου θα
αποτελέσουν, µεταξύ άλλων, τα κύρια πεδία στα οποία θα
επικεντρωθεί. Μία λεπτοµερέστερη εκδοχή του σχεδίου θα

διατυπωθεί µέχρι το τέλος Μαϊου για να υπάρξει δυνατότητα
διαβουλεύσεων µε φορολογικούς εµπειρογνώµονες. Στο σχέδιο θα
αναγράφεται
το
χρονοδιάγραµµα
για
τα
στάδια
της
µεταρρύθµισης.
Νοµοθεσία
για
το
πρώτο
στάδιο
της
µεταρρύθµισης θα κατατεθεί στη Βουλή µέχρι το τέλος
Σεπτεµβρίου.
•

Το µισθολόγιο του δηµοσίου. Το σχέδιο θα τελεί υπό την
διεύθυνση µιάς κοινής οµάδας εργασίας τις οποίας τα µέλη θα
προέρχονται από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών.
Μία προκαταρκτική έκθεση επί των
αποδοχών και της
απασχόλησης στο δηµόσιο [που δηµοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο]
απεκάλυψε ένα περίπλοκο σύστηµα µισθών και παροχών,
συνολικά επίπεδα αποδοχών πάνω από τις αντίστοιχες του
ιδιωτικού τοµέα και σηµαντικά αναποτελεσµατική κατανοµή
ανθρωπίνου δυναµικού. Για την µείωση της πλεονάζουσας
απασχόλησης στον δηµόσιο τοµέα το σχέδιο θα επικεντρωθεί,
µεταξύ άλλων, στις µετατάξεις, στην άσκηση αυστηρότερης
πολιτικής για τους συµβασιούχους και στις ακυρώσεις κενών
θέσεων εργασίας. Το σχέδιο θα προσδιορίζει τρόπους για την
απλοποίηση της µισθολογικής κλίµακας, συµπεριλαµβανοµένων
των επιδοµάτων. Ενώ θα µειώνει το µισθολογικό κόστος, το
σχέδιο θα αποσκοπεί σε κάποια αποσυµπίεση των µισθών µε βάση
το βαθµό και την εξειδικευµένη σταδιοδροµία. Οι αναγκαίες
νοµοθετικές µεταβολές για την θέσπιση του σχεδίου θα
πραγµατοποιηθούν µέχρι το τέλος Ιουνίου του 2011 (το χρονικό
αυτό σηµείο προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσηµο του
προγράµµατος).

•

∆ηµόσια διοίκηση. Το σχέδιο στον τοµέα αυτό θα τελεί υπό τη
διεύθυνση µιας κοινής οµάδας εργασίας τα µέλη της οποίας θα
προέρχονται από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών. Το
σχέδιο θα αποσκοπεί να προσδιορίσει υπηρεσίες και προγράµµατα
τα οποία µπορούν να τύχουν εξορθολογισµού (είτε λόγω
εναλλακτικών λύσεων που υφίστανται στον ιδιωτικό τοµέα είτε
λόγω παρωχηµένης αποστολής) και επίσης θα αποσκοπεί στην
εξυγίανση των δηµοσίων οργανισµών για την κατάργηση
αλληλοεπικαλυπτοµένων αρµοδιοτήτων. Μία λεπτοµερέστερη
εκδοχή του σχεδίου θα εκπονηθεί µέχρι το τέλος Ιουλίου
(παρέχοντας χρόνο για να ληφθούν υπ'όψιν τα ευρήµατα των
συνεχιζοµένων λειτουργικών αξιολογήσεων της κεντρικής
διοίκησης). Η λεπτοµερής αυτή εκδοχή θα παραθέτει ένα
χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής,
συµπεριλαµβανοµένων
των
ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο έγκρισης του

προϋπολογισµού του 2012.
•

Μεταρρύθµιση των κονωνικών δαπανών. Το σχέδιο στην
περίπτωση αυτή θα τελεί υπό την διεύθυνση µιάς κοινής οµάδας
εργασίας από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας, Υγείας και
Οικονοµικών. Το σχέδιο θα προσδιορίζει τρόπους για την
εξυγίανση των κοινωνικών προγραµµάτων µε σκοπό την
κατάργηση των επικαλυπτόµενων δραστηριοτήτων και την
εξυγίανση των στόχων τους. Μία λεπτοµερέστερη εκδοχή του
σχεδίου θα εκπονηθεί µέχρι το τέλος Ιουλίου (παρέχοντας χρόνο
για να ληφθούν πλήρως υπ'όψιν τα ευρήµατα της συνεχιζοµένης
λειτουργικής αξιολόγησης των κοινωνικών προγραµµάτων). Η
λεπτοµερής εκδοχή θα παραθέτει χρονοδιάγραµµα εφαρµογής
συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο έγκρισης του προϋπολογισµού του 2012.

•

∆ηµόσιες επενδύσεις. Το σχέδιο θα τελεί υπό την διεύθυνση µιας
κοινής οµάδας εργασίας από τα Υπουργεία Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Υποδοµών και Οικονοµικών. Το σχέδιο θα θέτει σε
προτεραιότητα έργα και θα υπολογίζει σε κάθε περίπτωση τις
πιθανές εξοικονοµήσεις για τον προϋπολογισµό µέσω του
επαναπρογραµµατισµού των έργων. Σε αυτή τη βάση το σχέδιο θα
προσδιορίζει έργα τα οποία µπορούν να αφαιρεθούν από τον
σχετικό κατάλογο µε την προοπτική του εξορθολογισµού της
συνολικής δαπάνης ενώ θα επιταχύνεται η εκτέλεση των
υπολοίπων έργων για την στήριξη της ανάπτυξης. Το σχέδιο θα
παραθέσει µέχρι το τέλος Ιουνίου ένα χρονοδιάγραµµα εφαρµογής
συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2012.

•

Αµυντικές δαπάνες. Το σχέδιο θα εκπονηθεί από τα Υπουργεία
Άµυνας και Οικονοµικών (υπό την αιγίδα της Κυβερνητικής
Επιτροπής για θέµατα Άµυνας και Εξωτερικής Πολιτικής). Θα
καλύπτει τις αµυντικές προµήθειες και τις δαπάνες αµυντικών
επιχειρήσεων (µε προοπτική να συνεισφέρει σε βάθος χρόνου
στην δηµοσιονοµική εξυγίανση ενώ θα διατηρούνται οι
δυνατότητες της εθνικής άµυνας). Το σχέδιο θα παραθέτει
χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής,
συµπεριλαµβανοµένων
των
ενεργειών που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο της έγκρισης
του προϋπολογισµού του 2012, καθώς και το µεσοπρόθεσµο
σχέδιο αµυντικών δαπανών.

9.
Η κυβέρνηση
προετοιµάζεται
για
την
επόµενη
φάση
µεταρρυθµίσεων στην κοινωνική ασφάλιση κατά την διάρκεια του
δευτέρου εξαµήνου του 2011:
o Συντάξεις. Επιβεβαιώνοντας την φιλοδοξία της πρώτης φάσης της
µεταρρύθµισης, οι προβλέψεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
υποδηλώνουν ότι η συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση του Ιουλίου
2010 έχει διανύσει µεγάλη απόσταση ως προς την σταθεροποίηση
της δαπάνης των κυριοτέρων συνταξιοδοτικών ταµείων στα
επίπεδα του 2009 (σε σχέση µε το ΑΕΠ). Ωστόσο, προβλήµατα
παραµένουν στα επικουρικά ταµεία και τα ταµεία προνοίας και
αναφορικά µε τις συντάξεις των βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή βρίσκεται στο
στάδιο ολοκλήρωσης της εκτίµησης των κυριοτέρων επικουρικών
ταµείων µέχρι το τέλος Μαρτίου του 2011 (διαρθρωτικό
ορόσηµο). Θα µεταρρυθµιστούν τα επικουρικά ταµεία και τα
ταµεία προνοίας για την εξάλειψη των ανισορροπιών σε όσα
ταµεία παρουσιάζουν ελλείµµατα. Θα εισαχθεί στενή συνάρτηση
µεταξύ παροχών και εισφορών για να εξασφαλισθεί η βιωσιµότητα
όλων των ταµείων και θα µειωθεί ο αριθµός των υφισταµένων
ταµείων. Η κυβέρνηση επίσης θα αναθεωρήσει τον κατάλογο
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων για να τα µειώσει ώστε να
αντιστοιχούν σε ποσοστό µικρότερο του 10 τοις εκατό των
υπαλλήλων (υφισταµένων και µελλοντικών). Με σκοπό τον
περιορισµό των αυξήσεων των δαπανών για τις συντάξεις σε
ποσοστό µικρότερο του 2½ % του ΑΕΠ µέχρι το 2060, διατηρούµε
την ετοιµότητά µας, εάν χρειαστεί, να προσαρµόσουµε περαιτέρω
τις παραµέτρους των κυριοτέρων συνταξιοδοτικών ταµείων. Θα
υιοθετηθούν µεταρρυθµίσεις µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2011 και
θα εφαρµοσθούν από 1ης Ιανουαρίου 2012 µε επίκεντρο τα
επικουρικά ταµεία.
o Υγεία. Είµαστε σε γενικές γραµµές σε καλό δρόµο µε την
εφαρµογή των µέτρων που στηρίζουν τον προϋπολογισµό του
2011 (π.χ. µεταρρυθµίσεις µείωσης κόστους στα νοσοκοµεία,
χρηµατικές συµµετοχές, και εφαρµογή της διευρυµένης αρνητικής
λίστας των µή καλυπτοµένων από τα ασφαλιστικά ταµεία
φαρµάκων/φαρµακευτικών προϊόντων). Έχουν ληφθεί επίσης
µέτρα για την πλήρη µηχανογράφηση των δηµοσίων νοσοκοµείων.
Για να διευκολύνουµε την αντιµετώπιση των καθυστερήσεων που
αφορούν
την
διεύρυνση
των συστηµάτων
ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης θα προκηρύξουµε διαγωνισµό µέχρι το τέλος
Απριλίου για την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου
συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στον τοµέα της

υγείας. Εν τω µεταξύ, µία ανεξάρτητη οµάδα δράσης έχει
διορισθεί για να χαράξει µία συνολική µεταρρύθµιση του
συστήµατος υγείας. Θα παραγάγει µία προκαταρκτική έκθεση
µέχρι το τέλος Μαρτίου και µία τελική έκθεση µέχρι το τέλος
Μαϊου του 2011 ορίζοντας τις µορφές πολιτικής και τους
ποσοτικούς
στόχους
σε
συγκεκριµένους
τοµείς,
συµπεριλαµβανοµένης
της
παροχής
υπηρεσιών,
των
φαρµακευτικών
δαπανών,
της
χρηµατοδότησης
και
της
διακυβέρνησης του συστήµατος υγείας καθώς και των
συστηµάτων λογιστικής και αξιολόγησης. Με βάση αυτή την
έκθεση η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα σαφές χρονοδιάγραµµα
δράσεως µέχρι το τέλος Ιουνίου 2011.
10. Το Υπουργείο Οικονοµικών προχωράει στην εφαρµογή
ολοκληρωµένων δηµοσιονοµικών θεσµικών µεταρρυθµίσεων:
- Αναφορικά µε τις µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση φορολογικών
εσόδων:
o Τα σχέδια δράσης για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής
υλοποιούνται. Οι πέντε οµάδες δράσης ξεκίνησαν την
εφαρµογή αυτών των σχεδίων τον Ιανουάριο. Το Υπουργείο
Οικονοµικών θα δηµοσιεύσει και θα εξαγγείλει τα σχέδια για
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής τον Μάρτιο και στη
συνέχεια θα δηµοσιεύει µηνιαίες εκθέσεις αναφορικά µε την
απόδοση αυτών των οµάδων δράσεως, συµπεριλαµβανοµένου
ενός αριθµού προδιαγεγραµµένων δεικτών προόδου, αρχής
γενοµένης από το τέλος Μαρτίου.
o Τα εµπόδια στην αποτελεσµατική διοίκηση καταργούνται. Θα
κατατεθεί νοµοσχέδιο στη Βουλή (προαπαιτούµενη ενέργεια)
που ως σκοπό θα έχει: τον εξορθολογισµό των διαδικασιών
δικαστικών προσφυγών και την δηµιουργία µίας ανεξάρτητης
διαδικασίας διαιτησίας, τη δηµιουργία ενός νέου πειθαρχικού
οργάνου για την επιτάχυνση των ερευνών για παράβαση
καθήκοντος στη φορολογική διοίκηση, την ενίσχυση της
διοικητικής διαδικασίας φορολογικών διαφορών και την άρση
ενός αριθµού εµποδίων που αφορούν την αποτελεσµατική
συλλογή φόρων (π.χ. απλοποίηση της είσπραξης οφειλών και
παροχή
δυνατότητας
για
πληρωµές
µε
δόσεις
σε
φορολογούµενους που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες,
υπό την προϋπόθεση αυστηρών ελέγχων για κατάχρηση).
o Για την θεσµοθέτηση και ενοποίηση των αποτελεσµάτων του

σχεδίου για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής έχουµε
δεσµευθεί
να
διατυπώσουµε
ένα
στρατηγικό
σχέδιο
µεσοπροθέσµων µεταρρυθµίσεων το οποίο αναµένεται µέχρι το
τέλος Ιουνίου (προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσηµο του
προγράµµατος). Το σχέδιο θα εισαγάγει ένα πλαίσιο
διαχείρισης κινδύνων και µία µονάδα για µεγάλους οφειλέτες
και θα καλύπτει την αναδιοργάνωση της λειτουργίας
φορολογικού ελέγχου.
- Αναφορικά µε τις µεταρρυθµίσεις στη διαχείριση των δηµοσίων
οικονοµικών:
o Οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ελέγχου των δαπανών
προοδεύουν. Μητρώα ανάληψης υποχρεώσεων βρίσκονται στο
στάδιο θέσπισης στα αρµόδια υπουργεία και στους κύριους
φορείς γενικής κυβέρνησης, και θα παρέχουν έγκυρα δεδοµένα
για ανάληψεις δεσµεύσεων και για ληξιπρόθεσµες οφειέςν από
τον Μάρτιο, µε περιορισµένα κενά κάλυψης. Παρέχεται
επιµόρφωση και τεχνική βοήθεια σε διαφόρους φορείς της
γενικής κυβέρνησης µε το σκοπό να ολοκληρωθεί η διαδικασία
εγκατάστασης του συστήµατος κατά την διάρκεια του πρώτου
τριµήνου για όλα τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης και τις
µεγάλες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα τηρηθεί η δέσµευσή
µας για τον διορισµό µέχρι το τέλος Μαρτίου οικονοµικών
επιθεωρητών σε όλα τα αρµόδια υπουργεία και τους κύριους
φορείς της γενικής κυβέρνησης (των οποίων η ευθύνη θα είναι
να διασφαλίζουν τη διεξαγωγή ορθών χρηµατοπιστωτικών
ελέγχων και την παροχή καταλλήλων στοιχείων). Θα εκδοθεί
προεδρικό διάταγµα όπου θα καθορίζονται τα προσόντα και οι
ευθύνες αυτών των αξιωµατούχων καθώς και οι διαδικασίες
διορισµού.
o Η παροχή δηµοσιονοµικών στοιχείων βελτιώνεται. Η ΕΛΣΤΑΤ
έχει τώρα συνάψει Μνηµόνια Συνεργασίας µε 9 υπουργεία και
φορείς µε στόχο τη βελτίωση εκπόνησης δηµοσιονοµικών
στατιστικών γενικής κυβέρνησης σύµφωνα µε το ESA95.
Αναφορικά µε την παροχή στοιχείων για τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές, σκοπεύουµε να οριστικοποιήσουµε την έκθεση του
∆εκεµβρίου µέχρι το τέλος Μαρτίου, προκειµένου να έχουµε
επιπρόσθετο χρόνο για να διασφαλίσουµε την πλήρη κάλυψη
τόσο των επαναλαµβανοµένων όσο και των επενδυτικών
δαπανών, και αναφορικά µε όλα τα υπουργεία, τα ταµεία
κοινωνικής ασφάλισης, τα δηµόσια νοσοκοµεία, τους ειδικούς
λογαριασµούς και Ν.Π.∆.∆. και τους πιο µεγάλουςς

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αρχίζοντας από το τέλος
Μαρτίου, θα δηµοσιεύουµε σε µηνιαία βάση ενοποιηµένες
εκθέσεις γενικής κυβέρνησης µε έσοδα, δαπάνες και
ενδοκυβερνητικές µεταβιβάσεις για κάθε υποτοµέα της γενικής
κυβέρνησης.
Η
δηµοσίευση
συνεκτικών
στοιχείων
ληξιπρόθεσµων οφειλών και ενοποιηµένων δηµοσιονοµικών
εκθέσεων γενικής κυβέρνησης για τρείς διαδοχικούς µήνες
(εξαιρουµένων των µικρών φορέων γενικής κυβέρνησης)
προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσηµο για το τέλος Ιουνίου.
Με στόχο τη διασφάλιση έγκαιρης υποβολής στοιχείων , θα
προσαρµόσουµε τα κίνητρα των υπηρεσιών και των
υπουργείων. Συγκεκριµένα, θα εισάγουµε µηχανισµούς
αυτοδίκαιων διοικητικών και/ή οικονοµικών κυρώσεων επί
οργάνων και/ή υπευθύνων λειτουργών για καθυστερήσεις ως
προς την παροχή στοιχείων.
o Θα αντιµετωπίσουµε τα κενά στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Θα
τροποποιήσουµε το Νόµο 2469/1997 µέχρι το τέλος Ιουνίου
2011 για να ενισχύσουµε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο που
απαιτεί
οι
νοµοθετικές
προτάσεις
που
εµπεριέχουν
βάρη/δαπάνες για τον προϋπολογισµό να συνοδεύονται από µία
εκτίµηση του Υπουργείου Οικονοµικών. Η εκτίµηση αυτή θα
παρέχει έναν υπολογισµό του δηµοσιονοµικού κόστους και είτε
θα πιστοποιεί ότι οι δαπάνες ήδη καλύπτονται στον
προϋπολογισµό είτε, στην περίπτωση που οι δαπάνες
ξεπερνούν τα προυπολογισθέντα ποσά, θα πιστοποιεί ότι έχουν
ορισθεί πόροι για την κάλυψη τους.
∆ιαχείριση χρέους και περιουσίας
11. Η κυβέρνηση συνεχίζει να στοχεύει στην διασφάλιση
µεγαλύτερης εµπιστοσύνης στην αγορά και στη µείωση των
επιτοκίων δανεισµού (spreads). Το πρόγραµµα παραµένει πλήρως
χρηµατοδοτούµενο. Οι εκαταµιεύσεις από τα Κράτη Μέλη της
Ευρωζώνης και από το ∆ΝΤ αναµένεται να καλύψουν σχεδόν εξ
ολοκλήρου τις ακαθάριστες δανειακές ανάγκες της Ελλάδος κατά την
διάρκεια του 2011 (τοκοχρεολύσια για το µεσοπρόθεσµο και
µακροπρόθεσµο χρέος, το ταµειακό έλλειµµα και πλήρης εκκαθάριση
των ληξιπροθέσµων οφειλών) και να συνεισφέρουν σηµαντικά στις
δανειακές ανάγκες του 2012. Ενώ η έγκαιρη και ολοκληρωµένη
εφαρµογή του προγράµµατος παραµένει βασικός στόχος, σκοπεύουµε να
εντατικοποιήσουµε το πρόγραµµά µας για αποκρατικοποιήσεις για να
συµβάλουµε στην µείωση του δηµοσίου χρέους, να διευκολύνουµε µία
πιο βαθµιαία επιστροφή στις αγορές οµολόγων και να διευκολύνουµε τη

µείωση των επιτοκίων δανεισµού (spreads).
12. H κυβέρνηση σχεδιάζει να κλιµακώσει σηµαντικά το πρόγραµµα
αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του
δηµοσίου. Εκτός από την συνεισφορά στη µείωση του χρέους, αυτό θα
βοηθήσει στην ενίσχυση των επενδύσεων και της ανάπτυξης:
•

Ένα
ολοκληρωµένο
σχέδιο
µέχρι
και
το
2013
θα
οριστικοποιηθεί,λαµβάνοντας
ως
σηµείο
εκκίνησης
το
υφιστάµενο σχέδιο για την περίοδο 2011-13 (το οποίο καλύπτει,
µεταξύ άλλων, τους σιδηροδρόµους, τα αεροδρόµια, το
ταχυδροµείο, τις εταιρίες παροχής ύδατος, τα λιµάνια, τις
κρατικές τράπεζες και τις εταιρίες τυχερών παιγνίων) και επίσης
θα
χρησιµοποιήσει
ως
σηµείο
εκκίνησης
τα
σχέδια
αναδιάρθρωσης των δηµόσιων επιχειρήσεων (τα οποία θα
προσδιορίζουν τα νοµικά πρόσωπα/φορείς για αποκρατικοποίηση,
όπως προαναφέρθηκε). Ως βασικό πρόσθετο συστατικό στοιχείο,
θα ολοκληρώσουµε µέχρι το τέλος Ιουνίου µία καταγραφή των
εµπορικά
αξιοποιήσιµων
ακινήτων
του
δηµοσίου,
συµπεριλαµβανοµένης µιας αποτίµησης της εµπορικής αξίας ανά
περίπτωση. Μέχρι το τέλος του έτους θα επεκτείνουµε την
καταγραφή και σε άλλα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τα οποία
έχουν προοπτική εµπορικής εκµετάλλευσης. Το σχέδιο θα
στοχεύει σε έσοδα περίπου 15 δις ευρώ έως το τέλος του
προγράµµατος και αναµένουµε ο ρυθµός αποκρατικοποιήσεων και
αξιοποίησης ακινήτων του δηµοσίου να εντατικοποιηθεί στα
επόµενα χρόνια. Θα παρέχει ένα τριµηνιαίο και εξαµηνιαίο
χρονοδιάγραµµα για συναλλαγές που προγραµµατίζονται ένα έτος
και δύο έτη µετά αντιστοίχως. Μία αρχική µορφή του σχεδίου θα
συνταχθεί µέχρι το τέλος Μαρτίου και το τελικό σχέδιο θα
υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο µέχρι το τέλος Ιουλίου
(αυτό προτείνεται να αποτελέσει διαρθρωτικό ορόσηµο). Θα
πραγµατοποιηθεί διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
ΕΚΤ και το προσωπικό του ∆ΝΤ για κάθε νέα νοµοθετική
πρωτοβουλία σχετικά µε τις αποκρατικοποιήσεις.

- H ανάπτυξη και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου
θα ενισχυθεί.
Με βάση την καταγραφή στο τέλος Ιουνίου, η κυβέρνηση θα
δηµιουργήσει ένα πρώτο χαρτοφυλάκιο σηµαντικών ακινήτων. Ένα
δεύτερο χαρτοφυλάκιο θα δηµιουργηθεί µετά την καταγραφή στο τέλος
του 2011. Τα χαρτοφυλάκια αυτά θα καταστούν διαθέσιµα για
επενδύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του σχεδίου. Η
κυβέρνηση θα προσλάβει µέχρι το τέλος Μαρτίου εξωτερικούς

οικονοµικούς
συµβούλους
για
τον
σχηµατισµό
αυτών
των
χαρτοφυλακίων και για το σχεδιασµό των σχετικών συναλλαγών.
Επίσης, η κυβέρνηση θα συστήσει Γενική Γραµµατεία Ακίνητης
Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονοµικών καθώς και κατάλληλα ειδικά
επενδυτικά σχήµατα για να βελτιώσει το συντονισµό και να επιταχύνει
το
πρόγραµµα
αποκρατικοποιήσεων
και
διαχείρισης
ακίνητης
περιουσίας.
13. Έχουµε ορίσει το βραχυπρόθεσµο πλαίσιο του προγράµµατος
έκδοσης χρέους. Ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους
(Ο∆∆ΗΧ) θα επικεντρωθεί
στην έκδοση γραµµατίων/χρεωστικών
τίτλων, εκεί όπου έχουµε παρατηρήσει ότι υφίσταται µεγάλη ζήτηση. Θα
διευρύνουµε την έκδοση σε περιόδους λήξεως µέχρι ενός έτους ανάλογα
µε το τι επιτρέπει η ζήτηση. Επίσης έχουµε σκοπό το 2011 να εισάγουµε
πρόγραµµα έκδοσης οµολόγων ∆ιασποράς που θα απευθύνονται στον
απόδηµο ελληνισµό.
Πολιτικές για το χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
14. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα παραµεένει σταθερό, και η
προτεραιότητα τώρα είναι να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των
τραπεζών για αναδιαρθρώσεις µε οµαλό τρόπο. Το τραπεζικό σύστηµα
παραµένει φερέγγυο. Η πρόκληση για την κυβέρνηση και την Τράπεζα
της Ελλάδος θα είναι να διευκολύνει τη µείωση της εξάρτησης από την
ρευστότητα του Ευρωσυστήµατος σε βάθος χρόνου ενώ θα θέσει τις
βάσεις για βιώσιµη ανάπτυξη και θα εξασφαλίσει ένα αποτελεσµατικό
κεφαλαιακό δίχτυ ασφαλείας. .
15. Πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αναµένεται να
βοηθήσουν στην διατήρηση ενός επαρκούς συστήµατος ρευστότητας.
Ως προσωρινό µέτρο, η κυβέρνηση θα προωθήσει νοµοθετική ρύθµιση
για επέκταση εγγυήσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε µή καλυµένα
τραπεζικά οµόλογα (προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσηµο για το τέλος
Μαρτίου). Η επέκταση θα αντιστοιχεί σε ποσό 30 δις Ευρώ και το
πλαίσιο εγγυήσεων θα υπόκειται σε έγκριση από την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Αυτή η πρόσθετη ρευστότητα θα πρέπει να παράσχει ένα
επαρκές περιθώριο ασφαλείας για την αντιµετώπιση θεµάτων
ρευστότητας που µπορεί να προκύψουν από την συνεχιζόµενες
διακυµάνσεις της αγοράς. Οι εγγυσήσεις θα είναι διαθέσιµες ανά
τραπεζικό ίδρυµα, υπό τον όρο της υιοθέτησης και εφαρµογής σχεδίων
για µεσοπρόθεσµες ανάγκες χρηµατοδότησης από την τράπεζα.
16. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει από τις τράπεζες να
καταρτίσουν και να εφαρµόσουν σχέδια για µεσοπρόθεσµες ανάγκες

χρηµατοδότησης. Τα σχέδια θα αποσκοπούν στη µειώση της εξάρτησης
των τραπεζών από τις πράξεις αναχρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος
και τις κρατικές εγγυήσεις µέσα σε ένα µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα,
και µε ένα ρυθµό που θα συµβαδίζει µε το µακροοικονοµικό και
δηµοσιονοµικό πλαίσιο του προγράµµατος. Τα σχέδια θα απαρτίζονται
από µέτρα εξειδικευµένα για κάθε πιστωτικό ίδρυµα, και σχετίζονται,
παραδείγµατος χάριν, µε το µέγεθος και την σύνθεση των ισολογισµών,
την κεφαλαιακή δοµή και την λειτουργική αποτελεσµατικότητα.
Προσχέδια θα ολοκληρωθούν µέχρι τα µέσα Απριλίου. Η Τράπεζα της
Ελλάδος και η ΕΚΤ, σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
και το ∆ΝΤ θα εκτιµήσουν την επάρκεια αυτών των σχεδίων, τα οποία
θα συνάδουν µε το Πρόγραµµα ΕΕ/∆ΝΤ (και µε τα σχέδια
αναδιάρθρωσης/βιωσιµότητας τα οποία υποβλήθησαν από την κάθε
τράπεζα στην ΕΕ για αυτοτελή έγκριση βάση των κανόνων του
ανταγωνισµού). Η υποβολή αυτών των σχεδίων στην ΕΚΤ και την
Τράπεζα της Ελλάδος προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσηµο του
προγράµµατος για το τέλος Μαϊου του 2011.
17. Η αναδιάρθρωση των κρατικών τραπεζών προχωρεί. Για την ΑΤΕ,
ο έλεγχος του χαρτοφυλακίου των δανείων, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε
από έναν υψηλού κύρους διεθνή λογιστικό οίκο, επιβεβαίωσε την
ύπαρξη κεφαλαιακής ανάγκης της τάξεως των 300 έως 400
εκατοµµυρίων Ευρώ. Το ακριβές µέγεθος της κεφαλαιακής αύξησης θα
οριστικοποιηθεί µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2011, βασιζόµενο
επιπλέον σε αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, και µετά θα
προχωρήσουµε σε όλα τα άλλα αναγκαία βήµατα, συµπεριλαµβανοµένης
της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπεύουµε να
ικανοποιήσουµε τον µεγαλύτερο όγκο των κεφαλαιακών αναγκών της
ΑΤΕ βασιζόµενοι στα πλεονάζοντα αποθεµατικά του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, και προχωράµε µε το διαχωρισµό των
εµπορικών δραστηριοτήτων του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
µέχρι το τέλος Μαρτίου. Επίσης λαµβάνουµε µέτρα για την άρση των
εµποδίων που σχετίζονται µε την αναδιάρθρωση των κρατικών
τραπεζών, και µέχρι το τέλος Μαρτίου του 2011 σκοπεύουµε να
καταθέσουµε νοµοθετικές αλλαγές οι οποίες θα θέσουν όλους τους
τραπεζικούς υπαλλήλους υπό το ίδιο καθεστώς του ιδιωτικού τοµέα,
ανεξάρτητα από τον τύπο ιδιοκτησίας της τράπεζας. Έχουµε δεσµευθεί
να εξετάσουµε την πώληση των συµµετοχών µας σε κρατικές τράπεζες
ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς.
18. Θα συνεχίσουµε να ενθαρρύνουµε τις ιδιωτικές τράπεζες να
αντλούν κεφάλαια και να προβαίνουν σε τυχόν αναγκαίες
αναδιαρθρώσεις. Μέσω της πωλήσης µή βασικών στοιχείων
ενεργητικού, των εκδόσεων και εισροών κεφαλαίου από ξένες µητρικές

εταιρίες, οι ιδιωτικές τράπεζες έχουν γενικά καταφέρει να διατηρήσουν
τους κεφαλαιακούς δείκτες τους αρκετά επάνω από την ελάχιστη
κανονιστική απαίτηση. Όσον αφορά τα επόµενα βήµατα θα συνεχίσουµε
να ζητάµε από τις τράπεζες πρωτοβουλίες για ενεργητική αύξηση
κεφαλαίων ανάλογα µε τις ανάγκες, και στο πλαίσιο αυτό θα τις
ενθαρρύνουµε να διερευνήσουν στρατηγικές συµµαχίες µε εγχώριες και
ξένες τράπεζες. Επίσης θα υποστηρίξουµε τις προσπάθειές τους για
λειτουργική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένων ενεργειών για
περιορισµό των µπόνους και την εξάλειψη του αποκαλουµένου
"επιδόµατος ισολογισµού" ή άλλα ισοδύναµα µέτρα. Για τις βιώσιµες
τράπεζες (όπως εκτιµάται µέσω των επιχειρηµατικών τους σχεδίων), το
ΤΧΣ (Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας) θα παραµείνει
διαθέσιµο ως δεικλίδα κεφαλαιακής ασφάλειας.
19. Το ΤΧΣ λειτουργεί και έχει επαρκή χρηµατοδότηση για να
παρέχει κεφαλαιακή στήριξη. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συσταθεί,
ενώ πραγµατοποιούνται ενέργειες για την απόσπαση προσωπικού από
την Τράπεζα της Ελλάδος και την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων. Η
πρόσληψη ενός επαρκούς αριθµού προσωπικού πλήρους απασχόλησης θα
πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Ιουνίου του 2011. Από την άποψη
της χρηµατοδότησης, πέραν του ποσού του 1½ δισεκατοµµυρίου Ευρώ
που είναι διαθέσιµο στον λογαριασµό του στην Τράπεζα της Ελλάδος,
ακόµη 1 δισεκατοµµύριο Ευρώ θα διατεθεί σε
χωριστό ειδικό
λογαριασµό του ελληνικού δηµοσίου που άνοιξε τέλος Φεβρουαρίου του
2011. Το υπόλοιπο των 10 δισεκατοµµυρίων Ευρώ που προβλέπεται για
το ΤΧΣ θα κατατεθεί στον ειδικό λογαριασµό του ελληνικού δηµοσίου,
αρχίζοντας µε µία κατάθεση 1 δισεκατοµµυρίου Ευρώ κατά την διάρκεια
του δευτέρου τριµήνου του 2011. Τα ποσά θα διατίθενται στο ΤΧΣ
ανάλογα µε την ανάγκη των τραπεζών για κεφάλαια όπως θα
προσδιοριστούν από τις αξιολογήσεις του προγράµµατος.
20. H ισχυρή και αποτελεσµατική εποπτεία είναι ύψιστης σηµασίας.
Στο πλαίσιο αυτό η ενίσχυση της τραπεζικής εποπτείας, από πλευράς
πόρων, δεν ήταν ανάλογη µε τις αυξανόµενες ανάγκες, αλλά εντείνουµε
τις προσπάθειές µας για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης.
Συγκεκριµένα, η δυσκολία πρόσληψης προσωπικού µε κατάλληλα
προσόντα δεν έχει αντιµετωπιστεί αλλά αναµένουµε την ολοκλήρωση
του εν εξελίξει προγράµµατος προσλήψεων µέχρι το τέλος Ιουνίου του
2011. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να εξασφαλίζει προληπτική
τραπεζική εποπτεία και θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε ενέργειες
που αποσκοπούν στην διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
στην Ελλάδα.

21. Έχουν ληφθεί µέτρα για την ενίσχυση του ασφαλιστικού τοµέα. Η
Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την ασφαλιστική εποπτεία από τον
∆εκέµβριο του 2010 και ζήτησε την παροχή τεχνικής συνδροµής από το
∆ΝΤ για την ενίσχυση αυτής της λειτουργίας. Θα αναλάβουµε την
πραγµατοποίηση διαγνωστικής εκτίµησης των ασφαλιστικών εταιριών
(συµπεριλαµβανοµένων των τέστ υπό ακραίες συνθήκες) και θα
ελέγξουµε την επάρκεια των υφισταµένων συστηµάτων προστασίας των
ασφαλισµένων. Αυτή η διαγνωστική εργασία, η οποία πρόκειται να
ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Ιουνίου, θα οδηγήσει στην εκπόνηση µιας
στρατηγικής για την διασφάλιση του τοµέα, και µε τρόπο που
προστατεύει την κυβέρνηση έναντι οικονοµικών δεσµεύσεων.
Πολιτική διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
22. Η κυβέρνηση παραµένει προσηλωµένη στην επίτευξη επαρκούς
προόδου στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις έτσι ώστε να δώσει το
έναυσµα για µια οικονοµική ανάκαµψη µέσα στο 2011στηριζόµενη
στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Το αντικείµενο αυτού του έργου
παραµένει κατ'ανάγκη ευρύ, καλύπτει δε µεταρρυθµίσεις της αγοράς
εργασίας, απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών και
µεταρρυθµίσεις στο επιχειρηµατικό περιβάλλον (για την µείωση των
γραφειοκρατικών εµποδίων για επενδύσεις).
23. Η εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασίας βρίσκεται σε
εξέλιξη. Η νοµοθεσία που καλύπτει τη διαιτησία και τις συλλογικές
διαπραγµατεύσεις ψηφίσθηκε τον ∆εκέµβριο. Αναφορικά µε τις
συλλογικές διαπραγµατεύσεις, η κυβέρνηση, για να ενθαρρύνει
µεγαλύτερη µισθοδοτική ευελιξία επέτρεψε τη σύναψη ειδικών
συλλογικών συµβάσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων. Αυτές οι συµβάσεις
υπέκειντο σε κάποιους όρους, συµπεριλαµβανοµένης της µη δεσµευτικής
αξιολόγησης από την Επιθεώρηση Εργασίας (η οποία απαρτίζεται από
εκπροσώπους της κυβέρνησης, των κοινωνικών εταίρων και των αρχών
τοπικής αυτοδιοίκησης) και της συναίνεσης εκ µέρους των κλαδικών
σωµατείων σε µικρές εταιρίες. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την
εφαρµογή αυτής της µεταρρύθµισης και υπογραµµίζει το δικαίωµα των
κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τις
ειδικές
συµφωνίες
σε
επίπεδο
επιχειρήσεων,
και
επίσης
επανεπιβεβαιώνει τη µή δεσµευτική φύση των εκτιµήσεων της
Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυβέρνηση είναι διατεθειµένη να
τροποποιήσει τη νοµοθεσία µέχρι το τέλος Ιουλίου εάν αποδειχθεί
αναγκαίο για να στηρίξει µεγαλύτερη µισθοδοτική ευελιξία σε επίπεδο
επιχειρήσεων.

24. Τα κλειστά επαγγέλµατα βρίσκονται σε πορεία απελευθέρωσης
µέσα στο 2011:
- Θα ψηφισθεί ένας νόµος πλαίσιο µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
(προαπαιτούµενη ενέργεια για την αξιολόγηση):

•

o Ο νόµος θα άρει διάφορους περιορισµούς επί του
ανταγωνισµού σε ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα.
Οι περιορισµοί αυτοί αφορούν την ποσότητα, την γεωγραφική
τοποθεσία, την κλίµακα, την σύσταση, τις τιµές, τον αριθµό
αδειών και τους προαπαιτούµενους όρους για την χορήγηση
αδειών. Μετά την ψήφιση του νόµου θα υπάρξει τετράµηνη
περίοδος για τον προσδιορισµό εξαιρέσεων σε αυτή την γενική
απελευθέρωση. Αυτές οι εξαιρέσεις θα συνάδουν µε τις αρχές της
µή διακρίσεως, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και θα
υπόκεινται στην έγκριση του Συµβουλίου της Επικρατείας και σε
µία εκτίµηση της επίπτωσης. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα
συντάξει έκθεση αξιολόγησης της υλοποίησης µέχρι το τέλος
Σεπτεµβρίου του 2011.
o Ο νόµος επίσης θα ρυθµίσει ειδικά κλειστά επαγγέλµατα
(δικηγόρους, συµβολαιογράφους, µηχανικούς, αρχιτέκτονες
και ελεγκτές). Οι βασικές αλλαγές θα περιλαµβάνουν τα
ακόλουθα: (i) για τους συµβολαιογράφους, σηµαντική
µείωση των συµβολαιογραφικών αµοιβών (µέσω µίας
φθίνουσας κλίµακας) και ελεύθερη διαπραγµάτευση τιµών
για µεγάλης αξίας δικαιοπραξίες, (ii) για τους δικηγόρους,
κατάργηση
των
ελαχίστων
τιµών
(εξαιρουµένων
δικαιολογηµένων περιπτώσεων όπως είναι η νοµική
συνδροµή), (iii) για τους µηχανικούς και τους αρχιτέκτονες,
κατάργηση των ελαχίστων αµοιβών, και (iv) για τους
ελεγκτές, µία διετούς διάρκειας ρήτρα λήξεως ισχύος για
την ρύθµιση των ωρών εργασίας (ελάχιστος αριθµός ωρών
εργασίας ανά έλεγχο και µέγιστος αριθµός ωρών εργασίας
κατ'έτος).

- Επίσης θα θεσπισθεί ειδικός νόµος µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ο
οποίος θα ρυθµίσει το κλειστό επάγγελµα των φαρµακοποιών. Θα
επιτρέπει τη σύσταση εταιρειών, θα αυξήσει τις ώρες λειτουργίας, θα
ελαττώσει τα σταθερά περιθώρια κέρδους και θα µειώσει το ελάχιστο
πληθυσµιακό κριτήριο για το άνοιγµα νέων φαρµακείων.
- Για την ελαχιστοποίηση της οποιασδήποτε ασάφειας ως προς την
παρούσα µεταρρύθµιση, το Υπουργείο Οικονοµικών θα απευθύνει

εγκύκλιο στα αρµόδια Υπουργεία ώστε να καταγραφούν τα επαγγέλµατα
τα οποία υπόκεινται στις αρχές της απελευθέρωσης και θα ζητά από τα
Υπουργεία να λάβουν όλα τα αναγκαία διοικητικά µέτρα για να
εφαρµοσθεί ο νόµος εντός 4 µηνών.
25. Επίσης θα αναλάβουµε την υποχρέωση να προβούµε σε κάποια
µορφή απελευθέρωσης σε συγκεκριµένους κλάδους κατά την
διάρκεια του 2011. Υπό εκπόνηση παραµένουν εκθέσεις µε τις οποίες
αναλύονται οι µεταρρυθµίσεις στους τοµείς του τουρισµού και του
λιανικού εµπορίου και επίσης η δυνητική τους συνεισφορά στην
απασχόληση, την ανάπτυξη και τον αποπληθωρισµό. Η διαγνωστική
εργασία έχει ολοκληρωθεί και αναµένουµε τα σαφή χρονοδιαγράµµατα
δράσεως να είναι διαθέσιµα µέχρι το τέλος Απριλίου. Πέρα από αυτούς
τους βασικούς κλάδους ένα άλλο σηµαντικό κεντρικό σηµείο θα είναι η
απελευθέρωση του τοµέα της ενέργειας συµπεριλαµβανοµένων των εξής:
(i) της ανταγωνιστικής πρόσβασης στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη
(ii) της βαθµιαίας απελευθέρωσης των τιµολογίων (iii) της
αποδέσµευσης της µεταφοράς και διανοµής από την παραγωγή και (iv)
σχεδίου για την απονοµή της διαχείρισης των υδατίνων πόρων σε
ανεξάρτητο φορέα.
26. Οι βασικές µεταρρυθµίσεις του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
που πρόσφατα θεσµοθετήθηκαν βρίσκονται σε στάδιο εφαρµογής,
ενώ προετοιµάζουµε νέες πρωτοβουλίες αργότερα µέσα στο παρόν
έτος:
o Η Βουλή θα ψηφίσει το Μάρτιο νέο νόµο περί ανταγωνισµού
και για την αδειοδότηση. Ο νόµος περί ανταγωνισµού
αποσκοπεί
να
αυξήσει
την
επάρκεια
και
την
αποτελεσµατικότητα της Επιτροπής Ανταγωνισµού, να
ενδυναµώσει την ανεξαρτησία και την συνέχεια του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου, να διατηρήσει το οικονοµικό της
δυναµικό και να ενισχύσει τη διακυβέρνηση και λογοδοσία
της. Ο νόµος περί αδειοδοτήσεων θέτει προθεσµία για την
έκδοση των αναγκαίων γνωµοδοτήσεων (σε περίπτωση µη
ανταπόκρισης θα θεωρείται σιωπηρή συµφωνία) και προθεσµία
για την χορήγηση αδειών. Ο συνοδευτικός νόµος που καλύπτει
περιβαλλοντικές άδειες ορίζει προθεσµία για την έκδοση
αναγκαίων γνωµοδοτήσεων (σε περίπτωση µη ανταπόκρισης θα
θεωρείται σιωπηρή συµφωνία µε την επιφύλαξη τυχόν άλλης
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας), και προθεσµία για την χορήγηση
αδειών. Επίσης προβλέπει επαναταξινόµηση των κατηγοριών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε τη µέση Ευρωπαϊκή
πρακτική και προβλέπει το συντονισµό των διαδικασιών

αδειοδότησης µε ηλεκτρονικά µέσα.
o Προχωρούµε στην υλοποίηση των παρόντων και των
πρότερων νόµων. Για να καταστήσουµε λειτουργικό το νόµο
περί αδειοδότησης, θα εκδώσουµε τα αναγκαία προεδρικά
διατάγµατα (µέχρι το τέλος Ιουνίου). Για να ολοκληρώσουµε
τις διαδικασίες για την παροχή "υπηρεσιών µιάς στάσης" θα
ολοκληρώσουµε
την
µετάβαση
δεδοµένων
από
τα
Επιµελητήρια στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο και θα εκδώσουµε
όλες τις Υπουργικές Αποφάσεις που απαιτούνται από το νόµο
µέχρι το τέλος Μαρτίου. Για να θέσουµε σε κίνηση το πλαίσιο
για τις εγκρίσεις µεγάλων επενδυτικών έργων θα εκδώσουµε
τις αναγκαίες Υπουργικές αποφάσεις και θα µεταθέσουµε
εµπειρογνώµονες στην αξιολόγηση των έργων από άλλους
δηµόσιους φορείς µέχρι το τέλος Ιουνίου. Σκοπεύουµε να
εκδώσουµε µία έκθεση µέχρι το τέλος Ιουνίου που θα
περιγράφει
την
κατάσταση
υλοποίησης
όλων
των
µεταρρυθµίσεων για το επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Μια σειρά προσθέτων µεταρρυθµίσεων θα ολοκληρωθεί κατά την
διάρκεια του 2011. Θα προβούµε σε νοµοθετική τροποποίηση για την
άρση των διοικητικών εµποδίων για τις εξαγωγές µέχρι το τέλος
Σεπτεµβρίου. Θα επιταχύνουµε την πρόοδο προς ένα αποτελεσµαστικά
λειτουργικό κτηµατολόγιο, και θα ελαχιστοποιήσουµε τα νοµικά και
διοικητικά εµπόδια στην υλοποίηση των δηµοσίων έργων και
επενδυτικών σχεδίων. Επίσης θα υιοθετήσουµε νοµοθεσία µέχρι το τέλος
Μαρτίου για την σύσταση Ενιαίας Αρχής Προµηθειών του ∆ηµοσίου µε
την αποστολή να παρέχει γνώµη για νοµοσχέδια που αφορούν τις
προµήθειες του δηµοσίου, να συντάσσει τυποποιηµένα τεύχη
διαγωνισµών δεσµευτικής φύσεως και να επιτελεί λειτουργίες
αποτελεσµατικού ελέγχου.

