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Προσ τα μέλη τησ Διαρκοφσ Επιτροπήσ Οικονομικών Υποθέςεων τησ Βουλήσ 

 

 

Κυρίεσ και Κφριοι Βουλευτζσ, 

 

για πρϊτθ φορά τισ τελευταίεσ πολλζσ δεκαετίεσ θ Βουλι των Ελλινων καλείται να επεξερ-

γαςτεί και να ψθφίςει τον κρατικό προχπολογιςμό του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ υπό 

τζτοιεσ ςυνκικεσ κρίςθσ και πίεςθσ. 

Το τεράςτιο δθμοςιονομικό πρόβλθμα τθσ χϊρασ ζχει δυςτυχϊσ  διαςταυρωκεί με τθ βακιά 

πολλαπλι κρίςθ τθσ Ευρωηϊνθσ και με τθν ανυπαρξία επαρκϊν και λειτουργικϊν κεςμϊν 

παγκόςμιασ οικονομικισ διακυβζρνθςθσ. Η κρίςθ ςτθν Ευρωηϊνθ δεν είναι μόνον δθμοςιο-

νομικι και χρθματοοικονομικι, αλλά κεςμικι και πολιτικι. Στθν πραγματικότθτα ζχει κα-

ταςτεί πλζον ςαφζσ ότι θ διαχείριςθ του Ευρϊ απαιτεί άλλο επίπεδο πολιτικισ και κεςμικισ 

ολοκλιρωςθσ τθσ Ευρωηϊνθσ και ευρφτερα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στο μεταξφ, όμωσ, οι 

επιμζρουσ προςεγγίςεισ και προτεραιότθτεσ των κρατϊν – μελϊν – ανάλογα με το μζγεκοσ 

και τθ δθμοςιονομικι και οικονομικι κατάςταςθ του κακενόσ – κακιςτοφν ιδιαίτερα  πο-

λφπλοκθ και δυςχερι τθ λιψθ και κυρίωσ τθν εφαρμογι οριςτικϊν και κακαρϊν αποφάςε-

ων που κωρακίηουν το Ευρϊ απζναντι ςτθν κερδοςκοπικι ευελιξία  των αγορϊν  και ιδίωσ  

των μθ ρυκμιηόμενων οντοτιτων τθσ διεκνοφσ χρθματοοικονομικισ αγοράσ. 

Η Ελλάδα βρίςκεται  μζςα ςϋ αυτό το διεκνζσ μαγνθτικό πεδίο δυςτυχϊσ αδφναμθ και εκτε-

κειμζνθ γιατί το μζγεκοσ του δθμοςίου χρζουσ τθσ και οι διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ του κρά-

τουσ, τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ μασ, μασ ζφεραν ςτθ κζςθ να εξαρτϊμεκα από τθ 

βοικεια και από τισ αποφάςεισ των κεςμικϊν μασ εταίρων που είναι όμωσ ταυτοχρόνωσ 

και πιςτωτζσ μασ. Δεκαοκτϊ ςχεδόν μινεσ μετά τθν υπαγωγι τθσ χϊρασ μασ ςτο αρχικό 

πρόγραμμα ςτιριξισ τθσ από τα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ και το ΔΝΤ, θ κατάςταςθ δια-

μορφϊνεται ςε γενικζσ γραμμζσ ωσ εξισ: 

 Η Ελλάδα ζχει ειςπράξει περίπου 65 από τα 110 δις. ευρϊ του αρχικοφ προγράμμα-

τοσ ςτιριξθσ με τθ μορφι διακρατικοφ δανείου από τα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ 

και δανείου από το ΔΝΤ. 

 Η εικόνα που ζχει εμπεδωκεί ςτουσ κεςμικοφσ μασ εταίρουσ και τθ διεκνι κοινι 

γνϊμθ είναι πωσ οι εςωτερικζσ πολιτικζσ, κοινωνικζσ, κεςμικζσ, διοικθτικζσ και πα-

ραγωγικζσ ςυνκικεσ κακιςτοφν αβζβαιθ τθν φπαρξθ  τθσ εκνικισ βοφλθςθσ και ικα-

νότθτασ για τθν εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ προςαρμογισ που εκτόσ από τα δθ-

μοςιονομικά μζτρα που ςτοχεφουν ςτθν πολφ γριγορθ και δραςτικι μείωςθ του 



 

 

 

 

 

 

ii 

δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ, περιλαμβάνει πολλά κρίςιμα, επίπονα, αλλά και α-

ναγκαία μζτρα διαρκρωτικοφ χαρακτιρα που κατατείνουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ αντα-

γωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.  

 Παρόλα αυτά, μετά τθν ψιφιςθ του Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ Δθμοςιονομι-

κισ Προςαρμογισ και των βαςικϊν εφαρμοςτικϊν νόμων, άνοιξε ο δρόμοσ, με τισ 

αποφάςεισ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουλίου 2011, για ζνα νζο πρόγ-

ραμμα ςτιριξθσ με διπλαςιαςμό τθσ ςυμμετοχισ των κεςμικϊν μασ εταίρων από τα 

110 ςτα 219 δις. ευρϊ, με παράλλθλθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα με τθν αν-

ταλλαγι ι επζκταςθ τθσ λιξθσ ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, με ςτόχο τθ 

δραςτικι βελτίωςθ των όρων εξυπθρζτθςθσ και άρα τθ διαςφάλιςθ τθσ μακροπρό-

κεςμθσ βιωςιμότθτασ του ελλθνικοφ δθμόςιου χρζουσ. 

 Είχε προθγθκεί θ απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2011 για 

τθν επιμικυνςθ του χρόνου αποπλθρωμισ και τθ μείωςθ του κόςτουσ εξυπθρζτθςθσ 

του αρχικοφ δανείου των 110 δις. ευρϊ, κατά το μζροσ που αυτό αφορά τθν Ευρω-

ηϊνθ. 

 

Παρότι οι αποφάςεισ τθσ 21θσ Ιουλίου αφοροφν ςυνολικά τθν Ευρωηϊνθ και ςτοχεφουν 

ςτθν προςταςία του Ευρϊ και μάλιςτα του ςκλθροφ του πυρινα που ςυγκροτείται από 

κράτθ – μζλθ με μεγζκθ ικανά να επθρεάηουν τα ςυνολικά δθμοςιονομικά και χρθματοοι-

κονομικά μεγζκθ τθσ Ευρωηϊνθσ, θ απόφαςθ αυτι είναι ιδιαίτερθ κρίςιμθ για τθν Ελλάδα. 

Πρϊτον, γιατί ςτθν Ελλάδα κα εφαρμοςτεί το νζο διευρυμζνο κεςμικό πλαίςιο του EFSF 

και, δεφτερον, γιατί από τθ δικι μασ οπτικι γωνία θ εφαρμογι των αποφάςεων αυτϊν είναι 

ηωτικισ ςθμαςίασ όχι μόνον για τθν κάλυψθ των δανειακϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ, αλλά και 

για τθν άμεςθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ρευςτότθτασ που επικρατοφν ςτθν ελλθνικι οικο-

νομία. 

 

Μζςα ςϋ αυτζσ τισ ςυνκικεσ, θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ μασ ζναντι των 

κεςμικϊν τθσ εταίρων προςλαμβάνει διαςτάςεισ πολφ πιο κρίςιμεσ. Το κάκε τι λειτουργεί 

ωσ κρίςιμοσ και εφκραυςτοσ, ταυτοχρόνωσ, κρίκοσ γιατί  δίπλα ςτο δθμοςιονομικό και χρθ-

ματοοικονομικό πρόβλθμα τθσ Ευρωηϊνθσ, υπάρχει θ ανθςυχία των ευρωπαίων πολιτϊν, 

εςωτερικι πολιτικι ζνταςθ ςε  πολλά κράτθ – μζλθ και ςυνεχισ ανθςυχία ςτισ διεκνείσ α-

γορζσ.  
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Είναι προφανζσ ότι αυτι θ προςζγγιςθ των κεμάτων αδικεί μια πρωτοφανι προςπάκεια 

δθμοςιονομικισ και διαρκρωτικισ προςαρμογισ που ςυντελείται ςτθ χϊρα μασ. Από το 

2009 ζωσ το τζλοσ του 2011, με τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, το πρωτογενζσ ζλλειμμα 

κα ζχει μειωκεί κατά 21 δις. ευρϊ, δθλαδι κατά περίπου 10% του ΑΕΠ, ενϊ παράλλθλα κα 

ζχει καταγραφεί μια ςωρευτικι φφεςθ τθσ τάξθσ του 12%. 

Μζςα ςε ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ και μειωμζνθσ ρευςτότθτασ, μζςα ςε ςυνκικεσ διεκνοφσ 

νευρικότθτασ που τροφοδοτοφνται από κακθμερινζσ δθλϊςεισ, ακριτομυκίεσ, ςχόλια και 

αναλφςεισ που κζτουν ςε αμφιςβιτθςθ όχι μόνο τθν ικανότθτα τθσ Ελλάδασ να ξεπεράςει 

το πρόβλθμα τθσ, αλλά και τθν επάρκεια των αποφάςεων τθσ 21θσ Ιουλίου, που ζλαβε ομό-

φωνα το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο μετά τθ ςυνάντθςθ του Βερολίνου μεταξφ Γερμανίασ, Γαλ-

λίασ και ΕΚΤ, θ Ελλάδα καλείται να πετφχει άκρωσ απαιτθτικοφσ ςτόχουσ. 

Αλλά και αυτό δεν αρκεί, θ διάψευςθ βαςικϊν μακροοικονομικϊν προγνϊςεων των διε-

κνϊν οργανιςμϊν ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ φφεςθσ, μετακινεί προσ τα πίςω τουσ ςτόχουσ με 

αποτζλεςμα να απαιτοφνται ακόμθ περιςςότερα μζτρα, με ακόμθ μεγαλφτερο οικονομικό, 

αναπτυξιακό, πολιτικό και κυρίωσ κοινωνικό κόςτοσ. Είναι όμωσ προφανζσ ότι ςτο ςθμείο 

που βριςκόμαςτε, μετά τισ κυςίεσ που ζχει υποςτεί ο ελλθνικόσ λαόσ και μετά το μζγεκοσ 

τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ που ζχει ιδθ επιτευχκεί, είναι πράγματι κρίμα να μθν 

καταβλθκεί θ πρόςκετθ προςπάκεια που απαιτείται, προςπάκεια πολφ επϊδυνθ για τθν 

επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων που κατατείνουν ςτθν επίτευξθ πρωτογενοφσ πλεο-

νάςματοσ το 2012. 

 

* * * * 

Αυτι είναι θ βαςικι επιλογι και θ κρίςιμθ παραδοχι ςτθν οποία βαςίηεται το προςχζδιο 

του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ του 2012, ωσ τμιμα του Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ 

Δθμοςιονομικισ Προςαρμογισ τθσ περιόδου 2011 – 2015, όπωσ αυτό προςαρμόηεται ex 

post ωσ προσ τισ πραγματοποιιςεισ του προχπολογιςμοφ του 2011 και ex ante ωσ προσ το 

μακροοικονομικό πλαίςιο και τουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ του 2012 και των επόμενων 

ετϊν του προγράμματοσ. 

Για να επιτευχκεί ο δθμοςιονομικόσ ςτόχοσ του 2012, το Υπουργικό Συμβοφλιο με τθ ςτιρι-

ξθ τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ του ΠΑΣΟΚ  ζλαβε μια ςειρά από πολφ δφςκολεσ αποφά-

ςεισ για τθ ςυγκζντρωςθ των αναγκαίων δθμοςίων εςόδων και τθν όςο γίνεται μεγαλφτερθ 

περικοπι των δθμοςίων δαπανϊν. 

Οι αποφάςεισ αυτζσ, που κατζςτθςαν ιδθ ι κακίςτανται τισ επόμενεσ θμζρεσ νόμοσ του 

κράτουσ, ελιφκθςαν παρά το βαρφτατο πολιτικό, κοινωνικό και ςυναιςκθματικό κόςτοσ, 
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γιατί πιςτεφουμε ότι υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, με τισ αποφάςεισ αυτζσ, κωρακίηεται και 

προςτατεφεται θ χϊρα όχι τόςο απζναντι ςτισ ορκολογικζσ αποφάςεισ των κεςμικϊν μασ 

εταίρων, όςο απζναντι ςε τυχαίεσ και ανεξζλεγκτεσ καταςτάςεισ που μπορεί να προκλθκο-

φν λόγω τθσ ευρωπαϊκισ κεςμικισ πολυπλοκότθτασ, των εςωτερικϊν πολιτικϊν εμπλοκϊν 

ςε κάποια από τα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ και των ανϊμαλων καταςτάςεων που μπο-

ροφν ανά πάςα ςτιγμι να εμφανιςκοφν ςτισ διεκνείσ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ.    

Ζχω πει πολλζσ φορζσ ότι οι ςυμπολίτεσ μασ νομίηουν πωσ αυτό που ηοφμε  -  οι περικοπζσ 

μιςκϊν και ςυντάξεων, θ περιοριςμζνθ ρευςτότθτα, θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ, οι φορολογικζσ 

επιβαρφνςεισ – είναι θ κρίςθ. Μακάρι να ιταν τόςο απλι θ προςζγγιςθ. Όλθ αυτι θ κατάς-

ταςθ που είναι αποτζλεςμα του δθμοςιονομικοφ εκτροχιαςμοφ  τθσ χϊρασ και όχι τθσ 

προςφυγισ μασ ςτθ βοικεια και άρα ςτθν επιτιρθςθ των εταίρων μασ, δεν είναι αυτι κα-

κεαυτι θ κρίςθ, αλλά το κόςτοσ που πρζπει να καταβλθκεί από το Λαό μασ για τθν αποφυ-

γι τθσ πραγματικισ κρίςθσ, δθλαδι του δθμοςιονομικοφ αδιεξόδου και τθσ κατάρρευςθσ 

τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςφαίρασ με δραματικζσ επιπτϊςεισ ςτθν πραγματικι οικονομία, το 

επίπεδο ηωισ και τθν κοινωνικι ςυνοχι. 

Οι όροι υπό τουσ οποίουσ δίνουμε ωσ Ζκνοσ τον αγϊνα αυτό είναι δυςτυχϊσ εξ αρχισ άνι-

ςοι. 

Δεν καταφζραμε ωσ Ζλλθνεσ να διαμορφϊςουμε το πλαίςιο εκνικισ ενότθτασ, πολιτικισ 

ςυνείδθςθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ που αρμόηει ςτο μζγεκοσ τθσ κρίςθσ και του κινδφνου. 

Αν, όπωσ πιςτεφω, ξεπεράςουμε τον κίνδυνο, αυτό που κα ζχει μείνει ςτθ μνιμθ τθσ κοινω-

νίασ κα είναι οι περιοριςμοί και οι πιζςεισ τθσ περιόδου αυτισ και όχι θ εικόνα μιασ κατάρ-

ρευςθσ που δεν ιρκε ποτζ: Δεν ξζρω αν κα γίνει ευρφτερα κατανοθτό και αποδεκτό το πο-

λιτικό, κοινωνικό, δθμοςιονομικό και αναπτυξιακό περιεχόμενο του εγχειριματοσ. Η πλι-

ρθσ απόδειξθ τθσ κζςθσ μασ κα ιταν οι τραγικζσ επιπτϊςεισ που κα είχε θ αποτυχία των 

προςπακειϊν μασ. Αυτό όμωσ δεν κζλουμε να το ηιςουμε, μποροφμε να μθ το ηιςουμε, 

δεν κα το ηιςουμε.  

Είναι δυςτυχϊσ πολλοί που κάτω από τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ εξακολουκοφν να αντιμετω-

πίηουν τα κζματα με το ςυνικθ ςυμβατικό, κοινωνικό, κομματικό,  ςυνδικαλιςτικό ι δθμο-

ςιογραφικό τρόπο. 

Υπάρχουν δυςτυχϊσ ακόμθ κάποιοι που πιςτεφουν (ελπίηω απλϊσ να ιςχυρίηονται ότι πις-

τεφουν) πωσ θ κυβζρνθςθ κα μποροφςε ίςωσ να κάνει άλλεσ  πιο ιπιεσ και φιλικζσ για τουσ 

πολίτεσ επιλογζσ, αλλά δεν τισ κάνει γιατί αρζςκεται να  αναλαμβάνει πολιτικό κόςτοσ και 

να φκείρεται πολιτικά και ςυναιςκθματικά ι γιατί είναι υποταγμζνθ  ςτα κελεφςματα τθσ 

Τρόϊκασ ι των διεκνϊν αγορϊν. 
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Όταν τα ηθτιματα τίκενται με αυτό τον τρόπο, δεν υπάρχουν περικϊρια ορκολογικισ και 

ειλικρινοφσ ςυηιτθςθσ, γιατί τα επίπεδα ςτα οποία κινοφνται οι προςεγγίςεισ μασ είναι 

δυςτυχϊσ αςφμπτωτα.  

Επειδι όμωσ ο πολιτικόσ χρόνοσ ζχει ςυμπυκνωκεί  ςε υπερβολικό βακμό και όλα περνοφν 

με μεγάλθ ταχφτθτα από τθ ςυγκυρία ςτθν ιςτορία, είναι πολφ πικανό θ τελικι αξιολόγθςθ 

των επιλογϊν μασ να γίνει μζςα ςτα όρια του ανκρϊπινου χρόνου που μασ απομζνει. 

Δεν είναι κακόλου εφκολο να απαντιςεισ ςτον άνεργο,  ςτο μιςκωτό που βλζπει το οικογε-

νειακό του ειςόδθμα να μειϊνεται, ςτο ςυνταξιοφχο που υφίςταται ζςτω και μικρι περικο-

πι τθσ ςφνταξισ του, ςτον επιχειρθματία που δε βρίςκει πρόςβαςθ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, 

ςτθ μοναχικι μθτζρα που αγωνίηεται με ζνα μικρό μιςκό ι ζνα επίδομα ανεργίασ να μεγα-

λϊςει τα παιδιά τθσ. Κυρίωσ δεν είναι κακόλου εφκολο να απαντιςεισ ςτθν νζα γενιά που, 

ζχοντασ υψθλά μορφωτικά προςόντα και μεγάλα ταλζντα, δυςκολεφεται να βρει μία κζςθ 

κάτω από τον ιλιο τθσ πατρίδασ μασ. 

Αυτι είναι όμωσ μια παροδικι κατάςταςθ κρίςθσ που πρζπει να τθ ξεπεράςουμε το ταχφ-

τερο κάνοντασ τθν υπερπροςπάκεια που απαιτείται, προκειμζνου θ χϊρα να ξαναβρεί τθν 

αξιοπρζπεια, τθ δθμοςιονομικι τθσ κυριαρχία, τθν πολιτικι τθσ ιςχφ, τον κανονικό αναπτυ-

ξιακό τθσ ρυκμό. 

Ο προχπολογιςμόσ του 2012 μπορεί να είναι ο προχπολογιςμόσ τθσ μετάβαςθσ από τθν κα-

τάςταςθ τθσ απαιςιοδοξίασ ςε μία νζα εκνικι αφετθρία. 

Ο προχπολογιςμόσ του 2012 δεν ζχει εφκολεσ παραδοχζσ. Κάνει όμωσ αναγκαίεσ παραδο-

χζσ και υπθρετεί επιτακτικοφσ εκνικοφσ ςτόχουσ. Ο προχπολογιςμόσ του 2012 και θ εκτζλε-

ςι του, μαηί με τισ ςυναφείσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ – τισ ιδιωτικοποιιςεισ, τθν αναδιάρ-

κρωςθ του κράτουσ και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, το άνοιγμα τθσ αγοράσ και των 

επαγγελμάτων, τθν εφαρμογι ενόσ νζου Εκνικοφ Φορολογικοφ Συςτιματοσ δικαιοςφνθσ 

και διαφάνειασ – είναι προχπόκεςθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ και άμεςθσ εφαρμογισ 

αποφάςεων τθσ Ευρωηϊνθσ, που διαςφαλίηουν τθ μακροπρόκεςμθ βιωςιμότθτα του ελλθ-

νικοφ δθμοςίου χρζουσ. 

Το τελευταίο τρίμθνο του 2011, ανοίγει το πεδίο τθσ δοκιμαςίασ, αλλά και τθσ ευκαιρίασ 

τθσ χϊρασ να βγει από τθ διαρκι περιδίνθςθ. Να ςτακεροποιθκεί. Να αποκτιςει μια νζα 

δθμοςιονομικι και αναπτυξιακι αφετθρία και προοπτικι. 

Για να το πετφχουμε αυτό, πρζπει να πιςτζψουμε ςτισ δυνατότθτζσ μασ και να διαςφαλίςο-

υμε τθν εκνικι και κοινωνικι ςυνοχι. 

Ο προχπολογιςμόσ του 2012 είναι ςυνεπϊσ κάτι πολφ περιςςότερο από πίνακεσ, μακροοι-

κονομικζσ προβλζψεισ, δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ και μζτρα. Δεν είναι ζνα ςυμβατικό νο-



 

 

 

 

 

 

vi 

μοκετικό ι δθμοςιονομικό κείμενο. Είναι ζνα όργανο δουλειάσ για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ 

και κυρίωσ μία εμβλθματικοφ χαρακτιρα απόφαςθ τθσ Βουλισ των Ελλινων για το μζλλον 

τθσ χϊρασ. 

Μποροφμε και οφείλουμε να ςτείλουμε πολφ ιςχυρό και κακαρό μινυμα τόςο προσ τουσ 

Ζλλθνεσ πολίτεσ όςο και προσ τουσ κεςμικοφσ μασ εταίρουσ και τθ διεκνι κοινι γνϊμθ. 

Ασ το κάνουμε. Το οφείλουμε ςτθν ιςτορία και κυρίωσ ςτο μζλλον τθσ πατρίδασ μασ. 

 Ακινα, 3 Οκτωβρίου 2011 

 

 Ευάγγελοσ Βενιηζλοσ 

 Αντιπρόεδροσ τθσ Κυβζρνθςθσ  

 και Υπουργόσ Οικονομικϊν 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 
 

 

 

1. Γιεθνείρ οικονομικέρ εξελίξειρ 
 

 

Τν δηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη από αζηάζεηα θαη αβεβαηόηεηα, κε πξννπ-

ηηθή κεζνπξόζεζκα, ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Η παγθόζκηα νηθν-

λνκία θαίλεηαη λα θηλείηαη ζε δύν ηαρύηεηεο, θαζώο θαη ην 2011, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηηο αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ζεκαληηθέο αλη-

ζνξξνπίεο ζην βαζκό θαη ζηελ ηαρύηεηα βειηίσζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο παξαηεξνύλ-

ηαη ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. Η ρακειόηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο ρώξεο απηέο θαη νη 

απμεκέλεο δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ελέηεηλαλ ηνπο θηλδύλνπο γηα κηα γεληθεπκέλε θξίζε 

ρξένπο ζε Επξώπε θαη Ακεξηθή, ζέηνληαο ζε θίλδπλν θαη ηε δηαθαηλόκελε ζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

  

Σην πιαίζην απηό, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηηο πεξηζζόηεξεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο επηθελ-

ηξώλεηαη ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ειιεηκκάησλ θαη ζηελ απξόζθνπηε αλαρξε-

καηνδόηεζε ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο. Σε πνιιέο ρώξεο ηεο Επξσδώλεο θαη ζηηο ΗΠΑ αλαθνη-

λώζεθε ην 2011 ε εθαξκνγή απζηεξώλ πξνγξακκάησλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, θπξί-

σο κέζσ ηεο πεξηζηνιήο ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ. Σηόρνο είλαη αθελόο ε ζηαζεξνπνίεζε 

καθξνπξόζεζκα ηνπ ιόγνπ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΕΠ ζε βηώζηκα επίπεδα, θαη αθεηέ-

ξνπ, ν πεξηνξηζκόο ηεο εληεηλόκελεο αβεβαηόηεηαο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ θαη 

ε βειηίσζε ησλ επελδπηηθώλ πξνζδνθηώλ. 

  

Σε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκόζηεθε ην 2009 γηα 

ηνλ πεξηνξηζκό ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζ-

ησηηθνύ ζπζηήκαηνο, νη λνκηζκαηηθέο αξρέο αλακέλεηαη λα αθνινπζήζνπλ κεζνπξόζεζκα 

πεξηζζόηεξν απζηεξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ πιεζσξηζηηθώλ πηέζεσλ. 

Δεδνκέλεο ηεο αζύκκεηξεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ζηηο ρώξεο ηεο Επξσδώλεο θαη παξά ηηο 

αληίξξνπεο πηέζεηο πνπ αζθνύληαη από ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε Επξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα 

πξνρώξεζε κέζα ζην 2011 ζε ζηαδηαθή αύμεζε ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ ζην 1,5%.  Η πνιηηη-

θή απηή νδήγεζε ζε δηεύξπλζε ηνπ πεξηζσξίνπ ησλ βαζηθώλ επηηνθίσλ κεηαμύ ΗΠΑ θαη Επ-

ξσδώλεο, θαη ζε αληίζηνηρεο πηέζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

  

Γηα ην 2011, ε αύμεζε ηνπ παγθόζκηνπ ΑΕΠ εθηηκάηαη ζην 4% ην 2011 θαη ζην 4% ην 2012 

από 5,1% ην 2010 (Έθζεζε ηνπ ΔΝΤ, Σεπη. 2011).  Τν πξώην ηξίκελν ηνπ 2011, ν ξπζκόο 

αύμεζεο ηνπ παγθόζκηνπ πξντόληνο ήηαλ 4,3% ζε εηήζηα βάζε, ελώ ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 

έηνπο παξαηεξείηαη κηθξή θάκςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σύκθσλα κε ηελ Ελδηά-

κεζε Έθζεζε ηεο ΕΕ (Σεπη.2011), γηα ηελ Επξσδώλε θαη ηελ ΕΕ εθηηκάηαη αύμεζε ηνπ ΑΕΠ 

ηνπ 2011 θαηά 1,6% θαη 1,7% αληίζηνηρα, από 1,8% ην 2010, πξνεξρόκελε θπξίσο από ηε 

ζπλέρηζε ηεο αλάθακςεο ηεο Γεξκαληθήο νηθνλνκίαο (3,5% ην 2010 θαη 2,9% ην 2011). 

 

Ο παγθόζκηνο πιεζσξηζκόο απμήζεθε από 3,5% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2010 ζην 4% ην 

πξώην ηξίκελν ηνπ 2011, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηηο απμήζεηο ησλ δηεζλώλ ηηκώλ ησλ εκπν-

ξεπκάησλ. Ωζηόζν, ν ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνύ παξέκεηλε ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα ζηηο 

ΗΠΑ θαη ηελ Ιαπσλία, ελώ απμήζεθε νξηαθά ζηελ Επξσδώλε. Με βάζε ηηο ηειεπηαίεο εθηη-
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κήζεηο ηεο ΕΕ, ν ελαξκνληζκέλνο ΔΤΚ αλακέλεηαη όηη ζα απμεζεί ην 2011 θαηά 2,5 πνζνζ-

ηηαίεο κνλάδεο ζηελ Επξσδώλε θαη θαηά 2,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηελ ΕΕ-27. Η δηεζλήο ηη-

κή ηνπ πεηξειαίνπ ζηαζεξνπνηήζεθε ζηα 107 δνιάξηα/βαξέιη, κεηά ηε ζεκαληηθή αύμεζε 

ζηα 120 δνιάξηα/βαξέιη ηνλ Απξίιην ηνπ 2011. Η κέζε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ εθηηκάηαη ζηα 

111 δνιάξηα/βαξέιη γηα ην 2011, ελώ πξνβιέπεηαη νξηαθή κείσζε ηεο ηηκήο ην επόκελν έηνο.   

 

 
Πίνακας 1.1.  Βασικά μεγέθη για τη παγκόσμια οικονομία 

(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές) 

 2010 2011 2012 

1. Παγθόζκην ΑΕΠ 5,1 4,0 4,0 
 ΑΕΠ  Επξωδώλεο 1,8 1,6 1,1 
 ΑΕΠ  ΗΠΑ  3,0 1,5 1,8 
2. Όγθνο Παγθόζκηνπ εκπνξίνπ (αγαζά θαη ππεξεζίεο) 12,8 7,5 5,8 
3. Πιεζωξηζκόο Επξωδώλεο 1,6 2,5 1,5 
4. Πνζνζηό Αλεξγίαο Επξωδώλεο 10,1 9,9 9,9 
5. Έιιεηκκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο (% ΑΕΠ)    
 Επξωδώλε -6,0 -4,1 -3,1 
 ΗΠΑ -10,3 -9,6 -7,9 
6. Σηκή πεηξειαίνπ / βαξέιη ($ ΗΠΑ) 79,03 103,2 100,0 

 Πεγή: IMF, World Economic Outlook, Sept.2011 

 

 

2. Οι οικονομικέρ εξελίξειρ ζηην Δλλάδα 
 

 
2.1 Γενική Δπιζκόπηζη ηηρ Δλληνικήρ οικονομίαρ 
 
Τν 2010, πξώην έηνο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, επηηεύρζεθε κε-

ίσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΕΠ (από 

15,4% ην 2009 ζε 10,5% ην 2010).  Η θαηά 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο δηόξζσζε ηνπ ειιείκκα-

ηνο ήηαλ ε κεγαιύηεξε πνπ έρεη ζεκεησζεί πνηέ από ρώξα ηεο Επξσδώλεο. Να ζεκεησζεί όηη 

ε κείσζε απηή ζπληειέζηεθε ζε έλα πεξηβάιινλ κε αξλεηηθνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο. 

 

Γηα ην 2011, ν ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γε-

ληθήο θπβέξλεζεο θαηά 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΕΠ. Παξά ηελ πξνβιεπόκελε κηθξόηεξε 

κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2010, όπσο κεηξηέηαη ζε εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΕΠ, ε απαηηνύ-

κελε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα ζε επίπεδν ιήςεο κέηξσλ είλαη ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο θαη έλ-

ηαζεο κε ην 2010, θαζώο ε επηδείλσζε ηεο ύθεζεο, επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πιήξε απνδνηη-

θόηεηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ.  

 

Η ζρέζε δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη αλάπηπμεο είλαη ακθίδξνκε. Από ηε κία πιεπξά ιεη-

ηνπξγνύλ νη δεκνζηνλνκηθνί πνιιαπιαζηαζηέο (δειαδή ε πνζνζηηαία επίδξαζε ζην ΑΕΠ από 

ηελ αύμεζε ή κείσζε θαηά κία εθαηνζηηαία κνλάδα ηνπ δεκόζηνπ ειιείκκαηνο), ελώ από ηελ 

άιιε πιεπξά ιεηηνπξγεί ε επίδξαζε ηεο αύμεζεο ή κείσζεο ηνπ ΑΕΠ ζην δεκόζην έιιεηκκα 

(κέζσ ηεο απόδνζεο ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη ησλ έθηαθησλ δαπαλώλ, όπσο ε αύ-

μεζε ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο). Τν ηειηθό απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ αιιειεπίδ-

ξαζε ησλ δύν απηώλ αληίξξνπσλ παξαγόλησλ είλαη όηη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δεκνζην-

λνκηθήο πξνζαξκνγήο ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο είλαη πεξίπνπ 0,5 έσο 0,7 ηνπ ΑΕΠ (δε-

ιαδή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο ηάμεο ηνπ 1% ηνπ ΑΕΠ κεηώλεη ην έιιεηκκα θαηά 0,5 -

0,7% ηνπ ΑΕΠ). 

 

Τν 2011 είλαη ην δεύηεξν έηνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε έλα όκσο δπζκελέζηεξν ε-

μσηεξηθό πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ην 2010. Επηπιένλ, ην 2011 είλαη ην έηνο πνπ απνθαιύθ-
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ζεθε πιήξσο ε παγθόζκηα έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θξίζεο ρξένπο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσ-

ξώλ, κε πξνεμάξρνπζεο ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Ιαπσλία θαη ηηο ρώξεο ηνπ λόηνπ ηεο 

Επξσδώλεο. Τν εύξνο θαη βάζνο απηήο ηεο θξίζεο έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηόζν ζηε ρξε-

καηνδόηεζε όζν θαη ζηελ αλάπηπμε απηώλ ησλ νηθνλνκηώλ, όκσο από ηελ άιιε πιεπξά αλέ-

δεημε θαη ηελ αλάγθε ζπιινγηθήο θαη ζπληνληζκέλεο αληηκεηώπηζήο ηεο από όιεο ηηο ρώξεο.  

 

Σην πιαίζην απηό, θξίζεθε αλαγθαία ε βειηίσζε ησλ όξσλ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκα-

ηνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε ηελ επηκήθπλζε ηεο πεξηόδνπ απνπιεξσκήο θαη ηε κείσζε 

θαηά 100 κνλάδεο βάζεο ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνύ ηνπ δαλείνπ ησλ 110 δηζ. επξώ ηνπ Μερα-

ληζκνύ Χξεκαηνδνηηθήο Σηήξημεο από ηηο ρώξεο ηεο Επξσδώλεο θαη ην ΔΝΤ (απόθαζε ησλ 

Αξρεγώλ Κξαηώλ θαη Κπβεξλήζεσλ ηεο Επξσδώλεο ηεο 11εο Μαξηίνπ 2011). 

 

Τελ παξαπάλσ απόθαζε, κέζα ζε έλα ζπλερώο επηδεηλνύκελν από ηε δηεζλή θξίζε ρξένπο 

πεξηβάιινλ, αθνινύζεζε ε απόθαζε ηεο 21εο Ινπιίνπ ησλ Αξρεγώλ Κξαηώλ θαη Κπβεξλή-

ζεσλ γηα ηε ζηήξημε ελόο λένπ πξνγξάκκαηνο 109 δηζ. επξώ ελίζρπζεο ηεο Ειιάδαο από θνη-

λνύ κε ην ΔΝΤ θαη ηελ εζεινληηθή ζπκβνιή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνύ ειιείκκαηνο κέρξη ην 2014. Η λέα ελίζρπζε πξνβιέπεη επηκήθπλζε ηεο πξν-

ζεζκίαο ιήμεσο ησλ κειινληηθώλ δαλείσλ ηνπ EFSF (Επξσπατθό Τακείν Χξεκαηνδνηηθήο 

Σηαζεξόηεηαο) από ηα ηζρύνληα 7,5 έηε ζε ηνπιάρηζηνλ 15 έηε θαη ζε 30 έηε θαη’ αλώηαην 

όξην κε πεξίνδν ράξηηνο 10 εηώλ θαη κε επηηόθηα δαλεηζκνύ ηζνδύλακα κε ηα επηηόθηα ηνπ 

Μεραληζκνύ γηα ηε Σηήξημε ηνπ Ιζνδπγίνπ Πιεξσκώλ (πεξίπνπ 3,5%). 

 

Η λέα ζπκθσλία δηαζθαιίδεη ηε βησζηκόηεηα ηνπ ρξένπο, θαζώο αλαθέξεηαη ζε καθξνρξόλην 

νξίδνληα, κέρξη ην 2020, ελώ ην ρξεκαηνδνηηθό ύςνο θαη ησλ δύν πξνγξακκάησλ είλαη 219 

δηζ. επξώ από ηε γεληθόηεξε ζπκβνιή ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ. Σεκεηώλεηαη όηη ζην πνζό, 

ησλ 219 δηζ. επξώ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζό ησλ 35 δηζ. επξώ, ην νπνίν είλαη δηαζέζη-

κν κέζσ ηνπ EFSF πξνο ηελ Επξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα, ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ξεπζηό-

ηεηα θαη ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο. Από ηε λέα ζπκθσλία ε-

πέξρεηαη κείσζε ηνπ θαζαξνύ ρξένπο θαηά 26,1 δηζ. επξώ ή 11,58% ηνπ ΑΕΠ. Η κείσζε απ-

ηή αθνξά ην θαζαξό ρξένο δειαδή ρσξίο ηηο εγγπήζεηο, νη νπνίεο αθνξνύλ ην αθαζάξηζην 

ζπλνιηθό ρξένο. 

 

Τν 2011, είλαη ην δεύηεξν έηνο πνπ ε πξνζπάζεηα ζπλερίδεηαη γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ δα-

παλώλ, βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη ζπλέρηζε ησλ δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ. 

Πνιιέο από ηηο δεκνζηνλνκηθέο αιιαγέο ηνπ 2011 δελ έρνπλ άκεζε επίπησζε ζην έιιεηκκα 

αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε κόληκε θαη δηαρξνληθή βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξη-

ζεο. Οη ηνκέο απηέο είλαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, ζηελ πγεία, ζην αζθαιηζ-

ηηθό ζύζηεκα, ζην θνηλσληθό θξάηνο, ζηηο δεκόζηεο επηρεηξήζεηο, ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκόζη-

νπ ρξήκαηνο θαη ζηνπο ζεζκνύο ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο.  

 

Τα κέηξα πνπ ζα έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ζηε δπλακηθή ηνπ 

ρξένπο ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2011 είλαη ε εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ζην δεκό-

ζην ηνκέα, ε δηεύξπλζε ηνπ ζεζκνύ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ζην ζύλνιν ηνπ δεκόζηνπ ην-

κέα θαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

 

Η δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο γηα ην 2012 βαζίδεηαη ζηνπο παξαθάησ βαζη-

θνύο ππιώλεο: 

 

 εθαξκνγή Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2012-2015, 

 ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο αλαγθαίσλ δηαξζξσηηθώλ θαη ζεζκηθώλ αιιαγώλ, 
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 βειηίσζε ηνπ θνξνινγηθνύ θαη αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, 

 επηηάρπλζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ, 

 πεξαηηέξσ αλαδηάξζξσζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ (ζπγρσλεύζεηο/θαηαξγήζεηο). 

 

Η ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε κηα θξίζηκε ζπγθπξία όζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο αλάπ-

ηπμεο: ην εκπξνζζνβαξέο δεκνζηνλνκηθό πξόγξακκα, βξαρππξόζεζκα ζπκβάιιεη σο έλα 

βαζκό ζηελ θαηάζηαζε ύθεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία επηπιένλ πεξηβάιιεηαη από θηλδύλν-

πο θαη αβεβαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα αλάθακςε ζηελ Επξσδώλε θαη ηελ παγθόζκηα νηθν-

λνκία. 

 

Σπλεπώο κεζνπξόζεζκα, πνιιά ζα εμαξηεζνύλ από ηε ζύλζεζε, ηελ ηαρύηεηα ηεο εθαξκνγήο 

θαη ηε γεληθόηεξε πξόνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ. Οη δηαξζξσηηθέο αιια-

γέο ζηηο αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ (όπσο ην άλνηγκα ησλ αγνξώλ, ε ελίζρπζε ηνπ αληα-

γσληζκνύ, ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο, ε απειεπζέξσζε ησλ επαγγεικά-

ησλ θαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο) κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε αύμεζε ησλ ηδησηηθώλ επελδύζεσλ 

θαη ζπλεπώο ζε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηερλνινγηθήο αλαδηάξζξσζεο, παξάγνληεο 

πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ παξάγνληα εξγαζίαο ζηελ α-

λάπηπμε από ην 2012, ελώ ηαπηόρξνλα λα βνεζήζνπλ ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ θόζηνπο εξγαζί-

αο.  Σπλνιηθά, νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο απνηεινύλ έλαλ θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα εθαξκν-

γή ελόο λένπ κνληέινπ αλάπηπμεο βαζηζκέλν ζηηο επελδύζεηο θαη ηελ εμσζηξέθεηα ηεο ειιε-

ληθήο νηθνλνκίαο.      

 

 

2.2 Οι εξελίξειρ ηο 2011 
 
Η οικονομική δπαζηηπιόηηηα  
 
Όινη νη δείθηεο πνπ αληαλαθινύλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζε κεληαία βάζε, είηε από 

ηελ πιεπξά ηεο δαπάλεο, είηε από ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο, κε εμαίξεζε απηνύο γηα ηηο ε-

μαγσγέο
1
 (1

ν
 εμάκελν ηνπ 2011: αύμεζε, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, 40,4%), δείρλνπλ ζεκαληηθή κε-

ίσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ην 2011, ελώ νη δείθηεο νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο θαη νη 

δείθηεο πξνζδνθηώλ παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα κε παξάιιειε ζεκαληηθή κεηαβιεηόηε-

ηα. Οη ηάζεηο απηέο δείρλνπλ ζπλέρηζε ηεο ύθεζεο θαη ζηα επόκελα ηξίκελα ηνπ έηνπο, δεδν-

κέλεο θαη ηεο εμαηξεηηθά ρακειήο πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη ηεο πεξηνξηζηηθήο δεκνζηνλνκη-

θήο θαη εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο.  

 

Με βάζε ηα δηαζέζηκα, κε επνρηθά δηνξζσκέλα ηξηκεληαία ζηνηρεία, ησλ Εζληθώλ Λνγαξηα-

ζκώλ ηεο ΕΛΣΤΑΤ, ην ΑΕΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο, θαηά ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2011 παξνπζίαζε κε-

ίσζε θαηά 7,3% ζε εηήζηα βάζε ζε ζρέζε κε ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2010. Αλαθνξηθά κε ηηο ζπ-

ληζηώζεο ηνπ ΑΕΠ, ζην 2ν ηξίκελν ηνπ 2011, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ζεκείσζε κείσζε θαηά 

6,8%, νη ζπλνιηθέο επελδύζεηο κείσζε θαηά 17,9%, νη εμαγσγέο αγαζώλ αύμεζε θαηά 2,2% 

θαη νη εμαγσγέο ππεξεζηώλ κείσζε θαηά 3,8% ελώ νη εηζαγσγέο αγαζώλ κεηώζεθαλ θαηά 

7,1%  θαη νη εηζαγσγέο ππεξεζηώλ θαηά 9,2%. 

 

                                                 
1
  Θεηηθή εμέιημε ζεκείσζαλ νη αεξνπνξηθέο αθίμεηο μέλσλ ηνπξηζηώλ θαηά 10,1% ζην νθηάκελν ηνπ έηνπο, ελώ 

αύμεζε ζεκείσζε θαη ν Γεληθόο Δείθηεο Νέσλ Παξαγγειηώλ ζηε Βηνκεραλία θαηά 2,7% ζην επηάκελν ηνπ έ-

ηνπο, ε νπνία νθείιεηαη ζηνπο πνιύ πςεινύο ξπζκνύο αύμεζεο ησλ εμαγσγηθώλ παξαγγειηώλ θαηά 14,9%. Οη 

ζεηηθέο απηέο εμειίμεηο επηβεβαηώλνπλ ηελ αλάθακςε ηνπ εμαγσγηθνύ ηνκέα. 



 

 

 

ΠΡΟΧΔΓΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012      13 

Δεδνκέλνπ όηη ζην 2ν εμάκελν ηνπ 2011 ζα έρνπκε θαη ηελ επίπησζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθν-

λνκία από ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Δεκνζηνλνκηθήο Σηξα-

ηεγηθήο γηα ην 2011, εθηηκάηαη όηη ε εηήζηα κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ΑΕΠ ηνπ 2011  ζα είλαη 

5,5%. Από ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαίλεηαη όηη ε κείσζε ηνπ ΑΕΠ κέζα ζην 2011 νθείιεηαη 

ζηε κείσζε ηεο εγρώξηαο δήηεζεο (θαηαλάισζε θαη επελδύζεηο), ε νπνία αληηζηαζκίδεηαη ελ 

κέξεη από ηε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ θαη θπξίσο ηνπ εκπνξηθνύ ηζν-

δπγίνπ. 

 
Πληθωπιζμόρ - Τιμέρ 
 

Οη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο κεηώζεθαλ ζηαζεξά ζην 1ν νθηάκελν ηνπ 2011. Ο ελαξκνληζκέλνο 

ΔΤΚ απμήζεθε ζηελ πεξίνδν Ιαλ.-Απγ. θαηά 3,4%, από 4,4% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2010, ελώ ηνλ Αύγνπζην  επηβξαδύλζεθε ζην 1,4% (ζε 12κελε κεηαβνιή), κεηώλνληαο ζε-

καληηθά ηε δηαθνξά πιεζσξηζκνύ Ειιάδαο-Επξσδώλεο.  Ο δνκηθόο πιεζσξηζκόο ζπλερίδεη 

ηελ πνξεία απνθιηκάθσζήο ηνπ, κε ην κήλα Αύγνπζην λα αγγίδεη κεδεληθνύο ξπζκνύο αύμε-

ζεο, ξπζκνύο θαηά πνιύ κηθξόηεξνπο γηα πξώηε θνξά, από ην κέζν όξν ηνπ δνκηθνύ ελαξκν-

ληζκέλνπ ΔΤΚ ηεο Επξσδώλεο. Τελ ίδηα πεξίνδν ν ελαξκνληζκέλνο ΔΤΚ ζε ζηαζεξνύο θό-

ξνπο απμήζεθε κόλν θαηά 1,2%. 

 

Σην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2011 αλακέλεηαη κηα επηβάξπλζε ησλ ηηκώλ από ηα δεκνζηνλνκη-

θά κέηξα κε ηελ αύμεζε νξηζκέλσλ εηδηθώλ θόξσλ θαηαλάισζεο θαη ηνπ ΦΠΑ ζε θάπνηεο 

θαηεγνξίεο πξντόλησλ, κε ηνλ εηήζην πιεζσξηζκό λα εθηηκάηαη λα δηακνξθσζεί γύξσ ζην 

3%, κηθξόηεξν από ην 2010 (4,7%). 

 
Απαζχόληζη-Ανεπγία 
 
Με βάζε ηελ Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ηεο ΕΛΣΤΑΤ, θαηά ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2011 ην 

πνζνζηό αλεξγίαο ήηαλ 16,3%, έλαληη 11,8% ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2010. Ο αξηζκόο 

ησλ αλέξγσλ έθζαζε ηα 811 ρηιηάδεο άηνκα, κε ην πνζνζηό αλεξγίαο ησλ γπλαηθώλ (20,0%) 

λα είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξν από ησλ αλδξώλ (16,3%) θαη ην πςειόηεξν πνζνζηό αλεξγίαο 

λα παξαηεξείηαη ζηνπο λένπο ειηθίαο 15-29 εηώλ (32,9%). Από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεξ-

γίαο είλαη θαη ην γεγνλόο όηη ην πνζνζηό ησλ λέσλ αλέξγσλ αλέξρεηαη ζην 24,6 % ηνπ ζπλό-

ινπ ησλ αλέξγσλ, ελώ νη καθξνρξόληνη άλεξγνη απνηεινύλ αληίζηνηρα ην 50,9%. Η κείσζε 

ηεο απαζρόιεζεο θαη ε αύμεζε ηεο αλεξγίαο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ζην 2ν εμάκελν 

ηνπ έηνπο, ιόγσ ηεο ζπλερηδόκελεο ύθεζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηεο κείσζεο ηεο απαζρόιε-

ζεο ζην δεκόζην ηνκέα, κε ην κέζν πνζνζηό αλεξγίαο ηνπ 2011 λα εθηηκάηαη ζην 15,2% (ζε 

εζληθνινγηζηηθή βάζε). 

 
Νομιζμαηικέρ και πιζηωηικέρ εξελίξειρ  
 

Ο εηήζηνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ κεγέζνπο πνπ απνηειεί ηελ ειιεληθή ζπκβνιή ζην Μ3 ηεο 

δώλεο ηνπ επξώ (εθηόο ηνπ λνκίζκαηνο ζε θπθινθνξία)
2
 ππνρώξεζε ην επηάκελν Ιαλνπαξίν-

π-Ινπιίνπ ηνπ 2011 θαη δηακνξθώζεθε ζε -10,7% ηνλ Ινύιην (β΄ ηξίκελν 2011: -10,2%, δ΄ 

ηξίκελν 2010: -11,8%). Ο ξπζκόο απηόο, ν νπνίνο από ην Φεβξνπάξην ηνπ πξνεγνύκελνπ έ-

                                                 
2
 Τν λνκηζκαηηθό κέγεζνο Μ3 ηεο Ειιάδνο, αιιά θαη θάζε ρώξαο ηεο δώλεο ηνπ επξώ, δελ κπνξεί λα ππνινγηζ-

ηεί κε αθξίβεηα, θαζώο ηα θέξκαηα θαη ηξαπεδνγξακκάηηα επξώ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε θπθινθνξία ζε θάζε ρώξα 

ηεο δώλεο ηνπ επξώ δηαθξαηνύληαη θαη από θαηνίθνπο άιισλ ρσξώλ ηεο δώλεο ηνπ επξώ (αιιά θαη από θαην-

ίθνπο ηξίησλ ρσξώλ). Επνκέλσο, εμαηηίαο ησλ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ λνκίζκαηνο ζε 

θπθινθνξία ζε θάζε ρώξα ηεο δώλεο ηνπ επξώ, δελ ζρνιηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ ειιεληθνύ Μ3, παξά κόλνλ ε 

εμέιημε ησλ βαζηθώλ ζπληζησζώλ ηνπ (εθηόο ηνπ λνκίζκαηνο ζε θπθινθνξία). 
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ηνπο δηακνξθώλεηαη ζε αξλεηηθό επίπεδν, παξέκεηλε ρακειόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ξπζκό 

ζηε δώλε ηνπ επξώ θαη κάιηζηα ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν ξπζκώλ ήηαλ δηςήθηα ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εμεηαδόκελεο πεξηόδνπ.  

 

Η κείσζε ηνπ λνκηζκαηηθνύ κεγέζνπο Μ3 ζηελ Ειιάδα, ην νπνίν ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπ πε-

ξηιακβάλεη θαηαζέζεηο, ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ έληνλε ππνρώξεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζ-

ηεξηόηεηαο, εμαηηίαο ηεο νπνίαο ηα λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξήζεηο θαηέθπγαλ ζηηο θαηαζέζεηο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ θαηαλαισηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Σε κηθξόηεξν βαζκό, 

ε πηώζε ηνπ Μ3 εξκελεύεηαη από ηελ παξαηεξνύκελε κείσζε ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 

ησλ λνηθνθπξηώλ, όπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζηνπο αξλεηηθνύο ξπζκνύο κεηαβνιήο ηεο ρξε-

καηνδόηεζήο ηνπο. Τέινο, ε πηώζε ηνπ λνκηζκαηηθνύ κεγέζνπο Μ3 εληζρύζεθε ζεκαληηθά 

από ηελ απμεκέλε αβεβαηόηεηα κεξίδαο ησλ απνηακηεπηώλ, ε νπνία νδήγεζε ζηε κεηαθίλεζε 

απνηακηεπηηθώλ θεθαιαίσλ από ζηνηρεία ηνπ Μ3 πξνο ηνπνζεηήζεηο εθηόο ηνπ Μ3 (όπσο ην-

πνζεηήζεηο ζην εμσηεξηθό, ηξαπεδνγξακκάηηα ή ρξπζέο ιίξεο). Έηζη, θαζώο κέξνο ηεο κείσ-

ζεο ηνπ λνκηζκαηηθνύ κεγέζνπο απνδίδεηαη ζε ππνθαηάζηαζε ησλ ζπληζησζώλ ηνπ κε άιια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε θξηηήξην όρη κόλν ηελ απόδνζή ηνπο, ζπκ-

πεξαίλεηαη όηη ν ξπζκόο κείσζεο ηνπ Μ3 ήηαλ κεγαιύηεξνο από όηη κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί 

κε βάζε ηελ εμέιημε ησλ ζπλήζσλ πξνζδηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο. 

 

Αλαιπηηθόηεξα, ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηαζέζεσλ, νη νπνίεο θαηά ηνλ νξηζ-

κό ηεο ΕΚΤ πεξηιακβάλνληαη ζην Μ3, ππνρώξεζε ζηαδηαθά θαηά ην 2011 θαη δηακνξθώζεθε 

ζε -10,7% ηνλ Ινύιην (β΄ ηξίκελν 2011: -10,3%, δ΄ ηξίκελν 2010: -11,3%). Η εμέιημε απηή 

πξνήιζε από ηε ζεκαληηθή ππνρώξεζε ησλ θαηαζέζεσλ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο, ν εηήζηνο 

ξπζκόο κείσζεο ησλ νπνίσλ δηακνξθώζεθε ηνλ Ινύιην ζε -13,4% (β΄ ηξίκελν 2011: -12,6% 

δ΄ ηξίκελν 2010: -8,0%).  Πηώζε ζεκείσζαλ θαη νη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο έσο 2 εηώλ, αιιά 

ιηγόηεξν έληνλε ζε ζύγθξηζε κε ηηο θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κίαο εκέξαο (Ινύιηνο 2011: -8,4%, 

β΄ ηξίκελν 2016: -8,6%, δ΄ ηξίκελν 2010: -13,8%). Τέινο, νη ηνπνζεηήζεηο ζε repos, ζε κεξί-

δηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ δηαζεζίκσλ θαη ζε ρξεόγξαθα δηάξθεηαο έσο 2 έηε κεηώζεθαλ πε-

ξαηηέξσ.  

 

Ο εηήζηνο ξπζκόο αύμεζεο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο νηθνλνκίαο 

από ηα εγρώξηα Ννκηζκαηηθά Χξεκαηνπηζησηηθά Ιδξύκαηα (ΝΧΙ)
3
  επηβξαδύλζεθε θαηά ηελ 

πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2011 θαη κεδελίζηεθε ηνλ Ινύιην ηνπ 2011 (Δεθέκβξηνο 2010: 

5,7%, δ΄ ηξίκελν 2010: 6,8%). Η πηώζε ηνπ ελ ιόγσ ξπζκνύ νθείιεηαη αθελόο ζηε ζεκαληη-

θή επηβξάδπλζε ηνπ δσδεθάκελνπ ξπζκνύ ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο γε-

ληθήο θπβέξλεζεο ζε 4,1% ηνλ Ινύιην ηνπ 2011 (Δεθέκβξηνο 2010: 28,4%, δ΄ ηξίκελν 2010: 

32,7%) θαη αθεηέξνπ ζηε δηακόξθσζε ηνπ δσδεθάκελνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδό-

ηεζεο πξνο ηνλ εγρώξην ηδησηηθό ηνκέα (επηρεηξήζεηο, ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο-αγξόηεο-

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηώηεο-ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξύκαηα) ζε αξλεηηθό επίπεδν 

(-1,2%) ηνλ Ινύιην ηνπ 2011 (Δεθέκβξηνο 2010: 0,0%, δ΄ ηξίκελν 2010: 0,9%).  

 

                                                 
3
 Τν ππόινηπν ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηε γεληθή θπβέξλεζε θαη ηνλ εγρώξην ηδησηηθό ηνκέα ππν-

ινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ ππνινίπσλ ησλ ζρεηηθώλ δαλείσλ, ησλ ρξενγξάθσλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ 

θαη ησλ εηαηξηθώλ νκνιόγσλ πνπ δηαθξαηνύλ νη ηξάπεδεο ζπλ ην ππόινηπν ησλ ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ θαη 

ησλ εηαηξηθώλ νκνιόγσλ. Ο εηήζηνο ξπζκόο κεηαβνιήο ησλ ππνινίπσλ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πξνζαξκόδεηαη 

γηα ηηο δηαγξαθέο δαλείσλ, ηηο κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ νκνιόγσλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ (πνπ ελζσκαηώ-

λνληαη ζην ππόινηπν ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηε γεληθή θπβέξλεζε), ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ ελ-

ζσκαηώλνληαη ζηα δάλεηα ζε μέλν λόκηζκα εθθξαδόκελα ζε επξώ θαζώο θαη ηηο αλαηαμηλνκήζεηο δαλείσλ. 
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Η πηώζε ηελ νπνία εκθάληζε ν εηήζηνο ξπζκόο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηε γεληθή θπ-

βέξλεζε  αληαλαθιά ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ αύμεζεο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ εγρώξησλ 

ΝΧΙ ζε ηίηινπο ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ. Όζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ εγρώξηνπ ηδη-

σηηθνύ ηνκέα, ε ζπλερηδόκελε αύμεζε ηνπ αξλεηηθνύ ξπζκνύ κεηαβνιήο νθείιεηαη ζηελ ελ-

ηνλόηεξα δπζκελή επίδξαζε ησλ παξαγόλησλ πνπ αθνξνύλ ηόζν ηελ πξνζθνξά όζν θαη ηε 

δήηεζε δαλείσλ. Η εμέιημε απηή αληαλαθιά ηε ρεηξνηέξεπζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνύ πεξη-

βάιινληνο, θαζώο ε θάκςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κεγαιύηεξε από ό,ηη είρε 

αξρηθά πξνβιεθζεί, αιιά θαη ην θιίκα ηεο αξλεηηθήο ςπρνινγίαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αγνξέο. Από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο δαλείσλ, βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ αξλε-

ηηθά ζηελ παξνρή πηζηώζεσλ ήηαλ νη ηδηαίηεξα απμεκέλεο πηέζεηο ζηε ξεπζηόηεηα ησλ ηξα-

πεδώλ, ιόγσ ησλ δπζθνιηώλ πνπ νη ηειεπηαίεο εμαθνινπζνύλ λα αληηκεησπίδνπλ σο πξνο ηελ 

άληιεζε ρξεκαηνδνηηθώλ πόξσλ από εμσηεξηθέο πεγέο, θαη ε άλνδνο ηνπ πνζνζηνύ ησλ ε-

πηζθαιώλ δαλείσλ θαη ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ιόγσ ηεο εμαζζέλεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο. Επίζεο, αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζθνξά πηζηώζεσλ αζθνύλ ε αβεβαηό-

ηεηα ησλ ηξαπεδώλ ζρεηηθά κε ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ καθξννηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο θαηά 

ηα επόκελα έηε θαη ε αύμεζε ηεο «απνζηξνθήο ηνπο πξνο ηνλ θίλδπλν». Από ηελ πιεπξά ηεο 

δήηεζεο, ε δηάζεζε αιιά θαη ε δπλαηόηεηα ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα πεξα-

ηηέξσ δαλεηζκό επεξεάζηεθε αξλεηηθά από ηελ έληαζε ηεο ύθεζεο θαη ηελ επηδείλσζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.  

 

Τν επηάκελν Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ ηνπ 2011, ηα επηηόθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ 

θαη δαλείσλ ζηελ Ειιάδα σο επί ην πιείζηνλ απμήζεθαλ, εμέιημε πνπ ήηαλ ζπλεπήο κε ηελ 

πνξεία ησλ βαζηθώλ επηηνθίσλ ηεο ΕΚΤ θαη ηεο αγνξάο ρξήκαηνο. Παξάιιεια, ζηε δηακόξ-

θσζε ησλ ηξαπεδηθώλ επηηνθίσλ θαηά ηελ εμεηαδόκελε πεξίνδν ζπλέβαιαλ ν πςειόηεξνο 

πηζησηηθόο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα 

ζηελ Ειιάδα. 

 

Εηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ηα επηηόθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ repos, ζε-

καληηθή ήηαλ ε αύμεζε ηνπ επηηνθίνπ ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο (λέεο θαηαζέζεηο κε ζπκ-

θσλεκέλε δηάξθεηα έσο έλα έηνο) από ηα λνηθνθπξηά, ην νπνίν εκθάληζε άλνδν θαηά 61 κν-

λάδεο βάζεο θαη ηνλ Ινύιην ηνπ 2011 δηακνξθώζεθε ζε 4,29%, ελώ ην πξαγκαηηθό επηηόθην 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαηαζέζεσλ δηακνξθώζεθε ζε ζεηηθό επίπεδν από ην Μάην ηνπ ηξέ-

ρνληνο έηνπο. Γεληθά, απμεηηθά θηλήζεθαλ θαη ηα επηηόθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθώλ δαλείσλ ην 

ίδην δηάζηεκα, αιιά νη απμήζεηο ήηαλ ζαθώο κηθξόηεξεο ζε ζύγθξηζε κε εθείλεο ηελ ίδηα πε-

ξίνδν έλα έηνο λσξίηεξα. Μάιηζηα, ε άλνδνο ησλ κεζν-καθξνπξόζεζκσλ επηηνθίσλ, δειαδή 

ησλ επηηνθίσλ κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα άλσ ηνπ έηνπο, ππνιεηπόηαλ ζεκαληηθά ηεο αλόδνπ 

ησλ απνδόζεσλ ησλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη ηελ επλντθή επίδξαζε ησλ 

κε ζπκβαηηθώλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΕΚΤ ζην θόζηνο δαλεηζκνύ ηνπ ηδησηη-

θνύ ηνκέα ζηελ Ειιάδα. Σπγθεθξηκέλα, ην κέζν επηηόθην ησλ δαλείσλ πξνο ηηο κε ρξεκαην-

πηζησηηθέο επηρεηξήζεηο απμήζεθε θαηά 68 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθώζεθε ζε 6,43% ηνλ 

Ινύιην ηνπ 2011, ελώ ην αληίζηνηρν επηηόθην ησλ δαλείσλ πξνο ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηί-

εο απμήζεθε θαηά 70 κνλάδεο βάζεο, ζε 9,11%. Οκνίσο, ην κέζν επηηόθην ησλ δαλείσλ πξνο 

ηνπο ηδηώηεο θαη ηα ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξύκαηα απμήζεθε θαηά 77 κνλάδεο βάζεο ζε 

6,81% θαη ε άλνδόο ηνπ αθνξνύζε  ηόζν ηα θαηαλαισηηθά όζν θαη ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα.  

 

Τν πεξηζώξην επηηνθίνπ, δει. ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνύ επηηνθίνπ ησλ λέσλ 

ηξαπεδηθώλ δαλείσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ επηηνθίνπ ησλ λέσλ θαηαζέζεσλ, απμήζεθε ζηελ 

Ειιάδα θαηά 37 κνλάδεο βάζεο ην επηάκελν Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ ηνπ 2011 θαη δηακνξθώζε-

θε ηνλ Ινύιην ζε 4,30%. Καζώο ην πεξηζώξην επηηνθίνπ ζηε δώλε ηνπ επξώ (Ινύιηνο 2011: 

2,46%) απμήζεθε ιηγόηεξν από ό,ηη ην ειιεληθό, ε δηαθνξά ηνπ από ην πςειόηεξν πεξηζώξην 
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επηηνθίνπ ζηελ Ειιάδα δηεπξύλζεθε θαηά 36 κνλάδεο βάζεο ηνλ Ινύιην ζε ζύγθξηζε κε ην 

ηέινο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, θζάλνληαο ηηο 184 κνλάδεο βάζεο.  

 
2.3 Οι πποοπηικέρ ηο 2012 
 
Τν εμσηεξηθό νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ παξνπζηάδεηαη ην 2012 ιηγόηεξν επλντθό από όηη αξρη-

θά αλακελόηαλ. Οη αβεβαηόηεηεο εμαθνινπζνύλ λα είλαη κεγάιεο, γηα ηηο πεξηζζόηεξεο αλαπ-

ηπγκέλεο νηθνλνκίεο νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο εκθαλίδνληαη ιηγόηεξν αηζηόδνμεο από όηη 6 

κήλεο πξηλ, ελώ ε θξίζε ρξένπο αθνξά όιν θαη πεξηζζόηεξεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ Ειιεληθή νηθνλνκία, ν ξπζκόο αλάπηπμεο πξνβιέπεηαη 

λα παξακείλεη αξλεηηθόο θαη ην 2012 (-2,5%), ιόγσ ηεο ζπλέρηζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξν-

ζαξκνγήο θαη ηεο κεγαιύηεξεο ύθεζεο ηνπ 2011. Η νηθνλνκία ζα επαλέιζεη ζε ζεηηθνύο ξπζ-

κνύο αλάπηπμεο ην 2013. Η κείσζε θαη ηνπ ΑΕΠ ηνπ 2012 αλακέλεηαη λα πξνέιζεη από ηελ 

εγρώξηα δήηεζε, ε ζπκβνιή ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη ζηηο -4,9 εθαη. κνλάδεο. Η κείσζε ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ζε ζηαζεξέο ηηκέο, πξνβιέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 6%, ιόγσ 

ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο αύμεζεο ηεο αλεξγίαο. Αληίζεηα, ε ζπκβν-

ιή ηνπ εμσηεξηθνύ ηνκέα αλακέλεηαη ζεηηθή (ζπκβνιή 2,4 εθαη. κνλάδεο ζηε κεηαβνιή ηνπ 

ΑΕΠ), κε ηηο εμαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ λα πξνβιέπεηαη όηη ζα απμεζνύλ θαηά 6,4% 

θαη ηηο εηζαγσγέο (ζηαζεξέο ηηκέο) λα κεηώλνληαη θαηά 2,8%. 

 

Τν πνζνζηό αλεξγίαο πξνβιέπεηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ ην 2012, ζην 16,4% ηνπ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ (ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε), ιόγσ ηεο ζπλέρηζεο ηεο ύθεζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ κείσζε θαη ηεο απαζρόιεζεο θαηά 1,1%.  

 

Τέινο ν πιεζσξηζκόο αλακέλεηαη λα κεησζεί ζεκαληηθά ην 2012 επεξεαδόκελνο θπξίσο από 

ηελ ρακειή εγρώξηα δήηεζε θαη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ βειηηώλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

αγνξώλ. Η αύμεζε ηνπ ελαξκνληζκέλνπ ΔΤΚ ην 2012 εθηηκάηαη ζην 0,6%. 

 

Σηνλ πίλαθα 1.2 παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο γηα ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ηνκέα 

ηεο νηθνλνκίαο γηα ην 2012. 

 

Πίνακαρ 1.2 Βαζικά μεγέθη ηηρ Δλληνικήρ οικονομίαρ 
(% εηήζιερ μεηαβολέρ, ζηαθεπέρ ηιμέρ) 

 2010 2011 2012 

1. ΑΕΠ -4,5 -5,5 -2,5 
2. Ιδηωηηθή θαηαλάιωζε -4,5 -6,2 -3,8 
3. Δεκόζηα θαηαλάιωζε -6,5 -8,0 -7,5 
4. Επελδύζεηο -16,5 -12,9 -4,0 
5. Εμαγωγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 3,8 3,9 6,4 
6. Εηζαγωγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ -4,8 -6,3 -2,8 
7. Ελαξκνληζκέλνο ΔΣΚ 4,7 2,8 0,6 
8. Απνπιεζωξηζηήο ΑΕΠ 2,5 1,4 0,4 
9. Απαζρόιεζε -2,1 -5,3 -1,1 
10. Πνζνζηό αλεξγίαο 11,9 15,2 16,4 
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ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΠΛΑΙΙΟ 
ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
 

 

1. Γημοζιονομική ζηπαηηγική και πολιηικέρ 
 

Οη δεκνζηνλνκηθνί ζηόρνη γηα ηελ έμνδν ηεο ρώξαο από ηελ θξίζε εθθξάζηεθαλ ζην Μεζνπ-

ξόζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο πνπ έρεη ήδε εγθξηζεί από ηε Βνπιή.  Οη 

ζηόρνη απηνί είλαη: 
 

 ν έιεγρνο θαη ε ζπγθξάηεζε ηεο δπλακηθήο ηεο αύμεζεο ηνπ ηεξάζηηνπ ρξένπο ηεο ρώξαο 

(βησζηκόηεηα ηνπ ρξένπο), 

 ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, ώζηε ην έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο λα κεησζεί θάησ 

ηνπ 1% ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2015 θαη λα δηαηεξεζνύλ κεγάια πξσηνγελή πιενλάζκαηα ζηε 

ζπλέρεηα, 

 ε δεκηνπξγία κόληκσλ θαη πγηώλ ζπλζεθώλ αλάπηπμεο, ώζηε ν νλνκαζηηθόο ξπζκόο αύ-

μεζεο ηνπ ΑΔΠ λα θαηαζηεί ζεηηθόο θαη λα ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία δηαηεξώλ-

ηαο καθξνπξόζεζκα κέζν ξπζκό αύμεζεο ηνπιάρηζηνλ 5%, 

 ε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη δηθαηνζύλε, θαζώο θαη ε ζύκκεηξε ζπκκεηνρή όισλ ησλ θνη-

λσληθώλ νκάδσλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη 

 ε αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ πνπ καδί κε ηε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή ζα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο. 

 

Τν Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο κεγάιεο κεηαξξύζκηζεο ζην 

πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκόζηνπ ρξήκαηνο. Σηόρνο γηα ηελ πεξίνδν 2012-2015 είλαη έ-

λαο δεκόζηνο ηνκέαο πνπ ζα παξέρεη ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ρσξίο λα 

ππνζεθεύεη ην κέιινλ ησλ επόκελσλ γελεώλ. 

 

Τν Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο πεξηιακβάλεη ηνπο ζηόρνπο γηα ηε 

γεληθή θπβέξλεζε, ηηο καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο πνπ θαιύπηνπλ πε-

ξίνδν ηεζζάξσλ εηώλ πέξαλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, θαζώο θαη ηα εηήζηα όξηα δαπαλώλ γηα 

δεκόζηεο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ.  

 

Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ είλαη ε αληηζηξνθή ηεο δπ-

λακηθήο ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο θαη ε ελίζρπζε ησλ αλαπηπμηαθώλ πξννπηηθώλ ηεο νηθνλνκίαο. 

Δπηπιένλ ν κεζνπξόζεζκνο ζρεδηαζκόο απνβιέπεη ζην κεηξηαζκό ησλ επηπηώζεσλ ζηελ εμέ-

ιημε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο από παξάγνληεο όπσο νη αλεμέιεγθηεο κεηαβνιέο ησλ δαπαλώλ θαη 

ησλ εζόδσλ ιόγσ ηνπ πςεινύ θόζηνπο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, ην θόζηνο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ, ε αύμεζε ησλ θνηλσληθώλ κεηαβηβάζεσλ θαη ε αύμεζε ησλ επηδνκάησλ αλεξγί-

αο.  

 

Τν Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο είλαη ην πξώην πνιπεηέο πιαίζην 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο κέζα από ην νπνίν εθθξάζηεθε ε θηινζνθία ηνπ πνιπεηνύο 

πξνγξακκαηηζκνύ ησλ δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ νιόθιεξεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

κεηάβαζεο ζε πνιπεηείο πξνϋπνινγηζκνύο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ΜΠΓΣ απνηππώζεθαλ ηα όξηα θαη νη δεζκεύζεηο πνπ αλαιακβάλνλ-

ηαη γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015, σο πξνο ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο όισλ ησλ ππνηνκέσλ ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδύζεσλ, 
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ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαζώο θαη ηνπ ύςνπο ηνπ ρξένπο γεληθήο θπβέξλε-

ζεο. 

 

Τα όξηα θαη νη δεζκεύζεηο απηέο εμππεξεηνύλ ηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζην πιαίζην ηεο εζληθήο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη 

αλαιεθζεί γηα ηελ έμνδν ηεο ρώξαο από ηελ θξίζε. 

 

2. Οι ζηόσοι για ηα έζοδα και ηιρ δαπάνερ 
 

Η Κπβέξλεζε, κε δεδνκέλνπο ηνπο ζηόρνπο ειιείκκαηνο θαη ρξένπο ηεο πεξηόδνπ 2011-2015 

θαη  έρνληαο πιήξε επίγλσζε ησλ ηόζν κεγάισλ ζπζηώλ πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ν ειιελη-

θόο ιαόο ζην ζύληνκν δηάζηεκα ηεο επόκελεο ηεηξαεηίαο, επεδίσμε ηελ αλάιεςε ζπγθεθξη-

κέλσλ κέηξσλ, πνπ επηδηώθνπλ όρη κόλν ηελ ηακεηαθή αύμεζε ησλ εζόδσλ θαη ηε κείσζε 

ησλ δαπαλώλ, αιιά θαη ηελ πινπνίεζε θαη πξναγσγή ησλ ζηόρσλ γηα ηα έζνδα θαη ηηο δαπά-

λεο πνπ έρνπλ ηεζεί, κέζσ κόληκσλ δηαξζξσηηθώλ παξεκβάζεσλ ζε όινπο ηνπο ππνηνκείο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο. 
 

Η ζπλνιηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα πνπ αλαιήθζεθε κε ην ΜΠΓΣ αλέξρεηαη ζε 28,4 δηζ. 

επξώ, εθ ησλ νπνίσλ: 

 6,7 δηζ. επξώ αθνξνύζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ ζην 2011 γηα θάιπςε εθε-

ίλνπ ηνπ κέξνπο ηεο δεκνζηνλνκηθήο απόθιηζεο ηνπ 2010 πνπ επεξεάδεη ην 2011, ιόγσ 

ηεο κεγαιύηεξεο από ηελ αξρηθά πξνβιεπόκελε ύθεζεο, θαζώο θαη ηνπο πηζαλνύο θηλδύ-

λνπο απόθιηζεο απηώλ θαζ’ εαπηώλ ησλ δεκνζηνλνκηθώλ κεγεζώλ ηνπ 2011 θαηά ηελ εθ-

ηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2011. 

 21,7 δηζ. επξώ αθνξνύζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ ζηελ πεξίνδν 2012-2015 

κε ζηόρν λα κεησζεί ην έιιεηκκα θαηά 14,4 δηζ. επξώ. Η ζπγθεθξηκέλε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζπάζεηα είρε ζρεδηαζζεί ζρεδόλ θαηά 1/2 λα θαιπθζεί κε κείσζε ησλ δαπαλώλ θαη 

1/2 κε αύμεζε ησλ εζόδσλ. 
 

Η ζπλνιηθή απόδνζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ΜΠΓΣ εμεηδηθεύεηαη 

θαηά θαηεγνξία κέηξσλ σο εμήο: 
 
 Βαζική καηηγοπία παπεμβάζεων % ΑΔΠ Ποζό 
    

1. Δμνξζνινγηζκόο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο 0,9% 2,2 
2. Μεηώζεηο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 0,5% 1,1 
3. Καηαξγήζεηο/ζπγρσλεύζεηο θνξέσλ θαη κείσζε επηρνξεγήζεσλ 0,5% 1,2 
4. Αλαδηνξγάλσζε ΓΔΚΟ 0,6% 1,3 
5. Μείσζε ακπληηθώλ δαπαλώλ 0,5% 1,2 
6. Δμνηθνλόκεζε δαπαλώλ θαη βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηνκέα πγείαο 0,4% 1,0 
7. Δμνξζνινγηζκόο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 0,5% 1,1 
8. Μείσζε δαπαλώλ ΟΚΑ/ εμνξζνινγηζκόο θνηλσληθήο δαπάλεο 2,2% 5,2 
9. Βειηίσζε εζόδσλ ΟΚΑ θαη θαηαπνιέκεζε εηζθνξνδηαθπγήο 1,4% 3,2 

10. Δλίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο 1,2% 3,0 
11. Μείσζε θνξναπαιιαγώλ θαη ινηπά θνξνινγηθά έζνδα 2,9% 6,5 
12. Βειηίσζε απνηειεζκάησλ ΟΣΑ 0,6% 1,5 
13. Δμνξζνινγηζκόο δαπάλεο ΠΓΔ 0,2% 0,5 

 ΤΝΟΛΟ 12,1% 28,4 

 

Σηνλ πίλαθα 2.1 γίλεηαη ε εμεηδίθεπζε ησλ παξεκβάζεσλ αλά βαζηθή θαηεγνξία. Κάπνηεο 

από ηηο παξεκβάζεηο απηέο ρσξίο λα έρνπλ άκεζα ηακηαθό απνηέιεζκα ζπκβάιινπλ ζηε δε-

κηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ δνκώλ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε έλα κόληκν θαη πγηέο ζύζηεκα δηα-

ρείξηζεο δαπαλώλ θαη εζόδσλ, ζε όιν ην εύξνο ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
 

Η απόδνζε ησλ παξεκβάζεσλ απηώλ έρεη επαλεθηηκεζεί κε βάζε λέα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνλ-

ηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ην ρξόλν πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ. 
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Πίνακαρ 2.1 Παπεμβάζειρ ΜΠΓ 2011-2015 
(ποζά ζε εκαη. εςπώ) 

 
 

  Πεπιγπαθή παπέμβαζηρ (ζε εκ. εςπώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 % ΑΔΠ 

1.    Δξοπθολογιζμόρ μιζθολογικήρ δαπάνηρ 641 370 328 306 71 1.716 0,8% 
1.  1 πγθξάηεζε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο κε πεξηνξηζκό πξνζιήςεσλ (εθαξκνγή 

ηνπ θαλόλα 1:10 ην 2011 θαη 1:5 σο ην 2015), αλαζηνιή ρνξήγεζεο κηζζν-
ινγηθήο σξίκαλζεο, θαιύηεξε αμηνπνίεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θ.ιπ. 

271 109 200 200 50 830 0,4% 

1.  2 Αύμεζε ησλ σξώλ εξγαζίαο από 37,5 ζε 40 ώξεο θαη κείσζε ηεο δαπάλεο 
γηα ππεξσξίεο, πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ακεηβόκελσλ επηηξνπώλ θαη άιισλ 
πξόζζεησλ ακνηβώλ 

100 170 50 60 0 380 0,2% 

1.  3 Μείσζε ησλ ζπκβαζηνύρσλ  (θαηά 50% ην 2011 θαη θαηά 10% θάζε επόκε-
λν έηνο) 

262 35 28 21 21 367 0,2% 

1.  4 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ εζεινύζηαο κεξηθήο απαζρόιεζεο ζην δεκόζην 
θαη καθξνρξόληαο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ 

8 56 50 25 0 139 0,1% 

2.    Μειώζειρ λειηοςπγικών δαπανών 182 83 161 323 370 1.119 0,5% 
2.  1 Μείσζε ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηε δηαλνκή ηύπνπ 12 11 0 0 0 23 0,0% 
2.  2 Παξαθξάηεζε 11% ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ (εμαηξώληαο 

αλειαζηηθέο δαπάλεο όπσο ΓΔΚΟ, ελνίθηα, ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο) 
130 0 0 0 0 130 0,1% 

2.  3 Μείσζε δαπαλώλ γηα πξνκήζεηα ηεο ΣηΔ 40 0 0 0 0 40 0,0% 
2.  4 Δθαξκνγή πιαηθόξκαο ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ (e-procurement) γηα 

όιεο ηηο πξνκήζεηεο ζην δεκόζην  
0 42 61 23 20 146 0,1% 

2.  5 Δμνξζνινγηζκόο δεκνζίσλ δαπαλώλ (ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο, κηζζώζεηο 
αθηλήησλ) θαη πιήξεο εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζ-
ηήκαηνο (ΟΠ)  

0 30 100 300 350 780 0,3% 

3.    Καηαπγήζειρ / ςγσωνεύζειρ θοπέων και μείωζη επισοπηγήζεων 304 150 200 200 150 1.004 0,5% 
3.  1 Μείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε θνξείο εθηόο γεληθήο θπβέξλεζεο 233 50 50 50 50 433 0,2% 
3.  2 ρέδην δξάζεο γηα ηελ θαηάξγεζε θαη ζπγρώλεπζε θνξέσλ γεληθήο θπβέξ-

λεζεο θαη κείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ 
71 100 150 150 100 571 0,3% 

4.    Αναδιοπγάνωζη Γημοζίων Δπισειπήζεων και Οπγανιζμών 0 414 329 298 274 1.314 0,6% 
4.  1 Δλίζρπζε ησλ εζόδσλ ησλ ζπγθνηλσληαθώλ θνξέσλ θαη άιισλ δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ 
0 0 120 120 0 240 0,1% 

4.  2 ρέδηα αλαδηάξζξσζεο δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ  0 119 28 41 147 335 0,1% 
4.  3 Πώιεζε κε ζηξαηεγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 0 25 25 25 25 100 0,0% 
4.  4 Μείσζε ζε δαπάλεο πξνζσπηθνύ 0 200 75 39 38 352 0,2% 
4.  5 Μείσζε ζε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη εμνηθνλνκήζεηο από θαηαξγήζεηο ή 

ζπγρσλεύζεηο δξαζηεξηνηήησλ  
0 70 81 72 64 288 0,1% 

5.    Μείωζη αμςνηικών δαπανών 0 200 333 333 334 1.200 0,5% 
5.  1 Μείσζε ύςνπο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 0 0 133 133 134 400 0,2% 
5.  2 Δμνηθνλνκήζεηο από ην εμνπιηζηηθό πξόγξακκα (εμ απηώλ 600 εθαη. € πνπ 

αθνξνύλ ηα έηε 2012, 2013 θαη 2015 έρνπλ ιεθζεί ππόςε ζην βαζηθό ζε-
λάξην θαη γηα ην ιόγν απηό δελ αζξνίδνληαη ζην ζύλνιν ησλ παξεκβάζεσλ) 

0 200 200 200 200 800 0,4% 

6.     Δξοικονόμηζη δαπανών και βεληίωζη ηων αποηελεζμάηων ηος ηομέα 
ςγείαρ 

50 214 149 203 363 979 0,4% 

6.   1 Δηδηθό ηέινο ζε επηρεηξήζεηο πνπ εμαηξνύληαη από ηνλ αληηθαπληζηηθό λόκν 40 0 0 0 0 40 0,0% 
6.   2 Αύμεζε εζόδσλ λνζνθνκείσλ κε (Ι) εηδηθή ζπκθσλία γηα παξνρή ππεξεζη-

ώλ ζε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, (ΙΙ) ρξέσζε αιινδαπώλ γηα ππεξε-
ζίεο, θαη (ΙΙΙ) πεξηνξηζκόο ππεξεζηώλ γηα αλαζθάιηζηνπο  

10 30 10 15 75 140 0,1% 

6.   3 Νένο ράξηεο πγείαο  0 64 64 38 38 204 0,1% 
6.   4 Κεληξηθό ύζηεκα Πξνκεζεηώλ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηκνιόγεζε ηαηξηθώλ 

πξάμεσλ  
0 50 75 150 150 425 0,2% 

6.   5 Λεηηνπξγία Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Πξσηνβάζκηαο Τγείαο 0 70 0 0 100 170 0,1% 
7.     Δξοπθολογιζμόρ ιαηποθαπμακεςηικήρ δαπάνηρ 230 337 170 100 100 937 0,4% 
7.   1 Ψεθηνπνίεζε θαη έιεγρνο ρεηξόγξαθσλ ζπληαγώλ θαη επέθηαζε ηνπ ζπζ-

ηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 
35 173 100 100 100 508 0,2% 

7.   2 Δπέθηαζε ηεο ιίζηαο θαξκάθσλ πνπ δελ απαηηνύλ ζπληαγνγξάθεζε 30 10 0 0 0 40 0,0% 
7.   3 Νέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηα θάξκαθα (2011) 100 -70 -30 0 0 0 0,0% 
7.   4 Δηζαγσγή αζθαιηζηηθήο ηηκήο ζηα θάξκαθα 65 224 100 0 0 389 0,2% 
8.    Μείωζη δαπανών ΟΚΑ και εξοπθολογιζμόρ κοινωνικών δαπανών 863 1.033 995 1.010 700 4.601 2,1% 
8.  1 Δμνξζνινγηζκόο επηδνκάησλ θαη ιίζηαο δηθαηνύρσλ ΟΔΔ-ΟΔΚ θαη ΟΑΔΓ 

θαη άιισλ παξόρσλ θνηλσληθώλ επηδνκάησλ  
270 250 35 0 0 555 0,3% 

8.  2 Απζηεξόο έιεγρνο θαη δηαζηαύξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θξη-
ηεξίσλ παξνρήο ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ θαη επηδνκάησλ 

215 160 130 80 50 635 0,3% 

8.  3 Μείσζε ησλ εθάπαμ ζπληαμηνύρσλ ζύκθσλα κε ηηο εηζθνξέο 165 -65 0 0 0 100 0,0% 
8.  4 Πξνζαξκνγή επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ 50 370 200 200 100 920 0,4% 
8.  5 Δπηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο 8% ζηνπο ζπληαμηνύρνπο θάησ ησλ 60 εηώλ γηα 

πνζά άλσ ησλ 1700 € πιελ όζσλ έρνπλ απνιπζεί απηνδηθαίσο (π.ρ. ζηξα-
ηησηηθνύο, ζώκαηα αζθαιείαο θ.η.ι) θαη αύμεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο 
ζηηο ζπληάμεηο άλσ ησλ 1700 επξώ 

88 88 0 0 0 176 0,1% 

8. 6 πγθξάηεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο ηνπ ΝΑΣ (κείσζε 6%) 50 50 0 0 0 100 0,0% 
8 7 Απζηεξόηεξνο έιεγρνο ζηηο ιίζηεο ησλ δηθαηνύρσλ αλαπεξηθώλ ζπληάμεσλ 25 80 120 180 220 625 0,3% 
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Πίνακαρ 2.1 Παπεμβάζειρ ΜΠΓ 2011-2015 
(ποζά ζε εκαη. εςπώ) 

 
 

  Πεπιγπαθή παπέμβαζηρ (ζε εκ. εςπώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 % ΑΔΠ 

8.  8 Μείσζε ζηηο θύξηεο ζπληάμεηο ηνπ ΟΓΑ θαη ζην θαηώηαην όξην ησλ ζπληά-
μεσλ άιισλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θαη απζηεξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ δη-
θαηνύρσλ κε βάζε ηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο 

0 100 50 30 30 210 0,1% 

8.  9 Αμηνιόγεζε θαη εμνξζνινγηζκόο θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ  0 0 460 520 300 1.280 0,6% 
8.  10 Μείσζε επηρνξεγήζεσλ γηα ΣΑΠ-ΟΣΔ 0 0 0 0 0 0 0,0% 
9.    Βεληίωζη εζόδων ΟΚΑ και καηαπολέμηζη ειζθοποδιαθςγήρ 684 424 673 962 637 3.380 1,5% 
9. 1 Δηζθνξά αιιειεγγύεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο 
455 0 0 0 0 455 0,2% 

9. 2 Δηζθνξά αιιειεγγύεο ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο αλεξγίαο  

100 0 0 0 0 100 0,0% 

9. 3 Αύμεζε ηεο εηζθνξάο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξ-
γίαο  

74 219 4 4 4 305 0,1% 

9. 4 Αύμεζε ζηηο εηζθνξέο ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΔΣΑΑ 55 205 20 20 300 600 0,3% 
9. 5 Δηζαγσγή ηακείνπ αιιειεγγύεο ηνπ ΟΑΔΔ     150 450 0 600 0,3% 
9. 6 Αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη αληηκεηώπηζε εηζθνξνδηαθπγήο 0 0 499 488 333 1320 0,6% 
10   Δνίζσςζη ηηρ θοπολογικήρ ζςμμόπθωζηρ 0 0 878 975 1.147 3.000 1,3% 
10. 1 ΦΠΑ 0 0 250 244 200 694 0,3% 
10. 2 Φόξνο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ 0 0 125 244 400 769 0,3% 
10. 3 Φόξνο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ 0 0 250 244 400 894 0,4% 
10. 4 Πεξηνξηζκόο ιαζξεκπνξίνπ 0 0 162 146 80 389 0,2% 
10. 5 Άιινη θόξνη 0 0 91 97 67 255 0,1% 
11.   Μείωζη θοποαπαλλαγών και άλλα θοπολογικά έζοδα 2.027 2.968 86 685 0 5.766 2,6% 
11. 1 Αμηνιόγεζε θαη κείσζε θνξνινγηθώλ εμαηξέζεσλ θαη απαιιαγώλ    380 0 0 0 380 0,2% 
11. 2 Μείσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ ζηα 8000 επξώ γηα ειηθίεο 30-65 εηώλ  338 1.012 0 0 0 1.350 0,6% 
11. 3 Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο ζηα θπζηθά πξόζσπα 1367 0 0 0 0 1.367 0,6% 
11. 4 Δηζαγσγή εηδηθνύ ηέινπο ζηνπο ειεπζ. επαγγεικαηίεο 300 100 0 0 0 400 0,2% 
11. 5  Αύμεζε  ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο γηα όινπο ηνπο θνξνινγνύκελνπο 0 220 0 0 0 220 0,1% 
11. 6 Αύμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε από 13% ζε 23% από 1/9/2011 300 500 0 0 0 800 0,4% 
11. 7 Αιιαγή ζηνλ θόξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο 0 395 -70 355 0 680 0,3% 
11. 8 Έζνδα από απζαίξεηα 300 -300 0 0 0 0 0,0% 
11. 9 Αιιαγή ζηε δνκή ηνπ θόξνπ θαπλνύ θαη κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαηαβνιήο 

ηνπ ΔΦΚ γηα ηηο εηαηξείεο από ηηο 56 ζηηο 26 κέξεο  
150 150 0 0 0 300 0,1% 

11. 10 Γήισζε ζθαθώλ αλαςπρήο σο ηδησηηθά ζε ζπλέρεηα δξάζεσλ ΓΟΔ θαη 
ξύζκηζεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα αξρεία ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ 

150 -100 -50 0 0 0 0,0% 

11. 11 Έζνδα από εηδηθνύο θόξνπο θαηαλάισζεο 60 155 0 0 0 215 0,1% 
11. 12 Αύμεζε ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο 100 0 0 0 0 100 0,0% 
11. 13 Έθηαθηε εηζθνξά ζε νρήκαηα κεγάινπ θπβηζκνύ, κεγάιεο αμίαο αθίλεηα, 

ζθάθε θαη πηζίλεο 
150 -150 0 0 0 0 0,0% 

11. 14 Βαζκηαία ελαξκόληζε ηνπ θόξνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε ην θόξν πεηξε-
ιαίνπ θίλεζεο 

-188 -394 206 330 0 -46 0,0% 

11. 15 Δπηβνιή αλώηαηνπ νξίνπ επηζηξνθήο θόξνπ από απνδείμεηο ζηα 300 επξώ 
θαη θαηάξγεζε ηνπ 10% ηεο επηζηξνθήο θόξνπ από απνδείμεηο από 
1/1/2012 

-1.000 1.000 0 0 0 0 0,0% 

12.    Βεληίωζη αποηελεζμάηων ΟΣΑ  150 355 345 350 305 1.505 0,7% 
12. 1 Δπαλαμηνιόγεζε δαπαλώλ ΟΣΑ 150 250 175 170 160 905 0,4% 
12.  2 Αύμεζε ίδησλ εζόδσλ ΟΣΑ  ράξε ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ηελ θαιύηε-

ξε νξγάλσζε ησλ εηζπξαθηηθώλ κεραληζκώλ  
0 105 120 130 145 500 0,2% 

12.  3 Αύμεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ζηηο ππνρξεώζεηο πξνο ΟΣΑ κέζσ ηεο ππνρξέ-
σζεο έθδνζεο δεκνηηθήο ελεκεξόηεηαο 

0 0 50 50 0 100 0,0% 

13.    Δξοπθολογιζμόρ δαπάνηρ ΠΓΔ 800 -296 0 0 0 504 0,2% 
13.  1 Μείσζε ηεο δαπάλεο ηνπ εζληθνύ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ 800 -450 0 0 0 350 0,2% 
13.  2 Πεξηνξηζκόο ηνπ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ΔΠΑ 0 154 0 0 0 154 0,1% 
          

  ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ 5.931 6.052 4.447 5.544 4.251 26.225 11,7% 
  ΓΑΠΑΝΔ 3.082 2.412 2.484 2.583 2.222 12.784 6,1% 
  ΔΟΓΑ 2.849 3.640 1.962 2.962 2.029 13.442 5,6% 
  ΑΔΠ 220.498 215.811 219.712 225.272 232.699     
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3. ηόσοι Μεζοππόθεζμος Ππογπάμμαηορ Γημοζιονομικήρ ηπαηηγικήρ και εκηιμήζειρ 
για ηα έηη 2011 και 2012 

 

Γηα ην έηνο 2011 ζηόρνο ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο  

ήηαλ ε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο  ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά 3 εθαηνζηηαίεο κν-

λάδεο ηνπ ΑΔΠ. Σπγθεθξηκέλα ην Μεζνπξόζεζκν Πξόγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 

πξνέβιεπε ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο λα δηακνξθσζεί ζηα 16.359 εθαη. επξώ 

(7,3% ηνπ ΑΔΠ). Κύξηνη άμνλεο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηόρνπ ή-

ηαλ ν πεξαηηέξσ εμνξζνινγηζκόο ησλ δαπαλώλ θαη ε κεγαιύηεξε απόδνζε ησλ δηαηηζέκελσλ 

θξαηηθώλ πόξσλ.  

 

Ωζηόζν παξά ηελ πξνβιεπόκελε κηθξόηεξε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζε ζρέζε κε ην 2010, ζε 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, ε απαηηνύκελε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα ζε επίπεδν ιή-

ςεο κέηξσλ είλαη ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο θαη έληαζεο κε ην 2010, θαζώο ε επηδείλσζε ηεο ύθε-

ζεο, εκπνδίδεη ηελ πιήξε απνδνηηθόηεηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ.  

 

Δηδηθόηεξα, νη απνθιίζεηο ζην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζην 2011 ρσξίο δηνξζσηηθά 

κέηξα εθηηκάηαη ζην 2% ηνπ ΑΔΠ ή 4,3 δηζ. επξώ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο νη νπνίεο νθείινληαη θπξίσο:  

 

 ζηελ επηδείλσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαηά 3,4 δηζ. επξώ  πνπ 

νθείιεηαη ζηελ πζηέξεζε ησλ εζόδσλ θαηά 3,7 δηζ. επξώ (3,1 δηζ. επξώ ηνπ ηαθηηθνύ  

πξνϋπνινγηζκνύ θαη 0,6 δηζ. επξώ ηνπ ΠΓΔ), αληίζεηα νη δαπάλεο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπν-

ινγηζκνύ ζα είλαη  κεησκέλεο θαηά 0,3 δηζ. επξώ. 

 Η πζηέξεζε ησλ εζόδσλ ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κεγαιύηε-

ξε από ηελ πξνβιεπόκελε ύθεζε, θαηά ηελ πεξίνδν ζύληαμεο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πξνγ-

ξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή δήηεζε θαη πιήηηεη 

ηα έζνδα από ζπλαιιαγέο θαη θαηαλάισζε, ελώ πεξηνξίδεη ηε ξεπζηόηεηα θαη εκπνδίδεη 

ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ.  Δπίζεο, ζε-

καληηθή αηηία απόθιηζεο απνηεινύλ νη απμεκέλεο επηζηξνθέο θόξσλ ιόγσ ζπκςεθηζκνύ 

εθθξεκνηήησλ παξειζόλησλ εηώλ θαη 

 ζηα κεησκέλα απνηειέζκαηα ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηά 0,7 δηζ. επξώ  

εμαηηίαο ηεο  κείσζεο ησλ εζόδσλ ηνπο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζην 8,5% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2011 

εμαξηάηαη πξνθαλώο από ηε ζηάζε ησλ ειιήλσλ πνιηηώλ θαη ηεο θνηλσλίαο ζπλνιηθά απέ-

λαληη ζηελ θξίζηκε θαηάζηαζε ηεο ρώξαο.  Αλ δελ ππάξμεη ε αλαγθαία αληαπόθξηζε ζε απηή 

ηελ εζληθή ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θαη κε βάζε ηα σο ηώξα δεδνκέλα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξν-

ϋπνινγηζκνύ, ην έιιεηκκα κπνξεί λα απμεζεί θαηά 0,5% ηνπ ΑΔΠ.  Η δεκνζηνλνκηθή αθεηε-

ξία ηεο ρώξαο γηα ην 2012 – ν δεκνζηνλνκηθόο ζηόρνο ηνπ νπνίνπ ζα επηηεπρζεί νπσζδήπνηε 

κεηά ηα κέηξα, πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί – εμαξηάηαη ζπλεπώο από ηε ζηάζε όισλ καο ηνπο 

θξίζηκνπο απηνύο κήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη νπζηαζηηθά ην αλαπηπμηαθό κέιινλ ηεο 

ρώξαο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πξαγκαηηθήο, καθξνπξόζεζκεο βησζηκόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ 

δεκόζηνπ ρξένπο. 

 

Γηα ην έηνο 2012 ε απόθιηζε ζην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ρσξίο δηνξζσηηθά κέηξα, 

ζε ζρέζε κε ην ζηόρν πνπ είρε ηεζεί ζην ΜΠΓΣ, εθηηκάηαη όηη ζα θζάζεη ζηα 8,7 δηζ. επξώ ή 

4,1% ηνπ ΑΔΠ. Η απόθιηζε απηή  ζα πξνέιζεη θπξίσο από: 
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 ηε ρεηξνηέξεπζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαηά 7,9 δηζ. επξώ. Η 

επηβάξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ζα πξνέιζεη από ηε κείσζε ησλ εζόδσλ θαηά 7 δηζ. επξώ 

(6,4 δηζ. επξώ ηνπ ηαθηηθνύ  πξνϋπνινγηζκνύ θαη 0,6 δηζ. επξώ ηνπ ΠΓΔ), θαη από ηελ 

αύμεζε ησλ δαπαλώλ, θπξίσο γηα ηόθνπο, θαηά 0,9 δηζ. επξώ, 

 

 ηε βειηίσζε ησλ εζληθνινγηζηηθώλ πξνζαξκνγώλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο  θαηά 2 δηζ. 

επξώ, θπξίσο ιόγσ ηεο δηαθνξάο ηακεηαθώλ θαη δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ, θαη ηέινο  

 

 ηε ρεηξνηέξεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηά 2,3 

δηζ. επξώ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη πξόζζεηε δεκνζηνλνκη-

θή πξνζπάζεηα ύςνπο 2,1 δηζ. επξώ γηα ην 2011 θαη 5 δηζ. επξώ  γηα ην 2012.  

 
 

Πίνακαρ 2.2  Νέερ δημοζιονομικέρ παπεμβάζειρ (καθαπή απόδοζη) 
(ποζά ζε εκαη. εςπώ) 

 2011 2012 

Φνξναπαιιαγέο από ην θόξν εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ 0 1.950 

Αλαβνιή πιεξσκήο έθηαθηεο παξνρήο δηθαζηηθώλ  0 280 

Δηδηθό ηέινο ειεθηξνδνηνύκελσλ δνκεκέλσλ επηθαλεηώλ 1.700 100 

Νέν κηζζνιόγην 150 950 

Δξγαζηαθή εθεδξεία 0 200 

Κύξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, ηακεία πξόλνηαο 260 480 

Αύμεζε ηεο θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα 0 800 

Πξνζαξκνγή εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο-θίλεζεο 0 250 

ύνολο 2.110 5.010 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ 
 

 

1. Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2011 
 

 

1.1. Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
 

Έζοδα 
 

Τα έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (πίλαθαο 3.3), πξν κείσζεο επηζηξνθψλ, γηα ην νη-

θνλνκηθφ έηνο 2011 εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 56.282 εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο 

νξηαθή αχμεζε 0,2% ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έζνδα ηνπ 2010, παξά ηελ εθαξκνγή ζεηξάο 

κέηξσλ γηα ηε ζεκαληηθή ελίζρπζή ηνπο, επεξεαδφκελα απφ ηε κεγαιχηεξε, ηνπ αλακελφκε-

λνπ, χθεζε ηεο νηθνλνκίαο.  

 

Οη εθηηκήζεηο ησλ εζφδσλ βαζίδνληαη ζηηο αλακελφκελεο απνδφζεηο ηφζν ησλ κέηξσλ πνπ εί-

ραλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011, φζν θαη ησλ ζπκπιεξσ-

καηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ απνθαζίζζεθαλ εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επη-

ηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγη-

θήο. Δηδηθφηεξα, ηα ελ ιφγσ πξφζζεηα κέηξα είλαη ηα εμήο: 

 

 εηζθνξά αιιειεγγχεο ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξ-

γίαο, 

 κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ ζηα 5.000 επξψ γηα θπζηθά πξφζσπα κε ειηθίεο 30-65 

έηε, 

 εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηα θπζηθά πξφζσπα, κε βάζε ην εηζφδεκά ηνπο θαηά ην 

έηνο 2010, 

 εηδηθφ ηέινο επηηεδεχκαηνο ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, 

 έθηαθηε εηζθνξά ζε νρήκαηα κεγάινπ θπβηζκνχ, ζθάθε θαη πηζίλεο, 

 βαζκηαία ελαξκφληζε ηνπ θφξνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε ην θφξν πεηξειαίνπ θίλεζεο, 

 αιιαγή ζηε δνκή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο (ΔΦΚ) ζηνλ θαπλφ θαη ζπληφκεπζε 

ηνπ πεξηζσξίνπ θαηαβνιήο ηνπ, γηα ηηο εηαηξείεο απφ ηηο 56 ζηηο 26 εκέξεο, 

 αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε απφ 13% ζε 23% απφ 1/9/2011, 

 εηδηθφ ηέινο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ αληηθαπληζηηθφ λφκν, 

 επηβνιή ΔΦΚ ζην θπζηθφ αέξην, 

 αχμεζε ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ, 

 δήισζε σο ηδησηηθψλ ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο πνπ είραλ εηθνληθά ραξαθηεξηζηεί σο επαγ-

γεικαηηθά θαη ξχζκηζε γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα αξρεία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ, 

 είζπξαμε παξαβφισλ θαηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ξχζκηζε απζαίξεησλ θηηζκάησλ 

θαη αιιαγψλ ρξήζεο αθηλήησλ θαη 

 επηβνιή έθηαθηνπ εηδηθνχ ηέινπο ειεθηξνδνηνχκελσλ δνκεκέλσλ επηθαλεηψλ. 

 

Παξάιιεια, νη εθηηκήζεηο εζφδσλ γηα ην 2011 ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ πιήξε απφδνζε 

ησλ κέηξσλ πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ ή ζεζκνζεηήζεθαλ ην 2010, κε επίπησζε ζην ηξέρνλ έηνο, 

ηα νπνία θπξίσο είλαη: 

 

 αιιαγή θνξνινγηθήο θιίκαθαο γηα φια ηα θπζηθά πξφζσπα, 

 αιιαγή ζηε θνξνινγία ησλ εηαηξηθψλ νρεκάησλ πνπ δηαηίζεληαη ζην πξνζσπηθφ, 
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 επέθηαζε ηνπ ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ εηζνδήκαηνο ζε λέεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηη-

ψλ, 

 εηζαγσγή ηεθκεξίσλ θνξνιφγεζεο θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

 θνξνιφγεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ επαλαπαηξίδνληαη ή παξακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ, 

 λέν πιαίζην εθδίθαζεο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, 

 ζρέδην δξάζεο γηα ηελ είζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, 

 πεξαίσζε εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ, 

 εηδηθή εηζθνξά ζε επηρεηξήζεηο κε κεγάια θέξδε γηα ηε ρξήζε ηνπ 2009, 

 αιιαγή ζην ζχζηεκα θνξνιφγεζεο θαη δηαθίλεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, 

 απμήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ, αιιαγέο ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ θαη κείσζε ησλ ζπλ-

ηειεζηψλ ζε θάξκαθα θαη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο, 

 επέθηαζε ηνπ ΦΠΑ ζε λέεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ 

 ε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ΦΠΑ ζε δφζεηο, 

 ε αχμεζε ζην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ επηβάιιεηαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιια-

γέο, απφ 1,5‰ ζε 2‰, απφ 1/4/2011, 

 ε εηζαγσγή ΔΦΚ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

 ε αχμεζε ηνπ ΔΦΚ ζηα θαχζηκα, ηα πνηά θαη ηα ηζηγάξα, 

 ε είζπξαμε εζφδσλ απφ ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ηπρεξψλ παηγλίσλ, 

 αχμεζε ησλ δηθαζηηθψλ παξαβφισλ, 

 έζνδα απφ ηελ έθπησζε 3% επί ηεο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ πνπ πξνκεζεχνληαη ηα αζθα-

ιηζηηθά ηακεία θαη 

 είζπξαμε παξαβφισλ αηηήζεσλ αιιαγήο ρξήζεο εκηππαίζξησλ ρψξσλ.  

 

Άμεζοι θόποι 
 

Απφ ηελ άκεζε θνξνινγία εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ 20.677 εθαη. επξψ εκθαλίδνληαο 

αχμεζε θαηά 2,2% ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα έζνδα ηνπ 2010. 

 

Τα έζνδα απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ αλακέλεηαη λα κεησζνχλ θαηά 

11,4% έλαληη ηνπ 2010, θπξίσο ιφγσ ηεο επίπησζεο ζηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

απφ ηε λέα θνξνινγηθή θιίκαθα θαη ηε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ, θαζψο θαη ηεο έθπησζεο θφ-

ξνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο ζπιινγήο απνδείμεσλ. Τα έζνδα απφ ηε θνξνινγία 

λνκηθψλ πξνζψπσλ εθηηκάηαη φηη ζα εκθαλίζνπλ κείσζε 12,7% ιφγσ ηεο κεησκέλεο θεξδν-

θνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε ρξήζε έηνπο 2010. 

 

Αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,1% αλακέλεηαη ζηα έζνδα ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, θπξίσο ιφγσ 

ησλ απμεκέλσλ εζφδσλ απφ ην θφξν ζηηο ελδηάκεζεο ζπλαιιαγέο νκνιφγσλ. Τα έζνδα απφ 

θφξνπο ζηελ πεξηνπζία αλακέλνληαη απμεκέλα θαηά 131,5% ζπγθξηηηθά κε ηα έζνδα ηνπ 

2010, ιφγσ ηεο επηβνιήο έθηαθηνπ εηδηθνχ ηέινπο ειεθηξνδνηνχκελσλ δνκεκέλσλ επηθαλεη-

ψλ. 

  

Μεησκέλεο θαηά 28,7% εκθαλίδνληαη έλαληη ηνπ 2010 νη εηζπξάμεηο απφ άκεζνπο θφξνπο πα-

ξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΠΟΔ), δηφηη δελ πεξηιακβάλνπλ πιένλ ξπζκίζεηο γηα ηελ πεξα-

ίσζε αλέιεγθησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ. Δπίζεο, αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θαζπζηέξεζε είζ-

πξαμεο ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο 2010.  

 

Τα έζνδα απφ ινηπνχο άκεζνπο θφξνπο αλακέλνληαη απμεκέλα θαηά 81,0% ιφγσ ηεο είζπξα-

μεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζηα θπζηθά πξφζσπα, ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ζε νρή-
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καηα κεγάινπ θπβηζκνχ, ζθάθε θαη πηζίλεο, ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο θαη ηεο έθηαθηεο εηζ-

θνξάο ζε θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο. 

 

Έμμεζοι θόποι 
 

Απφ ηελ έκκεζε θνξνινγία αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ 29.144 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο 

κείσζε 6,1%, ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα έζνδα ηνπ 2010. 

 

Τα έζνδα απφ θφξνπο ζπλαιιαγψλ εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 3,5% έλαληη ηνπ πξνεγν-

πκέλνπ έηνπο, αληηθαηνπηξίδνληαο θπξίσο ηελ επίδξαζε ηεο χθεζεο θαη ηεο έιιεηςεο ξεπζηφ-

ηεηαο ζηα έζνδα απφ ΦΠΑ. 

  

Οη ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο απφ θφξνπο θαηαλάισζεο εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 12,1%  

έλαληη ηνπ 2010, θπξίσο ιφγσ ησλ κεησκέλσλ εηζπξάμεσλ ΔΦΚ ζηα πεηξειαηνεηδή πξντφληα, 

κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο πξνείζπξαμεο απμεκέλνπ ΔΦΚ ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ηεο ελ 

ζπλερεία επηζηξνθήο ηνπ, θαζψο θαη ηεο αιιαγήο ζηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ ηειψλ θπθ-

ινθνξίαο νρεκάησλ. 

  

Τα έζνδα απφ έκκεζνπο θφξνπο ΠΟΔ αλακέλνληαη απμεκέλα θαηά 62,5% ιφγσ ηνπ κέηξνπ 

ηεο ξχζκηζεο ησλ ηδησηηθψλ ζθαθψλ αλαςπρήο πνπ είραλ ραξαθηεξηζηεί εηθνληθά σο επαγ-

γεικαηηθά, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ δηαθπγφληνο ΦΠΑ. Μεησκέλα θαηά 11,4% αλακέλνληαη ηα 

έζνδα απφ ινηπνχο έκκεζνπο θφξνπο, θπξίσο ιφγσ κεησκέλσλ εηζπξάμεσλ απφ δαζκνχο πνπ 

επηβάιινληαη ζηηο εηζαγσγέο. 

 

Μη θοπολογικά έζοδα 
 

Τα κε θνξνινγηθά έζνδα εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 4.350 εθαη. επξψ, εκθαλίδνλ-

ηαο αχμεζε 55,6% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ είζπξαμε πα-

ξαβφισλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηαθηνπνίεζεο ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ θαη ησλ εκηππαίζξησλ 

ρψξσλ θαη ηηο εηζπξάμεηο απφ ηηο θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ θ.ιπ. 

 

Μη ηακηικά έζοδα 
 

Τα έζνδα απφ θαηαξγεζέληεο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 992 εθαη. 

επξψ. Τα έζνδα απφ ην πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 894 εθαη. επξψ, θπξίσο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ εζφ-

δσλ απφ ηελ πξνκήζεηα παξνρήο εγγχεζεο ηνπ Γεκνζίνπ ζε δάλεηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

 

Επιζηποθέρ ασπευζηήηυρ ειζππασθένηυν εζόδυν 
 

Οη επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 4.700 

εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε 11,7% έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο θπξίσο ιφγσ ηεο 

κείσζεο επηζηξνθψλ ΦΠΑ θαη ΔΦΚ ζηα θαχζηκα απφ ηελ αιιαγή ζην ζχζηεκα θνξνιφγε-

ζεο θαη δηαθίλεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη παξά ηηο απμεκέλεο επηζηξνθέο εζφδσλ ιφγσ 

ζπκςεθηζκνχ ηνπο κε ππνρξεψζεηο ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πξνο ην Γεκφζην. 
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1.2. Γαπάλεο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  
 

Ανάλςζη δαπανών καηά καηηγοπίερ 

 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ 

γηα πιεξσκή ηφθσλ, ησλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Υπνπξ-

γείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ησλ δαπαλψλ επηρνξήγεζεο λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα εμφθιεζε 

παιαηψλ νθεηιψλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα 

θαηαπέζνπλ ζε βάξνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα θνξείο πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί εληφο 

θαη εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 71.170 εθαη. επξψ ην 2011, 

κεησκέλεο θαηά 302 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην Με-

ζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο  (ΜΠΓΣ) γηα ην ίδην έηνο ιφγσ κείσζεο 

θπξίσο ζηνπο αθνινχζνπο ηνκείο δαπαλψλ: 

   

 γηα κηζζνχο, θαηά 115 εθαη. επξψ, 

 γηα επηρνξεγήζεηο λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, θαηά 20 εθαη. επξψ, 

 γηα απνδφζεηο ζηελ ΔΔ, θαηά 27 εθαη. επξψ, 

 γηα απνδηδφκελνπο πφξνπο, θαηά 104 εθαη. επξψ, 

 γηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, θαηά 400 εθαη. επξψ.   

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 

51.839 εθαη. επξψ ην 2011, κεησκέλεο θαηά 212 εθαη. επξψ ζπγθξηηηθά κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

ΜΠΓΣ. 

 

Γηα ηελ  επίηεπμε ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε: 

 

 ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κέζα απφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ, 

 ε αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο απφ 37,5 ζε 40 ψξεο εβδνκαδηαίσο, 

 ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκβαζηνχρσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαηά 50%, 

 ν πεξηνξηζκφο ησλ πξφζζεησλ παξνρψλ κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα φπσο ππεξσξίεο, ακνη-

βέο γηα ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα, ακνηβέο γηα εξγαζία θαηά ηηο λπρηεξηλέο 

ψξεο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 

 ν πεξηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ πξνκε-

ζεηψλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ησλ δαπαλψλ γηα κηζζψκαηα θηεξίσλ, ηειεπηθνηλσληψλ 

θ.ιπ. 

 

Αποδοσέρ, ζςνηάξειρ και λοιπέρ ππόζθεηερ μιζθολογικού σαπακηήπα παποσέρ 
 

Οη δαπάλεο γηα κηζζνχο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 13.881 εθαη. επξψ ην 2011, κεησκέλεο 

θαηά 115 εθαη. επξψ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ εθηηκήζεσλ ηνπ ΜΠΓΣ.  

 

Οη δαπάλεο γηα θαηαβνιή ζπληάμεσλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 6.500 εθαη. επξψ ην 2011, 

απμεκέλεο θαηά 242 εθαη. επξψ έλαληη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ ΜΠΓΣ ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ α-

ξηζκνχ απνρσξήζεσλ θαηά ην 2010 θαη ην 2011. 
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Πίλαθαο 3.1  Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο  
(ζε εθαη. επξψ) 

 2011 2012 
Μεηαβνιή % 

2012/2011 
 Δθηηκήζεηο 

ΜΠΓ 
Δθηηκήζεηο 

πξαγκ/ζεσλ 
Πξνβιέςεηο 

ΜΠΓ 
Πξνβιέςεηο 

      

 Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο (ΣΠ)      

1. Καζαξά έζνδα ΣΠ (α+β-γ) 54.042 51.582 56.229 54.204 5,1 

α. Σακηικά έζοδα (1+2+3+4) 55.592 54.356 57.668 55.890 2,8 
 1. Άμεζοι θόποι 20.554 20.677 21.711 23.637 14,3 
 2. Έμμεζοι θόποι 30.219 29.144 31.243 29.087 -0,2 
 3. Απολήτειρ από ΕΕ 185 186 148 146 -21,5 
 4. Μη θοπολογικά έζοδα 4.634 4.350 4.566 3.019 -30,6 
β. Μη ηακηικά έζοδα (1+2+3) 2.250 1.926 2.258 2.114 9,8 
 1. Έζοδα καηαπγηθένηυν ειδικών λογαπιαζμών 1.113 992 1.129 880 -11,3 
 2. Έζοδα ππογπάμμαηορ ανηιμεηώπιζηρ ηηρ σπημαηοπιζηυηικήρ 

κπίζηρ 
1.097 894 1.094 1.174 31,3 

 3. Έζοδα ΝΑΣΟ 40 40 35 60 50,0 
γ. Επιζηποθέρ θόπυν 3.800 4.700 3.697 3.800 -19,1 

2. Γαπάλεο ΣΠ (α+β+γ+δ+ε) 71.472 71.170 71.071 70.405 -1,1 

α. Ππυηογενείρ δαπάνερ (1+2+3+4+5+6+7) 52.051 51.839 50.668 49.185 -5,1 
 1. Αποδοσέρ και λοιπέρ ππόζθεηερ παποσέρ 15.375 15.228 14.375 13.419 -11,9 
 2. Ειζθοπά ζηον ΕΟΠΤΤ       476   
 3. ςνηάξειρ 6.258 6.500 6.471 6.577 1,2 
 4. Κοινυνική αζθάλιζη και πεπίθαλτη 17.414 17.478 15.172 15.910 -9,0 
 5. Λειηοςπγικέρ και άλλερ δαπάνερ 7.261 7.304 7.509 7.344 0,6 
 6. Αποδιδόμενοι πόποι 5.162 5.058 5.622 4.459 -11,8 
 7. Αποθεμαηικό 580 270 1.520 1.000   
β. Καηαπηώζειρ εγγςήζευν 1.469 1.481 1.652 1.620 9,4 
 - ε θοπείρ πος έσοςν καηηγοπιοποιηθεί ενηόρ γεν. κςβέπνηζηρ 1.245 1.257 1.518 1.481 17,8 
 - ε θοπείρ πος έσοςν καηηγοπιοποιηθεί εκηόρ γενικήρ κςβέπνηζηρ 224 224 134 139 -38,1 
γ. Δαπάνερ ηόκυν 16.002 16.300 16.900 17.900 9,8 
δ. Πληπυμέρ ζηα νοζοκομεία για εξόθληζη παλαιών οθειλών ηοςρ 450 450 350 400 -11,1 
ε. Δαπάνερ για εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα 1.500 1.100 1.500 1.300 18,2 

3. Έιιεηκκα ΣΠ (1-2) -17.430 -19.587 -14.842 -16.202 -17,3 

 Πξφγξακκα Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ)           

4. Έζνδα (α+β+γ) 3.925 3.322 4.615 4.860 46,3 

α. Ειζποέρ ΕΠΑ 3.192 2.927 3.616 4.271 45,9 
β. Λοιπέρ ειζποέρ 530 245 788 389 58,6 
γ. Ίδια έζοδα 203 150 211 200 33,3 

5. Γαπάλεο  7.550 7.550 7.700 7.700 2,0 

6. Έιιεηκκα  ΠΓΔ (4-5) -3.625 -4.228 -3.085 -2.840 -32,8 

7. Έιιεηκκα θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (3+6) -21.055 -23.815 -17.927 -19.042 -20,0 

 (% ηνπ ΑΔΠ) -9,3% -10,8% -7,8% -8,8%   

8. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα (7-2γ) -5.053 -7.515 -1.026 -1.142 -84,8 

 (% ηνπ ΑΔΠ) -2,2% -3,4% -0,4% -0,5%   
      
ΑΔΠ (αλαζεσξεκέλν) 225.400 220.319 228.400 215.310   
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Πίλαθαο 3.2 Ιζνδχγην γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 
πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ ΔΛ-95 (ESA 1995) 

(ζε εθαη. επξψ) 
 2011 2012 

 Δθηηκήζεηο 
ΜΠΓ 

Δθηηκήζεηο 
πξαγκ/ζεσλ 

Πξνβιέςεηο 
ΜΠΓ 

Πξνβιέςεηο 

α. Έιιεηκκα θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ -21.055 -23.815 -17.927 -19.042 
β. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο θπβέξλεζεο 708 1.478 -1.371 26 
 Δξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (διαθοπά ηόκων πληπωμών-παπαλαβών) 586 186 73 203 
 Αναμόπθωζη μιζθολογίος 0 150 0 -150 
 Έκηακηη ειζθοπά 0 1.000 0 -1.000 
 Ανεξόθληηερ οθειλέρ κπάηορ 433 -150 433 300 
 Ανεξόθληηερ ςποσπεώζειρ ΝΠΓΓ 0 -50 0 0 
 Δπιζηποθέρ θοπολογικών εζόδων 0 48 0 0 
 Τόκοι (διαθοπά ηαμειακών και δεδοςλεςμένων ηόκων) 443 450 -1.600 200 
 Ακςπώζειρ  Swaps 0 -42 0 0 
 Φοπολογικά έζοδα -363 -123 -125 -205 
 Ππόωπη ανανέωζη αδειών και παπασωπήζεων -500 -500 -171 -171 
 Γιαθοπά απαιηήζεων ειζππάξεων από ΔΔ 426 397 -176 176 
 Πποκαηαβολέρ από ΔΔ 7 7 110 110 
 Λογαπιαζμοί Θηζαςποθςλακίος  200 200 120 120 
 Πληπωμέρ με ειδικά ομόλογα -420 -140 0 0 
 ΔΛΔΓΔΠ -137 -117 -58 93 
 ΔΔΤΤ 40 40 30 30 
 Σςμμεηοσή ζε αςξήζειρ ΜΚ (επιδοηήζειρ) 0 -35 0 0 
 Πποζαπμογή ζηο έλλειμμα εγγςημένων δανείων (ΟΓΙΔ, ΔΑΒ και 

ΟΑ) 
0 157 0 71 

 Δξοικονόμηζη από επγαζιακή εθεδπεία 0 0 0 250 
 Τηρ πποζαπμογέρ -7 0 -7 0 
γ. Ιζνδχγην θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαηά ΔΛ-95 (α+β) -20.347 -22.337 -19.297 -19.015 
 (% ηος ΑΕΠ) -9,0% -10,1% -8,4% -8,8% 
δ. Ιζνδχγην λνκηθψλ πξνζψπσλ πιελ ΓΔΚΟ 1.235 944 1.151 974 
ε. Ιζνδχγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ εληφο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

ΓΔΚΟ 
1.248 1.429 1.818 1.983 

ζη. Ιζνδχγην ΟΣΑ θαηά ΔΛ-95 -148 35 568 133 
 Αποηελέζμαηα ΟΣΑ -372 35 345 0 
 Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΟΣΑ 225 0 223 133 
δ. Ιζνδχγην ΟΚΑ θαηά ΔΛ-95 1.650 1.239 2.889 1.267 
 Αποηελέζμαηα ΟΚΑ 2.428 1.348 3.039 887 
 Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΟΚΑ -778 -109 -150 380 
η. Αποηέλεζμα γενικήρ κςβέπνηζηρ καηά ΕΣΛ-95 -16.361 -18.690 -12.871 -14.658 
 (% ηνπ ΑΔΠ) -7,3% -8,5% -5,6% -6,8% 
ζ. ηφρνο πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο  -17.100  -14.916 
 (% ηνπ ΑΔΠ)  -7,8%  -6,9% 
η. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ΔΛ-95 (ε-2γ 

ηνπ πίλαθα 3.1) 
-358 -2.390 4.029 3.242 

 (% ηνπ ΑΔΠ) -0,2% -1,1% 1,8% 1,5% 
     
ΑΔΠ (αλαζεσξεκέλν) 225.400 220.319 228.400 215.310 
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Πίλαθαο 3.3  Έζνδα ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
(ζε εθαη. επξψ) 

 2010 2011 2012 Μεηαβνιή % 

Πξαγκ/ζεηο ΜΠΓ 
Δθηηκήζεηο 
πξαγ/ζεσλ 

ΜΠΓ Πξνβιέςεηο 2011/2010 2012/2011 

Α.   Σαθηηθά έζνδα  (Ι+ ΙΙ + ΙΙΙ + IV)  54.381 55.592 54.356 57.668 56.368 0,0 2,8 
               
Ι.     Άκεζνη θφξνη 20.224 20.554 20.677 21.711 24.115 2,2 14,3 
Φφξνο εηζνδήκαηνο 14.288 12.656 12..837 14.860 14.584 -10,2 11,4 
 Φςζικών πποζώπυν  9.398 8.313 8.330 11.101 10.902 -11,4 27,5 
 Νομικών πποζώπυν 3.167 2.660 2.765 2.059 2.157 -12,7 -22,0 
 Ειδικών καηηγοπιών  1.722 1.683 1.742 1.700 1.525 1,1 -12,5 
Φφξνη ζηελ πεξηνπζία 487 732 1.128 1.182 3.781 131,5 217,6 
Άκεζνη θφξνη ΠΟΔ 2.874 2.724 2.050 2.282 2.050 -28,7 0,0 
Λνηπνί άκεζνη θφξνη 2.575 4.442 4.662 3.387 3.700 81,0 -20,6 
               
ΙΙ.    Έκκεζνη θφξνη 31.042 30.219 29.144 31.243 29.087 -6,1 -0,2 
Φφξνη ζπλαιιαγψλ 18.495 18.372 17.855 19.160 17.608 -3,5 -1,7 
   ΦΠΑ 17.374 17.361 16.900 17.997 16.560 -2,7 -2,3 
       πεηπελαιοειδών 2.653 2.587 2.900 2.576 2.850 9,3 -3,4 
       καπνού 779 785 840 794 810 7,9 -3,6 
       λοιπών 13.943 13.989 13.160 14.627 12.900 -5,6 -2,0 
  Λοιποί θόποι ζςναλλαγών 1.121 1.011 955 1.163 1.048 -14,8 9,7 
            (μεηαβίβαζη κεθαλαίυν) (702) (612) (550) (775) (650) (-21,6) (18,2) 
            (σαπηόζημο) (414) (399) (362) (388) (355) (-12,7) (-1,9) 
Φφξνη θαηαλάισζεο 11.822 10.813 10.395 11.198 10.629 -12,1 2,7 
  Φόπορ αζθαλίζηπυν 404 389 400 378 400 -0,9 0,0 
  Σέλορ ηαξινόμηζηρ  οσημάηυν 249 170 114 165 143 -54,3 25,4 
  ΕΦΚ ενεπγειακών πποφόνηυν 5.698 4.698 4.681 4.931 4.950 -17,9 6,8 
  Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) 3.382 3.629 3.558 3.650 3.455 5,2 -2,9 
  Σέλη κςκλοθοπίαρ οσημάηυν 1.591 1.343 1.273 1.306 1.272 -20,0 0,0 
  Λοιποί θόποι καηανάλυζηρ 498 584 370 768 409 -25,7 10,4 
Έκκεζνη θφξνη ΠΟΔ 340 608 552 467 499 62,5 -9,7 
Λνηπνί έκκεζνη  385 426 341 418 352 -11,4 3,1 
           (για ΕΕ) (208) (206) (192) (204) (184) (-7,8) (-3,7) 
               
      χλνιν θνξνινγηθψλ εζφδσλ (Ι+ΙΙ) 51.266 50.773 49.820 52.954 53.202 -2,8 5,8 
               
ΙΙΙ.  Απνιήςεηο απφ ΔΔ 320 185 186 148 146 -41,9 -21,5 
        
ΙV.  Λνηπά κε θνξνινγηθά έζνδα 2.795 4.634 4.350 4.566 3.019 55,6 -30,6 
        
      χλνιν κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ (III+IV) 3.115 4.819 4.536 4.714 3.166 45,6 -30,2 
        

B. Με ηαθηηθά έζνδα 1.797 2.250 1.926 2.258 2.114 7,1 9,8 

Ι. Έζοδα καηαπγηθένηυν ειδικών λογαπιαζμών 1.139 1.113 992 1.129 880 -12,9 -11,3 
ΙΙ. Έζοδα ππογπάμμαηορ ενίζσςζηρ ηηρ πεςζηόηη-

ηαρ λόγυ ηηρ σπημαηοπιζηυηικήρ κπίζηρ 
635 1.097 894 1.094 1.174 40,8 31,3 

ΙΙΙ. Έζοδα από ΝΑΣΟ  24 40 40 35 60     

Γ.   Γεληθφ ζχλνιν εζφδσλ (Α + Β) 56.178 57.842 56.282 59.926 58.004 0,2 3,1 

        
Γ.  Δπηζηξνθέο εζφδσλ 5.322 3.800 4.700 3.697 3.800 -11,7 -19,1 

Δ.  Καζαξά έζνδα (Γ – Γ) 50.857 54.042 51.582 56.229 54.204 1,4 5,1 
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Πίλαθαο 3.4   Γαπάλεο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά θαηεγνξίεο 
 (ζε εθαη. επξψ) 

Καηεγνξία  δαπάλεο 

2011 2012 
Μεηαβνιή % 

2012/2011 Δθηηκήζεηο ΜΠΓ 
Δθηηκήζεηο 
πξαγ/ζεσλ 

Πξνβιέςεηο ΜΠΓ Πξνβιέςεηο 

      
Α. ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΔΙ (1+2+3) 21.633 21.728 20.846 20.472 -5,8 
1. Κεληξηθήο δηνίθεζεο 18.485 18.618 17.902 17.581 -5,6 
 Μιζθοί 11.371 11.261 10.643 10.219 -9,3 
 Επγοδοηική ειζθοπά ςπέπ ΕΟΠΤΤ       476   
 ςνηάξειρ 6.258 6.500 6.471 6.577 1,2 
 Αμοιβέρ υπομιζθίυν εκπαιδεςηικών Τπ. Παιδείαρ 31 18 31 18 -1,4 
 Λοιπέρ παποσέρ  284 311 234 292 -6,0 
 Ππόζθεηερ παποσέρ καηαπγηθένηυν ειδικών λογαπιαζμών 542 528 524 0 -100,0 
2. Ννζνθνκείσλ, ηδξπκάησλ πξφλνηαο, λπδδ 3.098 3.110 2.914 2.861 -8,0 
 Μιζθοί πποζυπικού νοζηλεςηικών ιδπςμάηυν 2.304 2.317 2.200 2.122 -8,4 
 Εθημεπίερ ιαηπών ΕΤ 400 384 400 400 4,1 
 Λοιπέρ παποσέρ πποζυπικού νοζηλεςηικών ιδπςμάηυν 103 123 23 83 -32,9 
 Ιδπςμάηυν ππόνοιαρ, κλήπορ και λοιπά νπδδ 291 285 291 257 -10,0 
3. Νέεο πξνζιήςεηο 50 0 30 30   
Β. ΑΦΑΛΙΗ, ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ, ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΑΙΑ  (4+5+6+7) 17.414 17.478 15.172 15.910 -9,0 
4. Γαπάλεο πεξίζαιςεο 61 62 61 62 0,1 
5. Δπηρνξεγήζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 14.783 14.853 12.551 13.405 -9,8 
 ΟΓΑ 4.600 4.600 3.360 3.360 -27,0 
 ΙΚΑ 2.910 3.698 2.303 2.158 -41,6 
 ΕΟΠΤΤ 0 0 1.370 1.295   
 ΟΠΑΔ 1.120 1.320 870 0 -100,0 
 ΝΑΣ 1.130 1.130 1.000 1.000 -11,5 
 ΟΑΕΕ  800 891 800 800 -10,2 
 ΣΑΠ-ΟΣΕ 550 550 550 550 0,0 
 ΟΑΕΔ 1.064 764 500 500 -34,6 
 Ανηιπαποσή ένανηι πεπιοςζίαρ ζηοςρ ηομείρ αζθάλιζηρ ΔΕΗ 600 600 600 600 0,0 
 ΕΚΑ (πλην ζςνηαξιούσυν Δημοζίος) 890 890 715 715 -19,7 
 Κοινυνική σπημαηοδόηηζη  400 400 337 320 -20,0 
 Λοιπά αζθαλιζηικά ηαμεία 28 10 26 26 164,0 
 Λοιπέρ δαπάνερ αζθάλιζηρ 691 0 120 2.080   
6. Λνηπέο δαπάλεο πεξίζαιςεο (επηρνξήγεζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκά-

ησλ γηα εμφθιεζε πξνκεζεπηψλ) 
1.200 1.180 1.150 1.050 -11,0 

7. Κνηλσληθή πξνζηαζία 1.370 1.383 1.410 1.394 0,7 
 Επιδόμαηα πολςηέκνυν 700 700 700 695 -0,7 
 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών 575 575 627 579 0,8 
 Λοιπέρ ειζοδημαηικέρ ενιζσύζειρ 95 108 83 119 10,0 
Γ. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ  ΓΑΠΑΝΔ   (8+9+10+11) 7.261 7.304 7.509 7.344 0,6 
8. Δπηρνξεγήζεηο θνξέσλ  1.716 1.796 1.863 1.855 3,3 
 ςγκοινυνιακοί θοπείρ 446 446 445 445 -0,2 
 Ειζθοπέρ ζε διεθνείρ οπγανιζμούρ 128 148 123 119 -19,8 
 Λοιπέρ επισοπηγήζειρ 1.142 1.202 1.295 1.292 7,5 
9. Καηαλαισηηθέο δαπάλεο  2.318 2.318 2.148 2.151 -7,2 
 Μεηακινήζειρ 303 318 302 298 -6,4 
 Λειηοςπγικέρ 823 827 784 833 0,6 
 Ππομήθειερ 650 638 615 617 -3,3 
 Διάθοπερ άλλερ δαπάνερ 503 495 413 345 -30,4 
 Δαπάνερ ΝΑΣΟ (από ειδικά έζοδα) 40 40 35 60 50,0 
10. Αληηθξηδφκελεο δαπάλεο  3.110 3.083 3.333 3.225 4,6 
 Αποδόζειρ ζηην ΕΕ 2.355 2.328 2.560 2.442 4,9 
 Επιδοηήζειρ γευπγίαρ 755 755 773 783 3,8 
11. Τπφ θαηαλνκή  117 107 165 112 4,5 
 Νέα ππογπάμμαηα και λοιπέρ δαπάνερ 70 62 137 82 32,5 
 Δαπάνερ καηαπγηθένηυν ειδικών λογαπιαζμών 27 26 28 31 18,4 
 Δαπάνερ εκλογών 20 20     -100,0 
Γ. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.162 5.058 5.622 4.459 -11,8 
Δ. ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 580 270 1.520 1.000 270,4 
Ι. ΤΝΟΛΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ  (Α+Β+Γ+Γ+Δ) 52.051 51.839 50.668 49.185 -5,1 
ΙΙ. Επισοπήγηζη νοζηλεςηικών ιδπςμάηυν για ηην εξόθληζη μέποςρ παλαι-

ών οθειλών ηοςρ 
450 450 350 400 -11,1 

ΙΙΙ. ΣΟΚΟΙ 16.002 16.300 16.900 17.900 9,8 
ΙV. ΤΝΟΛΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ, ΣΟΚΧΝ θ.ιπ. (Ι + ΙΙ + III) 68.503 68.589 67.919 67.485 -1,6 
V.   Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα Τπ. Εθνικήρ Άμςναρ 1.500 1.100 1.500 1.300 18,2 
VI.  Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ γηα θνξείο θ.ιπ. εθηφο γελ. θπβέξλεζεο 224 224 134 139 -38,1 
VII. ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ (πιελ ρξενιπζίσλ, απμήζεσλ ΜΚ θαη θα-

ηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ γηα ινγαξηαζκψλ θνξέσλ εληφο γεληθήο θπ-
βέξλεζεο) 

70.227 69.913 69.553 68.924 -1,4 

12.  Καηαπηώζειρ εγγςήζευν για λογαπιαζμό θοπέυν ενηόρ γεν. κςβέπνηζηρ 1.245 1.257 1.518 1.481 17,8 
VIII. ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ (VII + 12) 71.472 71.170 71.071 70.405 -1,1 
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Αζθάλιζη, πεπίθαλτη και κοινυνική πποζηαζία 
 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 17.478 εθαη. επξψ ην 2011 απμεκέλεο 

κφιηο θαηά 64 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε ζην ΜΠΓΣ. 

 

Οη δαπάλεο επηρνξεγήζεσλ ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα γηα εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ αλακέλε-

ηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 1.180 εθαη. επξψ ην 2011, κεησκέλεο θαηά 20 εθαη. απφ ην ζρε-

δηαζκφ ηνπ ΜΠΓΣ. 

 

Ζ πξφβιεςε πνπ είρε πεξηιεθζεί ζην ΜΠΓΣ γηα ηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ πξνεγνπκέλσλ 

εηψλ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ (450 εθαη. επξψ) παξακέλεη ακεηάβιεηε.  

 

Επισοπηγήζειρ, λειηοςπγικέρ και λοιπέρ καηαναλυηικέρ δαπάνερ 
 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 7.304 εθαη. επξψ ην 2011 απμεκέλεο 

θαηά 43 εθαη. επξψ έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΜΠΓΣ. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ αχμεζε ησλ εθηηκψκελσλ δαπαλψλ γηα ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

 

Αποδιδόμενοι πόποι 
 

Οη δαπάλεο απηέο παξνπζηάδνληαη κεησκέλεο θαηά 104 εθαη. επξψ ην 2011 ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζρεηηθή εθηίκεζε ΜΠΓΣ γηα ην ίδην έηνο θπξίσο ιφγσ ηεο αληίζηνηρεο κείσζεο ησλ εθηηκψ-

κελσλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Δαπάνερ ηόκυν 
 

Οη δαπάλεο ζε ηακεηαθή βάζε γηα πιεξσκή ηφθσλ εθηηκάηαη φηη ην 2011 ζα αλέιζνπλ ζε 

16.300 εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 298 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πξφβιεςε ηνπ ΜΠΓΣ.  

 

Δαπάνερ για ςλοποίηζη εξοπλιζηικών ππογπαμμάηυν Υποςπγείος Εθνικήρ Άμςναρ 
 

Οη δαπάλεο ζε ηακεηαθή βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Υπν-

πξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 1.100 εθαη. επξψ ην 2011, κεησκέλεο 

θαηά 400 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΜΠΓΣ. 
 
 
 

1.3. Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
 

Σην ΠΓΔ 2011, δφζεθε έκθαζε ζηελ ηαρεία έληαμε ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΣΠΑ κε ζηφρν ηελ 

άκεζε πινπνίεζε απφ ηνπο θνξείο ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ησλ εζφδσλ απφ ηα δηαξζξσ-

ηηθά ηακεία. Φξεκαηνδνηήζεθαλ επίζεο έξγα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2000-2006, ησλ 

Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ (θιείζηκν Γ΄ ΚΠΣ) θαη ησλ έξγσλ ηνπ Τακείνπ Σπλνρήο κε ζηφρν 

ηελ έγθαηξε νινθιήξσζή ηνπο.  

 

Οη πιεξσκέο ηνπ ΠΓΔ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζπλνιηθά ζε 7.550  

εθαη. επξψ, απφ ηα νπνία 6.200 εθαη. επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θαη 

απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα ππφινηπα 1.350 εθαη. επξψ γηα έξγα πνπ ρξεκα-

ηνδνηνχληαη ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο. 
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2. Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2012 
 
2.1. Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
 
Έζοδα  
 

Σηφρνο ηεο πνιηηηθήο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012 είλαη ε δηαζθάιηζε θαη 

ελίζρπζε ηελ είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ 

ηεζεί ζην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο.  

 

Σηελ θαηεχζπλζε απηή ζεηηθή επίδξαζε ζηα έζνδα αλακέλεηαη απφ: 

 

 ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο κείσζεο ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ ζην εηζφδεκα ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ  απφ 12.000 ζε 5.000 επξψ, 

 ηελ θαηάξγεζε ηνπ κέηξνπ ηεο έθπησζεο θφξνπ ζε πνζνζηφ 10% επί ηνπ επηπιένλ πνζνχ 

απφ ην αθνξνιφγεην πνπ ζπγθεληξψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ, 

 ηελ επαλαμηνιφγεζε θαη θαηάξγεζε νξηζκέλσλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ θαη εμαηξέζεσλ, 

 ηε δηεχξπλζε ησλ ηεθκεξίσλ θνξνιφγεζεο ζε φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο, 

 ηε ζπλέρηζε ηεο είζπξαμεο εζφδσλ απφ ην ηέινο επηηεδεχκαηνο ζηνπο ειεχζεξνπο επαγ-

γεικαηίεο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην έηνο 2011, 

 ηελ αιιαγή ζην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο, κε ηε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ θαη 

ηελ αχμεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ, 

 ηε ζπλέρηζε ηεο είζπξαμεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο, πνπ είλαη ήδε ζε ηζρχ απφ ην πξνεγνχκελν έηνο, 

 ηελ επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο ζηηο επηρεηξήζεηο κε κεγάιε θεξδνθνξία ηε ρξήζε έηνπο 

2010, 

 ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο εηδηθήο ξχζκηζεο γηα ηα ηδησηηθά ζθάθε, κε παχζε ηεο ηζρχνο 

ηεο άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο, 

 ηελ πιήξε απφδνζε ηνπ κέηξνπ ηεο αιιαγήο ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ ΔΦΚ ζηνλ 

θαπλφ, 

 ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο αχμεζεο ηνπ ζπληειεζηή ΔΦΚ ζην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχ-

ζεο (diesel) ζέξκαλζεο ζε 60 επξψ ην ρηιηφιηηξν γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ζηελ εμνκν-

ίσζε ηνπ ελ ιφγσ ζπληειεζηή κε εθείλν ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (diesel) θί-

λεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

 ηε ζπλέρηζε ηεο είζπξαμεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο απφ ηα θπζηθά 

πξφζσπα, θαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ ζα απνθηεζνχλ ζην 2011,  

 ηελ πιήξε απφδνζε ηνπ κέηξνπ αχμεζεο ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε απφ 13% ζε 

23%, 

 ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ επηβνιήο ΔΦΚ ζην θπζηθφ αέξην, 

 ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ είζπξαμεο αλείζπξαθησλ νθεηιψλ πξνο 

ην Γεκφζην, θαζψο θαη  

 ηελ πιήξε απφδνζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ εθδίθαζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. 

 

Ζ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ, αλακέλεηαη θαη απφ ηηο πξφζζεηεο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

 ηε κείσζε ή θαη θαηάξγεζε νξηζκέλσλ πξφζζεησλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ θαη εμαηξέ-

ζεσλ, 
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 ηελ πιήξε απφδνζε ηνπ έθηαθηνπ εηδηθνχ ηέινπο ειεθηξνδνηνχκελσλ δνκεκέλσλ επηθα-

λεηψλ (ΤΖΓΔ), πνπ είλαη ζε ηζρχ απφ ην 2011 θαη 

 ηελ εμίζσζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ΔΦΚ ζην πεηξέιαην (diesel) ζέξκαλζεο κε εθείλν ηνπ 

πεηξειαίνπ (diesel) θίλεζεο, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012. 

 

Τέινο, αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλακέλνληαη ζηα έζνδα απφ ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

πνπ αθνξνχλ ζην εληαίν κηζζνιφγην θαη ζηηο επηκέξνπο κεηψζεηο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξν-

ρψλ. 

 

Οη πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012 βαζίδνληαη ζηελ 

εθηηκψκελε νλνκαζηηθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ, ζηελ ειαζηηθφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, 

ζηηο πξναλαθεξφκελεο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο, θαζψο θαη ζε επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ επε-

ξεάδνπλ ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο εζφδσλ. 

 

Τα έζνδα, πξν κείσζεο επηζηξνθψλ, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012 (πίλαθαο 3.3) πξνβιέπεηαη 

λα δηακνξθσζνχλ ζηα 58.004 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 3,1% έλαληη ηνπ 2011.  

 

Ζ αχμεζε απηή, είλαη απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο ειήθζεζαλ πξν-

θεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηεί ε ζεκαληηθή επίπησζε ηεο χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο ζηα έζνδα ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

 
Άμεζοι θόποι 

 

Τα έζνδα απφ ηελ άκεζε θνξνινγία πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 23.637 εθαη. επξψ 

εκθαλίδνληαο αχμεζε θαηά 14,3% έλαληη ηνπ 2011. 

 

Τα έζνδα απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ πξνβιέπνληαη απμεκέλα θαηά 27,5% 

ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο πνιιψλ θνξναπαιιαγψλ θαη ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ ηεθκεξίσλ 

θνξνιφγεζεο, αιιά θαη ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ ζηελ θιίκαθα θν-

ξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηα 5.000 επξψ. 

 

Τα έζνδα απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ αλακέλνληαη κεησκέλα θαηά 22% 

ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξή-

ζεσλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ησλ αδηαλέκεησλ θεξδψλ 

απφ 24% ζε 20% γηα ηε ρξήζε 2011.  

 

Μείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 12,5% αλακέλεηαη ζηα έζνδα ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, θπξίσο ιφγσ 

ησλ κεησκέλσλ εηζπξάμεσλ πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ γηα ηνπο δεδνπιε-

πκέλνπο ηφθνπο ησλ νκνιφγσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο θαη εκθαλίδνληαη 

ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. Τα έζνδα απηά, ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλα ην έηνο 2011.  

 

Τα έζνδα απφ θφξνπο ζηελ πεξηνπζία εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά εληζρπκέλα ην έηνο 2012, α-

θελφο δηφηη ην 2011 δελ εηζπξάηηνληαη θαζφινπ έζνδα απφ ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

νηθείνπ έηνπο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, εμαηηίαο ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ 

ηεο πιήξνπο απφδνζεο ηνπ κέηξνπ ηεο επηβνιήο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία, 

κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ, ην νπνίν εθηηκάηαη λα εληζρχζεη ηα έζνδα ηεο ελ ιφγσ θα-

ηεγνξίαο θαηά 2.900 εθαη. επξψ. 

 

Απφ άκεζνπο θφξνπο ΠΟΔ πξνβιέπεηαη λα εηζπξαρζνχλ 2.050 εθαη. επξψ, ζηα ίδηα επίπεδα 

κε ην 2011. 
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Τα έζνδα απφ ινηπνχο άκεζνπο θφξνπο πξνβιέπνληαη κεησκέλα θαηά 20,6%, ιφγσ ηεο απνπ-

ζίαο εζφδσλ απφ ηηο εηζθνξέο γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκν-

ζίνπ, νη νπνίεο απφ 1/1/2012 ζα εηζπξάηηνληαη απφ ην λενζπζηαζέληα Δζληθφ Οξγαληζκφ 

Παξνρψλ Υπεξεζηψλ Υγείαο (ΔΟΠΥΥ). 

 
Έμμεζοι θόποι 

 

Τα έζνδα απφ ηελ έκκεζε θνξνινγία πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 29.087 εθαη. επξψ, 

κεησκέλα θαηά 0,2% ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έζνδα ηνπ 2011.  
 

Τα έζνδα απφ ηνλ ΦΠΑ αλακέλεηαη λα εκθαλίζνπλ κείσζε 2,3% θαη λα αλέιζνπλ ζε 16.510 

εθαη. επξψ. Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο χθεζεο ζηα επίπεδα ηεο θαηαλάισζεο, αλακέλεηαη 

λα κεηξηαζηνχλ ιφγσ ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ αχμεζεο ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ 

ζηελ εζηίαζε θαη ζηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.  

 

Τα έζνδα απφ ινηπνχο θφξνπο ζπλαιιαγψλ πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 1.048 εθαη. επξψ, 

απμεκέλα θαηά 9,7%, ιφγσ ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο απφ ηελ αχμεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ 

ζηα έζνδα απφ ηηο κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ.  
 

Τα έζνδα απφ θφξνπο θαηαλάισζεο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε 10.679 εθαη. επξψ, παξνπ-

ζηάδνληαο αχμεζε θαηά 2,7% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ιφγσ ηεο πιήξνπο απφδν-

ζεο ηεο αχμεζεο ηνπ ΔΦΚ ζηνλ θαπλφ, θαζψο θαη ηεο πεξαηηέξσ αχμεζεο ηνπ ΔΦΚ ζην πεη-

ξέιαην (diesel) ζέξκαλζεο. 

 

Απφ έκκεζνπο θφξνπο ΠΟΔ πξνβιέπνληαη κεησκέλα έζνδα ιφγσ ηεο απνπζίαο εζφδσλ πξν-

εξρφκελσλ απφ ηελ πεξαίσζε αλέιεγθησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηα 

έζνδα ησλ εηψλ 2010 θαη 2011. 

 

Τα έζνδα απφ ινηπνχο έκκεζνπο θφξνπο πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ θαηά 3,1%.  

 
Μη θοπολογικά έζοδα 
 

Τα κε θνξνινγηθά έζνδα αλακέλεηαη λα εκθαλίζνπλ κείσζε 30,2% έλαληη ηνπ 2011 θαη λα 

δηακνξθσζνχλ ζε 3.166 εθαη. επξψ, ιφγσ ηεο απνπζίαο εζφδσλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην 2011 

αιιά δελ επαλαιακβάλνληαη ζην έηνο 2012. Τέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ηα έζνδα απφ ηα πα-

ξάβνια γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε απζαηξέησλ, νη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ θνξέσλ εληφο 

θαη εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο, θαζψο θαη κεξίζκαηα νξγαληζκψλ, νη κεηνρέο ησλ νπνίσλ κε-

ηαβηβάδνληαη ζην Τακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ΑΔ.  
 

Μη ηακηικά έζοδα 

 

Τα έζνδα απφ θαηαξγεζέληεο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 880 

εθαη. επξψ, εκθαλίδνληαο κείσζε 11,3% έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, ιφγσ ηεο κε εκθά-

ληζεο, πιένλ, ζηα έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ κεξίζκαηνο ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ.  Τα 

έζνδα απφ ην πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε 1.174 εθαη. επξψ, θαη ηα έζνδα απφ ΝΑΤΟ ζε 60 εθαη. επξψ. 
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Επιζηποθέρ ασπευζηήηυρ ειζππασθένηυν εζόδυν 

 

Οη επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ ην έηνο 2012 πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσ-

ζνχλ ζηα 3.800 εθαη. επξψ, θαη λα επηζηξέςνπλ ζηα θπζηνινγηθά, γηα ην κέγεζνο ησλ εηζ-

πξάμεσλ, επίπεδα, δεδνκέλνπ φηη δελ ζα επαλαιεθζνχλ ην έηνο 2012, νη απμεκέλνη ζπκςε-

θηζκνί επηζηξνθψλ κε νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην, πνπ είραλ ζπγθπξηαθφ ραξαθηήξα θαη έγηλαλ 

ζην πξνεγνχκελν έηνο.  

 

2.2 Γαπάλεο 
 

Ανάλςζη δαπανών καηά καηηγοπία 
 
Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 

70.405 εθαη. επξψ ην 2012 κεησκέλεο θαηά 666 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην ΜΠΓΣ έηνπο 2012 θαη θαηά 765 εθαη. επξψ ζε ζρέζε 

κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2011.   

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξναλαθεξζείζα κείσζε πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο 

δξαζηηθψλ κέηξσλ πεξηζηνιήο δαπαλψλ ηα νπνία ππεξθαιχπηνπλ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ γηα πιεξσκή ηφθσλ ζε ηακηαθή βάζε (1.000 εθαη. επξψ) 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 

49.185 εθαη. επξψ ην 2012, κεησκέλεο θαηά 1.483 εθαη. επξψ ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο 

εθηηκήζεηο ηνπ ΜΠΓΣ θαη θαηά 2.654 κε εθείλεο ηνπ 2011. 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δαπαλψλ ηνπ 2012 έρεη ζρεδηαζζεί κε γλψκνλα ηε κείσζε ησλ ιε-

μηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία εμφθ-

ιεζεο) θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ (θάησ απφ ελελήληα εκέξεο) ζην 

ρακειφηεξν δπλαηφ χςνο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε επίηεπμε ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ, έρεη ιεθζεί ππφ-

ςε ε εθαξκνγή κηαο ζεηξάο κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ: 

 

 ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ, 

ηελ αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο, ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκβαζηνχρσλ θαη ηελ ε-

θαξκνγή πεξηνξηζκψλ ζηε δηελέξγεηα λέσλ πξνζιήςεσλ, 

 ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ ινηπψλ πξφζζεησλ παξνρψλ κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα, 

 ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, 

 ζην ζπζηεκαηηθφ επαλέιεγρν θαη ηε κείσζε ησλ θνλδπιίσλ επηρνξεγήζεσλ, απνδφζεσλ 

θαη ελ γέλεη κεηαβηβάζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζε θνξείο θαη λνκηθά πξφζσ-

πα,  

 ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δαπά-

λεο πνπ αθνξνχλ: 

- κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ, 

- κηζζψκαηα θηεξίσλ, 

- πξνκήζεηεο θ.ιπ. 

 

Δπηρεηξψληαο κηα πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζηηο αλσηέξσ δαπάλεο θαηά θχξηα θα-

ηεγνξία, ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

 



 

 

 

ΠΡΟΥΔΓΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

36  ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012 

Αποδοσέρ, ζςνηάξειρ και λοιπέρ ππόζθεηερ μιζθολογικού σαπακηήπα παποσέρ 

 

 Ζ εθηίκεζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο γηα ην 2012 εκθαλίδεηαη κεησκέλε θαηά 550 εθαη. 

επξψ ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε ηνπ ΜΠΓΣ. Σπγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη φηη ζα α-

λέιζεη ζε 12.615 εθαη. επξψ έλαληη 13.164 εθαη. επξψ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ΜΠΓΣ. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα 

επηηεπρζεί σο απνηέιεζκα: 

- ηεο αχμεζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο απφ 37,5 ζε 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα, 

- ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκβαζηνχρσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαηά 50% ην 2011 

(επίπησζε ζην 2012) θαη θαηά 10% ην 2012, 

- ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ ιήςεο ηεο κηζζνινγηθήο σξίκαλζεο απφ ηνπο ππαιιή-

ινπο ηνπ Γεκνζίνπ, 

- ηεο θαηάξγεζεο  ζεκαληηθνχ αξηζκνχ  θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη ηνπ επαλαπξνζ-

δηνξηζκνχ ησλ ζέζεσλ επζχλεο, 

- ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο ησλ ελφπ-

ισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, 

- ηεο θαζηέξσζεο ηεο δπλαηφηεηαο ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο ζην Γεκφζην θαη 

ηεο δπλαηφηεηαο παξνρήο αδεηψλ άλεπ απνδνρψλ ζην πξνζσπηθφ γηα εξγαζία εθηφο 

ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

Λφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κηζζνινγη-

θνχ θφζηνπο ε εμνηθνλφκεζε ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε δαπάλε έηνπο 2011 αλέξρεηαη 

ζε 1.267 εθαη. επξψ.  

 

 Οη δαπάλεο γηα θαηαβνιή ζπληάμεσλ απμάλνληαη θαηά 106 εθαη. επξψ ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζρεηηθή εθηίκεζε ηνπ ΜΠΓΣ θαη θαηά 77 ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεσλ 

γηα ην έηνο 2011. Σπγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 6.577 εθαη. επξψ έλαληη 

6.471 εθαη. επξψ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην ΜΠΓΣ αληίζηνηρα, σο απνηέιεζκα ησλ λέσλ 

ξπζκίζεσλ πνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα επηθέξνπλ αχμεζε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπληαμηνχρσλ.   

 

 Ζ δαπάλε γηα θαηαβνιή πξφζζεησλ παξνρψλ κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα εθηηκάηαη φηη ζα 

κεησζεί θαηά 406 εθαη. επξψ έλαληη ηεο ζρεηηθήο εθηίκεζεο ζην ΜΠΓΣ θαη θαηά 572 ε-

θαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε γηα ην 2011. Σπγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη φηη 

ζα πεξηνξηζηνχλ ζε 775 εθαη. επξψ έλαληη 1.180 εθαη. επξψ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ΜΠΓΣ θαη 1.347 ζε ζρέζε κε  ην 2011. 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα 

επηηεπρζεί σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα θαηα-

βνιή πξφζζεησλ απνδεκηψζεσλ γηα: 

- ζπκκεηνρή ζε ακεηβφκελεο επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα, 

- ππεξσξηαθή εξγαζία, γηα εξγαζία θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο θαη ηηο εμαηξέζηκεο εκέ-

ξεο, θαζψο θαη γηα εξγαζία πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ ηελ εβδνκάδα, 

- θαηαβνιή πξφζζεησλ παξνρψλ θαη επηδνκάησλ απφ θαηαξγεζέληεο κε ην λ.3697/2008 

εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη 

- θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο ινηπψλ πξφζζεησλ θαη παξεπφκελσλ παξνρψλ. 
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Αζθάλιζη, πεπίθαλτη και κοινυνική πποζηαζία 

 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ην 2012 ζα αλέιζνπλ ζε 15.910 εθαη. επξψ απμεκέλεο θαηά 

738 εθαη. επξψ ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε ΜΠΓΣ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξφζ-

ζεησλ αλαγθψλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

Σεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο ζηηο δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, αλακέλεηαη φηη ζα πξνέιζν-

πλ απφ ηελ πηνζέηεζε εθαξκνγήο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχ-

καηα. 

 
Επισοπηγήζειρ, λειηοςπγικέρ και λοιπέρ καηαναλυηικέρ δαπάνερ 

 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 165 εθαη. επξψ ην 2012 ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζρεηηθή εθηίκεζε ΜΠΓΣ. Σε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηήζεσλ ηνπ 2011 είλαη απ-

μεκέλεο κφιηο θαηά 40 εθαη. επξψ.  Σπγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 7.344 εθαη. 

επξψ έλαληη 7.509 εθαη. επξψ. 

 

Δηδηθφηεξα, ζε αληηζηνηρία κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΜΠΓΣ: 

 

 νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ απνδφζεηο ζηελ ΔΔ εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 118 εθαη. 

επξψ, 

 νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ επηδνηήζεηο γεσξγίαο εθηηκάηαη φηη ζα απμεζνχλ θαηά 10 εθαη. 

επξψ, 

 νη δαπάλεο ΝΑΤΟ εθηηκάηαη φηη ζα απμεζνχλ θαηά 25 εθαη. επξψ θαη 

 νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο εθηηκάηαη φηη ζα απμεζνχλ θαηά 49 εθαη. επξψ ιφγσ θπξίσο ηεο 

επηδφηεζεο εηζηηεξίνπ κεηαθίλεζεο θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ.   

 

Οη ινηπέο ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα δαπάλεο, ην χςνο ησλ νπνίσλ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν δε-

ίθηε κέηξεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ, ζα δη-

ακνξθσζνχλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε ΜΠΓΣ γηα ην 

2012. Ζ εμνηθνλφκεζε εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιη-

ηηθψλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα: 

 

- κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, ιφ-

γσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θαηαβνιή ζην 

πξνζσπηθφ ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο θαη πξφζζεηεο απνδεκίσζεο γηα δηαλπθηέξεπζε, 

- θαηαβνιή κηζζσκάησλ γηα ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ κέζσ λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνπ 

πξνβιέπεη κείσζε ησλ θαηαβαιιφκελσλ κηζζσκάησλ θαηά 20%. Δπηπξφζζεηα, φπνπ ην 

επηηξέπνπλ νη θηεξηαθέο ζπλζήθεο, έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε κεηαζηέγαζε ππεξεζηψλ ζε 

ηδηφθηεηα θηήξηα θαζψο θαη ε αλαδηνξγάλσζε θαη ζπζηέγαζε ππεξεζηψλ, 

- πξνκήζεηα θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ κε δεκηνπξγία θεληξν-

πνηεκέλσλ θνξέσλ πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνκεζεηψλ αλά ππνπξγείν θαη εθπφλεζεο 

πξνγξακκάησλ κείσζεο ηνπ θφζηνπο πξνκεζεηψλ θαηά έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ θαη’ έηνο, 

- ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηαρπδξνκηθά έμνδα, κε επίζπεπζε ηεο έληαμεο ησλ ππεξεζηψλ ζην 

δίθηπν «Σχδεπμηο», ηελ πξνγξακκαηηδφκελε ζχλαςε ζπκβνιαίσλ κε παξφρνπο ζηαζεξήο 

θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο κε επλντθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο, θαζψο θαη ηελ πεξηθνπή 

ησλ ηαρπδξνκηθψλ εμφδσλ, 

- δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, ζέξκαλζεο θαη θνηλνρξήζησλ κε εμνξζνινγηζ-

κφ ηεο ρξήζεο θαη ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθ-

ηφ, 
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- πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, εηδψλ ζπληήξεζεο θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη 

- πξνκήζεηα ραξηηνχ, εληχπσλ, γξαθηθήο χιεο, εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο αλακέλνληαη λα επέιζνπλ απφ πξνγξακκα-

ηηδφκελεο ζπγρσλεχζεηο ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ κε δξάζεηο φπσο: 

- λένο εθπαηδεπηηθφο ράξηεο ηεο ρψξαο, κε ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ, ΑΔΗ, ΤΔΗ θ.ιπ., 

- επαλαμηνιφγεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπγρψλεπζε θνξέσλ κε επηθαιππηφκελεο αξκνδη-

φηεηεο θαη θνξέσλ πνπ ππνιεηηνπξγνχλ. 

 

Οη δξάζεηο απηέο, ζα επηθέξνπλ πεξαηηέξσ εμνηθνλνκήζεηο ζε θαηεγνξίεο δαπαλψλ φπσο α-

πνδνρέο, κηζζψκαηα θηεξίσλ, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, πξνκήζεηεο θαη επηρνξεγήζεηο. 

 

Δπηπιένλ, νη δαπάλεο γηα επηρνξεγήζεηο θνξέσλ ην 2012 εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 8 

εθαη. επξψ. 

 
Αποδιδόμενοι πόποι 

 

Οη δαπάλεο απηέο παξνπζηάδνληαη κεησκέλεο θαηά 1.163 εθαη. επξψ ην 2012 ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε ζην ΜΠΓΣ θαη θαηά 599 εθαη. επξψ ζπγθξηηηθά κε ηελ εθηίκεζε 

πξαγκαηνπνηήζεσλ ηνπ 2011 σο απνηέιεζκα αληίζηνηρεο κείσζεο ησλ εθηηκψκελσλ θαζα-

ξψλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  
 
Δαπάνερ ηόκυν 

 

Οη δαπάλεο γηα πιεξσκή ηφθσλ, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα έζνδα απφ ηηο πξνγξακκαηηζ-

κέλεο απνθξαηηθνπνηήζεηο, αλέξρνληαη ζε 17.900 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 1.000 εθαη. 

επξψ ζε ζχγθξηζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε ζην ΜΠΓΣ θαη θαηά 1.600 κε ηηο εθηηκήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεσλ ηνπ 2011. 
 
Δαπάνερ για ςλοποίηζη εξοπλιζηικών ππογπαμμάηυν Υποςπγείος Εθνικήρ Άμςναρ 

 

Οη δαπάλεο ζε ηακεηαθή βάζε γηα ηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ην Υπνπξγείν 

Δζληθήο Άκπλαο παξνπζηάδνπλ κείσζε 200 εθαη. επξψ ην 2012 ζπγθξηηηθά κε απηέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ΜΠΓΣ. 

 

2.3 Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
 
Τν ΠΓΔ ρξεκαηνδνηεί ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο κε έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαλέσζε θαη ηελ αχμεζε ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπλε-

πψο ζηεξίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο ζε καθξνρξφ-

ληα βάζε. 

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεη ηηο αθφινπζεο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο: 

 

 ηα έξγα ππνδνκήο θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, 

 ηηο δξάζεηο ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

 ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, 

 ηνπο πφξνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο (ΣΑΤΑ 

θαη «ΔΛΛΑΓΑ»). 
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Δπίζεο, εληζρχνληαη νη πνιηηηθέο ησλ ππνπξγείσλ (αιιά θαη ησλ πεξηθεξεηψλ) πνπ ρξεηάδνλ-

ηαη εζληθνχο πφξνπο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (π.ρ. Υπνπξγείν Πα-

ηδείαο, Υπνπξγείν Υγείαο θ.α.). 

 

Με ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2012 ζα ζπλερηζζεί ε πξνζπάζεηα γηα ηε κείσζε ηνπ ειιε-

ίκκαηνο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ κεγάισλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην θξάηνο θαη ζηελ νηθν-

λνκία, ζχκθσλα θαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ 3845/2010 «Μέη-

ξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-κέιε 

ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν» θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηνχ.  

 

Τν έηνο 2012, βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο ησλ πφξσλ ηνπ 

ΔΣΠΑ ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ 

ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  Ο ζηφρνο γηα ην 2012 απαηηεί ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΓΔ 

κε απφιπην πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηφρεπζε κέζσ ηεο λέαο δηαδηθαζίαο πιεξσκψλ ησλ ζπγ-

ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΔΣΠΑ πνπ ήδε ιεηην-

πξγεί θαη ηεξείηαη ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξν έιεγρν αιιά θαη 

νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ δεκφζησλ πφξσλ.  

 

Ο Κεληξηθφο Λνγαξηαζκφο ΔΣΠΑ ζα εθαξκνζηεί γηα δεχηεξε ρξνληά  γηα φια ηα έξγα ΔΣΠΑ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζε ΣΑ/8 θαη  ΣΑ/9. Δμαηξν-

χληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΔΣΠΑ ηα έξγα πνπ είλαη ζπγρξεκαην-

δνηνχκελα απφ άιινπο πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πιελ ησλ αλσηέξσ Τακείσλ. Δμαη-

ξνχληαη επίζεο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΔΣΠΑ ηα έξγα ηνπ Δπηρεηξε-

ζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Τξνθίκσλ (ΣΑΔ082/8, ΣΑΔ 282/8, ΣΑΔ 081/8, ΣΑΜ 081/8), θαζψο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο (ΣΑΔ 086/8) (αξκνδηφηεηαο ΟΠΔΚΔΠΔ), ηα νπνία ζα εμαθνινπζή-

ζνπλ λα παξακέλνπλ ζηηο ΣΑ/8. 

 

Τν ΠΓΔ 2012 πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ηα 7.700 εθαη. επξψ, απμεκέλν θαηά 2% ζε ζρέζε κε 

ην 2011.  Οη δαπάλεο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ην 3,6 % ηνπ ΑΔΠ θαη θαηαλέκνληαη ζε 6.000 

εθαη. επξψ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη απφ πφξνπο ηεο  Δπ-

ξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε 1.700 εθαη. επξψ γηα ηα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηη-

θά απφ εζληθνχο πφξνπο.  

 

Ζ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πξνσζείηαη κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκά-

ησλ ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013. Σε φ,ηη αθνξά ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΣΠΑ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί 

ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο, ηεο πγείαο θαη 

ηεο πξφλνηαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνπ-

ξηζκνχ), ησλ έξγσλ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ φπσο 

ηα νδηθά έξγα, νη ζηδεξφδξνκνη, ην κεηξφ θ.ιπ., θαζψο  θαη ζηα έξγα ππνδνκψλ ησλ ΟΤΑ Α’ 

θαη Β΄ βαζκνχ φιεο ηεο ρψξαο θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο γηα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 

κε ηελ εθαξκνγή κεηαμχ άιισλ ηνπ λ. 3852/2010 γηα ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.  

 

Σρεηηθά κε ην ΠΓΔ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο θαη ζα θζάζεη 

ζηα 1.700 εθαη. επξψ ην 2012, ε επηινγή ησλ έξγσλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ζπκπιεξσκαηη-

θφηεηα, ηηο ζπλέξγηεο θαη ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπγρξεκα-

ηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ θαη κε γλψκνλα ηνπο πεξηνξηζκέλνπο  πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

Γξάζεηο  πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζη-

αο δηνίθεζεο θαζψο θαη ζηελ πινπνίεζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο πιένλ επάισηεο 
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νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (θνηλσληθή πξφλνηα, ιατθή θαηνηθία, θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, 

δσξεάλ θξαηηθή αξσγή ζηνπο ζεηζκφπιεθηνπο θαη δσξεάλ θξαηηθή αξσγή γηα ηελ απνθα-

ηάζηαζε παιηλλνζηνχλησλ απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θ.ιπ.) ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

απφ ην ΠΓΔ 2012, θαζψο θαη έξγα γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε ππνδνκέο θαη εληζρχζεηο 

ζε πιεγέληεο απφ ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

 

Σηνλ πίλαθα 3.5 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ΠΓΔ απφ ην 2002 έσο ην 2012 θαη 

ε πνζνζηηαία (%) ζπκκεηνρή ηνπ ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο ρψξαο. 

 

Πίλαθαο 3.5  Γηαρξνληθή εμέιημε ΠΓΔ (2002-2012) 
(ζε εθαη. επξψ) 

Έηε 
ΠΓΔ Μεηαβνιή % 

ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελν 
έηνο 

Χο % 
ηνπ ΑΔΠ Λνηπνί 

εζληθνί πφξνη 
πγρξεκαηνδνηνχκελν χλνιν 

2002 3.131 3.883 7.014 - 4,5 
2003 3.974 4.461 8.435 20,3 4,9 
2004 4.639 4.883 9.522 12,9 5,1 
2005 2.569 4.955 7.524 -21,0 3,9 
2006 2.673 5.511 8.184 8,8 3,9 
2007 2.763 6.046 8.809 7,6 3,9 
2008 2.559 7.065 9.624 9,3 4,1 
2009 2.455 7.133 9.588 -0,4 4,1 
2010 2.218 6.236 8.454 -11,8 3,7 
2011 1.350 6.200 7.550 -10,6 3,3 
2012 1.700 6.000 7.700 2,0 3,6 

Πηγή:  ΠΔΕ, ΓΔΟΠ 

 

Πίλαθαο 3.6  Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ΠΓΔ 
(ζε εθαη. επξψ) 

Πεγέο εζφδσλ 
2010 

Πξαγκαη/ζεηο 
2011 

Δθηηκήζεηο 
2012 

Πξνβιέςεηο 

Μεηαβνιή % 

2011/2010 2012/2011 
      

Έζνδα δεκφζησλ επελδχζεσλ 3.072 3.322 4.860 8,2 46,3 
      

Ίδηα έζνδα 271 150 200 -44,6 33,3 
      

Δπηρνξεγήζεηο ΔΔ 2.801 3.172 4.660 13,3 46,9 
- ΕΣΠΑ (1.732) (1.805) (2.371) (4,2) (31,4) 
- Σαμείο ςνοσήρ (569) (553) (1.045) (-2,8) (89,0) 
- ΕΚΣ (296) (538) (819) (81,8) (52,2) 
- Λοιπά (1) (0) (0)   
- Ππόγπαμμα αλληλεγγύηρ και διασείπιζηρ 

μεηαναζηεςηικών ποών 
(37) (31) (36) (-16,2) (16,1) 

- ΕΓΣΑΑ (2007-2013) (166) (226) (359) (36,1) (58,8) 
- ΕΣΑ (2007-2013) (0) (20) (30)  (50,0) 
      

Πηζησηηθά έζνδα θαη αχμεζε ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ 

5.382 4.228 2.840 -21,4 -32,8 
      

χλνιν 8.454 7.550 7.700 -10,7 2,0 

Πηγή: Ειδική Τπηπεζία Απσή Πληπυμήρ 
 Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν: Οπγανιζμόρ Πληπυμών και Ελέγσος Κοινοηικών Ενιζσύζευν Πποζαναηολιζμού και Εγγςή-

ζευν (ΟΠΕΚΕΠΕ). 
 Τπεύθςνερ Απσέρ ηυν Τποςπγείυν Εζυηεπικών, Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη και Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ για ηα Σαμεία ηυν Μεηαναζηε-

ςηικών Ροών. 

 

Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΓΔ θαηά ηα έηε 2010, 2011 θαη 2012 θαη ηα αληίζηνηρα πνζά 

εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.6 Τα έζνδα απφ ηηο επηρνξεγήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθ-

ηηκάηαη φηη ζα θζάζνπλ ηα 3.172 εθαη. επξψ ην 2011 θαη αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζηα 4.660 

εθαη. επξψ ην 2012, δειαδή αχμεζε ησλ εηζξνψλ απφ ηελ ΔΔ θαηά 46,9%. 
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ΓΗΜΟΙΟ ΧΡΔΟ 
 

 

 

 

Η επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο επεξεάδεη άκεζα θαη ηηο 

ρξεκαηαγνξέο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη από έληνλε κεηαβιεηόηεηα παξά ηα απζηεξά δε-

κνζηνλνκηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη από ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα ιηηόηεηαο. 

 

Οη αλεπηπγκέλεο ρώξεο ελίζρπζαλ ην ρξεκαηνπηζησηηθό ηνπο ζύζηεκα κε δηάθνξα ρξεκα-

ηννηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ αύμεζε ηνπ ύςνπο ηνπ ζπ-

λνιηθνύ ρξένπο ηνπο. Σην ρώξν ηεο επξσδώλεο, ε δηαθνξά ησλ επηηνθίσλ (spreads) εμαθνιν-

πζεί λα παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα, αθόκα θαη ζε εύξσζηεο νηθνλνκίεο παξά ηα πξνγξάκ-

καηα ζηαζεξνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηώλ ηνπο. 

 

Οη δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ θαηά ην έηνο 2011 θαιύπηνληαη από ηα θξά-

ηε-κέιε ηεο Επξσδώλεο θαη ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν κε δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, κέζσ 

ηνπ Μεραληζκνύ Σηήξημεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (λ.3845/2010). 

Τν θόζηνο δαλεηζκνύ εθθξαδόκελν σο πεξηζώξην πάλσ από ηα αληίζηνηρεο δηάξθεηαο επξσ-

πατθά επηηόθηα θπκαίλεηαη από 300 έσο 400 κνλάδεο βάζεο. Τν θόζηνο απηό αλακέλεηαη λα 

κεησζεί θαηά 100 κνλάδεο βάζεο από 16/6/2011, αθνύ πξώηα εγθξηζεί από όια ηα θνηλνβνύ-

ιηα ηεο επξσδώλεο ε ζύκβαζε επηκήθπλζεο ηνπ δαλείνπ ησλ 80 δηζ. επξώ. Ταπηόρξνλα, ην 

Ειιεληθό Δεκόζην δηαηεξεί ηελ παξνπζία ηνπ ζηηο αγνξέο ρξεκαηνδνηώληαο κέξνο ησλ α-

λαγθώλ ηνπ κε κεληαίεο εθδόζεηο βξαρπρξόλησλ ηίηισλ Εληόθσλ Γξακκαηίσλ  Ειιεληθνύ 

Δεκνζίνπ (ΕΓΕΔ) δηάξθεηαο 13 θαη 26 εβδνκάδσλ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαιεθζεί κέζσ ηνπ 

Μεραληζκνύ Σηήξημεο δάλεηα ζπλνιηθνύ ύςνπο 65 δηζ. επξώ, ελώ αλακέλεηαη ε αλάιεςε  

πνζώλ ύςνπο 13 δηζ. επξώ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011.  Παξάιιεια, ζα ζπλερηζηεί ε πνιηηηθή 

έθδνζεο ηίηισλ ΕΓΕΔ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

 

Η απόθαζε ηεο ζπλόδνπ θνξπθήο ηεο 21εο Ινπιίνπ 2011 πξνβιέπεη ηελ εζεινληηθή αληαιια-

γή νκνιόγσλ (PSI) ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξίπνπ 130 δηζ. επξώ πνπ 

ιήγνπλ έσο ην 2020 κε λέα νκόινγα 30εηνύο δηάξθεηαο ιήμεο ην 2041. Η αληαιιαγή ησλ ν-

κνιόγσλ αλακέλεηαη λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο αλαρξεκαηνδόηεζεο ηνπ 

ρξένπο γηα ην έηνο 2012. 

 

Ο δαλεηζκόο ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ γηα ην 2012 ζα ζπλερίζεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ηεο αλάιεςεο δαλείσλ από ην Μεραληζκό Σηήξημεο θαη ηνπ λένπ δαλείνπ πνπ απνθαζίζηεθε 

ζηε ζύλνδν θνξπθήο ηνπ Ινπιίνπ θαη αλακέλεηαη λα εγθξηζεί από ηα εζληθά θνηλνβνύιηα ησλ 

θξαηώλ-κειώλ ηεο επξσδώλεο. Παξάιιεια ζα ζπλερηζηεί ε έθδνζε βξαρπρξόλησλ ηίηισλ 

ΕΓΕΔ. Σηαζεξή πξόζεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ είλαη ε πξνζθπγή ζε δαλεηζκό ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ.  
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1. Γημόζιο σπέορ 
 

Σο σπέορ ηηρ κενηπικήρ και γενικήρ κςβέπνηζηρ 
 

Τν ρξένο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2011 εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζηα 

373.220 εθαη. επξώ ή 169,4% ηνπ ΑΕΠ, έλαληη 340.286 εθαη. επξώ ή 147,8% ηνπ ΑΕΠ ην 

2010, παξνπζηάδνληαο αύμεζε ην 2011 θαηά 21,6% πεξίπνπ ηνπ ΑΕΠ. Τν έηνο 2012 ην ύςνο 

ηνπ ρξένπο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πξνβιέπεηαη όηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 391.420 εθαη. επξώ 

ή 181,8% ηνπ ΑΕΠ, παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 12,4% ηνπ ΑΕΠ έλαληη ηνπ 2011. 

 

Σην ύςνο ηνπ ρξένπο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ 2011 έρεη πεξηιεθζεί ε έθδνζε νκνιόγσλ 

γηα ηελ εμόθιεζε ππνρξεώζεσλ θπξίσο πξνο ηα λνζνθνκεία (λ. 3867/2010) γηα ηελ πεξίνδν 

2007-2009 θαη ινηπνύο θνξείο ύςνπο 4,152 δηζ. επξώ. Τν ύςνο απηό αλακέλεηαη λα απμεζεί 

από ηελ αλάιεςε ρξεώλ ηνπ ΟΣΕ θαη ΟΑΣΑ βάζεη δηαηάμεσλ λόκσλ θαη ηε δηαγξαθή ηνπο 

από ην ρξένο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA πνπ εκθαλίδνληαη κέρξη ζήκεξα (πίλαθαο 4.1). 

 

Τν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζην ηέινο ηνπ 2011 εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζηα 356.520 

εθαη. επξώ ή 161,8% ηνπ ΑΕΠ, έλαληη 328.588 εθαη. επξώ ή 142,8% ηνπ ΑΕΠ ην 2010, πα-

ξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 19,1% ηνπ ΑΕΠ. Τν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ηνπ έηνπο 

2012 πξνβιέπεηαη όηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 371.920 εθαη. επξώ ή 172,7% ηνπ ΑΕΠ, παξνπζη-

άδνληαο αύμεζε θαηά 10,9% ηνπ ΑΕΠ έλαληη ηνπ 2011 (πίλαθαο 4.1). 

 

Πίνακαρ 4.1 ύνθεζη και εξέλιξη δημόζιος σπέοςρ 
(ζε εκαη. εςπώ) 

  
2007 2008 2009 2010 2011* 2012** 

Χξένο ζε επξώ 238.042 260.439 297.264 334.273 364.420 381.220 

Χξένο ζε λνκίζκαηα εθηόο δώλεο επξώ 1.916 1.632 1.260 6.013 8.800 10.200 

Α. Χπέορ κενηπικήρ διοίκηζηρ 239.958 262.071 298.524 340.286 373.220 391.420 

(υρ % ηος ΑΔΠ) 105,7% 110,6% 127,0% 147,8% 169,4% 181,8% 

Β.  Χξένο ΝΠΔΔ, θέξκαηα θ.ιπ. κείνλ επελδύζεηο ζε ηίηινπο ΕΔ 22.321 25.147 24.814 13.475 10.180 8.936 

Γ. Χπέορ κενηπικήρ κςβέπνηζηρ καηά ESA (A+B) 262.279 287.218 323.338 353.761 383.400 400.356 

(υρ % ηος ΑΔΠ) 115,5% 121,2% 137,6% 153,7% 174,0% 185,9% 

Γ. Χξένο ΟΣΑ, ΟΚΑ κείνλ ελδνθπβεξλεηηθό ρξένο -22.915 -24.900 -24.632 -25.173 -26.880 -28.436 

Σ. Χπέορ γενικήρ κςβέπνηζηρ (Γ+Γ) 239.364 262.318 298.706 328.588 356.520 371.920 

(υρ % ηος ΑΔΠ) 105,4% 110,7% 127,1% 142,8% 161,8% 172,7% 

ΑΕΠ  227.074 236.917 235.017 230.173 220.319 215.310 

 * Εθηηκήζεηο 
 ** Πξνβιέςεηο 
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Γομή και σαπακηηπιζηικά ηος σπέοςρ ηηρ κενηπικήρ διοίκηζηρ 
 

Ο ρξνληθόο νξίδνληαο ησλ ιήμεσλ ηνπ ρξένπο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηηο 31/08/2011 εθηε-

ίλεηαη κέρξη ην έηνο 2057 (δηάγξακκα 4.1). 
 

Γιάγπαμμα 4.1   Χπονοδιάγπαμμα λήξηρ σπέοςρ ηηρ κενηπικήρ διοίκηζηρ 

ηην 31/08/2011 (ζε εκαη. εςπώ) 
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Σίηλοι ΔΓ ζηο εζυηεπικό ζε εςπώ Σίηλοι ΔΓ ζηο εξυηεπικό και δάνεια (εςπώ και ζςνάλλαγμα)

 
 
* Δελ έρεη ελζσκαησζεί ε επηκήθπλζε ηνπ δαλείνπ 80 δηζ. επξώ από ΕΕ, θαζώο δελ έρεη αθόκε εγθξηζεί από όια ηα Κνηλνβνύιηα ε 

ζρεηηθή ζύκβαζε. 
** Σν ρξνλνδηάγξακκα ιήμεο ρξένπο αλακέλεηαη λα κεηαβιεζεί ξηδηθά κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο επηκήθπλ-

ζεο ηνπ δαλείνπ 80 δηζ. επξώ από ΕΕ. 

 

 

Γαπάνερ εξςπηπέηηζηρ σπέοςρ 
 

Οη δαπάλεο γηα ηόθνπο ηνπ ρξένπο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο σο πνζνζηό ηνπ ΑΕΠ παξνπζηά-

δνπλ αλνδηθή πνξεία κεηά ην 2007. Τν 2008 παξαηεξήζεθε άλνδνο ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ 

ρξένπο γηα θάιπςε ειιεηκκάησλ, όπσο θαη ηα έηε 2009 θαη 2010 ιόγσ θαη ηεο ύθεζεο. Γηα ην 

2011, νη δαπάλεο γηα ηόθνπο εθηηκάηαη όηη ζα θζάζνπλ ζην 7,4% σο πνζνζηό ηνπ ΑΕΠ, ελώ 

γηα ην 2012 πξνβιέπεηαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην 8,3% σο πνζνζηό ηνπ ΑΕΠ, ιόγσ ηεο αύμεζεο 

ηνπ ύςνπο ηνπ ρξένπο (πίλαθαο 4.2). 

 

 

Πίνακαρ 4.2  Ύτορ δαπανών για ηόκοςρ σπέοςρ κενηπικήρ διοίκηζηρ 
(με παπεμβάζειρ) 

(ποζά ζε εκαη. εςπώ) 

 2007 2008 2009 2010 2011* 2012** 

 Σόθνη 9.796 11.207 12.325 13.223 16.300 17.900 

 σο  % ηνπ ΑΕΠ 4,3% 4,7% 5,2% 5,7% 7,4% 8,3% 

*  Εθηηκήζεηο 
** Πξνβιέςεηο 
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2. Δπίπηυζη αποθάζευν ηηρ ςνόδος Κοπςθήρ ηηρ 21ηρ Ιοςλίος 2011 (PSI – EFSF) 
 

Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Σπλόδνπ Κνξπθήο ηεο 21εο Ινπιίνπ 2011 ηνπ πξνγ-

ξάκκαηνο αληαιιαγήο νκνιόγσλ πεξίπνπ 130 δηζ. επξώ (PSI), ρξεκαηνδόηεζεο από EFSF, 

εμόθιεζεο ησλ λέσλ νκνιόγσλ από άιιν ίδξπκα ΑΑΑ, θ.ιπ., αλακέλεηαη λα δηαθνξνπνηή-

ζνπλ ηα κεγέζε ηνπ ρξένπο (ύςνο ρξένπο, ηόθσλ, ιεθηόηεηα, κέζε δηάξθεηα δσήο θ.ιπ.) γηα 

ηα έηε 2011 θαη 2012. 

 

Τν κέγεζνο ησλ αλσηέξσ δηαθνξνπνηήζεσλ ζα θαζνξηζηεί από ηελ απάληεζε ηεο Eurostat ζε 

εξώηεκα πνπ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ ρξένπο θαη ησλ ηόθσλ ηνπ παξα-

πάλσ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

3. Οι αγοπέρ ηίηλυν ηος Δλληνικού Γημοζίος 
 

Οη απνδόζεηο ησλ καθξνπξόζεζκσλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ θαηεγνξίαο ΑΑΑ ηεο δώλεο ηνπ επ-

ξώ κεηώζεθαλ ζεκαληηθά, όπσο θαη ησλ καθξνπξόζεζκσλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ ησλ ΗΠΑ. Η 

εμέιημε απηή αληαλαθινύζε ηελ θαζνδηθή αλαζεώξεζε ησλ πξνζδνθηώλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ κεγάισλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηώλ, θαζώο θαη ηελ απμεκέλε πξνζπκία ησλ επελδπηώλ 

γηα ηνπνζεηήζεηο ζε αζθαιέζηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Επηπιένλ, ε ζεκαληηθή θιηκάθσζε 

ησλ εληάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξίζε ζηηο αγνξέο θξαηηθώλ ρξενγξάθσλ θαη ηελ ππν-

βάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ ΗΠΑ από έλαλ νίθν αμηνιόγεζεο βάξπλε ην θιί-

κα ζηηο αγνξέο. Η αβεβαηόηεηα γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο νκνιόγσλ απμήζεθε 

θαη νη δηαθνξέο ησλ απνδόζεσλ ησλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ εληόο ηεο δώλεο ηνπ επξώ δηεπξύλ-

ζεθαλ ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο. 

 

Ππυηογενήρ αγοπά ηίηλυν 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ην ειιεληθό δεκόζην πξνρώξεζε ζηελ έθδνζε ηίηισλ βξαρππξό-

ζεζκεο δηάξθεηαο. Η βξαρππξόζεζκε ρξεκαηνδόηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε εθδόζεηο εληό-

θσλ γξακκαηίσλ δηάξθεηαο 13 θαη 26 εβδνκάδσλ. 

 

Καηά ην έηνο 2011, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ πξνέβε ζηελ έθδνζε εηδηθώλ νκνινγηαθώλ 

δαλείσλ γηα ηε ξύζκηζε νθεηιώλ, ελώ δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε έθδνζε νκνιόγσλ κέζσ δε-

κνπξαζίαο ή θνηλνπξαμίαο ζηελ πξσηνγελή αγνξά. 

 

Από ην Μεραληζκό Σηήξημεο αληιήζεθαλ, κέρξη 31/8/2011, ζπλνιηθά 33,5 δηζ. επξώ. 

 

Γεςηεπογενήρ αγοπά ηίηλυν 
 

Η κέζε εκεξήζηα αμία ησλ ζπλαιιαγώλ ζην Σύζηεκα Άπισλ Τίηισλ (ΣΑΤ), ζην νπνίν πεξη-

ιακβάλνληαη νη ζπλαιιαγέο ζηελ Ηιεθηξνληθή Δεπηεξνγελή Αγνξά Τίηισλ (ΗΔΑΤ) θαη ζηελ 

εμσρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ηίηισλ (over the counter), ην β΄ ηξίκελν ηνπ 2011 δηακνξθώζεθε 

ζε 7,173 δηζ. επξώ, έλαληη 7,550 δηζ. επξώ πνπ ήηαλ ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2011. 

 

Τν β΄ ηξίκελν, ην 81,5% ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο επηθεληξώζεθε ζηνπο βξαρππ-

ξόζεζκνπο ηίηινπο δηάξθεηαο κέρξη 5 εηώλ, ην 11,2% ζηνπο κεζνπξόζεζκνπο ηίηινπο δηάξθε-

ηαο 5-10 εηώλ θαη ην 7,3% ζηνπο καθξνπξόζεζκνπο ηίηινπο δηάξθεηαο άλσ ησλ 10 εηώλ. 
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Η ζύλζεζε ηεο νκάδαο ησλ βαζηθώλ δηαπξαγκαηεπηώλ αγνξάο θαηά ην ηξέρνλ έηνο απνηειεί-

ηαη από 5 ειιεληθά θαη 17 δηεζλή  πηζησηηθά ηδξύκαηα. Τα 16 από ηα δηεζλή πηζησηηθά ηδξπ-

καηα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΗΔΑΤ από ηελ έδξα ηνπο ζην εμσηεξηθό.  
 

 

 

4. Βαζικέρ καηεςθύνζειρ δανειζμού και διασειπιζηικών ζηόσυν για ηο 2012 
 

Οη δαλεηαθέο αλάγθεο γηα αλαρξεκαηνδόηεζε ηνπ ρξένπο ην 2012, κεηά ηελ  εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εζεινληηθήο αληαιιαγήο νκνιόγσλ (PSI), αλακέλεηαη λα κεησζνύλ ζεκαληηθά, 

θαηά ην πνζό ησλ νκνιόγσλ πνπ ζα αληαιιαγνύλ.  

 

Η θάιπςε ησλ δαλεηαθώλ αλαγθώλ γηα ην 2012 ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά θύξην ιόγν κέζσ 

ησλ δαλείσλ ηνπ Μεραληζκνύ Σηήξημεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΔΝΤ θαη εθδόζεσλ 

βξαρππξόζεζκσλ ηίηισλ ηνπ ΕΔ. 

 

Κύξην ζηόρν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο ζε βάζνο ηξηεηίαο απνηειεί ε αληηζηάζκη-

ζε θηλδύλσλ πνπ απνξξένπλ από ηελ πηζαλή αύμεζε ησλ βξαρπρξόλησλ επηηνθίσλ, θαζώο θαη 

ε εμάιεηςε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ από ηπρόλ δπζκελείο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαι-

ιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ έλαληη ηνπ επξώ. Με ηελ αληηζηάζκηζε ησλ αλσηέξσ θηλδύλσλ επηδη-

ώθεηαη ε βειηίσζε ηεο πξνβιεςηκόηεηαο ησλ κειινληηθώλ ρξεκαηνξξνώλ εμππεξέηεζεο 

ρξένπο θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ύςνπο ηνπ ρξένπο πνπ έρεη ζπλαθζεί ζε μέλν λόκηζκα. 

 

Ο δαλεηζκόο ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κέζσ ηνπ Μεραληζκνύ Σηήξημεο ηεο ΕΕ θαη ηνπ ΔΝΤ 

γίλεηαη κε θπκαηλόκελν επηηόθην. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλόκεζε δαπαλώλ ηό-

θσλ ιόγσ ησλ ρακειώλ βξαρπρξόλησλ επηηνθίσλ γηα όζν δηάζηεκα παξακέλνπλ ζηα επίπεδα 

απηά.  

 

Τα δάλεηα ηνπ Μεραληζκνύ Σηήξημεο πνπ πξνέξρεηαη από ην ΔΝΤ, είλαη εθθξαζκέλα ζε Εη-

δηθά Τξαβεθηηθά Δηθαηώκαηα (SDR). Ωο εθ ηνύηνπ, ηα εθηόο επξώ λνκίζκαηα (ζηεξιίλεο, γη-

ελ Ιαπσλίαο, θαη δνιάξηα ΗΠΑ) ησλ Εηδηθώλ Τξαβεθηηθώλ Δηθαησκάησλ (SDR) δεκηνπξγνύλ 

έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθπκάλζεηο. Με ηελ εθηακίεπζε ησλ δόζεσλ από ην Μεραληζ-

κό έρνπλ δεκηνπξγεζεί ππνρξεώζεηο εμόθιεζεο ρξένπο κε ξήηξα SDR νη νπνίεο έρνπλ κε-

ηαηξαπεί θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ζε επξώ κέζσ ζπκθσληώλ αληαιιαγήο λνκίζκαηνο κε 

ζηόρν ηελ εμάιεηςε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ.  

  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο ρξένπο θαηά ην 2012 ζα επηθεληξσ-

ζεί θπξίσο ζηε δηαηήξεζε  ηνπ πνζνζηνύ θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ ζε αλαινγία από 35-40% 

ηνπ ζπλνιηθνύ ρξένπο θαη ηεο κέζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξθεηαο από 3,5-4,5 έηε, θαζώο 

θαη ζηελ εμάιεηςε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ πνπ ζα πξνέιζεη από ηελ άληιεζε ησλ 

λέσλ δόζεσλ ζε SDR. 
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