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Το πόρισµα της τρόικας και τα µέτρα που προβλέπει 

 

Σύµφωνα µε την έκθεση της τρόικας το πρόγραµµα οικονοµικής λιτότητας «αποδείχθηκε 
πως ήταν το κατάλληλο και η Ελλάδα έχει κάνει µεγάλη πρόοδο στον περιορισµό των 
µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών ανισορροπιών της».  

Σύµφωνα µε την τρόικα η ύφεση το 2010 ήταν χειρότερη από αυτή που είχε προβλεφθεί, 
φτάνοντας το 4,5%. Η συστολή αφορά κυρίως την εσωτερική ζήτηση ωστόσο 
διαπιστώνει πως υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις, µε σηµαντικότερη την αξιοσηµείωτη 
πρόοδο των εξαγωγών. Μάλιστα, προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα µειωθεί το 2011 -3,8%, ενώ 
από το 2012 η ελληνική οικονοµική θα αρχίσει να εµφανίζει µετριοπαθείς θετικούς 
ρυθµούς ανάπτυξης. 

Η τρόικα θεωρεί ότι η Ελλάδα πέτυχε τα δηµοσιονοµικά κριτήρια για το πρώτο τρίµηνο 
του 2011. Τονίζεται όµως στην έκθεση ότι η συλλογή φόρων είναι µειωµένη, 
επισηµαίνοντας όµως παράλληλα ότι η χαµηλή απόδοση είναι αποτέλεσµα της 
σφοδρότητας της ύφεσης και της περιορισµένης ρευστότητας των φορολογουµένων. Τα 
φορολογικά µέτρα της κυβέρνησης, ωστόσο, δεν έχουν ακόµη πλήρη εφαρµογή, παρόλα 
αυτά το ποσοτικό κριτήριο για µία αρχικά εξισορρόπηση έχει επιτευχθεί κυρίως λόγω του 
περιορισµού των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών. Όσον αφορά το δηµοσιονοµικό 
τοµέα, η τρόικα εκτιµά πως απαιτούνται εκτεταµένες δηµοσιονοµικές διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις προκειµένου να είναι διατηρήσιµη η µείωση του ελλείµµατος. 

Επιπλέον η έκθεση επισηµαίνει πως «η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να 
ακολουθήσει φιλόδοξη µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική η οποία θα της 
επιτρέψει να διατηρήσει τους δηµοσιονοµικούς της στόχους για το 2011 και σε 
µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Η στρατηγική αυτή συµπεριλαµβάνει την σηµαντική µείωση της 
απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα, την αναδιάρθρωση ή το κλείσιµο δηµοσίων φορέων και 
τον εξορθολογισµό των επιδοµάτων µε ταυτόχρονη προστασία των πλέον ευάλωτων 
οµάδων. Από πλευράς εσόδων, η κυβέρνηση θα µειώσει τις φοροαπαλλαγές, θα αυξήσει 
τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και θα εντείνει τις προσπάθειες καταπολέµησης 
της φοροδιαφυγής». Στόχος είναι να µειωθεί το κρατικό έλλειµµα στο 2,5% του ΑΕΠ το 
2014 και περαιτέρω µείωση το 2015. προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός 
χρειάζονται νέα µέτρα µείωσης των δαπανών έως και 10% του ΑΕΠ την περίοδο 2011 – 
2014, ακόµη και 11% έως το 2015. Υπογραµµίζει µάλιστα ότι το µεσοπρόθεσµο σχέδιο 
πρέπει να αγγίξει όλους τους τοµείς που δραστηριοποιείται το κράτος. 

Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων 

2011     

ΟΤΕ  10%  

ΕΥΑΘ  > 40%  

∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών  100% (παραχώρηση)  

ΟΠΑΠ  100% (παραχώρηση)  

ΟΛΘ  23.3%  

Κρατικά Λαχεία  100%  

ΟΛΠ  23.1%  
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ΕΑΣ  99.8%  

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο  34%  

∆ΕΠΑ  55%  

∆ΕΣΦΑ  31%  

ΤΡΑΙΝΟΣΕ  100%  

ΛΑΡΚΟ  55.2%  

Alpha Bank  0.6%  

Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος  1.2%  

Ο∆ΙΕ  100%  

Αδειες Κινητής Τηλεφωνίας  100% (δικαιώµατα)  

Casino Mont Parnes  49%  

ΕΛΒΟ  72.6%  

ΟΠΑΠ  34%  

Ελληνικό 1   

4 αεροσκάφη AIRBUS  100%  

Ακίνητα 1   

2012     

∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών  > 21%  

Ελληνικά Πετρέλαια  33.5%  

Τράπεζα Πειραιώς  1.3%  

Αγροτική Τράπεζα τουλάχιστον  38.6%  

Εγνατία Οδός  100%  

Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ)  >40%  

Λιµάνια 1  100%  

ΕΥ∆ΑΠ  27.3%  

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων  100%  

Ακίνητα 2   

∆ΕΗ  17%  

Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι 1  100%  

Περιφερειακοί Αερολιµένες 1  100%  

Ελληνικό 2   

Ακίνητα 3   

Ψηφιακό µέρισµα 1  100% (δικαιώµατα)  

ΕΥ∆ΑΘ   

Ελληνικός Χρυσός 1  100%  

2013     

Παράκτιες αποθήκες αερίου  100%  

Περιφερειακοί Αερολιµένες 2  100%  

Λιµένες 2  100%  

Ακίνητα 4  100%  
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Ελληνικός Χρυσός 2  100%  

Ψηφιακό µέρισµα 2  100%  

ΕΥ∆ΑΠ   

Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι 2  100%  

2014     

Ακίνητα   

Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι 3  100%  

2015     

Ακίνητα   

Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι 4  100%  

Αποκρατικοποιήσεις  

«Σηµαντικά βήµατα έχουν συµφωνηθεί για να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία 
των αποκρατικοποιήσεων. Η ελληνική κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της ένα µεγάλο εύρος 
από περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτά συγκαταλέγονται εταιρείες, εκχωρήσεις, ακίνητα και 
εµπορικά εκµεταλλεύσιµες εκτάσεις. Η ιδιωτικοποίηση αυτών των στοιχείων, όχι µόνο θα 
φέρει έσοδα αλλά θα απαλλάξει το κράτος από τα έξοδα που αυτά επιφέρουν. Για την 
επιτάχυνση της διαδικασίας και την εξασφάλιση της συνέχεις και ολοκλήρωσής της, η 
κυβέρνηση προχωρά στις ακόλουθες κινήσεις: δηµιουργείται σύντοµα ένας οργανισµός 
διαχείρισης ιδιωτικοποιήσεων, ο οποίος ια διοικείται από ένα ανεξάρτητο συµβούλιο. Η 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα µπορούν να ορίσουν παρατηρητές στο συµβούλιο του 
οργανισµού. Η πρόοδος θα ελέγχεται µε τριµηνιαίους στόχους. 

Τραπεζικός τοµέας 

Σχετικά µε τον τραπεζικό τοµέα, η τρόικα υπογραµµίζει πως παραµένει βασικά υγιής, αν 
και οι χρηµατοπιστωτικοί φορείς παραµένουν αποκλεισµένοι από τις διεθνείς αγορές. Οι δε 
ελληνικές αρχές θεσπίζουν αυστηρότερα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας. διαπιστώνει 
µάλιστα, πως «συνολικά έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος κατά το πρώτο έτος του 
προγράµµατος προσαρµογής, ιδίως στον τοµέα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Εν 
τούτοις είναι αναγκαία η αναζωογόνηση των δηµοσιονοµικών και ευρύτερων 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων ώστε να µειωθεί περαιτέρω το έλλειµµα και να επιτευχθεί 
η κρίσιµη µάζα των µεταρρυθµίσεων που απαιτούνται για να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό 
κλίµα και να προετοιµαστεί το έδαφος για µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη». Τέλος, η 
τρόικα καταλήγει ότι και στον τοµέα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων έχει σηµειωθεί 
περαιτέρω πρόοδος. 

Ιδιωτικοποίηση 

«Σηµαντικά βήµατα έχουν συµφωνηθεί για να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία 
των αποκρατικοποιήσεων. Η ελληνική κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της ένα µεγάλο εύρος 
από περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτά συγκαταλέγονται εταιρείες, εκχωρήσεις, ακίνητα και 
εµπορικά εκµεταλλεύσιµες εκτάσεις. Η ιδιωτικοποίηση αυτών των στοιχείων, όχι µόνο θα 
φέρει έσοδα αλλά θα απαλλάξει το κράτος από τα έξοδα που αυτά επιφέρουν. Για την 
επιτάχυνση της διαδικασίας και την εξασφάλιση της συνέχεις και ολοκλήρωσής της, η 
κυβέρνηση προχωρά στις ακόλουθες κινήσεις: δηµιουργείται σύντοµα ένας οργανισµός 
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διαχείρισης ιδιωτικοποιήσεων, ο οποίος θα διοικείται από ένα ανεξάρτητο συµβούλιο. Η 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα µπορούν να ορίσουν παρατηρητές στο συµβούλιο του 
οργανισµού. Η πρόοδος θα ελέγχεται µε τριµηνιαίους στόχους. 

Τα πρόσθετα µέτρα του µεσοπρόθεσµου σχεδίου, όπως αναφέρονται στην 
έκθεση είναι: 

1. Μείωση του µισθολογικού κόστους τους ∆ηµοσίου κατά 800 εκατ. ευρώ το 2011, 660 
εκατ. το 2012, 398 εκατ. το 2013, 246 εκατ. ευρώ το 2014 και 71 εκατ. ευρώ το 2015 
µέσω: 

- µείωσης των προσλήψεων στη µία για κάθε 10 συνταξιοδοτήσεις 

- αύξησης της εβδοµαδιαίας απασχόλησης στις 40 από της 37,5 ώρες 

- µείωσης των υπερωριών, των αµοιβών για συµβούλια και επιτροπές και άλλες πρόσθετες 
αµοιβές 

- µείωσης των συµβάσεων έργου κατά 50% το 2011 και επιπλέον 10% το 2012 και µετά 

- προσωρινού παγώµατος της ωρίµανσης νέου µισθολογίου 

- µερικής απασχόλησης στο ∆ηµόσιο και αδειών άνευ αποδοχών 

- µείωσης των εισακτέων σε στρατιωτικές και αστυνοµικές σχολές 

- εισαγωγής του θεσµού της µισθωτής εφεδρείας µε αποδοχές το 60% του βασικού 
µισθού 

- περικοπής του επιδόµατος παραγωγικότητας κατά 50% 

2. Μείωση των λειτουργικων δαπανών του ∆ηµοσίου κατά 100 εκατ. ευρώ το 2011, 334 
εκατ. το 2012, 230 εκατ. το 2013, 575 εκατ. το 2014 και 65 εκατ. ευρώ το 205 µέσω: 

- της εφαρµογής συστήµατος ηλεκτρονικών προµηθειών 

- εξορθολογισµού των δαπανών ενέργειας των δηµοσίων υπηρεσιών 

- µείωσης των δαπανών για ενοίκια 

- µείωσης των δαπανών για τηλεπικοινωνίες 

- κατάργησης της δωρεάν διανοµής εφηµερίδων 

- διακράτησης του 7% των λειτουργικών δαπανών 

3. Περικοπή των εκτός προϋπολογισµού δαπανών και µεταβιβάσεων κατά 500 εκατ. ευρώ 
το 2011, 225 εκατ. το 2012, 340 εκατ. το 2013, 230 εκατ. το 2014 και 60 εκατ. το 2015, 
µέσω: 
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- καταργήσεων και συγχωνεύσεων φορέων 

- µείωσης των σχολείων και των πανεπιστηµιακών σχολών 

- µείωσης των επιχορηγήσεων των φορέων εκτός γενικής κυβέρνησης κατά 40% 

4. Εξοικονόµηση από τις ∆ΕΚΟ 468 εκατ. ευρώ το 2012, 363 εκατ. το 2013, 332 εκατ. το 
2014 και 34 εκατ. το 2015 µέσω: 

- αύξησης των εσόδων του ΟΣΕ, του ΟΑΣΑ και άλλων επιχειρήσεων 

- αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης της «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα», της ΕΑΒ, του 
Ο∆ΙΕ 

- µείωσης των αµοιβών προσωπικού 

- συγχωνεύσεων και κλεισίµατος επιχειρήσεων 

5. Μείωση των αµυντικων δαπανών κατά 250 εκατ. ευρώ το 2013 και 350 εκατ. το 2014. 

6. Περικοπή των δαπανών Υγείας και των φαρµακευτικών δαπανών κατά 310 εκατ. ευρώ 
το 2011, 697 εκατ. το 2012,349 εκατ. το 2013, 195 εκατ. το 2014 και 188 εκατ. το 2015, 
µέσω: 

- νέου χάρτη Υγείας και µείωσης των δαπανών στα νοσοκοµεία 

- εφαρµογής κεντρικού συστήµατος προµηθειών 

- περικοπής των παρεχόµενων υπηρεσιών σε ανασφάλιστους 

- χρέωσης υπηρεσιών στους αλλοδαπούς 

- ειδικού τέλους σε χώρους καπνιζόντων 

- πλήρους εφαρµογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

7. Περικοπές των κοινωνικών επιδοµάτων κατά 833 εκατ. ευρώ το 2011, 1.128 εκατ. το 
2012, 1.025 εκατ. το 2013, 790 εκατ. το 2014 και 400 εκατ. το 2015 µέσω: 

- µείωσης των επικουρικών συντάξεων και παγώµατός τους έως το 2015 

- παγώµατος των βασικών συντάξεων 

- αναµόρφωσης του συστήµατος αναπηρικών συντάξεων 

- αλλαγής των κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ 

- εξορθολογισµού των παροχών του ΟΕΕ, του ΟΕΚ και του ΟΑΕ∆ 

- µείωσης του εφάπαξ 
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- µείωσης της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ 

- αύξησης του ΛΑΦΚΑ για συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ 

- ειδικής εισφοράς για συνταξιούχους κάτω των 60 ετών µε σύνταξη άνω των 1.700 ευρώ 

- Ειδικής εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ 

8. Αύξηση των φορολογικων εσόδων κατά 2.450 εκατ. ευρώ το 2011, 2.779 εκατ. το 
2012, 550 εκατ. το 2013 και 330 εκατ. το 2014, µε: 

- αύξηση του ΦΠΑ στα εστιατόρια και τα µπαρ από το 13% στο 23% από τον Σεπτέµβριο 

- αύξηση των φόρων στην ακίνητη περιουσία 

- περικοπή φοροαπαλλαγών 

- αλλαγή της φορολογίας στον καπνό 

- ειδικό φόρο στα αναψυκτικά 

- ειδικό φόρο στο φυσικό αέριο 

- αύξηση τελών κυκλοφορίας 

- έκτακτη εισφορά στα αυτοκίνητα, τις µοτοσικλέτες και τις πισίνες 

- αύξηση των προστίµων για τα αυθαίρετα 

- φόρο στη ιδιωτικά σκάφη 

- ειδική εισφορά στα µεγάλης αξίας ακίνητα 

- µείωση του αφορολογήτου ορίου στο εφάπαξ 

-εισφορά στις πιστωτικές κάρτες και τις επιταγές. 

 

 

Πηγή: «Καθηµερινή», 9_6_2011 

 


