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ΑΕΠ
0,8% το 2014, 0,8% στο β’ τρίμηνο 2015, πρόβλεψή μου 
για 2015, -1,5% μέχρι -3%, +0,5% από ΕΕ και 2016 -0,6% 
μέχρι -1,5%, ενώ η ΕΕ +2,9% (προβλέπεται αναθεώρηση 
στη φθινοπωρινή εκτίμηση της Επιτροπής)

Ύψος καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού
για 2015 55,280 δις ευρώ εκτέλεση Ιαν-Αυγ: -11,9%

Προϋπολογισθέν πλεόνασμα
2015 3%, χωρίς μέτρα τρέχει -1,5% έλλειμμα, με 3ο

μνημόνιο -0,25% το 2015, 0,5% 2016, 1,75% 2017 3,5% 
2018

Ανεργία
26,5% to 2014 εκτίμηση ΕΕ 25,6% για 2015 τρέχει με 
24,6%  αλλά υπάρχουν φόβοι για αύξηση και 23,2% το 
2016 (με βάση την παραδοχή για ανάπτυξη 2,9%)

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΗΜΕΡΑ
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1. Μεταρρυθμίσεις στην Υγεία και Συνταξιοδοτικό Σύστημα

• Ανάκληση όποιου μέτρου αποκλίνει από το καθεστώς 
συνταγογράφησης φαρμάκων

• Μείωση των τιμών των γενόσημων φαρμάκων

• Πλήρης αξιολόγηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας με 
στόχο την ετήσια εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ

• Διευκρίνιση των προϋποθέσεων για την επιλεξιμότητα στην 
καταβολή της ελάχιστης εγγυημένης σύνταξης μετά τα 67 έτη

• Έκδοση εγκυκλίων για την πλήρη εφαρμογή του νόμου του 2010 
για το ασφαλιστικό

• Σταδιακή εξάλειψη των εξαιρέσεων στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις

• Σύνδεση ασφαλιστικών εισφορών με τις παροχές

• Κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων που είναι συνδεδεμένα 
με τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων από την 31η 
Οκτωβρίου. Οι απώλειες των ταμείων θα αντικατασταθούν από τη 
μείωση των επιδομάτων ή την αύξηση των εισφορών

• Η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ ξεκινώντας με το 20% των 
«υψηλότερων» χαμηλοσυνταξιούχων από τον Μάρτιο του 2016

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 3Ο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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2. Μεταρρυθμίσεις στην Εργασία

• Κατάργηση του νόμου για τη μετενέργεια στις συμβάσεις εργασίας 
που ψηφίστηκε στις 2 Ιουλίου του 2015

• Υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών στην Ε.Ε. για το μη 
μισθολογικό κόστος στο Δημόσιο (επιδόματα, οδοιπορικά κ.λπ.) με 
εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2016

• Αναδιάρθρωση του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου που θα 
εφαρμοστεί από 1/1/2016 και θέσπιση νέων ανώτατων ορίων για 
τη μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου έως το 2019

• Εκκίνηση της συζήτησης με ανεξάρτητους φορείς και το ILO για 
εφαρμογή των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών στα εργασιακά 
χωρίς να γίνει καμία αλλαγή στις συλλογικές διαπραγματεύσεις έως 
το τέλος του έτους

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 3Ο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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3. Μεταρρυθμίσεις στην Αγορά Προϊόντων και Επιχειρηματικό    
Περιβάλλον

• Εφαρμογή όλων των συστάσεων του ΟΟΣΑ που προβλέπονταν από
την Εργαλειοθήκη Ι (πλην των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων)
και όλων των συστάσεων της Εργαλειοθήκης ΙΙ σχετικά με τα μη
αλκοολούχα ποτά και τα πετρελαιοειδή

• Άνοιγμα επαγγελμάτων, όπως μηχανικοί, συμβολαιογράφοι κ.λπ.

• Περιορισμός των φόρων υπέρ τρίτων

• Μείωση της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση αδειοδοτήσεων για
επενδύσεις χαμηλού ρίσκου

• Νέα εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ για χονδρικό εμπόριο, κατασκευές, ΜΜΕ,
ηλεκτρονικό εμπόριο και μεταποίηση

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 3Ο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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4. Μεταρρυθμίσεις στις Ρυθμιζόμενες Επιχειρήσεις Δικτύων και 
Ιδιωτικοποιήσεις

• Μεταρρύθμιση στην αγορά ενέργειας και ειδικά του φυσικού 
αερίου που θα οδηγήσει σε πλήρη απελευθέρωση το 2018

• Έγκριση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων που ήδη 
έχει αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ

• Λήψη μη αναστρέψιμων μέτρων για την ιδιωτικοποίηση του 
ΑΔΜΗΕ

• Ορισμός ανεξάρτητης ομάδας δράσης που θα προσδιορίσει 
τις δυνατότητες για επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων ενώ 
θα μεταφερθούν περιουσιακά στοιχεία στο νέο ανεξάρτητο 
ταμείο

• Δρομολόγηση διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την 
απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και τα σχετικά τέλη χρήσης των 
σχετικών συχνοτήτων

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 3Ο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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5. Εκπαίδευση

• Εκσυγχρονισμός σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές ΕΕ

• Επικαιροποίηση αξιολόγησης ΟΟΣΑ 2011

• Εξέταση περιθωρίου περαιτέρω εξορθολογισμού σχολείων και 
Πανεπιστημίων

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 3Ο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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6. Μεταρρυθμίσεις στη Διοίκηση

• Αναδιάρθρωση δημόσιας διοίκησης

• Νόμος για την αναδιάρθρωση του ΟΑΣΑ

• Προτάσεις μέτρων για μείωση των καθυστερήσεων στις   
δικαστικές αποφάσεις

• Ίδρυση Αυτόνομου Φορέα Εσόδων

• Περιορισμός αρμοδιοτήτων ΣΔΟΕ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 3Ο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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7. Φορολογικά Μέτρα 

• Αυστηροποίηση του ορισμού του αγρότη και αύξηση 
φορολογίας

• Αύξηση του φόρου χωρητικότητας στη ναυτιλία

• Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ του 2015, ώστε να ξεκινήσει η αποστολή 
των σημειωμάτων τον Σεπτέμβριο

• Διόρθωση εισπρακτικών μέτρων που υιοθετήθηκαν 
προσφάτως

• Κατάργηση των προνομίων στο αγροτικό πετρέλαιο

• Μείωση του κονδυλίου για επίδομα θέρμανσης στο μισό

• Αντιμετώπιση των αστοχιών στην είσπραξη φορολογικών 
εσόδων

• Αυστηροποίηση κατασχέσεων

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 3Ο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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• Επιβολή φόρου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

• Επέκταση φορολογίας 30% επί των ακαθορίστων εσόδων από 
τυχερά παιχνίδια και στα VLT που προβλέπεται να εγκατασταθούν 
το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016

• Αύξηση στο 15% η φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια κάτω 
των 12.000 ευρώ

• Σταδιακή κατάργηση των φοροελαφρύνσεων στο ναυτιλιακό κλάδο.

• Επέκταση της προσωρινής εθελοντικής εισφοράς στη ναυτιλία έως 
το 2018

• Απλοποίηση συστήματος φοροαπαλλαγών φυσικών και νομικών 
προσώπων

• Επανασχεδιασμός της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2016

• Κατάργηση προκαταβολής φόρου για δαπάνες με χώρες που δεν 
έχουν συνεργασία με Ελλάδα ή είναι προνομιακά φορολογικά 
καθεστώτα

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 3Ο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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• Αύξηση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων από 26 σε 29% 
και της προκαταβολής για εταιρίες σε 100% από 80% και 55% που 
ήταν αναλόγως της νομικής μορφής της εταιρίας καθώς και της 
προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις σε 75% από 55% 
για τα κέρδη του 2015 και 100% για τα κέρδη του 2016

• Υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ μειώθηκε μεν από 6,5% σε 6% 
αλλά περιορίσθηκαν σημαντικά τα αγαθά και οι υπηρεσίες που 
εντάσσονται σε αυτόν

• Αύξηση από 6,5% σε 13% ο ΦΠΑ διαμονής σε ξενοδοχεία και 
μεταφέρθηκαν πολλά αγαθά και υπηρεσίες από το μειωμένο 
συντελεστή 13% στον κανονικό συντελεστή 23% όπως τρόφιμα και 
υπηρεσίες εστίασης

• Κατάργηση σταδιακά από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2016 ο μειωμένος 
κατά 30% συντελεστής ΦΠΑ που προβλέπεται για πολλά νησιά του 
Αιγαίου και επιβάλλεται για πρώτη φορά ΦΠΑ με 23% στις 
υπηρεσίες εκπαίδευσης από ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 3Ο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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8. Παρεμβάσεις στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα

• Κόκκινα δάνεια

• Ανακεφαλαιοποίηση μέχρι τέλος 2015

• Αλλαγές στο νόμο που διέπει το ΤΧΣ

• Ολοκληρωμένο σχέδιο για ανακεφαλαιοποίηση, ενίσχυση 
ρευστότητας τραπεζών και αντιμετώπιση των «κόκκινων» 
δανείων

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 3Ο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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9. Επιπτώσεις

• Οι υφεσιακές επιπτώσεις των δημοσιονομικών μέτρων

• Μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποιήσεις θετικό βήμα

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 3Ο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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10. Η Αναπτυξιακή Εξισορρόπηση της Οικονομίας

• Ευρωπαϊκά Προγράμματα

• Τομείς κλειδιά για επενδύσεις

• Μεταρρυθμίσεις

• Ενέργεια

• Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 3Ο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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11. Συμπεράσματα

• Πολιτική βούληση και σταθερότητα 

• Εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και εμπροσθοβαρές αναπτυξιακό 
πρόγραμμα διαμορφώνουν καλό επενδυτικό περιβάλλον

• Αν όμως δεν υπάρξουν, η ύφεση και οι κίνδυνοι για την 
Ελλάδα αυξάνονται
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