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Το κείµενο αυτό παρουσιάσθηκε σε δηµόσια εκδήλωση του ΙΟΒΕ µε τίτλο «Προκλήσεις 

της Οικονοµικής Πολιτικής» στις 29 Ιουνίου 2009. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι «ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» που παρουσιάζονται σ’ αυτό το 

τεύχος προτείνονται ως αφετηρία προβληµατισµού για τις επιλογές της οικονοµικής πολιτικής σε 

µια δύσκολη περίοδο διεθνούς κρίσης. 

Η ελληνική οικονοµία επηρεάζεται άµεσα από την κρίση αυτή, η οποία, πέραν των 

βραχυχρόνιων επιπτώσεων, αναδεικνύει και ρίχνει νέο φως στα χρόνια προβλήµατα της 

ελληνικής οικονοµίας, που όλοι µεν γνωρίζαµε ότι υπάρχουν, αλλά διστάσαµε να 

αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά. 

Οι θέσεις που παρουσιάζονται εδώ στηρίζονται στο ευρύ µελετητικό έργο του ΙΟΒΕ, το οποίο τα 

τελευταία χρόνια είχε επικεντρωθεί στα ζητήµατα των διαρθρωτικών αδυναµιών και στη 

διαµόρφωση προτάσεων πολιτικής για την υπέρβαση τους. Με αφετηρία τις επεξεργασίες αυτές, 

εξειδικεύονται σήµερα, µε βάση τα νέα δεδοµένα, µια σειρά προτάσεων οικονοµικής πολιτικής 

που αν εφαρµοσθούν µε συνέπεια και συνέχεια θα µπορούσαν να συµβάλουν αφενός στην 

άµβλυνση των συνεπειών της κρίσης και αφετέρου στη δηµιουργία συνθηκών ανάκαµψης και 

ταχύτερης ανόδου της ελληνικής οικονοµίας στο άµεσο µέλλον. 

Στην παρούσα µορφή τους οι θέσεις διαµορφώθηκαν µέσα από µια διαδικασία ανταλλαγής 

απόψεων εκπροσώπων της οικονοµικής ζωής, της ακαδηµαϊκής κοινότητας και του πολιτικού 

κόσµου, οι οποίοι ανταποκρινόµενοι στην πρόσκληση του Ιδρύµατος µετείχαν σε ολιγοµελείς 

οµάδες εργασίας που προσέγγισαν τις σηµαντικότερες πλευρές του ζητήµατος. Οι συζητήσεις 

που έγιναν, µε βάση εισηγήσεις της ερευνητικής οµάδας του ΙΟΒΕ, ήταν ιδιαίτερα γόνιµες και 

είναι αξιοσηµείωτο ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν αντανακλούσαν µια ευρεία σύγκλιση 

απόψεων για το τι πρέπει να γίνει και πώς.  

Αυτοί που συµµετείχαν στις οµάδες εργασίας προσέφεραν πολύτιµη βοήθεια στο ΙΟΒΕ και είχαν 

καθοριστική συµβολή στην επιλογή των προτάσεων πολιτικής που περιλαµβάνονται σ’ αυτό το 

κείµενο. Για τη συµβολή τους αυτή, το ΙΟΒΕ τους ευχαριστεί θερµά. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι 

η ευθύνη για το τελικό κείµενο βαρύνει αποκλειστικά το ΙΟΒΕ και οι θέσεις που παρουσιάζονται 

εδώ δεν δεσµεύουν προσωπικά κανέναν από τους συµµετέχοντες στις οµάδες εργασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η διεθνής οικονοµική κρίση και η ελληνική οικονοµία 

 

Η διεθνής οικονοµική κρίση, η µεγαλύτερη από το 1929 µέχρι σήµερα, έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Παρά το γεγονός ότι έχουν εµφανιστεί οι πρώτες ενδείξεις βελτίωσης στο 

οικονοµικό κλίµα, στο πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους υπήρξε συρρίκνωση 

του ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 4,8% σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2008.  

 

Ειδικά για την Ελλάδα, η αξιολόγηση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονοµικής 

κρίσης οδηγεί στις  ακόλουθες έξι διαπιστώσεις: 

 
1. Οι άµεσες επιπτώσεις στην Ελλάδα υπήρξαν ηπιότερες σε σύγκριση 

µε εκείνες στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι 

ρυθµοί ταχείας ανάπτυξης των προηγούµενων ετών αλλά και ορισµένες 

δοµικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, όπως η εσωστρέφεια (σχετικά 

µικρό ποσοστό διεθνούς εµπορίου στο ΑΕΠ) και η προσανατολισµένη στην 

εγχώρια αγορά παραγωγή, ο µεγάλος ∆ηµόσιος Τοµέας και ο σχετικά 

συντηρητικός τραπεζικός κλάδος, λειτούργησαν ως αναχώµατα και 

επιβράδυναν ή ανέκοψαν τη διείσδυση των συµπτωµάτων της κρίσης. Έτσι, 

η Ελλάδα εµφάνισε θετική µεταβολή του ΑΕΠ το πρώτο τρίµηνο του 2009 

(+0,3%), η µόνη µαζί µε την Κύπρο από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, 

ενώ είναι πλέον πιθανό, σε συνάρτηση πάντα µε τις διεθνείς εξελίξεις, να 

εµφανίσει µηδενική ή και οριακά θετική µεταβολή του ΑΕΠ το 2009, κυρίως 

λόγω της αναµενόµενης βελτίωσης στο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών, της διατήρησης του ρυθµού µεταβολής της συνολικής 

κατανάλωσης σε θετικό επίπεδο, και της επιτάχυνσης του ρυθµού εκτέλεσης 

του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
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2. Η κρίση ανέδειξε όµως τα χρόνια προβλήµατα του τρέχοντος 

αναπτυξιακού προτύπου της ελληνικής οικονοµίας, τόσο τα βασικά 

αίτια, που είναι κυρίως η χαµηλή ανταγωνιστικότητα, η χαµηλή ένταση 

ανταγωνισµού στις αγορές, η αναποτελεσµατική λειτουργία του ∆ηµόσιου 

Τοµέα, το µη βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα, όσο και τις συνέπειες των 

παραπάνω, που είναι τα συνεχή δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το υψηλό 

δηµόσιο χρέος, το υψηλό έλλειµµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το 

χαµηλό ποσοστό απασχόλησης και το δυσµενές επιχειρηµατικό περιβάλλον.  

 
3. Επίσης, η έστω και συγκριτικά µικρότερη επίδραση της διεθνούς 

κρίσης στην ελληνική οικονοµία είχε, παρά ταύτα, µεγάλη 

επίπτωση στις προσδοκίες τόσο των καταναλωτών όσο και των 

επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα την κατακρήµνιση του οικονοµικού κλίµατος 

και γενικευµένη κρίση εµπιστοσύνης. 

 
4. Η κρίση κάνει ιδιαίτερα αισθητό στην Ελλάδα το γενικό περιορισµό 

διαθέσιµων κεφαλαίων, γεγονός που: α) περιορίζει τις δυνατότητες 

δανεισµού του ∆ηµοσίου και αυξάνει το κόστος του, β) δηµιουργεί 

προβλήµατα στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µε άµεσο αντίκτυπο στην 

επάρκεια και το κόστος δανειακών κεφαλαίων για την παραγωγή. 

 
5. Το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα φαίνεται  ότι επηρεάστηκε 

από την κρίση σε µικρότερο βαθµό απ’ ότι σε πολλές άλλες χώρες-µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως διότι είχε µικρή έκθεση σε «τοξικά» 

περιουσιακά στοιχεία. Όµως, οι δευτερογενείς κίνδυνοι, που συνδέονται µε 

τη στασιµότητα της οικονοµίας και την έκθεση των τραπεζών σε χώρες της 

ευρύτερης περιοχής µε εύθραυστες οικονοµίες και συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, παραµένουν.  

 
6. Η διεθνής κρίση, παρά τις σχετικά ήπιες άµεσες επιπτώσεις στην 

ελληνική οικονοµία, έχει έντονα αρνητικές µακροπρόθεσµες 

επιπτώσεις. Αναδεικνύοντας και αποκαλύπτοντας τα προβλήµατα του 
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τρέχοντος αναπτυξιακού προτύπου, έθεσε υπό αµφισβήτηση τη 

βιωσιµότητα του. Μια βασική συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η 

δραµατική αύξηση του κόστους δανεισµού του ελληνικού δηµοσίου. Η 

διαφορά της απόδοσης του δεκαετούς οµολόγου του ελληνικού δηµοσίου 

από το αντίστοιχο γερµανικό τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους ήταν περίπου 

2 εκατοστιαίες µονάδες βάσης, «κλειδώνοντας» και µεταφέροντας στο 

µέλλον δυσαναλόγως υψηλό κόστος αποπληρωµής τόκων. Από µια άλλη 

οπτική γωνία, η ελληνική οικονοµία εισήλθε στη διεθνή κρίση µε ένα υψηλό 

ποσοστό εξάρτησης των αναγκών της σε κεφάλαια (κυρίως αναγκών του 

δηµοσίου αλλά και των τραπεζών) από το εξωτερικό. Οι ανάγκες αυτές 

καλύπτονται µεν, αλλά µε υψηλό κόστος δανεισµού, µεταφέροντας έτσι στο 

µέλλον το βάρος της διατήρησης σήµερα του επιπέδου της συνολικής 

ζήτησης στην οικονοµία. 

 
Οι παραπάνω διαπιστώσεις για τις σηµαντικότερες πλευρές της κρίσης 

προδιαγράφουν βραχυπρόθεσµες µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 

παρεµβάσεις και µέτρα  που θα συνέβαλαν στην υπέρβασή της. Στην παρούσα 

φάση, ίσως αντιταχθεί η άποψη ότι πρέπει να προταχθούν οι βραχυπρόθεσµες 

αναγκαιότητες που συνδέονται αµεσότερα µε την κρίση. Όµως, στη 

δηµοσιονοµική κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονοµία σήµερα, οι 

διαθέσιµες πυροσβεστικές, βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις είναι αφενός λίγες και 

αφετέρου αµφίβολης αποτελεσµατικότητας, ενώ, όπως ήδη ειπώθηκε, 

µεταφέρουν υψηλό κόστος στο µέλλον. Αντιθέτως, η ταυτόχρονη λήψη (α) 

λελογισµένων µέτρων δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης και (β) µέτρων 

διαρθρωτικής προσαρµογής που αφενός ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και 

αφετέρου είναι συνεπή µε την αναγκαία προσαρµογή του αναπτυξιακού 

προτύπου, είναι πολύ πιθανόν να µειώσουν το κόστος δανεισµού του δηµοσίου 

λόγω της αύξησης της αξιοπιστίας της οικονοµικής πολιτικής, και να 

λειτουργήσουν, αν όχι επεκτατικά, τουλάχιστον ουδέτερα στο προϊόν και την 

απασχόληση. Η κρίση µπορεί να αντιµετωπισθεί µόνο µε ένα σύνολο 

µέτρων και παρεµβάσεων που θα εντάσσονται σε µεσο-µακροχρόνιο 
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σχεδιασµό ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονοµίας πάνω σε νέες 

βάσεις. Οι προτάσεις που περιλαµβάνονται εδώ εντάσσονται σ’ αυτή τη λογική 

και περιλαµβάνουν: 

 

1. Άµεσα µέτρα που αντιµετωπίζουν τις ορατές συνέπειες της κρίσης 

και πείθουν τόσο τις διεθνείς αγορές, όσο και τους φορείς της 

ελληνικής οικονοµίας ότι η οικονοµική πολιτική αίρεται στο ύψος των 

περιστάσεων, εγκαταλείπει τις ανακολουθίες του παρελθόντος, αφήνει κατά 

µέρος το πολιτικό κόστος και εισέρχεται σε µια νέα, σταθερή πορεία µε 

βάση τις ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας. 

2. ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που έχουν µεν κατά κόρον επισηµανθεί, 

αλλά δεν έχουν προχωρήσει. 

3. Βαθιές τοµές στους µηχανισµούς εφαρµογής των µέτρων, κυρίως 

στον τρόπο λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που θα παρέχουν απτές 

διασφαλίσεις ότι οι πολιτικές που θα αποφασισθούν θα εφαρµοσθούν µε 

συνέπεια. Ο στόχος αυτός είναι εξίσου σηµαντικός µε τους προηγούµενους, 

καθώς η εµπειρία δείχνει ότι σωστά µέτρα που εξαγγέλλονται δεν 

υλοποιούνται τελικώς, επειδή οι µηχανισµοί στους οποίους ανατίθεται η 

εφαρµογή τους είναι ανεπαρκείς.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, δηλαδή, την αποκατάσταση της 

εµπιστοσύνης, την προώθηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και την 

εξασφάλιση της συνεπούς εφαρµογής των αποφάσεων που λαµβάνονται, το 

ΙΟΒΕ προτείνει µια σειρά από παρεµβάσεις που στοχεύουν ειδικότερα: 

Α. Στη ∆ηµοσιονοµική Προσαρµογή µε επιµέρους µέτρα που αφορούν τόσο το 

σκέλος των δαπανών όσο και των εσόδων. 

Β. Στην Εµπέδωση Υγιούς Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος. 

Γ. Στην Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας. 
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ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

1. ∆ηµοσιονοµική Προσαρµογή 

 

Με σηµείο εκκίνησης την εκτίµηση ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή αποτελεί 

την υπ’ αριθµόν ένα προτεραιότητα της οικονοµικής πολιτικής, προτείνονται 

µέτρα περιορισµού των δαπανών και διεύρυνσης των εσόδων. Λόγω του 

µεγέθους της αναγκαίας, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΙΟΒΕ, δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής, ο απαιτούµενος ρεαλιστικά χρονικός ορίζοντας εκτείνεται πέραν 

της διετίας. 

 

Η δηµοσιονοµική προσαρµογή πρέπει να πραγµατοποιηθεί κατά σειράν 

σπουδαιότητας, πρώτον, µέσω της συγκράτησης των δαπανών της Κεντρικής 

∆ιοίκησης και όλων των οργανισµών που άµεσα ή έµµεσα επιβαρύνουν τις 

δηµόσιες δαπάνες, καθώς και µέσω του περιορισµού της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, δεύτερον, µέσω της φορολόγησης των εισοδηµάτων, 

ανεξαρτήτως πηγής, µε βάση τη φορολογική κλίµακα και τρίτον, µέσω της 

αύξησης ορισµένων ειδικών φόρων κατανάλωσης. Πρέπει  εδώ να τονιστεί ότι, µε 

βάση την εµπειρία των περισσότερων χωρών-µελών που ΟΟΣΑ, η δηµοσιονοµική 

προσαρµογή έχει µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας όταν στηρίζεται κατά κύριο 

λόγο στη συγκράτηση των δαπανών. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται: 

 

Για την περιστολή των δαπανών: 

 

• Ενοποίηση Λογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων: Το ελληνικό 

δηµόσιο σήµερα λειτουργεί χωρίς ενοποιηµένα λογιστικά και πληροφοριακά 

συστήµατα. Θα ήταν δυνατόν µια µεγάλη εταιρεία, π.χ. µια πολυεθνική 

εταιρεία, να λειτουργήσει µε τον τρόπο αυτό; Προφανώς όχι. Και όµως, στο 

ελληνικό δηµόσιο τα παραδείγµατα αφθονούν. Για παράδειγµα τα 130 
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Νοσοκοµεία του ΕΣΥ δεν ελέγχονται κεντρικά, µε ενιαίο λογιστικό και 

πληροφοριακό σύστηµα από το Υπουργείο Υγείας, ενώ στο Υπουργείο 

Εθνικής Άµυνας υπάρχουν τρία διαφορετικά µισθολογικά και λογιστικά 

κέντρα, ένα για κάθε Όπλο. Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει κεντρικός 

έλεγχος των δαπανών, δεν υπάρχει µέτρο σύγκρισης (π.χ. συνταγογράφηση 

ποσότητος φαρµάκων ανά ασθενή), µε αποτέλεσµα να υπάρχει αλµατώδης 

αύξησή τους. 

Πολλές χώρες, ιδιαίτερα της Ε.Ε., εφαρµόζουν ήδη ενοποιηµένα λογιστικά 

συστήµατα, τα οποία καλύπτουν λειτουργίες όπως: κατάρτιση και εκτέλεση 

προϋπολογισµού, έλεγχος διαχείρισης πληρωµών, γενική λογιστική. Όλες οι 

συναλλαγές και οι έλεγχοι γίνονται µέσω του πληροφορικού συστήµατος και 

ουδεµία χειρόγραφη συναλλαγή επιτρέπεται εκτός συστήµατος πλην 

εξαιρετικών περιπτώσεων. 

• Ουσιαστικοί έλεγχοι δαπανών σε όλο το εύρος του δηµόσιου τοµέα: είναι 

γνωστό ότι οι έλεγχοι που γίνονται από το Γενικό Λογιστήριο και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο είναι µόνο έλεγχοι νοµιµότητας, και δεν ασχολούνται µε 

το αν οι δαπάνες του ∆ηµοσίου έχουν το προσδοκώµενο αποτέλεσµα, αν 

έχουν γίνει υπερβάσεις και πώς δικαιολογούνται, κ.ο.κ. Επιπλέον οι έλεγχοι 

αυτοί δεν αφορούν µια σειρά από δαπάνες όπως π.χ. µισθοδοσία, συντάξεις, 

κ.α. Το ΙΟΒΕ προτείνει την έναρξη της διαδικασίας ουσιαστικών ελέγχων, 

όπως έχει αναλυθεί σε σχετική έκθεσή του (2007) για τον Προϋπολογισµό. 

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από ελεγκτές του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Οι έλεγχοι αυτοί θα πραγµατοποιούνται σε όλους τους φορείς του 

∆ηµοσίου, όπως ΟΤΑ, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκοµεία, κ.λ.π. Αν 

δεν επαρκεί το εξειδικευµένο προσωπικό στο ∆ηµόσιο, τότε η εργασία αυτή 

µπορεί να ανατεθεί σε ορκωτούς ελεγκτές. 

• Έλεγχος των δαπανών Υγείας. Το ΙΟΒΕ προτείνει ένα πιλοτικό πλέγµα 

δράσεων, άµεσων και µεσοπρόθεσµων, σε δέκα µεγάλα Νοσηλευτικά 

Ιδρύµατα, ως ακολούθως: 
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- Ολοκληρωµένος οικονοµικός –λογιστικός έλεγχος, πλήρης απογραφή ειδών 

µε αναλυτική καταγραφή περιουσιακών στοιχείων, µε σκοπό την 

ολοκλήρωση αρχικού ισολογισµού από άρτια εκπαιδευµένους και 

έµπειρους ελεγκτές διεθνών εξειδικευµένων οίκων, αρχικά σε δέκα µεγάλα 

Νοσηλευτικά Ιδρύµατα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα-∆ωδεκάνησα), µε 

ταυτόχρονη εξειδίκευση του στελεχιακού δυναµικού του Υπουργείου 

Υγείας σε όλες τις φάσεις του Εσωτερικού Ελέγχου. 

- Πλήρης ενσωµάτωση της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισµού (e-

tendering) ως µεθόδου εκτέλεσης διαγωνισµών. 

- ∆ιαµόρφωση συστηµάτων αποζηµίωσης των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων µε 

βάση διαγνωστικές κατηγορίες (Diagnostic Related Groups-DRG). 

- Σε πιο µεσοπρόθεσµο επίπεδο (διάρκεια δράσης 20 µήνες), τα δέκα 

Νοσηλευτικά Ιδρύµατα θα προχωρήσουν υπό επίβλεψη σε:  

(α)  διαµόρφωση εφαρµογών συστηµάτων ελέγχου και παρακολούθησης 

χρήσης αναλώσιµου και υγειονοµικού υλικού, µε σκοπό τη δηµιουργία 

βασικών πινάκων συντελεστών χρήσης ανά είδος περιστατικού. Οι 

πίνακες θα κατατεθούν εντός 16µήνου στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο 

µετά από επεξεργασία θα αντλήσει πορίσµατα κατανάλωσης. 

(β) ενσωµάτωση συστηµάτων και εφαρµογών για τη βελτιστοποίηση της 

χρήσης και αποθήκευσης όλων των ειδών αναλωσίµων (Υγειονοµικό, 

Ξενοδοχειακό, Τεχνικό, ∆ιοικητικό κ.α.). 

(γ) ανασχεδιασµό των λειτουργικών τους διαδικασιών.   

(δ) κατάργηση των ακατάλληλων κανονισµών που περιορίζουν την 

λειτουργικότητα των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων.  

• Έλεγχος των δαπανών του συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης  

- Θέσπιση του ακόλουθου κανόνα βιωσιµότητας (σταδιακή προσαρµογή του 

µέσου ποσοστού αναπλήρωσης): σε κάθε ένα από τα 13 Ταµεία, το 

ποσοστό µεταβολής της µέσης σύνταξης θα πρέπει να υπολείπεται του 

ποσοστού µεταβολής του αντίστοιχου µέσου µισθού τουλάχιστον κατά 

1,5% περίπου (όσο δηλαδή η επιδείνωση του ποσοστού εξάρτησης των 
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ηλικιωµένων από τον ενεργό πληθυσµό, αφού αφαιρεθεί η αύξηση της 

απασχόλησης).  

- Σταδιακή εξοµοίωση των αναλογιστικών παραµέτρων όλων των Ταµείων 

µε αυτές του ΙΚΑ. 

• Έλεγχος των Αµυντικών ∆απανών 

- Συγχώνευση µονάδων, ενοποίηση των κέντρων εκπαίδευσης, 

αναδιάρθρωση της διοικητικής δοµής µε την ενίσχυση των µάχιµων 

µονάδων και τη δραστική µείωση της δύναµης των επιτελικών φορέων. 

- Ριζικός ανασχηµατισµός της τεχνικοεφοδιαστικής αλυσίδας µε τη 

δηµιουργία κοινών διακλαδικών υποδοµών υποστήριξης και µέριµνας, τη 

µείωση των αποθεµάτων, την υιοθέτηση νέων σύγχρονων µεθόδων και 

διαδικασιών προµήθειας, καθώς και την εφαρµογή διακλαδικού 

πληροφοριακού συστήµατος εφοδιαστικής αλυσίδας (defense hub). 

- Αναδιάρθρωση του διοικητικού µηχανισµού του Υπουργείου Εθνικής 

Άµυνας, ειδικότερα των υπηρεσιών διαχείρισης, µε την ενίσχυση της 

διακλαδικότητας και την εφαρµογή συστήµατος διοικητικής λογιστικής 

κοστολόγησης. 

- Επαναπροσδιορισµός της πολιτικής εξοπλισµών, µε κύρια έµφαση στην 

κάλυψη των κενών που προκύπτουν από την εξάντληση του ορίου ζωής 

συστηµάτων και την παλαιότητα τους, τη σταθεροποίηση των δαπανών 

µέσω της ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών 

προµηθειών και την εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης κύκλου ζωής των 

οπλικών συστηµάτων. 

• Λεπτοµερής καταγραφή όλων των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών 

που απορροφούν δηµόσιους πόρους, συγχώνευση όσων έχουν οµοειδές 

αντικείµενο (π.χ. ΚΕ∆, Τουριστικά Ακίνητα, Ολυµπιακά Ακίνητα) και 

κατάργηση όσων δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά ή δεν εξυπηρετούν 

αµιγώς κοινωνικούς στόχους. (Το ΙΟΒΕ έχει ήδη προχωρήσει σε σχετική 

καταγραφή). 
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• Επαναξιολόγηση όλων των δαπανών του Προϋπολογισµού του 2009 και 

ανακατανοµή τους µε περιορισµό των καταναλωτικών δαπανών και αύξηση 

των επενδυτικών. Περιορισµός των επιδοµάτων από τους Ειδικούς 

Λογαριασµούς του ΥΠΟΙΟ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩ∆Ε, κ.λπ. 

• Άµεση προώθηση των έργων υποδοµής, για τα οποία υπάρχει δυνατότητα 

προκαταβολών από την Ε.Ε. που καλύπτουν µέχρι και το 100% του 

συνολικού κόστους. Σηµαντικό είναι αυτά τα έργα αφενός να µην 

κατακερµατιστούν, αφετέρου να υλοποιηθούν ενοποιώντας τα στάδια της 

προµελέτης, µελέτης και κατασκευής. 

• Μείωση στα επόµενα δύο χρόνια του συνολικού µισθολογικού κόστους του 

∆ηµόσιου Τοµέα µε: α) Πάγωµα όλων των προσλήψεων, µε εξαίρεση τους 

ελάχιστους υπαλλήλους µε εξειδικευµένες γνώσεις και β) αυστηρή 

συγκράτηση των µισθών και κάθε είδους αµοιβών στο ∆ηµόσιο τοµέα. 

 

Για την αύξηση των εσόδων: 

 

Μέτρα ∆ιαρθρωτικού Χαρακτήρα 

 

• Ηλεκτρονική ενοποίηση σε µια βάση όλων των πληροφοριών στις οποίες 

έχουν πρόσβαση οι φορολογικές αρχές. Όταν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις 

φοροδιαφυγής, να επιτρέπεται η πρόσβαση των φορολογικών αρχών στην 

κίνηση των τραπεζικών λογαριασµών του ελεγχόµενου. 

• Ενοποίηση των εισπρακτικών µηχανισµών φορολογικών εσόδων (TAXIS) και 

ασφαλιστικών εισφορών (προϋπόθεση η ενοποίηση των ηλεκτρονικών 

βάσεων). 

• Κατάργηση της διαδικασίας ελέγχου όλων των φορολογικών υποθέσεων και 

θέσπιση συστήµατος δειγµατοληπτικών ελέγχων µε κριτήρια επιλογής την 

ανάλυση κινδύνου για τις επιχειρήσεις και τα άτοµα που εµφανίζουν 
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µεγαλύτερες πιθανότητες φοροδιαφυγής. Κάθε εφορία υποχρεούται να 

διενεργεί ένα συγκεκριµένο αριθµό ελέγχων κατ’ έτος, ο οποίος θα της 

υποδεικνύεται κεντρικά, και να καταρτίζει τεκµηριωµένες εκθέσεις για κάθε 

έλεγχο που πραγµατοποίησε, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα επανελέγχου 

όλων των περιπτώσεων. 

• Κατάργηση των περισσότερων µορφών αυτοτελούς φορολόγησης 

εισοδηµάτων, των εξαιρέσεων και των εξωλογιστικών προσδιορισµών 

εισοδήµατος και υπαγωγή των εισοδηµάτων στην ισχύουσα φορολογική 

κλίµακα, συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων που χορηγούνται από το 

κράτος. Έναρξη της φορολόγησης ελεύθερων επαγγελµατιών και µικρών 

επιχειρήσεων µε βάση βιβλία εσόδων-εξόδων και εξάλειψη της µεθόδου 

φορολόγησης µε µοναδικούς συντελεστές. 

• Υπαγωγή των υπηρεσιών δηµοσίων εσόδων στην εποπτεία ενός 

Υφυπουργού µε θητεία, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την εύρυθµη 

λειτουργία των υπηρεσιών και την οργάνωσή τους µε σύγχρονες µεθόδους. 

Είναι αυτονόητο ότι η άσκηση της φορολογικής πολιτικής θα εξακολουθεί να 

καθορίζεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών. 

• Συνεχής ενηµέρωση των φορολογουµένων για τις αλλαγές στη φορολογική 

νοµοθεσία, µε εκδόσεις που θα περιγράφουν τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώµατα τους, καθώς και πρακτικές οδηγίες για τους τρόπους 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους. 

• ∆ιεθνής συνεργασία µε άλλες φορολογικές αρχές για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και εµπειριών σε θέµατα φορολογικής νοµοθεσίας, πρακτικών 

και µεθόδων αντιµετώπισης των νέων µορφών φοροδιαφυγής που 

ανακύπτουν σε µια παγκοσµιοποιηµένη αγορά. Υιοθέτηση των αρχών  και 

µεθόδων του ΟΟΣΑ για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής που προκύπτει 

από τη χρήση:  

(α)  ενδο-οµιλικών τιµών (transfer pricing) και  
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(β) µεθόδων ελαχιστοποίησης των ιδίων κεφαλαίων (thin capitalisation) 

ορισµένων πολυεθνικών εταιρειών. 

 

Μέτρα Άµεσης Απόδοσης 

 

• Αύξηση της φορολογίας καυσίµων και τσιγάρων, έτσι ώστε να 

προσεγγιστούν µε ταχύτερο ρυθµό τα κατώτατα όρια που θέτει η Ε.Ε. (η 

αύξηση της τελικής τιµής των καυσίµων κατά 10% αποδίδει στον 

Προϋπολογισµό περίπου 800 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση της τιµής της πλέον 

προτιµώµενης µάρκας τσιγάρων αποδίδει στον Προϋπολογισµό περίπου 350 

εκατ. ευρώ). 

• Θέσπιση περιβαλλοντικού φόρου για τα αυτοκίνητα συµβατικής τεχνολογίας, 

µε παράλληλη εισαγωγή κινήτρων για την απόσυρση τους: σε µελέτη του 

ΙΟΒΕ έχει εκτιµηθεί ότι η εισαγωγή περιβαλλοντικού φόρου στο ύψος του 

50% των υφιστάµενων τελών κυκλοφορίας θα αποφέρει το 2009 πρόσθετα 

έσοδα περίπου 150 εκατ. ευρώ. 

• Αναβολή της εξαγγελθείσας µείωσης των συντελεστών φόρου εισοδήµατος 

Φυσικών και Νοµικών προσώπων κατά 1% µέχρι το 2014. 
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2. Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 

 

Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα παραµένει κατά 

βάση υγιές. Όµως, παρά την περιορισµένη έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε 

«τοξικά» στοιχεία ενεργητικού, η παρούσα δυσχερής οικονοµική συγκυρία 

εγκυµονεί κινδύνους που οι τράπεζες είτε ήδη αντιµετωπίζουν ή ενδέχεται να 

αντιµετωπίσουν.  

Εν γένει, οι ελληνικές τράπεζες είναι αντιµέτωπες µε τα εξής προβλήµατα: 

 

• Μείωση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης και αύξηση της ανεργίας στην 

Ελλάδα: η υψηλή ζήτηση που χαρακτήριζε την ελληνική οικονοµία έχει 

µειωθεί, ενώ η αύξηση της ανεργίας έχει ως επακόλουθο ως ένα βαθµό την 

αύξηση των επισφαλών δανείων και αυτό µε τη σειρά του αντικατοπτρίζεται 

στην επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού των 

τραπεζών. 

• Μείωση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης των Βαλκανικών χωρών και των 

χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στις οποίες έχουν παρουσία.  

-  Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλό έλλειµµα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών, και χωρίς τη δυνατότητα αυτόνοµης και 

επαρκούς χρηµατοδότησης του εξωτερικού ελλείµµατος, θεωρείται πιθανή 

µια περαιτέρω προσαρµογή της συναλλαγµατικής τους ισοτιµίας.  

- Το 50% περίπου των δανείων που έχουν χορηγήσει οι ελληνικές τράπεζες 

στις χώρες αυτές είναι σε ξένο νόµισµα, άρα µια ενδεχόµενη υποτίµηση  

των τοπικών νοµισµάτων (π.χ. σε σχέση µε το ευρώ ή το ελβετικό 

φράγκο) ενδεχοµένως να αυξήσει τις επισφάλειές τους. Πάντως οι 

ανωτέρω αναφερόµενοι κίνδυνοι στις χώρες αυτές φαίνεται ότι έχουν 

υποχωρήσει σε σχέση µε τους αρχικούς, ιδιαίτερα µετά την χρηµατοδοτική 

στήριξή τους από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) και άλλους 

Οργανισµούς, αν και η πρόσφατη αποτυχία της δηµοπρασίας οµολόγων 

του δηµοσίου της Λετονίας έχει ανοίξει νέο «κύκλο» ενδεχόµενων 
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κινδύνων και έµµεσων επιπτώσεων στις χώρες που δραστηριοποιούνται οι 

ελληνικές τράπεζες. 

• Το δυσχερέστερο οικονοµικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις 

χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, προβλέπεται να προκαλέσει: 

- Χαµηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς το τραπεζικό σύστηµα φαίνεται να 

επιστρέφει σε πιο σταθερά, χαµηλότερου κινδύνου (ρίσκου) επίπεδα 

έκθεσης. 

- Υψηλότερα επίπεδα επισφαλειών που αντικατοπτρίζουν τη φθίνουσα 

ποιότητα του ενεργητικού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

- Μικρότερη µόχλευση, αφού τώρα απαιτούνται υψηλότερα ίδια κεφάλαια 

έναντι της χορήγησης πιστώσεων υψηλού κινδύνου. 

• Οι ελληνικές τράπεζες ωφελήθηκαν από την κυβερνητική δέσµη ενίσχυσης 

των 28 δισ. ευρώ (Ν. 3723/2008) αλλά και από την άντληση ρευστότητας 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η ρευστότητα όµως αυτή δεν 

είναι µόνιµη, και θα αποσυρθεί όταν η ΕΚΤ αποφασίσει ότι ο πληθωρισµός 

αρχίζει να γίνεται απειλητικός. Αν τα πρώτα σηµάδια βελτίωσης της 

εµπιστοσύνης που έχουν ήδη φανεί δεν οδηγήσουν σύντοµα σε υψηλότερους 

ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, τα ίδια κεφάλαια των ελληνικών τραπεζικών 

οµίλων κινδυνεύουν να αποµειωθούν περαιτέρω1. Στην περίπτωση αυτή θα 

χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια, πέραν των 5 δισ. ευρώ που προβλέπει ο Ν. 

3723/2008. Το πρώτο τρίµηνο του 2009, η ανάκαµψη των κεφαλαιαγορών 

και η άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ, σε συνδυασµό µε την ευνοϊκή για 

τις τράπεζες «καµπύλη επιτοκίων», τις βοήθησε να βελτιώσουν τα 

αποτελέσµατά τους. Η συνεχιζόµενη όµως στασιµότητα της οικονοµίας και η 

άνοδος της ανεργίας αναµένεται να αυξήσουν τις επισφάλειες των δανείων 

που έχουν χορηγήσει, ενώ µια ενδεχόµενη µεταστροφή της νοµισµατικής 

                                                 
1 Τα ίδια κεφάλαια των µετόχων των τραπεζών (καθαρή περιουσία µετόχων) µειώθηκαν από 7% 
σε 5% του ενεργητικού τους µεταξύ του 2007 και του 2008 και σε 4,5% το πρώτο τρίµηνο του 
2009. Η αποµείωση είναι ακόµα µεγαλύτερη αν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία αποτιµηθούν σε 
τρέχουσες τιµές και όχι σε τιµές κτήσης. Παρά τη µείωση, τα ποσοστά αυτά παραµένουν  
υψηλότερα από το µέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. 
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πολιτικής της ΕΚΤ σε πιο συντηρητικό επίπεδο, αναµένεται να επηρεάσει 

αρνητικά τη ρευστότητα και τα αποτελέσµατά τους. 

• Το γενικό συµπέρασµα από την κρίση είναι, πρώτον, ότι οι τράπεζες πρέπει να 

λειτουργούν µε περισσότερα ίδια κεφάλαια, σε περιβάλλον υψηλής 

διαφάνειας, να εποπτεύονται αυστηρότερα και να αναλαµβάνουν µικρότερους 

κινδύνους και, δεύτερον, ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να επενδύσουν 

πρόσθετους ανθρώπινους πόρους στην εποπτεία των τραπεζών, να 

υιοθετήσουν δείκτες συµπληρωµατικούς µε αυτούς της Βασιλείας (Basle) 

όπως ο απλός λόγος (χωρίς σταθµίσεις κινδύνου) των ιδίων κεφαλαίων των 

µετόχων των τραπεζών προς το συνολικό ενεργητικό τους, καθώς και 

µηχανισµούς ελέγχου της προκυκλικότητας του δανεισµού των τραπεζών 

(κατά το πρότυπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας).  

 

Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΟΒΕ προτείνει: 

 

• Να προωθηθεί η ανεξαρτησία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε µετατροπή 

της σε Ανεξάρτητη Αρχή και να ενισχυθεί η συνεργασία της µε την Τράπεζα 

της Ελλάδος.  

• Να ενισχυθούν µε ανθρώπινο δυναµικό, αλλά και νοµοθετικά, οι εποπτικές και 

ρυθµιστικές αρµοδιότητες της Τραπέζης της Ελλάδος, ιδιαίτερα σε θέµατα 

διενέργειας προβλέψεων και ενίσχυσης των κεφαλαίων των τραπεζικών 

ιδρυµάτων, ενίσχυσης της εποπτείας τους στις χώρες της ευρύτερης περιοχής 

καθώς και µε την ανάληψη της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών. Ο 

στόχος είναι η εξάλειψη της προκυκλικότητας των κανόνων κεφαλαιακής 

επάρκειας, η σταδιακή αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και η 

µείωση των συστηµικών κινδύνων. 

• Να αυστηροποιηθούν οι διατάξεις που αφορούν ζητήµατα διαφάνειας 

εισηγµένων εταιρειών (π.χ τα αποτελέσµατα χρήσεως πρέπει να  είναι συνεπή 

µε τη µεταβολή της καθαρής θέσης). 
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• Να ζητηθεί από τις ιδιωτικές τράπεζες, στο πλαίσιο των κανόνων της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης, να επιφέρουν µόνιµες αλλαγές στο σύστηµα κινήτρων 

και αµοιβών των στελεχών (π.χ προϋποθέσεις λήψης έκτακτων αµοιβών, 

χρόνος εξάσκησης των stock options) αλλά και στην οργάνωση και λειτουργία 

τους (π.χ µε αναβάθµιση των  διαδικασιών ανάλυσης κινδύνων) µε στόχο την 

ανάληψη µικρότερων κινδύνων. 
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3. ∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση της   
ανταγωνιστικότητας 

 

Παράλληλα µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, είναι απαραίτητα τα µέτρα που θα 

στηρίξουν την προσφορά, δηµιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες, πρώτον, για 

τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης 

και δεύτερον, για την πραγµατοποίηση επενδύσεων και την ενίσχυση των 

εξαγωγών. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ είναι η στιγµή να 

προχωρήσουν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που τόσα χρόνια 

καθυστερούν. 

 

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΟΒΕ προτείνει: 

 

• ∆ηµιουργία Επιτελικού και Συντονιστικού Κέντρου Μεταρρυθµίσεων που θα 

αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και θα παρακολουθεί την 

υλοποίησή τους. Το ρόλο αυτό µπορεί να αναλάβει το Οικονοµικό Γραφείο 

του Πρωθυπουργού. 

• Άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, κατάργηση των εµποδίων στη 

λειτουργία του ανταγωνισµού στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

(ενδεικτικά: κατώτατες τιµές, συνιστώµενες τιµές, περιορισµένο ωράριο 

λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων, νοµοθεσία για την υποχρεωτική 

τήρηση αποθεµάτων υγρών καυσίµων, περιορισµοί στον ελλιµενισµό 

κρουαζιερόπλοιων, περιορισµοί στην παρασκευή και διάθεση άρτου κ.λπ.),  

µείωση του αριθµού των προϋποθέσεων εισόδου και εξόδου επιχειρήσεων 

σε, και από, κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, χρήση των ποικίλων 

αδειών που εκδίδει ο δηµόσιος τοµέας µε κριτήριο και τη µεγιστοποίηση του 

ανταγωνισµού. 

• ∆ιευκόλυνση των επενδύσεων µέσω των Χρήσεων Γης και του 

Κτηµατολογίου. 
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• Κωδικοποίηση του πλαισίου κάθε φορέα που ασκεί ρυθµιστική λειτουργία 

(Υπουργεία, Υπηρεσίες, Ρυθµιστικές Αρχές), έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 

πολλαπλές ρυθµίσεις για το ίδιο θέµα από διαφορετικούς φορείς, γεγονός 

που σήµερα συµβαίνει, επιβαρύνοντας σηµαντικά τις επιχειρήσεις (σε χρόνο 

και χρήµα) µε το κόστος συµµόρφωσης στις διοικητικές πράξεις (7% του 

ΑΕΠ). 

• Χρήση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  και για την εξυπηρέτηση 

επιχειρήσεων. 

• Μετατροπή του Οργανισµού «Invest in Greece» (πρώην ΕΛΚΕ) σε 

ουσιαστικό κέντρο «µιας στάσης», µε αρµοδιότητες εξασφάλισης όλων των 

αδειών για την πραγµατοποίηση ξένων επενδύσεων. 

• Απόσυρση του Κράτους από τους τοµείς προϊόντων και υπηρεσιών που ήδη 

παράγονται ανταγωνιστικά από τον ιδιωτικό τοµέα (τράπεζες, 

τηλεπικοινωνίες, βιοµηχανία, τουρισµός). Συνέχιση των 

αποκρατικοποιήσεων, µε κυρίαρχο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας 

και της ανταγωνιστικότητας και όχι µόνο τα ταµειακά οφέλη. Η τρέχουσα 

κρίση δεν πρέπει να οδηγήσει σε παρωχηµένες µορφές κρατισµού, αλλά σε 

αποτελεσµατικότερη εποπτεία. 

• Αποζηµίωση των δηµοσίων επιχειρήσεων από τον προϋπολογισµό όταν τους 

επιβάλλονται κοινωνικοί στόχοι. Γενικά όµως, η άσκηση της κοινωνικής 

πολιτικής πρέπει να γίνεται µέσω του κοινωνικού κράτους και όχι µέσω του 

παραγωγικού συστήµατος (π.χ των τιµολογίων των ∆ΕΚΟ). 

• Σταδιακή εξοµοίωση της εργατικής νοµοθεσίας των ∆ΕΚΟ µε αυτήν που 

ισχύει στον ιδιωτικό τοµέα. 

• Προώθηση διαδικασιών εξυγίανσης των ∆ΕΚΟ που παρουσιάζουν µεγάλα 

ελλείµµατα (µεταφορές). 
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• Συστηµατικός έλεγχος όλων των νόµων για τον περιορισµό της πολυνοµίας 

και άµεση κατάργηση όσων έχουν περιπέσει σε αχρησία. Αξιολόγηση των 

υπολοίπων µε βάση τις αποδεδειγµένες επιπτώσεις τους στην οικονοµική 

δραστηριότητα. Για να είναι αποτελεσµατική η εκκαθάριση του θεσµικού 

πλαισίου απαιτείται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και στόχοι. Ανάλογη 

προσπάθεια που ανελήφθη στην Ολλανδία πριν λίγα χρόνια είχε ως στόχο 

τη µείωση του αριθµού των νόµων κατά 30% και το πέτυχε, σε διάστηµα 2 

ετών. 

• Αξιολόγηση όλων των νέων νόµων και ρυθµίσεων µε κριτήριο τις επιπτώσεις 

τους στην ανταγωνιστικότητα. Συγκεκριµένα, αναφερόµαστε εδώ στις 

διαδικασίες που ονοµάζονται διεθνώς impact assessment και εφαρµόζονται 

σε µια σειρά χώρες. Η διαδικασία της αξιολόγησης των επιπτώσεων δεν 

περιορίζεται σ’ αυτά που ήδη διενεργούνται από το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους, το οποίο εξετάζει µια µόνο διάσταση και όχι τις επιπτώσεις σε 

άλλες περιοχές που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα. Ο έλεγχος των 

επιπτώσεων σκοπό έχει να αποτιµήσει τα κόστη και τα οφέλη που θα 

δηµιουργηθούν για το σύνολο της οικονοµίας από µια συγκεκριµένη 

ρύθµιση. 

• Απλοποίηση των νόµων, ώστε να µην απαιτούνται ερµηνευτικές εγκύκλιοι, 

τουλάχιστον στον εκτεταµένο βαθµό που συµβαίνει σήµερα. Οι 

ερµηνευτικές εγκύκλιοι όχι µόνο δηµιουργούν σύγχυση, αλλά συχνά 

ανατρέπουν και το πνεύµα του νόµου τον οποίο έχει ψηφίσει η Βουλή. Η 

απλοποίηση των εφαρµοζόµενων διατάξεων, των περιορισµών και 

εξαιρέσεων εφαρµογής τους, αλλά και η σαφής περιγραφή του στόχου του 

νόµου θα διευκολύνει όχι µόνο στην κατανόησή του από όλους όσους αυτός 

αφορά, αλλά θα βοηθήσει και στη σωστή και απρόσκοπτη εφαρµογή του.  

• Αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο προτείνονται και υιοθετούνται τροπολογίες 

σε Ν/Σ. Η σηµερινή πρακτική µε την οποία τροπολογίες της τελευταίας 

στιγµής εντάσσονται σε νοµοσχέδιο, πολλές φορές αλλάζει τη στόχευση και 
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την αποτελεσµατικότητα του νόµου. Οι τροπολογίες να µελετώνται εκ των 

προτέρων και να υπόκεινται στα ίδια κριτήρια που καθορίζουν την 

αποτελεσµατικότητα των νόµων. 

• Καθιέρωση συµµετοχικών διαδικασιών κατά τη σύνταξη των 

σηµαντικότερων νόµων µε τη θέσπιση ηλεκτρονικής διαβούλευσης ή/και 

άλλα µέσα (π.χ. έκδοση Πράσινης Βίβλου που προηγείται του νοµοθετικού 

έργου και τίθεται σε δηµόσιο διάλογο). 

• Αποκοπή του «οµφάλιου λώρου» µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων και της 

δηµόσιας διοίκησης µε τη θεσµοθέτηση ορισµένων θέσεων υφυπουργών µε 

τουλάχιστον 5ετή θητεία (βρετανικό πρότυπο). 

• Βελτίωση της ποιότητας της δηµόσιας διοίκησης µε προσέλκυση 

διευθυντικών στελεχών από την ιδιωτική αγορά µε «κλειστές» πενταετείς 

συµβάσεις, ιδιαίτερα σε τοµείς αιχµής όπως η Έρευνα και Ανάπτυξη, η Υγεία, 

οι νέες τεχνολογίες κλπ. 

• Υιοθέτηση από το ∆ηµόσιο, τους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, τους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, κανόνων 

διαφάνειας, µε υποχρεωτική δηµοσίευση των αποτελεσµάτων και 

ισολογισµών τους όπως γίνεται από τις ιδιωτικές εταιρείες, µετά από έλεγχο 

από ορκωτούς ελεγκτές. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής να συνδέεται 

µε τη χρηµατοδότηση των φορέων αυτών από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

Ειδικά για το ∆ηµόσιο, προτείνεται η υιοθέτηση των αντίστοιχων αρχών του 

ΟΟΣΑ (το ΙΟΒΕ µε ειδική έκθεση του το 2007 έχει προτείνει σηµαντικές 

αλλαγές στη σύνταξη και εκτέλεση του Προϋπολογισµού). 

• Μετατροπή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος σε Νοµικό 

Πρόσωπο, αντί Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Οικονοµίας που είναι 

σήµερα. 
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• Όλες οι αποφάσεις Υπουργών, και σταδιακά των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, και λοιπών οργανισµών και φορέων να δηµοσιεύονται στο 

διαδίκτυο. Η Βουλή να ενηµερώνεται σε µηνιαία βάση για όλες τις αλλαγές 

που γίνονται στο Προϋπολογισµό που έχει ψηφίσει. 

 


