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Πορεία της οικονομίας 
 

Η Κυβέρνηση παρέλαβε την οικονομία στον 
«1ο όροφο», την έριξε στο «υπόγειο» και 
σήμερα προσπαθεί να την ανεβάσει στο 

«ισόγειο» 
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Η οικονομία επέστρεψε στην ύφεση 

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ (%, ετήσια βάση, σταθερές τιμές 2010) 

Τριμηνιαίο ΑΕΠ (όγκος, δισ. ευρώ, σταθερές τιμές 2010) 
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Νέα μέτρα λιτότητας επιβλήθηκαν 

Συνολικό ύψος: 14,5 δισ. ευρώ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 1.288 4.692 6.479 8.282 8.598 9.072 9.222

1. Μισθολογικές Παρεμβάσεις και μη μισθολογικές παροχές 0 71 244 346 359 401 384

2. Συνταξιοδοτικές Παρεμβάσεις 0 187 727 1.385 1.783 2.272 2.486

3.
Παρεμβάσεις σε Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικά 

Επιδόματα
293 1.313 348 696 681 636 606

4. Παρεμβάσεις στην Υγεία 0 22 22 210 210 210 210

5. Δαπάνες Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 0 5 5 52 30 30 30

6. Παρεμβάσεις στους Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης 0 30 37 43 43 43 43

7. Λοιπές Παρεμβάσεις 10 13 13 13 13 13 13

8. 
Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού 

Προϋπολογισμού
985 3.051 5.084 5.538 5.479 5.467 5.451

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  (Α+Β) 1.288 4.692 6.479 8.282 8.598 9.072 9.222

Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (πλην εσόδων 

Κρατικού Προϋπολογισμού)
303 1.641 1.395 2.744 3.119 3.605 3.771

1. Σύνολο Παρεμβάσεων Δαπανών Κεντρικής Διοίκησης -98 -148 -583 -421 -404 -368 -380

1.1 Μισθολογικές Παρεμβάσεις και μη μισθολογικές παροχές 0 31 54 132 171 207 195

i.
Εφαρμογή νέου Ενιαίου Μισθολογίου μετά την αλλαγή του γενικού 

κανόνα προσλήψεων
0 21 -22 -66 -66 -75 -90

ii.
Αναμόρφωση του υφιστάμενου πλαισίου για μη μισθολογικές 

παροχές
0 15 15 15 15 15 15

iii. Αλλαγή κανόνα προσλήψεων για τα έτη 2017-2019 0 0 31 99 160 202 202

iv. Πάγωμα ωρίμανσης ειδικών μισθολογίων 0 0 59 118 118 118 118

v. Προσλήψεις επιπλέον του γενικού κανόνα προσλήψεων 0 -5 -11 -11 -11 -11 -11

vii. Αναμόρφωση ειδικών μισθολογίων 0 0 -20 -56 -46 -43 -41

viii. Αναμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου 0 0 0 33 0 0 0

1.2 Επιδόματα Κοινωνικού χαρακτήρα -108 -196 -655 -618 -618 -618 -618

i.
Εξορθολογισμός χορήγησης επιδόματος θέρμανσης με μείωση της 

σχετικής δαπάνης κατά 50%
0 104 105 133 133 133 133

ii.
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης & Δαπάνη ανθρωπιστικής Κρίσης

-108 -300 -760 -760 -760 -760 -760

iii. Εξορθολογισμός λοιπών κοινωνικών παροχών και επιδομάτων 0 0 0 10 10 10 10

1.3 Δαπάνες Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 0 5 5 52 30 30 30

i. Μείωση ταμειακών αμυντικών και λοιπών δαπανών ΥΠΕΘΑ 0 27 5 30 30 30 30

ii.
Μείωση φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών ως αποτέλεσμα μείωσης 

ισόποσων αναλήψεων υποχρεώσεων το 2016
0 -22 0 22 0 0 0

1.4
Μεταβιβάσεις, αποδόσεις και επιδοτήσεις φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης
10 13 13 13 13 13 13

i. Παρεμβάσεις σε μη ανταποδοτικές χρεώσεις 10 13 13 13 13 13 13

Πίνακας 2.2 Λοιπές Παρεμβάσεις ΣΧΔ ενσωματωμένες στο βασικό σενάριο (σε μικτή βάση) σωρευτικά

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Σημείωση: +250 εκατ. ευρώ από την μετάθεση της αναπροσαρμογής των συντάξεων 
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Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου διογκώθηκαν 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες (εκατ. ευρώ) 
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Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας επιδεινώθηκε 

Κατάταξη στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας 

World Economic Forum 2012 2013 2014 2015 2016 

Global Competitiveness Index 96/144 91/148 81/144 81/140 86/138 
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Το οικονομικό κλίμα επιβαρύνθηκε 

Δείκτης οικονομικού κλίματος 

Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης 
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Το κόστος δανεισμού αυξήθηκε 

Εξέλιξη επιτοκίου Εντόκων Γραμματίων Ελληνικoύ Δημοσίου 6μηνης διάρκειας 
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Το Χρηματιστήριο κατέγραψε σημαντικές απώλειες 

Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών  
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Οι καταθέσεις συρρικνώθηκαν 

Καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών (εκατ. ευρώ) 

 -41 δισ. ευρώ  
από το τέλος του 2014 

Εισροές/εκροές καταθέσεων ανά έτος (εκατ. ευρώ) 

 -2 δισ. ευρώ από τις 
αρχές του 2017 
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Το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης ήταν οδυνηρό 

Αποτίμηση συμμετοχής Δημοσίου [ΤΧΣ] (δισ. ευρώ) 

Το ποσοστό 
συμμετοχής 

μειώθηκε στο 
20% από 60% 

Η αποτίμηση της 
συμμετοχής 

μειώθηκε στα 
2,4 δισ. ευρώ 
από 11,6 δισ. 

ευρώ 

Ποσοστό συμμετοχής Δημοσίου [ΤΧΣ] (%) 
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Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας υποβαθμίστηκε 

Μέσος όρος πιστοληπτικής αξιολόγησης 



Βιωσιμότητα χρέους 

Η Κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για την 
επιβάρυνση της βιωσιμότητας του δημοσίου 

χρέους 



Παραδοχή Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, Πολυνομοσχέδιο / 4οΜνημόνιο:  
«Τα τελευταία χρόνια η σύνθεση και η δομή του χρέους βελτιώθηκαν, η μέση 
υπολειπόμενη φυσική διάρκειά του έχει χρονικά επεκταθεί και έχουν μειωθεί 

αισθητά οι δαπάνες εξυπηρέτησής του». 
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Παρεμβάσεις για τη βιωσιμότητα του χρέους  

 Η δυναμική του χρέους «φρέναρε» με την διπλή αναδιάρθρωση του 2012.  
 Μειώθηκε το ύψος του: Το PSI και η επαναγορά χρέους οδήγησαν σε 
μείωσή του κατά 138 δισ. ευρώ (το καθαρό όφελος ανήλθε στα 51 δισ. 
ευρώ). 
 Βελτιώθηκε το «προφίλ» του: Επεκτάθηκε η περίοδος χάριτος, 
επεκτάθηκαν οι ωριμάνσεις, μειώθηκαν τα επιτόκια, καταργήθηκαν 
χρεώσεις, αναβλήθηκε η πληρωμή τόκων. 

Επιβεβαίωση ΔΝΤ, Έκθεση Βιωσιμότητας Χρέους (Ιούνιος 2015):  
“Ιn May 2014, Greece’s public debt was assessed to be getting back on a path 

toward sustainability. (...)”.  
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Οι δείκτες του χρέους επιδεινώθηκαν ραγδαία μετά το 2015… 

Προβλέψεις για δημόσιο χρέος και ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες το 2060 



 Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο μεσο-μακροπρόθεσμος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 
προβλέπονταν στο 1,9% τον Ιούνιο του 2014, για να πέσει στο 1% τον 
Φεβρουάριο του 2017. 
 Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση των προβλέψεων για το ονομαστικό 
ΑΕΠ ανάμεσα στο ΜΠΔΣ 2015-2018 της προηγούμενης Κυβέρνησης και το ΜΠΔΣ 
2018-2021 της σημερινής Κυβέρνησης. 
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…κυρίως γιατί επιδεινώθηκαν οι προβλέψεις για την ανάπτυξη 

 
Αυτή η σημαντικά αναθεωρημένη προς τα κάτω εκτίμηση για την 

ανάπτυξη επιβαρύνει, σωρευτικά, σημαντικά τη βιωσιμότητα του χρέους. 
 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ 
(%, τρέχουσες τιμές) 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ 
(%, σταθερές τιμές) 



Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας 
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Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα; (1/4) 

 Η ολοκλήρωση, το συντομότερο δυνατόν, κατά τον βέλτιστο για τα 
ελληνικά συμφέροντα τρόπο, των επόμενων αξιολογήσεων του Μνημονίου. 

‒ Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της 2ης αξιολόγησης κόστισε 5,1 δισ. ευρώ 
νέα μέτρα λιτότητας, και για μετά το 2018. 

‒ Το ύψος της δόσης είναι πολύ χαμηλότερο των αναγκών της οικονομίας 
και των προβλέψεων της συμφωνίας.  

 
 
 
 
 
 

Προβλεπόμενη χρηματοδότηση 

(μέχρι Τ2-2017)

Εκταμιεύσεις μέχρι σήμερα 

(τελευταία τον Ιουλ-2017)
Διαφορά

Σύνολο 74,2 40,2 -34

Τράπεζες 25 5,4 -19,6

Σύνολο (πλην τραπεζών) 49,2 34,8 -14,4

εκ των οποίων:

για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών 9,6 5,1 -4,5
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Χρηματοδότηση και εκταμιεύσεις 

 
Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας αντί να καλύπτονται, κυρίως, από τις 
δόσεις, καλύπτονται από τα πρωτογενή πλεονάσματα που επιτυγχάνονται 

με τις θυσίες των πολιτών. 
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Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα; (2/4) 

 Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που θα επαναφέρουν την αναπτυξιακή 
δυναμική του 2014 και θα οδηγήσουν σε βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής 
μεγέθυνσης: 

‒ Ρέγκλινγκ: «...το 2014, (…) τα πρώτα σημάδια επιτυχίας ήταν εμφανή στην Ελλάδα. 
Κατέγραψε ανάκαμψη για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια. Η νέα Κυβέρνηση, 
όμως, (…) οδήγησε την Ελλάδα σε οπισθοπορεία».  

‒ Υποχώρηση του δείκτη υλοποίησης μεταρρυθμίσεων του ΟΟΣΑ κατά 30 ποσοστιαίες 
μονάδες την περίοδο 2015-2016 σε σχέση με το 2013-2014.  

 
 
 
 
 
 

Βαθμός ανταπόκρισης στις μεταρρυθμιστικές συστάσεις του ΟΟΣΑ 
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Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα; (3/4) 

 Η δρομολόγηση συμφωνίας σε πιο ρεαλιστικούς δημοσιονομικούς στόχους. 
‒ H επίτευξη και διατήρηση για πολλά χρόνια υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, 

ιδιαίτερα σε συνθήκες μακροχρόνιας ύφεσης και υψηλής διαρθρωτικής ανεργίας, 

δεν είναι εφικτή και σίγουρα είναι αντιαναπτυξιακή. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ρυθμός ανάπτυξης και πρωτογενές αποτέλεσμα σε Ελλάδα και ΕΕ 



Eurogroup statement on Greece – 
15.06.2017:  

“Abolishing the step-up interest rate margin 
related to the debt buy-back tranche of the 

2nd Greek programme, use of 2014 SMP 
profits from the ESM segregated account, the 
restoration of the transfer of the equivalent 

of ANFA and SMP profits to Greece (as of 
budget year 2017), liability management 

operations within the current ESM 
programme envelope, EFSF re-profiling 

within the maximum Programme Authorized 
Amount (extensions of the weighted average 

maturities and a further deferral of EFSF 
interest and amortization by between 0 and 

15 years)”. 
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Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα; (4/4) 

 Η υλοποίηση, το συντομότερο δυνατόν, ουσιαστικών μεσοπρόθεσμων 
παρεμβάσεων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους.  

‒ Δέσμευση των εταίρων που εκκρεμεί από το 2012. 
‒ Επί του παρόντος, όλα παραπέμπονται στο μέλλον, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, 

ασαφείς μηχανισμούς και στο βαθμό που αυτό καταστεί αναγκαίο. 
 

Eurogroup statement on Greece – 
25.05.2016:  

“Abolish the step-up interest rate margin 
related to the debt buy-back tranche of the 

2nd Greek programme as of 2018. Use of 
2014 SMP profits from the ESM segregated 

account and the restoration of the transfer of 
ANFA and SMP profits to 

Greece . Liability management - early partial 
repayment of existing official loans to Greece 
by utilizing unused resources within the ESM 
Programme. Some targeted EFSF re-profiling 

(e.g. extension of the weighted average 
maturities, re-profiling of the EFSF 

amortization as well as capping and deferral 
of interest payments)”. 

Καμία διαφορά 


