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Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή  
«μνημονιακών» μέτρων 

 20 Οκτωβρίου 2009 
Ο νέος Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου 
ανακοινώνει στο ECOFIN ότι το έλλειμμα για το 2009 θα 
κυμανθεί, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 12,5% αντί του 6%. 
8 Ιανουαρίου 2010  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει έκθεση σχετικά με τα 
στατιστικά στοιχεία του χρέους και του ελλείμματος της 
Ελληνικής Κυβέρνησης. Επισημαίνονται προβλήματα 
«σκόπιμης εσφαλμένης αναφοράς δεδομένων» και αμφιβολίες 
για την ακρίβεια των στοιχείων πέραν της τελευταίας 
αναθεώρησης της 20ής Οκτωβρίου 2009. 
9 Φεβρουαρίου 2010  
Ανακοινώνεται το πρώτο πακέτο μέτρων που αφορά το 
δημόσιο τομέα. 

     3 Μαρτίου 2010 
Ανακοινώνεται δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο οικονομικών 
μέτρων. 
23 Απριλίου 2010  
Η Ελλάδα προσφεύγει στον μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

 
 



Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή  
«μνημονιακών» μέτρων 

28 Απριλίου 2010 
Το spread των 10ετών ομολόγων ξεπερνά τις 1000 μονάδες. 
2 Μαΐου 2010  
Ανακοινώνονται τα μέτρα σκληρής λιτότητας της τρόικας ΔΝΤ, της 
Ε.Ε. και ΕΚΤ. 
6 Μαΐου 2010  
Ψηφίζεται από τη Βουλή το μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση 
με την Ε.Ε. και το ΔΝΤ για τα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να 
ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός στήριξης. 
16 Ιουνίου 2011  

      Αρχίζει στη Βουλή η συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο. Την ίδια 
στιγμή πραγματοποιείται ογκώδης διαδήλωση πολιτών έξω από 
τη Βουλή. 
27 Ιουλίου 2011  
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβαθμίζει την Ελλάδα 
από το επίπεδο CCC στο CC, θέτοντας την Ελλάδα στο τελευταίο 
σκαλί της διεθνούς λίστας αξιολογήσεων. 
 



Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή  
«μνημονιακών» μέτρων 

6 Οκτωβρίου 2011  
Κατατίθεται στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο-
μισθολόγιο του Δημοσίου, τις μειώσεις σε κύριες και επικουρικές 
συντάξεις, τις μειώσεις στο εφάπαξ, τη νέα φορολογική κλίμακα 
και τις αλλαγές στα εργασιακά.  
27 Οκτωβρίου 2011  
Η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. αποφασίζει για «κούρεμα» του 
ελληνικού χρέους κατά 50%. 
10 Νοεμβρίου 2011  
Ολοκληρώνονται οι διεργασίες μεταξύ των κομματικών επιτελείων 
τού ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ. Νέος πρωθυπουργός ο Λουκάς 
Παπαδήμος. 
12 Φεβρουαρίου 2012  
Η Βουλή συζητά την πρόταση νόμου για τη συμφωνία του 2ου 
Μνημονίου της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της 
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και μέτρα για τη μείωση του δημόσιου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας. Η πρόταση 
υπερψηφίζεται.  
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Αγοραστική δύναμη μέσων αποδοχών ανά μισθωτό 

Μετά από μείωση 7,5% 
κατά το 2010, και 6,1% 
το 2011, η αγοραστική 
δύναμη των μέσων 
αποδοχών ανά μισθωτό 
αναμένεται να μειωθεί 
περαιτέρω μέχρι το 
τέλος του 2012 κατά 
7,6%.  
Η πρόοδος που 
πραγματοποιήθηκε    
στα χρόνια 1995-2009  
θα έχει αναιρεθεί,  
μέχρι το τέλος του 2012,  
ως αποτέλεσμα των 
μειώσεων των μισθών 
της τελευταίας τριετίας.  



Το αντίκτυπο της κρίσης στη μέση οικογένεια 

74,7

68,5

51,5

45,5

39,4

28

22,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Διασκεδαση

Ενδυση / Υποδηση

Διακοπες / Ταξιδια

Supermarket

Τροφιμα / Ποτα

Επιπλα

ΟΤΕ / Κινητο

Είδη από τα οποία οι Έλληνες έχουν κάνει περικοπές   

 
Το αντίκτυπο της κρίσης στη μέση οικογένεια 

 



Το αντίκτυπο της κρίσης στη μέση οικογένεια 

Μεταβολές της ιδιωτικής κατανάλωσης, 1990-2012 

Σωρευτικά, στην 
τετραετία 2009-2012, η 
μείωση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης 
ανέρχεται σε 18,8%, με 
αποτέλεσμα το επίπεδο 
της ιδιωτικής 
κατανάλωσης στο τέλος 
του 2012 να επιστρέψει 
στο επίπεδο του 2003.  
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Πηγή: Annual Macroeconomic Database, Ευρωπαϊκή Επ ιτροπή

Οι μέσες ετήσιες 
αποδοχές το 2011 
ανέρχονται στην 
Ελλάδα σε 25.470 
ευρώ. Μετά τις 
μειώσεις του 2012 θα 
είναι συγκρίσιμες με 
αυτές της Πορτογαλίας 
και της Μάλτας.  
Εάν συνεχιστεί η ίδια 
πολιτική μειώσεων των 
αποδοχών των 
εργαζομένων κατά το 
2013 θα είναι 
συγκρίσιμες με αυτές 
της Κροατίας, της 
Τσεχίας και της 
Εσθονίας.  
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Απόψεις και Προτεινόμενες λύσεις 

Α) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ 
 
Β) ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤIΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Γ) FAST TRACK ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
Δ) ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΑΓΑΘΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Ε) ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ  
     ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
ΣΤ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥΣ 
      ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
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