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στο υπό κατάρτιση Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα, αλλά και για τη διαδι-
κασία αύξησης του κατώτατου µισθού, καθώς επιµένουν να συνδέεται 

µε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας.
Επί του σχεδίου, έχει ξεκινήσει η ανταλλαγή e-mail και παρατηρή-

σεων, µε την ελληνική πλευρά να προεξοφλεί ότι ορισµένες από τις 
προτάσεις µπορεί να αλλάξουν ή τα χρονοδιαγράµµατα να τροποποι-
ηθούν. Υπό διαµόρφωση είναι ακόµα το δεύτερο παράρτηµα του σχε-
δίου, που αναφέρεται στον µηχανισµό παρακολούθησης στρατηγικής.

∆ηµοσιονοµικά 
To πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη «δηµοσιονοµική βιωσιµότητα» και 
είναι το µικρότερο του σχεδίου, καθώς έχει µόνο 5 σελίδες. Σε αυτό ανα-

φέρονται όλα τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την εξυγίανση των δηµό-
σιων οικονοµικών, η δέσµευση για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% έως 

και το 2022, αλλά και η πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης 
2,1% κατά µέσο όρο την περίοδο 2020-2022. Επίσης, 

δεν προσδιορίζονται οι φοροελαφρύνσεις, καθώς το 
ζήτηµα παραπέµπεται στο Μεσοπρόθεσµο Πρό-
γραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Πρόκειται 
για τα λεγόµενα «αντίµετρα», δηλαδή τη µείωση 
του συντελεστή φορολόγησης στο πρώτο κλιµά-
κιο της κλίµακας υπολογισµού του φόρου ει-
σοδήµατος φυσικών προσώπων από το 22% 
στο 20%, τη µείωση του φορολογικού συντε-
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ια τρισέλιδη εισαγωγή, πέντε κεφά-
λαια για το δηµοσιονοµικό, αναπτυ-
ξιακό και κοινωνικό µοντέλο της επό-

µενης ηµέρας της ελληνικής οικονοµίας και 
δύο παραρτήµατα (τα µέτρα που θα υλοποιη-
θούν µε αναλυτικό χρονοδιάγραµµα και ο µη-
χανισµός παρακολούθησης στρατηγικής) πε-
ριλαµβάνονται στο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, 
το Growth Strategy for the Future of Greece, 
όπως είναι ο τίτλος µε τον οποίο έχει αποστα-
λεί στους δανειστές, και πρόκειται να παρου-
σιαστούν επίσηµα από την ελληνική κυβέρνη-
ση στο Eurogroup της 27ης Απριλίου στη Σό-
φια, όπως αποκαλύπτει σήµερα η Realnews.

Μέσα σε 70 σελίδες προτάσεων και 5 σελί-
δες παραρτηµάτων, η ελληνική κυβέρνηση δε-
σµεύεται για την τήρηση των συµφωνηθέντων 
και αφήνει ανοιχτό το περιθώριο επανεξέτασης 
µέτρων που έχουν ληφθεί σε τέσσερα πεδία: 
φορολογικό, δηµόσια διοίκηση, αγορά εργα-
σίας και χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Παράλλη-
λα, ενσωµατώνονται ορισµένα από τα προα-
παιτούµενα της τέταρτης αξιολόγησης, όπως 
είναι, για παράδειγµα, το Κτηµατολόγιο και η 
τοποθέτηση γενικών διευθυντών και γενικών 
γραµµατέων στο ∆ηµόσιο. Την επιµέλεια του 
αναπτυξιακού σχεδίου έχει αναλάβει ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονοµίας Αλέξης Χαρίτσης, 
ο οποίος συνεργάστηκε µε όλους τους αρµόδι-
ους υπουργούς, κυρίως όµως µε τον υπουρ-
γό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την 
υπουργό Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου.

 Από το τελικό σχέδιο απουσιάζει οποιαδή-
ποτε αναφορά στη µείωση των συντάξεων και 
του αφορολόγητου από το 2019 και το 2020 
αντίστοιχα, γεγονός που εντάσσεται στην προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να καθυστερήσει την 
εφαρµογή των συγκεκριµένων µέτρων. 

Πάντως, σύµφωνα µε πληροφορίες, ευρωπα-
ϊκές πηγές χαρακτηρίζουν το σχέδιο που εστά-
λη στους δανειστές το Μεγάλο Σάββατο ως «γε-
νικόλογο» και «ασαφές» σε ορισµένα ση-
µεία, ενώ διατυπώνονται συγκεκρι-
µένες ενστάσεις για τις ιδιωτικο-
ποιήσεις, τις φοροελαφρύν-
σεις, οι οποίες παραπέµπουν 
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