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Η πορεία της ελληνικής οικονοµίας σύµφωνα µε το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο
Η πορεία της ελληνικής οικονοµίας σύµφωνα
µε το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο παρουσιάζει
χαρακτηριστικά υγιούς οικονοµίας, ωστόσο
υπάρχουν προβλήµατα που αφορούν κυρίως
στην πραγµατική οικονοµία και τον στόχο της
ανάπτυξης. Η κυβέρνηση έχει κάνει µια δυναµική εκκίνηση στην υλοποίηση του οικονοµικού
προγράµµατός της. Το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής προχωρά επιτυχώς, οι
πολιτικές για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
ενισχύονται και οι διαρθρωτικές πολιτικές είναι
µπροστά από το χρονοδιάγραµµα σε βασικά
σηµεία.

αλλά η πρόοδός τους είναι πιο σταδιακή, καθώς ο έλεγχος των δαπανών τους είναι πιο
δύσκολος. Μέχρι τον Ιούνιο, το µεγάλο περιθώριο στο πλαίσιο των στόχων που δηµιουργήθηκε στον προϋπολογισµό του κράτους έχει αντισταθµίσει τις υπερβάσεις που έγιναν έως σήµερα σε φορείς της γενικής κυβέρνησης. Ανά
πάσα στιγµή, αν η απόδοση αποµακρυνθεί
από αυτούς τους στόχους, ή τα έσοδα πέσουν
κάτω από το προγραµµατισµένο, η κυβέρνηση
θα είναι έτοιµη να λάβει διορθωτικά µέτρα.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να προβλέπει µία
συρρίκνωση της δραστηριότητας κατά περίπου 4% το 2010 και περίπου 2,5% το 2011.
Ωστόσο, επειδή η κυβέρνηση εισήγαγε µια σειρά µεγάλων αυξήσεων στους έµµεσους φόρους, οι οποίες έχουν περάσει και στο επίπεδο
των τιµών, οι ρυθµοί του δείκτη τιµών καταναλωτή και του έµµεσου αποπληθωριστή έχουν
αυξηθεί. Σύµφωνα µε τους οικονοµικούς αναλυτές, η µετακύλιση του µεγαλύτερου µέρους
των αυξήσεων των έµµεσων φόρων στη τελική
τιµή και της συνεπαγόµενης αυξήσεως του
πληθωρισµού καταδεικνύει την έλλειψη του
ανταγωνισµού και την επικράτηση ολιγοπωλιακών µορφών αγοράς.

Το πρόβληµα της οργάνωσης του συνταξιοδοτικού συστήµατος βρίσκεται σε διαδικασία
µεταρρύθµισης, καθώς το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε µια σηµαντική µεταρρύθµιση του
συνταξιοδοτικού συστήµατος µπροστά από το
χρονοδιάγραµµα. Με το καινούριο σύστηµα
που εισάγεται θεσπίζεται µία ανταποδοτική
σύνταξη που θα συµπληρώνει µία µη ανταποδοτικού χαρακτήρα, προνοιακή, βασική σύνταξη, µε στόχο τον έλεγχο της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση των
επιπτώσεων της µεταρρύθµισης όσον αφορά
τα κύρια συνταξιοδοτικά ταµεία µέχρι το τέλος
του ∆εκεµβρίου 2010, και όσον αφορά τα
µεγαλύτερα επικουρικά ταµεία συντάξεων
µέχρι τα τέλη Μαρτίου 2011.

Στον τοµέα των δηµοσιονοµικών µεγεθών, σηµαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε µια εντυπωσιακή µείωση του ελλείµµατος σε ποσοστό πάνω
από 40% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου (σε
ετήσια βάση). Τα τρέχοντα έσοδα αυξήθηκαν
κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου κατά 7%,
παρά τη βαθιά κρίση και οι τρέχουσες δαπάνες και µεταβιβάσεις έχουν µειωθεί κατά περίπου 10%. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοσοκοµεία, καθώς και τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, έχουν λάβει επίσης µέτρα,

Μεγάλο πρόβληµα αντιµετωπίζει η αγορά λόγω της αύξησης των έµµεσων φόρων, της µείωσης των αποδοχών των εργαζοµένων και της
γενικότερης µείωσης της ενεργούς ζήτησης.
Το ανωτέρω πρόβληµα επιτείνεται από την
σηµαντική έλλειψη ρευστότητας. Οι ελληνικές
τράπεζες δεν έχουν αποκαταστήσει την πρόσβαση τους στην διατραπεζική αγορά για τη
χρηµατοδότηση των λειτουργιών τους και η
ωρίµανση των διατραπεζικών υποχρεώσεων
τους ασκούν πίεση στις θέσεις ρευστότητάς
τους. Ο νόµος για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτι-
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-κής Σταθερότητας(ΤΧΣ) που ψηφίστηκε δηµιουργεί έναν µηχανισµό υποστήριξης του απαιτούµενου ύψους των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.
Η µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ουσιαστικές νοµοθετικές αλλαγές εισήχθησαν τον Ιούλιο και οι οποίες αλλάζουν τη νοµοθεσία προστασίας της απασχόλησης και το καθεστώς που διέπει τις απολύσεις,
οδηγούν στην αλλαγή του πλαισίου εφαρµογής
των κατώτατων µισθών, τη µείωση της αποζηµίωσης των υπερωριών και επιτρέπουν στις συµφωνίες σε επίπεδο επιχειρήσεων να υπερέχουν
των άλλων επιπέδων.
Σηµαντική διαρθρωτική παρέµβαση της ελληνικής κυβερνήσεως θα αποτελέσει η ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων. Στον τοµέα των σιδηροδρόµων αναµένεται το σχέδιο νόµου για την
αναδιάρθρωση του τοµέα των σιδηροδρόµων να
συζητηθεί στην Βουλή έως το τέλος Σεπτεµβρίου
ενώ, παράλληλα, η κυβέρνηση θα εγκρίνει ένα
επιχειρηµατικό σχέδιο µε δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα ενεργειών. Στον τοµέα επίσης της ενέργειας η κυβέρνηση θα καταστήσει εφικτή την
ουσιαστική απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα προχωρήσει
στον εξορθολογισµό των τιµολογίων µε παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας για τις πιο ευάλωτες οικονοµικά οµάδες του πληθυσµού.
Αναφορικά µε το καθεστώς των κλειστών επαγγελµάτων, σηµαντικοί περιορισµοί για την είσοδο
σε µια σειρά σηµαντικών επαγγελµάτων συνεπάγονται υψηλό κόστος για την οικονοµία, ενώ δυσχεραίνουν την θεµελίωση και οµαλή λειτουργία
του ανταγωνισµού. Ως πρώτο βήµα, η κυβέρνηση θα άρει περιορισµούς στα επαγγέλµατα των
νοµικών, φαρµακοποιών, συµβολαιογράφων,
αρχιτεκτόνων, µηχανικών, και ορκωτών λογιστών. Αυτό θα περιλαµβάνει τη µείωση των απαιτήσεων αδειοδότησης, των γεωγραφικών περιορισµών και των ρυθµιζόµενων τιµολογίων.
Η ελληνική πολιτεία προκειµένου να βελτιώσει το
επιχειρηµατικό περιβάλλον θα θεσπίσει νοµοθεσία για να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η
αδειοδότηση επιχειρήσεων, βιοµηχανικών δρα2
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στηριοτήτων και επαγγελµάτων, ενώ στον τοµέα
του τουρισµού θα αναθέσει την εκπόνηση µελέτης για τη συµβολή του τουρισµού και του λιανικού εµπορίου στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε επίπεδο νοµοθεσίας οι ρυθµοί είναι ικανοποιητικοί, ωστόσο
ένα πρώτο ζητούµενο είναι πότε θα εφαρµοστούν οι νέες διαρθρωτικές ρυθµίσεις, µια που
οι αλλαγές στην νοµοθεσία επηρεάζουν την
πραγµατική οικονοµία µε χρονική υστέρηση.
Ένα δεύτερο πρόβληµα που διαφαίνεται είναι η
δυσκολία των µηχανισµών και των οργάνων του
κράτους να εντοπίσουν την φοροδιαφυγή. Αυτή
η αδυναµία αντανακλάται στην δυσκολία συγκέντρωσης των εσόδων. Τέλος αν και αναµένεται
να αυξηθεί η απορρόφηση των πόρων από τα
διαρθρωτικά ταµεία, το ζήτηµα της ανάπτυξης
θα απασχολήσει την ελληνική κυβέρνηση και την
επόµενη χρονιά, µια που οι δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις έχουν µειωθεί. Στο θεσµικό σκέλος των επενδύσεων και µετά τον ανασχηµατισµό της κυβερνήσεως θεωρούµε ότι θα συµβάλλει σηµαντικά στην βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος και ιδιαιτέρως των επενδύσεων ο
νέος ρόλος του Υπουργού Επικρατείας και Επενδύσεων.
Παναγιώτης Αργαλιάς
Μ∆Ε, ∆ικηγόρος-Οικονοµολόγος,
Επιστ. Συνεργάτης Κ∆ΕΟ∆
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Η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (european
(european ee-Justice portal)
είναι γεγονός
Ένας Έλληνας που ταξιδεύει στην Γερµανία χρειάζεται δικηγόρο που ειδικεύεται στο ποινικό δίκαιο. Ένας Γάλλος επιχειρηµατίας θέλει να πραγµατοποιήσει έρευνα στο κτηµατολόγιο της Ουγγαρίας για την αγορά ακινήτου. Ένας Ολλανδός δικαστής έχει απορίες σχετικά µε το δικαστικό σύστηµα της Ελλάδας. Έως σήµερα, η εξεύρεση τέτοιου
είδους πληροφοριών απαιτούσε αρκετό χρόνο.
Πλέον, για να βρει κάποιος πληροφορίες και απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήµατα και µάλιστα
σε 22 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί
να κάνει ένα κλικ µε τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε την 16η Ιουλίου 2010 την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για
την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (european e-Justice
portal), ένα ηλεκτρονικό εργαλείο ολοκληρωµένης εξυπηρέτησης το οποίο παρέχει πρόσβαση
στην ∆ικαιοσύνη σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο συγκεκριµένος δικτυακός τόπος απευθύνεται στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους δικηγόρους και τους
δικαστές που έχουν απορίες σχετικά µε νοµικά
ζητήµατα διασυνοριακού χαρακτήρα και ενισχύει
την αµοιβαία κατανόηση των διαφόρων νοµικών
συστηµάτων, συµβάλλοντας στην δηµιουργία ενιαίου χώρου δικαιοσύνης. Χάρη στις 12.000 και
πλέον σελίδες περιεχοµένου που διαθέτει, η πρώτη έκδοση της πύλης παρέχει πληροφορίες και
συνδέσµους σχετικά µε τους νόµους και τις πρακτικές σε όλα τα κράτη µέλη. Παραδείγµατος χάρη, παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την νοµική
συνδροµή, την κατάρτιση των δικαστών και την
µέθοδο της τηλεδιάσκεψης, καθώς και συνδέσµους προς τις νοµικές βάσεις δεδοµένων και τα
ηλεκτρονικά µητρώα αφερεγγυότητας και κτηµατολόγια. Πλέον, δέκα τουλάχιστον εκατοµµύρια
πολιτών που εµπλέκονται σε διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες κάθε χρόνο, µπορούν να
βρουν πληροφορίες σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης. Η διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη απευθύνεται ειδικότερα σε:
α) πολίτες, οι οποίοι αναζητούν πληροφορίες για
τον τρόπο λειτουργίας των νοµικών συστηµάτων
των 27 κρατών µελών. Συγκεκριµένα, µπορούν να
βρίσκουν γρήγορα απαντήσεις για την αντιµετώ3

πιση καταστάσεων της καθηµερινής ζωής, όπως
είναι το διαζύγιο, ο θάνατος, οι νοµικές διαφορές ή ακόµη και η αλλαγή κατοικίας. Μπορούν
να εξεύρουν κάποιον επαγγελµατία-νοµικό σε
άλλη χώρα, να πληροφορηθούν πώς µπορούν να
αποφύγουν δαπανηρές διαδικασίες ενώπιον
δικαστηρίων χάρη στην προσφυγή σε διαµεσολάβηση, πού πρέπει να ασκήσουν αγωγή, ποιου
κράτους µέλους το δίκαιο εφαρµόζεται σε µια
συγκεκριµένη υπόθεση και κατά πόσον δικαιούνται νοµική συνδροµή.
β) δικηγόρους, συµβολαιογράφους και δικαστές, οι οποίοι µπορούν να ανατρέχουν σε νοµικές βάσεις δεδοµένων, να επικοινωνούν µε συναδέλφους τους µέσω δικαστικών δικτύων και
να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά µε την κατάρτιση των δικαστικών. Επίσης µπορούν να ενηµερωθούν για τις δυνατότητες πραγµατοποίησης
διασυνοριακών τηλεδιασκέψεων.
γ) επιχειρήσεις, οι οποίες θα βρίσκουν συνδέσµους προς µητρώα αφερεγγυότητας και κτηµατολόγια, καθώς και πληροφορίες για το εφαρµοστέο δίκαιο και τις διασυνοριακές διαδικασίες.
Οι γλωσσικοί φραγµοί, οι οποίοι συχνά περιπλέκουν την εξεύρεση των πληροφοριών αυτού του
είδους, παραµερίζονται µε την παροχή των πληροφοριών σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ.
Η σύµπραξη των δικαστικών και των επαγγελµατιών του νοµικού χώρου (συµβολαιογράφων,
δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών, διαµεσολαβητών) έχει καθοριστική σηµασία για την επιτυχία της πύλης, και ήδη έχει δροµολογηθεί σειρά
σχεδίων προς την κατεύθυνση αυτή. Παραδείγµατος χάρη, ήδη καταβάλλονται προσπάθειες
για την καθιέρωση Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής
Νοµολογίας (ECLI), που θα διευκολύνει την πρόσβαση στην νοµολογία των κρατών µελών και
της ΕΕ, η οποία αναφέρεται σε διασυνοριακές
υποθέσεις.
Η Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του δικτυακού τόπου, θα συνεργάζεται
στενά µε τα κράτη µέλη για τον σταδιακό
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εµπλουτισµό του περιεχοµένου της και την ανάπτυξη νέων εφαρµογών της λειτουργίας της.
Τα επόµενα χρόνια, θα προστεθούν στην πύλη
νέες πληροφορίες, εργαλεία και λειτουργίες.
Από τις αρχές του 2011, θα είναι διαθέσιµα ενηµερωτικά δελτία σχετικά µε τα δικαιώµατα των
εναγοµένων και των θυµάτων που ισχύουν σε
κάθε κράτος µέλος της ΕΕ. Τα δελτία αυτά θα
περιέχουν, µεταξύ άλλων, πληροφορίες για τις
νοµικές διαδικασίες που διέπουν τις παραβάσεις των κανόνων οδικής κυκλοφορίας στις διάφορες χώρες. Τα ενηµερωτικά αυτά δελτία θα
χρησιµεύουν ως βασικό εργαλείο αναφοράς
τόσο για τους επαγγελµατίες του νοµικού χώρου
όσο και τους πολίτες.
Η δικτυακή πύλη θα υποστεί στο µέλλον επικαιροποιήσεις οι οποίες επιπλέον θα αυξάνουν την
αποτελεσµατικότητα των εργαλείων της ΕΕ στον
τοµέα της δικαιοσύνης, παρέχοντας στους πολίτες την δυνατότητα να εγείρουν ηλεκτρονικά
διασυνοριακή απαίτηση από µικροδιαφορά ή να
κινούν τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής. Οι επιχειρήσεις θα αποκοµίζουν οφέλη από
τη µείωση της δαπάνης που θα προκύψει από
την καθιέρωση απλούστερων, πιο ορθολογικών
επιγραµµικών νοµικών διαδικασιών από την
στιγµή που θα έχουν πρόσβαση µέσω της πύλης
σε µητρώα αφερεγγυότητας, µητρώα επιχειρήσεων και κτηµατολόγια. Τα δικαστήρια θα µπορούν να διεκπεραιώνουν διασυνοριακές αιτήσεις σε απευθείας σύνδεση και να επικοινωνούν
µε τους ενάγοντες και τους εναγοµένους σε µια
συγκεκριµένη υπόθεση, καθώς επίσης µε τα
δικαστήρια σε άλλα κράτη µέλη.
Σύντοµα θα λειτουργήσει στον ιστότοπο και ένα
εργαλείο το οποίο θα επιτρέπει στους πολίτες να
αναζητούν δικηγόρο βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων. Για παράδειγµα, η πύλη θα επιτρέπει σε
έναν πολίτη να βρίσκει γερµανοµαθή δικηγόρο ο
οποίος ειδικεύεται στο ποινικό δίκαιο ή στο οικογενειακό δίκαιο στην Ιταλία.
Αναµένεται επίσης να πραγµατοποιηθεί ικανοποιητική πρόοδος για τη διευθέτηση ορισµένων
ζητηµάτων που έχουν ανακύψει σε σχέση µε την
διαλειτουργικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ των
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εφαρµογών που σχετίζονται µε την ηλεκτρονική
υπογραφή, την ηλεκτρονική εξακρίβωση της ταυτότητας και τις ηλεκτρονικές πληρωµές. Η εξεύρεση λύσεων στα θέµατα αυτά αποτελεί προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση αρκετών σχεδίων
του τοµέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, όπως
είναι η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής και η ευρωπαϊκή διαδικασία µικροδιαφορών.
Στο άµεσο µέλλον θα φανεί η χρηστικότητα της
εν λόγω διαδικτυακής πύλης. Σε κάθε περίπτωση, όπως δήλωσε και η κα. Βίβιαν Ρέντιγκ, επίτροπος αρµόδια για την ∆ικαιοσύνη, ο συγκεκριµένος δικτυακός τόπος θα εκσυγχρονίσει και θα
εξορθολογήσει τον τρόπο µε τον οποίον οι πολίτες αλλά και οι νοµικοί λαµβάνουν νοµικές πληροφορίες και συµβουλές.
Η διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://e-justice.europa.eu/

Χαράλαµπος Χάχαλης
LL.M. ∆ικηγόρος,
Επιστ. Συνεργάτης Κ∆ΕΟ∆,
Στέλεχος ΜοΠα∆ιΣ
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ∆ΕΟ∆
∆ηµόσιες Συµβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις
αγορά

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη
1/2010 και 2/2010 της
νοµικής επιθεώρησης
∆ηΣΚΕ & αγορά, µε
πλούσια ύλη σε θεµατικές
του δηµόσιου οικονοµικού
δικαίου.
Η ∆ηΣΚΕ & αγορά
κυκλοφορεί πλέον και σε
ηλεκτρονική µορφή στην
διεύθυνση:
http://
www.diske.gr/

ελληνική επιθεώρηση
ευρωπαϊκού δικαίου
revue hellénique de droit européen
Η ΕΕΕυρ∆, που εκδίδεται
από το Κ∆ΕΟ∆ και τον
∆.Σ.Θ., ιδρύθηκε το 1981.
Εκδίδεται στα ελληνικά και
η θεµατική της αναφέρεται
στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, και
ιδίως
σε
θέµατα
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
προστασίας
των
δικαιωµάτων
του
ανθρώπου, διεθνούς
οικονοµικού δικαί ου,
δηµοσίου διεθνούς δικαίου
και ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου. Η θεµατική των
προσεχών τευχών της
ΕΕΕυρ∆
θα
είναι
αφιερωµένη στην Συνθήκη
της Λισαβόνας.
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ∆ΕΟ∆
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Κοινοτικά Κείµενα
Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

BIBLIOTHÈQUE DE DROT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
Direction: Ev. KoutoupaKoutoupa-Rengakos
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