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COMUNICARE A COMISIEI 

Supravegherea mai strictă - Grecia, noiembrie 2018 

Context 

La 20 august 2018, Grecia și-a încheiat cu succes programul de sprijin pentru stabilitate instituit 

în cadrul Mecanismului european de stabilitate (MES). După încheierea programului respectiv, 

Grecia a fost integrată în cadrul obișnuit de supraveghere economică pentru statele membre din zona 

euro în cadrul semestrului european pentru coordonarea politicilor economice. Pentru a răspunde 

nevoilor și provocărilor specifice ale Greciei, Comisia a activat, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 

472/2013
1
, o supraveghere mai strictă pentru Grecia, care produce efecte din data de 21 august 2018

2
. 

Decizia respectivă confirmă faptul că, pe termen mediu, Grecia trebuie să continue să adopte măsuri 

pentru a aborda sursele sau potențialele surse de dificultăți economice și financiare, punând în aplicare 

în același timp reforme structurale pentru a sprijini o creștere economică robustă și durabilă.  

Grecia și-a afirmat angajamentul general în cadrul Eurogrupului din 22 iunie 2018 de a 

continua și finaliza reformele adoptate în cadrul programului MES, precum și de a se asigura că 

obiectivele reformelor importante adoptate în cadrul programelor de asistență financiară sunt 

protejate. În plus, autoritățile au elaborat o strategie de creștere și intenționează să monitorizeze 

punerea ei în aplicare.  

Comisia va elabora trimestrial rapoarte privind supravegherea mai strictă, urmând un calendar 

care este aliniat la principalele etape ale semestrului european. În contextul unei supravegheri mai 

stricte, Comisia, în colaborare cu BCE
3
 și, după caz, cu FMI, organizează misiuni periodice de 

evaluare pentru a verifica progresele înregistrate; MES participă atât în contextul sistemului său de 

avertizare timpurie, cât și în conformitate cu Memorandumul de înțelegere din 27 aprilie 2018 privind 

relațiile de lucru dintre Comisie și MES. În vederea pregătirii prezentului raport, în perioada 10-14 

septembrie 2018 a avut loc o misiune comună la Atena.  

Acest prim raport privind supravegherea mai strictă a fost publicat împreună cu pachetul din 

toamna anului 2018 al semestrului european, care include o evaluare a proiectului de plan 

bugetar pentru 2019 transmis Comisiei de către autoritățile elene la 15 octombrie 2018. În urma 

prezentării proiectului de plan bugetar, a fost finalizat un pachet de măsuri discreționare pentru a fi 

incluse în bugetul pe 2019, care corespunde obiectivului convenit în ceea ce privește excedentul 

primar de 3,5 % din PIB. Comisia consideră că pachetul final constituie o abordare echilibrată în 

vederea îndeplinirii obiectivelor fiscale și economice convenite, într-un mod care sprijină, de 

asemenea, incluziunea socială. 

                                                           
1
 Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind 

consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt 

amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară (JO L 140, 27.5.2013, p. 1). 
2
 Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1192 a Comisiei din 11 iulie 2018 cu privire la activarea unei 

supravegheri mai stricte pentru Grecia, JO L 211, 22.8.2018, p. 1. 
3
 Personalul BCE a participat la misiuni de evaluare în conformitate cu competențele BCE și, prin urmare, a 

furnizat expertiză cu privire la politicile din sectorul financiar și la aspecte macro-critice, cum ar fi obiectivele 

bugetare principale, precum și nevoile în materie de sustenabilitate și de finanțare. 
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Supravegherea mai strictă oferă un cadru cuprinzător pentru monitorizarea evoluțiilor 

economice și continuarea politicilor necesare pentru a asigura o redresare economică durabilă. 

Acesta include o evaluare a condițiilor economice și financiare în Grecia, precum și o evaluare a 

punerii în aplicare a angajamentelor generale și specifice de reformă asumate de Grecia față de 

partenerii săi europeni
4
. Angajamentele specifice de finalizare a principalelor reforme structurale 

inițiate în cadrul programului acoperă șase arii cheie și au termele limită convenite până la mijlocul 

anului 2022, și anume: (i) politicile fiscale și fiscal-structurale, (ii) protecția socială, (iii) stabilitatea 

financiară, (iv) piața muncii și piețele de produse, (v) privatizarea și (vi) modernizarea administrației 

publice. În fine, raportul privind supravegherea mai strictă include o actualizare privind condițiile de 

finanțare a datoriei suverane, precum și o actualizare tehnică a analizei sustenabilității datoriei. 

Eurogrupul din 22 iunie 2018 a convenit că pachetul de măsuri de reducere a datoriei pentru 

Grecia ar trebui să includă stimulente pentru a asigura o implementare consolidată și continuă a 

măsurilor de reformă convenite în cadrul programului. În acest scop, unele dintre măsurile 

convenite privind datoria vor fi puse la dispoziția Greciei de două ori pe an, până la jumătatea anului 

2022, sub rezerva respectării angajamentelor sale privind continuarea și finalizarea reformelor și în 

baza unor rapoarte pozitive în cadrul supravegheri mai stricte. Acestea includ (i) restituirea sumelor 

echivalente veniturilor provenite din deținerile de obligațiuni grecești de către băncile centrale în 

temeiul Programului privind piețele titlurilor de valoare și al Acordului privind profitul din activele 

financiare nete și (ii) renunțarea la majorarea marjei de dobândă pentru o parte din împrumuturile 

acordate din Fondul european de stabilitate financiară. Cele două măsuri se ridică la 1,3 miliarde EUR 

și, respectiv, 0,2 miliarde EUR pe an.  

Creștere constantă, dar cu riscuri și provocări 

În prezent, Grecia înregistrează o perioadă de creștere constantă. Se estimează că PIB-ul real va 

crește cu 2 % în 2018, ajungând la 2,2 % din PIB în 2019 și la 2,3 % în 2020.
5
 Se preconizează că în 

2019 creșterea va fi susținută de bugetul pentru 2019, care include măsuri discreționare pentru a atinge 

un excedent primar de 3,5 % din PIB, în conformitate cu obiectivele convenite. Se așteaptă ca cererea 

internă și, în special, investițiile private să devină motorul creșterii economice în anii următori, cu o 

creștere puternică a exporturilor preconizată a fi compensată de creșterea importurilor, pe fondul unei 

creșteri puternice a investițiilor. Se preconizează că redresarea pieței muncii va continua pe măsură ce 

activitatea economică se va extinde, susținută de reformele adoptate în cadrul programului. Rata 

șomajului a scăzut la 18,9 % în august 2018, în scădere față de rata de 20,8 % din anul precedent și 

față de rata de 24,5 % din august 2015, când a început programul MES. În pofida acestei tendințe 

pozitive, rata șomajului este în continuare foarte ridicată, în special în rândul tinerilor, situându-se la 

38 % pentru grupa de vârstă sub 25 de ani, iar aproape trei din patru șomeri sunt șomeri de lungă 

durată. Punerea în aplicare pe deplin a reformelor în domeniul protecției sociale menite să 

îmbunătățească eficiența, eficacitatea și caracterul adecvat al sistemului elen de protecție socială ar 

putea sprijini o îmbunătățire a situației sociale în anii următori. Evoluțiile salariale au fost moderate, 

                                                           
4
 https://www.consilium.europa.eu/media/35749/z-councils-council-configurations-ecofin-eurogroup-2018-

180621-specific-commitments-to-ensure-the-continuity-and-completion-of-reforms-adopted-under-the-esm-

programme_2.pdf  
5
 Conform previziunilor de creștere, pachetul bugetar ar trebui să asigure obținerea unui excedent primar de 

3,5 % din PIB în 2019. Această previziune este diferită de previziunile Comisiei din toamna anului 2018, care s-

au bazat pe ipoteza menținerii politicilor actuale, având în vedere că pachetul final nu era încă finalizat la data 

limită. Previziunile pentru 2020 continuă să se bazeze pe atingerea obiectivului bugetar. 

https://www.consilium.europa.eu/media/35749/z-councils-council-configurations-ecofin-eurogroup-2018-180621-specific-commitments-to-ensure-the-continuity-and-completion-of-reforms-adopted-under-the-esm-programme_2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35749/z-councils-council-configurations-ecofin-eurogroup-2018-180621-specific-commitments-to-ensure-the-continuity-and-completion-of-reforms-adopted-under-the-esm-programme_2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35749/z-councils-council-configurations-ecofin-eurogroup-2018-180621-specific-commitments-to-ensure-the-continuity-and-completion-of-reforms-adopted-under-the-esm-programme_2.pdf
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iar pentru viitor va fi esențial ca partenerii sociali și autoritățile elene să mențină evoluțiile salariale 

aliniate la creșterea productivității pentru a garanta creșterea competitivității salariilor și crearea de 

locuri de muncă în temeiul programului.  

În pofida unor semne pozitive, condițiile de finanțare rămân dificile și ar putea împiedica 

redresarea. În urma încheierii cu succes a programului MES de către Grecia, a creării unei rezerve 

substanțiale de lichidități și a ajungerii la un acord cu privire la un pachet substanțial de măsuri menite 

să asigure sustenabilitatea datoriei publice, ratingurile de credit suverane ale Greciei s-au îmbunătățit. 

Cu toate acestea, spreadurile randamentelor obligațiunilor suverane au rămas ridicate pe fondul unui 

mediu extern dificil și al unor vulnerabilități interne. Acest context aduce provocări deosebite pentru 

sectorul privat. În ansamblu, echilibrul riscurilor macroeconomice este orientat spre o evoluție 

negativă, fiind legat de potențialul de derapaj în materie de politici la nivel național, de slaba 

capacitate de intermediere a sectorului bancar, precum și de evoluțiile externe negative, inclusiv de o 

încetinire semnificativă a comerțului mondial.  

Criza din Grecia care durează de un deceniu are numeroase efecte moștenite, nu numai sub 

forma șomajului, ci și sub forma datoriei publice și private și a expunerilor neperformante. 

Eliminarea problemelor legate de bilanț sau de stoc necesită încă ani de creștere durabilă, sprijinită de 

implementarea continuă a reformelor structurale pentru a reduce efectele negative de durată, timp în 

care Grecia ar putea rămâne expusă la șocuri economice.  

Un aspect esențial pentru asigurarea unei creșteri durabile care necesită o atenție specială este 

eroziunea stocului de capital. Investițiile anuale fixe ale Greciei au scăzut cu 65 % între perioada de 

vârf din 2007 și până în 2017. Decalajul în ceea ce privește fluxurile de investiții poate fi corectat în 

câțiva ani, iar un element central în acest sens vor fi eforturile de consolidare a mediului de afaceri, în 

special în ceea ce privește sistemul de justiție și înregistrarea proprietăților.  

Un buget pentru 2019 în conformitate cu obiectivul în ceea ce privește excedentul primar de 

3,5 % din PIB  

După discuțiile care au avut loc în urma prezentării către Comisie a proiectului de plan bugetar, 

a fost finalizat de către autoritățile elene un pachet de măsuri discreționare care urmează să fie 

incluse în bugetul pentru 2019: Comisia estimează că bugetul pe 2019 va atinge obiectivul 

convenit în ceea ce privește excedentul primar de 3,5 % din PIB. Astfel cum s-a subliniat în avizul 

Comisiei privind proiectul de plan bugetar
6
, pachetul respectă cerințele cadrului bugetar al Uniunii, 

deoarece garantează că în 2019 se va atinge un excedent primar de 3,5 % din PIB și un sold al 

bugetului general de 0,2 % din PIB.  

Pachetul de măsuri discreționare este diferit de pachetul de măsuri neutre din punct de vedere 

bugetar legate de reduceri ale pensiilor, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2019 și 

care au fost programate la mijlocul anului 2017. Autoritățile elene intenționează să pună în aplicare 

înghețarea pensiilor până în 2022, dar nu vor proceda la reducerea pensiilor asociată recalibrării 

imediate a așa-numitelor diferențe personale negative. În plus, autoritățile vizează consolidarea 

sistemului de prestații sociale prin lansarea unui nou ajutor pentru locuințe care presupune costuri de 

400 milioane EUR în 2019. De asemenea, autoritățile intenționează să reducă contribuțiile la 

                                                           
6
 Avizul Comisiei privind proiectul de plan bugetar al Greciei, C(2018)8016 din 21 noiembrie 2018. 
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asigurările sociale pentru anumite categorii de lucrători care desfășoară o activitate independentă, să 

subvenționeze contribuțiile la asigurările sociale ale angajatorilor pentru persoanele cu vârsta sub 24 

de ani, să reducă taxa pe proprietățile imobiliare (ENFIA), să scadă plafonul de cheltuieli pentru 

bugetul de investiții publice până la niveluri pe care autoritățile le consideră a fi mai realiste având în 

vedere persistența subutilizării creditelor, precum și să diminueze progresiv impozitele pe profit 

începând din 2020. Autoritățile elene nu au informat instituțiile că intenționează să modifice măsura 

programată referitoare la reducerea creditului pentru impozitul pe venit prevăzută pentru 1 ianuarie 

2020.  

Comisia consideră că pachetul final de măsuri discreționare care urmează să fie incluse în 

proiectul de buget pentru 2019 constituie o abordare echilibrată în vederea îndeplinirii 

obiectivelor fiscale și economice convenite, într-un mod care sprijină și incluziunea socială, din 

mai multe motive:  

 

 pachetul de măsuri conduce la un excedent primar de 3,5 % din PIB, în conformitate cu 

obiectivele convenite;  

 punerea în aplicare a reducerii programate a pensiilor nu este necesară, nici pentru a atinge, 

nici pentru a menține un excedent primar de 3,5 % din PIB pe termen mediu. Pe de altă parte, 

propunerea vizând înghețarea pensiilor până în 2022 se așteaptă să conducă la același nivel al 

cheltuielilor cu pensiile ca pondere din PIB în stare stabilă comparativ cu rezultatul care s-ar 

obține în cazul punerii depline în aplicare în 2019 a reducerii programate a pensiilor. Dacă 

reformele introduse în 2015 și 2016 continuă să fie pe deplin puse în aplicare, cheltuielile cu 

pensiile ar urma să scadă de la 17 % din PIB în 2016 la nivelul mediei din zona euro de 13 % 

până în 2027;  

 se estimează că punerea în aplicare a reducerii programate a pensiilor ar reduce principalele 

pensiile a circa 1,4 milioane de pensionari, în medie, cu 14 %. Analiza distributivă arată că 

punerea în aplicare a reducerii programate a pensiilor ar conduce la o creștere semnificativă a 

numărului de pensionari expuși riscului de sărăcie;  

 proiectul de buget pentru 2019 permite o punere în aplicare parțială a măsurilor programate de 

creștere a cheltuielilor aferente altor prestații sociale care vizează riscurile sărăciei în rândul 

copiilor și al familiilor de vârstă activă. Pe baza unei reforme a prestațiilor familiale, introdusă 

la începutul anului 2018, Comisia salută lansarea în 2019 a unui ajutor pentru locuințe care 

presupune costuri de 400 milioane EUR: potrivit simulărilor Euromod, datorită țintirii eficace, 

se estimează că măsura va avea un impact semnificativ asupra reducerii riscurilor de sărăcie în 

rândul tinerilor și se va concentra pe cohortele cu venituri reduse. Combinate, aceste măsuri se 

ridică la cheltuieli suplimentare de 0,35 % din PIB pentru alte prestații sociale decât pensiile, 

ceea ce echivalează cu jumătate din creșterea prevăzută în pachetul de măsuri programate în 

2017. 

 pachetul de măsuri discreționare incluse în bugetul pentru 2019 conține măsuri de reducere a 

impozitării forței de muncă, a întreprinderilor și a proprietăților imobiliare și, ca atare, se 

îndreaptă în direcția măsurilor incluse în pachetul programat pentru 2020. Măsurile respective 

ar putea sprijini creșterea economică, deși impactul lor va fi relativ modest în raport cu 

amploarea și componența lor. Cu toate acestea, modul în care este concepută măsura de 

reducere a contribuțiilor la asigurările sociale pentru lucrătorii care desfășoară o activitate 

independentă, măsură care include o reducere mai mare pentru anumite categorii de 
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profesioniști, pune sub semnul întrebării obiectivul reformei sistemului de pensii din 2016 de a 

avea o abordare integrată a diferitelor tipuri de contribuabili. Plafoanele mai scăzute nu vor 

avea neapărat un impact asupra nivelului real al investițiilor publice în 2019, având în vedere 

subutilizarea creditelor care persistă de mai mulți ani. În plus, prin Serviciul de sprijin pentru 

reforme structurale se va furniza asistență tehnică, pentru a contribui la abordarea deficiențelor 

structurale în stabilirea și monitorizarea proiectelor de investiții publice de către Ministerul de 

Finanțe.  

Asupra previziunilor bugetare planează incertitudinea. Subutilizarea cheltuielilor a contribuit la 

performanța bugetară superioară din ultimii ani, cu toate că acest rezultat nu este de dorit în termeni de 

proces bugetar sau de impact asupra creșterii economice. Reducerea plafonului de cheltuieli cu 

investițiile a redus riscurile de evoluție pozitivă față de previziunile bugetare legate de posibila 

subutilizare a creditelor. În ceea ce privește riscurile de evoluție negativă și deși nu este de competența 

directă a autorităților elene, o problemă deosebită este cea legată de o serie de procese recente și de 

hotărâri în instanță care invalidează sau ar putea invalida unele aspecte ale reformelor adoptate în 

cadrul MES și al programelor anterioare. Printre acestea se numără cauzele/hotărârile legate de 

reformele sistemului de pensii adoptate în 2012, 2015 și 2016, precum și măsurile adoptate în 2012 

care au anulat al 13-lea și al 14-lea salariu pentru salariații din sectorul public. Impactul real al 

hotărârilor, inclusiv impactul lor bugetar, va depinde în mare măsură de motivarea instanțelor și poate 

duce la adoptarea de măsuri corective pentru a asigura continuitatea caracteristicilor structurale ale 

reformelor și respectarea obiectivelor bugetare. Autoritățile elene ar trebui să monitorizeze riscurile 

bugetare, inclusiv hotărârile judecătorești, și sunt invitate să ia măsurile de compensare necesare 

pentru atingerea obiectivelor bugetare pe termen mediu în contextul strategiei bugetare pe termen 

mediu (SBTM) și al actualizărilor anuale ale acesteia. 

Autoritățile elene intenționează să adopte măsuri punctuale care utilizează o parte din depășirea 

preconizată a obiectivului în ceea ce privește excedentul primar de 3,5 % din PIB pentru 2018, 

dar nu au fost prevăzute propuneri specifice. Astfel de măsuri ar trebui avute în vedere numai dacă 

există o marjă de siguranță adecvată pentru a face față eventualelor revizuiri viitoare ale datelor în 

funcție de rezultatele bugetare. În cazul în care astfel de măsuri sunt luate în considerare, ar trebui 

acordată prioritate lichidării oricăror alte pasive care decurg din hotărârile judecătorești și ar trebui să 

fie asigurată compatibilitatea deplină cu politicile monitorizate în cadrul supravegherii mai stricte. 

Reformele bugetare structurale: progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentele de 

reformă 

Autoritățile avansează cu reforma impozitului pe proprietate (ENFIA) către alinierea treptată a 

evaluării valorilor zonale la prețurile pieței. Se creează capacitatea administrativă necesară, 

beneficiind de sprijin tehnic, și este în curs de pregătire un cadru legislativ permanent privind 

evaluarea. 

În ceea ce privește administrarea independentă a veniturilor (IAPR), se înregistrează progrese 

incerte. Indicatorii principali de performanță privind colectarea datoriilor fiscale continuă să fie 

respectați. Cu toate acestea, în anumite domenii importante se constată întârzieri și deficiențe. În 

special, este posibil ca obiectivul în materie de personal IAPR pentru finele anului 2018 să nu fie atins 

din cauza întârzierilor înregistrate în cadrul unui concurs extern pentru administratori 

fiscali/funcționari vamali și în punerea în aplicare a programul de mobilitate. În plus, continuă să fie 
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observate întârzieri în finalizarea planului de acțiune pentru reforma IAPR, care stabilește investițiile 

necesare pentru a îmbunătăți în continuare capacitățile IAPR, precum și în adoptarea legislației 

necesare pentru a finaliza reforma în domeniul resurselor umane, care va introduce încadrarea, 

remunerarea și evaluarea performanțelor adaptate la IAPR.  

Lichidarea arieratelor este, de asemenea, în întârziere. Autoritățile implementează măsuri 

structurale pentru a aborda sursele de acumulare a arieratelor și pentru lichidarea acestora. Cu toate 

acestea, lichidarea arieratelor nu a evoluat pe măsura așteptărilor, având în vedere că stocul de arierate 

la sfârșitul lunii august 2018 se ridica la 3,2 miliarde EUR conform definiției din program. O definiție 

mai rafinată a arieratelor în sensul supravegherii mai stricte indică un stoc net de arierate de 1,7 

miliarde EUR, luând în considerare noile date granulare, precum și elementele care sunt lichidate prin 

compensare sau care nu pot fi lichidate din cauza constrângerilor juridice sau tehnice în afara 

controlului autorităților. Unele fonduri în valoare de 1,1 miliarde EUR pentru lichidarea arieratelor au 

fost transferate către conturi ale entităților publice, însă au rămas acolo până la sfârșitul lunii august 

2018, din cauza unei întârzieri în transferul de fonduri, fapt care a lăsat entităților o perioadă limitată 

pentru absorbție. Aceste fonduri vor trebui să fie transferate către destinatarii finali fără întârziere. Pe 

termen mai lung, aplicarea completă și la timp a planurilor de acțiune convenite va rămâne esențială, 

în acord cu angajamentele asumate de Grecia. 

Ar fi necesar ca autoritățile să pună în aplicare acțiuni care să elimine întârzierile în tratarea 

creanțelor băncilor care decurg din împrumuturi garantate de stat. În acest context, autoritățile 

sunt invitate să efectueze o analiză a proceselor interne și a capacității de a asigura evaluarea și plata 

rapidă și efectivă a creanțelor care decurg din împrumuturi garantate de stat, cel târziu până la sfârșitul 

primului semestru al anului 2019. 

Un sistem de protecție socială modern și durabil: progresele înregistrate în ceea ce privește 

angajamentele de reformă 

În ultimii ani, au fost demarate reforme menite să modernizeze toate aspectele sistemului de 

asistență socială din Grecia, care implică reforme cuprinzătoare în domeniul pensiilor, al 

asistenței medicale și al altor prestații sociale. Aceste reforme au beneficiat de suport tehnic din 

partea Organizației Mondiale a Sănătății și a Băncii Mondiale, prin intermediul Serviciului de sprijin 

pentru reforme structurale al Comisiei. 

S-au înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a reformei sistemului de pensii 

din 2016, iar recalcularea pensiilor are loc conform planificării. Planul de acțiune pentru fondul 

principal de pensii unificat a fost actualizat în vederea finalizării lui complete până la jumătatea anului 

2020, în conformitate cu angajamentele asumate.  

Progresele înregistrate în ceea ce privește reformele în domeniul asistenței medicale sunt mai 

eterogene. Deși autoritățile continuă să pună în aplicare numeroase măsuri, există dificultăți care 

decurg din rezistența/opoziția părților interesate, dar și din constrângerile legate de resurse și de 

capacități. Acești factori au încetinit progresele în ceea ce privește compensarea și colectarea sumelor 

recuperate, instituirea de centre de asistență medicală primară, precum și instituirea permanentă și 

dotarea cu personal a organismului responsabil cu achizițiile publice centralizate în domeniul 

asistenței medicale (EKAPY). Extinderea prevăzută a termenelor de colectare a sumelor recuperate, 

care erau deja lungi, sau planurile de a trece de la o reevaluare bianuală a prețurilor produselor 

farmaceutice la o evaluare anuală, ar fi un pas în direcția greșită. Reformele menite să instituie centre 
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de asistență medicală primară și achiziții centralizate sunt în curs, dar se desfășoară mai lent decât se 

prevăzuse. Aceste reforme trebuie să fie implementate cu hotărâre. 

Se realizează progrese în a duce mai departe reformele mecanismelor de securitate socială 

inițiate în cadrul programului MES. Autoritățile au făcut o serie de pași în direcția finalizării 

schemei privind venitul de solidaritate socială și în special a pilonului reintegrării pe piața forței de 

muncă; cu toate acestea, pentru funcționarea deplină a acestui pilon, trebuie finalizată reforma în curs 

a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă prin introducerea unui nou model de aplicare 

care să permită furnizarea de servicii individualizate pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, 

precum și prestarea de servicii sociale. De asemenea, autoritățile înregistrează progrese în finalizarea 

reformelor pensiilor de invaliditate și a subvențiilor pentru transport. Ca parte a bugetului pentru 2019, 

se va introduce un ajutor pentru locuințe cu un buget anual de 400 milioane EUR. 

Sectorul financiar: progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentele de reformă 

În cadrul programului MES au fost luate măsuri importante pentru consolidarea sectorului 

bancar. În prima jumătate a anului 2018, rata medie a fondurilor proprii de nivelul 1 de bază a 

băncilor din Grecia a rămas în general stabilă, la aproximativ 16 %. Băncile au continuat să își reducă 

dependența de finanțarea din partea Eurosistemului; depozitele din sectorul privat au crescut, ceea ce a 

dus la o nouă relaxare a controalelor asupra capitalului începând cu 1 octombrie 2018. Băncile și-au 

atins, în general, obiectivele de reducere a expunerilor neperformante; cu toate acestea, vor fi necesare 

eforturi suplimentare semnificative pentru a accelera soluționarea expunerilor neperformante necesară 

pentru atingerea obiectivelor în 2019. În ansamblu, sistemul bancar se află încă sub impactul 

moștenirii împovărătoare a crizei. În pofida îmbunătățirilor recente, principala sarcină de curățare a 

bilanțurilor băncilor nu a fost încă abordată, dat fiind că expunerile neperformante încă reprezintă 

puțin sub 48 % din totalul expunerilor, iar legăturile dintre bănci rămân puternice; ambele aspecte 

continuă să exercite un efect negativ asupra rentabilității băncilor. Activitatea de creditare a băncilor 

rămâne modestă, ceea ce este un factor esențial. Băncile trebuie să se concentreze pe extinderea 

activității de creditare dacă doresc să genereze profituri suficiente pentru a-și acoperi costurile de 

reducere a expunerilor neperformante. Marjele dobânzii nete se situează la un nivel sănătos, de 

aproximativ 2,5 %, dar se află sub presiune. 

În ceea ce privește reducerile expunerilor neperformante, până în prezent băncile au utilizat în 

principal scoaterea din evidențele contabile și vânzările de expuneri neperformante. Utilizarea 

licitațiilor electronice este în curs de îmbunătățire, deși rămâne la un volum scăzut în 

comparație cu nivelurile de dinainte de criză, cu un interes limitat din partea cumpărătorilor 

terți. Băncile rețin 80 % din activele vândute prin licitație în bilanțurile lor. Este necesară 

monitorizarea continuă a eficacității cadrului de licitație electronică, iar eventualele obstacole 

identificate ar trebui abordate în mod corespunzător. Adoptarea noii proceduri instituționale rămâne 

lentă, la fel ca și prelucrarea cazurilor de insolvență a gospodăriilor, deși se preconizează că aceasta 

din urmă va înregistra îmbunătățiri în urma măsurilor recente de creștere a eficienței și de descurajare 

a comportamentului strategic de neîndeplinire a obligațiilor de plată. Volumul și cifra de afaceri a 

soluționărilor pe cale extrajudiciară rămân foarte modeste, evaluate în raport cu așteptările inițiale, și 

se iau atât măsuri de reglementare, cât și măsuri tehnice pentru a îmbunătăți performanța sistemului.  

Autoritățile elene și-au exprimat intenția de a adapta protecția locuințelor primare în temeiul 

legislației privind insolvența gospodăriilor, care urmează să expire la 1 ianuarie 2019. Întrucât o 

ajustare ar fi o modificare semnificativă în comparație cu reforma convenită la sfârșitul anului 2015 și 
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dată fiind constrângerea de timp, sunt necesare mai multe detalii pentru a efectua o evaluare adecvată, 

iar orice modificări legislative ar trebui să fie efectuate numai în urma unui dialog cu toate părțile 

interesate relevante. O eventuală ajustare nu ar trebui să împiedice procesul de restructurare a 

expunerilor neperformante, ar trebui să aibă un domeniu de aplicare mai restrâns și ar trebui să fie 

combinată cu condiții stricte, inclusiv criterii referitoare la valoarea proprietăților, așa încât o astfel de 

protecție să vizeze mai bine persoanele cele mai vulnerabile din societate. Un alt principiu important 

este acela că orice protecție nu împiedică în mod nejustificat capacitatea băncilor de a-și urmări 

datornicii strategici care nu își îndeplinesc obligațiile de plată. Orice propunere ar trebui să elimine 

practicile prin care cadrul este utilizat în mod abuziv pentru a bloca desfășurarea licitațiilor electronice 

deja planificate. Numărul de cauze pendinte în temeiul legii privind insolvența gospodăriilor a scăzut 

la aproximativ 135 000 în septembrie 2018. Ritmul reducerii trebuie să fie intensificat în continuare 

pentru a finaliza cauzele restante până la sfârșitul anului 2021. 

Activitățile de stabilire a unei strategii de cesionare pentru Fondul elen pentru stabilitate 

financiară (HFSF) înregistrează progrese și vor trebui continuate în următoarele săptămâni, având 

în vedere obiectivul finalizării acesteia până la sfârșitul anului 2018. Autoritățile s-au angajat, de 

asemenea, să prelungească mandatul comitetului de selecție al HFSF în conformitate cu mandatul 

HFSF.  

Reformele pieței muncii și ale pieței de produse: progresele înregistrate în ceea ce privește 

angajamentele de reformă 

Reformele instituțiilor de pe piața muncii și negocierea salariilor în ultimii ani au ajutat Grecia 

să redevină competitivă din punctul de vedere al costurilor și contribuie la creșterea ratelor de 

ocupare a forței de muncă și la scăderea șomajului. Funcționarea pieței forței de muncă este 

sprijinită și de un plan de acțiune privind munca nedeclarată, a cărui punere în aplicare este în curs și 

ar trebui finalizată până la sfârșitul anului 2019.  

Alegerile care vor fi făcute de partenerii sociali și de autoritățile elene în lunile următoare vor 

juca un rol esențial în a stabili dacă negocierea salariilor în perioada ulterioară aplicării 

programului oferă rezultate viabile din punct de vedere economic în concordanță cu sprijinirea 

competitivității și a creșterii economice sau dacă deficiențele din perioada anterioară crizei se 

vor materializa din nou. Mai precis:  

 în această etapă, nu este fezabilă evaluarea de către Comisie a impactului modificărilor convenite 

asupra cadrului de negociere colectivă, care au intrat în vigoare la expirarea programului MES. 

Până în prezent, mai multe acorduri colective au fost extinse la nivel sectorial, ceea ce a condus la 

creșteri salariale în anumite sectoare, cum ar fi turismul. Un aspect esențial pentru viitor este dacă 

partenerii sociali, cu acorduri colective, pot introduce o reală flexibilitate, care să răspundă în mod 

adecvat întreprinderilor ce se confruntă cu provocări specifice. 

 autoritățile sunt în curs de revizuire a nivelului salariului minim prevăzut de lege, care va avea loc 

în ianuarie 2019. Va fi esențial ca orice decizie privind noul nivel al salariului minim să fie luată 

pe baza unei consultări reale cu partenerii sociali, urmând procesul consacrat prin Legea 

4172/2013. Pentru a proteja competitivitatea și pentru a menține șomajul pe o traiectorie 

descendentă, revizuirea trebuie efectuată pe baza unei analize riguroase a situației economice și de 

pe piața muncii. 
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 autoritățile și-au exprimat intenția de a nu menține salariul inferior salariului minim care se aplică 

în prezent persoanelor cu vârsta sub 25 de ani, ceea ce ar implica o creștere considerabilă a 

nivelului salariului minim pentru acest grup. Comisia consideră că ar trebui luată o decizie finală 

cu privire la acest aspect numai după realizarea unei analize complete a impactului, care să 

demonstreze că impactul potențial asupra perspectivelor de angajare a tinerilor este limitat, având 

în vedere că rata șomajului în rândul tinerilor este în continuare ridicată și că, de asemenea, 

ponderea lucrătorilor cu salarii minime este mare în rândul populației tinere (41 % în 2017).  

Ritmul progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele piețelor de produse este eterogen, 

progresele înregistrate în anumite domenii fiind compensate de întârzieri în alte domenii. 

Proiectul privind cadastrul și harta forestieră avansează odată cu numirea conducerii și recrutarea de 

echipe specializate pentru a asigura progresul. În același timp, adoptarea unei legislații secundare care 

să definească procedurile de acordare a licențelor de instalare și funcționare pentru activitățile din 

sectorul infrastructurilor de mediu a suferit întârzieri în ceea ce privește termenul din octombrie 2018 

prevăzut în legislația primară, iar lucrările ar trebui accelerate pentru a se asigura că termenul de la 

sfârșitul anului 2018 poate fi respectat. Autoritățile elene nu au promulgat încă legea privind clinicile 

private, aflată în așteptare din iulie 2018. Se așteaptă, de asemenea, clarificări suplimentare cu privire 

la impactul real al reformei anterioare privind clinicile de zi în termeni de obținere de noi licențe.  

Reformele din sectorul energetic progresează. În pofida unor întârzieri cauzate de părți terțe, se 

preconizează că cesionarea capacității de producție de energie pe bază de lignit din cadrul Public 

Power Corporation va fi finalizată la începutul anului 2019. Acțiunile necesare pentru lansarea 

modelului-țintă până în aprilie 2019 înregistrează progrese în ceea ce privește pregătirea normelor 

relevante pentru aprobarea normativă, precum și alte etape pregătitoare care avansează conform 

calendarului. Va fi esențial să se mențină dinamica reformelor. Asigurarea faptului că modelul țintă 

permite de fapt intrarea pe piață a unor noi actori și stabilirea unor prețuri realiste este esențială pentru 

susținerea dezvoltării viitoare a pieței energiei, în combinație cu măsuri care oferă sprijinul necesar 

pentru investiții în surse regenerabile.  

HCAP și privatizarea: progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentele de reformă 

HCAP, Corporația Elenă pentru Active și Participații, continuă să înregistreze progrese în ceea 

ce privește lucrările legate de portofoliile sale de active și restructurarea filialelor sale. Într-o notă 

pozitivă, restructurarea fondului imobiliar ETAD înregistrează progrese, procedura privind aspectul 

critic al personalului intrând în etapa finală. În întreprinderile aflate în proprietatea statului continuă 

diverse inițiative în materie de guvernanță, iar raportarea standardizată este în curs de elaborare. Unele 

angajamente specifice de reformă se confruntă cu provocări. În special, transferul Centrului de atletism 

olimpic (OAKA) nu va avea loc până la sfârșitul anului 2018, parțial din cauza complexității, a 

extinderii domeniului de aplicare a proiectului și a întârzierilor în afara controlului guvernului. 

Procesul de revizuire și, după caz, de înlocuire a membrilor consiliilor de administrație ale 

întreprinderilor deținute de stat înregistrează anumite întârzieri. Legislația recentă se poate suprapune 

cu aspecte ale mecanismului de coordonare sau poate afecta drepturile HCAP în ceea ce privește 

anumite active. Efectul legislației respective este în curs de revizuire și pot fi necesare ajustări pentru a 

menține obiectivele și echilibrul cadrului. De asemenea, va fi important să se pună rapid în practică 

lucrările pregătitoare ale HCAP pentru punerea în aplicare a mecanismului de coordonare, pentru a 

contribui la gestionarea interacțiunilor dintre HCAP și ministere cu privire la aspecte legate de 

obiectivele de politică publică.  
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În general, se înregistrează progrese în ceea ce privește licitațiile de privatizare programate să 

fie finalizate până la sfârșitul anului 2018. În special, procedura de ofertare pentru operatorul de 

transport al gazelor naturale DESFA este în curs, dar s-au înregistrat întârzieri în cadrul tranzacției 

privind Aeroportul Internațional din Atena, ceea ce face ca încheierea sa financiară până la sfârșitul 

anului 2018 să fie foarte dificilă. În ceea ce privește proiectul Hellinikon, progresele înregistrate cu 

privire la toate aspectele nerezolvate sunt semnificative. Cu toate acestea, din cauza complexității 

proiectului, se estimează o întârziere în ceea ce privește planificarea urbană și aprobările de mediu, 

precum și acordarea licenței de cazinou. Dacă autoritățile își continuă eforturile susținute, proiectul ar 

putea fi finalizat cu succes în primul trimestru al anului 2019. 

Cu toate acestea, în schimb, s-au înregistrat întârzieri semnificative în ceea ce privește unele 

licitații de privatizare care urmau să fie finalizate în 2019. Deși se înregistrează progrese 

satisfăcătoare în ceea ce privește portul de agrement Alimos, există încă probleme nesoluționate legate 

de vânzarea în comun (împreună cu celălalt acționar strategic) a unui pachet majoritar (50,1 %) al 

Hellenic Petroleum. Licitația pentru autostrada Egnatia se caracterizează prin întârzieri și probleme 

sistematice, care demonstrează o lipsă de asumare a responsabilității. Practic nu se înregistrează 

progrese în implementarea tranzacției respective din cauza unei serii de întârzieri care pot fi atribuite 

fie Egnatia S.A., fie Ministerului Infrastructurii. De asemenea, s-au înregistrat întârzieri semnificative 

în adoptarea modificării legislative privind subconcesionarea porturilor regionale. Autoritățile elene 

trebuie să ia măsuri urgente pentru a elimina sursele de întârziere, deoarece aceste întârzieri 

compensează efectele pozitive asupra percepției investitorilor care pot apărea din licitațiile care se 

desfășoară bine.  

Administrația publică și sistemul judiciar: progresele înregistrate în ceea ce privește 

angajamentele de reformă 

Lucrările privind reforma managementului resurselor umane în cadrul administrației publice 

sunt în curs. În special, sistemele de mobilitate și de evaluare a performanțelor progresează bine: al 

treilea ciclu de mobilitate a fost lansat la jumătatea anului 2018 și a înregistrat o creștere remarcabilă a 

participării, ceea ce sugerează că administrația utilizează din ce în ce mai mult instrumentul respectiv. 

Reforma complexă a instituirii unui sistem integrat de management al resurselor umane avansează, de 

asemenea, în vederea finalizării complete a sistemului la sfârșitul anului 2019. Crearea de organigrame 

digitale și-a depășit obiectivele, iar lucrările de pregătire tehnică sunt în curs pentru întregul sistem. 

Reforma în materie de codificare juridică avansează. „Consiliul național pentru codificarea legislației” 

a adoptat o strategie națională care stabilește abordarea generală pe care ministerele trebuie să o aplice 

atunci când efectuează codificarea juridică, inclusiv un Cod al muncii unificat până la jumătatea anului 

2020. Lucrările de stabilire a portalului național pentru codificarea și reforma legislației elene până la 

jumătatea anului 2022 progresează, de asemenea, în conformitate cu planul. 

S-au înregistrat doar progrese modeste în ceea ce privește numirile în funcții de conducere, care 

trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2018; numirea directorilor generali este aproape 

finalizată, însă numirea secretarilor administrativi înregistrează întârzieri. Ar trebui accelerate 

lucrările pentru a nu depăși termenul limită pe care autoritățile s-au angajat să îl respecte.  

O schimbare recent adoptată în ceea ce privește politica de remunerare a Ministerului de 

Finanțe nu este coerentă cu o reformă anterioară pentru stabilirea unei grile salariale uniforme. 

Măsura introduce o nouă alocație pentru anumiți membri ai personalului Ministerului de Finanțe, ceea 

ce conduce la o diferențiere a nivelurilor de salarizare plătite personalului care îndeplinește sarcini 
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similare în cadrul ministerelor și al entităților publice. Deși costul bugetar inițial poate fi mic, măsura 

subminează esența grilei salariale uniforme și poate conduce la riscuri bugetare asociate solicitărilor de 

plăți similare provenind din alte părți ale administrației publice.  

Dimensiunea sectorului public din Grecia este, în prezent, în mare parte similară cu nivelurile 

din alte state membre din zona euro, însă una dintre principalele provocări este aceea de a evita 

revenirea la practicile de dinainte de criză constând în niveluri excesive de angajări în sectorul 

public. Noile angajări de personal permanent în cursul anului 2018 par a fi, în linii mari, în 

concordanță cu regula privind înlocuirea parțială în cazul plecărilor naturale, și anume o nouă intrare 

pentru fiecare trei ieșiri: totuși, în ceea ce privește personalul temporar, cele mai recente date pentru 

2018 sugerează că ar putea exista o creștere în comparație cu nivelurile din 2017 și, prin urmare, este 

necesară o monitorizare atentă. Pentru 2019 și până în 2022, regula privind înlocuirea parțială în cazul 

plecărilor naturale inclusă în SBTM se ajustează la 1:1, ceea ce va permite efectuarea de noi angajări 

în domenii prioritare, menținând în același timp dimensiunea globală a sectorului public la nivelul 

actual. Autoritățile intenționează, în mod excepțional pentru 2019, trecerea la contracte permanente 

pentru un anumit grup de angajați temporari, pentru a acoperi nevoile permanente (de exemplu, 

profesori). Având în vedere că această conversie (7,500 în total) va fi compensată de o reducere 

corespunzătoare a contractelor temporare, masa salarială va fi menținută la nivelul său actual și, prin 

urmare, nu se preconizează niciun impact bugetar. Actualul plan de angajare prevăzut în SBTM se 

bazează pe numărul estimat de ieșiri din sectorul public, în principal în urma pensionării. Prin urmare, 

este esențial ca planul de angajare pe baza regulii privind înlocuirea parțială în cazul plecărilor 

naturale de 1:1 din SBTM să fie realmente respectat și, în consecință, planificarea și anunțurile de 

recrutare în sectorul public să se bazeze pe estimări prudente.  

S-au înregistrat progrese inegale în ceea ce privește eforturile de creștere a eficienței sistemului 

judiciar, care este esențial pentru consolidarea mediului de afaceri și atragerea de investiții în 

perioada de după criză. Se preconizează că autoritățile vor finaliza prima etapă a sistemului e-justiție 

până la sfârșitul lunii decembrie 2018, în conformitate cu angajamentul specific asumat în cadrul 

Eurogrupului. A doua etapă va urma imediat după ce se trag concluziile primei etape. În acest scop, 

proiectul a fost modificat pe scară largă și modernizat începând cu septembrie 2018, iar bugetul său a 

fost majorat de la 13 milioane EUR la 24 milioane EUR, fapt care impune o revizuire a calendarului 

său, justificată a priori, având în vedere domeniul său de aplicare extins. Un motiv de îngrijorare a fost 

amânarea de la jumătatea lunii octombrie 2018 până la mijlocul lunii septembrie 2019 a intrării în 

vigoare a anumitor dispoziții ale cadrului de mediere extrajudiciară recent adoptat. Această amânare 

pare să fie prelungită în mod nejustificat, întrucât constatările recente ale Curții Supreme ar putea fi 

abordate în mod rezonabil într-un interval de timp mai scurt, având în vedere domeniul lor de aplicare 

limitat.  

În conformitate cu solicitarea Eurogrupului din 22 iunie 2018, Comisia a continuat să 

monitorizeze evoluțiile legate de procedurile judiciare împotriva membrilor Comitetului de 

experți (CoEx) al Fondului elen de dezvoltare a activelor (TAIPED), precum și împotriva 

fostului președinte și a personalului de conducere al Autorității Statistice Elene (ELSTAT). 

Referitor la cauza CoEx, în aprilie 2018, Consiliul Curții de Apel din Atena a pronunțat o hotărâre de 

deferire în cadrul unui proces public către Curtea de Apel din Atena, camera pentru delicte. Procurorul 

Curții Supreme a formulat recurs împotriva acestei hotărâri, iar Consiliul Curții Supreme a examinat 

recent recursul respectiv. În prezent se așteaptă decizia acestuia. În cauza împotriva fostului președinte 

al ELSTAT, A. Georgiou, referitoare la procedura aplicabilă deficitelor excesive, Consiliul Curții 

Supreme Elene a retrimis cauza la Consiliul Curții de Apel din Atena în mai 2018. În septembrie 2018, 
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procurorul a propus ca această cauză să fie deferită în cadrul unui proces public: cauza se află în 

prezent pe rolul Consiliului Curții de Apel din Atena. Evoluțiile din cadrul ambelor proceduri continuă 

să ridice probleme serioase, iar Comisia va continua să le monitorizeze îndeaproape și să prezinte 

rapoarte în contextul supravegherii mai stricte. 

Evaluarea globală a progreselor înregistrate în ceea ce privește angajamentele specifice de 

reformă cu termen până la sfârșitul anului 2018 

O parte a evaluării se referă la angajamentele specifice de reformă anexate la declarația 

Eurogrupului din 21 iunie 2018. Au fost asumate 16 angajamente specifice de reformă care trebuie 

finalizate până la sfârșitul anului 2018 și care acoperă toate cele șase domenii de politică. Până în 

prezent, toate progresează, dar niciunul nu a fost încă finalizat. În multe cazuri, nu este neașteptat ca 

reformele cu termen la sfârșit de an să nu fie finalizate până la jumătatea lunii noiembrie, data limită 

pentru acest prim raport privind supravegherea mai strictă. Ritmul punerii în aplicare este, în linii 

mari, fie conform planului, fie supus doar unor întârzieri de scurtă durată în ceea ce privește 

angajamente precum adoptarea unui buget în conformitate cu obiectivele bugetare convenite, relaxarea 

controalelor asupra capitalului, finalizarea primei etape a reformei în materie de e-justiție, strategia de 

cesionare a HFSF, cesionarea capacității de producție de energie pe bază de lignit din cadrul Public 

Power Corporation, restructurarea ETAD și licitațiile de privatizare de la finele anului 2018, având în 

vedere că întârzierea proiectului Hellinikon nu se află sub controlul autorităților.  

Cu toate acestea, există întârzieri în ceea ce privește anumite angajamente specifice de reformă 

care ar trebui abordate urgent, astfel încât să se asigure finalizarea cât mai rapidă a tuturor 

acestor angajamente, cu mult înainte de emiterea celui de-al doilea raport privind 

supravegherea mai strictă către sfârșitul lunii februarie 2019. Aceste angajamente includ 

angajarea de personal pentru IAPR, lichidarea arieratelor, introducerea sistemului de asistență 

medicală primară și achizițiile publice centralizate în domeniul asistenței medicale, cadrul juridic al 

instrumentelor de rezoluție a expunerilor neperformante (și, în special, legea privind insolvența 

gospodăriilor), adoptarea legislației secundare care să definească procedurile de acordare a licențelor 

de instalare și funcționare pentru activitățile din sectorul infrastructurilor de mediu, transferul 

Centrului olimpic la HCAP și numirea secretarilor administrativi.  

Analiza finanțării datoriei suverane și a sustenabilității datoriei 

Grecia a revenit pe piața obligațiunilor suverane începând din iulie 2017, cu mai multe emisiuni 

și un exercițiu semnificativ de gestionare a lichidităților. Ratingurile de credit s-au îmbunătățit, 

inter alia în lumina acordului Eurogrupului din iunie 2018, deși acestea rămân cu mult sub categoria 

investment grade.  

În pofida îmbunătățirii ratingurilor de credit, condițiile de piață rămân volatile, ceea ce arată 

vulnerabilitatea remanentă a Greciei la schimbarea percepției pieței. Agenția de administrare a 

datoriei planifică publicarea unui calendar de emisiuni pentru 2019. Deși emisiunile vor servi la 

consolidarea încrederii pieței și la crearea de lichidități pentru obligațiunile grecești, acestea nu sunt 

necesare pentru a răspunde nevoilor de finanțare pe termen scurt. Rezerva de lichidități a Greciei se 

ridică în prezent la peste 26 miliarde EUR, acoperind în mod confortabil nevoile de finanțare până la 

sfârșitul anului 2020.  
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Având în vedere profilul de finanțare suverană al Greciei pe termen scurt și mediu, nevoile de 

finanțare rămân relativ limitate ca urmare a structurii excepționale a datoriei, cu o amortizare a 

datoriei pe termen mediu și lung situată în general la niveluri scăzute de 2 % -6 % din PIB în următorii 

zece ani.  

Rezerva importantă de lichidități, profilul favorabil de finanțare și excedentele primare 

convenite stau la baza capacității de rambursare a Greciei.  

O actualizare tehnică a analizei sustenabilității datoriei arată că evaluarea sustenabilității 

datoriei Greciei a rămas, în linii mari, neschimbată față de ultima analiză a sustenabilității 

datoriei publicată în iunie 2018. Punerea în aplicare a măsurilor pe termen mediu privind datoria 

asigură sustenabilitatea datoriei în orizontul analizei sustenabilității datoriei în cadrul scenariului de 

referință, menținând nevoile de finanțare brută sub pragul convenit, și anume 20 % din PIB pe termen 

lung. 


	Context
	Creștere constantă, dar cu riscuri și provocări
	Un buget pentru 2019 în conformitate cu obiectivul în ceea ce privește excedentul primar de 3,5 % din PIB
	Autoritățile elene intenționează să adopte măsuri punctuale care utilizează o parte din depășirea preconizată a obiectivului în ceea ce privește excedentul primar de 3,5 % din PIB pentru 2018, dar nu au fost prevăzute propuneri specifice. Astfel de mă...
	Reformele bugetare structurale: progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentele de reformă
	Un sistem de protecție socială modern și durabil: progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentele de reformă
	Sectorul financiar: progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentele de reformă
	Reformele pieței muncii și ale pieței de produse: progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentele de reformă
	HCAP și privatizarea: progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentele de reformă
	Administrația publică și sistemul judiciar: progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentele de reformă
	Evaluarea globală a progreselor înregistrate în ceea ce privește angajamentele specifice de reformă cu termen până la sfârșitul anului 2018
	Analiza finanțării datoriei suverane și a sustenabilității datoriei

