Οι άμυνες του κλάδου
Τεχνολογίας

οικονομία
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην τελική ευθεία
το deal OTE
• Deutsche Telekom
Οριστική πρέπει να θεωρείται
η συμφωνία μεταξύ Δημοσί
ου και Deutsche Telekom για
τον OTE. Μετά τη συνάντηση
του υπουργού Οικονομίας κ.
Γ. Αλογοσκούφη με τον
πρωθυπουργό κ. Κ. Καρα
μανλή, κορυφαίο στέλεχος
της κυβέρνησης ανέφερε ότι

«έχουμε καταλήγει σια πολύ
δύσκολα θέματα», αν και,
όπως πρόσθεσε, «συζητάμε
κάποια ζητήματα ακόμη που
δεν είναι ασήμαντα». Από
ό,τι φαίνεται, οι δύο πλευρές
έχουν βρει τη «χρυσή τομή»
για τις αρμοδιότητες που θα
έχει τόσο ο διευθύνων σύμ
βουλος (θα ορίζεται από τους
Γερμανούς) όσο και ο πρόε
δρος (θα ορίζεται από το ελ
ληνικό Δημόσιο), οπότε η
οριστικοποίηση του deal εί
ναι θέμα ημερών.

Σεμνά & ΤΑΠΕΙΝΑ
Το φυσικό αέριο, η φέτα και...
η μεγάλη στάνη.
Σελίδα 2

Απορίες
Ο κ. I. Κ. Σιωμόπουλος απαντά
σε ερωτήσεις αναγνωστών.
Σελίδα 4

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Επανήλθαν
τα χαμόγελα
Παρ’ ότι η τελευταία χρηματι
στηριακή εβδομάδα ήταν μό
λις τριών ημερών, κατέγραψε
σημαντικά κέρδη για τους
βασικούς δείκτες της αγοράς
αλλά και για την πλειονότητα
των blue chips. Ο Γενικός
Δείκτης επανέΚτησε τις 4.300
μονάδες στην τελευταία συ
νεδρίαση της εβδομάδας
αδιοποιώντας τη συνεχιζόμε
νη ευνοϊκή συγκυρία στις διε
θνείς αγορές.
Σελίδα 6

Ο πρόεδροε του ΣΕΠΕ
κ. Π. Τζωρτζάκηβ μιλάει
στο «Βήμα»
Σ ελίδ α 2

Μόνο 4 τράπεζες αντέχουν στα δύσκολα
Τι δείχνει η προσομοίωση που πραγματοποίησε η Τράπεζα τηε Ελλάδοε, χρησιμοποιώνταε
τρία σενάρια περί έντασηε του προβλήματοε για άντληση ρευστότηταε
Σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας θα
αντιμετωπίσουν 14 από πς 18 εμπο
ρικές τράπεζες που δραστηριοποιού
νται στην ελληνική αγορά αν δημιουργηθούν ακραίες καταστάσεις στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ως απο
τέλεσμα της πιστωτικής κρίσης. Στο
συμπέρασμα αυτό καταλήγει η Τρά
πεζα της Ελλάδος, η οποία με στόχο

να διαγνώσει την κατάσταση των εγ
χώριων πιστωτικών ιδρυμάτων πραγ
ματοποίησε ασκήσεις προσομοίωσης,
σύμφωνα με πς οποίες οι ελληνικές
τράπεζες δυσκολεύονται να αντλή
σουν κεφάλαια από τη διατραπεζική
αγορά και παράλληλα οι πελάτες τους
αποσύρουν καταθέσεις. Από τα ευ
ρήματα προκύπτει όπ, σε περίπτωση

που οι τράπεζες μπορούν να αντλούν
από πς αγορές μόνο το 50% των κε
φαλαίων που αντλούν σήμερα και την
ίδια στιγμή οι πελάτες τους αποσύ
ρουν το 20% των προθεσμιακών και
το 10% των καταθέσεων ταμιευτηρί
ου και όψεως, τότε μόνο τέσσερις τρά
πεζες θα αντέξουν. Οπως είναι φυσι
κό, πρόβλημα επιβίωσης θα έχουν οι

τράπεζες, ανεξαρτήτως μεγέθους, που
δεν διαθέτουν ισχυρή καταθεπκή βά
ση και εΕαρτώνται κυρίως από τη δια
τραπεζική αγορά. Πρόκειται φυσικά
για ακραίο σενάριο, αφού η άντληση
κεφαλαίων από τη χονδρική αγορά
χρήματος περιορίζεται στο μισό και
Συνέχεια στη σ ελίδ α 7

Εγκύκλιος για
π$ αυξήσεις
στις Δ ΕΚ Ο
Τ ην εγκύκλιο για τις α υ ξή 
σεις στις Δ Ε Κ Ο ετοιμ ά ζε
ται να αποστείλει το υπουρ
γείο Ο ικο νο μ ία ς στις επ ι
χειρή σ εις. Ο ι αυξήσ εις θα
δοθούν σε δύο δόσεις και
θα κυμαίνονται στο 2,5%
συν 2%. Π ρό θ εσ η της κυ
β έρνη σ η ς είναι οι συλλο
γ ικ έ ς σ υ μ β ά σ ε ις που θα
υπογραφούν να έχουν χρο
νική διάρκεια δύο χρόνω ν,
κάτι όμω ς το οποίο δεν εί
ναι βέβαιον ότι θα επιτευ
χθεί. Α ν τελικά οι διο ική 
σεις των Δ Ε Κ Ο με τα σ υ ν
δικάτα των ερ γα ζο μ έν ω ν
(που ή δ η αντιδρούν) δ εν
καταλήξουν σε συμφωνίες
για την εισοδηματική πο
λιτική, τότε η κυ β έρνη σ η
διατηρεί το δικαίωμα - βά
σει νόμου - να π ροχω ρή
σει στις αυξήσ εις που επι
θυμεί εκείνη με νό μο .

«Κολοσσός» η Ρόδος για τους τουρίστες
Πέμπτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο αναδείχθηκε η Ρόδος σε δημοσκόπηση που διενήργησε η δια
δικτυακό υπηρεσία ταξιδιωτικών συμβουλών ΤήραάνίςοΓ,
η οποία έχει 6 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και
κάθε μήνα δέχεται 25 εκατομμύρια επισκέψεις στις σε
λίδες της, αλλά τα προβλήματα παραμένουν ζωντανά.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, παρά την τρέχουσα οικονο

μική κρίση, την αύξηση στις τιμές των καυσίμων και το
χάος στα αεροδρόμια, τα ταξίδια δεν παύουν να είναι δη
μοφιλή. Κορυφαίος προορισμός σε όλον τον κόσμο ψη
φίστηκε το Μίλφορντ Σάουντ, ένα φιόρδ στα νοτιοδυτι
κά της Νέας Ζηλανδίας. Οι ξενοδόχοι της Ρόδου παρα
μένουν προβληματισμένοι καθώς οι αυξήσεις των ακτο
πλοϊκών εισιτηρίων πλήττουν συνολικά τα Δωδεκάνησα.

Η Ελλάδα χάνει τη μάχη κατά της φτώχειας
Π αρ’ ότι διατηρεί τιε κοινωνικέε δαπάνεε σε υψηλά επίπεδα, αποτυγχάνει στην άμβλυνση των ανισοτήτων
Από ανησυχητικά ως απελπιστικά
είναι για την Ελλάδα τα στοιχεία τα
οποία περιλαμβάνονται σε έκθεση
τρις Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι>κών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεν ρ ν (ΕΩΗΝ) της Ευρω παϊκής Επι
τ ρ ο π ή ς για την «αποδοτικότατα και

ΔΩΡΟ

την αποτελεσματικότατα των κοι
νωνικών δαπανών». Η έκθεση πα
ρουσιάστηκε στο συμβούλιο υπουρ
γών Ο ικο νο μ ία ς της Ευρωπαϊκής
Ενωσης στις 4 και στις 5 Απριλίου.
Στα βασικά της συμπεράσματα
σημειώνεται η «μεγάλη σημασία»

που αποδίδουν οι χώρες-μέλη της
ΕΕ στα κοινω νικά τους μοντέλα,
όπως αυτή «αντανακλάται από την
κυριαρχία των κοινωνικών δαπανών
στους προϋπολογισμούς των κυ
βερνήσεων και διαφαίνεται από τα
υψηλά επιτεύγματα σε επίπεδο στό-

χων κοινωνικής πολιτικής». Ωστό
σο μια απλή εξέταση των στοιχείων
που περιλαμβάνονται στους πίνα
κες της έκθεσης καθιστά προφανές
ότι για τη χώρα μας ισχύει μόνον το
Συνέχεια σ τη σ ελίδα 3

ΔΩΡΟ 800€ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Μ Ε Δ Α Ν Ε ΙΟ 8 . 0 0 0 € *
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΔΩ ΡΟ
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΑΝΕΙΟ
Αιτήσεκ ¿eos 18 Μαΐου
π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς
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* Σ Ε Π Π Ε : 9,5223% για €8.000, σε 48 αδιάκοπες μηνιαίες δόσεις, εφάπαξ έξοδα €110 πληρωτέα στην πρώ τη δόση, ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο 12,95% (κτχύον κυμαινόμενο επιτόκιο Ε Κ Τ + περιθώ ριο 8,95%) + εισφορά 0,60%, Ν.128/75
& εππτλέον μετρητά €800 κατά την εκταμίευση του δανείου, ω ς έκπτω ση επί τω ν τόκων, εφ όσον τηρηθεί η συμφωνημένη διάρκεια και το δάνειο δεν περιέλθει σε καθυστέρηση.
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Τελευταίοι στην καταπολέμηση τη$ φτώχειας
Η Ελλάδα παρ’ ότι διατηρεί τιε κοινωνικέε δαπάνεε σε υψηλά επίπεδα αποτυγχάνει στουε στόχουε για την άμβλυνση
των οικονομικών ανισοτήτων σύμφωνα με έκθεση τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε
Συνεχεια οπό την π ρώ τη σελίδα

πρώτο σκέλοε του συμπεράσματοε.
Η κυριαρχία δηλαδή των δαπανών
ωε ποσοστού των συνολικών κρατι
κών δαπανών, αλλά όχι το δεύτερο
σκέλοε, η επίτευξη των στόχων τηε
κοινωνικήε πολιτικήε. Η χώρα μαε κα
τατάσσεται τελευταία στουε δείκτεε
για την καταπολέμηση τηε φτώχειαε,
ενώ σε αυτούε για τιε εισοδηματικέε
ανισότητεε και τουε μα κ ρο χρό νια
ανέργουε βρίσκεται σταθερά πάνω
από τον μέσο όρο τηε ΕΕ. Είναι χα 
ρακτηριστικό ότι (το 2005) οι δαπά
νεε για την Υγεία και την κοινωνική
προστασία στην ΕΕ των «25» αντι
προσ ώ π ευα ν κατά μ έ σ ο ν ό ρ ο το
53,8% των συνολικών δημοσίων δα
πανών. Η Ελλάδα βρισκόταν στη δέ
κατη θέση τηε κατάταΕηε των χωρών
τηε ΕΕ (των «25») με τιε υψηλότερεε
αναλογικά δαπάνεε, με το 51,8% των
συνολικών δημοσίων να κατευθύνεται για την υγεία και την κοινωνική
προστασία. Επίσηε, οι δαπάνεε για τιε
συντάΕειε και τα επιδόματα των συ
νταξιούχων αντιπροσώπευαν το 12%
του Ακαθάριστου Εγχώριου Π ροϊόντοε (ποσοστό ίδιο με τον μέσο όρο
των «27») αλλά παράλληλα το 51, 1%
του συνόλου των κοινωνικών επιδο
μάτων - το συγκεκριμένο ποσοστό εί
ναι το τέταρτο υψηλότερο των «27»,
μετά την Ιταλία (60,8%), την Πολωνία
(59,9%) και τη Μάλτα (52,5%), ενώ εί
ναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέ
σο όρο τηε ΕΕ (45,8%) και των χωρών
τηε ευρωζώνηε (46,2%). Στην έκθεση
αναφέρεται ότι η «συγκέντρωση κοι

νωνικών δαπανών για το γηραιότερο τμήμα του πληθυσμού στις συ
γκεκριμένες χώρες βαίνει αυΕητικά,
με δεδομένο ότι ορισμένα επιδόμα
τα που ανήκουν στη κατηγορία των
επιδομάτων ανεργίας ή αναπηρίας
αποτελούν περιπτώσεις δαπανών που
διευκολύνουν τη μετάβαση σε πρό
ωρη συνταΕιοδότηση». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι
εκτόε από τιε πολιτικέε επιλογέεκαιτο

Καμπανάκι και
για τα υψηλά
ποσοστά των
μακροχρονίου ανέργων

Στοιχεία
για εισόδημα
και διαβίωση
Νέεε παραμέτρουε θα συμπε
ριλαμβάνουν οι κοινοτικέε στατιστικέε για το εισόδημα και τιε
σ υ νθ ή κεε δ ια β ίω σ η ε, έπειτα
από σχετική απόφαση του συμ
βουλίου υπουργών τηε ΕΕ και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να π ροκύψ ουν επί
καιρα και συγκρίσιμα στοιχεία
για τα εισοδήματα των πολιτών
κάθε κράτουε-μέλουε τηε ΕΕ,
αλλά και για τη σ ύ νθ εσ η τηε
φτώχειαε και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Στα νέα στοιχεία
που θα συλλέγονται θα συμπεριληφθούν και στοιχεία για τη
στέγαση και τουε λόγουε αλλαγήε τηε μόνιμηε κατοίκισε, το
επίπεδο παρεχόμενω ν υπηρε
σιών στα νοικοκυριά, την κα
τοχή διαρκών αγαθών ακόμα
και τιε δυνατότητεε πρόσβασηε
σε ταχυδρομικέε και τραπεζικέε
υπηρεσίεε. Με την επεξεργασία
των στοιχείων αυτών θα εντο
πιστούν με καλύτερο και σω
στότερο τρόπο οι αιτίεε που
οδηγούν τουε πολίτεε τηε ΕΕ στη
φτώχεια και στον κοινω νικό
αποκλεισμό.

γενικότερο επίπεδο κοινω
νικο ο ικο νομ ικ έ ανάπτυΕηε
τηε κά θε χώ ρα ε, το ύψ οε
των δαπανώ ν για τιε συντάΕειε εΕαρτάται σε με
γάλο βαθμό και από τη δημογραφική τηε σύνθεση.
Συνολικά, οι δαπάνεε για
την υγεία, την περίθαλψη
και τα άτομα με ειδικέε ανάγκεε στην Ευρώπη των «27»
έρχονται δεύτερεε μετά τιε δα
πάνεε για τιε συντάΕειε. Αντιπρο
σωπεύσουν περίπου το 36% του
συνόλου των κοινω νικώ ν επι

δομάτων και το 9,6% του ΑΕΠ . Στην
Ελλάδα οι αντίστοιχεε δαπάνεε για την
περίθαλψη και τα άτομα με ειδικέε
ανάγκεε αποτελούν το 7,7% του ΑΕΠ
και το 32,8% του συνόλου των κοινω
νικών επιδομάτων, χαμηλότερεε δη
λαδή από τον μέσο όρο των «27».
Η Ελλάδα παρ’ ότι διατηρεί τιε κοινωνικέε δαπάνεε σε υψηλά επίπεδα
υστερεί σαφώε στην αποτελεσματικότητα των μέτρων κοινωνικήε προστασίαε. Με άλλα λόγια, παρ' ότι χρη
ματοδοτούμε «γενναία» το κοινωνι
κό επιτυγχάνουμε απογοητευτικά απο
τελέσματα για την ενίσχυση των ο ι
κονομικά ασθενεστέρων.
Πολύ αρνητική εικόνα για τη χώρα
μα ε εμ φ α νίζει ο δείκτηε που π ρ ο 
σμετρά τη μείωση στα ποσοστά του
πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον κίν
δυνο τηε φτώχειαε μετά τιε κοινωνικέε μεταβιβάσειε, τα μέτρα δηλαδή
για την αναδιανομή υπέρ των οικο
νομικά ασθενεστέρων.
Στον σχετικό πίνακα των 25 χωρών-μελών τηε ΕΕ η χώρα μαε βρί
σκεται στην τελευταία θέση (με περί
που 3% μείωση του πληθυσμού που
βρίσκεται στα όρια τηε φτώχειαε), και
ακολουθείται από την Ιταλία και την
Εσθονία. Αντίθετα, οι χώρεε που μει
ώνουν αποτελεσματικότερα τον κίν
δυνο τηε φτώχειαε είναι η Σουηδία (με
20% μείωση του πληθυσμού που αντι
μετωπίζει κίνδυνο φτώχειαε), και ακο
λουθούν η Δανία και η Φινλανδία.
Μελαγχολία προκαλεί και η ανά
γνωση του πίνακα που αποτυπώνει τη
διαφορά στα εισοδήματα πλουσίων
και φτωχών. Στην Ελλάδα το πλου
σιότερο 20% του πληθυσμού κερδίζει
σχεδόν έξι φορέε περισσότερα από
ό,τι το φτωχότερο 20%. Ο συγκεκριμένοε δείκτηε για τον μέσο όρο των
«27» και τιε χώρεε τηε ευρωζώνηε βρί
σκεται σαφώε κάτω από το 5. Η Ελλά
δα βρίσκεται στην έκτη θέση του πί
νακα ανάμεσα στουε «25». Μεγαλύτερεε εισοδηματικέε ανισότητεε πα
ρατηρούνται στην Πορτογαλία, στη
Λιθουανία, στη Λετονία, στην Πολω
νία και στην Εσθονία. Αντίθετα, το μι
κρότερο χάσμα μεταξύ πλουσίων και
φτωχών καταγράφεται (όπωε αναμενόταν) στη Σουηδία, στη Δανία, και
στη Φινλανδία αλλά και στη Σλοβενία.
Το τρίτο καμπανάκι για το κοινω
νικό κράτοε στη χώρα μαε έρχεται από
τα ποσοστά των μακροχρονίωε ανέρ
γων. Στην Ελλάδα το 52% των ανέρ
γων είναι μακροχρονίωε άνεργοι, τη
στιγμή που ο μέσοε όροε των «27» εί
ναι 45,6%. Χειρότερα τα πάνε μόνο η
Β ο υλγα ρία (55,7%), η Π ολω νία
(56,1%), η Ρουμανία (57,8) και η Σλο
βακία με 76,3%. Το γεγονόε ότι οι Γερ
μανία είναι η μόνη χώρα των «15» που
έχει μεγα λύτερο ποσ οστό μ α κ ρ ο 
χρονίω ε ανέργω ν από
τη ν Ελλάδα δ ε ν είναι
διόλου πα ρηγορητικό
τα την κατάσταση στη
χώρα μαε, αφού στη Γερμανία οι παροχέε στουε ανέργουε είναι ασύγκριτα
υψηλότερεε. Οι συντάκτεε τηε έκθεσηε αναφ έρουν ότι «τα υψηλά πο

σοστά μακροχρονίωε ανέργων (όταν
κάποιος είναι άνεργος για διάστημα
μεγαλύτερο από 12 μήνες) είναι ιδι
αίτερα επιβαρυντικά από κοινωνική
σκοπιά, αφ ού οι οικογένειες που
αφορούν απειλούνται περισσότερο
από τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό».

Μεταβολές στα ποσοστά των κοινωνικών δαπανών
που λαμβάνουν οι ασθενέστερες ομάδες ως προς
το σύνολο των κοινωνικών δαπανών
Η λικ ιω μ ένο ι

Για α σθένειεβ/
ανικανότητεε

(%)
ΕΕ-15
Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχία
Δανία
Γερμανία
Ελλάδα
Εσθονία
Γαλλία
Ιταλία
Κύπροε
Λετονία
Λιθουανία
ΛουΕεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Φινλανδία
Αγγλία

(%)

-0,6
2,0
2,3
-1,9
-2,3
1,9
-2,8
-5,3
-0,4
-3,4
-2,3
-7,0
-0,3
-12,5
3,0
1,4
1,5
4,6
3,5
-9,5
9,3
6,7
-2,2

3,9
1,9
-25,0
1,9
12,0
-1,7
5,7
2,7
4,1
5,6
-4,8
13,7
2,3
0,5
5,1
7,8
3,6
-4,4
-6,3
16,0
-3,7
3,9
10,6

(%)
-2,0
-14,1
-41,7
-15,1
2,8
6,9
-13,4
70,5
-11,1
18,3
63,8
6,3
1,6
15,6
-6,1
-38,7
8,0
-12,8
12,8
5,2
-12,5
-8,3
-17,9

Για
Για
α νέργουε νοικοκυρ ιά

(%)

(%)

-9,5

-9,1
-1,9
40,2
-6,8
-9,8
1,9
-15,5
-1,2

-1,1
-

18,7
-21,4
-5,3
14,5
-5,1
-0,3
-21,2
-25,9
-7,3
-7,9
27,8
-31,6
26,3
-25,5
-17,9
3,8
-51,9
-3,7
-21,6
-24,6

-

7,5
7,7
-23,4
123,5
-17,4
-21,4
-6,9
1,1
16,9
-1,4
-9,2
-10,9

Πηγή: Calculations based on Eurostat-Esspros
Ηλικιωμένοι και παιδιά ήταν οι πληθυσμιακέβ ομάδεε των οποίων οι κοινωνικέβ δαπάνεε μειώθη
καν σε σχέση με το σύνολο των κοινωνικών δαπανών που παρείχε η κυβέρνηση. Λίγο καλύτερη εί
ναι η κατάσταση για tous ανέργουε, tous ασθενείε και τα νοικοκυριά, αν και ο ρυθμόε αύΕησηε
των κοινωνικών τουε δαπανών ωε npos το σύνολο αυτών είναι μικρότεροε από tis πραγματικέε ανάγκεε των πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία τηε Ευρωπαϊκήε Στατιστικήε Υόπρεσίαε (Eurostat)
που παρουσιάστηκαν στο Eco/Fin του Μαρτίου, φαίνεται ότι ο ρυθμόε αύΕησηε των κοινωνικών
δαπανών που κατευθύνονται προε τιε οικογένειεε με παιδιά μειώθηκε κατά 13,4% κατά μέσο όρο
την περίοδο 2001-2005, ενώ για to u s ηλικιωμένουβ μειώθηκε κατά 2,8%. Πάντωε για to u s ανέργουε, από τα στοιχεία προκύπτει αύΕηση 14,5% και για τα νοικοκυριά μόλιε 1,9%.

Το ποσοστό του πληθυσμού που ζει
κάτω από το όριο της φτώχειας
(2005)

ΕΕ-15
Βέλγιο
Κύπροε
Τσεχία
Γερμανία
Δανία
Εσθονία
Φινλανδία
Γαλλία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ιταλία
Λιθουανία
ΛουΕεμβούργο
Λετονία
Μάλτα
Ολλανδία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Αγγλία

Νέοι (<18)

Σ ύ νο λο

19
18
13
18
14
10
24
10
14
20
20
24
27
19
22
22
15
29
24

16
15
16
10
13
12
20
12
13
20
13
19
21
13
19
15
11
21
19
18
13
18

-

19
21

Η λικ ιω μ ένο ι (>64)

19
21
51
5
15
18
29
18
16
28
6
23
17
7
21
16
5
7
28
17
7
26

Πηγή: Eurostat - EU - SILC
Τραγική είναι η οικονομική κατάσταση συνολικά για tous Ελληνεε, αλλά πολύ περισσότερο για
τουε συνταΕιούχουε. Σύμφωνα με τα στοιχεία Tns Ευρωπαϊκήε Στατιστικήε Υπηρεσίαε (Eurostat)
που παρουσιάστηκαν στο Eco/Fin του Μαρτίου, φαίνεται ότι το 2005 το 20% των πολιτών ζούσε
κάτω από το όριο τηε φτώχειαε (δηλαδή έχουν εισόδημα μικρότερο από το 60% του μέσου εισοδήματοε), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την ηλικιακή ομάδα των 64 ετών και άνω έφτανε στο
28%. Η Ελλάδα είχε κατακτήσει άλλη μία αρνητική πρωτιά, καθώε μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιωμέ
νων που ζούσαν κάτω από το όριο m s φτώχειαε παρουσίαζαν σε ολόκληρη την Ευρώπη η Κύπροε
(51%), η Εσθονία (29%), ενώ η Πορτογαλία είχε ακριβώε το ίδιο με την Ελλάδα (28%). Παρόμοια ή
ταν η κατάταΕη m s χώραε pas και για το σύνολο του πληθυσμού, ενώ απογοητευτικά ήταν τα στοι
χεία via tous véous κάτω των 18 ετών. Το 20% τηε ηλικιακήε αυτήε ομάδαε ζούσε με εισόδημα μι
κρότερο από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματοε, γεγονόε το οποίο για τα ελληνικά δεδομένα
σημαίνει ότι οι οικογένειεε δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στιε ανάγκεε των παιδιών tous .

Στην έκθεση τηε Εεσ/Έίη αναγνω
ρίζεται ότι «ο εκσυγχρονισμός και η

κάτω όμωε και διατυπώνεται το συ
μπέρασμα ότι «η αύΕηση της απο-

διατήρηση του κοινωνικού κράτους
είναι υψηλά στην πολιτική ατίέντα
των περισσοτέρων κρατών-μελών»
- γενικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί κα-

δοτικότητας και της αποτελεσματικότητας αυτού του τμήματος των κοι
νωνικών δαπανών θα έχει κρίσιμες
επιπτώσεις» στη δυνατότητα «βελ
τίωσης και εΕασφάλισης της δημο
σιονομικής βιωσιμότητας των κοι
νωνικών μοντέλων». Εκεί εντοπίζε

νείε να αναγνωρίσει και τη χώρα μαε,
τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξε
ων και δεδηλωμένων στόχων. Παρα

Για τα
παιδιά

ται το πρόβλημα για την Ελλάδα. Οπωε
μαρτυρούν οι α ριθμοί, η αποτελεσματικότητά μαε σε κρίσιμουε κοι
νωνικά τομείε είναι εξαιρετικά χαμη
λή και επομένωε η βιωσιμότητα του
κοινωνικού μαε μοντέλου αμφισβη
τείται.
ΑΡΓ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

