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ΔΗΚΤΗΣ
Στη μάχη του σταυρού

Χωρίς ιη  συμμετοχή του 
Ελληνα υπουργού Ο ικονο
μ ίας Γ. Παπαθανασίου θα συ
νεδρ ιάσ ε ι το συμβούλιο των 
υπουργών Ο ικονομίας των 27 
χωρών της Ε.Ε. (Εεοίίη), στις 
2 Οκτωβρίου. Ο κ. Γιάννης 
Παπαθανασίου θα δ ίνε ι ε κ ε ί
νες τις ημέρες την τελ ική  και 

_ δύσκολη μάχη του σταυρού 
§ στη Β ' Αθήνας. Ετσι, τη χώρα 

θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ο ικονο
μικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), κ. Δ. Τζανίνης.
Στην ατζέντα του Εεοίίη δεν θα υπάρχει θέμα που θα α 
φορά την Ελλάδα, πράγμα που δεν φαίνεται να δυσαρε- 
στεί κανέναν. Η δ ιαρκής ενασχόληση με τη χώρα μας έ 
χει κουράσει. Επιπλέον, και οι άλλοι υπουργοί ε ίνα ι πο
λιτικοί και δείχνουν κατανόηση.
Μετά την προκήρυξη των εκλογών, το χρονοδιάγραμμα 
των συζητήσεων για το έλλε ιμμα  έχε ι ελαφ ρώ ς τροπο
ποιηθεί, έω ς ότου σχηματισθεί η νέα κυβέρνηση. Μ ια ε 
πίσκεψη κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε- 
πρόκειτο να έλθε ι στην Αθήνα στο τέλος Σεπτεμβρίου, 
προκειμένου να προετοιμάσει τις φθ ινοπω ρινές προ
βλέψεις, αναβλήθηκε για την εβδομάδα μετά τις εκλο 
γές. Εκτός κι αν δεν προκύψ ει αυτοδυναμία, οπότε τα 
πράγματα περιπλέκονται. Προς το παρόν στις Βρυξέλ
λες δεν θέλουν ούτε να το σκέφτονται.

Η Morgan Stanley για το έλλειμμα

Αρνητικός στο ενδεχόμενο να λάβει η Ελλάδα παράτα
ση για τη μείωση του ελλείμματος κάτω από το όρ ιο του 
3% του ΑΕΠ ε ίνα ι ο δ ιεθνής ο ίκος Morgan Stanley. Σε 
νέα του έκθεση, εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρι- 
κνωθεί κατά 0,2% φέτος έναντι προηγούμενης εκτ ίμη
σης για επ ιβράδυνση 0,8%, ενώ  το 2010 και το 2011 θα 
κατανράψει άνοδο της τάξης του 1,5%.
Ετσι, οι ο ικονομολόγοι του οίκου υποστηρίζουν ότι η φ ε 
τινή επιβράδυνση της ελληνικής ο ικονομ ίας δεν θα είνα ι 
τόσο δραματική, ώστε να δ ικα ιολογήσει την άρση του ό
ρου του Συμφώνου Σταθερότητας για το έλλειμμα  και 
«επομένως, η Ελλάδα θα πρέπει να φ έρε ι το δημοσιο
νομικό της έλλε ιμμα  κάτω από το 3% το 2010».
Σύμφωνα μάλιστα με τη νέα έκθεση της Morgan 
Stanley το έλλειμμα  θα δ ιαμορφ ω θεί στο 4,9%  του ΑΕΠ 
για φέτος, για tq 2010 αναμένεται αύξησή του στο 
5,7%, ενώ  για το 2011 αναμένετα ι μείωση του ελλε ίμμα 
τος στο 4,2% του ΑΕΠ.
Μάλλον, πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί, που δεν χα- 
ράσσουν πολιτική οι συγκεκρ ιμένο ι αναλυτές...

Υποθαλάσσια... σχα χαρτιά

Τίτλοι τέλους για την περ ίφημη υποθαλάσσια αρ
τηρία Θεσσαλονίκης, ένα έργο προϋπολογισμού 
σχεδόν 500 εκατ. ευρώ , το οποίο όπως όλα δ ε ί
χνουν δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί. Η κοινο
πραξία «Θερμαϊκό Οδός», π οποία αποτελείτα ι α 
πό τ ις Ακτωρ Παραχωρήσεις (50%), Arch irodon 
Group (32,5%) και Boscalis (17,5%) έχε ι ξεκ ινήσε ι 
πλέον τη δ ιαδικασία επ ιδ ια ιτησ ίας με το ελληνικό 
Δημόσιο, δ ιεκδ ικώντας αποζημ ίωση της τάξης 
των 130 εκατ. ευρώ , λόγω μη υλοποίησης της 
σύμβασης που ε ίχε συναφθεί τον Οκτώβριο του 
2006. Τον Ιούλιο έγ ινε η καταγγελία της σύμβα
σης, τόσο από την κοινοπραξία όσο και από τις 
τράπεζες, οι οπο ίες συμμετείχαν στη χρηματοδό
τηση του έργου. Βάσει της σχετικής δ ιαδικασίας, 
με τη συμπλήρωση διμήνου (αυτό αναμένετα ι να 
συμβεί στα τέλη Σεπτεμβρίου) και εφόσον στο 
μεσοδιάστημα δεν υπάρξει κάποια πρωτοβουλία 
από το ΥΠΕΧΩΔΕ, η σύμβαση θα λυθε ί αυτόματα.



Κατέβασαν ρολά...
Οι έλεγχοι φαίνεται ότι συνεχίζονται, παρά την προκή
ρυξη εθν ικών εκλογών. Ωστόσο, θεω ρείτα ι ανεπίτρεπτη 
η υπηρεσία καταγγελιών στην ΥπΕΕ να μη λειτουργεί.
Το περιστατικό που ακολουθεί μας π ερ ιέγραψ ε φ ίλος 
της στήλης ο οποίος προσπάθησε να καταγγείλει επ ιχ ε ί
ρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη που αρνείται να εκδώ σει 
αποδε ίξε ις . Τηλεφώνησε στο κέντρο καταγγελιών στην 
Αθήνα και ο υπάλληλος που απάντησε τον ενημέρω σε 
ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει και να τηλεφωνήσει την 
επόμενη μέρα ή να καλέσει στην Υπηρεσία Ειδικών 
Ελένχων στη Θεσσαλονίκη. Ο ταλαίπωρος πολίτης τηλε
φ ωνεί στη Θεσσαλονίκη για να λάβε ι την αφοπλιστική 
απάντηση από τον αποδέκτη της κλήσης ότι ε ίνα ι ένας 
απλός φύλακας. Φαίνεται ότι οι προσπάθειες για πάταξη 
της φοροδιαφυγής ανεστάλησαν προσωρινά.

Σε εξέλιξη η απογραφή ζημιών
Η ΕΧΑΕ σε συνέχεια του άρθρου της «Κ» της 11/9 με τίτλο: 
«στα 4 εκατ. ευρώ οι ζημιές από το χτύπημα στο X. Α.» διευ
κρινίζει τα εξής: «Σε ό, τι αφορά την εκτίμηση των ζημιών 
βρίσκεται σε εξέλιξη αναλυτική απογραφή και έχει ανατε
θεί η εκπόνηση σχετικής μελέτης για την αποκατάσταση η 
οποία θα προσδιορίσει και τον προϋπολογισμό του ύψους 
των ζημιών και του αναγκαίου χρόνου πλήρους αποκατάστα
σης. Τα ανωτέρω γίνονται σε στενή συνεργασία με τις α
σφαλιστικές εταιρείες και τους τεχνικούς πραγματογνώμο- 
νες που έχουν ορίσει και επιφυλασσόμεθα να σας γνωστο
ποιήσουμε τα στοιχεία αυτά μόλις είναι διαθέσιμα». Πάντως, 
οι εκτιμήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών όπως αναφέρθη
κε και στο σχετικό άρθρο της «Κ» ανεβάζουν το κόστος των 
ζημιών, όχι μόνο στο κτίτιο του X. Α. αλλά σε όλες τις επ ιχε ι
ρήσεις και τα ακίνητα που επλήγησαν, στα 4 εκατ. ευρώ.
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Πάγωμα των μισθών 
υπόσχεται η Ν Α , μικρές 
αυξήσεις το ΠΑΣΟΚ
Συμπίπτουν στα μέτρα για συγκράτηση δαπανών\ 
διαφωνούν στην εισοδηματική πολιτική

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Τη» ανάγκη για περιορισμό τηε 
σπαχάληε των δημόσιων πόρων, 
τη θέσπιση των προϋπολογισμών 
προγραμμάτων και τη διαφάνεια 
στη διαχείριση του κρατικού κορ
βανά, παραδέχονται προεκλογικοί 
τα δύο μεγάλα κόμματα.

Φέτοε ο στόχοε που έχει τεθεί 
στο Πρόγραμμα Σταθερότηταε 
και Ανάπτυξηε (ΠΣΑ) για το ύψοε 
των κρατικών δαπανών είναι τα 
66,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 
54,7 δισ. ευρώ αποτελούν τιε 
πρωτογενείε δαπάνεε και τα υ
πόλοιπα 12,1 δισ. ευρώ αφορούν 
τόκουε. Ωστόσο, από το πρώτο 
κιόλαε εξάμηνο έχει καταγραφεί 
υπέρβαση δαπανών ύψουε 1,2 
δισ. ευρώ και η ανοδική τουε τά
ση συνεχίζεται, παρά τα μέτρα 
που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση 
για να τιε συγκροτήσει.

Η ουσιαστική διαφορά τηε Νέ- 
αε Δημοκρατίαε και του ΠΑΣΟΚ εί
ναι ότι για να διορθωθεί η κατά
σταση, η μεν πρώτη έχει εξαγ
γείλει διά στόματοε του πρωθυ
πουργού κ. Κ. Καραμανλή πωε θα 
προχωρήσει άμεσα σε «πάγωμα» 
των μισθών, των συντάξεων και 
των προσλήψεων στον δημόσιο 
τομέα, ενώ η σημερινή αξιωματική 
αντιπολίτευση έχει δεσμευτεί ό
τι θα δώσει αυξήσειε υψηλότερεε 
του πληθωρισμού, που αναμένε
ται να κινηθεί στην περιοχή του 
1 -1,2% φέτοε.

Στα υπόλοιπα σημεία των δύο 
προγραμμάτων στο σκέλοε που α
φορά τιε δράσειε για τον έλεγχο 
των δαπανών, φαίνεται ότι υ
πάρχει μία σύμπνοια απόψεων για 
τιε μεταρρυθμίσειε που χρειάζε
ται να γίνουν, ώστε να μην αυ
ξάνονται με ταχείε ρυθμούε οι δη- 
μόσιεε δαπάνεε από έτοε σε έτοε.

Και τα δύο κόμματα θεωρούν ό
τι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμ
φαση στην κατάρτιση προϋπολο
γισμών προγραμμάτων. Ενόε συ-

στήματοε που βοηθάει στον έλεγχο 
των δαπανών που πραγματοποι
ούνται, αλλά και στιε ανάγκεε που 
έχει κάθε υπουργείο και ολόκλη- 
ροε ο δημόσιοε τομέαε.

Από το βήμα τηε Διεθνούε 
Εκθεσηε Θεσσαλονίκηε (ΔΕΘ), ο 
πρωθυπουργόε ανακοίνωσε ότι 
στιε προτεραιότητεε τηε Ν. Δ. συ- 
μπεριλαμβάνονται η κατάρτιση 
τριετών προϋπολογισμών, η ε
φαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων 
για την αξιολόγηση τηε σκοπι-

0 στόχος που έχει 
τεθεί φέτος στο 
Πρόγραμμα 
Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης για 
το ύψος των κρατικών 
δαπανών είναι 
τα 66,8 δισ. ευρώ.

μότηταε ορισμένων δαπανών, η ε
πιτάχυνση τηε εφαρμογήε προϋ
πολογισμών προγραμμάτων, η υ
ποχρεωτική κατάρτιση λεπτομε
ρών ετήσιων ισολογισμών από κά
θε φορέα και οργανισμό του Δη
μοσίου και η καθιέρωση συγκε
κριμένων και αυστηρών αριθμη
τικών δημοσιονομικών κανόνων 
κατά κατηγορία δαπάνηε για το α
πόλυτο ύψοε ή το ύψοε σε σχέση 
με το ΑΕΠ.

Στον κορμό του προγράμματοε 
του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται η εφαρμο
γή προϋπολογισμών προγραμμά
των μέσα σε μια τετραετία για ό
λα τα υπουργεία, τα ΝΠΔΔ και 
τουε OTA, η αναβάθμιση του ρό
λου τηε Βουλήε κατά τη διαδικα
σία κατάθεσηε και συζήτησηε 
του ετήσιου προϋπολογισμού, 
του «Απολογισμού» και τηε «Εκθε
σηε Ελέγχου», η θέσπιση Κώδικα

Δημοσιονομικήε Πειθαρχίαε και 
Σταθερότηταε, η χρηματοδότηση 
όλων βάσει επιχειρϊισιακών προ
γραμμάτων που θα προσδιορίζουν 
μετρήσιμουε στόχουε και απτά α
ποτελέσματα για τον πολίτη, η ε
φαρμογή διπλογραφικού συστή- 
ματοε σε όλο τον δημόσιο τομέα, 
τα ΝΠΔΔ, τουε δημόσιουε οργα- 
νισμούε και τουε OTA και κατάρ
τιση ετήσιων οικονομικών κατα
στάσεων ανά φορέα, οργανισμό 
και η υιοθέτηση σύγχρονου ελε
γκτικού συστήματοε δημοσιονο- 
μικήε διαχείρισηε.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προτί- 
θεται να προχωρήσει και στην κα
τοχύρωση τηε ουσιαστικήε θε- 
σμικήε ανεξαρτησίαε, όπωε ανα
φέρει, του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και την καθιέρωση εσωτερικών ε
λεγκτικών μηχανισμών.

Στον τομέα των λειτουργικών 
δαπανών, οι εξαγγελίεε που έχουν 
γίνει από τα δύο μεγάλα κόμματα 
αποδεικνύουν τη μεγάλη σπατά
λη που σημειώνεται, αλλά και το 
γεγονόε ότι δεν υπάρχει έλεγχοε 
για το πού και κυρίωε το γιατί κα- 
τευθύνονται οι δημόσιοι πόροι, ε
κεί που κατευθύνονται.

Από την αξιωματική αντιπολί
τευση έχουν δεσμευτεί για την ά
μεση καθιέρωση διάφανων και ξε
κάθαρων διαδικασιών για τιε προ- 
μήθειεε του Δημοσίου, αλλά και 
για τη δραστική περιστολή τηε 
σπατάληε και των τρεχουσών 
καταναλωτικών δαπανών στο Δη
μόσιο, με στοχευμένη ανακατα
νομή των δαπανών προε όφελοε 
των δημοσίων επενδύσεων, τηε 
παιδείαε, τηε έρευναε, τηε υγείαε 
και τηε κοινωνικήε ασφάλισηε.

Στο σκέλοε αυτό, ο κ. Καρα- 
μανλήε περιέγραψε με μεγαλύ
τερη λεπτομέρεια τιε πρωτοβου- 
λίεε στιε οποίεε προτίθεται να 
προχωρήσει από τον Οκτώβριο. 
Συγκεκριμένα, δήλωσε όχι θα 
περικοπούν για μια διετία οι υ- 
περωρίεε κατά 30% και θα κα-

Αλλαγές σε φορολογία και είσπραξη εσόδων

ΛΗλ ΠΑΣΟΚ
Σταδιακή μείωση του κεντρικού 
συντελεστή της φορολογικής 
κλίμακας από 25% σε 20% έως
ΤΟ 2014

Εφαρμογή ενιαίας, τιμαριθμοποι- 
ημένης, προοδευτικής φορολογικής 
κλίμακας για όλα τα εισοδήματα, 
από όποια πηγή κι αν προέρχονται, 
θα εξαιρούνται οι τόκοι των 
καταθέσεων

Διατήρηση του ΕΤΑΚ Κατάργηση του ΕΤΑΚ και προοδευ
τική φορολόγηση της μεγάλης ακί
νητης περιουσίας με αναμόρφωση 
του αφορολόγητου ορίου

Κατάργηση της αυτοτελούς 
φορολόγησης και φορολόγηση των 
εισοδημάτων αυτών με βάση την 
κλίμακα φορολογίας εισοδήματος

Διατήρηση του υφιστάμενου 
πλαισίου που δεν προβλέπει φόρο 
για κληρονομιές

Φορολόγηση των διανεμομένων 
κερδών στα φυσικά πρόσωπα, δηλ. 
των μερισμάτων, με βάση την 
κλίμακα των φυσικών προσώπων

Φορολόγηση κληρονομιών με νέα 
αφορολόγητα όρια

Διατήρηση του νόμου που 
προβλέπει τη φορολόγηση των 
κερδών των επιχειρήσεων

Φορολόγηση με χαμηλό 
συντελεστή των αδιανέμητων 
κερδών των νομικών προσώπων και 
προσωπικών εταιρειών

Επανεξέταση των φοροαπαλ
λαγών από μηδενική βάση

Επανεξέταση των φοροαπαλ
λαγών από μηδενική βάση

(Δεν έχει διατυπωθεί 
αντίστοιχη πρόταση)

Φορολόγηση των συναλλαγών με
εξωχώριες (offshore) εταιρείες που 
βρίσκονται σε φορολογικούς 
παραδείσους

Νέο σύστημα τεκμηρίων 
διαβίωσης, με στόχο την ανεύρεση 
φορολογούμενων που αποκρύβουν 
τα πραγματικά τους εισοδήματα

(Δεν έχει διατυπωθεί 
αντίστοιχη πρόταση)

Υποχρεωτική υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων από τις 
επιχειρήσεις με ηλεκτρονικό 
τρόπο

(Δεν έχει διατυπωθεί 
αντίστοιχη πρόταση)

ταργηθούν οι πλασματικέε υπε- 
ρωρίεε, θα περικοπούν κατά επί- 
σηε 30% οι δαπάνεε για μετακι- 
νήσειε στο εσωτερικό και το ε
ξωτερικό, ενώ υποστήριξε ότι 
θα γίνει και αναδιάρθρωση των 
δαπανών του προϋπολογισμού, με 
κατεύθυνση τουε τομείε που προ
άγουν μεσοπρόθεσμα την οικο
νομική ανάπτυξη (παιδεία, έρευ
να, επενδύσειε υποδομήε, «πρά
σινη ενέργεια»).

Ωστόσο, ο πρωθυπουργόε ανέ
φερε από τη ΔΕΘ και τα μέτρα που 
θα λάβει άμεσα για να περιορι
στούν οι κρατικέε δαπάνεε, στην 
προσπάθεια τιθάσευσηε του ελ- 
λείμματοε. Πρόκειται για τα 
«σκληρά» μέτρα που πλήττουν το 
εισόδημα των πολιτών και έχουν 
να κάνουν με το «πάγωμα» μισθών 
και συντάξεων για δεύτερο συ
νεχόμενο χρόνο.

Αλλωστε, από όσεε πρωτοβου- 
λίεε ελήφθησαν φέτοε, το «πά

γωμα» των μισθών ήταν και το μο
ναδικό που επικροτήθηκε από Κο
μισιόν και διεθνείε οργανισμούε, 
αφού έχει άμεση και επίπτωση στο 
έλλειμμα, αλλά και μόνιμη υπό την 
έννοια ότι η βάση για τιε αυξήσειε 
των επόμενων ετών θα είναι μι
κρότερη από ό, τι αν δίνονταν αυ- 
ξήσειε και φέτοε.

Επίσηε, έχει ανακοινώσει ότι 
δεν θα δοθεί κανένα νέο επίδομα 
και δεν θα γίνει καμία αναπρο
σαρμογή υπάρχοντοε επιδόμα- 
τοε για δύο χρόνια, θα «παγώ
σουν» οι προσλήψειε το 2010 (ε- 
κτόε αυτών των υπουργείων Υγεί- 
αε και Παιδείαε) και θα περιορι
στούν για μια επιπλέον διετία, θα 
υλοποιηθεί το νέο μισθολόγιο 
για τουε νεοπροσλαμβανόμενουε 
και θα γίνουν περικοπέε στιε 
βουλευτικέε αποζημιώσειε, στουε 
μισθούε των μελών τηε κυβέρ- 
νησηε, των νομαρχών και των δη
μάρχων για μία διετία.



Αντιπαράθεση για in  φορολογία μερισμάτων και ακινήτων

Προτάσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για περιορισμό της σπατάλης
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ι̂|Τ|̂  Πάγωμα μισθών, συντάξεων

Κανέναν νέο επίδομα και καμία 
αναπροσαρμογή υπάρχονιος επιδόματος 
για 2 χρόνια

► Περιορισμός προσλήψεων 
Νέο μισθολόγιο για τους 
νεοπρασλαμβανόμενους
Περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης, 
του μισθού των μελών της κυβέρνησης, των 
Νομαρχών και των Δημάρχων για μία 2ετία 

*■ Εφαρμογή από 1/1/2010 της Ενιαίας Αρχής 
καταβολής των αποδοχών στο Δημόσιο

JÜ Ík  ► Αυξήσεις υψηλότερες του πληθωρισμού 
ηΑΙ0Κ (εκτιμόται στο 1-1,2% για φέτος)

Περικοπή, για μια 2ετία, των υπερωριών κατά 30% 
* * *  και κατάργηση των πλασματικών υπερωριών.

Περικοπή κατά 30% των δαπανών για μετακινήσεις 
στο εσωτερικό και εξωτερικό.
Αναδιάρθρωση των δαπανών του προϋπολογισμού, 
με κατεύθυνση τους τομείς που προάγουν 
μεσοπρόθεσμα την οικονομική ανάπτυξη.

► Δραστική περιστολή της σπατάλης και των
παιοκ χρεχουσών καταναλωτικών δαπανών στο δημόσιο, με 

στοχευμένη ανακατανομή των δαπανών προς όφελος 
των δημοσίων επενδύσεων, της παιδείας, της 
έρευνας, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.

► Καθιέρωση αμέσως διάφανων και ξεκάθαρων 
διαδικασιών για τις προμήθειες του δημοσίου

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΛθΒκ
Εφαρμογή συγκεκριμένων 
μεθόδων για την αξιολόγηση 
της σκοπιμότητας ορισμένων 
δαπανών
Κατάρτιση τριετών 
προϋπολογισμών.
Επιτάχυνση της εφαρμογής 
Προϋπ/σμών Προγραμμάτων

► Υποχρεωτική κατάρτιση 
λεπτομερών ετήσιων 
ισολογισμών από κάθε φορέα 
και οργανισμό του Δημοσίου.
Καθιέρωση ρητών 
αριθμητικών δημοσιονομικών 
κανόνων κατά κατηγορία 
δαπάνης για το απόλυτο ύψος ή 
το ύψος σε σχέση με το ΑΕΠ.

► Αναβάθμιση του ρόλου του Εθνικού Κοινοβουλίου κατά τη 
διαδικασία κατάθεσης και συζήτησης του Ετήσιου 
Προϋπολογισμού, του «Απολογισμού» και της «Εκθεσης Ελέγχου».

► Προϋπ/σμός Προγραμμάτων μέσα σε μια 4ετία για όλα τα 
Υπουργεία, τα ΝΠΔΔ και τους OTA.

► Χρηματοδότηση όλων βάσει επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
θα προσδιορίζουν μετρήσιμους στόχους και απτό αποτελέσματα 
για τον πολίτη.

► Θέσπιση Κώδικα Δημοσιονομικής Πειθαρχίας και Σταθερότητας.
► Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος σε όλο το δημόσιο τομέα, 

τα ΝΠΔΔ, τους δημόσιους οργανισμούς και τους OTA, και κατάρτιση 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ανά φορέα, οργανισμό.

► Υιοθέτηση σύγχρονου ελεγκτικού συστήματος δημοσιονομικής 
διαχείρισης.

► Κατοχύρωση της θεσμικής ανεξαρτησίας του Ελεγκτικού Συνε
δρίου και την καθιέρωση εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η τραγική κατάσταση τηε ελλη- 
νικήε οικονομίαε, με το έλλετμμα 
να εκτοξεύεται σε επίπεδα άνω 
του 7% του ΑΕΠ στο τέλοε του 
χρόνου και τα αποθέματα να 
μειώνονται κατ να επαρκούν μέ
χρι τα μέσα Οκτωβρίου, τα δύο 
κόμματα εξουσίαε ξτφουλκούν 
χωρίε ωστόσο να γνωστοποιούν 
τιε πηγέε χρηματοδότησηε για τα 
προγράμματα, αλλά και τον χρό
νο εφαρμογήε των φορολογικών 
μέτρων που προτείνουν.

ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία

Τεράστιες είναι οι 
αντιθέσεις των δύο 
κομμάτων στη 
Φορολογική πολιτική 
που θα ακολουθήσουν.

γνωρίζουν επακριβώε την κατά
σταση τηε οικονομίαε, με τα 
κρατικά ταμεία να είναι άδεια, ε
νώ αναπόφευκτοε είναι ο δανει- 
σμόε στα μέσα Οκτωβρίου και πι
θανόν με επαχθέστερουε όρουε, 
δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η α
νάκαμψη στην Ευρώπη και κατ’ 
επέκταση αναμένεται να αυξη
θούν τα επιτόκια δανεισμού.

Υπό αυτέε τιε συνθήκεε, θα πρέ
πει γτα παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ να 
ανακοινώσει εάν η νέα προο
δευτική και τιμαριθμοποιημένη 
φορολογική κλίμακα θα ισχύσει 
για τα εισοδήματατου του 2009 ή

του 2010, καθώε και αν το κυ- 
βερνών κόμμα θα επιμείνει στη 
μείωση των φορολογικών συντε
λεστών μέχρι το 2014 (οι διεθνείε 
οργανισμοί συστήνουν την ανα
στολή μείωσηε των συντελε
στών).

Οι αντιθέσειε των δύο κομμά
των στη φορολογική πολιτική 
που θα ακολουθήσουν είναι τε- 
ράστιεε, ταυτίζονται όμωε στουε 
τομετε των δαπανών και τηε φο- 
ροδιαφυγήε. Αναφέρουν συχνά 
την ανάγκη περιστολήε των δη
μοσίων δαπανών και την πάταξη 
τηε φοροδιαφυγήε, χωρίε ωστό
σο τα τελευταία δέκα χρόνια να 
έχουν γίνει ουσταστικέε προ- 
σπάθετεε προε αυτήν την κατεύ
θυνση.

Φορολογία εισοδήματος
Ν.Δ. Το κυβερνών κόμμα στο

χεύει στη διατήρηση του ισχύο- 
ντοε φορολογικού συστήματοε 
που προβλέπει τη μείωση των φο
ρολογικών συντελεστών μέχρι 
το 2014. Επίσηε, θα προχωρήσει 
στην επανεξέταση των φοροα
παλλαγών και τη διασύνδεσή 
τόπε με το ύψοε τουε εισοδήμα- 
τοε, ενώ θα καταργήσει την αυ
τοτελή φορολόγηση ορισμένων ει
σοδημάτων. Επίσηε θα καθιερω
θεί νέο σύστημα τεκμηρίων δια- 
βίωσηε με στόχο τον εντοπισμό 
των φορολογουμένων που απο
φεύγουν να δηλώνουν τα πραγ
ματικά εισοδήματα που απο
κτούν. Ταυτόχρονα θα διατηρή
σει το Ενιαίο Τέλοε Ακινήτων.

ΠΑΣΟΚ. Προτίθεται να εφαρ
μόσει ενιαία, τιμαριθμοποιημένη,

Επιχειρήσεις
Τι σχεδιάζουν ία  δύο μεγάλα 
κόμματα για τη φορολόγηση 
των επ ιχειρήσεων:
Ν . Δ . Θα συνεχίσει όπως και 
με τα φυσικά πρόσωπα την πε
ραιτέρω  μείωση των φ ορολο
γ ικώ ν συντελεστών μέχρι το 
2014, ενώ  θα παρέχε ι και κ ί
νητρα για την είσοδο των νέων 
στην αγορά εργασίας, όπως κά
λυψ η των ασφ αλιστικώ ν ε ι
σφορών από το κράτος. 
Π Α Σ Ο Κ . Φορολόγηση με 
χαμηλό συντελεστή των αδ ια 
νέμητων κερδών των νομ ι
κών προσώπων και προσωπι
κών εταιρειών, με στόχο την 
αύξηση των επενδύσεων, τον 
εκσυγχρονισμό των επ ιχε ιρή 
σεων και την αύξηση της α 
πασχόλησης.

προοδευτική φορολογική κλίμα
κα για όλα τα εισοδήματα, από ό
ποια πηγή και αν προέρχονται. 
Ταυτόχρονα θα προχωρήσει στην 
κατάργηση του Ενιαίου Τέλοε 
Ακινήτων και θα επαναφέρει τον 
Φόρο Μεγάληε Ακίνητηε Περι- 
ουσίαε. Συγκεκριμένα προτείνει 
τη προοδευτική φορολόγηση τηε 
μεγάληε ακίνητηε περιουσίαε με 
αναμόρφωση του αφορολόγητου 
ορίου. Επαναφορά του φόρου 
κληρονομιών με σημαντικά υ
ψηλό αφορολόγητο όριο.

Επίσηε, τα διανεμόμενα κέρδη 
στα φμστκά πρόσωπα (μερίσμα
τα) θα φορολογούνται με την κλί

μακα φορολογίαε ετσοδήματοε.
Το ΠΑΣΟΚ προτείνει επίσηε τη 

φορολόγηση τηε υπεραξταε που 
πραγματοποιείται από βραχυ- 
χρόνιεε χρηματιστηρτακέε συ- 
ναλλαγέε, με δυνατότητα συμ
ψηφισμού των ζημιών με βάση τα 
δεδομένα μιαε σειράε χωρών τηε 
Ευρωπαϊκήε Ενωσηε. Ο υπάρ
χων φόροε χρηματιστηριακών 
συναλλαγών θα καταργηθεί.

Φοροδιαφυγή
Ν.Α. Δημιουργία Ενιαίαε Βάσηε 

Δεδομένων, για όλεε τιε φορολο
γητέε και ασφαλιστικέε υποχρε- 
ώσειε κάθε πολίτη και κάθε επι- 
χείρησηε. Θα δοθεί έτσι η δυνα
τότητα για διασταυρώσειε, τόσο 
ωε προε τιε ασφαλιςττικέε όσο και 
ωε προε τιε φορολογικέε υπο- 
χρεώσειε.

• Ενοποίηση εισπρακτικών 
μηχανισμών για φόρουε και α- 
σφαλιστικέε εισφορέε.

• Δημιουργία βάσηε δεδομένων 
στα πρότυπα του «Τειρεσία». Θα 
καταγράφονται όλοι όσοι έχουν 
σοβαρέε φορολογικέε ή ασφαλι- 
στικέε εκκρεμότητεε και δεν θα 
μπορούν να έχουν συναλλαγέε με 
το Δημόσιο.

• Εγκατάσταση συστήματοε on 
line σύνδεσηε των ταμειακών 
μηχανών και των μηχανισμών έκ- 
δοσηε τιμολογίων όλων των επι
χειρήσεων με το υπουργείο Οι- 
κονομίαε, έτσι ώστε να μπει ορι
στικό τέλοε στο φαινόμενο των 
πλαστών τιμολογίων και τηε κλο- 
πήε ΦΠΑ.

• Υποχρεωτική ηλεκτρονική υ
ποβολή φορολογικών δηλώσε

ων από όλεε τιε επιχειρήσετε.
ΠΑΣΟΚ. Υιοθέτηση ενόε σύγ

χρονου προτύπου οργάνωσηε 
και λειτουργίαε των φορολογικών 
υπηρεσιών, βάσει διεθνών προ
διαγραφών, που θα λειτουργεί με 
σταθερούε κανόνεε, μηχανογρα
φική στήριξη, αποκεντρωμένη ορ
γάνωση, απλή και ενιαία ελε
γκτική διαδικασία και διοίκηση 
βάσει στόχων.
• Κωδικοποίηση και απλού- 

στευση τηε φορολογικήε νομο- 
θεσταε και η σύνταξη νέου ενιαίου 
κώδικα όληε τηε φορολογικήε νο- 
μοθεσίαε.

• Εφαρμογή ενόε σύγχρονου, α
ντικειμενικού, αποτελεσματικού 
και απρόσωπου συστήματοε ε
λέγχων, με επιλογή ελεγκτέων υ
ποθέσεων δειγματοληπτικά βάσει 
κριτηρίων (point εγεΐβητ), ώστε να 
εντοπίζονται και να ελέγχονται τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα υψη
λού κινδύνου ωε προε τη φορο
διαφυγή.

• Διασύνδεση του TAXIS/ICIS 
με τα πληροφοριακά συστήματα 
των φορέων κοινωνικήε ασφάλι- 
σηε και άλλων υπηρεσιών, ώστε 
να διασταυρωθούν και να αξιο- 
ποιηθούν όλεε οι διαθέσιμεε πλη- 
ροφορίεε για να περιοριστεί η φο
ροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγιί 
και να διευκολυνθεί ο εντοπισμόδ 
των μη δηλωμένων εισοδημάτων 
ή/κατ περιουσιακών στοιχείων 
από όλεε τιε πηγέε, περιορίζοντοκ 
την παραοικονομία.

• Χρήση ηλεκτρονικήε διακιι- 
βέρνησηε και των νέων τεχνο
λογιών Internet για ττε συναλλα
γέε των πολιτών με τιε εφορίεί.


