
ΚΡΙΤΙΚΗ στην «ΧΩΡΑ» 25/11/2003

«Αλήθειες σοκ Καραμανλή για την Οικονομία» 
Η ΧΩΡΑ ΤΗ Σ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Αλήθεια» No 1 (uépoc 1)

Μόνο με δανεισμό θα πληρωθούν οι συντάξεις και τα δώρα των Χριστουγέννων, 
ενώ εκρηκτικότερη θα είναι η κατάσταση την περίοδο του Πάσχα. Οι 
ασφαλιστικοί φορείς έχασαν πάνω από 3 ,5  δ/ς. ευρώ στο ΧΑΑ την περίοδο 
1999 -  2003.

Απάντηση Υττ. Ερνασίας:

«Όσον άφορά την αξία των μετοχών αυτή ανερχόταν σε € 290,5 

εκατ. το έτος 1993, στη συνέχεια σε € 5.281,9 εκατ το έτος 1999, και 

σε € 1.761,3 εκατ. το έτος 2002. Παρατηρείται, δηλαδή, μεταξύ των 

ετών 1993 και 2002 αύξηση κατά€ 1.470,9 εκατ., ήτοι ποσοστό 

αύξησης 506% που υπερκαλύπτει την λογιστική απώλεια της 

περιόδου 1999-2002 που υπήρξε μείωση, όχι του χαρτοφυλακίου 

αλλά, της υπεραξίας των μετοχών κατά 66% (από € 5.281,9 εκατ. το 

1999 σε € 1.761,3 εκατ. το 2002).»

Σηυείωση Οικ. Γραφείου: Η απάντηση του Υπουργείου είναι ότι παρά 
την μείωση των 3,5 δις ευρώ της περιόδου 199-2002, τα ταμεία από 
το 1993 έως το 2002 είχαν καθαρή αύξηση του κεφαλαίου τους, 
ύψους €  1,47 δις . Αυτό, όμως, δεν αποτελεί επιχείρημα διότι η 
αύξηση αυτή μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα νέων τοποθετήσεων 
(εισροών) και όχι το αποτέλεσμα κεφαλαιακών ανατιμήσεων. Για να 
απαντηθεί το ερώτημα απαιτείται λεπτομερής μελέτη.
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ΚΡΙΤΙΚΗ στην «ΧΩΡΑ» 25/ 11/2003

«Αλήθεια» Νο 1 (υέρος 2)

Το έλλειμμα το υ ΙΚ Α  μόνο στον κλάδο ασθένειας προσεγγίζει τα 5 0 0  εκ. ευρώ, 
οι οφειλές του ΤΣΑ υπερβαίνουν τα 2 4 ,5  εκατ. ευρώ, του ΤΕΒΕ τα 43,1 εκατ. 
ευρώ και του Ο Γ4 τα 18 5  εκατ. ευρώ.

Απάντηση Υπ. Εργασίας:

«Το ΙΚΑ, το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, διαθέτοντας 

πλέον εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (μέχρι το 2030) ετησίως το 1% 

του ΑΕΠ, για πρώτη φορά, μετά από πολλές δεκαετίες εμφανίζεται 

πλεονασματικό. Έτσι, το 2003 με κρατική επιχορήγηση ύψους € 

1.373,4 εκατ. εμφανίζει στον προϋπολογισμό του 2003 στον κλάδο 

σύνταξης πλεόνασμα ύψους € 401,5 εκατ.

Ο ΟΓΑ διαθέτοντας από το 1998 και μετά τον νέο κλάδο κυρίας 

ασφάλισης αγροτών, που έβγαλε τον έλληνα αγρότη από την 

κοινωνικοασφαλιστική απομόνωση, παρουσιάζει στον 

προϋπολογισμό του 2003 στον κλάδο αυτό πλεόνασμα 349,8 εκατ. €. 

Για τον κλάδο της βασικής προνοιακής σύνταξης δεν μπορούμε να 

μιλάμε για έλλειμμα ή πλεόνασμα, αφού η προνοιακή σύνταξη 

χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Έχουμε την πολιτική βούληση γι’ αυτό παρέχουμε από τον κρατικό 

προϋπολογισμό γενναίες επιχορηγήσεις προς τα Ταμεία. Για τον ΟΓΑ 

για το 2003 έχουμε προϋπολογίσει το κράτος να διαθέσει € 1.800 

εκατ. Η πολιτική μας έχει ως αποτέλεσμα για το 2003 να παρουσιάζει 

και συνολικά ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός σημαντικό πλεόνασμα 

ύψους € 1.165,9 εκατ.»
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ΚΡΓΠΚΗ στην «ΧΩΡΑ» 25/11/2003

«Αλήθεια» Νο 1 (ιιέρος 3)

Προβλήματα ταμειακών ροών αντιμετω πίζουν και άλλα ταμεία, όπως το Ταμείο
Νομικών, στο οποίο δεν αποδίδονται οφειλόμενα, στο οποίο δεν αποδίδονται
οφειλόμενα από το κράτος ύψους 120 δις. δρχ.

Υπ. Οικονομίας (αποδέχεται την κριτική και απαντά):

1. Το Ταμείο Νομικών είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με κύριο σκοπό 

την χορήγηση σύνταξης στους ασφαλισμένους του.

2. Στο Ταμείο αποδίδεται ποσοστό 10% από τους εισπραττόμενους 

φόρους κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή πλοίων λόγω επαχθούς 

αιτίας (άρθρο 14 ν. 1512/1985).

3. Τα τελευταία έτη, στο πλαίσιο της προσπάθειας ισοσκελισμού του 

προϋπολογισμού, δεν είχαν εγγράφει πιστώσεις για την απόδοση 

των οφειλομένων εσόδων με αποτέλεσμα οι οφειλές προς το Τ.Ν. 

να ανέρχονται για το χρονικό διάστημα 1998-2002 στα 275 εκατ. 

ευρώ περίπου. Για το έτος περίπου. Για το έτος 2003 η οφειλή 

εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 65,0 εκατ. ευρώ.

4. Η Υπηρεσία μας, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών διαθεσίμων του 

Ταμείου έχει προτείνει κατ’ επανάληψη την κατάργηση των 

αποδιδόμενων εσόδων με την προώθηση σχετικής τροπολογίας, η 

οποία όμως τελικά δεν υπογράφηκε από τους συναρμόδιους 

Υπουργούς.

5. Σας πληροφορούμε, τέλος, ότι το Ταμείο έχει υποβάλει αγωγή 

κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την απόδοση των οφειλομένων 

εσόδων.
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«Αλήθεια» Νο 2

Μ έχρι το 2020  τουλάχιστον θα αποπληρώνονται οι δόσεις από τις  υποθηκεύσεις 
μελλοντικώ ν εσόδων, απροσδιόριστου ύψους. Επισήμως τα ποσά ανέρχονται σε 
αρκετές δεκάδες δις ευρώ, χω ρίς να συνυπολογίζονται οι τόκοι....

Υττ. Οικονομίας (συμφωνεί με την κριτική και απαντά):

Οι τιτλοττοιήσεις προεσόδων είναι ένα σύγχρονο χρηματοοικονομικό 

εργαλείο, που δίνει την δυνατότητα χρονικής ανακατανομής των 

πόρων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που 

αντλούνται επωφελέστερα για το κοινωνικό σύνολο.

Οι τιτλοποιήσεις προεσόδων χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις 

Η.Π.Α. ενώ στην Ευρώπη αναπτύχθηκε δυναμικά τα τελευταία έτη, 

όπου έγινε δεκτό με ενθουσιασμό. Η άντληση κεφαλαίων μέσω 

τιτλοποιήσεων έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο από κράτη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από κράτη εκτός ΕΕ-15 όπως π.χ. 

Η.Π.Α.

Το ελληνικό δημόσιο ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, στα πλαίσια 

της ανάπτυξης σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης της περιουσίας και 

του χρέους του καθώς και της αξιοποίησης των ευκαιριών που 

παρουσιάζονται από την ανάπτυξη των αγορών, προέβη, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των νόμων Ν.2801/2000 όπως τροποποιήθηκε από 

τον Ν.2843/2000 στην εκχώρηση και μεταβίβαση σε τρίτους, 

μελλοντικών εσόδων.

Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική και τις διατάξεις των πιο πάνω 

αναφερόμενων νόμων, για την υλοποίηση των συγκεκριμένων 

τιτλοποιήσεων συστάθηκαν με πρωτοβουλία των αναδοχών
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τραπεζών, εταιρείες ειδικού σκοπού με έδρα το Λουξεμβούργο. Ο 

ρόλος των εταιρειών αυτών περιορίζεται στην είσπραξη των 

απαιτήσεων πσυ τσυς έχει εκχωρηθεί μέχρι ποσού ίσου προς τα 

ληξιπρόθεσμα τοκοχρεολύσια των ομολογιακών δανείων που έχουν 

εκδώσει.

Ο βασικός λόγος που οδήγησε στην χρήση του εργαλείου των 

τιτλοποιήσεων είναι η άντληση κεφαλαίων, προκειμένου να 

αποφευγθεί η προσφυγή στο δανεισμό αφού κάτι τέτοιο θα 

οδηγούσε στην εξάντληση των πιστωτικών ορίων του 

Ελληνικού Δημοσίου με άμεση συνέπεια την αύξηση του 

κόστους δανεισμού και κατά συνέπεια του κόστους 

εξυπηρέτησης του χρέους.

Το προϊόν της είσπραξης από την προείσπραξη μελλοντικών εσόδων 

γρησιυοποιήθηκε κυρίως για την προεξόφληση υποχρεώσεων 

δημοσίου χρέους ενώ παράλληλα συνέβαλε στην κάλυψη άλλων 

υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την αντιμετώπιση των 

οποίων το Ελληνικό Δημόσιο θα ήταν αναγκασμένο να προβεί σε 

δανεισμό.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για την εξυπηρέτηση των 

τιτλοποιήσεων (συμπεριλαμβανομένων των τοκοχρεολυσίων και των 

διαφόρων εξόδων) υπερκαλύπτονται από τα συγκεκριμένα έσοδα 

που εκχωρήθηκαν και τιτλοποιήθηκαν. Ακόμα, στους 

προϋπολογισμούς των αντίστοιχων ετών ευΦανίζονται τόσο τα 

συγκεκριμένα έσοδα που προορίζονται για την πληρωμή των 

δαπανών των τιτλοποιήσεων όσο και οι πληρωμές που γίνονται για
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ΚΡΓΠΚΗ στην «ΧΩΡΑ» 25/ 11/2003

αυτό το σκοπό. Τέλος, όλα τα έσοδα που προεισπράχθηκαν, από τις 

τιτλοποιήσεις εμφανίστηκαν στους απολογισμούς των αντίστοιχων 

ετών.

«Αλήθεια» Νο 4

Οι τιμές των τροφίμων και των βασικών καταναλωτικών αγαθών εκτινάσσονται 
στα ύψη από την πρώτη ημέρα του Ιανουάριου.... Από τον Ιανουάριο αύξηση στα 
ασφάλιστρα από 7% έως 20%.

Απάντηση ΥΠΑΝ:

1. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται , σύμφωνα με τη νέα 

αγορανομική διάταξή του Σεπτεμβρίου, να υποβάλλουν 30 μέρες πριν 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης τους νέους τιμοκαταλόγους τους. Μέχρι 

στιγμής, καμία τέτοια ανατιμητική πρόθεση δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Οι όποιες επιχειρήσεις τυχόν γνωστοποιήσουν την πρόθεσή 

τους να προχωρήσουν σε αυξήσεις, θα υποβληθούν σε εξονυχιστικό 

έλεγχο των τιμολογίων και των ισολογισμών τους, ώστε να 

διαπιστωθεί κατά πόσον η πρόθεσή τους υποκρύπτει αυθαίρετη 

κερδοσκοπία.»

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Από τον Νοέμβριο του 2002 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2003, οι 

Ασφαλιστικές Εταιρείες προχώρησαν σε αυξήσεις της τάξης του 10%.

( Οι αυξήσεις αυτές θα φανούν στα ασφάλιστρα τον ερχόμενο 

Ιανουάριο-Φεβρουάριο)

Στις συναντήσεις που είχαν μέσα στον Σεπτέμβριο με τον 

Υφυπουργό Ανάπτυξης Κ. Κουλούρη, δεσμεύτηκαν -  δια των
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εκπροσώπων του κλάδου -  ότι μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο -  Απρίλιο 

δεν θα προχωρήσουν σε καμία νέα αύξηση.

3. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Οι τιμές και τον Οκτώβριο, καθώς και το Α ' δεκαπενθήμερο 

Νοεμβρίου, παρέμειναν σταθερές, και στα εποχικά είδη έχουμε 

αισθητές μειώσεις σε σχέση με την πορεία των τιμών την αντίστοιχη 

περυσινή περίοδο.

Η εικόνα της αγοράς, όπως αποτυπώνεται στα ράφια των 

σούπερ μάρκετ και στα επίσημα στοιχεία του υπουργείου, είναι εικόνα 

σταθερότητας και συγκράτησης των τιμών.

Κατά το κρίσιμο τρίμηνο Αυγούστου -  Οκτωβρίου, συγκεκριμένα, οι 

τιμές:

• Σε 32 προϊόντα μειώθηκαν μέχρι 4,92%

• Σε 47 προϊόντα παρέμειναν σταθερές, με μηδενική αύξηση

• Σε 11 προϊόντα παρουσίασαν ελάχιστη αύξηση, κάτω του 1%

• Σε 16 μόνο προϊόντα είχαμε αύξηση άνω του 1% μέσα στο 3μηνο, 

για ειδικούς και αντικειμενικούς λόγους (π.χ. στο λάδι που είχε φέτος 

μειωμένη κατά 50% παραγωγή)

Μια απλή σύγκριση εικονογραφεί τη συγκράτηση των τιμών 

που επιτύχομε φέτος το φθινόπωρο στα τρόφιμα και τα ποτά. Κατά το 

ίδιο τρίμηνο του 2002, η πορεία των τιμών τροφίμων -  ποτών στα 

σούπερ μάρκετ είχε ως εξής:

• 51 προϊόντα είχαν παρουσιάσει θεαματικές αυξήσεις

• 22 προϊόντα είχαν παραμείνει σταθερά

• Σε 37 προϊόντα είχαμε πολύ μικρές μειώσεις.
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4. ΔΕΣΜΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Με το νομοσχέδιο για τις Λαϊκές Αγορές και το υπαίθριο εμπόριο, 

αποκαθίσταται η διαφάνεια σε όλο το κύκλωμα παραγωγής και 

εμπορίας οπωροκηπευτικών, ταυτόχρονα δε, έγιναν αυστηρότερα 

όλα τα πρόστιμα για παράβαση των ισχυουσών αγορανομικών 

διατάξεων, και παρέχεται πλέον η δυνατότητα στα όργανα ελέγχου να 

επιβάλλουν επί τόπου τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Η πατάτα, τα εσπεριδοειδή, τα μήλα και τα αχλάδια, εντάχθηκαν 

στην κατηγορία των ειδών ελεγχόμενου κέρδους, προς αποφυγή 

φαινομένων αισχροκέρδειας.

Καθορίζεται, με αγορανομική διάταξη, νέος τρόπος απεικόνισης 

των τιμών στους τιμοκαταλόγους χονδρικής πώλησης νωπών 

οπωροκηπευτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια κατά 

την εμπορία των ειδών αυτών.

Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εισαγωγείς τροφίμων, ποτών και 

βιομηχανικών προϊόντων, με ετήσιο τζίρο από 7,3 εκ. ευρώ και άνω, 

υποχρεούνται να ενημερώνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης 30 μέρες 

πριν από κάθε μεταβολή των τιμών τους.

Παρόμοια υποχρέωση έχουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

με ετήσιο τζίρο 3 εκ. ευρώ και άνω, καθώς και όσες από τις 

παραπάνω επιχειρήσεις ασκούν μικτή δραστηριότητα με ετήσιο τζίρο 

5 εκ. ευρώ και άνω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 8
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«Αλήθεια» Νο 10

Η  Ολυμπιάδα εμφανίζεται και είναι αναπτυξιακή δραστηριότητα, αλλά το κόστος 
της αναπτύσσεται με εξίσου ιλιγγιώ δειςρυθμούς και συχνές τροποποιήσεις. 
Πρόβλεψη για το τελικό κόστος της δεν υπάρχει, όπως επίσης δεν 
περιλαμβάνονται επιπλέον κονδύλια για την επόμενη μέρα από την τελετή λήξης 
των Αγώνων.

Απάντηση Υπ. Πολιτισμού

Ο προϋπολογισμός των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 

2004 ως προς τη συμμετοχή του Δημοσίου ανέρχεται σε 3,55 δις ευρώ ως 

προς τις υποχρεώσεις μας προς τη ΔΟΕ (έργα στην Αττική και τα 4 στάδια 

στις Ολυμπιακές πόλεις) και 1,26 δις ευρώ ως προς το πρόγραμμα 

ΕΛΛΑΔΑ 2004 που είναι μια Κυβερνητική επιλογή για τη συμμετοχή της 

Περιφέρειας στην Ολυμπιακή προετοιμασία. Ο προϋπολογισμός 

παρακολουθείται σε καθημερινή βάση και αντιστοιχεί σε ενάριθμα 

έργα των οποίων το τελικό κόστος είναι προσδιορισμένο.

Το 90% των έργων έχουν μεταολυμπιακή χρησιμότητα και 

ικανοποιούν ανάγκες και προτεραιότητες της κεντρικής διοίκησης και των 

τοπικών κοινωνιών. Η χωροταξική κατανομή των έργων βασίσθηκε σε 

αναλυτικό σχεδίασμά που ολοκληρώθηκε το 1999 και αποτυπώνεται στο 

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη της Αττικής με αφορμή τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Μέρος των έργων θα αξιοποιηθεί από τις 

εταιρείες «Ολυμπιακά Ακίνητα» και «Τουριστικά Ακίνητα» σε συνεργασία με 
τις αθλητικές ομοσπονδίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα. 

Ήδη εξελίσσονται οι αναγκαίες μελέτες και καθορίζεται το πλαίσιο και οι 
προϋποθέσεις αξιοποίησης των ακινήτων. Σε ορισμένα έργα καθορίζονται 

και οι απαιτούμενες εργασίες επαναπροσδιορισμού της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν ανάγκες που δεν 

εξαντλούνται στην αθλητική χρήση τους.
Τέλος ο προϋπολογισμός της ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» αθροίζει σε 1.962 

δις ευρώ και είναι ισοσκελισμένος.
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