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Μη βιώσιμη η ελληνική οικονομία»

Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ

Ποιοι φλερτάρουν 
τώρα την Cosmote
Πρόταση εξαγοράς από ξένο fund, 
αλλά την «φυλάνε» για τον OTE.
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Εξομοίωση ορίων 
ανδρών-γυναικών
Αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, 
καθώς και συστάσεις από την Ε.Ε.

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Εφοπλιστές πίσω 
από τα ξένα funds
Πώς τα μεγάλα κέρδη της ναυτιλίας 
επενδύθηκαν εν κρυητώ στο Χ.Α.

Με πρωτοφανή οξύτητα κα ι γ ια  πρώτη φορά 
καταγράφεται οε επ ίο η μ η  κυβερνητική  
μελέτη η  εκτίμηση ότι η  ελ λ η ν ικ ή  οικο

νομία βρίσκεται σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα να 
«τίθεται σε αμφισβήτηση η  βιωσιμότητα της».

Η διαπίστωση περιλαμβάνεται στο σχέδιο ανά
πτυξης που εκπονεί το υπουργείο Ο ικονομίας, με 
βάση το οποίο θα κατανεμηθούν τα 20 δισ. ευρώ

του Δ ’ ΚΙΙΣ. Σε αυτό 
καταγράφεται η  π λ ή 
ρης αδυναμία της 
Ελλάδας να συντηρή
σει τον παραγωγικό 
τομέα και τις θέσεις
απασχόλησης.

Τα συμπεράσματα, 
που προφανώς θα 
χρησιμοποιηθούν ως 
επιχειρήματα υπέρ 

της προώθησης σ κληρώ ν πολιτικώ ν στην οικονο
μία, οδηγούν ταυτόχρονα κα ι σε α λ λ α γή  της κα
τανομής των επιδοτήσεων την περίοδο 2007-2013.

Προτεραιότητα θα έχει η  στήριξη της επ ιχε ιρ η 
ματικότητας κα ι ιδιαίτερα των μικρομεσαίω ν ε π ι
χειρήσεων, γ ια  τις οποίες θα  υπάρξει εθν ικό  τριε- 
τές σχέδιο δράσης. Σε αντίθεση με τα προηγούμε
να ΚΠΣ που χρηματοδότησαν κυρίως δημόσια έρ
γα, το βάρος μετατοπίζεται στον ιδιωτικό τομέα, ο 
οποίος θα  πάρει τη μερ ίδα  του λέοντος. Σελ. 2
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Η παρέα ίου Λονδίνου 
που ανεβοκατεβάζει το Χ.Α,

Η νέα γενιά Ελλήνων και Κυπρίων με θέσεις-κλειδιά σε τράπεζες του εξωτερικού ελέγχει το 
Χ.Α., το οποίο, όπως και άλλες αγορές, πιέστηκε λόγω επιτοκίων και κατοχύρωσης κερδών.

1 6 , 1 6 Τ Ο  Κ Ο Λ Π Ο  Μ Ε  Τ Α  Σ Τ Α Θ Ε Ρ Α

Πώς θα γλιτώσετε 
από τα νέα επιτόκια
Επτά απαντήσεις για συμφέρουσες επιλογές στα δάνεια.

Νέα Υόρκη dow jones* 
11.009,00

-0,48; J
Λονδίνο FTSE100
5.833,00

-0,4η
Φρανκφούρτη w-ó
5.657,00

-3,μ;
TÓKIO IW®
15.663,00

-2,73;
*Ανοιγμα Παρασκευής “ Λι'γο πριν το κλείσιμο

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΑΠΟ 27/2/06 ΕΩΣ 3/3/06

Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο

Σχέδια για 
μείωση ίου 
φόρου στα 
επιβατικά Ι.Χ.

ΒΒ

4.265

4.029,02

4,191,71

3.750*- --

m
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Τη μείωση του φόρου ταξινόμη
σης, τόσο στα καινούρια όσο και 
στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 
επεξεργάζεται το οικονομικό επι
τελείο της κυβέρνησης.
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Εξετάζεται η μείωση φόρου σε μεταχειρισμένα Ι.Χ.Του Γ. I. ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ να μειωθεί η 
φορολογία στα καινούρια αλλά και τα 
μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα 
μεγάλου κυβισμού εξετάζει, σύμφω
να με πληροφορίες, το οικονομικό ε
πιτελείο της κυβέρνησης ενόψει των 
δημοτικών εκλογών του Οκτωβρίου.

Με πρόσχημα τις πιέσεις που υφί- 
σταται το Δημόσιο από την Ευρωπαϊ
κή Ενωση για μείωση των τελών τα
ξινόμησης, κυρίως των μεταχειρισμέ
νων Ι.Χ. (τα οποία φορολογούνται με

σχεδόν τριπλάσιους φόρους από τα 
καινούρια), αλλά και προκειμένου να 
σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές 
μεταχειρισμένων κυρίως μεγάλου 
κυβισμού από το εξωτερικό (πέρυσι 
έφτασαν τις 30.000), στο οικονομι
κό επιτελείο υπάρχει η σκέψη να μει
ωθούν κατά:
■  10% τα τέλη ταξινόμησης στα με
ταχειρισμένα αυτοκίνητα από 1601 
κυβικά και άνω, παραγωγής από το

1994 έως το 2000. Τα τέλη σε αυτά 
τα Ι.Χ. ανάλογα με τον κυβισμό κυ
μαίνονται σήμερα από 56% έως και 
142% επί της εργοστασιακής άξιας 
(μειωμένης κατά την παλαιότητα).
■  8% τα τέλη ταξινόμησης για τα με
ταχειρισμένα από 1801 κ. εκ. και ά
νω, παραγωγής από το 2000 έως το 
2004 (κυμαίνονται από 40 έως 50%).
■  5% τα τέλη ταξινόμησης στα και
νούρια Ι.Χ. με κυβισμό άνω των

1.800 κυβικών εκατοστών.
Αν υλοποιηθούν οι αποφάσεις αυ

τές τότε στα καινούρια Ι.Χ. 1800 κ. 
εκ. αξίας άνω των 30.000 ευρώ η 
μείωση της τιμής μπορεί να φτάσει τα 
1.500 ευρώ, ενώ σε αυτά αξίας άνω 
των 50.000 ευρώ το όφελος φτάνει 
τα 2.500 ευρώ. Επίσης σε ένα Ι.Χ. 
2000 κ,εκ., παραγωγής 1998, σημε
ρινής άξιας 15.000 ευρώ, η τιμή θα 
μειωθεί κατά 750 ευρώ.

Αν και στενοί συνεργάτες του Γιώρ
γου Αλογοσκούφη, απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση, υποστήριζαν ότι μέ
χρι στιγμής δεν υπάρχει καμία από
φαση, εντούτοις καλά πληροφορημέ- 
νες πηγές αναφέρουν ότι αυτή την 
σηγμή στο υπουργείο επεξεργάζονται 
διάφορα σενάρια. Ο λόγος είναι ότι τα 
τελευταία 4 χρόνια το Δημόσιο έχει 
σημαντικά διαφυγόντα έσοδα, καθώς 
όλο και περισσότεροι αγοράζουν Ι.Χ. 
μεγάλου κυρίως κυβισμού αηό τη Γερ
μανία ή το Βέλγιο πληρώνοντας τον 
ΦΠΑ εκεί και όχι την Ελλάδα.

Τ Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ  Α Π Ο Κ Α Λ Υ Π Τ Ε Ι  Μ Ι Α  Α Λ Λ Η  Ε Ι Κ Ο Ν Α  Α Π Ο  Α Υ Τ Η  Π Ο Υ  Θ Ε Λ Ε Ι  Ν Α  Ε Μ Φ Α Ν Ι Ζ Ε Ι  Η  Ν . Δ .

Απειλείται η βιωσιμότητα της οικονομίας
Του Γ. ΑΓΓΕΛΗ

Εικόνα οικονομίας που 
απειλείται με κατάρ
ρευση προβάλλει από 

το Εθνικό Στρατηγικό Σχέ
διο Αναφοράς (2007-2013), 
δηλαδή το σχέδιο του «Δ’ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι
ξης», που έχει ετοιμάσει το 
υπουργείο Οικονομίας και έ
χει κατατεθεί στους υπουρ
γούς για παρατηρήσεις και 
αλλαγές.

Το κείμενο περιέχει εκτι
μήσεις της κατάστασης της 
ελληνικής οικονομίας και 
προτάσεις για αλλαγές στην 
κατανομή των 20,055 διο. ευ
ρώ των κοινοτικών κονδυ- 
λίων που θα αρχίσει να ει
σπράττει η Ελλάδα από 
1/1/2007.

«Η βιωσιμότητα της ελλη
νικής οικονομίας τίθεται σε 
αμφισβήτηση υπό τις παρού
σες οικονομικές και πολιτι
κές τάσεις στις διεθνείς εξε
λίξεις», αναφέρει χαρακτη
ριστικά το σχέδιο. Η εικόνα 
είναι δηλαδή εντελώς αντί
θετη εκείνης που παρουσιά
ζεται από την ηγεσία του υ
πουργείου Οικονομίας και 
τον πρωθυπουργό.

«Η ελληνική οτκονομία 
διατρέχει κίνδυνο αποδιάρ- 
θρωσης της παραγωγής βά
σης» αναφέρει το σχέδιο του 
«Δ’ ΚΠΣ» και υπογραμμίζετ 
ότι αυτό «δημιουργεί σοβα
ρούς κινδύνους για την κοι
νωνική συνοχή» στη χώρα.

Οπως εξηγεί, το σχέδιο, 
χάνετατ με ραγδαίους ρυθ
μούς -προς όφελος των ξέ
νων- η ικανότητα της χώρας 
να παράγει, γεγονός που α
πειλεί να οδηγήσει σε κα
τάρρευση την απασχόληση 
και .σε δεύτερη φάση την ι
διωτική κατανάλωση στην ο
ποία στηρίζεται το 75% του
λάχιστον του ΑΕΠ.

Τα συγκριτικά στοτχεία 
που παρουσιάζονται είνατ α
ποκαλυπτικά. Οι αρνητικοί

δείκτες γτα την ανταγωνισττ- 
κότητα της ελληνικής οικο
νομίας, σύμφωνα με το κεί
μενο, είναι:
■  Ο σταθερά μειούμενος 
βαθμός κάλυψης των εισαγω
γών από ττς εξαγωγές. Το 
1999 οι εξαγωγές κάλυπταν 
το 38% των εισαγωγών, ενώ το 
2004 οι εξαγωγές κάλυψαν 
μόλις το 30% των εξαγωγών.

Οι εξαγωγές
■ Ο σταθερά ιδιαίτερα χα
μηλός βαθμός εξωστρέφειας 
της οικονομίας. Οι εξαγωγές 
το 1999 ήταν το 9% του ΑΕΠ, 
ενώ το 2004 έπεσαν στο 8% 
του ΑΕΠ αντί να αυξηθούν.

Το πρόβλημα επιβίωσης 
της ελληνικής οικονομίας 
αναδεικνύει η σύγκριση με 
τις νέες χώρες της Ε.Ε.:
■  Σε επίπεδο ανταγωνιστι
κότητας η Ελλάδα εμφανί
ζεται σε υποδεέστερη θέση 
από τις περισσότερες νέες 
χώρες-μέλη.

■  Στην περίοδο 2000-2004 
ειοέρρευσαν στην Ελλάδα 
ξένες επενδύσεις, οι οποίες

αναλογούν στο 5% εκείνων 
που ειοέρρευσαν στις χώρες 
(ΝΧΜ) αυτές.

■ Ολες οι οικονομίες των 
νέων χωρών-μελών είναι πε
ρισσότερο εξωστρεφείς από 
την ελληνική και όλες έ
χουν εμπορικό ισοζύγιο 
(πλεόνασμα ή έλλειμμα) 
δύο και τρεις φορές καλύτε
ρο από την Ελλάδα.

Αμεσες επενδύσεις
Το κείμενο υπογραμμίζει 

ότι «οι εξαγωγές της Ελλά
δας στις γειτονικές χώρες α- 
ντικαταστάθηκαν σε μεγάλο 
βαθμό τα τελευταία χρόνια με 
άμεσες επενδύσεις ελληνι
κών επιχειρήσεων σ’ αυτές». 
Ετσι, οι εξαγωγές αντικατα- 
στάθηκαν από την παραγωγή 
των προϊόντων στην αλλοδα
πή, τα οποία σε πολλές περι
πτώσεις εξάγονται στην συνέ
χεια στην... Ελλάδα.

Στο μεταξύ στο υπουργείο 
Οικονομίας περιμένουν τις 
προτάσεις των περιφερεια
κών φορέων για να οριστι- 
κοποιηθεί η κατανομή των

κοινοτικών πόρων που ανέρ
χονται σε 20,055 δισ. ευρώ, 
όπως αναφέρει η επιστολή 
της Κομισιόν που έφτασε τον 
Φεβρουάριο στο υπουργείο 
Οικονομίας.

«Κόπηκαν» 45 εκατ. ευρώ 
από το αρχικό ποσό των 20,1 
δισ. ευρώ που είχε αποφασί
σει η σύνοδος κορυφής τον 
Δεκέμβριο, αλλά αυτό θεω
ρείται μικρή απώλεια, αφού 
και άλλες χώρες δικαιούχοι 
«έχασαν» κάποια ποσά.

Η διαχείριση των πιστώσε
ων θα γίνει πλέον μέσα από 
το σύστημα των πέντε υπερ- 
περιφερειών, οι οποίες θα κα
τευθύνουν και θα συντονί
σουν την κατανομή των πό
ρων στις 13 περιφέρειες.

Ολα, βέβαια, αυτή τη φο
ρά θα λειτουργήσουν κάτω α
πό τον συγκεντρωτικό έλεγ
χο του υπουργείου Οικονο
μίας που εποπτεύει συνολι
κά το σύστημα υλοποίησης 
του Δ ’ ΚΠΣ.

Πού θα πάνε ία κονδύλια ίου Δ ' ΚΠΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της περιφέρει
ας, του ανθρώπινου δυναμικού, τη 
διασυνοριακή συνεργασία, το περι
βάλλον, τον εκσυγχρονισμό της διοί
κησης και την ενίσχυση της επιχειρη
ματικότητας θα κατανεμηθούν τα 
20,055 δισ. ευρώ, που αναλογούν τε
λικά στην Ελλάδα, από τους κοινοτι
κούς πόρους.

Η αναγνώριση της επικίνδυνης υ
στέρησης στην ανταγωνισηκότητα της 
οικονομίας έφερε πρώτη φορά 
«μπροστά» την ενίσχυση της επιχειρη
ματικότητας σαν ένα αηό τους βασι
κούς άξονες χρηματοδότησης από 
τους κοινοτικούς πόρους. Οι βασικές 
πολιτικές που θα μπουν σε ενέργεια 
στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με 
το κείμενο του ΕΣΠΑ, είναι:
■  Τριετές εθνικό σχέδιο δράσης για 
την ενίσχυση των μικρομεσαίων επι
χειρήσεων (MME).
■  Διασφάλιση πρόσβασης των καινο-

τόμων μικρομεσαίων σε κεφάλαια.
■  Προώθηση πολιτικών από το υπ. 
Οικονομίας που θα οδηγήσουν το 
τραπεζικό σύστημα σε προσφορές 
προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμο
σμένων σης ανάγκες των MME.

Στην κατεύθυνση αυτή θα λειτουρ
γήσουν με τη μορφή κινήτρων άλλα 
«μέτρα» που θα προβλέπουν:
■  Τον αναπροσανατολισμό των ενι
σχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου σε 
«εξαγωγικές επενδύσεις» και τη δημι
ουργία κινήτρων στήριξης των επιχει
ρήσεων με venture και risk capital.
■  Κίνητρα ώστε να επανεπενδύουν οι 
επιχειρήσεις τα κέρδη που επιτυγχά
νουν στην αλλοδαπή, σε καινοτόμους 
δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Οσον αφορά την περιφεριακή ανά
πτυξη, σημειώνεται όη εμφανίζονται 
περιορισμένες ανισότητες. Οι χρημα
τοδοτήσεις θα στραφούν:
■  Στην ολοκλήρωση των βασικών υ-

ποδομών στον τομέα των μεταφορών.
■  Σης παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης 
της παραγωγικής βάσης σε περιφερει
ακό επίπεδο.
■  Σης παρεμβάσεις ανάδειξης της πο- 
λιησηκής κληρονομιάς.
■  Στην ανάδειξη των συγκριηκών 
πλεονεκτημάτων και στην ενίσχυση 
του ρόλου των ασηκών κέντρων.
■  Στη διάχυση της γνώσης και της 
καινοτομίας.

Λόγω θέσης

Ανηστοιχες πρωτοβουλίες προβλέ- 
πεται να χρηματοδοτηθούν στη διασυ
νοριακή συνεργασία, η οποία λόγω 
της γεωγραφικής θέσης της χώρας εί
ναι ιδιαίτερα σημανηκή.

Στη βάση αυτή προτεραιότητα θα έ
χουν η βελτίωση των υφιστάμενων υ
ποδομών μεταφορών και επικοινω
νιών και η δημιουργία νέων συνδέσε
ων, η διαχείριση του περιβάλλοντος,

με έμφαση στη διαχείριση των υδάτι
νων πόρων, η ανάπτυξη διασυνορια
κών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
η δικτύωση και η προώθηση του του
ρισμού, κ.λπ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης 
στη χρηματοδότηση των υποδομών, 
των ανθρώπινων πόρων και του περι
βάλλοντος.

Για τις υποδομές στην πρώτη γραμ
μή εξακολουθούν να είναι η ολοκλή
ρωση των δικτύων μεταφορών και η 
σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα δίκτυα 
των βαλκανικών χωρών, η επιτάχυνση 
της κατασκευής του «κορμού» του σι
δηροδρομικού δικτύου και η σύνδεση 
με λιμάνια, βιομηχανικές ζώνες κ.λπ.

Στην αιχμή της χρηματοδότησης εί
ναι επίσης η ανάπτυξη των θαλάσσιων 
λεωφόρων της Μεσογείου και των α
εροπορικών μεταφορών, ενώ θα προ- 
ταθεί η προσπάθεια απεξάρτησης από 
το πετρέλαιο. Γ. Αγγ.
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«Γκρίζες ζώνες» στον προϋπολογισμό, βλέπει το ΔΝΤ
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ

Α διαφάνεια, απουσία εποπτεί- 
ας και αρκετά περιθώρια για 
πολπικές παρεμβάσεις δια

πιστώνει στο ελληνικό δημοσιονο
μικό σύστημα το Διεθνές Νομτ- 
σματικό Ταμείο. Σε έκθεσή του για 
την Ελλάδα καταγράφει αδυναμίες 
στον νέο νόμο για τις συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) αλλά και στο νομικό πλαί
σιο των ιδιωτικοποιήσεων, ζητά μεί
ωση της χρηματοδότησης προς το 
αοφαλιοττκό σύστημα αλλά και 
νέα φορολογική μεταρρύθμιση.

Το ΔΝΤ έχει πλέον αναλάβει ε- 
πιοήμως τον ρόλο του συμβούλου 
της ελληνικής κυβέρνησης στο πε
δίο των εσόδων αλλά και των δα
πανών. Προχωρεί λοιπόν σε μία 
σειρά από συστάσεις για την αύξη
ση της δταφάνειας του προϋπολογι
σμού, πολλές από τις οποίες δεν εί
ναι και τόσο... αθώες. Μεταξύ άλ
λων ζητά:
■ Μέτρα για τη μείωση του δημο
σιονομικού βάρους της χρηματοδό
τησης του συστήματος κοινωντκής 
ασφάλισης. Συστήνει επίσης την ε
νίσχυση της εποπτείας, του έλεγ- 
χου και της παροχής στοιχείων για 
την πορεία του συστήματος κοινω
νικής ασφάλισης.

■ Ξεκάθαρη αξιοποίηση των εισο
δημάτων από τις ιδιωτικοποιήσεις, 
η οποία πρέπει να καταγράφεται 
στον προϋπολογισμό. Το νομικό 
πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων δεν 
είναι πολύ λεπτομερές -σύμφωνα 
με το ΔΝΤ- και αφήνει το περιθώ
ριο για τη διακριτική λήψη απο
φάσεων.
■ Διαφάνεια στις εγγυήσεις και 
στις υπόλοιπες μορφές χρηματοδό
τησης του κράτους προς τις ΔΕΚΟ. 
Ο προϋπολογισμός να περιλαμβά
νει και τον ετήσιο προγραμματισμό 
των πολιτικών και των παρεμβάσε
ων που προγραμματίζονται για τις 
δημόσιες επιχειρήσεις.
■ Διορθώσεις στο νομικό πλαίσιο 
για τις συμπράξεις του δημοσίου με 
τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς 
δεν παρέχει στο κράτος επαρκή 
προστασία απέναντι σε πιθανούς 
κινδύνους.
■  Μείωση της διαφθοράς στο Δη
μόσιο με την εφαρμογή του κώδικα 
συμπεριφοράς, που είναι ακόμη 
αμφίβολο αν έχει πλήρη ισχύ.
■ Επανεξέταση μιας σειράς διαδι
κασιών, απαλλαγών και φόρων υ
πέρ τρίτων που καθιστούν το φορο
λογικό σύστημα αδιαφανές και υ
περβολικά σύνθετο.

Ακόμα και η μέθοδος κατάρτισης 
του προϋπολογισμού μπήκε στο

στόχαστρο του ΔΝΤ. Οπως επιση
μαίνει, πρέπει να ανακοινώνονται 
δημοσίως οι διαδικασίες των δημό
σιων συμβάσεων και να ελέγχονται 
από τη Βουλή. Πρέπει επίσης να 
αυξηθεί και η ευθύνη όλων των υ
πουργείων για δημοσιονομικό έ
λεγχο.

Εξηγεί επίσης ότι το κράτος δεν 
είναι καν σε θέση σήμερα να κατα
γράψει ετήσια αποτελέσματα για τη 
γενική κυβέρνηση (ο.σ.: ΔΕΚΟ, α
σφαλιστικά ταμεία, δηλαδή το ευ
ρύτερο Δημόσιο εν γένει), παρά

μόνο για την κεντρική και τα τελι
κά αποτελέσματα έρχονται ύστερα 
από 12 μήνες, θεωρεί σημαντικό 
πρόβλημα το γεγονός ότι η διαφο
ρά μεταξύ προβλέψεων και πραγ
ματοποιήσεων του προϋπολογισμού 
δεν εξηγείται στον πολίτη και δεν 
κοινοποιείται στο Κοινοβούλιο. 
Επίσης, η Εθνική Στατιστική Υπη
ρεσία δεν έχει ακόμη πλήρη ανε
ξαρτησία, καθώς ελέγχεται από το 
υπουργείο Οικονομίας.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ ο τρόπος 
προετοιμασίας του προϋπολογισμού

δεν είναι σύμφωνος με τις διεθνείς 
πρακτικές. Η ανάλυση κόοιος-οφέ- 
λους από τις νέες πολιτικές δεν εί
ναι λεπτομερής (π.χ. αύξηση ίου 
ΦΠΑ), οι διάφοροι οικονομικοί και 
φορολογικοί κίνδυνοι και δεν α
ξιολογούνται. Εκτιμά επίσης ότι α
παιτούνται παρεμβάσεις που θα αυ
ξήσουν τη διαφάνεια, καθώς το νο
μικό πλαίσιο για τη διαχείριση των 
δημόσιων πόρων πολλές φορές πα
ρακάμπτεται. Προτείνεται, επίσης, 
η ενσωμάτωση των ειδικών λογα
ριασμών στον προϋπολογισμό για 
να αυξηθεί η διαφάνεια.

Η τοπική αυτοδιοίκηση
Το ΔΝΤ πιστεύει ότι ο προϋπο

λογισμός πρέπει να περιλαμβάνει 
απολογιστικά στοιχεία για τα δύο 
προηγούμενα έτη και προβλέψεις 
για τα δύο επόμενα και ότι απαι
τούνται αυστηρότεροι κανόνες δα
νεισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης 
για να περιοριστούν τα ελλείμματα.

Συστήνειαι η παροχή συνολικής 
πληροφόρηση για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού σε εθνικό και 
τομεακό επίπεδο, αλλά και να δο
θούν περισσότερες αρμοδιότητες 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, θεω
ρείται τέλος ελλιπής η πληροφό
ρηση για τη διάρθρωση του χρέους 
του ευρύτερου Δημοσίου.

Αμοιβαία Κεφάλαια Allianz.
Κορυφαίος Δείκτης Ευημερίικ

7 \ ϊ

j
J
r

*' ■¡Ι’·*'" ■* -, ^

iü · ' J f e Ä I l l !

- * , :- '* * L -A

Η εμπιστοσύνη σος στην Allianz και το 2005 ανέδειξε στις πρώτες θέσεις των κατηγοριών τους τα Αμοιβαία Κεφάλαια*;
Ετήσια απόδοση Απόδοση Τριετίας

1/1/2005-31/12/2005 1/1/2003-31/12/2005
1η θέση Allianz Μικτό Α/Κ Εσωτερικού 20,80% 57,16%

Αρ. An. Ε. Κ. 132 12/1/1993 ΦΕΚ 40 Β 3/2/1993

2η θέση Allianz Μικτό Α/Κ Εσωτερικού Unit Linked 20,33% 45,52%
Αρ. An, Ε Κ. 19-23/1/1997 ΦΕΚ 154 Β 6/3/1997

2η θέση Allianz Ν Κ  Millennium ΕΜΕΑ Μετοχών Εξωτερικού 44,90% 137,20%
Αρ. An Ε. Κ. 14/196 11/10/2000 ΦΕΚ 1383 Β 10/11/2000

2η θέση Allianz Α/Κ Ομολογιών Εσωτερικού 2,72% 7,24%
Αρ. An. Ε Κ. 132-12/1/1993 ΦΕΚ 40 Β 3/2/1993

Στην Allianz είμαστε υπερήφανοι που σας προσφέρουμε καθημερινά υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, καλύπτοντας τις επενδυτικές 
αλλά και τις συνταξιοδοπκές ανάγκες σας, για να απολαμβάνετε μια ζωη με κορυφαίο δείκτη ευημερίας!
Κέντρο Επικοινωνίας Allianz: 210 6999 903, www.allianz.gr

 ̂ *Πηγή! Ένωση θεσμικών Επενδυτών^, Allianz
1 01 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ,

9α_______ _______ _________________

http://www.allianz.gr


ζεκινούν οι επιδοτήσεις για μικρομεσαίους
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ΑΡΧΙΖΕΙ από τις 15 Μαρτίου ο νέ
ος κύκλος επιδοτήσεων μικρομεσαί- 
ων τουρισπκών και μεταποιηπκών ε
πιχειρήσεων μέσω των τραπεζών.

Η χρηματοδότηση γίνεται από τα 
περιφερειακά επιχειρησιακά προ
γράμματα του ΚΠΣ και φτάνει στα 
210 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα
138.5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για 
τις εταιρείες της μεταποίησης και τα
71.5 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες 
τουρισυκές επιχειρήσεις.

Στην συνέχεια προγραμματίζεται α

πό το υπουργείο Οικονομίας αντίστοι
χος κύκλος για το εμπόριο.

Στα σκαριά βρίσκονται και άλλες 
δράσεις για ενίσχυση των επιχειρήσε
ων που θα χρησιμοποιήσουν νέες τε
χνολογίες («Μετέχω»), η επιχορήγηση 
εταιρειών παροχής υπηρεσιών σε α- 
σηκά κέντρα (καφέ, εστιατόρια, 
φούρνοι κ.λπ.) αλλά και η επιδότηση

της ανάπλασης όψεων στα ίδια αστι
κά κέντρα.

Οσον αφορά στο πρόγραμμα ενί
σχυσης μικρομεσαίων μέσω των τρα
πεζών, αναμένεται ότι θα διαρκέσει έ
ως τις 15 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι ε
πενδυτές θα μπορούν να επιχορηγη
θούν για το 43% - 50% του κόστους 
του έργου αλλά και να λάβουν τραπε-

ζκό  δάνειο, θα πρέπει πάντως να 
διαθέτουν κατ’ ελάχιστο ίδια κεφά
λαια για το 25% του κόστους.

Μπορούν να συμμετέχουν υφιστά
μενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις 
που απασχολούν έως 50 άτομα για 
μία μεγάλη ποικιλία επενδύσεων, από 
την ανέγερση και τον εκσυγχρονισμό 
κτιρίων και εξοπλισμού έως την ε

φαρμογή νέων τεχνολογιών και την 
προστασία του περιβάλλοντος, θα 
λάβουν επιχορήγηση για σχέδια κό
στους έως 350.000 ευρώ. Σε όποιες 
περιφέρειες περισσεύουν ίσως υπάρ
ξει και νέος κύκλος προκήρυξης.

Στο νέο κύκλο της προκήρυξης οι 
τράπεζες θα είναι υπεύθυνες για να 
βοηθήσουν τον υποψήφιο επενδυτή, 
να υποδεχθούν την πρότασή του, να 
την αξιολογήσουν και να καταβάλουν 
τις ενισχύσεις, ενώ το Δημόσιο θα ε
ποπτεύει την όλη διαδικασία. Δ. κ.

Η  Χ Ω Ρ Α  Μ Α Σ  Ε Μ Φ Α Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι  Ε Ω Σ  Σ Η Μ Ε Ρ Α  Α Ν Ι Κ Α Ν Η  Ν Α  Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι  Τ Ι Σ  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Δ Ο Τ Η Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Μ Ε Γ Α Λ Α  Ε Ρ Γ Α

Κινδυνεύουν να χαθούν 425 εκατ. ευρώ

Διοψεϋσθηκον οι προσδοκίες του Χρ. Φώλια για απορρόφηση πόρων 500 εκατ. ευρώ το 2005.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ

Κρίσιμα έργα μεταφο
ρών και περιβάλλο
ντος ύψους 200 εκατ. 

ευρώ παραμένουν οιο... «ρά
φι» και κινδυνεύουν να χα
θούν οριστικά, καθώς οι αρ
μόδιοι φορείς δεν κατάφεραν 
το 2005 να απορροφήσουν τα 
χρήματα που δίνει στην 
Ελλάδα το Ταμείο Συνοχής.

Το ποσό αυτό προστίθεται 
σε ακόμη 340 εκατ. ευρώ πι
θανών απωλειών από το 
ΚΠΣ μέσα στον ίδιο χρόνο, 
δίνοντας μία... πρόγευση του 
κινδύνου που αναμένεται να 
αντιμετωπίσει η χώρα από το 
2006.

Εναν χρόνο πριν, ο αρμό
διος υφυπουργός Οικονομίας 
Χρηστός Φώλιας έθετε ως 
στόχο την απορρόφηση πό
ρων ύψους 500 εκατ. ευρώ α
πό το Ταμείο Συνοχής μέσα 
στο 2005. Ο στόχος αυτός τε
λικά δεν επιτεύχθηκε, κα
θώς δύο μεγάλα έργα, η επέ
κταση του μετρό προς το πα
λαιό αεροδρόμιο και οι υπο
δομές του ΟΣΕ, ακόμη παρα
μένουν «μπλοκαρισμένα».

Την ίδια στιγμή πολλές 
χωματερές εντός και εκτός 
Αττικής καθώς και άλλα έρ
γα ύδρευσης, αποχέτευσης, 
βιολογικοί καθαρισμοί αλλά 
και οδικά έργα παραμένουν 
επίσης «παγωμένα» και σε 
κάποιες περιπτώσεις ο κίν
δυνος απώλειας των σχετι
κών κονδυλίων είναι πλέον 
ορατός.

Το 2005 τελικά απορροφή- 
θηκαν 311 εκατ. ευρώ εκ των 
οποίων τα 262 αφορούν το 
δεύτερο Ταμείο Συνοχής και 
τα υπόλοιπα ίο πρώτο, δηλα
δή έργα που ξεκίνησαν από 
το 1994 και ακόμη «καρκινο
βατούν». Ακόμη 38 εκατ. ευ
ρώ παραμένουν σε εκκρεμό
τητα, δηλαδή έχουν γίνει οι 
αιτήσεις πληρωμής, αλλά α
κόμη δεν είναι βέβαιο ότι τα 
ποσά θα έρθουν στην Ελλά
δα ή αν θα πρέπει να καλυ
φθεί η δαπάνη από τον κρα

τικό προϋπολογισμό.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

των αρμόδιων υπηρεσιών, α
κόμη και αν η κατάσταση ε
πιταχυνθεί, έως το τέλος του 
2006 ενδέχεται να χάσουμε 
συνολικά μόνο από το Τα
μείο Συνοχής 425 εκατ. ευρώ. 
Οπως εκτιμούν δεν θα μπο
ρέσουμε να τα χρησιμοποιή
σουμε, καθώς δεν μπορούμε 
να υπογράψουμε αντίστοιχου 
ύψους συμβάσεις έως το τέ
λος του 2006, οπότε λήγει η 
σχετική προθεσμία.

Κρίσιμα έργα
Τα χρήματα αυτά θα κατέ

ληγαν σε κρίσιμα έργα όπως 
αποχετεύσεις, χώρους υγειο
νομικής ταφής απορριμμά
των (ΧΥΤΑ), βιολογικού κα
θορισμού ή αναγκαίους οδι
κούς άξονες.

Το Ταμείο Συνοχής χρη
ματοδοτεί έργα περιβάλλο
ντος και μεταφορών συνολι
κού ύψους 4,55 διο. ευρώ. 
Περιλαμβάνει 92 νέα έργα 
και 22 έργα «γέφυρες», δη

λαδή όσα συνεχίζουν να 
χρηματοδοτούνται από το 
προηγούμενο ταμείο. Στα πα
ραπάνω προστίθενται και 39 
«παλαιό» έργα που ακόμη 
δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Μέχρι στιγμής έχει απορ- 
ροφηθεί το 1 διο. ευρώ περί

που (εκ των οποίων τα 629 ε
κατ. ευρώ από το δεύτερο 
Ταμείο Συνοχής) και απομέ
νει μέσα στα υπόλοιπα τρία 
χρόνια να καλυφθεί το υπό
λοιπο ποσό. Και ο λόγος εί
ναι ότι από τα 92 νέα έργα, 
δαπάνες εμφανίζουν μόνο τα

44 από αυτά. Τα υπόλοιπα 
παραμένουν ακόμη στα χαρ
τιά. Από αυτά που έχουν ε
νεργοποιηθεί σε 12 περιπτώ
σεις μόλις πρόσφατα ξεκίνη
σε η εισροή χρημάτων.

Πρόκειται μεταξύ άλλων 
για την ύδρευση των πόλεων

Ηρακλείου και Αγ. Νικολά
ου από το φράγμα Αποοελέ- 
μη, για το τμήμα Αγιος Δη- 
μήτριος-Σελλάδες της Ιονίας 
Οδού, το δίκτυο αποχέτευ
σης και τη μονάδα καθαρι
σμού αποβλήτων δήμου Χα- 
λάστρας, το δίκτυο αποχέτευ
σης ακαθάρτων και όμβριων 
στους δήμους Ηρακλείου και 
Αλικαρνασσού Κρήτης.

Περιλαμβάνονται επίσης 
η εγκατάσταση του δικτύου 
αποχέτευσης του δήμου Κα
τερίνης, του χώρου υγειονο
μικής ταφής απορριμμάτων 
Δυτικής Αττικής, η διαχείρι
ση στερεών αποβλήτων στη 
Σάμο, ο ΧΥΤΑ του βόρειου 
δυτικού τομέα νομού Θεσσα
λονίκης, η ηλεκτροκίνηση 
της διπλής σιδηροδρομικής 
γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ)- 
θεσσαλονίκης.
Χρονίζουν

Στον αντίποδα, μια σειρά 
από έργα που ξεκίνησαν 
πριν από 10 χρόνια  συνεχί
ζουν ακόμη να υλοποιού
νται. Μεταξύ αυτών έργα ύ
δρευσης, βιολογικού καθαρι
σμού, αποχέτευσης ή εγκα
ταστάσεις επεξεργασίας αστι
κών λυμάτων στο Δήμο Μυ
τιλήνης, στα Ιωάννινα, στο 
Μαρκόπουλο, στα Καλύβια, 
στον Κουβαρά, στον Πύργο, 
στη Ρόδο κ.λπ.

Στην ίδια κατάσταση βρί
σκεται η κατασκευή διπλής 
γραμμής στο τμήμα Ευαγγε
λισμός - Λεπτοκαρυά, στο 
θριάσιο Πεδίο, η ολοκλήρω
ση του τμήματος Υλική - 
Αγιος Κωνσταντίνος της 
Εθνικής Οδού, καθώς και του 
κόμβου Ραχών και Αγίων 
θεοδώρων και των τμημάτων 
Σκούνα- Λιτόχωρο, Λιτόχωρο- 
Δίον, Δίον-Κατερίνη.

Στην Εγνατία Οδό εκκρε- 
μούν το τμήμα από τον ανι
σόπεδο κόμβο Σελλών έως 
εκείνον των Ιωαννίνων και η 
κατασκευή της σήραγγας 
Δωδώνης, καθώς και το τμή
μα Ηγουμενίτσα - ανισόπε
δος κόμβος Σελλών.

Λιγότερα κονδύλια για έρευνα και τεχνολογία
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που στο σχέδιο ανάπτυ
ξης της ελληνικής οικονομίας τίθενται 
μεγαλεπήβολοι στόχοι για τον διπλα
σιασμό των επενδύσεων που καταλή
γουν προς νέες τεχνολογίες τα επό
μενα χρόνια, για να διασφαλιστεί η α
νάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, 
νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατι
στικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι όχι 
μόνο ερχόμαστε τελευταίοι, αλλά και 
χάνουμε έδαφος.

Το 2004 η, ούτως ή άλλως, πενιχρή 
δαπάνη του κράτους για έρευνα και 
τεχνολογική ανάπτυξη μειώθηκε και 
άλλο, στο 0,58% των συνολικών δα
πανών, από το 0,63% περίπου που έ
φτανε τα προηγούμενα χρόνια. Και 
τούτο παρά την μεγαλύτερη «ωρίμαν- 
ση» των σχετικών έργων που υλοποι
ούνται στη χώρα με κοινοτικά κονδύ
λια (πρόγραμμα Κοινωνία της Πληρο
φορίας).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ιδι
αίτερα κρίσιμη την πολιτική του κρά
τους στο συγκεκριμένο πεδίο. Μάλι
στα στην τελευταία απολογιστική της 
έκθεση για την ποιότητα των μεταρ
ρυθμίσεων που έγιναν στην Ελλάδα το 
2005 (καταγράφεται στο Εθνικό Πρό
γραμμα Μεταρρυθμίσεων που παρου
σιάστηκε τον Οκτώβριο) επισημαίνει 
ότι στο συγκεκριμένο πεδίο όχι μόνο 
δεν έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά υ
πάρχει και απουσία σχεδιασμού.

Σημειώνεται η απουσία μίας συνο
λικής στρατηγικής για την ανάπτυξη 
των νέων τεχνολογιών και της καινο
τομίας στην Ελλάδα που θα περιλαμ
βάνει οικονομικά και θεσμικά θέματα 
και θα συνδέει τον δημόσιο και τον ι
διωτικό τομέα. Εξηγεί ότι έχει δοθεί 
πολύ βάρος για την απορρόφηση των 
κοινοτικών κονδυλίων, αλλά απαιτεί
ται ένα συνολικό πλαίσιο δράσης. Ζη

τείται επίσης να αυξηθούν τα σχετικά 
κονδύλια στο επόμενο ΚΠΣ.

Το θέμα αυτό μάλιστα συζητήθηκε 
πριν από λίγες ημέρες στο υπουργείο 
Οικονομίας, παρουσία του αρμόδιου 
υπουργού Γιώργου Αλογοσκούφη, της 
οικονομικής συμβούλου του πρωθυ
πουργού Ελένης Λουρή και πολλών 
κοινωνικών εταίρων. Παρουσιάστηκε 
η κριτική του κοινωνικού οργάνου και 
αποφασίστηκε να γίνουν βελτιώσεις 
που θα συζητηθούν σε επόμενες συ
ναντήσεις (έχουν προγραμματιστεί α- 
νά τρίμηνο...)

Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης υ- 
περαμύνθηκαν της πολιτικής τους, λέ
γοντας ότι οι συστάσεις για τις ελλεί
ψεις είναι πολύ πιο ήπιες απ' ό,τι σε 
άλλα κοινοτικά κράτη. Στα υπόλοιπα 
κράτη-μέλη όμως οι δαπάνες είναι 
πολύ υψηλότερες, παρά τους χαμηλό
τερους κοινοτικούς πόρους.



Ε.Ε.: Μηδέν στον 
κοινωνικό τομέα

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΛΑΦΟ για το ελληνικό 
κοινωνικό σύστημα κοινοποίησε πριν α
πό λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις ελληνικές αρχές. Στον απολογισμό 
των πεπραγμένων της τελευταίας διετίας 
για «την κοινωνική προστασία και την 
κοινωνική ενσωμάτωση» διαπιστώνει 
μείωση της απασχόλησης (παρά τη με
γάλη ανάπτυξη), υψηλότατα επίπεδα 
φτώχειας και ανεργίας και τεράστιες ι
διωτικές δαπάνες υγείας που προκαλούν 
μεγάλες κοινωνικές ανισότητες.

Η Κομισιόν ζττεί μάλιστα, μέσω της 
έκθεσής της, από την κυβέρνηση να δε- 
σμευθεί για τη θέσπιση ελάχιστου εγγυη
μένου εισοδήματος, το οποίο είχε προ
τείνει στο παρελθόν όταν ήταν στην α- 
νηπολίτευση, αλλά «ακόμη δεν έχει υ
πάρξει καμία επίσημη δέσμευση».

Προτρέπει επίσης να εξασφαλιστούν 
περισσότερες και καλύτερες δημόσιες υ
πηρεσίες ειδικά προς ης ευαίσθητες κοι
νωνικές ομάδες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα συνε
χίζει να παραμένει πολύ υψηλό ιδιαίτερα 
για τους νέους και τις γυναίκες, το ίδιο 
και το ποσοστό φτώχειας που φτάνει στο 
20% του πληθυσμού. Η δαπάνη του 
κράτους για υγεία είναι πολύ χαμηλή και 
έτσι ο πολίτης αναγκάζεται να δαπανά 
περίπου το ίδιο ποσό (900 ευρώ ετη- 
σίως) από την τσέπη του για εξετάσεις και 
περίθαλψη.

Δεν αναβαθμίστηκαν

Επισημαίνεται στην έκθεση ότι ακόμη 
δεν έχουν αναβαθμιστεί όπως θα έπρε
πε οι υπηρεσίες που παρέχονται προς 
ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Για 
να αλλάξει η εικόνα αυτή συστήνεται να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δα
πανών κοινωνικής προστασίας, η στήρι
ξη της διά βίου μάθησης και η δημιουρ
γία ενός δικτύου προστασίας κατά της 
φτώχειας. Ζητείται η βελτίωση της ποιό
τητας της παρεχόμενης υγειονομικής πε
ρίθαλψης.

Το σημαντικότερο πρόβλημα κατά το 
κοινοτικό όργανο εντοπίζεται στο πεδίο 
της απασχόλησης. Οπως εξηγεί, παρά 
τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, το ποσο
στό απασχόλησης στο σύνολο του πλη
θυσμού παραμένει πάρα πολύ χαμηλό. 
Στους ώριμους ηλικιακά εργαζόμενους 
μάλιστα μειώθηκε το 2004, αποκλίνο- 
ντας από τους στόχους που έχουν τεθεί 
στη διαδικασία της Λισαβόνας.

Οπως εξηγείται, η χαμηλή απασχόλη
ση, μαζ με την πολύ υψηλή εισφοροδια- 
φυγή (που δεν έχει καταφέρει η κυβέρ
νηση να θέσει σε έλεγχο) οδηγεί μεταξύ 
άλλων σε μεγάλες «περιπέτειες» και το 
ασφαλιστικό σύστημα, καθώς δεν υπάρ
χουν αρκετοί εργαζόμενοι ηου με τις ει
σφορές τους θα χρηματοδοτήσουν τις 
μελλοντικές συντάξεις. ΓΓ αυτό και ζητεί 
την ένταξη ολοκληρωμένης πρότασης 
για τη στήριξη του ασφαλιστικού στο 
Εθνικό Σχέδιο Απασχόλησης, η οποία 
σήμερα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε 
άλλα κράτη, απουσιάζει. δ .κ .
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Πρώτα συμμάζεμα και 
μετά μεταρρυθμίσεις

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ

Να «συμμαζέψει» την πο
λιτική της μειώνοντας 
την ειοφοροδιαφυγή και 

αυξάνοντας την απασχόληση 
και μετά να σκεφτεί την ασφα
λιστική μεταρρύθμιση προτρέ
πει η Κομισιόν την ελληνική 
κυβέρνηση.

Οι παραπάνω συστάσεις του 
οργάνου που επιβλέπει την ελ
ληνική οικονομία έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση με τον εν 
Ελλάδι προγραμματισμό.

Η κυβέρνηση επισπεύδει τον 
διάλογο για την ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση και προετοιμάζει 
το έδαφος με μία σειρά από με
λέτες οι οποίες περιγράφουν έ
να ζοφερό τοπίο στο ασφαλιστι
κό σύστημα (εκτιμούν ότι το 
ΙΚΑ «αντέχει» το πολύ για 10 
χρόνια).

Το υπουργείο Οικονομίας ε
πιθυμεί να προσέλθει στο επό
μενο συμβούλιο των υπουργών 
Οικονομίας που συνεδριάζει 
στις 14 Μαρτίου έχοντας να ε- 
πιδείξει κάποια πρόοδο στο α
σφαλιστικό πεδίο, την οποία έ
χει άλλωστε «υποσχεθεί» στα 
κοινοτικά όργανα, που «επιτη
ρούν» την πορεία της ελληνι
κής οικονομίας. Οι διαπιστώ
σεις για καθυστέρηση και α
πραξία είναι συνεχείς το τελευ
ταίο διάστημα από τα κοινοτικά 
όργανα, τα οποία όμως δίνουν 
έμφαση πρώτα στην «εξυγίαν
ση» της οικονομίας και μετά σε 
δομικές αλλαγές.

Την προηγούμενη εβδομάδα 
έφτασε στα γραφεία των αρμό

διων υπουργείων η απολογιστι
κή μελέτη για την πορεία του α
σφαλιστικού το 2005 σε όλα τα 
κράτη-μέλη. Συντάχθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
θα παρουσιαστεί στο επόμενο 
συμβούλιο ECOFIN.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται 
η εκτίμηση ότι στην Ελλάδα 
πρέπει άμεσα να αυξηθεί η α- 
ποδοτικότητα των δαπανών για 
συντάξεις. Χαρακτηρίζεται πο
λύ σημαντική η μεταρρύθμιση 
του 2002 (νόμος Ρέππα - Χρι- 
στοδουλάκη) η οποία όμως έχει 
ακόμη πολλές «ουρές» που 
πρέπει να υλοποιηθούν, ενώ α- 
ναφέρεται ότι θα υπάρξουν ση
μαντικές δημοσιονομικές προ
κλήσεις στο μέλλον και γΓ αυ
τό πρέπει να ενισχυθεί η προ
σπάθεια.

Κίνητρα
Βασικό σημείο, σύμφωνα με 

την Κομισιόν, πρέπει να είναι η 
αύξηση του ποσοστού απασχό
λησης με την ανάπτυξη κ ινή
τρων, και δράσεων κατάρτισης 
και διά βίου μάθησης, τομείς 
στους οποίους οι επιδόσεις είναι 
πολύ χαμηλές και η κατάσταση 
χειροτέρευσε το 2004.

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, 
το ποσοστό απασχόλησης παρέ- 
μεινε στο 59,4% του ενεργού 
πληθυσμού έναντι του 63,3% 
κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. Μάλι
στα το 2004 στους «ώριμους» η- 
λικιακά εργαζόμενους η απα
σχόληση μειώθηκε κατά 0,2%, 
στο 39,4%, δημιουργώντας ακό
μη πιο μεγάλο πρόβλημα στο 
ασφαλιστικό σύστημα.

Μια άλλη σημαντική παρά
μετρος που θα περιορίσει το α
σφαλιστικό πρόβλημα, σύμφω
να με το κοινοτικό όργανο, είναι 
η πάταξη της πολύ μεγάλης ει- 
σφοροδιαφυγής, ενώ εκτιμάται 
ότι η ενοποίηση των ασφαλιστι
κών ταμείων αποτελεί μία ακό
μη πρόκληση.

Μόνο λοιπόν εφόσον λη- 
φθούν τα αναγκαία μέτρα για 
να επιτευχθούν οι δύο παραπά
νω στόχοι και αυτά δεν αποδώ
σουν συστήνει να σκεφτεί η κυ
βέρνηση και νέα μεταρρύθμιση 
του ασφαλιστικού.

Ποια θα είναι αυτή;
Η Ε.Ε. προτείνει η ενοποίη

ση των ορίων ηλικίας συνταξιο- 
δότησης για άνδρες και για γυ
ναίκες και για όσους εισήλθαν 
για πρώτη φορά στην αγορά ερ
γασίας πριν από το 1993 (στο 
ΙΚΑ για τη συγκεκριμένη κα
τηγορία το όριο είναι στα 60 έτη 
για τις γυναίκες και στα 65 έτη 
για τους άνδρες, ενώ για όσους 
ασφαλίστηκαν μετά το 1993 το 
όριο εξισώθηκε στα 65 έτη).

Μάλιστα και η πρόταση αυτή 
βασίζεται σε ένα στοιχείο που 
δέχεται μεγάλη αμφισβήτηση: 
επισήμως εκτιμάται ότι το μέσο 
όριο συνταξιοδότηοης στην 
Ελλάδα βρίσκεται στα 59 έτη. 
Ωστόσο η ηλικία αυτή περιλαμ
βάνει όλους τους εν ζωή συντα
ξιούχους, δηλαδή και αυτούς 
που βγήκαν στη σύνταξη πριν 
από δεκαετίες.

Ομως αν μετρηθεί η μέση η
λικία συνταξιοδότηοης, από ε
δώ και στο εξής προκύπτει ότι ο 
Ελληνας βγαίνει στη σύνταξη
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στα 65,2 έτη πιο αργά από κάθε 
άλλον Ευρωπαίο πολίτη, ακό
μη και από τους Βρετανούς, που 
θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν το 
πιο «σκληρό» ασφαλιστικό σύ
στημα σε κοινοτικό επίπεδο. 
Πρακτικά δηλαδή το πρόβλημα 
είναι πολύ μικρότερο, αφού με 
τις έως τώρα ρυθμίσεις έχει ε
ξασφαλιστεί η επιμήκυνση του 
εργασιακού βίου.

Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση 
στα δύο επίσημα έγγραφα που 
έχει ολοκληρώσει -τη στρατη
γική  για τις συντάξεις και την 
αναλογιστική έκθεση για το 
ΙΚΑ- θεωρεί ότι το πρόβλημα 
είναι πολύ μεγάλο και ότι δεν 
πρέπει να περιμένουμε να φα
νούν τα οφέλη από την αύξηση 
της απασχόλησης ή τη μείωση 
της εισφοροδιαφυγής, πεδία 
στα οποία άλλωστε τα μέτρα 
που έχουν έως τώρα ληφθεί εί
ναι πολύ λίγα και σίγουρα ανα
ποτελεσματικά.

Η ελληνική έκθεση στρατη
γικής για τις συντάξεις κατα
γράφει μεταξύ άλλων την πρό
θεση της κυβέρνησης να επι
βληθεί ένα ανταποδοτικό σύ
στημα ασφάλισης, στο οποίο ο 
καθένας θα λαμβάνει ό,τι.. 
πληρώνει, αλλά και η χρημα
τοδότηση των ελλειμματικών 
ταμείων από τα πλεοναοματικά. 
Προτείνει την ενοποίηση των α
σφαλιστικών ταμείων σε τρία: 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους μισθω
τούς, τον ΟΑΕΕ για τους αυτα- 
πασχολούμενους και τον ΟΓΑ 
για τους αγρότες και ενιαίο τρό
πο υπολογισμού της σύνταξης, 
των εισφορών και των παροχών 
κάθε ασφαλισμένου, σε όλα τα

Και όλα αυτά ενώ παραμένει 
επί έναν χρόνο στο «συρτάρι» 
το σχέδιο για αλλαγές στη λο
γιστική οργάνωση των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης (δημι
ουργία συγκεκριμένων τυποποι
ημένων και αυτοματοποιημένων 
προτύπων που πρέπει να ακο
λουθούν όλα τα ασφαλιστικά 
ταμεία), αλλά και η αξιοποίηση 
της περιουσίας των ταμείων που 
αναμένεται ότι μπορεί να φέρει 
επιπλέον έσοδα 1,5 δισ. ευρώ.

Στο πεδίο της απασχόλησης, 
σύμφωνα με έκθεση του ΚΕΠΕ 
-που εποπτεύεται από το υ
πουργείο Οικονομίας- το σύ
στημα κατάρτισης δεν βοηθά 
καθόλου στην εύρεση απασχό
λησης, ούτε και τα μέτρα στήρι
ξης των γυναικών που υλοποιεί 
η κυβέρνηση με την βοήθεια 
των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Επιπλέον σε προγράμματα 
που έχουν καλή πορεία, όπως 
για παράδειγμα ο αναπτυξια
κός νόμος, η αποσύνδεση των 
επιχορηγήσεων από τη δημι
ουργία θέσεων εργασίας έχει ο
δηγήσει πολλές εταιρείες να ε
πιχορηγούνται για επενδύσεις 
εκατομμυρίων ευρώ που δεν δη
μιουργούν ούτε μία νέα θέση 
εργασίας.

ταμεία.
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