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Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
την έκδοση τριετών ή πενταετών 
ομολόγων για την αναχρηματοδότηση 
του χρέους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφανθεί 
εάν το έλλειμμα του 2008 στην Ελλάδα 
είναι τελικά πάνω από ι % .
Σε αυτή την περίπτωση, θα κινήσει 
τη διαδικασία επιτήρησης.

Μάρτιος
Λήγουν ομόλογα άνω
των ίο  δισεκατομμυρίων ευρώ
και το Δημόσιο θα πρέπει να φροντίσει
την αναχρηματοδότηση του χρέους
με την έκδοση νέων τίτλων.

Η Eurostat θα επιβεβαιώσει 
με την έκθεσή της τη δημοσιονομική 
κατάσταση της Ελλάδας για το 2008, 
οριστικοποιώντας ή μη την επιτήρηση 
της οικονομίας.

Εξαντλητική η συζήτηση του Προϋπολογισμού στη Βουλή, 
αλλά τα δύσκολα για την ελληνική οικονομία είναι μπροστά

μάτων. Επιπλέον, η κυβέρνηση της 
χώρας στην προσπάθειά της να αυ
ξήσει τα κρατικά έσοδα προχώρησε 
σε αύξηση της φορολογίας.

Αν και ο πρωθυπουργός της χώ
ρας Φέρεντς Γκιούρτσανι είχε αρ
χικά δηλώσει ότι η προσφυγή στο 
Δ Ν Τ  θα αποτελούσε την έσχατη 
λύση, τώρα βρίσκεται κάτω από τη 
δαμόκλειο σπάθη και της Ευρωπα
ϊκής Ενωσης, η οποία υποχρεώνει 
την Ουγγαρία σε «συμμάζεμα» των 
δημοσιονομικών της.

«Ενεση» ρευστότητας ύψους 2,ι 
δισ. δολαρίων έλαβε από το ΔΝ Τ και 
η Ισλανδία μετά τη χρηματοπιστω
τική κατάρρευση και τη «βουτιά» 
του νομίσματος της.

Επιπλέον, 2,5 δισ. δολάρια δόθη
καν στη χώρα ω ς βοήθεια από τη 
Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβη
γία και τη Δανία, παρά τις αρχικές 
διαβεβαιώ σεις του πρωθυπουρ
γού Γκέιρ Χαάρντε ότι η Ισλανδία 
δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώ
χευσης.

Οι πρωθυπουργοί Ουγγαρίας 
(πάνω) και Ισλανδίας (κάτω) 
βρέθηκαν στην ανάγκη του ΔΝΤ.

Οι napoxes και οι φόροι
Οι ενισχύσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους 
και κοινωνικά ασθενείς. Ποιοι θα πληρώσουν 

τα 7,ι δισ. ευρώ των επιπλέον εσόδων

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ
Επιπλέον δαπάνη ύψους 3,9 δισ. ευρώ 
έχει προϋπολογισθεί ότι θα καταβλη
θεί το 20 0 9  για αυξήσεις σε μισθούς 
και συντάξεις υπαλλήλων και λειτουρ- 
γώντου Δημοσίου, για εισοδηματικές 
ενισχύσεις σε χαμηλοσυνταξιούχους, 
τριτέκνους, πολυτέκνους, ανέργους 
και φτωχές οικογένειες, καθώς και 
για άλλες χρηματοδοτήσεις με κοινω
νικούς σκοπούς. Για τις βασικότερες 
κατηγορίες δαπανών ο Προϋπολογι
σμός προβλέπει τα εξής:

Μισθοί και συντάξεις: Οι δαπάνες 
για αποδοχές σε υπαλλήλους και λει
τουργούς του Δημοσίου -  εν ενεργεία 
και συνταξιούχους -  προβλέπεται να 
αυξηθούν κατά ίο ,2 %  ή κατά 2,34 δισ. 
ευρώ, στα 25,2 δισ. ευρώ το 2009- 

Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική 
προστασία: Τα κονδύλια της κατηγορί
ας αυτής θα καλύψουν την περίθαλψη 
των ασφαλισμένων του Δημοσίου, τις 
ανάγκες των ασφαλιστικών ταμείων, 
την καταβολή του ΕΚΑΣ και τα επιδό
ματα πολυτέκνων και τριτέκνων. Από 
το νέο έτος ενεργοποιείται, εξάλλου, το 
ΕθνικόΤαμείο Κοινωνικής Συνοχής. Η 
αρχή θα γίνει με ειδικές ενισχύσεις σε 
ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους.

Οι επιχορηγήσεις στους ασφαλιστι
κούς οργανισμούς και οι δαπάνες για 
την κοινωνική προστασία προβλέπε- 
ται να αυξηθούν το 20 0 9  κατά 15,3%  
ή κατά ι,57 δισ. ευρώ σε σχέση με το

προηγούμενο έτος και να ανέλθουν σε 
13T7 δισ. ευρώ. Η ενίσχυση αυτή προο
ρίζεται κυρίως για:
■  Αύξηση των αγροτικών συντάξεων. 
Η βασική (κατώτατη) σύνταξη του ΟΓΑ 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 6%  περί
που, από 330 ευρώ το μήνα σήμερα σε 
350 ευρώ το μήνα από την ιη/ι/2θθ9.
■  Την αύξηση του ΕΚΑΣ. Το ανώτα
το ποσό του επιδόματος αναμένεται 
να αυξηθεί περίπου κατά ίο  ευρώ 
και να ανέλθει σε 240 ευρώ από την 
ιη/1/2009.
■  Την καταβολή των επιδομάτων

πρόνοιας συνολικού ύψους 688 εκατ. 
ευρώ.
■  Τη χορήγηση του πολυτεκνικού επι
δόματος και στις τρίτεκνες οικογένει
ες, με συνολικό κόστος της τάξης των 
235 εκατ. ευρώ.
■  Την καταβολή 790 εκατ. ευρώ (3,78% 
των εσόδων από τον ΦΠ Α) στο Ασφα
λιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενε
ών, που συστήνεται στο πλαίσιο της 
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.
■  Τη χρηματοδότηση του Εθνικού Τα
μείου Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΑΚΣ).

Από την άλλη πλευρά, επιπλέον φό
ρους συνολικού ύψους 7,ι δισ. ευρώ 
θα κληθούν να πληρώσουν το 2009 
περίπου 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά

και 2 0 0 .0 0 0  νομικά πρόσωπα, με 
βάση τις προβλέψεις του νέου Κρα
τικού Προϋπολογισμού. Αναλυτικά, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Προ
ϋπολογισμού:

ι. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και μικρο- 
μεσαίοι επαγγελματίες θα υποχρεω
θούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους 
ι,ι δισ. ευρώ για τα εισοδήματά τους. 
Στην υλοποίηση της πρόβλεψης αυτής 
θα συντελέσουν τα ακόλουθα μέτρα:

α) Η μη τιμαριθμοποίηση της φορο
λογικής κλίμακας, με βάση την οποία 
θα υπολογίζονται το 2009 οι κρατήσεις 
φόρου από μισθούς και συντάξεις.

β) Η κατάργηση του αφορολογήτου 
ορίου και η επιβολή φόρου ι ο %  από 
το πρώτο ευρώ μέχρι τα 10.500 ευρώ 
του καθαρού ετησίου εισοδήματος για 
ι.ο ο ο .ο ο ο  μικρομεσαίους επιτηδευ-

ματίες και ελεύθερους επαγγελματίες. 
Η επιβάρυνση αυτών έχει εκτιμηθεί ότι 
θα ανέλθει σε 6οο εκατ. ευρώ.

2. Ανώνυμες Εταιρίες, ΕΠΕ, Ομόρ- 
ρυθμες-Ετερόρρυθμες Εταιρίες και 
λοιπά νομικά πρόσωπα θα καταβά
λουν φόρους εισοδήματος αυξημέ
νους κατά 665 εκατ. ευρώ.

3. Καταναλωτές και επιχειρήσεις 
οποιοσδήποτε μορφής θα πληρώσουν 
Φ Π Α περισσότερο κατά 2 δισ. ευρώ και 
φόρους κατανάλωσης για καύσιμα, 
τσιγάρα και ποτά αυξημένους κατά 
829 εκατ. ευρώ.

4· Ιδιοκτήτες ακινήτων: Προβλέπε- 
ται αύξηση επιβαρύνσεων κατά 650 
εκατ. ευρώ.

Η επιβάρυνση μικρομεσαίων και ελεύθερων 
επαγγελματιών θα ανέλθει στα 6οο εκατ. ευρώ

Τ I φόρους θα πληρώσουμε ΤΟ 2009 (τα ποσά σε εκατ. ευρώ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ Εκτιμήσεις

2008
Προβλέψεις
200 9

Διαφορά
2009/2008

Φ Π Α  σε αγαθά και υπηρεσίες 18.835 20.850 +2.015
Φόροι εισοδήματος σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ατομικές 
εμπορικές επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες Π.065 12.170 +1.105
Φόροι στα κέρδη των νομικών προσώπων 4-705 5-370 +665
Φόροι στα εισοδήματα από μετοχές, ομόλογα, ρέπος κ.λπ. 1-570 2.040 +470
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης καυσίμων 3-718 4-450 +732
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε ποτά-τσιγάρα 2.883 2.980 +97
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1.025 1.065 +40
Φόρος ασφαλίστρων 350 38ο +30
Φόροι στην κατοχή ακίνητης περιουσίας 1.120 1-770 +650
Αμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών 2.46ο 3-460 +1.000
Εμμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών 610 785 +175
Λοιποί άμεσοι και έμμεσοι φόροι 2-355 2-550 +195


