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Μέτρα-σοκ για τη δημοσιονομική εξυγίανση έως το 2010

Διετές «πάγωμα» μιαθών - 
οτο Δπμόαιο, προτείνει το

προοΜψεων
ΙΟΒΕ

»  Προτείνεται άνοιγμα των 
κλειστών επαγγελμάτων και 
αγορών και αναβολή της νέας 
μείωσης των φορολογικών 
συντελεστών

ΤΗΣ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΠΙΟΥ

Δ ιετές πρόγραμμα σταθερο
ποίησης της οικονομίας, 
με πάγωμα μισθών και 

συντάξεων και στόχο τη μείωση του 
ελλείμματος κατά 4% του ΑΕΠ 
μέσω μόνιμων μέτρων που θα εδρά
ζονται κυρίως στον περιορισμό των 
δαπανών και δευτερευ- 
όντως στα έσοδα, προ
τείνει το ΙΟΒΕ για την 
έξοδο από την κρίση, 
στις Θέσεις του για την 
Οικονομική Πολιτική, 
τις οποίες παρουσίασε 
χθες σε ειδική εκδήλω
ση. Το πακέτο των μέ
τρων προβλέπει πάγωμα 
όλων των προσλήψεων 
στο δημόσιο τομέα με 
εξαίρεση τους ελ ά χ ι
στους υπαλλήλους με 
εξειδικευμένες γνώσεις, 
αυστηρή συγκράτηση μισθών και 
κάθε είδους αμοιβών, έλεγχο των 
δαπανών κοινωνικής ασφάλισης 
με σταδιακή εξομοίωση των ανα- 
λογιστικών παραμέτρων όλων των 
ταμείων με αυτές του ΙΚΑ αλλά και 
μείωση των συντάξεων, άνοιγμα 
των κλειστών επαγγελμάτων, και 
αποκρατικοποιήσεις.

ΕΣΟΔΑ »  Στο σκέλος των εσόδων, 
προτείνει την αύξηση της φορολο
γίας καυσίμων και τσιγάρων, ώστε 
να προσεγγίσουν με ταχύτερο ρυθ
μό τα κατώτατα όρια που θέτει η 
Ε.Ε., την αναβολή της εξαγγελθεί- 
σας μείω σης τω ν συντελεστών 
φόρου εισοδήματος φυσικών και 
νομικών προσώπων κατά 1% ως το 
2014 και τη θέσπιση περιβαλλοντι
κού φόρου στα αυτοκίνητα συμβα
τικής τεχνολογίας με εισαγωγή 
κινήτρων για την απόσυρσή τους.

Εξάλλου, το ΙΟΒΕ κρούει το 
καμπανάκι για τις ελληνικές τρά
πεζες και προειδοποιεί ότι μπορεί 
να χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια, 
π έρ α ν  τω ν  5 δισ . ευρώ  του 
ν.3723/2008, αν οι πρώτες ενδείξεις 
βελτίωσης του οικονομικού κλίμα
τος (Απρίλιος- Μάιος) δεν οδηγή
σουν σύντομα σε υψ ηλότερους 
ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, 
καθώς κινδυνεύουν να απομειω

θούν περαιτέρω τα ίδια κεφάλαια 
των ελληνικών τραπεζικών ομί
λων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ »  Στο μέτωπο της 
φορολογίας ζητεί την κατάργηση 
των περισσότερων μορφών αυτοτε
λούς φορολόγησης εισοδημάτων, 
των εξαιρέσεων και των εξωλογι- 
στικών προσδιορισμών εισοδήμα
τος, καθώς και την υπαγωγή των 
εισοδημάτων στην ισχύουσα φορο
λογική κλίμακα. Προτείνει την υ
παγωγή των υπηρεσιών δημοσίων 
εσόδων στην εποπτεία ενός υφυ
πουργού επί θητεία και τάσσεται 
υπέρ της συνεργασίας με άλλες 
φορολογικές αρχές του εξωτερικού 

για ανταλλαγή πληρο
φοριών και εμπειριών 
σε θέματα φορολογικής 
νομοθεσίας, πρακτικών 
και μεθόδων αντιμετώ
πισης νέων μορφών φο
ροδιαφυγής.

Προτείνεται
έλεγχος των δαπα

νών κοινωνικής 

ασφάλισης με σταδι

ακή εξομοίωση των 

αναλογιστικών παρα

μέτρων όλων των 

ταμείων με αυτές του 

ΙΚΑ αλλά και μείωση 

των συντάξεων

ΕΛΕΓΧΟΙ »  Επίσης, α
ναφέρει την ανάγκη η
λεκτρονικής ενοποίη
σης σε μία βάση όλων 
των πληροφοριών στις 
οποίες έχουν πρόσβαση 
οι φορολογικές αρχές, 

ενοπο ίησ η ς τω ν εισπρακτικώ ν 
μηχανισμών φορολογικών εσόδων, 
κατάργησης των ελέγχων όλων των 
φορολογικών υποθέσεων και στη 
θέσπιση δειγματοληπτικών ελέγ
χων. Το ΙΟΒΕ ζητεί από την κυβέρ
νηση να υιοθετήσει τις αρχές και 
μεθόδους του ΟΟΣΑ για την αντι
μετώπιση της φοροδιαφυγής που 
προκύπτει από τη χρήση ενδο- 
ομιλικών τιμών (transfer pricing) 
και των μεθόδων ελαχιστοποίησης

01 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥ ΙΟΒΕ
Ο  Πάγωμα προσλήψεων και μισθών στον δημόσιο τομέα

© Δραστική περικοπή του ρυθμού αύξησης των συντάξεων

© Αναβολή της μείωσης του φόρου εισοδήματος στα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα ως το 2014

© Αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα και τα τσιγάρα

© Εξομοίωση των αναλογιστικών παραμέτρων των ασφαλιστικών 
ταμείων με αυτές του ΙΚΑ

© Επιβολή περιβαλλοντικού φόρου στα αυτοκίνητα συμβατικής τε
χνολογίας

© Ανοιγμα κλειστών επαγγελμάτων

© Απόσυρση του κράτους από όλους τους τομείς δραστηριότητας 
που ασκεί ο ιδιωτικός τομέας

© Κατάργηση των περισσότερων μορφών αυτοτελούς φορολόγη
σης εισοδημάτων, των εξαιρέσεων και των εξωλογιστικών 
προσδιορισμών εισοδήματος και υπαγωγή των εισοδημάτων 
στην ισχύουσα φορολογική κλίμακα.

© Μείωση των αμυντικών δαπανών

© Για τον έλεγχο των δαπανών υγείας προτείνεται πιλοτικό πρό
γραμμα δράσεων σε 10 μεγάλα νοσοκομείων το οποίο περιλαμ
βάνει: Λογιστικό έλεγχο, ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για την 
προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

© Αύξηση της φορολογίας των καυσίμων και των τσιγάρων ώστε 
να προσεγγίσουν με ταχύτερο ρυθμό τα κατώτατα όρια που θέ
τει η Ε.Ε.

© Δημιουργία επιτελικού και συντονιστικού κέντρου μεταρρυθμί
σεων που θα αναφέρεται απευθείας στον πρωθυπουργό.

© Αν χρειαστεί να διατεθούν 5 δια ευρώ επιπλέον στις τράπεζες

Γ. Στουρνάρας: Ωρα για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Δημοσιονομική προσαρμογή, ε
μπέδωση υγιούς χρηματοπιστωτι
κού συστήματος και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας είναι οι τρεις 
στόχοι που πρέπει να επιτευ
χθούν για να αντιμετωπίσει η ελ
ληνική οικονομία την κρίση, τόνι
σε στην ομιλία του ο καθηγητής 
Γιάννης Στουρνάρας, επιστημονι
κός διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο οποί
ος επεξεργάστηκε τις θέσεις που 
παρουσίασε χθες το Ιδρυμα.
Η κρίση έχει αναδείξει τα χρόνια 
προβλήματα του τρέχοντος ανα
πτυξιακού προτύπου όπως η χα
μηλή ανταγωνιστικότητα, η "αμη-

λή ένταση ανταγωνισμού στις α
γορές, η αναποτελεσματική και 
ελλειμματική λειτουργία του δη
μόσιου τομέα, τα υψηλά δίδυμα 
ελλείμματα (δημόσιος τομέας - ι
σοζύγιο τρεχουσών συναλλα
γών), υψηλό δημόσιο χρέος, χα
μηλό ποσοστό απασχόλησης, μη 
βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα 
και δυσμενές επιχειρηματικό πε
ριβάλλον. Ο κ. Στουρνάρας τόνι
σε ότι η συνολική ζήτηση στην ελ
ληνική οικονομία διατηρείται σε 
σχετικά υψηλά επίπεδα, αλλά με 
υψηλό κόστος το οποίο θα πλη
ρωθεί στο μέλλον. Υπογράμμισε

Ο καθηγητής Γιάννης 
Στουρ''~«ας, επιστημονικός 
διευθτ ις του ΙΟΒΕ

τω ν  ιδ ίω ν  κ εφ α λ α ίω ν  (th in  
capitalization) ορισμένων πολυε
θνικών εταιρειών.

Ειδικά όσον αφορά στις συντά
ξεις, προτείνει να θεσπιστεί κανό
νας βιωσιμότητας, σύμφωνα με τον 
οποίο η ποσοστιαία μεταβολή της 
μέσης σύνταξης να  υπολείπεται 
τουλάχιστον κατά 1,5% της ποσο
στιαίας μεταβολής του μέσου μισθού 
σε καθένα από τα 13 ασφαλιστικά 
ταμεία. Ζητεί τον έλεγχο των αμυ
ντικών δαπανών με συγχώνευση 
μονάδων, κέντρων εκπαίδευσης, 
τη μείωση τη δύναμης των επιτελι
κών φορέων κ.λπ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ »  Οσον αφορά 
στις δαπάνες Υγείας το ΙΟΒΕ προ
τείνει να εφαρμοστεί ένα πιλοτικό 
πλέγμα δράσεων σε 10 μεγάλα 
νοσηλευτικά ιδρύματα, με στόχο 
ολοκλη ρω μένους ο ικονομικο- 
λογιστικούς ελέγχους από έμπει
ρους ορκωτούς ελεγκτές, ηλεκτρο
νικούς διαγωνισμούς για τις προ
μήθειες, διαμόρφωση συστημάτων 
αποζημίωσης νοσηλευτικών ιδρυ
μάτων με βάση διαγνωστικές κατη
γορίες κ.λπ.

Στις θέσεις του ΙΟΒΕ συγκατα
λέγονται ακόμα η δημιουργία επι
τελικού και συντονιστικού κέντρου 
μεταρρυθμίσεων που θα αναφέρε- 
ται απευθείας στον πρωθυπουργό, 
η απόσυρση του κράτους από τους 
τομείς προϊόντων και υπηρεσιών 
που ήδη παράγονται ανταγωνιστικά 
από τον ιδιωτικό τομέα, η αποζημί
ωση των δημόσιων επιχειρήσεων 
από τον προϋπολογισμό όταν τους 
επιβάλλονται κοινωνικοί στόχοι 
και η σταδιακή εξομοίωση της ερ
γατικής νομοθεσίας ΔΕΚΟ με αυ
τήν του ιδιωτικού τομέα.

την υψηλή εξάρτηση της Ελλάδας 
από τον ξένο δανεισμό και υπεν
θύμισε τα υψηλά επιτοκιακά περι
θώρια δανεισμού του Δημοσίου, 
περίπου 2 εκατοστιαίες μονάδες 
πάνω από τα αντίστοιχα γερμανι
κά. Για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, ο κ. Στουρνάρας 
πρότεινε τη λήψη άμεσων μέτρων 
αποκατάστασης της εμπιστοσύ
νης, που να πείθουν ότι η οικονο
μική πολιτική αίρεται στο ύψος 
των περιστάσεων, διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και αποτελεσμα
τικούς μηχανισμούς εφαρμογής 
των μέτρων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις κλάδοι, κατασκευές, τουρισμός, βιομηχανία (μεταποί

ηση) και υγεία δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα από την εν εξελί

ξει οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα να μειωθεί δραστικά ο αριθ

μός των απασχολούμενων στους συγκεκριμένους κλάδους

ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Χάθηκαν 57.500 
θέοεις εργασίας 
το ά  τρίμηνο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ »  ΚΟΣΤΑΣ ΤΣΑΧΑΚΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχείατης Στατισπκής 
Υπηρεσίας στο πρώτο τρίμηνο του έ
τους χάθηκαν 57,5 χιλιάδες θέσεις 

εργασίας σε κατασκευές, τουρισμό, μεταποί
ηση και υγεία σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
διάστηματου2008. Σης κατασκευές ο αριθμός 
απασχολούμενων μειώθηκε κατά 27,7 χιλιά

δες άτομα, εξέλιξη που εξηγεί σε 
μεγάλο βαθμό γιατί το ποσοστό 
ανεργίας των μεταναστών αυξή
θηκε στο 10,7% υψηλότερα του 
γενικού μέσου όρου. Στη μετα
ποίηση οι απασχολούμενοι μει
ώθηκαν κατά 11,6 χιλιάδες άτομα 
και στον τουρισμό κατά 8,5 χιλιά
δες. Οι ειδικοί θεωρούν όη η ... 
αιμορραγία στον τουρισμό θα 
συνεχισθείκαιεντόςτωνθερινών 
μηνών, γεγονός που θα οδηγήσει 

σε σημαντική αύξηοη της ανεργίας.Επίοης 
συρρίκνωση του αριθμού των απασχολουμέ- 
νων κατά 9,7 χιλιάδες άτομα καταγράφηκε 
και στον κλάδο της υγείας. Ο συνολικός αριθ-

Από το 
σύνολο
ίων ανέργων 

(462.343), ίο  

86,7% αναζητά 

εργασία με πλήρη 

απασχόληση.

μός απασχολουμένων σε όλους τους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε 
στο πρώτο τρίμηνο του έτους στα 4,48 εκατ. 
άτομα και είναι μικρότερος κατά 26.000 σε 
σχέση με πέρυσι. Αξιοσημείωτη είναι η σημα
ντική ενίσχυση της απασχόλησης σε χονδρικό 
και λιανικό εμπόριο (21,7 χιλιάδες) αν και οι 
λιανικές πωλήσεις μειώνονται.

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ »  Επίσης αύξηση της απασχό
λησης (10,3 χιλ.) παρατηρήθηκε και στα επι
στημονικά -τεχνικά επαγγέλματα. Τώρα όσον 
αφορά το ποσοστό ανεργίας αυτός ανέβηκε 
σιο 9,3% στο τέλος του πρώτου τριμήνου από 
8,3% ένα χρόνο πριν.Μάλιστα σύμφωνα με 
όλες οι προβλέψεις και για το 2010, η κατά
σταση αναμένεται να χειροτερέψει.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως ο ΟΟΣΑ 
προβλέπει όπ εντός του 2009 θα φθάσει στο 
9,5% και πως του χρόνου θα «σκαρφαλώσει» 
στο 10,3%.Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 
παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών, 
(18,5%). Για νέες γυναίκες το αντίστοιχο πο
σοστό φθάνει στο 23,1%. Ως προς το επίπεδο 
εκπαίδευσης, το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται

Απασχολούμενοι: στους 10 ισχυρότερους κλάδους της οικονομίας

Αριθμός απασχολούμενων σε χιλιάδες άτομα

Χονδρικο
Α' 3μηνο 2009 837.200

Γ Α'3μηνο 2008 815.500 -

ί<3
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+21.700

διαφορά σε χιλ. άτομα

Γεωργία- Αλιεία
520.000

517.900
+2.100

Δημόσια
Διοίκηση-

Αμυνα

372.800

375.900

Κατασκευές
367.700

395.400

Εκπαίδευση
326.500

322.500

279.700Τουριστικές Ρ  
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237.600Επιστημονικές 
" /  τεχνικές 

α δραστηριότητες I 227.300

229.400
§= Κλάδοι Υγείας &  
g  ί  239.100
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πάνωαπότομέσοποσοστόσεόσουςδενέχουν και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (10,5%). Το
πάει καθόλου σχολείο (14,5%), στους απόφοι- χαμηλότερο καταγράφεται στους κατόχους
τους ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής διδακτορικού ή μεταπτυχιακού (5,7%) και 
εκπαίδευσης (11,0%), καθώς και σε όσους έ- στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαί- 
χουν τελειώσει το τριτάξιο γυμνάσιο (10,9%) δευσης (5,9%).
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Μπες στην πιο τρελή δημοπρασία,

δώσε τη χαμηλότερη μοναδική προσφορά
και κάν’ το δικό σου!

0 Παρασκευάς Γιαννάκος 
απέκτησε το ΝΟΚΙΑ Ν96
καταΒάλοντας 
μόνο 1,48€ !! ί  
Αυτή ήταν π χαμηλότερη 
και μοναδική τιμή!! κ Α Α ,

0 Σόλων Παπαδημητρίου
απέκτησε την τηλεόραση

LCD SAMSUNG 46
καταΒάλοντας 

μόνο 7 ,3 4 € Η !  
Αυτή ήταν η χαμηλότερη 

και μοναδική τιμή!!


