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Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κ. Ζαν Κλονι Τρισέ βλέπει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να έχουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο μάλιστα ενδέχεται να επιδεινωθεί.

Τον δρόμο για ιον μηχανισμό 
στήριξης δείχνει και ο κ  Τρισέ
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, δήλωσε ο επικεφαλής της ΕΚΤ

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Νέες ανησυχίεε προκάλεσε η δήλω
ση του προέδρου τηε Ευρωπάίκήε Κε- 
ντρικήε Τράπεζαε (ΕΚΤ) κ. Ζαν -Κλο- 
νχ Τρισέ, στο περιθώριο του χθεσι
νού Ευιτ^ππιρ, ο οποίοε ανέφερε ό
τι οι ελληνικέε τράπεζεε συνεχίζουν 
να έχουν σοβαρό πρόβλημα ρευ- 
στότηταε το οποίο μάλιστα ενδέχε
ται να επιδεινωθεί. Η ΕΚΤ θα συνε
χίσει να δέχεται τα κρατικά ομόλο
γα χαμηλήε αξιολόγησηε και το 2011 
ωε δώρο προε την Ελλάδα και θα τα 
εξαιρέσει από τιε νέεε κυρώσειε που 
αφορούν τουε τίτλουε χαμηλήε βαθ- 
μολογίαε, σημείωσε ο κ. Τρισέ. Ωστό
σο, συμπλήρωσε ότι «παρόλα αυτά, 
η κατάσταση τηε ρευστότηταε των 
ελληνικών τραπεζών παραμένει δύ
σκολη και θα μπορούσε να επιδει
νωθεί», καθώε οι «ενστάσειε στιε χρη- 
ματαγορέε παραμένουν».

Η δήλωση αυτή μεταφράστηκε α
πό αναλυτέε ωε μέσο άσκησηε πίε- 
σηε προε την Ελλάδα, αλλά και προε 
όσεε χώρεε κωλυσιεργούν, όπωε η 
Γερμανία, για να ενεργοποιήσει ά
μεσα τον μηχανισμό στήριξηε και να 
προωθήσει τα σκληρά μέτρα που θα 
επιβάλλουν Ε.Ε., ΕΚΤ και Διεθνέε Νο
μισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Αλλωστε, α
πό Δευτέρα θα ξεκινήσουν με κάθε 
επισημότητα οι διαπραγματεύσειε 
τόσο για το ποια θα είναι εν τέλει τα 
μέτρα αυτά, όσο και το μέγεθοε και 
τουε όρουε τηε οικονομικήε βοήθει- 
αε που θα λάβει η Ελλάδα, με την έ
λευση του τριμερούε κλιμακίου των 
επιτηρητών στην Αθήνα (Κομισιόν, 
ΕΚΤ και ΔΝΤ). Ετσι, κάποιοι θεώρη
σαν ότι ο κ. Τρισέ έσπευσε χθεε να 
φέρει σε δύσκολη διαπραγματευτική 
θέση την ελληνική κυβέρνηση.

Επίσηε, η τοποθέτηση του κ. Τρι
σέ συνδυάστηκε και με τιε δηλώσειε 
του κ. Ε. Νοβότνι, μέλοε του διοικη
τικού συμβουλίου τηε ΕΚΤ. Ο τε- 

•ταίοε υποστήριξε ότι κατά τη 
. ¿μη του «η Ελλάδα έχει ήδη ξεκι

νήσει τιε συζητήσειε για την ενερ
γοποίηση του σχεδίου. Δεν είναι μό
νον θεωρητικέε, αλλά και πρακτικέε». 
Παρόμοια ήταν και η δήλωση τηε υ
πουργού Οικονομικών τηε Ισπανίαε
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Οροι του μηχανισμού 
στήριξης της Ελλάδας
Τα δύο τρίτα  τω ν  δανείων θα χορηγηθούν 
από τ ις  χώ ρες τη ς Ευρωζώνης, 
με βάση τις  συμμετοχές τους 
σ το  κεφάλαιο τη ς  Ευρωπαϊκής Κ εντρ ικής 
Τράπεζας, και το  υπόλοιπο από το  Δ ιεθ νές  
Νομισματικό Ταμείο

Επιτόκιο
Για διμερή δάνεια από τις χώρες της Ευρωζώνης 
διάρκειας έως τρία έτη: χο κυμαινόμενο επιτόκιο που θα 
καθοριστεί με βάση το επιτόκιο EURIB0R τριών μηνών, ενώ 
χο σταθερό επιτόκιο θα βασιστεί στο επιτόκιο swap EURIB0R 
των ανάλογων διαρκειών των δανείων. Σε αυτό προστίθεται 
3 %  (spread Ε.Ε.), συν 0,15% με 0,5%  για διαχειριστικά 
έξοδα. Δηλαδή, κοντά στο 5 %  για σταθερό και στο 3,7% για 
κυμαινόμενο.
Για δάνεια διάρκειας άνω των τριών ετών:
Το παραπάνω επιτόκιο προσαυξημένο κατά 1 μονάδα 
Δάνεια από το ΔΝΤ: επιτόκιο χαμηλότερο του κυμαινόμενου 
επιτοκίου της Ε.Ε. (3,7%).

Εκταμίευση δανείων
Αίτηση της Ελλάδας θα αξιολογηθεί από την ΕΚΤ (θα παρέχει τα 
δάνεια) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (θα συντονίσει τα διμερή 
δάνεια), με τις χώρες της Ευρωζώνης να δίνουν την έγκριση.

Προϋποθέσεις
Περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος από 12,7% 
του 2009 στο 8,7% μέχρι το τέλος του έτους.

15
Από ΤΟ ΔΝΤ

Χρονικό διάστημα μεταξύ αίτησης 
και πληρωμής δανείων
Για τα διμερή δάνεια απαιτείται κοινοβουλευτική έγκριση, 
ωστόσο οι κυβερνήσεις έχουν επιταχύνει τη διαδικασία μέσω 
κοινοβουλευτικών οικονομικών επιτροπών- ζήτημα ημερών 
Για τα δάνεια από το ΔΝΤ: αρκετά γρηγορότερα σε σχέση 
με τα διμερή δάνεια.

το ποσό 
δανεισμού θα 
κυμαίνεται από 
12,5 δισ. έως 
15 δισ. δολ. 
μέχρι το 2013

Εμπόδια
Γερμανός 
οικονομολόγος 
είχε τονίσει ότι 
θα αμφισβητήσει 
νομικά τη 
συνταγματικότητα 
του μηχανισμού 
στήριξης, ωστόσο 

πηγή

ΠΗΓΗ: Reuteri’' '

κίνδυνος να χαθεί 
η υπόθεση.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

κ. Ελεναε Σαλγκάδο, που ανέφερε πωε 
«η Ελλάδα έκανε τα πρώτα βήματα, 
αλλά εξαρτάται από αυτούε να συ- 
νεχίσουν».

Πάντωε, οι υπουργοί Οικονομι
κών κράτησαν χαμηλούε τόνουε 
χθεε σχετικά με το ζήτημα τηε Ελλά- 
δαε. Αν και απασχόλησε το Ε ι ιγ ο - 

§Γουρ, ο προεδρεύων του συμβουλί
ου, κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ επισήμα- 
νε ότι «δεν συζητήθηκε εκτενώε». 
Ωστόσο, πρόσθεσε πωε οι υπουργοί 
Οικονομικών τηε Ευρωζώνηε κατέ
ληξαν σε συμφωνία για τη σύσταση 
μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισηε 
κρίσεων και ότι τα μέλη τηε Ζώνηε 
του Ευρώ βολιδοσκοπήθηκαν σχετι
κά με τιε τεχνικέε και νομικέε προε- 
τοιμασίεε που απαιτούνται εφόσον ε
νεργοποιηθεί ο μηχανισμόε στήριξηε. 
Ξεκαθάρισε όμωε για μία ακόμα φο
ρά, ότι η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει την

Αν η Ελλάδα χρειαστεί 
βοήθεια, θα δοθούν 
δανειακές εγγυήσεις 
από τη Γερμανία 
και όχι κεφάλαια από 
τον προϋπολογισμό, 
είπε ο υπ. Οικονομικών 
της χώρας.
ενεργοποίηση του σχεδίου και ότι δεν 
υπάρχουν ενδείξειε πωε θα το ζητή
σει σήμερα (σ.σ. χθεε). Ο αρμόδιοε κοι- 
νοτικόε επίτροποε κ. Ολι Ρεν επισή- 
μανε το πόσο ισχυρή είναι η απόφαση 
τηε περασμένηε Κυριακήε για την 
Ελλάδα.

Από την πλευρά τηε Γερμανίαε, 
«φωτιέε» άναψε η δήλωση του υ
πουργού Οικονομικών τηε κ. Β. Σόι- 
μπλε, που σε ραδιοφωνική του συ
νέντευξη υποστήριξε πωε αν η Ελλά
δα χρειαστεί βοήθεια, θα δοθούν δα- 
νειακέε εγγυήσειε από τη  Γερμανία 
και όχι κεφάλαια από τον προϋπο
λογισμό. Ωστόσο, ο υφυπουργόε Οι
κονομικών τηε χώραε, κ. Γιοργκ 
Ασμουσεν -που εκπροσώπησε τη

Γερμανία στο Eurogroup- υποστήριξε 
ότι «οι διαπραγματεύσειε για το 
πρόγραμμα θ’ αρχίσουν τώρα με ΔΝΤ, 
Κομισιόν και ΕΚΤ» και πρόσθεσε πωε 
«στηρίζουμε αυτέε τιε διαπραγμα- 
τεύσειε. Αν προκύψει ανάγκη και με 
τη ν ομόφωνη συμφωνία του 
Eurogroup στο τελικό στάδιο ή ακόμα 
και τω ν ηγετών τω ν κυβερνήσεων, 
θα είμαστε σε θέση να δράσουμε». 
Να σημειωθεί ότι η δήλωση αυτή ήρ
θε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση εγ
γράφου τηε Morgan Stanley στο ο
ποίο αποτυπώνονταν σενάρια που ή
θελαν τη Γερμανία να αποχωρεί από 
την Ευρωζώνη.

Νέα άνοδος του spread
Μέσα στο κλίμα αυτό, οι αγορέε ο

δήγησαν σε άνοδο το 8pread των 1 θε
τώ ν  ομολόγων. Χθεε, κινούνταν 
στην περιοχή τω ν 430 μονάδων βά- 
σηε, από περίπου 400 μονάδεε που 
έκλεισε την Πέμπτη. Ανεξαρτήτωε 
του αν και πότε θα προσφύγει η Ελλά
δα στην οικονομική βοήθεια από ΔΝΤ 
και Ε.Ε., ο Οργανισμόε Διαχείρισηε 
Δημοσίου Χρέουε, συνεχίζει να ε- 
κτελεί το δανειακό πρόγραμμα τηε 
χώραε. Οπωε ανακοίνωσε χθεε, την 
ερχόμενη Τρίτη θα δημοπρατήσει έ
ντοκα γραμμάτια 3 μηνών με στόχο 
να αντλήσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Το 
ποσό αυτό αν προστεθεί και στα 2 
δισ. ευρώ που δανείστηκε η Ελλάδα 
την εβδομάδα αυτή, τότε μειώνει τιε 
δανειακέε ανάγκεε του Μαΐου στα 7,6 
δισ. ευρώ, από 11,6 δισ. ευρώ που ή
ταν την περασμένη Δευτέρα.

Ομωε, φαίνεται ότι έχει δημιουρ- 
γηθεί κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφο
ρά την έκδοση ομολόγων σε δολάρια 
που προγραμμάτιζε το υπουργείο 
Οικονομικών. Ο επικεφαλήε του 
ΟΔΔΗΧ, κ. Π. Χριστοδούλου, μιλώνταε 
στο ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων 
JUi (και αναμετέδωσε το Reutere) ση
μείωσε πωε δεν είναι σίγουροε εάν η 
χώρα θα εκδώσει δολαριακά ομόλο
γα, υποδηλώνονταε ότι ο Οργανισμόε 
θα λάβει τιε αποφάσειε αφού αξιο
λογήσει την όρεξη τω ν επενδιίτών 
στιε ΗΠΑ, μετά το roactehow που θα 
πραγματοποιηθεί την ερχόμενη ε
βδομάδα.

Μείωση εσόδων

Κατά 1,08 δισ. ευρώ ή 36,8% 
αυξήθηκε το έλλειμμα του κρα
τικού προϋπολογισμού τον 
Μάρτιο του 2010 σε σχέση με 
τον ίδιο περυσινό μήνα, σύμ
φωνα με τα στοιχεία της Τραπέ- 
ζης της Ελλάδος (ΤτΕ), που ανα
κοινώθηκαν χθες. Ωστόσο, στο 
πρώτο τρίμηνο το έλλειμμα εί
ναι μειωμένο κατά 10,6% ή κα
τά 676 εκατ. ευρώ. Τον Μάρτιο 
εκτροχιάστηκε ο προϋπολογι
σμός τόσο στο σκέλος των εσό
δων, όσο και σε αυτό των δαπα
νών, και για τον λόγο αυτό το υ
πουργείο Οικονομικών έχει ζη
τήσει από τις εφορίες να καλύ- 
ψουν τις απώλειες που έχουν 
καταγραφεί εντός του Απριλίου. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΤτΕ, φέτος τον Μάρτιο, τα έσο
δα μειώθηκαν κατά 14,2% οε 
σχέση με τον Μάρτιο του 2009 
και διαμορφώθηκαν στα 3,3 δισ. 
ευρώ. Οι δαπάνες έφτασαν τα 
6,4 δισ. ευρώ από 5,9 δισ. ευ
ρώ (αύξηση 8,5%). Στην ανακοί
νωσή της, όμως, η ΤτΕ επιση
μαίνει ότι η εικόνα αυτή οφείλε
ται στο ότι τα έσοδα από ΦΠΑ 
(513,68 εκατ. ευρώ) εισπράχθη- 
καν τον Απρίλιο εξαιτίας της αρ
γίας του Πάσχα.
Επίσης, οι δαπάνες είναι αυξη
μένες, καθώς το δώρο του Πά
σχα (περίπου 500 εκατ. ευρώ) 
κατεβλήθη τον Μάρτιο, ενώ πέ
ρυσι είχε πληρωθεί τον Απρίλιο. 
Ετσι, το έλλειμμα τον Μάρτιο 
του 2010 ανήλθε στα 4,03 δισ. 
ευρώ από 2,95 δισ. ευρώ πέρυ
σι τον ίδιο μήνα.
Στο πρώτο τρίμηνο η κατάσταση 
είναι καλύτερη. Το έλλειμμα υ
ποχώρησε στα 5,6 δισ. ευρώ α
πό 6,3 δισ. ευρώ πέρυσι στο 
πρώτο τρίμηνο. Τα έσοδα έμει
ναν σχεδόν αμετάβλητα (11,79 
δισ. ευρώ πέρυσι σε 11,76 δισ. 
ευρώ φέτος), ενώ οι δαπάνες 
μειώθηκαν στα 15 δισ. ευρώ φέ
τος από 15,3 δισ. ευρώ πέρυσι. 
Στη μείωση του ελλείμματος έ
χει συμβάλει και η περικοπή 
του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ), με το καθα
ρό αποτέλεσμα του ΠΔΕ να δί
νει έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ φέ
τος από 2,4 δισ. ευρώ πέρυσι 
στο πρώτο τρίμηνο. Από την άλ
λη πλευρά, το έλλειμμα έχει ε
πιβαρυνθεί φέτος από την αύ
ξηση των δαπανών για τόκους 
(2,7 δισ. ευρώ φέτος, από 2,4 
δισ. ευρώ πέρυσι).

Επιταχύνεται το σχέδιο απελευθέρωσης του κλάδου των φορτηγών
Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ

Ανακοινώσεις για τιε νέεε ρυθμΐσειε 
που θα οδηγήσουν στο άνοιγμα 
του κλάδου τω ν φορτηγών αναμέ
νονται τιε προσεχείε ημέρεε από το 
αρμόδιο υπουργείο Υποδομών, Με
ταφορών και Δικτύων. Οι εξελΐξειε 
στην οικονομία οδήγησαν στην α- 
π ση το θεσμικό πλαίσιο να έχει 
οριστικοποιηθεί έωε το καλοκαίρι, 
παρά το γεγονόε ότι αρχικώε το χρο
νοδιάγραμμα είχε τοποθετήσει την 
ολοκλήρωση του σχεδίου το φθινό
πωρο. Στόχοε είναι να διακρίνει η 
Ε.Ε. ότι προωθούνται άμεσα και έ
μπρακτα οι μεταρρυθμίσειε που κι
νούνται προε την κατεύθυνση τηε ε- 
ξάλειψηε των στρεβλώσεων στην ελ
ληνική αγορά. Πληροφορίεε ανα
φέρουν ότι στουε σχεδιασμούε τηε 
κυβέρνησηε περιλαμβάνεται η δυ
νατότητα χορήγησηε νέων αδειών

για φορτηγά σταδιακά, και αρχικώε 
σε αρκετά περιορισμένο αριθμό. 
Παράλληλα κρίνεται επιτακτική η α
πελευθέρωση του κομίστρου, το ο
ποίο αυτή τη στιγμή ορίζεται από το 
κράτοε, καθώε από τη  μια πιέζει η 
Ε.Ε. και από την άλλη η εμπειρία έ
χει δείξει ότι είναι ο μόνοε δρόμοε 
για ουσιαστική απελευθέρωση του 
κλάδου. Το άνοιγμα του κλάδου σε 
άλλεε ευρωπαϊκέε χώρεε έχει οδη
γήσει σε μείωση τω ν τιμών έωε και 
25% και ενίσχυση τηε απασχόλησηε 
ακόμη και κατά 20%.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία
Στιε αλλαγέε που προωθούνται 

περιλαμβάνεται η αναδιοργάνωση 
του κλάδου σε νέα πρότυπα, με βά
ση και πάλι την ευρωπαϊκή εμπει
ρία. Μία από τιε σκέψειε που επε
ξεργάζονται τα συναρμόδια υπουρ
γεία είναι η οργάνωση του κλάδου

Η χορήγηση νέων 
αδειών θα γίνει 
σταδιακά και αρχικώς 
σε αρκετά
περιορισμένο αριθμό.

σε εταιρείεε, ωστόσο οριστικέε α- 
ποφάσειε δεν έχουν ληφθεί ακόμη.

Στιε περισσότερεε ευρωπαϊκέε 
χώρεε (Ε.Ε.-15) η διαδικασία που α
κολουθήθηκε για την απελευθέρωση 
τηε αγοράε ήταν η σταδιακή κα
τάργηση τω ν αδειών στο επάγγελμα 
του μεταφορέα και η απελευθέρωση 
του κομίστρου. Παράλληλα η αύξη
ση έκδοσηε νέων αδειών πραγμα
τοποιήθηκε σε ένα βάθοε χρόνου α
πό δύο έωε δέκα έτη. Μοναδική ε
ξαίρεση αποτέλεσε η Ιταλία, στην ο

ποία δεν αυξήθηκε ο αριθμόε των α
δειών αλλά η μεταφορική ικανότητα 
τηε κάθε άδειαε, επιφέρονταε πα
ρόμοιο αποτέλεσμα. Αμεση συνέπεια 
τηε απελευθέρωσηε σε όλεε τιε χώ
ρεε τηε Ε.Ε. ήταν, πέρα από τη μεί
ωση τω ν τιμών, η βελτίωση τω ν πα
ρεχόμενων υπηρεσιών και η ενί
σχυση τηε οδικήε ασφάλειαε λόγω 
τηε ανανέωσηε του στόλου. Αξίζει να 
σημειωθεί επίσηε ότι στην Ελλάδα με
τράμε έναν από τουε γηραιότερουε 
στόλουε βαρέων οχημάτων, που έχει 
σκαρφαλώσει στα 18 έτη. Ακόμη και 
σε περίπτωση που ιδιοκτήτηε αντι
καταστήσει το όχημά του, απευθύ
νεται συνήθωε στην αγορά μετα
χειρισμένων λόγω απουσίαε κινή
τρων αντικατάστασηε του στόλου. Ο 
γηρασμένοε στόλοε αποτελεί επιβα- 
ρυντικό παράγοντα για το περιβάλ
λον, λειτουργεί σε βάροε τηε οδικήε 
ασφάλειαε με δεδομένο ότι τα βαρέα

οχήματα εμπλέκονται στο 40% των 
δυστυχημάτων που σημειώνονται 
στουε ελληντκούε δρόμουε, ενώ αυ
ξάνει τον χρόνο διακίνησηε τω ν α
γαθών. Η πλειονότητα (69,7%) τω ν 
μεταχειρισμένων φορτηγών είναι 
Δ.Χ., ενώ όσον αφορά τα καινούργια 
οχήματα, τη  μερίδα του λέοντοε κα
τέχουν τα Ιδιωτικήε Χρήσηε (57,2%).

Μεγάλες αντιδράσεις
Οι αντιδράσειε τω ν ιδιοκτητών 

φορτηγών αναμένονται μεγάλεε, 
καθώε από τιε έωε τώρα συνομιλίεε 
φαίνεται ότι αντιδρούν σθεναρά σε 
κάθε ενδεχόμενο «ανοίγματοε» τηε 
αγοράε, λόγω τηε άτυπηε υπεραξίαε 
που έχουν αποκτήσει οι άδειεε που 
απλώε μεταβιβάζονται χωρίε δυνα
τότητα έκδοσηε νέαε. Συγκεκριμένα 
η άδεια ενόε φορτηγού Δ.Χ. αποτι- 
μάται από 80.000 ευρώ έωε και 
350.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθοε

και το είδοε του οχήματοε. Οι ακρι- 
βότερεε άδειεε αυτή τη στιγμή ε- 
κτιμάται ότι είναι αυτέε τω ν φορ
τηγών βυτίων υγρών καυσίμων. Συ
νολικά κυκλοφορούν περίπου 33.200 
φορτηγά Δ Χ ,  1,5 εκατ. φορτηγά Ι.Χ. 
(άνω τω ν 4 τόνων), 1.271 φορτηγά 
βυτία υγρών καυσίμων Δ.Χ. και 680 
Ι.Χ. φορτηγά βυτία υγρών καυσίμων 

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα 
κλάδοε τω ν  οδικών μεταφορών ε- 
κτελεί το 98% του συνολικού υπε
ραστικού μεταφορικού έργου τηε χώ
ραε, λόγω απουσίαε εκτενούε και α
ξιόπιστου σιδηροδρομικού δικτύου 
το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει 
εναλλακτική λύση για τιε εμπορευ- 
ματικέε μεταφορέε. Παράλληλα, μέ
σω του ίδιου κλάδου διακινείται το 
12,4% του όγκου και το 46,3% τηε 
αξίαε τω ν  εξαγωγών, το 14% και 
42,9% του όγκου και τηε αξίαε τω ν 
εισαγωγών αντίστοιχα.
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Σε τέσσερα στάδια θα ολοκληρωθεί 
το «ψαλίδισμα» των συντάξεων
Αντιδράσεις συνδικάτων στο «σκληρό» νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση

Τις αντιδράσεις των συνδικάτων προκαλεί το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Την ¡δια στιγ
μή, μέλη της κυβέρνησης αρχίζουν να αποστασιοποιούνται από τις ρυθμίσεις Λοβέρδου, υπογραμμίζοντας ότι δεν 
πληροφορήθηκαν αναλυτικά στη συνεδρίαση της Πέμπτης όλο το πακέτο.

Γης ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

•νιέτρα σε τέσσερις δόσεις, το  2010 
με περικοπέε στις «υψηλές» συ
ντάξεις τω ν  1.400 ευρώ, το 2011 (ο
πότε και ενεργοποιούνται οι δια
τάξεις του νόμου Πετραλιά), το 2013 
(με τη ν έναρξη του νέου τρόπου υ
πολογισμού συντάξεων) και το 
2018 με την καταβολή της βασικής 
σύνταξης τω ν  360 ευρώ (βάσει ει- 

γ σοδηματικών κριτηρίων), περι
λαμβάνει το σχέδιο νόμου για το  α
σφαλιστικό που παρουσιάστηκε 
τη ν  Πέμπτη στο υπουργικό συμ
βούλιο και προκάλεσε ήδη τις α
ντιδράσεις της ΓΣΕΕ.

Ηδη μία ημέρα μετά τη  συνε
δρίαση του υπουργικού συμβουλί
ου, μέλη της κυβέρνησης αρχίζουν 
να αποστασιοποιούνται από τις 
ρυθμίσεις Λοβέρδου, υπογραμμί
ζοντας ότι δεν πληροφορήθηκαν α- 
Ιταλυτικά στη  συνεδρίαση όλο το  
πακέτο. Σε αυτό περιλαμβάνουν και 
τη ν ειδική εισφορά, τύπου ΛΑΦΚΑ, 
η οποία θα αρχίσει να  ισχύει από 
το ν  Νοέμβριο του 2010 και θα ε
πιβαρύνει όλες τις συντάξεις άνω 
τω ν  1.400 ευρώ.

Από τα Ταμεία που παρουσιάζουν 
οικονομικά προβλήματα θα ξεκι
νήσει νωρίτερα η εφαρμογή του νέ
ου τρόπου υπολογισμού της σύ
νταξης και η μείωση του ποσοστού 
αναπλήρωσης. Κατ’ αυτόν τον  τρό
πο μελετάται να επιβληθεί ήδη 
στον ΟΑΕΕ, από το 2011 ή το 2013, 
μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης 
τω ν  συντάξεων τουλάχιστον κατά 
1 ποσοστιαία μονάδα. Για τα λοιπά 
Ταμεία, με τον νέο τρόπο υπολογι
σμού της σύνταξης (συντελεστές α- 
νταποδοτικότητας) θα υπολογίζονται 
ημέρες εργασίας που έχουν διανυ- 
θεί από το 2013 και μετά (το πιο 
σκληρό σενάριο προβλέπει από το 
2008), αλλά μόνο για τους ασφαλι
σμένους που θα θεμελιώσουν δι
καίωμα συνταξιοδότησης μετά το

Στο 2,5% ορίζεται, τελικώς, το  πριμ 
συντάξεων για κάθε έτος μετά τη συ
μπλήρωση της 35ετίας, όπως προ
βλέπει το νομοσχέδιο. Επίσης, θε
σμοθετείται η υποχρεωτική ασφά
λιση και για τη  δεύτερη εργασία, συ
μπεριλαμβανομένων και τω ν  δη
μοσίων υπαλλήλων που έχουν πά
ρει ειδική άδεια απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα από τα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια. Επομένως, στη ν ασφά
λιση του κλάδου κύριας σύνταξης 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υπάγονται υπο
χρεωτικά και αυτοδίκαια οι δημό
σιοι, δημοτικοί και κοινοτικοί υ
πάλληλοι που έχουν ασφαλιστεί σε 
οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα μέ
χρι 31.12.92, εφόσον απασχολούνται 
σε εργασία ασφαλιστέα κατά το ί
διο χρονικό διάστημα που λογίζεται 
συντάξιμο σύμφωνα με τη  νομοθε
σία του Δημοσίου.

Στο εξής δεν θα αναγνωρίζεται 
ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης

2018. Επομένως, ένα μεγάλο τμήμα 
τω ν προ του 1993 ασφαλισμένων 
δεν θα θίγει από τη  ρύθμιση.

Σταδιακά και μέχρι το  2030, από 
τον μέσο όρο της πενταετίας, το ση
μείο αναφοράς για τον υπολογισμό 
τω ν συντάξεων στο  ΙΚΑ θα γίνει η 
15ετία έως ότου υπάρξει πλήρης α- 
νταποδοτικότητα για κάθε ένα έτος 
εργασίας στο τέλος της περιόδου. 
Οι συντελεστές που θα αντικατα
στήσουν το  2%, που ισχύει σήμε
ρα ως ετήσιο ποσοστό αναπλήρω
σης στο ΙΚΑ, ορίζονται στο 0,9% το 
έτος για τα  πρώτα 15 χρόνια ερ
γασίας (με στόχο κατά τη  συζήτη
ση στη  Βουλή να αυξηθεί σ το  1%) 
και αυξάνονται κατά 0,1% ανά πε
νταετία. Πάντως ο συντελεστής για

ή η πλασματική προσαύξηση τω ν 
πραγματικών ημερών ασφάλισης 
που προβλέπονται σε προγράμμα
τα  επιχειρήσεων για εθελούσια α
ποχώρηση του προσωπικού τους 
προκειμένου να συνταξιοδοτη- 
θούν οι εργαζόμενοι

τον υπολογισμό σύνταξης εργασίας 
31 έως 35 χρόνια δεν υπερβαίνει το 
1,6%, ενώ για τη ν  40ετία προβλέ
πει ποσοστό 1,6%, το  οποίο ενδε
χομένως στη  Βουλή θα βελτιωθεί 
προσεγγίζοντας το  2%.

Σημείο τριβής παραμένει η βα
σική σύνταξη, η οποία από το 
2018 θα αποτελεί τη ν  ενιαία βάση 
επί της οποίας θα οικοδομηθεί 
και η πραγματική -κι όχι μόνο δι
οικητική- ενοποίηση τω ν  Ταμείων 
σε τρεις φορείς. Δ εν θα είναι υψη
λότερη τω ν  360 ευρώ. Θα κατα
βάλλεται στο 65ο έτος της ηλικίας, 
ανεξάρτητα από τη ν  ημερομηνία 
καταβολής της ανταποδοτικής 
προς τις εισφορές σύνταξης που θα 
χορηγείται από το  Ταμείο, και θα

Μικρή θα είναι η βελτίωση τω ν  
διαδοχικών συντάξεων, αφού οι τε
λικές συντάξιμες αποδοχές τω ν φο
ρέων ασφάλισης μ ισθωτών που 
λαμβάνονται υπόψη για το ν  υπο
λογισμό του ποσού της σύνταξης 
με διαδοχική ασφάλιση αναπρο-

έχουν δικαίωμα σε αυτήν όσοι έ
χουν συμπληρώσει τουλάχιστον μία 
δεκαπενταετία. Ωστόσο δεν είναι 
βέβαιο ότι το ίδιο ποσό θα κατα
βάλλεται σε όλους τους συνταξι
ούχους, αφού θα ισχύσουν εισο
δηματικά κριτήρια.

Πάντως, η ΓΣΕΕ με ανακοίνωσή 
της αντέδρασε για πρώτη φορά έ
ντονα  στα  περί του ασφαλιστικού, 
προειδοποιώντας με κινητοποιή
σεις. «Το υπουργείο Εργασίας διαρ
ρέει τα πιο απαράδεκτα σενάρια για 
το ασφαλιστικό. Ούτε να σκεφτούν 
να τα  φέρουν στη Βουλή, ακόμη και 
ως νομοσχέδιο. Θα ξεσηκώσουν 
κοινωνική θύελλα», δήλωσε ο πρό
εδρος της συνομοσπονδίας κ. Γ. Πα- 
ναγόπουλος.

σαρμόζονται με συντελεστή  1,7%, 
λόγω μισθολογικής εξέλιξης και α
νόδου του βιοτικού επιπέδου για κά
θε έτος ασφάλισης που πραγμα
τοποιήθηκε από τη  διακοπή της α
σφάλισης σ ’ αυτούς μέχρι το προη
γούμενο έτος του χρόνου υποβολής 
της αίτησης.

Με αναστολή σύνταξης ή συ
ντά ξεω ν κινδυνεύουν όσοι ανα
λαμβάνουν μισθωτή εργασία ή α
πασχολούνται αυτοτελώς και δεν 
έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της 
ηλικίας τους.

Μετά τη  συμπλήρωση του 55ου 
έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύ
ριας σύνταξης ή του αθροίσματος 
τω ν  ακαθάριστων κύριων συντά
ξεων, σε περίπτωση συρροής, που 
υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια 
ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά 
διαμορφώνονται κάθε φορά, κα
ταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΨΙΝΗ

ΣΥΝΤΟΜΑ

Μικρή μείωση
εμπορικού
ελλείμματος
Στα 2,2 δισ. ευρώ έφτασε το 
εμπορικό έλλειμμα της Ελλά
δας τον Ιανουάριο του 2010, 
σημειώνοντας μείωση κατά 
0,1 δισ. ευρώ σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 
2009, όπως προκύπτει από 
στοιχεία της κοινοτικής στατι
στικής υπηρεσίας Eurostat. 
Ειδικότερα, οι ελληνικές εξα
γωγές ανήλθαν σε 1 δισ. ευ
ρώ, οι εισαγωγές στα 3,2 δισ. 
ευρώ, με αποτέλεσμα το ε
μπορικό έλλειμμα της Ελλά
δας να μειωθεί από 2,3 δισ. 
ευρώ στα 2,2 δισ. ευρώ. Ση
μειώνεται ότι, σε σχέση με το 
2009, οι ελληνικές εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 1% ενώ οι 
εισαγωγές μειώθηκαν κατά 
3%. Σύμφωνα με τη Eurostat, 
το μεγαλύτερο εμπορικό πλε
όνασμα στους «27» εμφανίζει 
η Γερμανία με 8 δισ. ευρώ και 
ακολουθεί η Ιρλανδία με 3,3 
δισ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτε
ρο εμπορικό έλλειμμα εμφα
νίζει η Μεγάλη Βρετανία με 
9,4 δισ. ευρώ και ακολου
θούν η Γαλλία με 5,2 δσ. ευ
ρώ, η Ισπανία με 4,5 δισ. ευ
ρώ, η Ιταλία με 3,4 δισ. ευρώ 
και η Ελλάδα με 2,2 δισ. ευ
ρώ. Στην Ευρωζώνη, τον Φε
βρουάριο του 2010 σημειώ
θηκε εμπορικό πλεόνασμα με 
τον υπόλοιπο κόσμο, ύψους 
2,6 δισ. ευρώ, ενώ για τους 
«27» διαπιστώνεται εμπορικό 
έλλειμμα 6 δισ. ευρώ.

Αύξηση στο 3,9%  
του πληθωρισμού

Αύξηση από 2,9% σε 3,9% 
σημείωσε ο πληθωρισμός 
στην Ελλάδα τον Μάρτιο, σε 
σχέση.με τον Φεβρουάριο, 
σύμφωνα με στοιχεία της κοι
νοτικής στατιστικής υπηρε
σίας Eurostat, που δόθηκαν 
σήμερα στη δημοσιότητα στις 
Βρυξέλλες. Στην Ευρωζώνη, 
ο πληθωρισμός αυξήθηκε α
πό 0.9% τον Φεβρουάριο στο 
1,4% τον Μάρτιο, ενώ πριν α
πό ένα χρόνο ήταν 0,6%.
Στην Ε. Ε. ο πληθωρισμός αυ
ξήθηκε από 1,5% σε 1,9% ε
νώ πριν από ένα χρόνο ήταν 
1,3%. Τον Μάρτιο, τα χαμηλό
τερα ποσοστά πληθωρισμού 
σημειώθηκαν σε Λεττονία 
(-4%) και Ιρλανδία (-2,4%).

ΣτΕ: απέρριψε 
προσφυγή 
16 τραπεζών 
για τα «ψιλά 
γράμματα»
Το Συμβούλιο της Επικράτειας μ 
πόφαση της Ολομέλειάε του, υπο
χρεώνει τις τράπεζες να σταματή
σουν να επιβαρύνουν τους δανειο
λήπτες με όρους (όπως η είσπραξη 
εξόδων χρηματοδότησης, προέ
γκρισης δανείων ή εξέτασης αιτή
ματος δανείου, προμήθεια ή έξοδα 
φακέλου κ.ά.) οι οποίοι έχουν κρι- 
θεί καταχρηστικοί από τη  Δικαιο
σύνη. Η Ολομέλεια, υπό την προε
δρία του αντιπροέδρου Mix. Βρο- 
ντάκη, έκανε δεκτή την εισήγηση 
του συμβούλου Δημ. Σκαλτσούνη 
και απέρριψε κατά πλειοψηφία την 
ομαδική προσφυγή 16 τραπεζών κα
τά  της υπουργικής απόφασης Φώ
λια, η οποία απαγόρευε 15 συγκε
κριμένους καταχρηστικούς όρους σε 
συμβάσεις στεγαστικών δανείων, πι- 
στωτικών καρτών και καταθέσεις. 
Η επίμαχη υπουργική απόφαση, V  "  

υλοποιούσε αμετάκλητες δικάστε 
αποφάσεις, εκδόθηκε τον  περα
σμένο Ιούνιο. Ομως οι τράπεζες, ε
κτός της Εθνικής Τράπεζας που έ
χει καταργήσει «τα  ψιλά γράμματα» 
στις συναλλαγές της, συνέχιζαν να 
χρεώνουν τους πολίτες με υψηλές

Η Ολομέλεια του ΣτΕ 
έκρινε ότι δεν 
ηαραβιάζεται 
η ελευθερία 
των οικονομικών 
συναλλαγών.

προμήθειες, ενώ τον  περασμένο Νο
έμβριο προσέφυγαν ομαδικά στο 
ΣτΕ ζητώντας να κριθεί η απόφαση 
Φώλια αντισυνταγματική. Η Ολο
μέλεια του ΣτΕ, ωστόσο, έκρινε ό
τι δεν παραβιάζονται οι συνταγμα
τικές επιταγές που προστατεύουν 
την οικονομική ελευθερία τω ν  συ
ναλλαγών, όπως υποστήριζαν οι 
τράπεζες. Σύμφωνα με την εισήγη
ση που υιοθετήθηκε από τους α
νώτατους δικαστές, οι περιορισμοί 
που επιβάλλει η υπουργική απόφαση 
δεν καθιστούν αδύνατη ή ουσιωδώς 
δυσχερή τη ν άσκηση της επιχει
ρηματικής δραστηριότητας τω ν πι
στωτικών ιδρυμάτων. Οι περιορισμοί 
αυτοί προς τις τράπεζες αποσκοπούν 
στο να αποφευχθεί η καταστρατή- 
γηση της νομοθεσίας περί προ
στασίας τω ν  καταναλωτών και να 
προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον. 
Μεταξύ τω ν όρων που έχουν κριθεί 
καταχρηστικοί είναι: η καταγγελία 
της δανειακής σύμβασης και ανα
ζήτηση του συνόλου του ανεξό
φλητου ποσού με τους αναλογού- 
ντες τόκους υπερημερίας, σε περί
πτωση καθυστέρησης πληρωμής ο
ποιοσδήποτε δόσης ή μέρους αυτής 
ή τω ν  τόκων, η εκχώρηση και με
ταβίβαση στην τράπεζα τω ν 
σθωμάτων ακινήτου, ως πρόσ6 
ασφάλεια, εφόσον η τράπεζα απαι
τεί επιπλέον από τον καταναλωτή 
να εγγράψει υπέρ αυτού προση
μείωση για ποσό που υπερκαλύπτει 
το ύψος του δανείου.

Οι πέντε νέες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό

Θεσμοθετείται η υποχρεωτική ασφάλιση και για τη δεύτερη εργασία, συ
μπεριλαμβανομένων και των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν πάρει ειδική 
άδεια απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα από τα υπηρεσιακά συμβούλια.

Τι να προσέξετε στο ραντεβού με την εφορία και ποιες αποδείξεις μειώνουν τον φόρο
Το ραντεβού με τη ν  εφορία για 3,5 
εκατ. μ ισθωτούς και συνταξιού
χους πλησιάζει. Από τις 4 Μαΐου 
και μέχρι τις 2 Ιουνίου, οι παρα
πάνω φορολογούμενοι θα πρέπει 
να  υποβάλουν τη  δήλωση φορο
λογίας εισοδήματος ανάλογα με το 
τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Κερ
δισμένοι θα βγουν όσοι κατάφεραν

α μαζέψουν τις περισσότερες α
ποδείξεις καθώς και διάφορα δι- 
καιολογητικά που μειώνουν την τε
λική επιβάρυνση. Ω στόσο, οι φο
ρολογούμενοι σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να  είναι ιδιαίτερα προ- 
σεχτικοί κατά τη  συμπλήρωση της 
δήλωση προκειμένου να  αποφύ
γουν άσκοπες επισκέψεις στις ε
φορίες για να  διορθώσουν διάφο
ρα λάθη.

Επίσης, οι φορολογούμενοι θα 
πρέπει να  π ροσέξουν ό τ ι τα  νέα  
τεκμήρια, η σύνδεση  του  αφο

ρολογήτου ορίου με τις αποδεί
ξε ις κ.λπ. ισχύουν για  τις  δηλώ
σεις που θα υποβληθούν το ν  ε
πόμενο χρόνο.

Για τις φετινές δηλώσεις, το  α
φορολόγητο όριο ανέρχεται σ τα
12.000 ευρώ, ενώ  όσοι προσκομί
σουν αποδείξεις από κομμωτήρια, 
δεξιώσεις, ταβέρνες, εστιατόρια, 
ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, σχο
λές χορού, γυμναστήρια, ωδεία 
κ.λπ. θα έχουν έκπτωση φόρου. Συ
γκεκριμένα, οι φορολογούμενοι 
μπορούν να  προσκομίσουν απο
δείξεις συνολικής αξίας έως 20.000 
ευρώ για να  μειώσουν το  φορο
λογητέο εισόδημα έως και κατά
8.000 ευρώ (εκπίπτει το  40% επί 
του ποσού τω ν  αποδείξεων που θα 
συγκεντρωθεί). Από τις δηλώσεις 
του επόμενου έτους, η έκπτωση 
αυτή χάνεται, αφού οι αποδείξεις 
καταναλωτικών δαπανών θα α-

ξιοποιηθούν μόνο για τη ν  εξα
σφάλιση του αφορολόγητου ορί
ου. Μ εγαλύτερη έκπτωση φόρου 
θα έχουν όσοι προσκομίσουν α
ποδείξεις από γιατρούς και δικη
γόρους. Φέτος τα  έξοδα σε για
τρούς και δικηγόρους αφαιρούνται 
εξ ολοκλήρου από το  φορολογητέο 
εισόδημα. Για τις δηλώσεις που θα 
υποβληθούν το  2011 η έκπτωση 
για δικηγόρους «ψαλιδίζεται».

Ωφελημένοι τουλάχιστον για 
φέτος είναι οι φορολογούμενοι 
που πήραν στεγαστικό δάνειο. Οι 
α νω τέρω  θα έχουν έκπτωση που 
φθάνει σ το  40% τω ν  τόκων ακό
μη και αν το  δάνειο αφορά από
κτηση δευτερεύουσας κατοικίας, 
εξοχικού ή επαγγελματικής σ τέ 
γης. Το ποσοστό μείωσης του φό
ρου υπολογίζετα ι στους τόκους 
που αντιστο ιχούν σ το  τμήμα του 
δανείου ή  του συνόλου τω ν  δα

νε ίω ν  και τω ν  δύο συζύγων ως
350.000 ευρώ.

Ειδικότερα, οι μ ισθωτοί και οι 
συνταξιούχοι θα πρέπει να  γνω 
ρίζουν:

1. Υπόχρεοι σε φορολογική δή
λωση είναι όσοι έχουν ετήσιο 
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα 
πάνω από 3.000 ευρώ. Επίσης, ό
σοι απέκτησαν εισόδημα από μι
σθω τές υπηρεσίες μέχρι 6.000 
ευρώ δεν έχουν υποχρέωση να υ
ποβάλουν δήλωση.

2. Ο υπόχρεος σε δήλωση εφό
σον είναι παντρεμένος πρέπει υ
ποχρεωτικά να  συμπληρώσει και 
τα  στοιχεία  της συζύγου ανεξαρ
τή τω ς από το  αν έχει εισοδήματα 
ή περιουσία.

3. Οσοι έχουν ακίνητα, ακόμα κι 
αν είναι ανήλικα τέκνα, πρέπει να 
έχουν δικό τους ΑΦΜ.

4. Α ν  ε ίσ τε  έγγαμος μην ξεχά-

ΜΙΣΘΩΤ0Ι ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Οι προθεσμίες υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων

Προθεσμία Τελευταίο ψηφίο

4 /5 1
6 /5 2

1 0 /5 3
12/5 4
1 4 /5 5
1 8/5 6
2 0 /5 7
2 5 /5 8
2 7 /5 9
31/5 10 -50

2/6 6 0 - 0 0
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

σετε  να  συμπληρώσετε ένα «X » 
πάνω σ τη ν  ένδειξη  έγγαμος. Χω
ρισμένοι, ανύπαντροι, χήροι δεν 
σημειώνουν τη ν  ένδειξη  αυτή.

5. Οι διαζευγμένοι υποβάλλουν 
ξεχωριστές δηλώσεις, όπως και σε 
περίπτωση διάστασης.

Οσοι φορολογούμενοι γνωρ ί
ζουν ότι θα έχουν επιστροφή φό
ρου τούς συμφέρει να  υΊ ϊ- 
λουν τη  δήλωση ηλεκτρονικά μέ: 
σω  του Διαδικτύου. Η δήλωση θα 
εκκαθαριστεί άμεσα και σε 15 η
μέρες ο φορολογούμενος θα μπο
ρεί να  εισπράξει τη ν  επιστροφή 
φόρου. Αντίθετα  όσοι κληθούν να 
πληρώσουν επιπλέον φόρους τούς 
συμφέρει ο παραδοσιακός τρόπος 
υποβολής της δήλωσης, δηλαδή 
μέσω του ταχυδρομείου. Οι δη
λώσεις αυτές εκκαθαρίζονται τε 
λευταίες.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΌΛΑΟΥ

Λέ %


