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Στο μικροσκόπιο ία στατιστικά στοιχεία
Αθήνα και Βρυξέλλες συνεργάζονται και πάλι για να εντοπίσουν τυχόν ανακρίβειες στπν αποτύπωση οικονομικών μεγεθών

Greek statistics σε... αριθμούς
Το νεφελώδες τοπίο στα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας 
που τορπιλίζει την αξιοπιστία τους και απειλεί την πιστή 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Μνημονίου.

Οι«πληγές»

30
δισ. ευρώ

φοροδιαφυγή
ετησίως

δισ. ευρώ

η υστέρηση 
των εσόδων

δισ. ευρώ

η απόκλιση 
στις δαπάνες

Οι«βόμβες»

1,5
δια ευρώ

εγγυήσεις του Δημοσίου 
που κινδυνεύουν 
να κατα πέσουν

1,7
δια ευρώ

τα χρέη των OTA

0,7
δισ. ευρώ

χρέη νοσοκομείων 
προς φαρμακευτικές 

εταιρείες

ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ 2010

Κατά διαστήματα 
ανακαλύπτονται 
«άγνωστα» χρέη 
και ελλείμματα, 
με αποτέλεσμα 

να αναθεωρούνται 
τα ποσά για βασικά 
μεγέθη, τόσο από 

το υπουργείο 
Οικονομικών όσο 

και απάτην τρόικα.

Οι«μαύρες τρύπες»
1 Ελλείμματα
■*■· ασφαλιστικών φορέων

2. Ελλείμματα ΔΕΚΟ

3. Τα οικονομικά ίω ν OTA

4 .

Η περίπτωση του δημοσίου χρέους 
είναι χαρακτηριστική

Οκτ. 2009 
(Προϋπολογισμός)

Φεβ. 2010 
(Πρόγραμμα 

Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης)

Οικονομική κατάσταση 
νοσοκομείων

Δημόσιο χρέος 
(%  ΑΕΠ)

Ανεργία Ελλειμμα 
(%) (%  ΑΕΠ)

9,7 9,2

9,7 8,7

11,8 8,1

11,8 7,9

Η ΚΑΘΗΜΕΚ... -

βρίσκεται στη διάλυση της δημόσιας διοίκησης

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

«Μαύρα σύννεφα» έχουν αρχίζει να  μα
ζεύονται πάλι πάνω από τα  ελληνικά 
στατιστικά στοιχεία. Το πιο σύντομο 
ανέκδοτο o t o u s  οικονομικούε κόλ- 
πουδδιεθνώδ -τα «greek statistics»- φαί
νετα ι ότι «ξεχάστηκε», αλλά για λίγο. 
Ωστόσο, οι επικείμενεβ ανακο ινώ σει

is Eup&inaums Στατιστικήε Υπηρε- 
oias (Eurostat), για την πορεία του ελ- 
λείμματοε και του xptous m s Ελλάδαε 
στιε 22 Οκτωβρίου, επαναφέρει το  ζή
τημα σ τη ν  επιφάνεια, με Αθήνα και 
Βρυξέλλεε να έχουν αρχίσει να  ανη
συχούν για πιθανή νέα αρνητική α
ντίδραση τω ν  αγορών.

Το τελευταίο διάστημα, στελέχη 
m s Eurostat βρίσκονται σε σ τενή  συ
νεργασία με την ανεξάρτητη πλέον 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 
E to x o s  είναι να εντοπ ιστούν όλεε οι 
«γκρίζεε ζώνεε» τω ν  ελληνικών στα τι
στικών στοιχείων και να καταγρα- 
φούν άμεσα στα οικονομικά μεγέθη ms 
xcapas (κυρίων στο xptos), έτσι ώστε να 
σταμ ατήσει η ιστορία  τω ν  greek 
statistics. Ακόμα και αυτή τη  στιγμή οι 
δύο υπηρεσίεε συνεχίζουν να συνερ
γάζονται. Το πότε θα ολοκληρωθεί η κα-

'ραφή τω ν  πραγματικών στοιχείων
J  ελληνικήε οικονομία5 είναι άγνω

στο. Πληροφορίεε αναφέρουν ότι έχει 
τεθεί amnios ένα χρονοδιάγραμμα το 
οποίο προβλέπει ncas τη ν ερχόμενη ά
νοιξη θα πρέπει να έχει τελειώσει η υ
πόθεση greek statistics. Ωστόσο, κα- 
νέναδ δεν μπορεί να δηλώσει με βε
βαιότητα ότι αυτό θα συμβεί.

Με βεβαιότητα, opcas, δηλώνεται 
npos την «Κ», από παράγοντε5 που βρί
σκονται κοντά στιε διαδικασίε5, ncos 
«ό,τι εντοπίζεται καταγράφεται». Η ε
παλήθευση αυτού ήρθε τη ν Παρα
σκευή, με την κυβέρνηση να αποφα
σίζει να  εγγράψει στο δημόσιο xpcos 
ποσό άνω τω ν  4 δισ. ευρώ. Πρόκειται 
γ ια ' τα  χρέη τω ν  ΕΛΓΑ και του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είχαν δημιουρ- 
γηθεί από την πληρωμή ενισχύσεων 
npos mus oypotes.

Οι «γκρίζε5 ζώνε5» τω ν  ελληνικών 
στατιστικών στοιχείων επικεντρώνο
νται σε τρία σημεία:

1. Συμφωνίες ανταλλαγών (swaps). 
Κατ’ apxas πρέπει να σημειώσουμε ό

τ ι δεν είναι όλα τα swaps «κακά». Δη
λαδή, δεν επιβαρύνουν το δημόσιο χρέ- 
os όλεβ οι συμφωνίε5 ανταλλαγών που 
έχει συνάψει το  Δημόσιο. Αντιθέτου, 
υπάρχουν αρκετέ5 οι οποίε5 είναι επι- 
κερδεί5 για το  κράτοε και κάποιεβ που 
είναι «αδιάφορε5» για το χρέοε του δη
μόσιου τομέα.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια «α 
μαρτωλά» swaps που επιβαρύνουν 
κατευθείαν το  δημόσιο χρέοε. Ενα α

πό αυτά είναι το  γνωστό  πλέον swap 
που είχε γίνει επί Ν.Δ. στο αρχικό swap 
m s Goldman Sachs, και oncos όλα δεί
χνουν θα επιβαρύνει το xpéos κατά πε
ρίπου 5 δισ. ευρώ. Αυτή τη  στιγμή γί
νετα ι προσπάθεια εντοπισμού και άλ
λων αντίστοιχων swaps, τα  οποία, ε
φόσον έχουν συναφθεί, θα περάσουν 
στο xpéos και φυσικά θα το αυξήσουν.

Σαφήε εικόνα για το úiJjous των swaps 
που έχει συνάψει η Ελλάδα δεν έχει δη
μοσιοποιηθεί από m  αρμόδιεβ apxés. Η 
ασάφεια αυτή έχει οδηγήσει αρκετούβ α- 
ναλυτέβ -που θέλουν να δημιουργή
σουν και αρνητικό κλίμα- να υποστηρί
ζουν ότι η αξία όλων τω ν ειδών swaps 
που έχει η Ελλάδα ανέρχεται περίπου στο 
ένα τρίτο του δημόσιου xpéous.

2. Υποχρεώσεις γενικής κυβέρνησης. 
Ενα από τα μεγάλα ερωτήματα στη δια
δικασία καταγραφήβ τω ν  στατιστικών 
στοιχείων του Δημοσίου είναι η οικο
νομική κατάσταση τω ν φορέων ms γε- 
v ik ú s  κυβέρνησή  (των ασφαλιστικών 
ταμείων, τω ν  OTA και τω ν νοσοκομεί
ων). Αυτή τη  στιγμή το οικονομικό ε
πιτελείο προσπαθεί να συγκεντρώσει 
για πρώτη φορά αξιόπιστα στοιχεία για 
τα οικονομικά τω ν φορέων ms γενικήε 
κυβέρνησή. Μια πρώτη εικόνα που υ
πάρχει δείχνει ότι οι υποχρεώσει μό
νο τω ν δήμων ανέρχονται σε κάτι πα
ραπάνω από 1,7 δισ. ευρώ. Opeas, κα- 
νείε δεν μπορεί να πει με ασφάλεια ποιο 
είναι το μέγεθοε τω ν υποχρεώσεων που 
έχει αναλάβει το Δημόσιο για το μέλλον.

3. ΔΕΚΟ. Τα οικονομικά τω ν ΔΕΚΟ εί
ναι μια άλλη πληγή του κρατικού προ
ϋπολογισμού. Τρανό παράδειγμα τω ν  
κινδύνων που υπάρχουν είναι αυτό του 
ΟΣΕ. Οι ελλειμματικέε ΔΕΚΟ δανείζο
νται συνεχώε με την εγγύηση του Δη
μοσίου για να μπορέσουν να επιβιώ
σουν. Οταν λήγουν τα δάνειά mus, δεν 
μπορούν να τα  αποπληρώσουν, με α
ποτέλεσμα να καταπίπτουν οι εγγυή- 
oois επιβαρύνονταβ το δημόσιο xpéos. 
Για τον λόγο αυτό και η τρόικα επέβαλε 
στην κυβέρνηση να εγγράψει το  συσ- 
σωρευμένο xpéos του ΟΣΕ (úipous πε
ρίπου 10 δισ. ευρώ) στο δημόσιο xpé
os, ενώ αντίστοιχη εξέλιξη μπορεί να 
υπάρξει και για άλλεβ ΔΕΚΟ που είναι 
συστηματικά ελλειμματικέε (κυ picas 
οι συγκοινωνιακέε και οι αμυντικέε ε
πιχειρήσεις όπω:> τα ΕΑΣ), οδηγώντςφ

σε νέα αύξηση το xpéos. Για cpéTOS ε- 
κτιμάται ότι θα καταπέσουν εγγυήσειε 
ü iJjous 1,5 δισ. ευρώ, ό ταν apx iK tas υ 
πολογιζόταν σε 300 εκατ. ευρώ. Αυτήν 
τη ν εβδομάδα, ο ΟΣΕ θα επιδιώξει να  
πάρει δάνειο περίπου 600 εκατ. ευρώ 
για να καλύψει παλαιότερο δάνειο 
που λήγει. Α ν δεν πληρωθεί το παλαιό 
δάνειο i b i s  t o  12 Οκτωβρίου, τό τε  το 
παραπάνω ποσό θα εγγράφει στο  δη
μόσιο xpéos.

Το πρόβλημα
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Κοντεύει έναε xpovos από τη ν  ημέρα 
που ο unoupYos Οικονομικών κ. Γιώρ- 
Yos Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε 
crcous Eupcanaious εταίρουε pas ότι τα 
στατιστικά  στοιχεία που tous δίναμε 
ήταν, για να  το  θέσουμε κομψά, πα- 
ντελώ ε αναξιόπιστα. Η παραγωγή 
και συλλογή αξιόπ ιστων σ τα τ ισ τι
κών στο ιχείων ή ταν από to  βασικέβ 
προτεραιότητες που έθεσε τό τε  ο κ. 
Παπακωνσταντίνου. Και ορθώε: χω- 
pis στα τιστικά  στοιχεία είναι αδύνα
τη  η οποιαδήποτε χάραξη οικονομι- 
κήβ πολιτικής.

Σε επίπεδο εντυπώσεων η αποκα
τάσταση  τω ν σχέσεω ν με τη ν  Ευρω
παϊκή Στατιστική  Υπηρεσία, μέσω 
ms καλή$ και ειλικρινούς συνεργασίας, 
θα ή ταν από to  πρώτεε «μάχες» που 
θα έπρεπε και θα μπορούσε να  κερδί
σει η Ελλάδα σ τη ν  προσπάθεια να α- 
ποκαταστήσει τη ν  αξιοπιστία ms. 
Ο ταν το ν  περασμένο Απρίλιο η 
Eurostat ανακοίνωσε τα στοιχεία για 
το έλλειμμα και το  χρέοε m s Ελλάδας,

Ακόμη και σήμερα 
το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους δεν γνωρίζει 
ποιες είναι οι δανειακές 
υποχρεώσεις του 
Δημοσίου προς ιδιώτες.
χάσαμε τη ν πρώτη «αψιμαχία». Για α
κόμη μία φορά η Eurostat είχε επιφυ
λ ά ξ ε ι  για τα  τελικά νούμερα. Η Αθή
να  δεν είχε κοινοποιήσει όλα τα  στο ι
χεία για συναλλαγέε που είχε κάνει τα 
προηγούμενα χρόνια με τα περίφημα 
Credit Default Swaps (CDS). Ds εκ τού
του n Eurostat επιφυλάχθηκε να ανα
θεωρήσει ns προβλέψεις m s προ
σθέτοντας 0,3%-0,5% του ΑΕΠ στο  έλ
λειμμα του 2009 (σήμερα υπολογίζεται 
σ το  13,6%) και 5%-7% του ΑΕΠ στο 
χρέθ5 (115%). Ηταν veapis, θα μπορούσε 
να  πει κανείε, και δεν προλάβαμε... Το 
επόμενο καμπανάκι ήχησε στιε 2 Σε
πτεμβρίου όταν ο γενικόε διευθυντής 
m s Eurostat κ. Βάλτερ Ράντερμάχερ,

μιλώντας στο αμερικανικό πρακτορείο 
ειδήσεων Bloomberg, είπε ncas ακόμη 
δεν έχει όλα τα  στοιχεία για to  συ
ναλλαγές με CDS. Μπορεί η παρέμβα
ση του κ. Ράντερμάχερ να  ή ταν εξαι
ρετικά άκομψη και να προκάλεσε δυ
σαρέσκεια σ τη ν  Κομισιόν, ωστόσο 
το  πρόβλημα παραμένει.

Ηδη το κλιμάκιο ms Eurostat που εί
χε ταξιδέψει σ τη ν  Ελλάδα, προκειμέ- 
νου να  συλλέξει στοιχεία για τη ν ε
πόμενη ανακοίνωση ελλείμματοε και 
xp0ous orn  22 Οκτωβρίου, επέστρεψε 
αυτή τη ν εβδομάδα στο Λουξεμβούρ
γο. Η συνεργασία m s Eurostat με τη 
νέα  ανεξάρτητη Ελληνική Στατιστική 
Αρχή είναι cracpcas καλύτερη απ’ ό,τι ή

ταν το ν  περασμένο Απρίλιο. Αρκεί ό
μως αυτό ώ στε να  αποφύγουμε, για 
πρώτη φορά, επιφυλάξει από την πλευ
ρά m s Eurostat;

Φαίνεται ncas σήμερα το  πρόβλημα 
δεν είναι η πρόθεση τω ν ελληνικών αρ
χών να εξαπατήσουν τη  Eurostat. 
Κάτι είναι κι αυτό, αλλά δεν είναι και 
για να το παινευόμαστε. Το πρόβλημα 
κατά κύριο λόγο είναι η γενικότερη διά
λυση m s ελληνική5 δημόσιας διοίκη-

ons. Οταν επί δεκαετίε5 σ τελ εχ ώ νε ι 
τη  δημόσια διοίκηση με άσχετα πολι
τικά πρόσωπα, που όχι μόνο δε γνω 
ρίζουν τη  δουλειά αλλά επιπλέον δια
λύουν το  όποιο αίσθημα αξιοκρατίαε 
m s δημοσιοϋπαλληλική5 ispapxias, δεν 
γίνεται μετά να  απαιτείε σοβαρά α
ποτελέσματα.

Δεν αρκεί ο κ. Παπακωνσταντίνου 
να  δώσει εντολή να παραδοθούν όλα 
τα  στοιχεία για τα CDS σ τη  Eurostat. 
Κάποιοι πρέπει να τα βρουν. Αλλά ncas 
να  τα βρουν όταν ακόμη και σήμερα 
το  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν 
γνωρίζει ποιεε είναι οι δανειακέε υ
π οχ ρεώ σε ι του Δημοσίου npos ιδιώ- 
τεε; Οταν δεν υπάρχουν ικανά μεσαία
------1 V  »-*-1 »  vsw w «  ■ V l l \ U  V V I |^V.V< U i w

στελέχη που θα φέρουν eis πέρας την 
(όποια) εντολή του υπουργού Οικο
νομικών;

Φαίνεται λοιπόν ncas σήμερα δεν 
προσπαθούμε πια να εξαπατήσουμε 
tous εταίρουε pas. Παρ’ όλα αυτά, με
τά  δυσκολίας προσπαθούμε να  αντα- 
ποκριθούμε στιε υπ οχρεώ σει pas. 
Κρίμα, γιατί η μάχη τω ν  στατιστικών 
στοιχείων είναι η πρώτη που μπορούμε 
να  κερδίσουμε.

Τα βασικά σενάρια παράτασης του χρόνου αποπληρωμής του χρέους

Η ετήσια επιβάρυνση 
αποπληρωμής του δανείου 

από τον μηχανισμό στήριξης

Ο  Περίοδος χάριτος (έτη) 

( 5 )  Ετη αποπληρωμής

Πώς διαμορφώνονται οι δόσεις 
αποπληρωμής των 110 δισ. ευρώ, 
βάσει εναλλακτικών σεναρίων 
Ετήσιες δόσεις σε δισ. ευρώ

ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Περίοδος

χάριτος
ΧΡΟΝΙΑ

ετη
αποπληρωμής

ΧΡΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

110
Δισ. ευρώ

Βασικό
σενάριο

ΣΕΝΑΡΙΟ
Q ( î )

ΣΕΝΑΡΙΟ
0 ( 2 )

ΣΕΝΑΡΙΟ

Ρ ( +
ΣΕΝΑΡΙΟ

0 ( 3 )
ΣΕΝΑΡΙΟ
0 ( 3 )

2011 20,2 20,2 20,2 20,2" 20,2" 20,2
2012 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5
2013 30,7 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6
2014 54,7 26,1 26,1 26,1 30,2 26,1
2015 63,2 26,2 20,1 22,6 39,2 24,2
2016 41,0 43,5 14,9 26,4 47,7 34,0
2017 27,4 64,7 27,7 41,3 54,0 54,4
2018 10.1 35,9 38,4 31,7 27,4 42,2
2019 24,4 30,2 67,5 46,4 28,2 42,0
2020 5.3 5,6 31,4 24,9 5,5 9,1
2021 0 0 5,8 10,6 0 0,2
2022 8,9 8,9 9,2 11,0 8,9 8,9
2023 0 0 0 0,1 0 0
2024 10.5 10,5 10,5 10,5 10.5 10,5
2025 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Υστέρηση εσόδων 3,8 δισ. ευρώ

Ολοι αποκλείουν το ενδεχόμενο πα
ρά τασή  του Μνημονίου. Δηλαδή, 
τηε παροχήε νέων δανείων και τη5 
επιβολή5 επιπλέον μέτρων μετά 
τη  λήξη του τωρινού.' Κανεί5, ό- 
μωε, δεν μπορεί να αποκλείσει ό
τ ι το  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) και οι χώρε5 τηε Ευρωζώ
νης δεν θα δώσουν «α νάσα » 
σ τη ν Ελλάδα, παρατείνονταε τον 
χρονικό ορίζοντα  αποπληρωμήε 

δανείων ύψουε 110 δισ. ευ
ρώ που θα λάβει η Ελλάδα έωε τα 
μέσα του 2013, εφόσον εφαρμό
ζει το  Μνημόνιο.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται 
για μια καθαρά πολιτική απόφα
ση τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ό
σο και σε ό,τι έχει να  κάνει με το 
Ταμείο. Μια απόφαση, όμωε, που 
εάν ληφθεί, μπορεί να ωφελήσει 
τη ν  Ελλάδα ακόμα και κατά 43 
δισ. ευρώ σε κάποιεε χρονιέ5, α
νάλογα με τιε αλλαγές που θα γί
νουν στο σύστημα αποπληρωμής 
τω ν  δανείων. Μετά το ν  εκπρό
σωπο του ΔΝΤ για την Ελλάδα, κ. 
Π. Τόμσεν, πληθαίνουν οι φωνέε 
που υποστηρίζουν πωε η χώρα 
δεν θα μείνει σ το  έλεοε τω ν  α
γορών, από το  2013 και μετά, χω- 
ρίε την προστασία εκείνων που 
^  ινέταξαν το  σκληρό οικονομικό

όγραμμα που εφαρμόζεται σή
μερα. Ο κ. Τόμσεν πριν από πε
ρίπου 15 με 20 μέρες είπε, μπρο
σ τά  σε επενδυτές, ότι η Ελλάδα 
δεν θα αφεθεί σ τη ν τύχη τηε με
τά  τη  λήξη του προγράμματοε.

Διεθνεί5 αναλυτές χαρακτη
ρίζουν μονόδρομο τη ν  παράτα
ση  τηε αποπληρωμής τω ν  δα
νε ίω ν  ύψουβ 110 δισ. ευρώ. Σε 
διαφορετική περίπτωση, υπο
στηρίζουν, μιλώνταβ σ τη ν «Κ », ό
τ ι το  τρ ιετέε  οικονομικό πρό
γραμμα μπορεί και να μην έχει 
το  αναμενόμενο αντίκρισμα. Και 
στο  εσωτερικό, όμωε, οργανισμοί 
και τράπεζε5 έχουν αρχίση να  θε
ωρούν επιβεβλημένη τη ν  επι
μήκυνση τηε αποπληρωμήβ τω ν 
δανείων αυτών. Σ την πράξη, οι 
πληροφορίε5 θέλουν το  οικονο
μικό επιτελείο να μελετάει μαζί 
με τουε εκπροσώπους τη5 τρόι

κας τα  πιθανά σενάρια για το  πώε 
θα γίνει αυτή η παράταση σ τη ν  
αποπληρωμή τω ν  δανείω ν. 
Ωστόσο, είναι πολύ νωρί5 ακόμα 
για να  συμβεί κάτι τέτοιο, ενώ  θα 
πρέπει ταυτόχρονα να  συντρέ
χουν τουλάχιστον δύο πολύ ση- 
μαντικέ5 προϋποθέσει:

1. Θα πρέπει η Ελλάδα να  έχει 
εφαρμόσει κατά γράμμα το  Μ νη
μόνιο και να  έχει επιτύχει τουε 
στόχου3 που τίθεντα ι σε αυτό. 2. 
Μια τέτο ια  αλλαγή θα πρέπει να 
εγκριθεί τόσο από το ΔΝΤ όσο και 
από τιε χώρεε τηε Ευρωζώνηε. Και 
αν από το  ΔΝΤ φαίνεται εύκολο 
να  πάρει το «Ο.Κ.», από τη ν  Ευ
ρωζώνη θα χρειαστεί πιθανότα
τα την έγκριση τω ν Κοινοβουλίων 
κάθε χώραε.

Αυτή τη  στιγμή, η συμφωνία 
που έχει υπογράψει η κυβέρνηση 
με τη ν  τρόικα για το ν  τρόπο α- 
ποπληρωμήβ τω ν  δανείων του μη-

καθίζηση εμφανίζει η είσπραξη 
εσόδων στο εννεάμηνο, καθώς 
η απόκλιση από τον στόχο του 
Μνημονίου ξεπερνά τα 3,8 δισ. 
ευρώ. Η απόκλιση αυτή αφορά 
τη διαφορά από τον ετήσιο στό
χο του Μνημονίου. Αυτό σημαί
νει ότι, για να επιτευχθεί μέχρι 
τέλους του έτους ο στόχος, θα 
πρέπει μηνιαίως να εισέρχονται 
στα κρατικά ταμεία περίπου 6 
δισ. ευρώ. Οσον αφορά τον Σε
πτέμβριο, τα έσοδα παρουσία
σαν ετήσια αύξηση 5,3%, ενώ οι 
εισπράξεις από ΦΠΑ ήταν αυξη
μένες κατά 16,9%. Τα ενθαρρυ
ντικά μηνύματα από το πρώτο 
20ήμερο του Σεπτμεβρίου, όταν 
τα έσοδα αυξάνονταν με ρυθ
μούς άνω του 22%, δεν συνεχί-

στηκαν μέχρι το τέλος του μήνα. 
Το γεγονός ότι μέχρι τέλους έ
τους απαιτούνται επιπλέον 18 
δ ια  ευρώ προκειμένου να επι
τευχθεί ο στόχος του Μνημονί
ου, σηματοδοτεί πιθανό την ανά
γκη για νέα μέτρα -έστω και το 
τελευταίο τρίμηνο του έτους- ή 
βίαιη περικοπή των δαπανών.
Το οικονομικό επιτελείο ελπίζει 
πλέον στην ένταξη όσο το δυνα
τόν περισσότερων επιχειρήσεων 
και ελεύθερων επαγγελματιών 
στην περαίωση. Στελέχη του υπ. 
Οικονομικών αναφέρουν ότι, ε 
φόσον ενταχθούν όλοι οι ελεύ
θεροι επαγγελματίες και όλες οι 
επιχειρήσεις στην περαίωση, τό
τε θα εισπραχθεί άνω του 1 δισ. 
ευρώ το 2010.

χανισμοΰ στήριξης προβλέπει ό
τι κάθε δάνειο θα αρχίζει να  α
ποπληρώνεται ύστερα από τρία 
χρόνια και κατά τη  διάρκεια τω ν  
επόμενων δύο ετώ ν  (σε οκτώ ι
σόποσες δόσεις). Η συζήτηση 
για την παράταση τηε αποπλη- 
ρωμή5 τω ν  δανείων τω ν  110 δισ. 
ευρώ έχει να  κάνει με τη ν αλλα
γή αυτού του συστήματος «3 + 2 » 
(3 χρόνια περίσδ05 χάριτοε και α
ποπληρωμή σε 2 χρόνια). Οι ε- 
ναλλακτικέβ λ ύ σ ε «  περιλαμβά
νουν την αύξηση π κ  περιόδου χά- 
ριτοβ ακόμα και κατά 4 χρόνια και 
τη ν επιμήκυνση τηε περιόδου α- 
ποπληρωμήε έωε και 3 χρόνια. Αν, 
για παράδειγμα, το «3 + 2 » γίνει 
«7 +2 », οι δανειακέβ ανάγκεε τη5 
Ελλάδαβ για την κάλυψη μόνο των 
λήξεων τω ν  δανείων που θα έχει 
το 2015 θα πέσουν αυτομάτω5 κα
τά  43,1 δισ. Ωστόσο, το  ποσό τω ν  
43,1 δισ., που θα «γλιτώσει» η 
Ελλάδα το  2015, θα πρέπει να το  
πληρώσει το  2019.

Η κρίσιμη 15ετία
Καθοριστικόε παράγονταε για 

το  πώε θα αλλάξει το  σύστημα α- 
ποπληρωμήε τω ν δανείων του μη
χανισμού σ τή ρ ιξή  -εφ όσον α- 
ποφασιστεί- είναι οι δανειακέε α- 
νάγκεβ που έχει η Ελλάδα μέσα 
σ τη ν επόμενη 15ετία. Η Ελλάδα 
θα κληθεί να αποπληρώσει ομό
λογα 250 δισ. στα  επόμενα 15 χρό
νια, από το  σύνολο τω ν  330 δισ. 
ευρώ που είναι το  ελληνικό χρέ- 
οε. Οι μεγαλύτερεε ανάγκεε ανα- 
χρηματοδότησηβ -χωρίε να συ- 
μπεριλαμβάνονται τα  δάνεια 110 
δισ. ευρώ- εντοπ ίζονται το  2012 
(33,5 δισ. ευρώ). Στον αντίποδα 
βρίσκονται το  2018 (9,8 δισ. ευ
ρώ) και τα έτη από το 2020 και με
τά, με εξαίρεση το 2025, όταν λή
γουν ομόλογα 27,7 δισ. Αυτό ση
μαίνει ότι από τη  στιγμή που θα 
προωθηθεί μια αλλαγή στον  τρό
πο αποπληρωμή5 τω ν  110 δισ. ευ
ρώ, οι μεγάλεε δανειακέε ανάγκεε 
θα πρέπει να  «πέφτουν» στα  έτη 
με τιε λιγότερε5 λήξειε τω ν  υπό
λοιπων ομολόγων.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Fitch: «Δεν γνωρίζουμε 
όλες τις υποχρεώσεις»
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Η απειλή m s υποβάθμισηε από τη  Fitch Ratings, τον μόνο 
από tous τρειε μεγάλουs oikous πιστοληπτικήβ αξιολόγησηε 
που δεν έχει χαρακτηρίσει τα ελληνικά ομόλογα «σκουπίδια», 
θα παραμείνει eas δαμόκλειοβ σπάθη πάνω από την ελληνι
κή οικονομία μέχρι να διασφαλισθεί, και μάλιστα μακρο
πρόθεσμα, η επιτυχήε εφαρμογή του Μνημονίου. Oncas δη
λώνει στην «Κ » ο αναλυτήε του οίκου για την Ελλάδα Κ 
Πράιε, «ενδεχόμενη αδυναμία να επιτευχθούν οι στόχοι 
Μνημονίου φέτοε θα οδηγήσει σε άμεση υποβάθμιση». Αυ
τό, ωστόσο, εκτιμά ότι δεν θα γίνει, καθώε θεωρεί ότι η κυ
βέρνηση είναι αποφασισμένη να tous επιτύχει. Αρνητικά θα 
λειτουργούσαν onions τυχόν υπαναχωρήσει σε όσεε με
ταρρυθμίσει έχουν ήδη ανακοινωθεί. Oncas τονίζει ο κ. np0is 
για tous ιδιοκτήτεε φορτηγών, «αν και δεν είναι παρά ένα 
από τα πολλά επαγγέλμα
τα που πρέπει να ανοίξουν, 
η απελευθέρωση τω ν  οδι
κών μεταφορών είναι ένα 
πολύ αναγκαίο μέτρο για 
τη  βελτίωση m s ανταγω- 
viom com ras m s  ελληνι- 
m s  oiKovopias».

Σε κάθε περίπτωση, η ε
πίτευξη του στόχου μείω- 
ans του ελλείμματοε δεν 
είναι αρκετή για να αλλά
ξει την αρνητική προο
πτική που διατηρεί ο oixos 
για το ελληνικό χρέοε σε σταθερή. Oncas τονίζει ο κ. Πράι 
αυτό «σίγουρα δεν είναι αρκετό για να αλλάξει την προοπτική 
σε σταθερή. Θα παραμείνει αρνητική μέχρι να διασφαλισθεί 
μακροπρόθεσμα η εφαρμογή του Μνημονίου».

Τα καλά νέα είναι ότι, παρά tis  φήμεβ, δεν φαίνεται να 
επίκειται νέα υποβάθμιση. Ακόμη και η πολυαναμενόμε- 
νη  επίσκεψη τω ν  αναλυτών m s Fitch Ratings σ τη ν Ελλά
δα δεν έχει κλείσει ακόμη και θα μεταφερθεί npos τα  τέ 
λη του erous. «Σε περίπου δύο μήνε5», oncas είπε ο κ. Πράιε. 
Ο αναλυτήε του οίκου σημειώνει ότι ιδιαίτερα τα  στοιχεία 
για τη  μείωση τω ν  τρεχουσών δαπανών είναι ικανοποιη
τικά, ενώ ο o t o x o s  τω ν  εσόδων υπολείπεται μεν, «αλλά ό
χι πολύ». Εκεί που δηλώνει ότι έχει επ ιφυλάξει είναι στα 
στοιχεία για τη  γενική κυβέρνηση, καθώβ, oncas λέει χα
ρακτηριστικά, «δεν  γνωρίζουμε t is  υπ οχρεώσει τω ν  ε
ταιρειών του δημοσίου τομέα που επιδοτούνται, ούτε τι γί
νετα ι σ τον  κλάδο m s υγείαε». Ο ίδιοε σημειώνει ότι η κυ
βέρνηση έχει αναγνωρίσει αυτό το  γεγονό5 και έχει δε- 
σμευθεί ότι θα ανακοινώνει στοιχεία για τη  γενική κυ
βέρνηση σε τριμηνιαία βάση. Τέλοε, προειδοποιεί ότι «θα 
χρειασθούν περαιτέρω περικοπέε». Oncas δήλωσε χαρα
κτηριστικά, «το ν  πρώτο χρρνο είναι αναμενόμενη η επί
τευξη τω ν  στόχων, αλλά αυτό θα γίνετα ι πιο δύσκολο κα- 
0cas το μαχαίρι θα πλησιάζει σ το  κόκαλο».

0 αρμόδιος αναλυτής 
του οίκου δηλώνει 
ότι έχει επιφυλάξεις 
σχετικά με τα στοι
χεία για τη γενική 
κυβέρνηση και τον 
κλάδο της υγείας.
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Οι τελικές ρυθμίσεις της περαίωσης 
που «διαγράφει» τα βιβλία της ΙΟετϊας
Οροι και προϋποθέσεις για την ένταξη στο ευνοϊκό καθεστώς της... γενικής αμνηστίας

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φορολογική «αμνηστία» για τιε α- 
μαρτίεε ins τελευταίαε δεκαετίαε 
παρέχει το  υπουργείο Οικονομι
κών σε επ ιχειρήσει και ελεύθε- 
pous επαγγελματίεε με το  νομο
σχέδιο που ψηφίσθηκε τη ν πε
ρασμένη Πέμπτη. Η αδυναμία εί- 
σπραξηε δημοσίων εσόδων α
νάγκασε τη ν ηγεσία του υπουρ
γείου Οικονομικών να ενεργο
ποιήσει για δέκατη φορά τη ν πε- 
ραίωση, με στόχο τη ν άντληση 
εσόδων όχι μόνο για το  τρέχον 
έτοε αλλά και τα  επόμενα δύο.

Στη ρύθμιση μπορούν να υ
παχθούν επ ιχειρήσει και ελεύ
θεροι επαγγελματίεε τω ν  οποίων 
τα βιβλία και φορολογικά στοιχεία 
έχουν κατασχεθεί από το  ΣΔΟΕ 
ή τη ν  Εφορία λόγω φοροδιαφυ-

Η αδυναμία είσπρα
ξης εσόδων ανάγκα- 
I  το υπ. Οικονομι

κών να ενεργοποιή
σει για 10η φορά 
ιην περαίωση.
γήε, όσοι δεν έχουν υποβάλει εκ
καθαριστικέ δηλώσειε ΦΠΑ και 
γενικότερα όσοι έχουν μικρέε ή 
μεγάλεε παραβάσειε από το 2000 
έωε το  2009. Ταυτόχρονα όσοι α
ποφασίσουν να υπαχθούν στη  
ρύθμιση θα μπορούν να κατα
στρέφουν βιβλία και στοιχεία για 
τη ν  εξαετία 2000-2005. Ειδικό
τερα, η μεγαλύτερη ρύθμιση 
που έγινε και αφορά 2.500.000 α- 
νέλεγκτεε χρήσειε προβλέπει:

• Το ελάχιστο ποσό για τουε ε- 
πιτηδευματίεε που τηρούν βιβλία 
πρώτηε κατηγορίαε ανέρχεται 
σ τα  300 ευρώ. Για όσουε τηρούν 
βιβλία β' κατηγορίαε το ποσό 
φθάνει τα 700 ευρώ εάν πρόκει
ται για ελεύθερρυε επαγγελματίεε 
και 500 ευρώ για επιχειρήσειε. Για 
τιε επιχειρήσειε με βιβλία γ ' κα
τηγορίαε ο ελάχιστοε φόροε ανά 
χρήση ανέρχεται σ τα  700 ευρώ, 
ενώ για  τουε ελεύθερουε επαγ- 
γελματίεε στα 1.000 ευρώ.

• Οσοι αποφασίσουν να ε
νταχθούν σ τη ν περαίωση θα 
πρέπει να προκαταβάλλουν το  
20% του φόρου που προκύπτει, 
ενώ το  ποσό δεν μπορεί να είναι 
κάτω τω ν  500 ευρώ.

• Οσοι υπαχθούν σ τη ν περαί
ωση θα καταβάλλουν τον φόρο σε 
έξι μηνιαίεε δόσειε όταν το  πο

Οί τελικές ρυθμίσεις της περαίωσης
Ελάχιστα ποσά ανά χρήση
σε ευρώ

κ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Φόρος ανά χρήση
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΑΝΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑΑ.Ε.ΉΕΠΕ

100.000 700

150.000 700

300.000 1.575

600.000 3.300

1.000.000 5.750

2.500.000 15.000

5.000.000 30.000

10.000.000 67.500

20.000.000 130.000

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

σό τηε αρχικήε συνολικήε οφει- 
λήε είναι 5.000 ευρώ, σε οκτώ μη
νιαίεε δόσειε όταν το  ποσό τηε 
αρχικήε συνολικήε οφειλήε είναι 
πάνω 5.000 ευρώ και μέχρι
10.000 ευρώ, σε 12 δόσειε όταν 
το  ποσό τηε αρχικήε συνολικήε 
οφειλήε είναι πάνω από 10.000 
ευρώ και μέχρι 15.000 ευρώ. 
Οταν το  ποσό τηε αρχικήε συ
νολικήε οφειλήε είναι πάνω από
15.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευ
ρώ και σε 24 ισόποσεε μηνιαίεε 
δόσειε.

• Στην περίπτωση που κατα
βληθεί ολόκληρο το  οφειλόμενο 
ποσό παρέχεται έκπτωση 10%.

• Το ποσό του φόρου υπολο

γίζεται ωε εξήε: τα δηλωθέντα α
καθάριστα έσοδα πολλαπλασιά- 
ζονται με συντελεστή  ’2% για ό
λα τα  επαγγέλματα, με εξαίρεση 
τα πρατήρια βενζίνηε, χονδρικήε 
πώλησηε προϊόντων καπνοβιο- 
μηχανίαε και τουε εμπόρουε 
προ ϊόντων καπνοβιομηχανίαε 
που θα ισχύει συντελεστήε 7%ο 
και 12%ο για τουε εμπόρουε πε
τρελαίου θέρμανσηε και 1% για 
τα πρακτορεία τουρισμού και τα- 
ξιδίων (προμήθεια από πωλή- 
σειε εισιτηρίων και οργάνωση 
τουρισμού). Τα ποσά που προ
κύπτουν πολλαπλασιάζονται με 
συντελεστή προοδευτικότηταε α
νάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα.

Για παράδειγμα ο συντελεστήε α
νέρχεται στο 1 για ακαθάριστα έ
σοδα έωε 150.000 ευρώ και για 
τζίρο άνω τω ν  6 εκατ. ευρώ στο 
1,30.

Στο τελικό ποσό που προκύπτει 
από τουε ωε άνω υπολογισμούε 
επιβάλλεται φόροε με συντελεστή 
20% εκτόε από τιε Α.Ε. και ΕΠΕ 
όπου επιβάλλεται φόροε με συ
ντελεστή  25%.

• Εκτόε περαίωσηε βρίσκονται 
οι φορολογούμενοι που είχαν κά
νει αυτοπεραίωση έωε και το 
2007 με εξαίρεση όσουε είχαν ε- 
πιλεγεί για δειγματοληπτικό έ
λεγχο. Στη ρύθμιση έχουν τη  δυ
νατότητα να  υπαχθούν όλοι όσοι
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Ποιοι εξαιρούνται από τον κανόνα της φορο-διευθέτησης

Από την περαίωση εξαιρούνται: 
α) Οι υποθέσεις για τις οποίες 
δεν έχει υποβληθεί μέχρι 
31.8.2010 εμπρόθεσμη ή εκπρό
θεσμη αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος για κάποια από τις 
ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και 
οι επόμενες αυτής, β) οι κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες, γ) οι 
υποθέσεις για τις οποίες έχουν 
υποβληθεί συμπληρωματικές 
δηλώσεις, δ) από κάθε υπόθε
ση, η ανέλεγκτη χρήση στην ο
ποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα 
έσοδα είναι μεγαλύτερα του πο
σού των είκοσι εκατομμυρίων

(20.000.000) ευρώ, ε) οι υπο
θέσεις φορολογίας πλοίων, ακί
νητης περιουσίας, μεγάλης ακί
νητης περιουσίας, μεταβίβασης 
ακινήτων και κληρονομιών, δω
ρεών, προικών και γονικών πα
ροχών, ενιαίου τέλους ακινήτων, 
ειδικού φόρου επί των ακινή
των, φόρου αυτόματου υπερτι
μήματος και τέλους συναλλα
γής, στ) οι υποθέσεις των επι
χειρήσεων που είναι εισηγμέ
νες στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών, ζ) οι υποθέσεις των ε
πιχειρήσεων για τον έλεγχο των 
οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδι-

κά Συνεργεία Ελέγχου από το 
ΣΔΟΕ, η) από κάθε υπόθεση, η 
ανέλεγκτη χρήση για την οποία 
υφίσταται παράβαση ΚΒΣ για 
έκδοση πλαστού φορολογικού 
στοιχείου ή προκύπτει αναμφι
σβήτητα από δελτίο πληροφο
ριών ή από άλλα στοιχεία ή έγ
γραφα η έκδοση τέτοιου στοι
χείου και όλες οι επόμενες αυ
τής χρήσεις, θ) οι υποθέσεις ε- 
πιτηδευματιών φυσικών προσώ
πων τα οποία, με βάση τα στοι
χεία του περιουσιολογίου έτους 
2008, υπόκεινται σε φορολόνη- 
ση για την ακίνητη περιουσία.

είχαν ακολουθήσει τη διαδικασία 
τηε αυτοπεραίωσηε τη  διετία 
2008-2009 καταβάλλονταε το  
50% του φόρου που προκύπτει.

Υποθέσεις που υπάγονται
α) Υπάγονται οι εκκρεμείε υ- 

ποθέσειε φορολογίαε εισοδήμα- 
τοε και λοιπών φορολογικών α
ντικειμένων επιτηδευματιών, οι 
οποίεε αφορούν διαχειριστικέε 
περιόδουε που έκλεισαν μέχρι και 
τιε 31.12.2009.

β) Για την υπαγωγή στιε ρυθ- 
μίσειε, ωε εκκρεμείε υποθέσειε 
νοούντα ι εκείνεε που μέχρι τη ν 
ημερομηνία έναρξηε ισχύοε του 
νόμου:

- Δ εν  έχει αρχίσει ο έλεγχοε ή 
έχει αρχίσει και δεν έχει περα- 
τωθεί.

- Εχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου 
ή πράξη αποτελεσμάτων, αλλά 
δεν έχει οριστικοποιηθεί.

- Εκκρεμούν στα  διοικητικά δι
καστήρια μετά από άσκηση ε- 
μπρόθεσμηε προσφυγήε ή έφε- 
σηε και δεν έχουν συζητηθεί στο 
ακροατήριο του δευτεροβάθμιου 
δικαστηρίου. Ωε εκκρεμείε θεω
ρούνται και οι υποθέσειε για τιε 
οποίεε έχει εκδοθεί οριστική α
πόφαση του πρωτοβάθμιου δι
καστηρίου και δεν έχει παρέλθει 
η προθεσμία άσκησηε έφεσηε για 
κάποιον από τουε διαδίκουε.

- Εχουν ήδη ελεγχθεί και μέχρι 
τη ν  31-8-2010:

1. Εχουν εκδοθεί συμπληρω
ματικά φύλλα ελέγχου ή πράξειε 
προσδιορισμού αποτελεσμάτων 
ΦΠΑ, ή λοιπέε εν γένει τέτο ιεε 
πράξειε, που είτε δεν έχουν ο- 
ριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν 
σ τα  διοικητικά δικαστήρια και 
δεν  έχουν συζητηθεί σ το  ακρο
ατήριο του δευτεροβάθμιου δι
καστηρίου.

2. Εχουν εκδοθεί αποφάσειε ε- 
πιβολήε προστίμου ΚΒΣ που εί
τε  δεν έχουν οριστικοποιηθεί εί
τε  εκκρεμούν σ τα  διοικητικά δι
καστήρια και αφορούν συμπλη

ρωματικά στοιχεία με βάση τα ο
ποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη 
έλεγχοε στιε λοιπέε φορολογίεε.

γ) Οσοι φορολογούμενοι είχαν 
κάνει αυτοπεραίωση έωε και το  
2007 δεν θα μπουν σ τη ν περαί
ωση με εξαίρεση όσουε είχαν ε- 
πιλεγεί για δειγματοληπτικό έ
λεγχο. Υπενθυμίζεται ότι ο δειγ- 
ματοληπτικόε έλεγχοε αφορούσε 
μόνο τιε χρήσειε 2006 και 2007. 
Επίσηε εντάσσοντα ι και όλοι ό
σοι είχαν αυτοπεραιώσει τη  διε
τία  2008-2009 καταβάλλονταε 
το 50% του φόρου που προκύπτει. !

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τον Νοέμβριο του 
2009, όταν ορισμένοι εκ των πελατών και νυν κατηγόρων τς 
οικονομολόγου ζήτησαν να τους επιστραφούν τα κεφάλαια 
των οποίων τη διαχείριση του είχαν καλοπροαίρετα εμπιστευ- 
θεί, αφού τους είχε υποσχεθεί δελεαστικές αποδόσεις σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Στα δικαστήρια 
κρίνεται η υπόθεση 
του Ελληνα «Μέιντοφ»
Του ΑΝΕΣΤΗ ΝΤΟΚΑ

Η ποινική εκδίκαση ins υπόθεσηε του Ελληνα «Μ έιντοφ» θα 
γίνει αυτή την εβδομάδα ενώπιον του Τριμελούε Εφετείου 
Κακουργημάτων Αθηνών. Από ns 19 Ιουλίου 2010 η υπό
θεση έχει παραπεμφθεί στον 20ό τακτικό ανακριτή. Σύμφωνα 
με πληροφορίεε ins «Κ », από έρευνα ins ανεξάρτητηε·^ ~- 
χήε για το ν  ξέπλυμα βρώμικου χρήματοε, δεν βρέθηκαν 
ριουσιακά στοιχεία στο όνομά του στην Ελλάδα, αν και κα- 
τηγορείται ότι έχει υπεξαιρέσει περισσότερα από 12 εκατ. 
ευρώ. Οι φερόμενοι ωε θύματα του οικονομολόγου, ο onoios 
εμφανιζόταν ωε σύμβουλοε επενδύσεων, του καταλογίζουν 
κακουργηματικέε πράξειε όπωε -μεταξύ άλλων- διακεκριμένεε 
απάτεε, υπεξαιρέσει, πλαστογραφίεε και ξέπλυμα μαύρου 
χρήματοε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ins «Κ», τουλάχιστον 
οκτώ άτομα, που έχουν ήδη προσφύγει μέχρι σήμερα στη 
Δικαιοσύνη, τον κατηγορούν ότι τουε έχει υπεξαιρέσει πά
νω  από 12 εκατ. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τον  
Νοέμβριο του 2009, όταν ο
ρισμένοι εκ τω ν πελατών 
και νυν κατηγόρων του οι
κονομολόγου ζήτησαν να 
i o u s  επιστραφούν τα  κε
φάλαια τω ν  οποίων τη  δια
χείριση του είχαν καλο
προαίρετα εμπιστευθεί, α
φού t o u s  είχε υποσχεθεί δε- 
λεαστικέε αποδόσειε σε τραπεζικοΰ5 λογαριασμοΰε στο ε
ξωτερικό. Η αρχή τηε ιστορίαε, που θυμίζει σε μικρογραφία 
τη μεγαλύτερη επενδυτική «πυραμίδα» τηε Γουόλ Στριτ και 
το σκάνδαλο του Μπερνάρ Μέιντοφ, ύψουε 60 δισ. δολα
ρίων, εντοπίζεται χρονικά στο 2003. Εκείνη την εποχή ο «πρω- 
ταγωνιστήε» μαε φέρεται να εκπροσωπεί ένα επενδυτικό fund 
με έδρα τη  Φλόριντα τω ν  ΗΠΑ και να υπόσχεται σε πελά- 
τεε που είχε από την προηγούμενη θητεία του στο Χ.Α. την 
εξασφάλιση γενναίων αποδόσεων. Εκείνη τη  χρονική στιγ
μή η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρισκόταν μεταξύ 
φθοράε και αφθαρσίαε. Πράγματι, όπωε αναφέρεται και στιε 
μαρτυρίεε τω ν  θυμάτων του, ο εν λόγω επενδυτικόε σύμ- 
βουλοε καταφέρνει να αποσπάσει, από το 2003 μέχρι και το 
2005, περίπου 6 εκατ. ευρώ.

Η παγίδα τη ν  οποία φέρεται να  έστηνε σε πελάτεε που 
προέρχονταν κυρίωε από προσωπικέε του γνωριμίεε ήταν 
το δέλεαρ τω ν  υψηλών αποδόσεων σε συγκεκριμένουε τρα- 
πεζικούε λογαριασμοΰε του συγκεκριμένου επενδυτικού fund, 
καθώε εμφανιζόταν ωε ο νόμιμοε εκπρόσωπόε του στην Ελλά
δα. Η συνέχεια τηε ιστορίαε πρόκειται τώρα να εξελιχθεί στιε 
δικαστικέε αίθουσεε κι αναμένεται με ενδιαφέρον.

Κατηγορείιαι 
όχι έχει υπεξαιρέσει 
περισσότερα 
από 12 εκατ. ευρώ.

Το τέλος των κλαδικών συμβάσεων εργασίας

Σε κλάδους που έχουν πληγεί από την κρίση και δεν μπορούν να περιορίσουν τον χρόνο εργασίας προκρίνεται η ανασφάλιστη εργασία με α
ποτέλεσμα 1 στους 3 στις οικοδομές να είναι ανασφάλιστος.

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

Δώδεκα χρόνια μετά τη  νομοθέ
τησή τουε και τη ν  πρώτη προ

μήθεια τηε τό τε  κυβέρνησηε
.ΣΟΚ να εφαρμοστούν, τα Το

πικά Σύμφωνα Απασχόλησηε 
(ΤΣΑ) επανέρχονται, αυτή τη φο
ρά ωε ο τελευταίοε κυματοθραύ- 
στηε τηε ανεργίαε. Ποιοε θα το 
πίστευε ότι τα ΤΣΑ, που το 1998 
πολεμήθηκαν από όλεε τιε συν- 
δικαλιστικέε συνιστώσεε, μηδέ ε- 
ξαιρουμένηε αυτήε του ΠΑΣΟΚ, 
θα αποτελούσαν το  2010 την ε
ναλλακτική πρόταση πολλών 
συνδικαλιστών.

Σύμφωνα με όλεε τιε ενδείξειε, 
η ρύθμιση που καταρτίζει το  υ
πουργείο Εργασίαε αναφορικά 
με τη  δυνατότητα να καταβάλ
λονται αμοιβέε κατώτερεε κι από 
το ποσό τω ν 740 ευρώ μεικτά, που 
ορίζει η Εθνική Συλλογική Σύμ
βαση Εργασίαε, δεν θα έχει ορι
ζόντια εφαρμογή. Δηλαδή δεν 
\ι μπορεί να χρησιμοποιηθεί α
πό όσεε επιχειρήσειε επικαλούνται 
ή πραγματικά έχουν θίγει από την 
ύφεση. Σύμφωνα με τιε εισηγήσειε 
που έχουν γίνει προε την κ. Λ. Κα- 
τσέλη, το  μέτρο αυτό πρέπει να 
ισχύσει μόνο εάν συνεισφέρουν 
και οι άλλοι παράγοντεε (μέτοχοι, 
τράπεζεε, Δημόσιο) με διευκο- 
λιϊνσειε για τη διάσωση τηε επι- 
χείρησηε. Σε αυτήν και μόνο σε 
αυτήν την περίπτωση θα κληθούν 
και οι εργαζόμενοι να συμβάλουν 
με επιχειρησιακέε συμφωνίεε μεί- 
ωσηε τω ν  μισθών.

Για όλεε τιε άλλεε περιπτώσεϊε 
τω ν  προβληματικών επιχειρήσε
ων, θα προταθεί η νεκρανάσταση 
τω ν  ΤΣΑ. Αυτά διατηρούν ωε κα
τώφλι μισθών την Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίαε 
αλλά καταργούν τιε  κλαδικέε 
συμβάσειε. Μ άλιστα ο νόμοε 
2639/98 με τον οποίο θεσμοθε

τήθηκαν παρέχει τη  δυνατότητα 
αυτή σ το  πλαίσιο συμφωνιών 
του Δημοσίου, τηε Τοπικήε Αυ- 
τοδιοίκησηε και τω ν κοινωνικών 
εταίρων, αλλά με κριτήριο «τιε α- 
νάγκεε αναβάθμισηε ευπαθών 
περιοχών τηε χώραε». Και σε αυ
τήν την περίπτωση επιτρέπεται 
για τουε νεοπροσλαμβανόμενουε 
με ατομικέε συμβάσειε να αγνο
ούνται οι κλαδικοί περιορισμοί.

Επομένωε, το πλαίσιο ανα- 
διάρθρωσηε του συστήματοε συλ
λογικών συμβάσεων υπάρχει, εί
ναι νομοθετημένο, έστω κι αν δεν 
έχει εφαρμοστεί. Το ζήτημα που 
τίθεται τώρα προε το  υπουργείο 
Εργασίαε είναι εάν αυτή η δυνα
τότητα  θα δοθεί όχι μόνο με κρι
τήριο τον τόπο αλλά και τον  κλά
δο. Δηλαδή εάν, εκτόε από τα ΤΣΑ 
θεσμοθετηθούν και Κλαδικά Σύμ
φωνα Απασχόλησηε (ΚΣΑ) όπωε

Το πλαίσιο 
αναδιάρθρωσης 
του συστήματος 
συλλογικών 
συμβάσεων υπάρχει, 
είναι νομοθετημένο, 
έστω κι αν δεν έχει 
εφαρμοστεί.
Το ζήτημα είναι 
αν θα υιοθετηθεί, 
όχι μόνο με κριτήριο 
τον τόπο, αλλά 
και τον κλάδο.

προτείνουν εκπρόσωποι τηε α- 
γοράε αλλά και συνδικαλιστικοί 
παράγοντεε που εκτιμούν ότι οι 
άνεργοι μέσα στο 2011 θα ξεπε- 
ράσουν το φράγμα του 1 εκα
τομμυρίου, τινάζονταε και την 
μπάνκα του ΟΑΕΔ στον αέρα.

Στην πράξη η αγορά σε πολλέε 
περιπτώσεϊε έχει ενσωματώσει ε
δώ και μήνεε ποικίλεε εφαρμογέε 
διάσωσηε. Η μετατροπή τήε πλή- 
ρουε σε εκ περιτροπήε απασχό
ληση για επιχειρήσειε που πε
ριόρισαν τη  δραστηριότητά τουε 
προσλαμβάνει ενδείξειε επιδη- 
μίαε. Σε κλάδουε που έχουν πλη
γεί από τη ν κρίση και δεν μπο
ρούν να περιορίσουν τον  χρόνο 
εργασίαε προκρίνεται η ανα
σφάλιστη εργασία (1 στουε 3 
στιε οικοδομέε είναι ανασφάλι- 
στοε). Μόνο μία στιε τρειε νέεε 
προσλήψειε είναι πλήρουε απα

σχόλησηε, ενώ η οριζόντια μείω
ση μισθών στον  ιδιωτικό τομέα, 
σε ποσοστά που κλιμακώνονται 
από 10% έωε 20%, αποτελεί το σύ- 
νηθεε βήμα πριν από τιε ομαδικέε 
απολύσειε για επιχειρήσειε που 
δραστηριοποιούνται στο ευρύτε
ρο φάσμα παροχήε υπηρεσιών. 
Στιε βιομηχανικέε ζώνεε τω ν πε
ριοχών εκτόε Αττικήε, η εικόνα εί
ναι ακόμη πιο γκρίζα, αφού συ- 
νήθωε το  χρήμα που κινείται 
σ την αγορά προέρχεται μόνο α
πό τα εισοδήματα τω ν εργαζομέ
νω ν που διατηρούν ακόμη μονι
μότητα στο Δημόσιο, τα Σώματα 
Ασφαλείαε, τον Στρατό, τη  διοι
κητική και δικαστική μηχανή.

Η οικονομία άλλαξε άρδην το 
τοπίο στιε συμβάσειε πολύ πριν 
την επανάκαμψη τω ν  ΤΣΑ και τιε 
αλλαγέε στο εργατικό δίκαιο που 
μόλιε τώρα αρχίζουν.

Ανασφαλή... τρόφιμα 
απειλούν το πιάτο μας
Ηταν μέσα Ιανουάριου, όταν μια «παράξενη» είδηση θορύ
βησε τουε καταναλωτέε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε. Μέσα σε 
ένα τετράμηνο καταγράφηκαν 43 κρούσματα ηπατίτιδαε Α 
στη  Γαλλία. Τα περιστατικά, όπωε ανάφερε η αρμόδν 
εύθυνση τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε, συνδέονταν με την κα
τανάλωση αποξηραμένηε ντομάταε προέλευσηε Τουρκίαε. 
Η είδηση μεταδόθηκε άμεσα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη 
μέσω του συστήματοε Εγκαιρηε Προειδοποίησηε για τα τρό
φιμα τηε Ε.Ε. Ωστόσο, οι έρευνεε που ακολούθησαν δεν κα- 
τάφεραν ποτέ να εντοπίσουν τα ένοχα προϊόντα, αφού η Τουρ
κία παρουσίασε εργαστηριακά αποτελέσματα που αποδεί- 
κνυαν τη ν καθαρότητα τω ν εν λόγω προϊόντων που είχαν 
εξαχθεί από τη χώρα. Στην Ελλάδα δεν βρέθηκαν μολυσμένεε 
λιαστέε ντομάτεε από τη ν Τουρκία. Το περιστατικό, όμωε, 
ανέδειξε για τη  χώρα μαε ένα άλλο «περίεργο» γεγονόε. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό λιαστήε 
ντομάταε που καταναλώνουμε 
εισάγεται από την Τουρκία, κα
θώε δεσμεύτηκαν συνολικά 52 
τόνοι εισαγόμενηε λιαστήε ντο
μάταε με προέλευση τη  γείτονα.
Για την ιστορία, αε σημειωθεί ό
τι οι λιαστέε ντομάτεε που ε
νοχοποιήθηκαν για τη  μετάδο
ση ηπατίτιδαε είναι μόνο ένα α
πό τα περίπου 8.000 περιστατικά 
ανασφαλών τροφίμων που α
ναφέρθηκαν κατά το 2009 μέσω του συστήματοε Εγκαιρηε 
Προειδοποίησηε για τα τρόφιμα και τιε ζωοτροφέε (RASFF), 
σύμφωνα με την ετήσια σχετική έκθεση τηε Ε.Ε. Στο συ
γκεκριμένο σύστημα 24ωρηε συνεχούε ενημέρωσηε που στή
θηκε μετά την κρίση τω ν  τρελών αγελάδων, συμμετέχουν 
τα κράτη-μέλη τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε αλλά και τρίτεε χώ- 
ρεε, με τιε οποίεε η Ε.Ε. έχει εμπορικέε συναλλαγέε.

Οπωε αναφέρεται στην έκθεση, τα τελευταία τρία χρόνια 
τριπλασιάστηκαν οι ανακλήσειε τυποποιημένων προϊόντων 
ακατάλληλων για τον  καταναλωτή εξαιτίαε τω ν αλλεργιο- 
γόνων ουσιών που περιέχουν. «Οι αλλεργικέε αντιδράσειε 
αποτελούν θανάσιμη απειλή για τη ν υγεία τω ν  ανθρώπων» 
σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση. Τα δύο τρίτα των 
ανακοινώσεων για ανασφαλή τρόφιμα αφορούν προϊόντα 
προέλευσηε Ε.Ε. Αυτό σημαίνει ότι η επικινδυνότητά τουε 
για τη δημόσια υγεία ανακαλύπτεται από τιε υπηρεσίεε ε
λέγχου, αφού έχουν ήδη κυκλοφορήσει σ την αγορά οπότε 
επιβάλλεται να ανακληθούν άμεσα. Οι 4 στιε 10 ανακοινώ- 
σειε για ανασφαλή τρόφιμα αφορούν ωστόσο προϊόντα που 
απορρίπτεται η εισαγωγή τουε από τρίτεε χώρεε.

. _ TANIA ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Το μεγαλύτερο 
ποσοστό λιαστής 
ντομάτας που 
καταναλώνουμε 
εισάγεται από 
την Τουρκία.


