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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Εξοικονόμηση 2 δισ. σε τρεις μήνες
Η  τρόικα ζήτησε πρόσθετα μέτρα για την κάλυψη ίων αστοχιών του 2011 και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για να εγκριθούν τα 130 δισ.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Πρόσθετα μέτρα τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ για το 2012 θα πρέπει να επεξεργαστεί η κυβέρνηση έωε τα μέσα Ιανουάριου, όταν θα επιστρέφει το κλιμάκιο τηε τρόικαε στην Αθήνα για την τελική φάση των διαπραγματεύσεων για τη νέα δανειακή σύμβαση των 130 δισ. ευρώ. Τα στελέχη τηε τρόικαε στιε επαφέε τουε τόσο με τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο και τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βε- νιζέλο, όσο και με τιε ηγεσίεε των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, κατέστησαν σαΐ φέε ότι τα επιπλέον μέτρα που απαιτούνται γιτ το επόμενο έτοε θα πρέπει να αποφασιστούν τον Ιανουάριο και να υλοποιηθούν εντόε του πρώτου τριμήνου. Η τρόικα δεν επιμένει τόσο στην ποσοτικοποίηση των μέτρων, όσο στην ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι διαρθρω- τικέε αλλαγές, με την ανακοίνωση πρωτοβουλιών που θα αλλάξουν το κλίμα.Σε ό,τι αφορά τα πρόσθετα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, θα καταγράφονται λεπτομερώς στο νέο Μνημόνιο, και αυ-

τό είναι για τους δανειστές προαπαιτούμενο για την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης. Ως προς τα μέτρα της περίοδοι 2013-2014, η τρόικα αποδέχεται να υπάρχε στο νέο Μνημόνιο απλώς μια γενική περιγραφί τους και να εξειδικευτούν τον Ιούνιο στη δεύτερη επικαιροποίηση (θα έχει προηγηθεί η πρώ-' τη τον Μάρτιο).Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη κιόλας συνάντησή του με τους επικεφαλής της τρόικας, ο κ. Βενιζέλος πρότεινε -εά ν  δεν υπάρξει συμφωνία των τριών πολιτικών δυνάμεων για τα νέα μέτρα, όπως είναι πολύ πιθανό- να υπολογιστεί μόνο το χρηματοδοτικό κενό \jou 2012 και τα μέτρα να αποφασιστούν από μια κυβέρνηση με νωπή λαϊκή εντολή. Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η Ν .Δ ., η οποία δεν θέλει να αναλάβει το πολιτικό κόστος τους πριν από τις εκλογές.Η πρόταση Βενιζέλου απορρίφθηκε από την τρόικα, καθώς οι δανειστές θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να δοθούν τα 2/3 του νέου πακέτου βοήθειας χωρίς να έχουν συμφωνηθεί τουλάχιστον τα μέτρα εκείνα που πρέπει να ε-

Τα στελέχη της τρόικας κατέστησαν σαφές ότι τα επιπλέον μέτρα που απαιτούνται για το 2012 θα πρέπει να αποφασιστούν τον Ιανουάριο.
Είτε τα κόμματα που στηρίζουν 
την κυβέρνηση θα συμφωνή
σουν στα μέτρα, είτε θα δρομολο
γηθούν πολιτικές εξελίξεις.

φαρμοστοΰν άμεσα. Σημειώνεται πως, όταν κλείσει η συμφωνία, η Ελλάδα θα πάρει ως πρώτη δόση 90 δισ. ευρώ από το σύνολο των 130 δισ. του νέου πακέτου. Το τελεσίγραφο της τρόικας σημαίνει ότι είτε τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου θα συμφωνήσουν στα μέτρα είτε η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές στα τέλη Ιανουάριου, προκει- μένου η κυβέρνηση που θα προκύψει να δια- πραγματευθεί και να υπογράψει το νέο Μ νημόνιο και τη νέα δανειακή σύμβαση.Το ύψος των νέων μέτρων δεν έχει υπολογιστεί ακόμη με ακρίβεια, αλλά εκτιμάται ότΙ το έλλειμμα του 2011 θα προσεγγίσει τελικά τι! 10% του ΑΕΠ αντί της πρόβλεψης για 9%, στηι οποία είχε βασιστεί η κατάρτιση του νέου προ) υπολογισμού. Αυτό σημαίνει πρόσθετα μέτρά της τάξης των 2 δισ. ευρώ τουλάχιστον. Η τρόι ■ κα συγκέντρωσε στοιχεία από τα υπουργεία κα ι θα τα επεξεργαστεί τις επόμενες ημέρες, Ωστόσο, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες ακό-, μη, κυρίως ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών ταμείων.Ως προς το είδος των νέων μέτρων, αν και

στις επαφές τους με τα κυβερνητικά στελέχη οι εκπρόσωποι της τρόικας δεν μπήκαν σε λεπτομέρειες, ο κ. Τόμσεν έγινε περισσότερο σαφής από ποτέ και μάλιστα δημοσίως: ακόμη απολύσεις υπαλλήλων στον στενό και τον ρύτερο δημόσιο τομέα.Σε κάθε περίπτωση, η τρόικα θέλει διαρθρωτικά μέτρα συρρίκνωσης του κράτους και των δημοσίων δαπανών και όχι οριζόντια μέτρα ή αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης. Ωστόσο, πλέον οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης, είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος μισθοί και συντάξεις. Συγκεκριμένα, σε σύνολο δαπανών 100 δισ. ευρώ για το 2012, τα 31,2 δισ. (31%) είναι συντάξεις, τα 17,9 δισ. (18%) είναι αμοιβές προσωπικού και άλλα 14 δισ. (14,1%) είναι προνοιακές μεταβιβάσεις. Αλλα 10,9 δισ. ευρώ είναι οι λειτουργικές δαπάνες. Επιπλέον, 12,8 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τόκους (μετά το «κούρεμα») και 7,9 δισ. ευρώ για το ΠΔΕ. Συνεπώς, οποιαδήποτε περικοπή δαπάνης το 2012 «ακουμπάει» μισθούς, συντάξεις, προνοιακά επιδόματα και επιχορηγήσεις φορέων.Εξι προτάσεις για τη μείωση του ελλείμματος
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

«Υπάρχει μαζική οπισθοχώρηση». Με αυτή τη φράση στελέχη της τρόικας που βρέθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα συμπυκνώνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Η κατάσταση είναι απο- γοητευτική και η τρόικα πλέον δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει κανένα περιθώριο στην ελληνική κυβέρνηση για νέες καθυστερήσεις. Για τον λόγο αυτό και οι άμεσες απολύσεις βρίσκονται πια στο τραπέζι του διαλόγου όσο κι αν υπουργοί προσπαθούν να το διαψεύσουν.Μάλιστα, με δεδομένο ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει τη στήριξη τριών κομμάτων, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εκτιμούν ότι τώρα είναι η ευκαιρία να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θεωρητικά μπορούν να δώσουν νέα πνοή στην ελληνική οικονομία. Αλλωστε, από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν τα στελέχη της τρόικας για την πορεία της πραγματικής οικονομίας, φαίνεται ότι η  ύφεση φέτος θα είναι υψηλότερη του 6% και το 2012 μεγαλύτερη ακόμα και της νέας πρόβλεψης για 3%.Για να αντιστραφεί το κλίμα αυτό και να τεθεί ταυτόχρονα υπό έλεγχο το δημοσιονομικό έλλειμμα, οι δανειστές της χώρας πιστεύουν ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Αυτός των περικοπών και των μεταρρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, για τη μείωση τουελλείμματος προτείνουν:
1. Σαρωτικό «κλεί

σιμο» δημοσίων φο
ρέων που παράγουν 
ελλείμματα. Μπορεί ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην τρόικα, κ. Π. Τόμσεν, να το ζήτησε δημόσια μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο στο οικονομικό επιτελείο δεν έχει λη- φθεί ακόμα κάποια τέτοια απόφαση. Πάντως, είναι το επόμενο «βήμα» και μέσα στο 2012 αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα αυτό.

2. Αμεσες απολύσεις. Η αποτυχία της κυβέρνησης να θέσει σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και στην ε^'ασιακή εφεδρεία 30.000 υπαλλήλους έως το τέ-ιου έτους έχει οδηγήσει την τρόικα στο να ζητάει άμεσες απολύσεις. Αλλωστε, ο θεσμός της εργασιακής εφεδρείας δεν ήταν πρόταση της τρόικας και ποτέ δεν τον «είδαν με καλό μάτι». Τώρα, που το σχέδιο αυτό φαίνεται πως δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα, η τρόικα θέτει ανοιχτά πλέον το θέμα των απολύσεων. Το ζήτημα της διαχείρισης του προσωπικού του Δημοσίου εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το υπουργείο Εσωτερικών και σύμφωνα με πληροφορίες, επιδιώκεται να βρεθεί μια «συνολική λύση» στο θέμα.
3. Δραστική περικοπή κοινωνικών δαπανών. Μ αζί με τους μισθούς, τα μεγαλύτερα κονδύλια του προϋπολογισμού αφορούν τα κοινωνικά επιδόματα. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να είναι και ο επόμενος στόχος των περικοπών. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με το ότι οι περισσότερες κοινωνικές παροχές δεν έχουν διατεθεί σωστά, η τρόικα θεωρεί δεδομένο ότι θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά.
4. Ενταξη στο ενιαίο μισθολόγιο και των ειδικών μι-

~*'ολογίων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να μειωθούν καιμισθοί στις πρώην ΔΕΚΟ και νυν εισηγμένες επιχειρήσεις δικτύων.
5. Περαιτέρω μείωση των φαρμακευτικών και νο

σοκομειακών δαπανών. Πρόκειται για ένα χώρο που η τρόικα θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλα περιθώρια περικοπών.6. Νέα μείωση των αμυντικών δαπανών. Η τρόικα έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να ορίσει ένα μέγεθος δαπανών που εξασφαλίζουν την αμυντική λειτουργία της χώρας και να περιορίσει σε αυτό το ύψος τα εξοπλιστικά προγράμματα.Ολα αυτά μπορεί σε κάποιο βαθμό (μικρό ή  μεγάλο) να εφαρμοστούν μέσα στο 2012, καθώς είναι σαφές πλέον ότι το έλλειμμα του 2011 οδεύει στα επίπεδα του 10% του ΑΕΠ και θα απαιτηθούν επιπλέον μέτρα για του χρόνου της τάξης των 2- 3 δισ. ευρώ. Επίσης, επιβαρυντικά θα λειτουργήσει στην επίτευξη του στόχου μείωσης του ελλείμματος του 2012 και το ότι η ύφεση του χρόνου θα είναι μεγαλύτερη του 3%.

Αμεσες απολύσεις, 
δραστικές περικοπές 
και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις 
εισηγούνται τα 
στελέχη της τρόικας 
να εφαρμοστούν 
μέσα στο 2012.

Τι θα προβλέπει 
το φορολογικό νομοσχέδιο
Επαναφορά αντικειμενικών κριτηρίων προσδιορισμού του εισοδήματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Κατάργηση του ειδικού καθεστώτος που ισχύει σήμερα για τους αγρότες. Θα αντιμετωπίζονται ως επιτηδευματίες και θα είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν βιβλία και στοιχεία, και κατ' επέκταση να εκδίδουν αποδείξεις
Κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου
Ενοποίηση των φόρωνστην ακίνητη περιουσία
Αυτοτελής φορολόγησηγια τα ενοίκια
Αλλαγές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και στο ποινολόγιο της Εφορίας
Ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» στα περιουσιακά στοιχεία, τις αποταμιεύσεις και την κατανάλωση των πολιτών
Αμεση απόδοση του ΦΠΑμέσω του τραπεζικού συστήματος
Φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών
Αύξηση των αντικειμενικών αξιώναπό το β' εξάμηνο του 2012
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Προβληματισμός και απογοήτευση για το πάγωμα των μεταρρυθμίσεων
Η απογοήτευση των στελεχών της τρόικας για το πάγωμα των μεταρρυθμίσεων ουσιαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους ήταν έκ- δηλη. Ο προβληματισμός τους ενισχύ- θηκε μετά τις επαφές που είχαν στην Αθήνα με κυβερνητικά στελέχη. Διαπίστωσαν ότι όχι απλώς δεν υπήρχε διάθεση να συζητηθεί το νέο Μνημόνιο, αλλά ούτε να εφαρμοστεί το υφιστάμενο. Παρεμβάσεις που είχαν συμφωνηθεί να γίνουν φέτος, όπως η μεταρρύθ

μιση του φορολογικού συστήματος και οι αλλαγές στις επικουρικές συντάξεις, αναβλήθηκαν για το επόμενο έτος, ενώ άλλες όπως η εργασιακή εφεδρεία δεν ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τους στόχους.Στη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό, Λουκά Παπαδήμο, οι επικεφαλής του κλιμακίου τόνισαν ότι πρέπει να επανεκκινήσουν άμεσα οι διαρθρωτικές αλλαγές. Καθυστερήσεις, ολιγωρίες και παλινωδίες δεν μπορούν πλέον να

συνεχιστούν. Το ίδιο μήνυμα έστειλαν και προς τις ηγεσίες των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Το νέο πακέτο βοήθειας δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και η Ελλάδα θα πρέπει να πείσει την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την α- ποφασιστικότητά της να υλοποιήσει όσα έχει συμφωνήσει, δήλωσε στέλεχος της τρόικας την Παρασκευή, λίγο πριν φύγει από την Αθήνα.

Φορολογικό με πληθώρα νέων μέτρων
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στην αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματοε στοχεύουν τα νέα μέτρα που θα συμπεριληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο στο τέλοε του πρώτου τριμήνου του 2012. Ωστόσο, θα υπάρχουν και μέτρα που θα πλή- ξουν τουε φορολογούμενουε, όπωε η κατάργηση φοροαπαλλαγών, τα αντικειμενικά κριτήρια για ε- λεύθερουε επαγγελματίεε, η ενοποίηση των φόρων στα ακίνητα και η φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Παράλληλα, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώε και το νέο ποινολόγιο τηε ε- φορίαε. Ειδικότερα, το φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπει:
1. Κατάργηση φοροαπαλλαγών. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια περιορισμού τουε. 

Σ χ εδ ιά ζετα ι η  π λήρηε κ α τά ρ γη σ ή  τουε γ ια  όσουε έχουν υψηλά εισοδήματα. Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει πρόταση που προβλέπει την κατάργηση των απαλλαγών για όσουε έχουν εισοδήματα άνω των 70.000 ευρώ.
2. Αντικειμενικά κριτήρια. Ο προσδιορισμόε του ει- σοδήματοε 700.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών θα γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια στα οποία περιλαμβάνονται η κινητή περιουσία, όπωε καταθέσειε, μετοχέε, χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια και κάθε είδουε επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Επίσηε, η έδρα τηε κατοικίαε, η δραστηριότητα, το προσωπικό που απασχολείται και τα χρόνια λειτουργίαε τηε επι- χείρησηε συμπερι- λαμβάνονται στα κριτήρια του υπ. Οικονομικών.
3. Αγρότες. Σύμφωνα με πληροφορίεε, καταργείται το ειδικό καθεστώε που ισχύει σήμερα για τουε αγρότεε. Πλέον, θα αντιμετωπίζονται ωε επιτηδευματίεε και θα είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν βιβλία και στοιχεία και κατ’ επέκταση να εκδίδουν αποδείξειε.
4. Ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες». Από τα είσοδέ στα του 2012 (δηλαδή αυτά που θα δηλωθούν τι ) νοιξη του 2013 στην εφορία) αλλάζει ο τρόποε προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματοε. Πλέον, δεν θα προσδιορίζεται με βάση τα όσα δηλώνουμε κάθε χρόνο στο έντυπο Ε1, αλλά καθολικά στο σύνολο τηε περιουσίαε των φορολογουμένων και με βάση διάφορα κριτήρια, όπωε η κατανάλωση, τα ακίνητα, οι μετοχέε και οι καταθέσειε. Συγκεκριμένα, μαζί με τιε δηλώσειε του 2013 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταγράψουν όλεε τιε δαπάνεε που πραγματοποιούν, ακόμα και των ΔΕΚΟ, του ενοικίου, τηε αγοράε αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.
5. Τη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συ

ναλλαγών. Εξετάζεται η φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων με την κλίμακα φορολογίαε εισοδή- ματοε.
6. Αλλαγές στον ΦΠΑ. Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει την κατάργηση των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά, οι οποίοι είναι μειωμένοι κατά 30% σε σύγκριση με αυτούε που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στουε συντελεστή ΦΠΑ έχει αποκλειστεί.
7. Αντικειμενικές αξίες. Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2012. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να αναβληθεί εκ νέου.
8. Απόδοση των έμμεσων φόρων από τουε ελεύ- θερουε επαγγελματίεε και τιε επιχειρήσειε να γίνεται σε μηνιαία βάση αντί του τριμήνου που ισχύει σήμερα για τιε περισσότερεε επιχειρήσειε.
9. Ενοποίηση των φόρων στα ακίνητα. Σχεδιάζεται η ενοποίηση του Φόρου Ακίνητηε Περιουσίαε με το Ειδικό Τέλοε Ακινήτων που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών τηε ΔΕΗ. Αν και το μέτρο θα συμπε- ριληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο, δεν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ πριν από το 2013.
ΙΟ. Αυτοτελής φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτούν οι φορολογούμενοι από ακίνητα με συντελεστή 10% ή 20%.
11. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Θα προβλέπει την κατάργησή του και την αντικατάστασή του από τον «Κώδικα Απεικόνισηε Συναλλαγών».

Ορισμένα θα πλή- 
ξουν τους φορολο
γούμενους, όπως 
η κατάργηση φο
ροαπαλλαγών και 
η φορολόγηση των 
χρηματοοικονομι
κών συναλλαγών.


