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ρα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της 
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επι-
χειρηματικότητας, μία στις πέντε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις έχει  χάσει το 50% του τζίρου της 
το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ 8 στις 10 δεν 
έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Συνολι-
κά, η κατανάλωση έχει μειωθεί κατά 39,9 δισ. 
ευρώ το διάστημα από το 2008 μέχρι σήμερα, 
φτάνοντας τα 119,6 δισ. ευρώ. 

4Η αντοχή του τραπεζικού συστήματος 
δοκιμάζεται, εξέλιξη που «ξυπνά» τον εφι-
άλτη της νέας ανακεφαλαιοποίησης με 

«κούρεμα» καταθέσεων. Οι εποπτικές Αρχές σε 
Φρανκφούρτη και Αθήνα κρούουν τον κώδω-

να του κινδύνου και καλούν κυβέρνηση και δα-
νειστές να κλείσουν γρήγορα την αξιολόγηση 
καθώς, αν φθάσουμε στον Ιούνιο, η κατάστα-
ση θα ξεφύγει. Το πρώτο δίμηνο του 2017 ση-
μειώθηκε εκροή καταθέσεων ύψους 3 δισ. ευ-
ρώ και αύξηση των «κόκκινων» δανείων κατά 1 
με 1,5 δισ. ευρώ.  

Η
καθυστέρηση στο κλείσιμο της δεύτερης 
αξιολόγησης και η αβεβαιότητα που δη-
μιουργούν η παράταση των διαπραγ-

ματεύσεων, καθώς και οι ολοένα αυξανόμενες 
απαιτήσεις των δανειστών ανοίγουν σοβαρές 
πληγές στην οικονομία και απειλούν να τη βυ-
θίσουν στον ένατο χρόνο ύφεσης. Το πρώτο δί-
μηνο του 2017, η επιδείνωση της πραγματικής 
οικονομίας είναι εμφανής και η κρίση χτυπά σε 
πολλαπλά μέτωπα. Στεγνώνουν τα κρατικά τα-
μεία, με συνέπεια να έχουν παγώσει οι πληρω-
μές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Υπάρχει 
άτυπη στάση πληρωμών από νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις προς εφορία και ασφαλιστικά τα-
μεία, ενώ στην αγορά επικρατούν συνθήκες 
ασφυξίας, με 94 εμπορικά καταστήματα και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βάζουν λουκέτο 
κάθε ημέρα. Η αβεβαιότητα έχει χτυπήσει την 
πόρτα των τραπεζών, με αποτέλεσμα να δοκι-
μάζεται η αντοχή τους -στα μέτωπα των κατα-
θέσεων και των «κόκκινων» δανείων-,  και τις 
εποπτικές Αρχές στη Φρανκφούρτη να προει-
δοποιούν πως, αν χαθούν κι άλλοι 3 μήνες, ο 
κίνδυνος μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης, με 
«κούρεμα» καταθέσεων, θα είναι ορατός.  

1Με το σταγονόμετρο πληρώνει τις υπο-
χρεώσεις του προς τους ιδιώτες το Δη-
μόσιο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευ-
τές του. Τον Ιανουάριο έγιναν ελάχιστες πλη-
ρωμές. Το σύνολο των υποχρεώσεων του κρά-
τους προς τους ιδιώτες ανέρχεται σε 4,8 δισ. 
ευρώ. Αυτό έχει προκαλέσει ασφυξία στις επι-
χειρήσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν ακόμη 
και τα φαρμακεία.  

2Εκρηξη στις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε 
εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έχει προ-
καλέσει η αδυναμία μισθωτών, συνταξι-

ούχων και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποί-
οι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρε-
ώσεις τους. Είναι προφανές ότι η φοροδοτική 
ικανότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων εξα-
ντλείται, καθώς τα εισοδήματά τους έχουν «κου-
ρευτεί» κατά 40% στα χρόνια των μνημονίων. 
Μόνο στην εφορία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 
τον Ιανουάριο αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ, 
ενώ στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
είναι ενδεικτικό ότι χρειάστηκαν περίπου τρεις 
μήνες για να εισπραχθούν μόλις 155 εκατ. ευ-
ρώ από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενους και αγρότες, ενώ 528.000 δεν 
έχουν ακόμη πληρώσει. Σημειώνεται ότι μόνο 
για την καταβολή των συντάξεων του πρώην 
ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες) απαιτούνται 
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H αβεβαιότητα ανοίγει
πληγές στην οικονομία

Βαρύς ο λογαριασμός 
από την καθυστέρηση 

στο κλείσιμο της 
αξιολόγησης. 

Αυξάνονται τα 
«φέσια» του Δημοσίου 

προς ιδιώτες, οι 
πολίτες έχουν κηρύξει 

στάση πληρωμών, η 
αγορά ασφυκτιά και 

το τραπεζικό σύστημα 
δοκιμάζεται

190 εκατ. ευρώ το δίμηνο. Η υπέρογκη αύξηση των ασφαλι-
στικών εισφορών και των φόρων έχει επιβαρύνει δυσβάστα-
κτα μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολού-
μενους και αγρότες, οι οποίοι έχουν κηρύξει άτυπη στάση πλη-
ρωμών προς το Δημόσιο, με τις συνολικές οφειλές να ξεπερ-
νούν τα 123,4 δισ. ευρώ. Τον Ιανουάριο προστέθηκαν στους 
οφειλέτες της εφορίας 26.723 άτομα, φθάνοντας συνολικά τα 
4.173.206 (δηλαδή περίπου ένας στους δύο φορολογούμε-
νους), με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να αγγίζουν τα 93,4 δισ. 

ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο φοβάται κατάρρευση των εσό-
δων του ΕΦΚΑ λόγω του αλαλούμ με τις νέες ασφαλιστικές ει-
σφορές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επιπλέον έλλειμ-
μα του υπερταμείου θα ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ το 2017, 
εκτροχιάζοντας τον Προϋπολογισμό και φέρνοντας νωρίτερα 
τις περικοπές στις συντάξεις. Την ίδια στιγμή, πολλαπλασιάζο-
νται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών οι βεβαιωμένες 
οφειλές άνω των 5.000 ευρώ ανέρχονται σε 17,53 δισ. ευρώ, 
ενώ οι οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ εκτιμάται ότι αγγίζουν 
τα 13 δισ. ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να αναμέ-
νονται νέες κατασχέσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοι-
χείων τόσο από την εφορία όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 3Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η κατανάλωση, ακόμη και 
βασικών αγαθών όπως είναι τα τρόφιμα. Το 2017 ξεκί-
νησε με τον χειρότερο τρόπο για τις πωλήσεις των μεγά-

λων καταστημάτων τροφίμων, που σύμφωνα με την εταιρεία 
ερευνών IRI παρουσίασαν μείωση κατά 9,9% τον Ιανουάριο, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ενώ αντίστοιχα σε 
επίπεδο όγκου η πτώση ανήλθε στο 8,1% σε ετήσια βάση. Ση-
μαντική είναι η μείωση στα γαλακτοκομικά (-13,3%),  στα υλι-
κά μαγειρικής (-11,1%), στα συσκευασμένα τρόφιμα (-8,4%) 
και στα κατεψυγμένα τρόφιμα (-3,8%). Η ραγδαία πτώση της 
κατανάλωσης οδήγησε το πρώτο δίμηνο του έτους στο κλείσι-
μο 5.669 καταστημάτων και επιχειρήσεων, ήτοι 94 κάθε ημέ-

Ανησυχία για νέα ανακεφα-
λαιοποίηση των τραπεζών και 
«κούρεμα» καταθέσεων 
αν δεν υπάρξει σύντομα συμ-
φωνία με την τρόικα


