«Ξηλώνουν»
τον νόμο
Κατσέλη

∆ύο ριζικές αλλαγές ζητούν οι
δανειστές. Ποιοι κινδυνεύουν να
βρεθούν εκτός και να χάσουν την
προστασία της πρώτης κατοικίας
 ΣΕΛ. 6

ΣΒΗΝΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ
Η μία μετά την άλλη κλείνουν οι βιομηχανίες, από τον Εβρο μέχρι την Αχαΐα.
 ΣΕΛ. 10-11 Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης,
μόνο στη βόρεια Ελλάδα έβαλαν λουκέτο 14.180 παραγωγικές μονάδες
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Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

 ΣΕΛ. 9

ΤΟ ΜΠΛΕ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ
ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ
Η Πόπη Σκαγιά, διευθύνουσα
σύµβουλος της οικογενειακής
επιχείρησης Σκαγιάς ΑΒΕΕ, µιλά
στην «R» για την αναπάντεχα
θετική υποδοχή των τετραδίων
στη Χώρα του Ανατέλλοντος
Ηλίου και για τα επόµενα σχέδια
της εταιρείας

Η τρόικα ζητεί από την κυβέρνηση να τηρήσει τη µνηµονιακή

 ΣΕΛ. 4

υποχρέωση και να πληρώσει τους δικαιούχους έως τον Ιούνιο του 2018

Κ

 ΣΕΛ. 8

ΨΑΧΝΟΥΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ «HYDRA BEACH»
Το εµβληµατικό ξενοδοχείο,
στο οποίο γυρίστηκαν κάποιες
από τις πλέον γνωστές
ελληνικές κινηµατογραφικές
ταινίες, βγήκε σε πλειστηριασµό
έναντι 19,2 εκατ. ευρώ

ρυφό έλλειµµα άνω των 3 δισ. ευρώ απειλεί να εκτροχιάσει τον Προϋπολογισµό για
το επόµενο έτος και να περιορίσει το ύψος
του µερίσµατος που θα δοθεί στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Πρόκειται για το σηµαντικότερο
«αγκάθι» στις διαπραγµατεύσεις µε τους δανειστές που ξεκινούν αύριο, οι οποίοι έχουν διαµηνύσει στην κυβέρνηση να τηρήσει τη µνηµονιακή υποχρέωση και έως τον Ιούνιο του 2018 -ενόψει ολοκλήρωσης του προγράµµατος- να προχωρήσει στην έκδοση περίπου 100.000 κύριων συντάξεων, 117.000 επικουρικών και 58.000 εφάπαξ, το κόστος των οποίων ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της «R»,
τα τεχνικά κλιµάκια της τρόικας, που βρίσκονται
στην Αθήνα από την προηγούµενη Τετάρτη, έθεσαν -στις συναντήσεις τους µε τους Ελληνες τεχνοκράτες των οικονοµικών υπουργείων- υπό
αµφισβήτηση τις προβλέψεις του Προϋπολογισµού, εξετάζοντας κωδικό προς κωδικό έσοδα
και δαπάνες. Οι δανειστές εµφανίζονται ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί και επισηµαίνουν ότι πρόκει-

Τελεσίγραφο
για την έκδοση
275.000 συντάξεων
ται για µια τεχνητή λογιστική συγκράτηση της
συνταξιοδοτικής δαπάνης, που συµβάλλει άµεσα στην επίτευξη πλεονασµάτων, αλλά κρύβει
κάτω από το χαλί τις πραγµατικές ανάγκες του
ασφαλιστικού συστήµατος.
Αµφιβολίες εξέφρασαν και για την εκπλήρωση του στόχου αποπληρωµής κύριων συντάξεων, ενώ ζήτησαν τα ακριβή ποσά των εισφορών
που πρέπει να επιστραφούν σε ελεύθερους επαγ-

γελµατίες και αυτοαπασχολούµενους.
Από την πλευρά της, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εκτιµά ότι οι απώλειες από τον
συµψηφισµό των ασφαλιστικών εισφορών που
έχουν καταβάλει οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και
οι αυτοαπασχολούµενοι, µε βάση τα εισοδήµατά τους το 2015 και όχι το 2016, µπορούν να καλυφθούν από τις αυξηµένες εισφορές που καταβάλλουν οι αγρότες.
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Απειλούνται οι συντάξεις

«Ψάχνουν» 3 δισ. ευρώ
για το ασφαλιστικό
Των Α. ΜΑΥΡΟΎΛΗ & Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΆΚΟΥ
oikonomia@realnews.gr

Τ

ο ποσό των 3 δισ. ευρώ πρέπει να βρει
έως τον Ιούνιο του 2018 η κυβέρνηση,
προκειμένου να αποπληρώσει τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης και τα εφάπαξ,
κόστος που απειλεί να τινάξει στον αέρα τον
Προϋπολογισμό για το 2018 και να περιορίσει
το ύψος του μερίσματος που θα δοθεί σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Πρόκειται για το σημαντικότερο «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις
με τους επικεφαλής των δανειστών που ξεκινούν
από αύριο. Οπως προβλέπει το μνημόνιο, η κυβέρνηση μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο -που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα- θα πρέπει να προχωρήσει στην εξόφληση περίπου 100.000 αιτήσεων κύριας σύνταξης, 117.000 επικουρικής
και 58.000 εφάπαξ, το κόστος των οποίων ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
f Για την απόδοση 100.000 κύριων συντάξεων απαιτείται 1 δισ. ευρώ.
f Για τα 58.000 εφάπαξ απαιτείται λιγότερο
από 1 δισ. ευρώ.
f Για την απόδοση 117.000 επικουρικών συντάξεων απαιτούνται 1,3 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι την ίδια στιγμή που οι δικαιούχοι εφάπαξ και επικουρικών συντάξεων
βρίσκονται σε αναμονή έως και 4 χρόνια, στη
διαμόρφωση του πλεονάσματος χρησιμοποιείται αποθεματικό 2,3 δισ. ευρώ του ΕΤΕΑΕΠ.
Με αυτό ως δεδομένο, τα τεχνικά κλιμάκια,
κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους αρμόδιους υπαλλήλους του οικονομικού επιτελείου τις προηγούμενες ημέρες, έθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, υπό αμφισβήτηση συγκεκριμένες προβλέψεις του Προϋπολογισμού και εξετάζουν κωδικό προς κωδικό έσοδα και δαπάνες. Οι σημαντικότερες ενστάσεις αφορούν κυρίως το πλεόνασμα των
689 εκατ. ευρώ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) το επόμενο έτος. Οι δανειστές εμφανίζονται ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί
και επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια τεχνητή λογιστική συγκράτηση της συνταξιοδοτικής
δαπάνης που συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη
πλεονασμάτων, όμως κρύβει κάτω από το χαλί τις πραγματικές ανάγκες του ασφαλιστικού
συστήματος.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κλιμάκια
ζήτησαν συμπληρωματικά στοιχεία για τον πλεονασματικό προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ και αμφισβήτησαν ότι η αύξηση των εσόδων του φορέα προήλθε από την ενίσχυση της απασχόλησης και την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
και εισφορών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζήτησαν
τα στοιχεία απασχόλησης που εμφανίζονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, τα
οποία επιβεβαίωναν το θετικό πρόσημο στην
αγορά εργασίας. Στάθηκαν, όμως, στο γεγονός
ότι οι περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης
προέρχονται από ευέλικτες μορφές εργασίας.
Μετά τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων
στοιχείων θα ακολουθήσουν προβολές από τα
μεικτά κλιμάκια των δανειστών, από τις οποίες
θα προκύψουν οι τελικές εκτιμήσεις που αφορούν στη συμβολή του ΕΦΚΑ στο πρωτογενές
πλεόνασμα του 2018.
Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού «αποκά-

Μέσα στους επόμενους
οκτώ μήνες η
κυβέρνηση πρέπει να
αποπληρώσει 275.000
κύριες - επικουρικές
συντάξεις και εφάπαξ.
Το θέμα κυριαρχεί στις
διαπραγματεύσεις με την
τρόικα, οι εκπρόσωποι
της οποίας αμφισβητούν
το πλεόνασμα του
Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης

λυψε» ότι, αντί για αναμενόμενο έλλειμμα, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα έχει πλεόνασμα που φτάνει το 1,3 δισ. ευρώ τη διετία 2017-2018 που είναι ενεργός ο ΕΦΚΑ. Στην πραγματικότητα, όμως, δημιουργείται μια «μαύρη τρύπα», καθώς η
μαζική πληρωμή των συντάξεων τα επόμενο διάστημα θα εκτοξεύσει τη συνταξιοδοτική δαπάνη, σε μακροχρόνια βάση, κατά τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ, κάτι που θα ενεργοποιήσει την
περικοπή της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους,
ακόμη και πριν από το 2019.

Στο μικροσκόπιο
Υπό αμφισβήτηση έχει τεθεί και η εκπλήρωση του στόχου για
την αποπληρωμή κύριων συντάξεων. Τα τεχνικά κλιμάκια ζη-

τούν αναλυτικά στοιχεία και αποδεικτικά καταβολής από 1/1/2017 έως 10/10/2017 85.549
νέων οριστικών συντάξεων και 41.277 προσωρινών. Μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «R», οι εκπρόσωποι του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα ζήτησαν
συνάντηση με πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος
του υπουργείου Εργασίας, για να ρωτήσουν
εάν είναι δυνατόν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να
εκπονήσουν χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Η έκδοση νέων συντάξεων απασχολεί ιδιαίτερα τις διαπραγματεύσεις, καθώς κρίνεται ο
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βαθµός απορρόφησης των χρηµάτων από το πρόγραµµα εξόφλησης
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου. Τα αποτελέσµατα αναµένεται να παραδοθούν στους επικεφαλής τις επόµενες ηµέρες, κατά τις
συναντήσεις στο «Χίλτον». Η παρακολούθηση της πορείας εξόφλησης
των υποχρεώσεων απέναντι στους συνταξιούχους έχει ξεκινήσει να αξιολογείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που θα πιστοποιεί ότι η κυβέρνηση έχει τηρήσει τα χρονοδιαγράµµατα που της έχουν επιβληθεί για την
άντληση 800 εκατ. ευρώ.

Πρόβληµα και οι επιστροφές
Ενα από τα στοιχεία που στηρίζουν την πλασµατική εικόνα, η οποία
«καµουφλάρει» τη στέρηση των φορολογικών εσόδων, είναι οι διπλές
εισφορές που πλήρωσαν το 2017 πολλοί ελεύθεροι επαγγελµατίες και
αγρότες. Τα ταµεία αναµένεται ότι θα καταγράψουν φέτος έκτακτα έσοδα της τάξης του 1 δισ. ευρώ, τα οποία όµως δεν θα επαναληφθούν
το 2018. Για παράδειγµα, λόγω των αλλαγών του τρόπου καταβολής των εισφορών, µε το πέρασµα στον ΕΦΚΑ οι ασφαλισµένοι
του ΤΣΜΕ∆Ε θα καταβάλουν µέσα στην οικονοµική χρήση του
2017 όλες τις εισφορές του 2017 και, επιπλέον, τις εισφορές του
β’ εξαµήνου του 2016. ∆ηλαδή, θα καταβάλουν το ισόποσο εισφορών ενάµισι έτους!
Από την πλευρά της, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, στηριζόµενη σε στοιχεία που της παρέχουν οι αρµόδιες υπηρεσίες, εκτιµά ότι οι απώλειες από τον συµψηφισµό των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι αυτοαπασχολούµενοι, µε βάση τα εισοδήµατά
τους το 2015 και όχι το 2016, µπορούν να καλυφθούν από
τις αυξηµένες εισφορές που καταβάλλουν οι αγρότες. Με
αυτόν τον τρόπο δεν δηµιουργείται έλλειµµα στον ΕΦΚΑ.

«Τρύπα» και στα φορολογικά
Πλην της πορείας των εσόδων του ΕΦΚΑ -κυρίως το κατά
πόσο το πλεόνασµά του ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, καθώς οι οφειλές του (σ.σ.: σε συντάξεις, εφά-
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παξ κ.λπ.) είναι µεγαλύτερες- οι τεχνοκράτες της τρόικας προβληµατίζονται και για τις αποκλίσεις που καταγράφονται στην είσπραξη των άµεσων φόρων και στις επιπτώσεις που αυτές µπορεί να έχουν στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5% το 2018. Σε αυτό το πλαίσιο, πάνω στη ζυγαριά των δανειστών έχουν ήδη µπει οι µειωµένες κατά 487
εκατ. ευρώ εισπράξεις από τον φόρο εισοδήµατος φυσικών και νοµικών
προσώπων, αλλά και η υστέρηση εσόδων περίπου 145 εκατ. ευρώ από
διάφορους φορείς της γενικής κυβέρνησης, νοµικά πρόσωπα και ∆ΕΚΟ.
Από την πρώτη συνάντηση των τεχνικών κλιµακίων µε την ελληνική πλευρά τέθηκε επί τάπητος το γεγονός ότι δεν εισπράττονται µε ικανοποιητικό ρυθµό οι τρέχοντες άµεσοι φόροι και το µόνο διέξοδο που
φαίνεται να υπάρχει στα έσοδα προέρχεται από κατασχέσεις λογαριασµών και από το «κυνήγι» του ΦΠΑ. Η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει κάνει τον κύκλο της και αυτό πλέον το διαπιστώνουν µε ευκολία και οι τεχνοκράτες της τρόικας.
Ακόµη ένας παράγοντας που θα κρίνει εάν θα αµφισβητηθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος είναι ο ρυθµός ανάπτυξης 1,8% του ΑΕΠ, που συνδιαµορφώνει το
δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα του 2018. Και αυτό διότι το
ΑΕΠ είναι η βάση µέτρησης των εσόδων, των δαπανών,
αλλά και των πρωτογενών πλεονασµάτων. Η ηγεσία του
υπουργείου Οικονοµικών θεωρεί κρίσιµο το τρίτο τρίµηνο, στο οποίο περιµένει εκτίναξη της ανάπτυξης λόγω και της µεγάλης αύξησης της τουριστικής κίνησης, ωστόσο στο δ’ τρίµηνο εκτιµάται ότι θα υπάρχει και πάλι «κοιλιά».
Στο σενάριο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης έως
το τέλος του 2017 ή µέσα στον Ιανουάριο του
2018, ο µήνας-κλειδί είναι ο Νοέµβριος. Τότε θα
πρέπει να υπάρξει συµφωνία για όλα τα δηµοσιονοµικά µεγέθη, προκειµένου να συµπεριληφθούν στο τελικό κείµενο του Προϋπολογισµού, που αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή
στις 21 Νοεµβρίου.

