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ιροικας... 
> τρυπήµαια 

To «φάντασµα» 
των νέων µέτρων 
και n «τρύπα» 
των 2 δισ. ευρω ¦ 

W 

Πυρετώδεις οι προετοιµασίες του οικονοµικού 
επιτελείου, που «ζεστοίνειαι» για το νέο τετ α τετ 

µε χους εκπροσώπους των δανειστών µας. 

α κερδίσει ένα διπλό 
Nδύσκολο στοίχηµα 

1 καλείται n κυβέρνηση 
από αύριο, ∆ευτέρα, 

οπότε ξεκινά ο δεύτερος 
γύρος διαπραγµατεύσεων µε την 
τρόικα για την εκταµίευση της 
επόµενης δανειακής δόσης. Η 
ελληνική πλευρά πρέπει αφενός 
να δώσει αποτελεσµατικές απαντήσεις 

για την κάλυψη του δηµοσιονοµικού 
κενού της διετίας 

2013-2014, το οποίο υπολογίζεται 
σε 2 δισ. ευρώ, και αφετέρου 

να διασφαλίσει ότι σι Ευρωπαίοι 
εταίροι µας θα βοηθήσουν να 

ξεπεραστεί το χρηµατοδοτικό 
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κενό που απειλεί τη χώρα µας 
από φέτος κιόλας. 

Ο εφιάλτης του δηµοσιονοµικού 
κενού «στοιχειώνει» κάθε 

έλεγχο της τρόικας, αλλά µπορεί 
να ξεπεραστεί χωρίς την επιβολή 

πρόσθετων µέτρων, όπως 
υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές 

παραπέµποντας στην εµπειρία 
του προηγούµενου ελέγχου 

της τρόικας τον Απρίλιο. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες, n δηµοσιονοµική 

«τρύπα» αγγίζει το 1 
δισ. ευρώ φέτος.συν άλλο 1 δισ. 

ευρώ το 2014 και προέρχεται 
κυρίως από τον εκτροχιασµό 
των οικονοµικών µεγεθών του 
ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών 
ταµείων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο 
το «άνοιγµα» του ΕΟΠΥΥ αναµένεται 

να φτάσει τα 650 εκατ. 
ευρώ το τρέχον έτος και το 1 
δισ. ευρώ σε επίπεδο διετίας 
(50% της συνολικής δηµοσιονοµικής 

«τρύπας»). Ωστόσο, αν 
επαληθευτούν οι τελευταίες, mo 
δυσοίωνες, εκτιµήσεις για την 
πορεία των ασφαλιστικών ταµείων, 

τότε το φετινό δηµοσιονοµικό 
«κενό» θα εκτιναχτεί στο 

Ο πονοκέφαλος του χρηµατοδοτικού κενού 
Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ απόκλιση στα φετινά έσοδα του 
προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και n ασυνέπεια 

των εθνικών f εντρικών Τραπεζών της 
ευρωζώνης, σι οποίες δεν µετέθεσαν τις λήξεις 

των ελληνικών οµολόγων που κατέχουν 
(παρά τη σχετική συµφωνία του περασµένου 
∆εκεµβρίου), αποτελούν τους δύο κυριότερους 
λόγους που n Ελλάδα απειλείται µε χρηµατοδοτικό 

κενό 2 δισ. ευρω Μη από φέτος. ∆ηλαδή, 
n χώρα µας κινδυνεύει να χρειαστεί επιπλέον 
2 δια ευρώ για να καλύψει τις χρηµατοδοτικές 
ανάγκες της, συµπεριλαµβανοµένης της εξυπηρέτησης 

του χρέους της, 
Η εµφάνιση χρηµατοδοτικού κενού ύψους 4,6 

δια ευρώ to δεύτερο ήµισυ του 2014 και άλλων 
6,5 5ια ευρω το 201S είχε επισηµανθεί στην τελευταία 

έκθεση του ∆ΝΤ. Προτού ξεπεραστεί to 
πρόβληµα της «τρύπας» του 2014 και του 2015, 
προέκυψε ζήτηµα και για τη φεχινή χρονιά. Πριν 
από λίγες ηµέρες, το πρακτορείο Reuters, επικα¬ 

λούµενο ανώτατο παράγοντα της ευρωζώνης, 
µετέδωσε ότι «ίσως δηµιουργηθεί χρηµατοδοτικό 

κενό 1,5-2 δια ευρώ στην Ελλάδα µέχρι το 
τέλος του έτους». Σύµφωνα µε το ίδιο ρεπορτάζ. 
n Αθήνα και οι Βρυξέλλες αναζητούν τεχνικές 
λύσεις για το κλείσιρο της τρύπας. 

Πάντως, την περασµένη Tpiwi ο υπουργός 
Οικονοµικών Γιάννης Σιουρνάρας εκτίµησε 
ότι οι καθυστερήσεις στις αποκρατικοποιήσεις 
αντισταθµίζονται από το γεγονός ότι «n χρηµατοδότηση 

των τραπεζών φαίνεται να αποδίδει 
καλύτερα από το αναµενόµενο». Επιπλέον, n 
τρόικα έχει επιλέξει την εµπρ^σθοβαρή καταβολή 

των επόµενων φετινών δανειακών δόσεων 
προς την Ελλάδα. Αυτό σηµαίνει ότι αν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς ο τρέχων έλεγχος της 
τριµερούς, θα εγκριθεί n σταδιακή εκταµίευση 
ποσού ύψους έως 8,1 δια ευρώ και το φετινό 
χρηµατοδοτικό κενό µπορεί να περιοριστεί ή 
και να κλείσει. ¦ 

1,5 δια ευρώ. 
To οικονοµικό επιτελείο θα 

προσπαθήσει να ξορκίσει το 
«φάντασµα» των νέων µέτρων, 
διεκδικώντας να 
µετατεθεί n σχετική 

συζήτηση για 
τον Σεπτέµβριο, 
µε το επιχείρηµα 

ότι µέχρι τότε 
θα έχουν φανεί 
τα πρώτα αποτελέσµατα 

από την 
επικείµενη εντατικοποίηση 

των παρεµβάσεων 
κατά 

της φοροδιαφυγής 
και της εισφοροδιαφυγής 

και ότι θα 
έχει εδραιωθεί n 
καλύτερη του αναµενοµένου 

πορεία 
εκτέλεσης του φετινού 

Προϋπολογισµού. 

Εντούτοις, οι 
εκπρόσωποι των 
δανειστών µας δεν φαίνονται 
µέχρι στιγµής διατεθειµένοι να 
υποχωρήσουν από την απαίτησή 

τους για συµπληρωµατικές 
ή διορθωτικές παρεµβάσεις. Στο 
πλαίσιο αυτό, σι ελεγκτές της 
τρόικας ζητούν µετ' επιτάσεως: 

3 

Η ελληνική 
πλευρά πρέπει 
να δώσει 
αποτελεσµατικές 
απαντήσεις για 
την κάλυψη του 
δηµοσιονοµικού 
κενού της διετίας 
2013-2014 και 
να διασφαλίσει 
ότι οι Ευρωπαίοι 
εταίροι µας θα 
τείνουν χείρα 
βοηθείας 

Να εφαρµοστεί το 2014 n 
εισφορά 0,2% επί του τζίρου 
των επιχειρήσεων, n οποία 

είχε προβλεφθεί να αποδώσει 600 
εκατ. ευρώ υπέρ του 
ΟΑΕΕ τη διετία 20132014. 

Ne 

ιστ 
la βρεθούν 

ισοδύναµα µέτρα 
για το «κενό» 

200-250 εκατ. ευρώ 
το οποίο προκύπτει 
επειδή κατά τον υπολογισµό 

των συντάξεων 
των αποστράτων 

δεν έχει εφαρµοστεί 
το νέο µισθολόγιο. 

Να βρεθεί οριστική λύση 
στην οικονοµική αιµορραγία 

του ΕΟΠΥΥ. 

2Να αυξηθεί n αποδοτικότητα 
του φοροεισπρακτικού 

µηχανισµού. 

C* Να µειωθούν 
Ij από 5 σε 4 σι 
δόσεις του φετινού 
χαρατσιού, το οποίο 
επιβάλλεται στα 
ακίνητα µέσω των 
λογαριασµών ηλεκτρικού 

ρεύµατος. 
Η τριµερής επιµένει ότι διαφορετικά 

θα προκύψει «τρύπα» 400 
εκατ. ευρώ, καθώς n πέµπτη δόση 
δεν θα προλάβει να εγγραφεί στα 
έσοδα του Προϋπολογισµού του 
2013. Τα στελέχη της τριµερούς 
δεν έχουν πειστεί επίσης ότι το 
σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών 

για το νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων 
(ΕΦA) θα αποδώσει 3.17 

δια ευρώ το 2014, όπως είναι ο 
στόχος, και γι' αυτό έχουν θέσει 
ζήτηµα παράτασης του ισχύοντος 
χαρατσιού µέσω των λογαριασµών 

της ∆ΕΗ. ¦ 

To «φάντασµα» 
των νέων µέτρων 
και n «τρύπα» 
των 2 δισ. ευρω ¦ 
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