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I ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Χάνουν τη µάχη 
µε τα ελλείµµατα 
ETO «ΚΟΚΚΙΝΟ» είναι τα 
ασφαλιστικά ταµεία, που 
κινδυνεύουν να χάσουν 
τη µάχη µε τα ελλείµµατα. 
Στο τέλος της χρονιάς εκτιµάται 

πως θα υπάρξει 
«πρόσθετο» έλλειµµα (πέρα 

από αυτό που είχε υπολογιστεί) 
600 µε 700 εκατοµµύρια 
στα ταµεία κύριας 

ασφάλισης και 200 
εκατοµµύρια στα επικουρικά. 

«Κόκκινη» κάρτα για τα 
οικονοµικά των Ταµείων 
έβγαλε n τρόικα, που αναµένεται 

να έχει νέες επαφές 
µε την ηγεσία του 

υπουργείου Εργασίας την 
επόµενη εβδοµάδα. Μοναδική 

ελπίδα είναι να 
αποδώσει καρπούς n νέα 
ρύθµιση χρεών, ώστε να 
συγκεντρωθεί φέτος ένα 
δισεκατοµµύριο ευρώ (οι 
συνολικές οφειλές είναι 
15 δισεκατοµµύρια). 

Πάντως τα µέχρι τώρα 
στοιχεία γιατα οικονοµικά 
δεδοµένα των Ταµείων δεν 
αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. 

Ειδικοί στην κοινωνική 
ασφάλιση επισηµαίνουν 
πως αν δεν αντιµετωπιστεί 

άµεσα n κατάσταση 
σε ΕΟΠΥΥ και Ταµεία, 

θα πρέπει για να κλείσει 
n «µαύρη τρύπα» να 

υπάρξουν νέες περικοπές 
στις συντάξεις 8% µε 10%. 

Στην κρισιµότερη κατάσταση 
βρίσκεται ο Οργανισµός 
Ασφάλισα Ελευθέρων 
Επαγγελµατιών, 

που συνολικά έχει έλλειµµα 
850 εκατοµµύρια ευρώ. 

Η τρόικα στην τελευταία 
συνάντηση µε τον υπουργό 

Εργασίας Γ. Βροΰτση 
ζήτησε να ενηµερωθεί γιατί 

δεν εφαρµόστηκε n µνηµονιακή 
δέσµευση για 

εισφορά στον τζίρο των 
επιχειρήσεων (που θα απέ-, 
φερε 150 εκατοµµύρια 
φέτος και 450 εκατοµµύρια 
την επόµενη χρονιά). 

Η ρύθµιση 
Η ελληνική πλευρά δεν 

θέλει να εφαρµόσει το µέτρο 
και πριν από δύο µήνες 

το υπουργείο είχε έτοιµη 
ρύθµιση για περικοπή των 
νέων συντάξεων των ελευθέρων 

επαγγελµατιών 
(αντί για την επιβολή της 
εισφοράε). Τελικά n ρύθµιση 

δεν πέρασε, ωστόσο 
το θέµα της περικοπής των 

συντάξεων στον ΟΑΕΕ παραµένει 
ανοιχτό όσο δεν 

καλύπτεται το οικονοµικό 
κενό. 

Σηµειώνεται πως από 
«κόσκινο» περνούν και οι 
µη ανταποδοτικοί φόροι 
ή τέλη υπέρ τρίτων. Στο 
πλαίσιο αυτό ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονοµικών 
Xp. Σταικοΰρας απέστειλε 
εγκύκλιο σε όλους 

του φορείς ζητώντας µέχρι 
τις 15 Ιουλίου να ενηµερώσουν 

το Γενικό Λογιστήριο 
γιατέλη, εισφορές, 

φόρους χωρίς ανταποδοτικό 
χαρακτήρα που εισπράττουν, 

αλλά και ποιες 
δαπάνες καλύπτονται. Σηµειώνεται 

πως τα Ταµεία 
µέσω των κοινωνικών πόρων 

εισπράττουν 2 δισεκατοµµύρια 
ευρώ ετησίως 

και τυχόν «ψαλίδισµα» 
tous θα δηµιουργήσει πρόσθετα 

προβλήµατα. 

Ειδικοί στην κοινωνική 
ασφάλιση επισηµαίνουν 
πως αν δεν αντιµετωπιστεί 

άµεσα n κατάσταση, 
θα πρέπει για να κλείσει n 
«µαύρη τρύπα» να υπάρξουν 

νέες περικοπές oris 
συντάξεις 8% µε 10% 

Νέες παρεµβάσεΐ5 έρχονται 
στο εφάπαξτο 2014, 

όπου εκτιµάται ότι θα 
υπάρξει µείωση 20% κατά 
µέσο όρο. To βοήθηµα θα 
υπολογίζεται µε νέο τρόπο, 
µε στόχο να δηµιουργηθούν 

«ατοµικές µερίδες» 
και το χορηγούµενο εφάπαξ 

θα υπολογίζεται λαµβάνοντας 
υπόψη µία σειρά 

από παράγοντες. 
Οριακή είναι n κατάσταση 

στο Ταµείο Πρόνοιας 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων, 

το οποίο φέτος πήρε µία 
οικονοµική «ανάσα», καθώς 

ενισχύθηκε µε ένα 
δισεκατοµµύριο (από την 
εκταµίευση της δόσης του 
χειµώνα). Ωστόσο τα χρήµατα 

αυτά θα τελειώσουν 
στο τέλος του έτους, ενώ 
αξίζει να σηµειωθεί πως 
τα µηνιαία έσοδα (αν δεν 
υπάρξει πρόσθετη χρηµατοδότηση) 

αρκούν για την 
έκδοση µόνο 800 µε 900 
εφάπαξ τον µήνα. 
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