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Πού ψάχνει η κυβέρνηση… 
φρέσκο χρήμα για το ασφαλιστικό
Το «μαύρο σενάριο» μείωσης των ήδη καταβαλ-

λόμενων συντάξεων έως και κατά 20% σε ορι-

σμένες περιπτώσεις ώστε αφενός να επιτευχθεί 

ο δημοσιονομικός στόχος του Μνημονίου για 

μείωση 1% του ΑΕΠ της συνταξιοδοτικής δαπά-

νης για το 2016, αφετέρου να ενσωματωθεί στις 

επερχόμενες μειώσεις και η υποχρέωση από την 

εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Ε-

πικρατείας, επανέφερε στο προσκήνιο προτάσεις 

όπως η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών.

Οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν ότι 

η κυβέρνηση, με δεδομένες τις μνημονιακές της 

υποχρεώσεις, βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμε-

νο μείωσης των συντάξεων στην καλύτερη περί-

πτωση, μεσοσταθμικά κατά 6,3%, ακουμπώντας 

όμως και τις παροχές κάτω από τα 1.000 ευρώ.

Η δέσμευση για υλοποίηση της απόφασης του 

ΣτΕ (με παράλληλη εξεύρεση ισοδύναμων 

μέτρων που θα διατηρήσουν τη δημοσιονομική 

προσαρμογή στο συμφωνημένο επίπεδο), πα-

ράλληλα με το συνεχώς διευρυνόμενο έλλειμμα 

των ασφαλιστικών ταμείων, που ο ίδιος ο υπουρ-

γός Εργασίας ορίζει πάνω από το 4% του ΑΕΠ, α-

νεβάζει τον πήχη των περικοπών κοντά στο 20%.

Σε αυτό το γκρίζο ασφαλιστικό τοπίο, δεν είναι 

τυχαία η δήλωση του κ. Κατρούγκαλου ότι 

αναζητούνται εκτός από περικοπές, και άλλοι 

τρόποι-πόροι για την επίτευξη του στόχου της 

δημοσιονομικής προσαρμογής.

Στην πράξη, το υπουργείο Εργασίας αναζητεί 

τρόπους περιορισμού των μειώσεων στις συ-

ντάξεις. Οι τρόποι αυτοί, αναζητούνται, όπως 

αποκάλυψε το Euro2day.gr, μεταξύ μέτρων όπως 

η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, η διασύν-

δεση ενός μέρους της γενικής φορολογίας α-

πευθείας με τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων 

των ταμείων αλλά και η μεταφορά εσόδων από 

τις αποκρατικοποιήσεις προς το σύστημα κοινω-

νικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στο τρα-

πέζι της διαπραγμάτευσης έχει πέσει η μερική 

ή ακόμη και ολική επαναφορά των εργοδοτικών 

εισφορών στο ύψος που ήταν το 2012, όταν και 

εφαρμόστηκε η πρώτη περικοπή της τάξης του 

1,1%. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε το 2014 και 

νέα περικοπή 3,9%, 2,9% από τις εισφορές των 

εργοδοτών και 1,1% από αυτές των εργαζομένων. 

Εξαιτίας της μείωσης των εισφορών εκτιμάται ότι 

τα έσοδα του ΙΚΑ μειώθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ 

ετησίως, γεγονός που διεύρυνε τα ελλείμματα 

του ταμείου.

Οι εκπρόσωποι των πιστωτών, σύμφωνα με 

στελέχη του υπουργείου Εργασίας, ακούνε τη 

συγκεκριμένη πρόταση χωρίς για την ώρα να την 

έχουν απορρίψει. Στο παρελθόν βέβαια, κατά τη 

διάρκεια των πολύμηνων διαπραγματεύσεων του 

καλοκαιριού, η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 

και συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Αλέξης 

Τσίπρας, είχε θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων 

την πρόταση για αύξηση των εισφορών του ΙΚΑ 

κατά 3,9%.

Η πρόταση είχε απορριφθεί καθώς θεωρήθηκε 

από τους δανειστές ως αντιαναπτυξιακή, που 

δημιουργεί αντικίνητρα για νέες επενδύσεις, 

καθώς το μη μισθολογικό κόστος στη χώρα μας 

θεωρείται ήδη πολύ υψηλό.

Μεταξύ των προτάσεων που επεξεργάζεται το 

υπουργείο Εργασίας είναι η απευθείας διασύνδε-

ση ενός μέρους της φορολογίας με τη χρηματο-

δότηση του ασφαλιστικού, χωρίς να αποκλείεται 

στο μέλλον, να υπάρξει και κάποιου είδους 

ειδικός φόρος που θα οδηγείται στο σύστημα. 

Παράλληλα, υπάρχει πρόταση για προώθηση 

ενός μέρους από τα αναμενόμενα έσοδα από 

αποκρατικοποιήσεις, από το ΤΑΙΠΕΔ προς το 

ασφαλιστικό.

Οι προτάσεις αυτές έρχονται την ίδια στιγμή που, 

όπως δήλωσε ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας, 

Γιώργος Κατρούγκαλος, βρίσκονται στα χέρια 

του τα πρώτα στοιχεία από τους θεσμούς που 

αφορούν στην ποσοτικοποίηση των προωθού-

μενων αλλαγών, και προφανώς είναι άκρως ανη-

συχητικά ως προς το εύρος των απαιτούμενων 

περικοπών στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015: Σύμφωνα με τα στοι-

χεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε 

τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο 

Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, παρουσιάζεται 

έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολο-

γισμού ύψους 1,9 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 

2,28 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 

και αναθεωρημένου στόχου του Προσχεδίου 

Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3,737 δισ. 

ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθη-

κε σε πλεόνασμα ύψους 3,072 δισ. ευρώ, έναντι 

πρωτογενούς πλεονάσματος 2,532 δισ. ευρώ για 

την ίδια περίοδο το 2014 και αναθεωρημένου στό-

χου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,271 δισ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία είναι προσαρμοσμένα 

με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Το 

ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋ-

πολογισμού ανήλθε σε 34,292 δισ. ευρώ, παρου-

σιάζοντας μείωση κατά 2,049 δισ. ευρώ ή 5,6% 

έναντι του αναθεωρημένου στόχου. Τα καθαρά 

έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν 

σε 32,222 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,048 δισ. 

ευρώ ή 6,0% έναντι του στόχου, εκ των οποίων 

ποσό 1,867 δισ. ευρώ αφορά στην υστέρηση 

στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη 

διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 

στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του 

Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs), σύμφωνα 

με τον αναθεωρημένο στόχο. Ειδικότερα για τον 

Σεπτέμβριο 2015, το σύνολο των καθαρών εσό-

δων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 

3,526 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 2,049 δισ. ευρώ 

σε σχέση με τον αναθεωρημένο μηνιαίο στόχο. 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού 

ανήλθαν στα 3,524 δισ. ευρώ μειωμένα έναντι του 

μηναίου στόχου κατά 2,049 δισ. ευρώ.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Αύξηση των καταθέσεων που 

διατηρούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις ελ-

ληνικές τράπεζες καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπε-

ζας της Ελλάδος, οι καταθέσεις στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα διαμορφώθηκαν στα 121,67 

δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου, από 121,14 δισ. 

ευρώ στα τέλη του προηγούμενου μήνα, εμφανί-

ζοντας αύξηση κατά 530 εκατ. ευρώ περίπου. Οι 

καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες είχαν αυξη-

θεί οριακά και τον Αύγουστο, μετά από 10 μήνες 

συνεχόμενης πτώσης. Παραμένουν ωστόσο στα 

χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2003. Η ε-

κροή καταθέσεων από τον Δεκέμβριο έως και τον 

Ιούλιο, οπότε και θεσπίστηκαν τα capital controls, 

ανέρχεται στα 42 δισ. ευρώ.

Οι εκτιμήσεις πηγών της ΤτΕ ότι ο «λογα-

ριασμός» των stress test για τις τράπεζες 

θα είναι καλύτερος του αναμενομένου, 

καθώς και οι δηλώσεις για την ανάγκη 

να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση εντός του 

έτους, έφεραν τις μετοχές των τραπεζών 

ξανά σε θετικό πρόσημο και κράτησαν 

το Χρηματιστήριο της Αθήνας σε θετικό 

έδαφος για ακόμα μία ημέρα. Λίγο μετά 

το μεσημέρι, ενεργοποιήθηκαν εντολές 

αγοράς κατ’ αρχάς στους 4 συστημικούς 

τραπεζικούς τίτλους, με τη Eurobank να 

ξεκινά την κίνηση και τις Πειραιώς, Εθνική, 

Alpha Bank να ακολουθούν σχεδόν... 

αντανακλαστικά, με παράγοντες της α-

γοράς να αποδίδουν το ανοδικό γύρισμα 

στις εξελίξεις που προοιωνίζονται στον 

τραπεζικό κλάδο. Μάλιστα σε ορισμένα 

χρηματιστηριακά γραφεία διαμορφώνεται 

η εκτίμηση πως ο τελικός λογαριασμός 

θα είναι διαχειρίσιμος και ότι οι ιδιώτες 

επενδυτές και τα ξένα funds θα καλύψουν 

τη συμμετοχή που τους αναλογεί στον μέ-

γιστο βαθμό. Συγκριτικά αυξημένος τζίρος 

και στις μετοχές του ΟΠΑΠ, της ΔΕΗ και 

της ΕΧΑΕ, με ενδιαφέρον στοιχείο το ότι 

πρόκειται για καθαρές συναλλαγές (χωρίς 

πακέτα ή προσυμφωνημένες πράξεις).

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	 27/10/2015

Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 727,38 1,30%

FTSE 219,71 1,15%

FTSEM 847,32 0,39%

Δείκτης Τραπεζών 287,20 77,61%

Μετοχές με άνοδο 56

Μετοχές με πτώση 29

Μετοχές αμετάβλητες 21

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

34.879.601

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

96.818.768


