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Τα μισά από τα νέα μέτρα 
για το 2013 και το 2014 αφο-
ρούν σε περικοπή μισθών και 
συντάξεων. Αυτό αναφέρει το 
Παρατηρητήριο του ινστι-
τούτου Εργασίας της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδας (ΓΣΕΕ).  

Ειδικότερα, από τα περί-
που 13,5 δισ. ευρώ, των μέ-
τρων που έχει συμφωνήσει η 
ελληνική κυβέρνηση με την 
τρόικα, αναμένεται να εξοι-
κονομηθούν 5,2 
δισ. ευρώ από 
συντάξεις και 1,4 
δισ. ευρώ από 
μισθούς. Τον κύ-
ριο όγκος των 
μέτρων θα λάβει 
χώρα το 2013, 
οπότε έχει προ-
γραμματιστεί να 
γίνει η περικοπή 
των 4,7 δισ. ευ-
ρώ από τα 5,2 
που αφορούν συ-
νταξιοδοτικές 
δαπάνες, καθώς και των 1,2 
δισ. ευρώ από τα 1,4 που α-
φορούν μισθολογικές δαπά-
νες. 

Τα ποσά που αναμένεται 
να εξοικονομηθούν από τις 
αλλαγές στο φορολογικό σύ-
στημα ανέρχονται σε μόλις 
3,8 δισ. ευρώ, ενώ σημαντικές 
είναι οι μειώσεις που αφο-
ρούν τις δαπάνες σε υγεία, εκ-
παίδευση και κοινωνικά επι-
δόματα. Με βάση τις προ-
βλέψεις της τελευταίας 
έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, η Ελλάδα θα μειώ-
σει το δημοσιονομικό της 

έλλειμμα κάτω από το 3% 
του ΑΕΠ μέχρι το 2015.  

Ωστόσο, σύμφωνα με την 
έκθεση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, 
για να συμβεί αυτό πρέπει α-
φενός να εφαρμοστούν πλή-
ρως τα μέτρα που έχουν ήδη 
συμφωνηθεί και αφετέρου το 
2015 και το 2016 να ληφθούν 
επιπρόσθετα μέτρα ύψους 3,4 
μονάδων του ΑΕΠ (ή 6,6 
δισ. ευρώ), τα οποία δεν 
έχουν ακόμη προσδιοριστεί.  

Ακόμη, για να επανέλθει η 
χώρα σε τροχιά ανάπτυξης α-
πό το 2014, θα πρέπει:  

α) τα νέα μέτρα λιτότητας 
να μην επηρεάσουν σημαντι-
κά την κατανάλωση,  

β) να πραγματοποιηθεί με-
γάλος όγκος επενδύσεων,  

γ) να αυξηθεί η χορήγηση 
δανείων από τις τράπεζες και  

δ) η παγκόσμια και η ευ-
ρωπαϊκή οικονομία να ανα-
κάμψουν προκειμένου να κα-
ταστεί εφικτή η αύξηση των 
εξαγωγών.  

Το Ινστιτούτο εργασίας θε-
ωρεί τις παραδοχές στις ο-

ποίες έχει βασιστεί το πρό-
γραμμα «εύθραυστες» και εκ-
φράζει φόβους, ότι μια 
όξυνση της ύφεσης θα επη-
ρεάσει δυσμενώς τα έσοδα 
της κυβέρνησης, οπότε θα α-
παιτηθούν από την τρόικα ε-
πιπρόσθετα μέτρα ακόμη και 
πριν από το 2015. Εκτιμά ε-
πίσης ,ότι το δημόσιο χρέος 
της Ελλάδας εξακολουθεί να 
μην είναι βιώσιμο παρά τη 
μείωση που υπέστη λόγω της 

πρόσφατης δια-
δικασίας επανα-
γοράς και προ-
βλέπει ότι το 
χρέος θα είναι 
στο 131% το 
2020.  
Τέλος το ΙΝΕ 
της ΓΣΕΕ θεω-
ρεί ότι «η δημο-
σιονομική προ-
σαρμογή θα 
ήταν λογικότε-
ρο να επικε-
ντρωθεί σχεδόν 

εξολοκλήρου στη συλλογή 
φορολογικών εσόδων, με 
έμφαση στην αύξηση των 
άμεσων φόρων μέσω της πά-
ταξης της φοροδιαφυγής, 
παρά στη συρρίκνωση των 
δημοσιονομικών δαπανών και 
ιδιαίτερα αυτών που αφορούν 
συντάξεις, μισθούς και κοινω-
νικά επιδόματα».  

Τονίζει ακόμη, ότι τα τε-
λευταία δύο χρόνια ο ρυθμός 
χρηματοδότησης του ιδιωτι-
κού τομέα της ελληνικής οι-
κονομίας ήταν αρνητικός και 
εκτιμά ότι «η εφαρμογή πολι-
τικών που θα επαναφέρουν το 

ρυθμό πιστωτικής επέ-
κτασης σε θετικό πρό-
σημο αποτελεί αναγκαί-
α συνθήκη για την αντι-
μετώπιση της οικονομι-
κής αστάθειας στην Ελ-
λάδα». 
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Σο αμερικανικό κράτος πουλάει την τελευταία 
συμμετοχή του στη Citi με κέρδος 13,4 δισ. δολάρια 

Την πώληση της τελευταίας συμμετοχής του κράτους στη Citi-
group, μία από τις τράπεζες που διασώθηκαν από την Κυβέρνηση, 
εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, ανακοίνωσε το 
υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι το συνολικό 
κέρδος για τον Αμερικανό φορολογούμενο από την επένδυση στην 
τράπεζα ξεπέρασε τα 13,4 δισ. δολάρια.  
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Η Ελλάδα πέτυχε τους 
δημοσιονομικούς στόχους 
του 2012, μέσω των μεγαλύ-
τερων, των αναμενομένων, 
περικοπών στις κρατικές 
δαπάνες και της επαναγοράς 
χρέους στον ιδιωτικό και 
δημόσιο φορέα, όπως ση-
μειώνει ο οίκος πιστοληπτι-
κής αξιολόγησης Fitch, σε 
έκθεσή του, ενώ επισημαίνει 
πως θα χρειαστούν πιο βα-
θιές δομικές μεταρρυθμίσεις, 
προκειμένου η οικονομία της 
χώρας να εισέλθει σε διατη-
ρήσιμη ανάπτυξη.  
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Fitch: Η Ελλάδα 
πέτυχε τους στόχους του 
2012, αλλά ο δρόμος για 
την ανάπτυξη είναι μακρύς 

Αναμφισβήτητα μία πολύ 
καλή είδηση για την ελληνι-
κή οικονομία ήταν η ιδιαίτε-
ρα επιτυχημένη «έξοδος» του 
ΟΤΕ στις διεθνείς αγορές, η 
οποία μάλιστα επιβραβεύτη-
κε και από τον αυστηρότερο 
εκ των διεθνών οίκων αξιολό-
γησης, τον S&P, που χθες 
ανακοίνωσε την αναβάθμιση 
του ελληνικού Οργανισμού. 
Την ίδια στιγμή οι ελληνικές 
τράπεζες αρχίζουν να απο-
κτούν και πάλι, σταδιακά 
αλλά σταθερά, πολύτιμες 
προσβάσεις στις αγορές, 
αντλώντας ρευστότητα και 
αντιστοίχως περιορίζοντας 
την απόλυτη εξάρτησή τους 
από το ευρωσύστημα.  
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Και οι τράπεζες 
στις αγορές  
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