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ΔΝΤ: «Ακριβότερα» πλήρωσαν τη λιτότητα οι Έλληνες 

Tα μέτρα λιτότητας που εφάρμοσε η Ελλάδα είχαν δυσανάλογα μεγάλο αντί-

κτυπο στο φτωχότερο 10% των πολιτών, διαπιστώνει έκθεση του Διεθνούς Νο-

μισματικού Ταμείου με τίτλο "Δημοσιονομική πολιτική και εισοδηματική ανι-

σότητα". 

Οι ερευνητές του Ταμείου υποστηρίζουν πως αν και το ελληνικό πρόγραμμα 

βασίστηκε σε προοδευτικές περικοπές και φόρους που μετέφεραν το μεγαλύτε-

ρο βάρος της προσαρμογής στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, το κόστος για 

το πιο φτωχό 10% των πολιτών ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο σε σχέση με τα 

μεσαία εισοδήματα. 

Επιπλέον οι απώλειες στο διαθέσιμο εισόδημα για την κατηγορία αυτή του 

πληθυσμού ήταν μεγαλύτερες από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα 

που εφάρμοσε μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Στην Ελλάδα το διαθέσιμο εισόδημα του πιο φτωχού 10% μειώθηκε πάνω από 

15%, όταν στην Πορτογαλία και στην Ισπανία υποχώρησε λίγο πάνω από 5% 

και στην Ιταλία αρκετά κάτω από 5%. 

ΕΤΕ: Κέρδη  809 

εκατ. ευρώ το 2013 

Kαθέρα κέρδη 809 

εκατ. ευρώ για το 

2013 έναντι ζημιών 

2,14 δισ. το 2012 ανα-

κοίνωσε ο Όμιλος της 

Εθνικής Τράπεζας, 

χάρη στην μείωση του 

κόστους χρηματοδό-

τησης, στην συνει-

σφορά της τουρκικής 

θυγατρικής της Fi-

nansbank και της μεί-

ωσης των προβλέψε-

ων για επισφαλή δά-

νεια.  

Ανατροπές στην ασφάλιση: 3 υπερταμεία για μισθωτούς, επαγγελματίες και 

αγρότες 

Αλλάζουν όλα πάλι στο ασφαλιστικό σύστημα. Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει τη δη-

μιουργία τριών υπερταμείων για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Περιλαμβά-

νει ενοποιήσεις 60 κλάδων και ίδρυση Εθνικού Φορέα Απονομής Σύνταξης. 

 

Ως το τέλος του χρόνου η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με δημοσίευμα του 

«Εθνους», με τη δημιουργία τριών ταμείων για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρό-

τες, ενώ από τη διαδικασία θα εξαιρεθεί το ΝΑΤ. Μετά από τις ενοποιήσεις, τα τρία νέα Ταμεία 

και το ΝΑΤ θα μπουν υπό την ομπρέλα του Εθνικού Φορέα Απονομής Συντάξεων. 

Παράλληλα, με το νέο σύστημα θα καθιερωθεί και Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, το οποίο θα 

περιλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων και συνταξιούχων. Οι αλλαγές θα φέρουν και ενιαίο 

μηχανισμό ελέγχου, ώστε να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα έσοδα του 

ασφαλιστικού συστήματος. 


