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ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Το ∆ιεθνές Νομισματικό 
Ταμείο ζήτησε από την ηγεσία 
του υπoυργείου Εργασίας να 
πληρώνει το ∆ημόσιο υψηλότερες 
εισφορές για τους υπαλλήλους του ΣΕΛ. 10-11

Ο ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΛΒΗΣ
Ο αυτοδηµιούργητος επιχειρηµα-
τίας, που έγινε γνωστός µε το νε-
ρό Dorna, περιγράφει στην «R» 
τα επόµενα επαγγελµατικά σχέδιά 
του και µιλά για τα προβλήµατα 
της Ελλάδας 

«ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ»
ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΟΜΟΛΟΓΑ
Οι Ελληνες αποταµιευτές σπά-
νε ασφαλιστήρια συµβόλαια και 
αγοράζουν επενδυτικά προϊόντα 
που τοποθετούνται στις αγορές 
του εξωτερικού

 ΣΕΛ. 6

Νομοθετική ρύθμιση ετοιμάζει η κυβέρ-
νηση για να ολοκληρωθούν επενδυτικά 
σχέδια προηγούμενων νόμων 

 ΣΕΛ. 4

 ΣΕΛ. 12-13

Παράταση 
3 μηνών 

στα παλιά έργα

Με ποιο επιχείρηµα απέρριψαν οι δανειστές την κυβερνητική 

Τ
ην αποχώρησή του από το ελληνικό πρό-
γραµµα το 2018, όταν αυτό λήξει, επιδι-
ώκει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και 

παζαρεύει µε το Βερολίνο τους όρους και τις 
 προϋποθέσεις. Μέρος του παζαριού αποτελεί 
και η έκθεση βιωσιµότητας του ∆ΝΤ για το ελ-
ληνικό χρέος, η οποία για όσο διαρκεί το πα-
ζάρι δεν δίνεται στη δηµοσιότητα. Στην έκθε-
ση εκτιµάται ότι το ελληνικό χρέος θα εκτοξευ-
θεί στο 280% του ΑΕΠ µετά το 2040, ενώ στην 
αντίστοιχη του ESM -µε την οποία ανταπαντά 
το Βερολίνο- εκτιµάται στο 160%.

Ασφαλείς πληροφορίες της Realnews ανα-
φέρουν ότι η γενική διευθύντρια του Ταµείου 
Κριστίν Λαγκάρντ ζητά από τη Γερµανίδα κα-
γκελάριο Αγκελα Μέρκελ να δώσει την έγκρι-
σή της, ώστε µετά την ολοκλήρωση του ελλη-
νικού προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018 
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Στήριξης (ESM) 

να αγοράσει τα δάνεια που έχει δώσει το ∆ΝΤ 
στην Ελλάδα και έτσι το Ταµείο να αποχωρήσει 
από αυτή και κατ’ επέκταση από την ευρωζώνη. 
Πηγές που γνωρίζουν το πλούσιο παρασκήνιο 
της υπόθεσης τονίζουν στην «R» ότι η Κρ. Λα-
γκάρντ έκανε το πρώτο βήµα -στη συνάντηση 
των δύο ισχυρών κυριών προ εβδοµάδων στο 
Βερολίνο- και παρείχε στη Μέρκελ τη δέσµευ-

ση ότι το Ταµείο θα µπει και µε χρήµατα στο ελ-
ληνικό πρόγραµµα - υπόσχεση που επιβεβαι-
ώνεται από τον ενεργό-επιθετικό ρόλο του Τα-
µείου στις διαπραγµατεύσεις µε την ελληνική 
κυβέρνηση. Τώρα, σύµφωνα µε τις πληροφο-
ρίες, είναι η ώρα το Βερολίνο να δεσµευθεί και 
να στηρίξει την απόφαση του ∆ΝΤ να αποχω-
ρήσει από την Ελλάδα. 

 ΣΕΛ. 5

«Ξεχάστε τη µείωση 
του ΕΝΦΙΑ»

πρόταση για ελάφρυνση του φόρου ακινήτων

Νομοθετική ρύθμιση ετοιμάζει η κυβέρ-
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Του ΑΝ∆ΡΕΑ ΓΕΡΑΛΗ

Γ
ραµµή-γραµµή απέρριψε η τρόικα την 
επιδίωξη της κυβέρνησης να µειώσει κα-
τά 30%-35% τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος βρέ-

θηκε στην «καρδιά» των ελληνικών προτάσε-
ων για τα αντίµετρα στη µείωση του αφορολό-
γητου και συντάξεων από το 2019. Οι βασικοί 
εκπρόσωποι των δανειστών Ντέκλαν Κοστέλο 
(Κοµισιόν) και Ντέλια Βελκουλέσκου (∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο) κράτησαν, σύµφωνα µε 
ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, σκληρή 
γραµµή και έφεραν σε δύσκολη θέση την ελ-
ληνική διαπραγµατευτική οµάδα. 

Ενδεικτικό του κλίµατος που επικράτησε ήταν 
η κοφτή απάντηση που φέρεται να έδωσαν 
στους Ελληνες υπουργούς: «Ξεχάστε τη µείω-
ση του ΕΝΦΙΑ»! Επεσήµαναν, λοιπόν, ότι η ελά-
φρυνση για τη µικρή και τη µεσαία ακίνητη πε-
ριουσία µπορεί να προέλθει µόνο από την προ-
σαρµογή των αντικειµενικών αξιών στις εµπορι-
κές, στις οποίες έχει δεσµευτεί να προχωρήσει 
η ελληνική πλευρά µέχρι τον Ιούνιο του 2017. 

Στο σηµείο αυτό της συζήτησης τα πράγ-
µατα, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, άρχισαν 
να περιπλέκονται, µε τα στελέχη του οικονοµι-
κού επιτελείου να οµολογούν ότι η προσγείω-
ση των αντικειµενικών αξιών στις -πολύ χαµη-
λότερες- εµπορικές είναι πολύ δύσκολο να γί-
νει µέσα στην προθεσµία που έχει τεθεί από το 
µνηµόνιο. Κι αυτό διότι η... προσδοκία που εί-
χαν οι υπηρεσίες του ∆ηµοσίου -κυρίως η Ει-
δική Επιτροπή που έχει συσταθεί εδώ και µή-
νες στο υπουργείο Οικονοµικών- ότι το πρό-
βληµα θα το λύσουν τα αρµόδια τµήµατα της 
Τραπέζης της Ελλάδος έπεσε στο κενό. Η ΤτΕ 
τους απάντησε ότι εκδίδει µεν µέσες τιµές ακι-
νήτων, αλλά αυτές υπολογίζονται µε βάση τη 
µέση τιµή ανά αστική, ηµιαστική και αγροτι-
κή περιοχή δε. 

Αναλυτικά στοιχεία
Το υπουργείο Οικονοµικών, όµως, χρειάζεται 
αναλυτικά στοιχεία τιµών για κάθε οικοδοµι-
κό τετράγωνο για να µπορέσει να προσαρµό-
σει τις αντικειµενικές αξίες σε ρεαλιστικά επίπε-
δα. Κάπως έτσι το αντίµετρο της γενναίας µεί-
ωσης του ΕΝΦΙΑ «ξηλώθηκε» και το µόνο που 
πήρε η ελληνική πλευρά είναι το ενδεχόµενο 
µίας µικρής έως 10% µείωσης, αλλά στις µεγά-
λες ακίνητες περιουσίες και όχι για τα χαµηλά 
εισοδηµατικά στρώµατα. Οι θεσµοί ζήτησαν 
η µείωση του φόρου να ελαφρύνει τους περί-
που 600.000 µε ακίνητη περιουσία πάνω από 
200.000 ευρώ, καθώς αυτοί επιβαρύνονται µε 
διπλή φορολογία ακινήτων λόγω του συµπλη-
ρωµατικού φόρου που επιβάλλεται και πάλι για 
να πιαστεί ο στόχος των 2,65 δισ. ευρώ. Μά-
λιστα, το ∆ΝΤ επιχειρηµατολόγησε ότι κάτι τέ-
τοιο θα µπορούσε να διευκολύνει τις επενδύ-
σεις ιδιωτών σε ακίνητη περιουσία τόσο από 
το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, καθώς 
σήµερα ο υψηλός φόρος ακινήτων για τη µε-
γάλη ακίνητη περιουσία αποτελεί αντικίνητρο.

Και δεύτερη σφαλιάρα
Μετά τον τοίχο που συνάντησε η ελληνική πλευ-
ρά και την οµολογία αδυναµίας ευθυγράµµι-
σης των αντικειµενικών αξιών στα ακίνητα µε 

«Ξεχάστε 
τη µείωση
του ΕΝΦΙΑ»

τις εµπορικές µέχρι τον Ιούνιο, έριξε στο τρα-
πέζι των συζητήσεων µε την τρόικα το επιχεί-
ρηµα της αντικατάστασης του ΕΝΦΙΑ από τον 
φόρο περιουσίας, ο οποίος µε τη σειρά του θα 
βασιστεί στο περιουσιολόγιο. Με το άκουσµα 
της λέξης «περιουσιολόγιο» ξεκίνησε, σύµφω-
να µε τις πληροφορίες, 
η νέα πίεση και αποδό-
µηση από τους επικε-
φαλής της τρόικας. «Το 
έχετε εξαγγείλει από το 
2015, ωστόσο παραµέ-
νει ακόµη ιδέα», φέρε-
ται να τόνισαν. Η βασι-
κή φιλοσοφία της προ-
σπάθειας της κυβέρνη-
σης είναι να επιβληθεί 
τελικά ένας δικαιότερος 
φόρος ακινήτων, σύµφωνα µε τον οποίο δεν 
θα υπολογίζεται µονοσήµαντα µια αξία για την 
ακίνητη περιουσία, αλλά συνολικά µέσω της 
περιουσίας του κάθε φορολογούµενου µε βά-
ση ακίνητα που υπάρχουν και εκτός Ελλάδας. 
Ακόµη, όµως, και αν σπάσουµε την παράδοση 
των καθυστερήσεων και το περιουσιολόγιο έχει 
µια βάση δεδοµένων από τους φορολογούµε-
νους µέχρι και το τέλος Νοεµβρίου, όπως υπο-
λογίζει το ΥΠΟΙΚ, θα χρειαστούν πολλοί µήνες 

(αν όχι χρόνια, αν λάβουµε υπόψη το ιστορι-
κό του ΕΝΦΙΑ) πριν καταλήξουµε σε έναν νέο 
φόρο για τα ακίνητα.

Χωρίς ΕΝΦΙΑ 
δεν βγαίνουν τα έσοδα
Σε δηµοσιονοµικό επίπεδο, σύµφωνα µε τους 
θεσµούς, µια µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35%, 
που θα φτάσει σε επίπεδο εσόδων τα 795 εκατ. 
ευρώ από τα συνολικά 2,65 δισ. ευρώ που ει-
σπράττονται κάθε χρόνο, θα αποσταθεροποι-
ήσει τη βάση του φόρου ακινήτων, κάτι που 
θα πρέπει να αποφευχθεί σε µια φάση σταθε-
ροποίησης των δηµοσιονοµικών. Και αυτό µε 
δεδοµένη την υψηλή ακόµη φοροδιαφυγή που 
καταγράφεται στον ΦΠΑ και τους υπόλοιπους 
έµµεσους φόρους. 

Αντιπρότειναν, λοιπόν, ένα ποσοστό µείωσης 
κατ’ ανώτερο 10% στοχευµένο στο να αναζωο-
γονήσει και την αγορά των ακινήτων, η οποία 
προς το παρόν είναι «παγωµένη». Η ελληνική 
πλευρά θέλει να απαλλάξει περίπου 700.000-

800.000 νοικοκυριά 
µε πολύ µικρή περι-
ουσία που πληρώνουν 
σήµερα ΕΝΦΙΑ λόγω 
εισοδηµατικών κριτη-
ρίων, στα οποία υπο-
λογίζονται ακόµη και 
τα αναπηρικά επιδό-
µατα και τα επιδόµα-
τα ανεργίας (τα οποία, 
όµως, δεν υπολογίζο-
νται στον φόρο εισο-

δήµατος) µόνο και µόνο για να συνεχίζουν να 
εισπράττονται τα 2,65 δισ. ευρώ που είναι ο 
στόχος του µνηµονίου. 

Θέλει επίσης να ελαφρύνει ανάλογα άλλο 1 
εκατ. ιδιοκτήτες µε λίγο µεγαλύτερη ακίνητη πε-
ριουσία, µε αντικειµενική αξία µέχρι 150.000, 
που πληρώνουν υψηλό αναλογικά φόρο λόγω 
του ότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται ακόµη σε αντι-
κειµενικές αξίες που δεν έχουν καµία σχέση µε 
τις τιµές της αγοράς.

Η κυβέρνηση θέλει να 
απαλλάξει 800.000 νοικο-
κυριά µε µικρή περιουσία που 
πληρώνουν ΕΝΦΙΑ λόγω 
εισοδηµατικών κριτηρίων

Η τρόικα απέρριψε 
τη µείωση του φόρου 
ως αντίµετρο για τα 
σκληρά µέτρα, µε το 
επιχείρηµα ότι δεν 
έχει γίνει τίποτα στην 
ευθυγράµµιση των 
αντικειµενικών µε τις 
εµπορικές αξίες στα 
ακίνητα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ του 
υπουργού Οικονομι-
κών για ελάφρυνση 
των ιδιοκτητών ακι-

νήτων προκάλεσε τις 
έντονες αντιδράσεις 

των εκπροσώπων των 
δανειστών 


