
Προβληµατισµό προκαλεί στις διοι-
κήσεις των ασφαλιστικών Ταµείων 
η υστέρηση εσόδων από ασφα-

λιστικές εισφορές, που καταγράφεται 
από την αρχή του έτους. Τα έσοδα του 
Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
(ΙΚΑ) εµφανίζουν µείωση κατά 14% στο 
τετράµηνο Ιανουαρίου-Απριλίου σε σχέ-
ση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2011. 
Μειωµένα κατά 20% είναι και τα έσοδα 
του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), για το ίδιο χρο-
νικό διάστηµα. Η υστέρηση των εσόδων 
αποδίδεται στην ύφεση, ενώ αντίστοιχη 
ήταν η µείωση το 2011, κατά 14,54% για 
το ΙΚΑ και κατά 20% για τον ΟΑΕΕ, σε 
σχέση µε το 2010. Η παρατεταµένη ύφε-
ση έχει επιφέρει απώλειες στα Ταµεία της 
τάξεως των 4,5 δισ. κατά την τελευταία δι-
ετία, ενώ περαιτέρω µείωση των εσόδων 
κατά 6% έως 7% αναµένεται, σύµφωνα 
µε συνδικαλιστικά στελέχη των Ταµείων, 
από τη µείωση µισθών, συντάξεων και 
την επέκταση των ελαστικών µορφών ερ-
γασίας. Για να αντιµετωπίσουν τις απώ-
λειες από τη µείωση των εισφορών οι 
ασφαλιστικοί φορείς, έχουν εκταµιεύσει 
το µεγαλύτερο µέρος της επιδότησης που 
προβλέπεται από τον προϋπολογισµό.

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Το ΙΚΑ έχει λάβει ήδη 1,4 δις ευρώ 
από τα 2,1 δισ. ευρώ που δικαιούται συ-
νολικά για το 2012 και εκτιµάται ότι έως 
το τέλος του έτους τα Ταµεία, θα χρεια-

σθούν επιπλέον ενίσχυση 1,2 δις.
Ήδη το ΙΚΑ έδωσε νέα παράταση έως 

τις 29 Ιουνίου για τη ρύθµιση παλαιό-
τερων οφειλών, σε µια προσπάθεια να 
εισπράξει από τη δεξαµενή των 11 δισ. 
ευρώ, που οφείλουν στα Ταµεία, σύµφω-
να µε στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, 
802.000 φυσικά και νοµικά πρόσωπα. 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Προσωπικού Οργανισµών 
Κοινωνικής οι οφειλές προς το ΙΚΑ, αγ-
γίζουν τα 6 δισ. ευρώ, στον ΟΑΕΕ τα 4 
δισ. και στα υπόλοιπα ταµεία το 1 δισ. 
ευρώ. Οι συνεχείς ρυθµίσεις πάντως δεν 
φαίνεται να αποφέρουν τα αναµενόµενα, 
καθώς οι εισπράξεις για το Ίδρυµα, δεν 
ξεπερνούν τα 80 εκατ. το µήνα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΗ

Από την αρχή του χρόνου, το ΙΚΑ κα-
ταφεύγει κάθε µήνα σε εσωτερικό δανει-
σµό από το επικουρικό του και το Ταµείο 
της ∆ΕΗ, ενώ έχει αποφασίσει να καλύ-
ψει στις 6 Ιουνίου, τη λήξη συναλλαγών 
repos ύψους 250 εκατ. ευρώ που είχε 
πραγµατοποιήσει τους προηγούµενους 
µήνες µε ενέχυρο οµόλογα του ελληνικού 
δηµοσίου τα οποία κατέχει. Τον περασµέ-
νο Απρίλιο, τα ασφαλιστικά Ταµεία επι-
χορηγήθηκαν µε το ποσό των 699 εκατ. 
ευρώ, ενώ για την καταβολή των συντά-
ξεων του Ιουλίου στους συνταξιούχους 
του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ, θα απαιτηθούν, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις στελεχών των 
Ταµείων, επιπλέον 300 εκατ. ευρώ.

Oλο και περισσότερες ελληνικές επι-
χειρήσεις αναζητούν ένα πιο στα-
θερό περιβάλλον εκτός των τειχών, 

ενώ παρατηρούνται 3 δις επενδύσεις τα 
τελευταία τρία χρόνια.

∆ηµοσίευµα της Deutsche Welle φιλο-
ξενεί δηλώσεις του ∆ιονύση Παπαδάτου, 
Έλληνα επιχειρηµατία που διατηρεί εστι-
ατόριο στην πόλη Πέτριτς που βρίσκεται 
κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ο 
ίδιος λέει: «Οι Έλληνες δεν έχουν πια 
εµπιστοσύνη στο κράτος. Κάθε µέρα έρ-
χεται και κάτι καινούργιο: καινούργιοι 
φόροι, καινούργιοι φόροι, καινούργιοι 
φόροι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα 
τους ξηµερώσει. ∆εν έχουν εµπιστοσύνη 
πολύ απλά».

Η Βουλγαρία φαίνεται ελκυστική στους 
επιχειρηµατίες διότι έχει µικρότερη φο-
ρολογία, χαµηλότερους µισθούς και κυρί-
ως πιο σταθερό οικονοµικό περιβάλλον.

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ
Μέσα και γύρω από το Πέτριτς υπάρ-

χουν δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις: 
µαγαζιά, εστιατόρια, καφέ. «Περίπου 100 
ελληνικές επιχειρήσεις το χρόνο ‘µετανα-
στεύουν’ στο γειτονικό Πέτριτς» δηλώνει 
ο Κρίστο Μπάτεφ, αντιδήµαρχος της πό-
λης των 31.000 κατοίκων.

Και δεν είναι µόνο οι επιχειρήσεις 
αλλά όλο και περισσότεροι Έλληνες του-
ρίστες πάνε στη Βουλγαρία για ψώνια. 

Για τους Έλληνες είναι πολύ πιο φθηνά 
εκεί. Γύρω στις 40.000 µε 50.000 θέσεις 
εργασίας εξαρτώνται από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις στη Βουλγαρία σύµφωνα µε 
στοιχεία του ελληνοβουλγαρικού επιµε-
λητηρίου. Τα προηγούµενα τρία χρόνια 
επενδύθηκαν γύρω στα 3 δις ευρώ και 
εξαιτίας της κρίσης όλα και περισσότερα 
ιδιωτικά κεφάλαια µεταφέρονται στη γει-
τονική χώρα.

Τα αιτήµατα των ελληνικών επιχειρή-
σεων να µεταφέρουν την έδρα τους στη 
Βουλγαρία πολλαπλασιάζονται. Σύµφωνα 
µε στοιχεία του βουλγαρικού υπουργείου 
οικονοµικών έχουν δεκαπλασιαστεί µέσα 
σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.
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Ένα βήµα πριν το κραχ
βρίσκονται τα ταµεία
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να εργαστεί στο Bardwell Park Chicken Shop.
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 2 μ.μ. - 8 μ.μ.

και το Σάββατο από 8 π.μ. - 4 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε

95972235 - κινητό: 0414581884
και ζητήστε τον Κώστα

ZHTOYME
ΕΜΠΕΙΡΟ ΑΤΟΜΟ

Οι ελληνικές επιχειρήσεις 
µεταναστεύουν στη Βουλγαρία


