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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Οι κακές ειδήσεις από τον τραπεζικό τομέα την προηγούμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ κάνουν τις αγορές 

να ελπίζουν σε νέα δράση -πιο αποτελεσματική- από πλευράς της κυβέρνησης.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

Μοντέλο (Μ  για τις 
τράπεζες οπ ς ΗΠΑ
της ν α τ α λ ι α ς  δ α φ ν η  νιας την προοππκή για ένα συνεχιζό

μενο πτωτικό φαύλο κύκλο.

Α ναπόφευκτη φαίνεται η ανα
κοίνωση ενός νέου πακέτου 
για τη διάσωση των αμερικα

νικών τραπεζών αμέσως μετά την 
αυριανή ορκωμοσία του προέδρου 
Μπαράκ Ομπάμα. Στους κύκλους της 
νέας κυβέρνησης φαίνεται να επικρα
τεί η ιδέα της εκκαθάρισης των ισολο
γισμών των τραπεζών από τους «τοξι- 
κούς» τίτλους, βάσει του μοντέλου που 
υιοθετήθηκε στην Bank of America 
και στη Citigroup -  κάτι που είχε ανα
φέρει την προηγούμενη εβδομάδα και 
ο Πολ Βόλκερ, τον οποίο εκτιμά ιδιαι
τέρως ο κ; Ομπάμα διορίζοντάςτον om 
θέση του ειδικού συμβούλου του.
Η νέα κυβέρνηση θα έχει το πλεονέ
κτημα να παρουσιάσει mo μελετημένο 
σχέδιο σε σχέση με τις ad hoc αποφά
σεις που κλήθηκε να λάβει το προη
γούμενο έτος για τον τραπεζικό κλάδο 
ο υπουργός Οικονομικών Χένρι Πόλ- 
σον επί προεδρίας Μπους.

Οι ζημίες των 8,29 δισ. δολαρίων 
της Citigroup το δ τρίμηνο του2008και 
η νέα κεφαλαιακή «ένεση» των 20 δισ. 
δολαρίων που πρόσφερε η αμερικανι
κή κυβέρνηση στην Bank of America 
(Bof Α) για να μη ναυαγήσει το σχέδιο 
εξαγοράς της Merrill Lynch δεν είναι 
τίποτε άλλο από απτές αποδείξεις της 
αναποτελεσματικότητας των μέχρι 
τώρα προγραμμάτων διάσωσης των 
τραπεζών. Το δε ύψος των εγγυήσεων

(118 δισ. δολ.) που αποφασίστηκε να 
δοθεί ένανητων «ασυνήθιστα υψηλών 
ζημιών» της ΒοίΑ φανερώνειτο μέγε
θος των δεσμεύσεων που υποχρεού- 
νται να αναλάβουν οι φορολογούμενοι 
στον αγώνα να βεληωθεί το κλίμα ε
μπιστοσύνης. Προφανώς, το αληθινό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιθύ
νοντες στα κέντρα λήψεως αποφάσε
ων, είναι ότι παρά τη δέσμευση εκατο
ντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
το τραπεζικό σύστημα δεν διοχετεύει 
ακόμη δάνεια στην οικονομία. Κατα
ναλωτές και επιχειρήσεις πασχίζουν 
να εξασφαλίσουν νέα δάνεια, αυξάνο-

ΤΟ ΞΙΚ Ο Ι Τ ΙΤ Λ Ο Ι »  Υστερα από το 
νέο κύμα ανησυχιών, την προηγούμε
νη εβδομάδα, για την κατάσταση του 
τραπεζικού τομέα σπς ΗΠΑ, εντάθη- 
καν οι φήμες πως η κυβέρνηση Ομπά
μα θα ανακοινώσει νέο πρόγραμμα. Η 
επικρατέστερη άποψη, την οποία 
φαίνεται να υιοθετεί και η επικεφαλής 
της υπηρεσίας εγγύησης καταθέσεων 
Federal Deposit Insurance Corporation, 
Σίλα Μπέιρ, είναι να δημιουργηθεί μια 
«κακή τράπεζα» που θα απορροφήσει 
όλους τους τοξικούς τίτλους των τρα
πεζών, «εκκαθαρίζοντας» έτσι τους ι
σολογισμούς τους. Το πρόβλημα όμως 
είναι πώς θα αξιολογηθούν οι τίτλοι 
που κανείς δεν θα αγόραζε, ενώ το 
κόστος θα ήταν μεγάλο. Άλλη πρόταση 
είναι να επεκταθεί σε ολόκληρο τον 
τραπεζικότομέατο μοντέλο «εκκαθά
ρισης» που χρησιμοποιήθηκε στη διά
σωση της Bank of America και της 
Citigroup, τον Νοέμβριο, να εγγυηθεί 
η κυβέρνηση τοξικούς τίτλους, καλύ
πτοντας om συνέχεια τη διαφορά εάν 
η αξία τους υποχωρήσει κάτω από το 
συμφωνημένο επίπεδο.

Κατ'αυτόν τον τρόπο θα χρησιμο
ποιηθεί τελικά το β μέρος του Tarp 
Troubled Asset Relief Programme, 
(μαζί με επιπλέον κεφάλαια από το νέο 
πακέτο των 825 δισ. δολαρίων που 
δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη 

T pim) για τον σκοπό για τον οποίο 
δημιουργήθηκε αρχικώς - για να 
«απορροφήσει» δηλαδή τους το- 
ξικούς τίτλους των τραπεζών. Ο
ποια και να είναι η προσέγγιση, η 
εκκαθάρισητωνισολογισμώντων 
τραπεζών από τους «τοξικούς» 
τίτλους, θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση για να τεθεί τέρμα στην 
αβεβαιότητα σχετικά με η ς μελλοντι
κές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκει
ας των τραπεζών, κάτι που θα τους ε
πιτρέψει να δανείζουνκαιπάλι. Κανείς 
δεν μπορεί και πάλι να γνωρίζει εάν 
το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει, επιση
μαίνει, ωστόσο, σε άρθρο της η εφημε
ρίδα FT, με τίτλο: «Οι κυβερνήσεις ε
ξετάζουν νέα εργαλεία για την πιστω
τική κρίση». Ορισμένοι παρατηρητές 
υποστηρίζουν πως η μοναδική εναλ
λακτική λύση των κυβερνήσεων είναι 
να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο των 
τραπεζών τους,

Το αληθινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 

οι ιθύνοντες, είναι ότι παρά τη δέομευση εκατοντάδων 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, το τραπεζικό σύστημα δεν 

διοχετεύει ακόμη δάνεια στην οικονομία

Υποβάθμιση 
της Bof Α

Ο  Η Bank o f 
Am erica δημοσιο
ποίησε την 
προηγούμενη Πα
ρασκευή ζημίες 
1,79 δισ. δολ., που 
είναι οι πρώτες τρι
μηνιαίες ζημίες στη 
διάρκεια των 17 τε
λευταίων ετών. Η 
M oody's υποβάθ
μισε την
πιστοληπτική αξιο
πιστία της, με 
αποτέλεσμα η τιμή 
της μετοχής της 
τράπεζας να υπο
χωρήσει έως και 
κατά 13,7%.

Μοντέλο
σούπερ
μάρκει

Ο  Η Ο ίίϊητοιιρ ,
άλλοτε υπέρμαχος 
του μοντέλου του 
«χρηματοοικονομι
κού σούπερ 
μάρκετ» διασπάται 
σε δύο λειτουργικές 
μονάδες, βάσει της 
γνωστής στρατηγι
κής της «καλής/ 
κακής» τράπεζας.

Υποβάθμιση

Ο  Η Credit Suisse
υποβάθμισε τον 
στόχο τιμής της 
Citigroup για το 
2009.

Και δεύτερο πακέτο Μπράουν 
στη ΜεγάΛη Βρετανία

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΚΑΤΟΥ

Τις τελευταίες «πινελιές» στο νέο 
σχέδιο διάσωσης των τραπεζών (σ.σ. 
αναμένεται να ανακοινωθεί επίση
μα σήμερα) έβαζαν χθες αξιωματού- 
χοι της βρετανικής κυβέρνησης. 
Σκοπός τους είναι να βάλουν τέλος 
στην αβεβαιότητα όσον αφορά μελ
λοντικές ζημίες, και να στηρίξουν τη 
χορήγηση πιστώσεων προς εταιρίες 
και καταναλωτές. Το νέο πακέτο πε
ριλαμβάνει σχέδιο ασφάλισης, με 
την εγγύηση της κυβέρνησης, που 
θα καλύψει η ς  ενδεχόμενες ζημίες 
των τραπεζών από τα ριψοκίνδυνα 
δάνεια που έχουν ήδη στους ισολο
γισμούς τους, ενθαρρύνοντάς η ς πα
ράλληλα να χορηγήσουν νέα. Επι
πλέον, αναμένεται να εγγυηθεί την 
χορήγηση νέων ομολόγων που στη
ρίζονται σε στεγασηκά δάνεια, για 
να κινηθούν οι αγορές ητλοποίησης, 
που έχουν παγώσει από τα τέλη του 
2007. Παράλληλα, η κυβέρνήση θα 
δανείσει άμεσα μεγάλες εταιρίες, 
που δυσκολεύονται να επαναχρημα- 
τοδοτήσουν τα δάνειά τους.

ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ »  Με την
χορήγηση του νέου αυτού πακέτου, 
η κυβέρνηση ουσιαστικά παραδέχε
ται όη το πακέτο των 400 δισ. στερλι
νών του Οκτωβρίου, αν και απέιρε- 
ψε την κατάρΓ ~ · ’ση της εμπιστοσύ

νης στον τραπεζικό κλάδο, δεν κα
τόρθωσε να εμποδίσει την οικονομία 
της χώρας να εισέλθει σε σοβαρή ύ
φεση. Η κυβέρνηση αναμένεται να 
προσφέρει την ανταλλαγή προνομι
ούχων μετοχών, αξίας 10,5 δισ. στερ
λινών, που κατέχει στην Royal Bank 
of Scotland και m v Lloyds, για ένα 
αυξημένο μερίδιο σης μερικά κραη- 
κοποιημένες τράπεζες. Το νέο πακέ
το, του οποίου η αξία υπολογίζεται 
σε αρκετές εκατοντάδες δισ. στερλί
νες, έρχεται μετά m v αναζωπύρωση 
των ανησυχιών για τον τραπεζικό 
κλάδο, που προκάλεσαν οι μεγάλες 
απώλειες της Bank of America και 
της Citigroup, m v προηγούμενη ε
βδομάδα. Και η RBS αναμένεται να 
ανακοινώσει μεγάλες ζημίες, κατά 
m v ανακοίνωση των ετήσιων οικο
νομικών της αποτελεσμάτων, τον 
Φεβρουάριο. Ο Βρετανός πρωθυ
πουργός, Γκόρντον Μπράουν, ζήτη
σε από η ς  τράπεζες να αποκαλύ- 
ψουν m v πραγματική έκθεσή τους 
σε «τοξικά» στοιχεία ενεργητικού, 
παραδεχόμενος όη η κλίμακα της 
τραπεζικής κρίσης μπορεί να απει
λήσει την παγκόσμια οικονομία με 
το νέο φαινόμενο: «οικονομικός α- 
πομονωησμός». Ο κ. Μπράουν αρ- 
νήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμε
νο πλήρους κρατικοποίησης των 
τραπεζών, ή περαιτέρω τονωτικών 
«ενέσεων».
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Κρίσιμες διαπραγματεύσεις αναμένονται σήμερα στις Βρυξέλλες μεταξύ του υπουργού Οικονομίας, του επιτρόπου Αλμούνια και 

του προέδρου του ΕιίΓοηΐΌΐιρ. Μετά την ψυχρολουσία από την Κομισιόν, με προβλέψεις για σχεδόν μηδενική ανάπτυξη και εκτροχιασμό 

των ελλειμμάτων, που ανοίγει την πόρτα της επιτήρησης, η κυβέρνηση ζητά πίστωση χρόνου, με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

«Σοκ και δέος» από τις Βρυξέλλες 
για την ελληνική οικονομία
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Σ ε βαρύ κλίμα θα διεξαχθούν οι 
διαπραγματεύσεις, καθώ ς η 
Κομισιόν θα έχει ανακοινώσει, 

νωρίς το μεσημέρι, προβλέψεις-σοκ 
για σχεδόν μηδενική ανάπτυξη και 
ελλείμματα άνω του 3%, ο κ. Γ. Παπα
θανασίου, που μεταβαίνει στις Βρυ
ξέλλες για τη συνεδρίαση των συμβου
λίων Eurogroup και Εσο/Έίη, θα έχει 
το απόγευμα κρίσιμες συναντήσεις με 
τον Κοινοτικό επίτροπο κ. Χοακίν 
Αλμούνια και τον επικεφαλής του 
Eurogroup κ. Ζ. Κ. Γιούνγκερ.

Στις Βρυξέλλες προβληματίζονται 
έντονα για τη φιλολαϊκή «στροφή» 
που επ ιχειρεί η κυβέρνηση με το 
βλέμμα στραμμένο στις κάλπες, την 
ώρα που οι αγορές έχουν θέσει την 
οικονομία σε καθεστώς «επιτήρησης», 
δυσχεραίνοντας το δημόσιο δανεισμό, 
ενώ προ των πυλών είναι και κοινο
τική επιτήρηση καθώς τα ελλείμματα 

ξεφεύγουν.
Προσβλέπουν σε δια

βεβαιώσεις ότι η κυβέρ
νηση δεν θα προσφύγει σε 
απεριόριστες παροχές, 
ενόψει πιθανής εκλογι
κής αναμέτρησης και σε 
πολιτική λιτότητας την 
προσεχή τριετία με αυστη
ρή προσήλωση στον περι
ορισμό ελλειμμάτων και 
χρέους. Από την πλευρά- 
της, η κυβέρνηση έχε ι 
κάθε λόγο να επιδιώξει 

ευνοϊκή μεταχείριση και πίστωση 
χρόνου, αλλά πρωτίστως να αποκα- 
ταστήσει σχέσεις ισορροπίας με την 
Κομισιόν, με δεδομένα το ασφυκτικό 
πλαίσιο που διαμορφώνει ο δημοσιο
νομικός εκτροχιασμός και η πολιτική 
ρευστότητα στη χώρα.

Οι προβλέψεις της Κομισιόν, επί 
των οποίων αναμένεται να τοποθετη
θεί σήμερα επισήμως το υπουργείο 
Οικονομίας, έχουν προκαλέσει έντο
νη αναστάτωση στο οικονομικό επι
τελείο, καθώ ς αναμένοντα ι πολύ 
χειρότερες από τα όσα ήλπιζε η κυ
βέρνηση.

Δ ΙΑΠ ΡΑΓΜ ΑΤΕΥΣΕ ΙΣ Πρέπει, πά
ντως, να σημειωθεί ότι τις τελευταίες 
μέρες μεσολάβησαν διαπραγματεύ
σεις με την ελληνική πλευρά με κε
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Στοιχεία σοκ

Ο Σύμφωνα με το
αρχικό σχέδιο, η 
Κομισιόν αναμένε
ται να ανακοινώσει 
σήμερα ρυθμό ανά
πτυξης στην περιο
χή του 0,2%, το 
2009, από 2,5% 
που εκτιμούσε στις 
φθινοπωρινές της 
προβλέψεις και έλ
λειμμα πέριξτου 
3,5%, δηλαδή άνω 
του 3% για δεύτερη 
διαδοχική χρονιά. 
Θα εκτιμά, επίσης, 
ότι εάν δεν αλλάξει 
η πολιτική της κυ
βέρνησης το έλ
λειμμα θα είναι στο 
4% το 2010.

Ο Ιδιαίτερα δρα
ματικές είναι οι 
προβλέψεις για το 
χρέος που το βλέ
πει να υπερβαίνει 
κατά 2% - 3% το 
100% του ΑΕΠ.

Πρόγραμμα
Σταθερότητας

Ο Το Πρόγραμμα,
αντί για τρία σενά
ρια όπως ήταν οι 
αρχικοί σχεδιασμοί, 
το πιθανότερο είναι 
να προβλέπει δύο.

Ο Το βασικό σενά
ριο του νέου Προ
γράμματος θα προ
βλέπει ανάπτυξη 
πέριξ του 2%, ενώ 
το δεύτερο, και σα
φώς δυσμενέστερο, 
θα προσγειώνει την 
ανάπτυξη στη ζώνη 
του 1% -1,5%.

»  Γ. Παπαθανασίου

ντρικό στόχο τον κατά το δυνατό 
εξωραϊσμό των ιδιαίτερα αρνητι
κώ ν αυτών προβλέψεω ν. Ε ίναι 
χαρακτηριστικό ότι το υπουργείο 
Οικονομίας απέφυγε να σχολιάσει 
τις δ ιαρροές στον κυριακάτικο 
Τύπο για τις προβλέψεις της Κομι
σιόν. «Δεν έχουμε ενημερωθεί για 
τις προβλέψεις και θα τοποθετη
θούμε επισήμως όταν ανακοινω
θούν», σχολίαζαν πηγές του υπουρ
γείου Οικονομίας.

Η εξέλιξη του ελλείμματος α
ν ο ίγε ι δ ιάπλατα την πόρτα της 
κοινοτικής επιτήρησης γ ια  την 
ελληνική οικονομία, με την κυβέρ
νηση να ελπίζει σε παράταση χρό
νου, με δεδομένη τη βαθιά δημοσι
ονομική κρίση που αναμένεται να 
επικρατήσει φέτος για το σύνολο

»  X. Αλμούνια

της ευρωζώνης. Η Ελλάδα μπορεί 
να είναι «τυχερή» γιατί δεν είναι η 
μόνη χώρα που βλέπει εκτίναξη 
των ελλειμμάτων της άνω του 3% 
φέτος και πέρσι, και από αυτή την 
πλευρά μπορεί να ελπίζει στη γενι
κότερη ελαστικότητα που όπως όλα 
δείχνουν θα επιδείξει η Κομισιόν 
όσον αφορά το χρόνο διόρθωσης 
των ελλειμμάτων.

Παρουσιάζει, όμως, την «ιδιαι
τερότητα» να εμφανίζει έλλειμμα 
άνω του 3% και το 2007, εξέλιξη που 
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από 
τη διεθνή κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, 
τα πράγματα περιπλέκονται για την 
ελληνική πλευρά όσον αφορά το 
ζήτημα της επιτήρησης και το τοπίο 
αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός 
του προσεχούς διμήνου.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Κείμενο αναφοράς για κυβέρνηση 
και Κομισιόν αναμένεται να είναι το 
επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Στα
θερότητας και Ανάπτυξης της ελλη
νικής οικονομίας το οποίο «κλειδώ
νει» μέσα στις επόμενες μέρες, ώστε 
να αποσταλεί στην Κομιοτόν το αρ
γότερο έως το τέλος του μήνα. Σύμ
φωνα με πληροφορίες, το Πρόγραμ
μα, αντί για τρία σενάρια όπως ήταν 
οι αρχικοί σχεδιασμοί, το πιθανότερο 
είναι να προβλέπει δύο, και το εύρος 
των προβλέψεων που θα περιέχει θα 
εξαρτηθεί από τις εκτιμήσεις σης ο
ποίες θα καταλήξει ο υπουργός Οι
κονομίας για την ταχύτητα υλοποίη
σης του σχεδίου των 28 δισ. ευρώ για 
τις τράπεζες. Με βάση τα σενάρια που 
επικρατούν έως σήμερα, το βασικό 
σενάριο του νέου Προγράμματος θα 
προβλέπει ανάπτυξη πέριξ του 2%, 
ενώ το δεύτερο, και σαφώς δυσμενέ
στερο, θα προσγειώνει το ρυθμό ανά
πτυξης στη ζώνη του 1% -1,5%.

Και σπς δύο περιπτώσεις αναμέ
νονται προβλέψεις για υψηλά ελλείμ
ματα, ενώ με δεδομένες τις έντονες 
επικρίσεις από διεθνείς οργανισμούς 
και την Κομισιόν το οικονομικό επι
τελείο της κυβέρνησης θα επιχειρή
σει να περάσει μήνυμα ότι προωθεί 
μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές 
αλλαγές με κεντρικό στόχο την πε
ριστολή των δαπανών.

Πρόβλεψη για αρνητική ανάπτυξη για όλη την Ευρωζώνη
ο Στο «μέτωπο» των ελλειμ

μάτων η Κομισιόν αναμένε

ται να χωρίσει, ανάλογα με 

τις επιδόσεις τους, σε τρεις 

κατηγορίες τις χώρες-μέλη.

Αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυ
ξης για ολόκληρη την Ευρωζώ
νη αλλά και για την Ε.Ε. των 
«27» αναμένεται να προβλέπει 
η Κομισιόν σης ενδιάμεσες 
προβλέψεις της για την Ε.Ε. 
που δίνει στη δημοσιότητα το—  
μεσημέρι. Η έκθεση της Επι

τροπής δεν αναμένεται να 
«μαυρίσει» μόνο την Ελλάδα, 
για υπέρβαση των ελλειμμά
των, αλλά και πολλές άλλες 
χώρες-μέλη, όπως τη Μάλτα, 
την Πορτογαλία, την Ισπανία, 
την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη 
Γαλλία. Σύμφωνα, μάλιστα, με 
ορισμένες εκτιμήσεις, η έκθε
ση θα εμφανίζει με δημοσιονο
μικό έλλειμμα το 2010 ακόμη 
και τη Γερμανία.
Χθες με δηλώσεις του ο πρόε
δρος του Ε ιιπ^τοιιρ  κ. Ζ. Κ. 
Γιούνγκερ εκτίμησε όη  η Ευ
ρωζώνη αναμένεται να «δει»

την αρχή της ανάκαμψης όχι 
νωρίτερα από το τέταρτο τρίμη
νο του 2009. «Θα δούμε την αρ
χή  της ανάκαμψης στο τελευ
ταίο τρίμηνο του 2009, που θα 
ενταθεί το 2010, αλλά δεν νομί
ζω πως θα δούμε μεγάλη βελτί
ωση το 2009 και το 2010» δή
λωσε χθες ο κ. Γιούνγκερ, σύμ
φωνα με τηλεγράφημα του 
Reuters.
Σε σημερινό τους δημοσίευμα 
οι Financial Times υποστηρί
ζουν ότι η υποβάθμιση της Ελ
λάδας από τη S&P αποτελεί 
προειδοποίηση για το ενδεχό-
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Πρόταση Αλμούνια για ενιαία διαχείριση ίου χρέους στην Ευρωζώνη

Το κρίσιμο τεστ χης έκδοσης 
πενταετών ομολόγων
»  Συζητήσεις του 

ΟΔΔΗΧ με τις αναδοχές 

τράπεζες για την αξία της 

έκδοσης που υπολογίζε

ται από 3 έως 5 δισ.

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ 
Κ ΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

Α νοίγει, εκτός σοβα
ρού απροόπτου, ε 
ντός της εβδομάδας, 

το βιβλίο προσφορών για την 
πρώτη, για φέτος, κοινοπρα- 
κτική έκδοση πενταετών ο
μολόγων που συνιστά την 
πρώτη μεγάλη δοκιμασία για 
την ικανότητα του Δημοσίου 
να δανείζεται άνετα από τις 
αγορές, εκδίδοντας ομόλο
γα. Την ίδια ώρα ολοένα και 
περισσότερο έδαφος φαίνε
ται να κερδίζει η ιδέα του 
κοινοτικού επιτρόπου κ. Χο-

»  Ο πρόεδρος 
του Eurogroup 
κ. Ζ. Κ. Γιούνγκερ

ακίν Αλμούνια για τη σύστα
ση ενιαίου φορέα έκδοσης 
χρέους στην Ευρωζώνη, υπό 
το βάρος των σοβαρών δυ
σκολιών που αντιμετωπίζουν 
αρκετές χώρες, μεταξύ αυ
τών και η Ελλάδα, στην εξυ
πηρέτηση του δημοσίου χρέ
ους τους.

ΑΗΑΔΟΧΟΙ - Σήμερα ο Ορ
γανισμός Διαχείρισης Δημο
σίου Χρέους αναμένεται να 
έχει τις τελικές συζητήσεις 
με τις τράπεζες που έχουν 
οριστεί ανάδοχοι της έκδο
σης, Banca ΙΜΙ, B arclays 
Capital, Citi, HSBC και Εθνι
κή. Από τα όσα έχουν να πουν 
οι ανάδοχοι, οι οποίοι το τε
λευταίο διάστημα είχαν σει
ρά επαφών με τελικούς επεν
δυτές για τη βολιδοσκόπηση 
ταυ κόστους της έκδοσης 
αλλά πρωτίστως της ζήτησης, 
θα κριθεί ο χρόνος και το ύ

μενο αντίστοιχων ενεργειών 
κατά της Ιρλανδίας, της Πορ
τογαλίας και της Ισπανίας, γε
γονός που προβληματίζει ιδ ι
αίτερα τις ευρωπαϊκές κυβερ
νήσεις. Προσθέτουν ότι στο 
σημερινό Ε υπ^τουρ  το θέμα 
θα βρεθεί στην κορυφή της α- 
ντζέντας. Υπογραμμίζουν, ό
μως, ότι «ελάχιστοι ειδικοί πι
στεύουν ότι η συνοχή της Ευ
ρωζώνης βρίσκεται σε κίνδυ
νο, εν μέρει επειδή θα είναι α
στρονομικό το κόστος για ό
ποιο κράτος -μέλος επιλέξει 
να αποχωρήσει».

φ ος της έκδοσης, το οποίο 
δεν έχει ακόμη καθοριστεί 
αλλά εκτιμάται μεταξύ των 3 
- 5 δισ. ευρώ.

Στην παρούσα φάση με τα 
ελληνικά ομόλογα να έχουν 
υποστεί σημαντικό πλήγμα 
από τις αγορές, που προσδί
δουν πλέον υψηλό ρίσκο 
στην ικανότητα του Δημοσί
ου να αποπληρώσει άνετα τις 
υποχρεώσεις του εξαιτίας της 
δημοσιονομικής επιδείνω 
σης, κύριο μέλημα είναι η 
διασφάλιση επαρκούς ζήτη
σης καθώς το υψηλό κόστος 
θεωρείται δεδομένα. Στελέ
χη  της αγοράς θεωρούν ότι η 
επιτυχία  της επ ικείμ ενη ς 
έκδοσης είνα ι εξαιρετικά 
κρίσιμη για να δημιουργηθεί 
κλίμα σχετικής αισιοδοξίας 
στις αγορές και εκτιμούν πως 
θα μπορέσει να χαρακτηρι
στεί επιτυχής εάν τελικά το 
δημόσιο καταφέρει να δανει
στεί μέσω αυτής τουλάχιστον 
5 - 5,5 δισ. ευρώ.

ΕΝ ΙΑΙΟ Σ ΦΟΡΕΑΣ Ολοένα 
και μεγαλύτερο έδαφος κερ
δίζει η ιδέα του Κοινοτικού 
Επιτρόπου Χοακίν Αλμού
νια, η οποία διατυπώθηκε 
παρά τις επιφυλάξεις ορισμέ
νω ν χω ρώ ν μελώ ν για  τη 
σύσταση ενιαίας υπηρεσίας 
έκδοσης χρέους στην Ευρω
ζώνη. Πολλοί είναι οι οικο- 
νομυτοί αναλυτές μεταξύ των 
χωρών - μελών που θεωρούν 
πως η κρίση αλλά και ο χε ι
ρισμός της από διεθνείς οί
κους είναι πιθανόν να οδη
γήσει σε αναζήτηση πρακτι
κώ ν εφαρμογής της ιδέας 
αυτής. Η Ελλάδα ένιωσε τον 
αντίχτυπο από την υποβάθ- 
μιση της 8&Ρ.

Η άποψη του Μίμη Αν- 
δρουλάκη, όπως αυτή διατυ
πώθηκε στην «Η» του Σαβ
βάτου, καταγράφει ακριβώς 
έναν τρόπο εφαρμογής της 
συγκεκρ ιμένη ς ιδέας. Το 
κόστος του δανεισμού για 
ορισμένες χώρες της Ευρω
ζώνης, όπως η Ιρλανδία, η 
Πορτογαλία, η Ελλάδα αλλά 
και η Ισπανία καθίσταται 
δυσβάσταχτο.

Παρά το ότι ο κ. Αλμούνια 
απέρριψε τα σενάρια αναλυ
τών σύμφωνα με τα οποία η 
διεύρυνση των spreads απει
λεί τη συνοχή της Ευρωζώ
νης εν τούτοις, σε συνέντευ
ξή του στη «European Voice», 
τόνισε πως μπορεί κανείς να 
φανταστεί μία λιγότερο φιλό
δοξη πρόταση συντονισμού 
ορισμένω ν χω ρώ ν-μελώ ν 
στην κοινή έκδοση δημοσίου 
χρέους.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Το σύνολο των 
εκδόσεων κρατικού χρέους 
από τις χώρες μέλη της Ευ
ρωζώνης υπολογίζεται φέτος 
σε περίπου 1 τρισ. ευρώ. Οι 
πιέσεις ασκούνται στους «α
δύναμους κρίκους» της Ευ
ρωζώνης, όπως θεωρείται 
και η Ελλάδα αλλά το ενιαίο 
νόμισμα και η κοινή νομισμα
τική πολιτική δεν αφήνουν 
περιθώρια μεμονωμένων ε
λιγμώ ν, όπω ς υποτίμηση, 
μείωση επιτοκίων, έκδοση 
νέου χρήματος. Ο βασικός 
αντίλογος σε μία τέτοια προ- 
οιτιική είναι πως αν εκχωρη
θεί η διαχείριση του χρέους 
κεντρ ικά  στις Βρυξέλλες, 
περ ιορ ίζοντα ι αισθητά τα 
περιθώρια των χωρώ ν - με
λών στη χάραξη της οικονο
μικής τους στρατηγικής.

Πενταετές ομόλογο

Εκτόξευοη 
στο 5,14% 
του spread
»  Πέριξ του 2,5% 

κινείται η διαφορά στα 

επιτόκια και των 

δεκαετών ομολόγων, σε 

ιστορικά υψηλά επίπεδα 

από την είσοδο της 

χώρας στην ευρωζώνη

Σ τα ύψη εκτινάσσουν 
οι αγορές το κόστος 
δανεισμού γ ια  το 

Δημόσιο αλλά και το κό
στος ασφάλισης των επεν
δυτών σε ελληνικά ομόλο
γα έναντι του ενδεχόμενου 
χρεοκοπίας της χώρας.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3%  Την Πα
ρ α σ κ ε υ ή  η δ ια φ ο ρ ά  
(spread) στην απόδοση του 
ελληνικού πενταετούς ο
μολόγου με το αντίστοιχο 
γ ερ μ α ν ικ ό  έ 
σπασε το φράγ
μα του 3%, «κτυ- 
πώντας» ενδο- 
συνεδριακά α
κ ό μ η  κ α ι το 
3,14%, σημειώ
νοντα ς νέο  ι 
στορικό ρεκόρ 
και στέλνοντας 
τη ν  απόδοσ η  
του πενταετούς 
στην π ερ ιο χή  
του 5,20%.

Η αύξηση 
συνδέεται και με την επι
κείμενη έκδοση των πεντα
ετών ομολόγων, είναι χα 
ρακτηριστικό ότι το ράλι 
στο spread έγινε τη μέρα 
που το Δημόσιο γνωστο
ποίησε την πρόθεσή του να 
εκδώσει πενταετή ομόλο
γα. Πέριξτου 2,5% κινείται 
η διαφορά στα επιτόκια και

των δεκαετών ομολόγων, 
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα 
από την είσοδο της χώρας 
στην ευρωζώνη, ενώ αξίζει 
να επισημανθεί ότι την Πα
ρασκευή επικράτησαν οι 
ρευστοποιήσεις στην Ηλε
κτρονική  Δ ευτερογενή  
Α γορά Τίτλων, αφού σε 
σύνολο τζίρου 1,17 δισ. 
ευρώ οι πωλήσεις ανήλθαν 
σε 700 εκατ. ευρώ.

CDS »  Εν τω μεταξύ, σε 
ύψη ρεκόρ διαμορφώνο
νται και τα Credit Default 
Swaps, δηλαδή τα ασφάλι
στρα κινδύνου έναντι του 
ενδεχόμενου πιθανής χρε
οκοπίας, καθώς τίθεται υπό 
αμφισβήτηση η εμπιστοσύ
νη για την ικανότητα ορι
σμένων χωρών να εξυπη
ρετήσουν άνετα το δημόσιο 
χρέος τους. Ό πως αναφέ

ρουν οι Financial 
Times, το κόστος 
«προστασ ίας»  
γ ια  το π ο θετή 
σεις σε ελληνυτό 
χρέος αυξήθηκε 
σε ιστορικά υ
ψ ηλά  επ ίπεδα  
των 260.000 ευ
ρώ γ ια  την α
σφάλιση 10 εκατ. 
ευρώ.
Σημαντική αύ
ξηση σημειώνε
ται και στο ιρ

λανδικό CDS καθώς στοι
χίζει 257.000 ευρώ για την 
ασφάλιση 10 εκατομμυρί
ων ευρώ ιρλανδικού χρέ
ους για πέντε χρόνια και
146.000 για αντίστοιχο συμ
βόλαιο για την Αυστρία. Το 
αντίστοιχο κόστος για τη 
Βρετανία εκτιμάται στις
122.000 ευρώ.

Σε ύφη ρε
κόρ διαμορφώ

νονται και τα 

Credit Default 

Swaps, δηλαδή τα 

ασφάλιστρα κινδύ

νου έναντι του εν

δεχόμενου πιθα

νής χρεοκοπίας

Η πορεία ίου  spread ίω ν  δεκαετών ομολόγων
σε μονάδες βάσης
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«Νεκρανάσταση» του φοροεισπραιαικού μηχανισμού του κράτους επιδιώκει η νέα πολιτική ηγεσία 

του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ύοτερα από τη διαπίστωση ότι ο εκτροχιασμός του προϋπολο

γισμού οφείλεται πρώτα και κύρια στην αποδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού.
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ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε ποιες αλλαγές 
προσανατολίζεται 
π κυβέρνηση

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ 2 ΜΗΝΩΝ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Αγώνας δρόμου για τα έοοδα
Σε αλλαγές και στο φόρο κατοχής α
κινήτων το περιβόητο Ειδικό Τέλος 
Ακινήτων (ΕΤΑΚ) προσανατολίζε
ται το υπουργείο Οικονομικών ύστε
ρα από τη διαπίστωση ότι τα προβλή
ματα που παρουσιάστηκαν στα εκ
καθαριστικά του ΕΤΑΚ πέρυσι με 
συνέπεια να μην έχει ολοκληρωθεί 
ακόμα η αποστολή τους θα επαναλη- 
φθούν και φέτος.
Ενδεικτική των προθέσεων του υ
πουργείου Οικονομικών για αλλα
γές στο ΕΤΑΚ, είναι η εντολή για ε
κτύπωση των εντύπων των φορολο
γικών δηλώσεων που θα υποβλη
θούν φέτος, χωρίς τους κωδικούς 
στους οποίους όπως είχε επίσημα α
νακοινωθεί θα δηλώνεται από τον υ
πόχρεο ποια είναι η κύρια κατοικία 
του που σύμφωνα με το νόμο απαλ
λάσσεται από το ΕΤΑΚ 
Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι με 
τις σχεδιαζόμενες αλλαγές επιδιώ
κεται όχι μόνο να διορθωθούν τα λά
θη που διαπιστώθηκαν φέτος αλλά 
και να γίνει το ΕΤΑΚ πιο φιλικό για 
τους μικροϊδιοκτήτες που επιβαρύ
νονται δυσανάλογα σε σχέση με 
τους μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων. Οι 
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα 
δοθεί μια ακόμα ευκαιρία στους φο
ρολογούμενους να διορθώσουν τα 
λάθη που έχουν κάνει στο Ε9 και α
κριβώς λόγω αυτών των λαθών πλή
ρωσαν πέρυσι περισσότερο φόρο (Ε
ΤΑΚ) από αυτόν που αναλογεί στην 
ακίνητη περιουσία τους. Ουσιαστι
κότερη ωστόσο αλλαγή, θα αφορά το 
ύψος του αφορολόγητου ορίου που 
θα ισχύει για το σύνολο της αξίας της 
ακίνητης περιουσίας ενώ σήμερα εί
ναι 300.000 ευρώ για μία κατοικία ε
πιφάνειας μέχρι 200 τ.μ. Με τον τρό
πο αυτό ενώ απαλλάσσεται από το Ε
ΤΑΚ ιδιοκτήτης πολυτελούς διαμε
ρίσματος 200 τ.μ σε «καλή» περιοχή, 
επιβαρύνεται με ΕΤΑΚ ιδιοκτήτης 
μικρού διαμερίσματος 100 τ.μ σε «υ
ποβαθμισμένη» περιοχή, που διαθέ
τει κι ένα εξοχικό 50 τ.μ. Ένα από τα 
σενάρια που διακινούνται είναι να 
αποδεσμευτεί το αφορολόγητο από 
τον αριθμό των ακινήτων να είναι 
δηλαδή ενιαίο είτε με κριτήριο το 
τμήμα της ακίνητης περιουσίας είτε 
με κριτήριο την επιφάνεια των ακι
νήτων που θα απαλλάσσεται από το 
ΕΤΑΚ και αύξηση του συντελεστή 
για τις μεγάλες περιουσίες ώστε να 
εξισορροπηθούν οι απώλειες των ε
σόδων που προκύπτουν από τις ελα
φρύνσεις των μικροϊδιοκτητών.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΥΣΤΕΡΗΣΗ 8ΕΒΑΙ00ΕΝΤΠΝ - ΟΣΠΡΛΧΘΕΝΐΠΝ ΕΣΟΔ0Ν 2003 - 2007

Εσοδο Βεβαιωθέντα 
μετά ας διαγραφές Διαγραφές Εισπραχθέντα προ 

μείωσης επιστροφών Εισπρακτέο υπόλοιπο % Υστέρησης

Αμεσοι Φόροι 26.273.661.537,10 277212.192,09 19.832.087796.30 6.441.573.740,80 24,52

Εμμεσοι Φόροι 37997569.205,46 53.883.309,65 28.572.521.797,56 9.425.047407,90 24,80

Σύνολο Φορολογικών 
Εσόδων 64.271.230.742,56 331.095.501,74 48.404.609.593,86 15.866.621.148,70 24,69

Σύνολο φορολογικών και 
μη φορολογικών εσόδων 83.012.768.238,17 3.518.333.483,59 51.606.875.467,83 31.405.892.770,34 37,83

Σύνολο Τακτικών και 
Πιστωτικών Εσόδων 140.704.067273,97 3.518.333.483,59 109.298.167922,05 31405.899.351,92 22,32

Τακτικού Προϋπολογισμού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.221145.784,78 3.519.316.350,92 118.802.856.642,37 31.418.289.142,41 20,92

TOY ANTflNH ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ

Η βούληση του κ. Γ. Παπα
θανασίου γ ια  ανασυ
γκρότηση του ελεγκτι

κού μηχανισμού φάνηκε από τις 
πρώτες κινήσεις του και προκύ
πτει σαφώς και από τη δίμηνη 
προθεσμία που έδωσε στα 6 
Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέ
ντρα να αποδείξουν ότι μπορούν 
να στηρίξουν την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, προειδοποιώ
ντας ότι σε αντίθετη περίπτωση 
θα καταργηθούν και το προσω
πικό τους θα μετατεθεί στα τμή
ματα ελέγχου των Δ.Ο.Υ.

Η αποδιάρθρωση του ελε
γκτικού και εισπρακτικού μηχα
νισμού του υπουργείου Οικονο
μίας και Οικονομικών μετά το 
2004 που είχε επαλειμμένα επι- 
σημανθεί ως η «Αχίλλειος πτέρ
να» της δημοσιονομικής κατάρ
ρευσης χωρίς όμως οι επισημάν
σεις αυτές να ληφθούν υπόψη 
από τον πρώην υπουργό Γιώργο 
Αλογοσκούφη.

Το πρώτο καμπανάκι χτύπη
σε έγκαιρα με την έκθεση αξιο
λόγησης του πρώτου προϋπολο
γισμού (για το 2005) της παρού
σας κυβέρνησης από το ΚΕΠΕ 
που αν και εποπτευόμενος από 
το υπουργείο Ο ικονομίας και 
Οικονομικών οργανισμός «ξετί
ναξε» στην κυριολεξία και τα 
τελευταία υπολείμματα της κυ
βερνητικής αξιοπιστίας επιση- 
μαίνοντας ότι ο προϋπολογισμός 
κατέρρευσε σανχάρτινος πύργος 
ιδίως στο σκέλος των εσόδων. 

Στην έκθεση του ΚΕΠΕ τονι

ζόταν με έμφαση ότι λόγω της 
χαλάρωσης του φοροελεγκτικού 
μηχανισμού οι εισπράξεις από 
ΦΠΑ, παρά την αύξηση των συ
ντελεστών τον Απρίλιο του 2005, 
υστέρησαν όχι μόνο έναντι των 
προβλέψεω ν αλλά ακόμα και 
ένα ντι τω ν ε ισ πρά ξεω ν του 
2004.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κατα- 
πέλτης όμως για τη δημοσιονο
μική διαχείριση μετά το 2004 και 
τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσί
ας του υπουργείου Οικονομίας 
και Ο ικονομικώ ν είνα ι και η 
τελευταία έκθεση του Ελεγκτι
κού Συνεδρίου που αποκαλύπτει 
ότι την τελευταία τετραετία έμει
ναν ανείσπρακτα περίπου 35 δισ. 
ευρώ από βεβαιωθέντες φόρους, 
τέλη και λοιπά δημόσια έσοδα 
που ισοδυναμούν με το 14% του

ΑΕΠ. Στην «έκθεση επί του απο
λογισμού των εσόδων και των 
εξόδων του κράτους» του Ελε
γκτικού Συνεδρίου που συντά
χτηκε προ διμήνου διαπιστώνε
ται μια πρωτοφανής αδυναμία 
του κράτους να εισπράξει ακόμη 
και χρήματα, τα οποία έχει ήδη 
βεβαιώσει με σαφείς αιχμές για 
τις ευθύνες του φοροελεγκτικού 
και φοροεισπρακτικού μηχανι
σμός του κράτους.

Το ανώτατο δικαστήριο συ
μπεραίνει ουσιαστικά ότι την 
τελευταία τετραετία τα χρέη προς 
το Δημόσιο υπερδιπλασιάσθη- 
καν, καθώς πάνω από το 1/3 των 
εσόδων που βεβαιώθηκαν στις 
ΔΟΥ δεν κατέστη δυνατό να ει- 
σπραχθούν.

Συγκεκριμένα στην έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
το 2007, επισημαίνεται ότι τα

βεβαιωθέντα έσοδα του Δημοσί
ου που ήταν ανείσπρακτα στις 
31/12/2007 έφθασαντα31,41 δισ. 
ευρώ ενώ άλλα 3,52 δισ. ευρώ 
δ ιαγράφ ηκαν οριστικά λόγω  
παρέλευσης του χρονικού ορίου 
της παραγραφής του δικαιώμα
τος του κράτους να τα διεκδική- 
σει και να τα εισπράξει! Συνολι
κά, δηλαδή, το «φέσι» στα δημό
σια ταμεία έφθασε στο ύψος- 
ρεκόρ των 35 δισ. ευρώ στο τέλος 
του 2007.

ΕΛΕΓΧΟ Ι»  Το Ελεγκτικό Συνέ
δριο καταλήγει ότι για να αντι- 
μετωπισθεί το φαινόμενο της 
συσσώρευσης τόσο μεγάλου ύ
ψους ανείσπρακτων εσόδων και 
διαγραφών θα πρέπει να εντατι- 
κοποιηθεί και να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότατα κυρίως των 
φορολογικών ελέγχων.

δισ. ευρώ είναι μη 
φορολογικά έσοδα.
Ο Το 2007 διαγράφηκαν από 
το Δημόσιο 3,5 δισ. ευρώ 
βεβαιωθέντα και μη 
εισπραχθέντα έσοδα.
Το ποσό αυτό είναι αυξημένο 
κατά 97,29% σε σύγκριση με 
αυτό που διαγράφηκε το 2006 
(1,78 δισ. ευρώ).
Οι διαγραφές οφείλονται 
κυρίως στο γεγονός ότι το 
δικαίωμα του Δημοσίου να 
εισπράξει τα συγκεκριμένα 
χρέη παραγράφηκε.

Στα 31,4 δια  ευρώ τα ανείσπρακτα έσοδα
Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
αποκαλύπτει, τα εξής 
στοιχεία:
© Από το 2003 έως το 2007, το 
υπόλοιπο των βεβαιωθέντων 
αλλά μη εισπραχθέντων 
εσόδων του Δημοσίου 
αυξήθηκε κατά 173%, 
από 11,5 δισ. ευρώ σε 
31,4 δισ. ευρώ.
Ειδικά το 2007 σημειώθηκε 
σημαντική υστέρηση, της 
τάξης του 37,8%, μεταξύ 
εισπραχθέντων και 
βεβαιωθέντων εσόδων.

Συγκεκριμένα, ενώ τα έσοδα 
που βεβαιώθηκαν έφθασαν τα 
83 δισ. ευρώ, τα εισπραχθέντα 
περιορίσθηκαν σε 51,6 δισ. 
ευρώ.
© Από τα 31,4 δισ. ευρώ που 
οφείλονται στο Δημόσιο και 
δεν έχουν εισπραχθεί, τα 6,44 
δισ. ευρώ προέρχονται 
κυρίως από φόρο 
εισοδήματος και άμεσους 
φόρους παρελθόντων ετών, 
τα 9,42 δισ. ευρώ από ΦΠΑ 
και έμμεσους φόρους 
παρελθόντων ετών και τα 15,5
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Τον Φεβρουάριο η απόφαση για κατάργηση ή μη του αφορολόγητου των 10.500 ευρώ

«Παγώνουν» τα νέα τεκμήρια
ΤΙ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ I ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

Ενεργοποίηση τεκμηρίου για:

Ο Ι.Χ . αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ.

© Κύρια κατοικία άνω ίω ν 200 χ.μ.

© Δευτερεύουσα κατοικία άνω των 150 τ.μ.

© Σκάφη αναψυχής άνω των 7 μέτρων

Ο  Το 2007 στη τσιμπίδα των τεκμηρίων και του «πόθεν έσχες» 
πιάστηκαν 114.000 φορολογούμενοι: 41.980 εισοδηματίες, 
23.739 έμποροι, βιομήχανοι και βιοτέχνες, 11.705 γεωργοί, κτη- 
νοτρόφοι και αλιείς, 26.731 μισθωτοί, 5.675 ελεύθεροι επαγγελ- 
ματίες, 4.267 συνταξιούχοι

»  Εισηγήσεις για επαναφορά 

ίου αφορολογήτου ορίου 

ή μετάθεση του μέτρου για 

ένα χρόνο, δηλαδή να τεθεί 

σε εφαρμογή από το 2010

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Τ ο σχέδιο Αλογοσκούφπ με 
τις αλλαγές στο σύστημα 
των τεκμηρίων διαβίωσης 

«παγώνει» τουλάχιστον για φέτος. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας 
έδωσε εντολή να τυπωθούν τα έντυ
πα της φορολογικής δήλωσης του 
2009 και το βιβλιαράκι με τις οδη
γίες συμπλήρωσης της νέας φορο
λογικής δήλωσης χωρίς αλλαγές 
στα τεκμήρια διαβίωσης.

Ανοιχτό όμως παραμένει ακό
μη το θέμα της κατάργησης του 
αφορολογήτου ορίου των 10.500 
ευρώ για περίπου 1.000.000 επι

χειρήσεις και ελεύθερους επαγ- 
γελματίες, μέτρο που ισχύει ανα
δρομικά γ ια  τα εισοδήματα του 
2008 και προκάλεσε έντονες αντι
δράσεις το καλοκαίρι.

Στο τραπέζι του νέου υπουργού 
Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου βρί
σκονται εισηγήσεις που αφορούν 
την επαναφορά του αφορολογήτου 
ορίου ή την μετάθεση του μέτρου 
για ένα χρόνο δηλαδή να τεθεί σε 
εφαρμογή από το 2010. Σε περίπου 
1,5 μήνα που θα ξεκινήσει η υποβο
λή των φορολογικών δηλώσεων, η 
κυβέρνηση έχει τον χρόνο να απο
σύρει ή να αναβάλει το μέτρο.

Στελέχη του υπουργείου Οικο
νομίας αναφέρουν ότι οι οριστικές 
αποφάσεις για το αφορολόγητο των 
επαγγελματιών θα ληφθούν μετά 
την κατάθεση του επικαιροποιημέ- 
νου Προγράμματος Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης που θα υποβληθεί 
τις επόμενες μέρες. Αυτό σημαίνει 
ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν 
μέσα στον Φεβρουάριο.

Το τελικό σχέδιο για το ετήσιο

κόστος χρήσης και συντήρησης Ι.Χ. 
αυτοκινήτων, κατοικιών και σκα
φών αναψυχής όπως θα μετονομα
στούν τα τεκμήρια διαβίωσης πα
ραμένει στο συρτάρι του ο υπουργού 
Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου.

Τ Ι ΙΣ Χ Υ Ε Ι »  Σύμφωνα με την ισχύ- 
ουσα νομοθεσία τα τεκμήρια διαβί
ωσης αφορούν όσους:
1  Κατοικούν σε κύρια κατοικία 
πάνω από 200 τ.μ. η οποία είναι ι
διόκτητη ή μισθωμένη.

2 Διαθέτουν δευτερεύουσα ή μισθω
μένη κατοικία άνω των 150 τ.μ.
3 Εχουν αυτοκίνητο που η εργο
στασιακή αξία τους υπερβαίνει τα 
50.000 ευρώ
4  Είναι ιδιοκτήτες σκάφους ανα
ψυχής με προσωπικό ή μήκους άνω 
των 10 μέτρων.
5 Διαθέτουν αεροσκάφος ή ελικό
πτερο.
6 Εχουν πισίνα.

Από τα τεκμήρια διαβίωσης 
αυτό που «καίει» τους φορολογού
μενους είναι το τεκμήριο κατοικίας. 
Στην περίπτωση αυτή, τεκμήριο α
ποτελεί και μάλιστα πολλαπλασιά- 
ζεται με τον συντελεστή 2 το ετήσιο 
τεκμαρτό ή καταβαλλόμενο μίσθω
μα για ιδιοκατοικούμενη ή μισθω
μένη κύρια κατοικία άνω των 200 
τετραγωνικών μέτρων. Βάσει του 
ισχύοντος συστήματος, βάση για το 
τεκμαρτό μίσθωμα της ιδιοκατοικού- 
μενης κύριας κατοικίας άνω των 200 
τ.μ αποτελούν οι αντικειμενικές α
ξίες των ακινήτων που ισχύουν την 
1η Ιανουάριου κάθε έτος.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
^ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Χάρισον Φορντ υποδύεται 
έναν παράτολμο οικογενειάρχη 
σε ένα συγκλονιστικό θρίλερ δράσης

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΠΗΓΑΣΟΣ w w w . i m e r i s i a . g r

@ μ α ζ ί
Η Νία Βαρδάλος και η Τόνι Κολέτ αναστατώνουν 
το Λος Αντζελες σε μια ξεκαρδιστική κωμωδία

ΚΟΝΙ &. ΚΑΡΛΑ

http://www.imerisia.gr
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Επίσπευση διαδικασιών για ένταξη στις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου

Ενιός της εβδομάδας υπογράφεται 
η ουμβαοη τραπεζών και Δημοσίου

»  Προς τροποποίηση των όρων 

με τους οποίους λειτουργεί 

το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών 

και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Επισπεύδονται οι διαδικασίες 
γιατηνένταξητωντραπεζών 
και στο σκέλος του σχεδίου 

το οποίο αφορά στις εγγυήσεις του 
ελληνικού δημοσίου, μέχρι συνολι
κού ποσού 15 δισ. ευρώ καθώς κατά 
την τρέχουσα εβδομάδα υπογράφε
ται η σύμβαση μεταξύ τραπεζών και 
Δημοσίου.

Στη σύσκεψη της προηγούμενης 
Παρασκευής, ο υπουργός Οικονο
μίας είχε ζητήσει από τους εκπρο

σώπους της Ελληνικής Έ νω σης 
Τραπεζών την ένταξή τους στο σκέ
λος που αφορά στα 15 δισεκατομμύ
ρια ευρώ καθώς η κυβέρνηση είχε 
διακρίνει σχετική απροθυμία εκ 
μέρους των χρηματοπιστωτικών ι
δρυμάτων για τη συμμετοχή τους σε 
αυτό το σκέλος. Μάλιστα, ένα από 
τα αιτήματα των τραπεζιτών ήταν η 
μεταφορά κονδυλίων από αυτόν τον 
πυλώνα σε εκείνο των ειδικών ομο
λόγων, ύψους 8 δισ. ευρώ, γεγονός 
το οποίο ο κ. Παπαθανασίου απέ
κλεισε.

ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ »  Υπενθυμίζεται ότι 
για το εν λόγω σκέλος η εγγύηση 
του ελληνικού δημοσίου παρέχεται 
έναντι προμήθειας, η οποία υπολο

γίζεται ετησίως. Ο αρχικός στόχος 
της δημιουργίας αυτού του σκέλους 
ήταν η συνέχιση της παροχής της 
ρευστότητας από το πιστωτικό 
σύστημα στην πραγματική οικονο
μία για την κάλυψη των αναγκών 
των επιχειρήσεων, των νοικοκυ
ριών, τω ν δημοσίων έργω ν (με 
συμβάσεις παραχώρησης), των ε
πιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί 
στον επενδυτικό νόμο καθώς και 
των ΣΔΙΤ.

ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ »  Παράλληλα, ενερ
γοποιείται το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης προκειμένου να 
τροποποιήσει τους όρους με τους 
οποίους λειτουργεί το Ταμείο Εγ
γυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μι

κρών Επιχειρήσεων και να ανοί
ξουν άμεσα οι κρουνοί χρηματοδό
τησης σε αυτές τις επιχειρήσεις.

ΕΡΩ ΤΗ Μ ΑΤΑ» Τραπεζυτοίκύκλοι 
διαμηνύουν ότι αν ο όρος που αφορά 
στην άρση της συνολικής εγγύησης 
του ΤΕΜΠΜΕ προςμίατράπεζα,όταν 
οιεπισφάλετεςυπερβούντο 12% των 
χρηματοδοτήσεων μέσω του ταμείου, 
δεν εξαλειφθεί, τότε καμία τράπεζα 
δεν πρόκετται να προχωρήσει σε 
χορηγήσεις. Οι ίδιοι, μάλιστα, διερω- 
τώνται χαρακτηρισηκά «πως είναι 
δυνατόν να αξιώνει το κράτος να ε
μπιστευτούν οι τράπεζες ετηχειρήσεις 
που εκείνο δεν εμπιστεύεται».

Κορυφώνονται οι αντιδράσεις 
για τη διαδικασία υλοποίησης του

προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ και από το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσ
σαλονίκης (ΕΕΘ), το οποίο ζητά:

Ο Να μειωθεί το κριτήριο της 
κερδοφορίας στις δύο από τις τρεις 
χρήσεις.

Ο Να μην επηρεάζει το ύψος της 
χρηματοδότηση η υπάρχουσα δανει
ακή κατάσταση της επιχείρησης, η 
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την αναχρηματοδότηση υφιστάμε
νου δανεισμού. Το ΕΕΘ, μάλιστα, 
απευθυνόμενο προς τον υπουργό 
Ανάπτυξης προτείνει να χρησιμο- 
πουιθούν οι δύο κρατικές τράπεζες 
(ATE κατ Τ αχυδρομικό Τ αμιευτήρτο) 
γτατο σκοπό αυτό και να καταγγείλει 
όσες τράπεζες δημιουργούν προβλή
ματα.
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18-24 ipvouQOiou 2009
I Bn Ευρωπαϊκή Εβδομάδα npoñnuias tou Καρκίνου tou Tpaxíiñcu ins Minaos

o KapKívos tou ipaxnñou 
ins pnipas προλαμβάνεται!

mu
Βάλε το Pap Test στη ζωη σου. 
Ενημερώσου για τον εμβολιασμό.
Διέδωσε το μήνυμα και σε άλλε$ γυναίκεε.

Για περισσότερέ πΛηροφορί» μπορείτε να επισκεφθείτε το 

www.agaliazo.gr
Υπό tnv αιγίδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΕ 
KOIMONIKHS ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ!

Απο Κομισιόν

«Πράσινο φως» στην 
ιδιωτικοποίηση της Ο.Α.

Το «πράσινο φως» για να προχωρήσει 
η ελληνική κυβέρνηση στην επόμενη 
φάση του διαγωνισμού ιδιωτικοποί

ησης του Ομίλου της ΟΑ έδωσε ήδη ο Επί
τροπος Παρακολούθησης, που έχετ οριστεί 
από την Ευρωπαϊκή Επττροπή για τη διασφά
λιση των διαδικασιών πώλησης των τριών 
δραστηριοτήτων της ΟΑ.

Την ίδια στιγμή, το μεγάλο «στήριγμα» 
της κυβέρνησης, η εταιρεία με τα αραβικά 
κεφάλαια Είίήαά φαίνεται πως δεν θα συμ- 
μετάσχει στη φάση των δεσμευτικών προ
σφορών ουσιαστικά ανατρέποντας το αισιό
δοξο κλίμα που υπήρχε μέχρι πρότινος στην 
κυβέρνηση.

ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΙΣΜ ΟΣ Οι υπουργοί Ανάπτυ
ξης κ. Κωστής Χατζηδάκης και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης 
είχαν την Παρασκευή συνάντηση στο υπουρ
γείο Μεταφορών όπου ενημερώθηκαν από 
τους Συμβούλους Αποκρατικοποίησης της 
Ολυμπιακής για την ολοκλήρωση των διευ
κρινιστικών επαφών με τους υποψήφιους 
επενδυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, από 
τις συνομιλίες αυτές δταφάνηκε η πρόθεση 
της Είϊΐιβά να μη συνεχίσετ στον δταγωνισμό 
με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να προβληματί
ζεται σοβαρά για την τύχη του.

Το θέμα της Ο Α θα απασχολήσετ μέσα στην 
εβδομάδα κατ την Επιτροπή Αποκρατικοποι
ήσεων προκειμένου να γίνει ενημέρωση των 
κυβερνητικών στελεχών γτα την πορεία του 
διαγωνισμού και να δώσουν την έγκριση 
συνέχισης του δ ια γω ν ·ού με την υποβολή

των δεσμευτικών επενδυτικών προσφορών η 
οποία έχει οριστεί σττς 30 Ιανουαρίου 2009.

Αν και τα ίδτα κυβερνητικά στελέχη κά
νουν λόγο για εναλλακτικό σχέδιο σε περί
πτωση που τελτκά ο δταγωνισμός αποβεί ά
καρπος, στελέχη του κλάδου υποστηρίζουν 
ότι σε αυτή την περίπτωση η μόνη λύση θα 
είναι το «λουκέτο» της εταιρείας.

Στο μεταξύ, αναμένεται να δοθεί και μία 
μικρή παράταση και στην ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί 
πως μέχρι το τέλος Απριλίου θα έχει ολοκλη
ρωθεί η πώληση, ώστε να αρχίσει η μεταβίβα
ση περιουσιακών στοιχείων από τις σημερινές 
εταιρείες σης νέες που θα είναι υπό ιδιωτικό 
καθεστώς, φαίνεται ότι η προθεσμία αυτή 
μετατίθεται για δύο με τρεις εβδομάδες αργό
τερα. Η καθυστέρηση αυτή οφείλετατ στο γε
γονός όττ οτ δεσμευττκές προσφορές αρχτκά 
είχε ορτστεί να παραδοθούν από τους υποψη
φίους τέλη Δεκεμβρίου, κάττ που ωστόσο δεν 
έγινε τελικά.

ATHENS AIRWAYS »  Στα τέλη Ιανουαρίου 
αρχίζει την έναρξη των πτητικών λειτουργιών 
της η εταιρεία Athens Airways η οποία έχει 
καταθέσει και μη δεσμευτική προσφορά για 
την εξαγορά της ΟΑ.

Πριν από 4 ημέρες η εταιρεία έλαβε από 
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την 
άδεια πτητικής εκμετάλλευσης (Air Operator 
Certificate - AOC) ενώ ήδη το πρώτο αερο
σκάφος της Athens Airways ήρθε στο αερο
δρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΥ

http://www.agaliazo.gr

