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ΤΟ ΘΕΜΑ
«Σε αυτή μας την προσπάθεια δεν υπολογίζουμε προσωπικό και πολιτικό κόστος», δήλωσε χθες ο κυβερνητικός 

εκπρόσωπος, Γ. Πεταλωτής. Η φράση «αυτό επιβάλλει το πατριωτικό μας καθήκον ως σοσιαλιστών» είναι αυτή που 

επιλέχθηκε να αποτελέσει την επωδό στη σχετική δήλωση με την οποία θα συνοδευτεί το αίτημα προσφυγής.
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Ετοιμοι για την προοφυγή

Γ. Παπανδρέου: «Ασφαλές καταφύγιο ο μηχανισμός»...
Ο  «Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε αποφάσεις για να αντιμετωπίσουμε μια διπλή 

αναγκαστική πρόκληση. Τις παθογένειες ενός ιστορικού κύκλου 35 χρόνων και τα αποτε
λέσματα των εγκληματικών επιλογών της κυβέρνησης Καραμανλή», τόνισε ο Γ. Παπαν
δρέου, στη σύσκεψη με το οικονομικό επιτελείο. Στη συνέχεια, χαρακτήρισε διπλή επιτυ
χία την απόφαση των Βρυξελλών γιατί η χώρα απέκτησε ένα δίχτυ ασφαλείας και η Ευ
ρώπη έναν νέο θεσμό, που «περιλαμβάνει τη συμμετοχή του ΔΝΤ κατά ένα μικρό μέ
ρος». «Η αλήθεια όμως είναι ότι, εκεί που δεν είχαμε τίποτα, τώρα έχουμε ένα ασφαλές 
καταφύγιο», έσπευσε να σημειώσει. «Και αν το συμφέρον της χώρας επιτάσσει να χρησι
μοποιήσουμε τον μηχανισμό στήριξης, θα το κάνουμε χωρίς δισταγμό», διεμήνυσε. «Και 
χωρίς τον μηχανισμό στήριξης, θα ήμασταν ήδη στο ΔΝΤ και μάλιστα, χωρίς το ευρωπαϊ
κό δίχτυ ασφάλειας», είπε. Στο πλαίσιο αυτό, συγκέντρωσε τα πυρά του στην αξιωματική 
αντιπολίτευση: «Η ηγεσία της ΝΔ παριστάνει ότι, δεν θυμάται πως εγκατέλειψε το σκά
φος λίγο πριν συγκρουστεί με το παγόβουνο».

ΤΟΥ ΠΑΝΝΗ ΑΝΤΥΠΑ

Τα πάντα είναι έτοιμα για να ανακοι
νωθεί π προσφυγή της χώρας μας 
στον χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΕ- 

ΔΝΤ. Το Σαββατοκύριακο, είχε επιλεγεί η 
Τετάρτη. Το μόνο που δεν είχε υπολογίσει 
το Μαξίμου ήταν το νέφος ηφαιστειακής 
σκόνης που εμπόδισε τους κοινοτικούς να 
φθάσουν στην Αθήνα.

Το οικονομικό επιτελείο δεν θέλει να 
δώσει την εικόνα ότι μιλά μονάχα με τους 
εκπροσώπους του ΔΝΤ πριν αποφασίσει, 
οπότε μπορεί να υπάρξει κάποια καθυστέ
ρηση. Γι' αυτό χθες Γ. Παπακωνσταντίνου 
και Φ. Σαχινίδης συζήτησαν στο Μαξίμου 
τις λεπτομέρειες και τους χειρισμούς με τον 
Γ. Παπανδρέου.

Η δήλωση του υπουργού Οικονομικών 
για το η  θα πει με τους επισκέπτες από την 
Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες είναι αποκα
λυπτική των προθέσεων της κυβέρνησης: 
«Η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντι
κή, γιατί θα δώσει τη δυνατότητα, αν αποφα
σίσει η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει την 
ενεργοποίηση του μηχανισμού, να κινηθού
με πάρα πολύ γρήγορα».

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος. 
«Από τη στιγμή που συζητάμε 
λεπτομέρειες, αυτό που μας 
ενδιαφέρει είναι να είναι έτοι
μος ο μηχανισμός στήριξης. Εάν 
χρειασθεί, ανά πάσα στιγμή, να 
μπορούμε να ζητήσουμε ενερ
γοποίησή του», δήλωσε ο Γ. 
Πεταλωτής και διευκρίνισε ότι 
οι... λεπτομέρειες που απομέ
νουν «είναι τεχνικές».

Υπέρ της άμεσης προσφυ
γής στον μηχανισμό, πέραν του 
οικονομικού επιτελείου, είναι 

και οι Θ. Πάγκαλος και X. Παμπούκης. Πι
στεύουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει 
τέρμα στην περίοδο της αβεβαιότητας και να 
αφιερωθεί στην υλοποίηση του έργου της.

ΜΕΤΡΑ »  Γιατί όλοι οι προηγούμενοι ξέ
ρουν πάρα πολύ καλά ότι «όποιος στόχος 
δεν επιτυγχάνεται το 2010, σημαίνει επι
πλέον μέτρα το 2011»! «Από το 2011 και 
2012, θα εξειδικευθούν οι αποφάσεις και τα 
μέτρα, γιατί το τριετές Πρόγραμμα Σταθε
ρότητας έχει εξειδικευθεί μόνο για το 2010» 
διευκρίνισε χθες ο Γ. Πεταλωτής.

Απέρριφε τα σενάρια επαναδιαπραγ
μάτευσης του χρέους και επιστροφής στη 
δραχμή. Και ανακοίνωσε τη «γραμμή» του 
πρωθυπουργού προς τους υπουργούς: «Εί
ναι πιο επιτακτική ανάγκη από ποτέ, η α
νάγκη να προχωρήσουμε σήμερα σε όλες 
εκείνες τις τομές που θα μας πάνε μπροστά

ως χώρα και που σε τελική ανάλυση, απο
τελούν και απαίτηση των Ελλήνων πολιτών. 
Αυτό πράττουμε σήμερα. Βαδίζουμε με 
γοργά βήματα, σε όλες τις διαρθρωτικές

»  «Όχι» στην υποχρεωτική αύξηση, από 
τα 65 στα 67, του γενικού ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης είπε χθες η ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας στην Ε.Ε.
Η θσέλιδη απαντητική επιστολή που με ε
ντολή του Α. Λοβέρδου εστάλη χθες το 
μεσημέρι:
© Αναλύει, βήμα - βήμα, τις αλλαγές που 
δρομολογεί το σχέδιο για τις μειώσεις 
στις συντάξεις, το νέο τρόπο υπολογισμού 
και τα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρω- 
σης (κάτω και από το 60%).
© Παραθέτει το χρονοδιάγραμμα των πα
ρεμβάσεων που θα γίνουν σταδιακά από 
το 2011 έως και το 2018 στο σύστημα των 
συντάξεων. Στις παρεμβάσεις αυτές περι- 
λαμ ονται και οι αυξήσεις των ορίων

αλλαγές, σε κράτος και οικονομία, καθώς 
και στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του Προ
γράμματος Σταθερότητας, Ανάπτυξης και 
Ανασυγκρότησης».

ηλικίας συνταξιοδότησης (με βάση το ν. 
Πετραλιά και τον αναμενόμενο νόμο για 
το συνταξιοδοτικό στο Δημόσιο).
© Ανακρούει το επιχείρημα της Ε.Ε. όα 
το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα 
«κερδίσει» περισσότερα αν αυξηθεί το γε
νικό όριο ηλικίας κατά 2 έτη, τονίζοντας 
πως η πριμοδότηση (με υψηλότερο συντε
λεστή αναπλήρωσης του μισθού) της απα
σχόλησης από τα 37 έως και τα 40 έτη θα 
έχει πολλά οφέλη για το σύστημαμ ενώ 
παράλληλα μπαίνει φρένο σας πρόωρες 
συνταξιοδοτήσεις. Σημειώνεται, ακόμη, 
όα και σήμερα προβλέπεται η εθελονακή 
παραμονή στην εργασία έως τα 67... 
Κύκλοι της ηγεσίας του υπουργείου 
Εργασίας επιβεβαίωναν στην «Η» όα η

Και στο βάθος 
ανασχηματισμός
»  Σύμφωνα με πληροφορίες, κα
τατέθηκε και η ιδέα «προσφυγή 
και ανασχηματισμός να γίνουν 
ταυτόχρονα»! Στην αρχηγική 
στρατηγική η πρώτη αλλαγή τοπο
θετούταν μετά τις δημοτικές και 
περιφερειακές εκλογές του φθι
νοπώρου. Στη συνέχεια, λόγω των 
καθυστερήσεων ήρθε στο προσκή
νιο ο Μάιος, τώρα όμως λένε ότι 
δεν πρέπει να χάνεται ούτε μέρα. 
Γιατί αν χαθεί ο στόχος του ελ
λείμματος για το 2010, το 2011 θα 
βρει την κυβέρνηση με την πλάτη 
στον τοίχο. Και τίθεται το ερώτημα 
στο Μαξίμου «πότε θα κάνουμε ε
κλογές και υπό ποιες συνθήκες». 
Το δίλημμα με το οποίο βρίσκονται 
αντιμέτωποι είναι αν θα προχωρή
σουν σε ευρύ ανασχηματισμό ή σε 
χειρουργικές παρεμβάσεις. Στην 
πρώτη περίπτωση η αντένδειξη εί
ναι πως «θα είναι σαν να αναλαμ
βάνουμε το κόστος της προσφυ
γής», σύμφωνα με υπουργό που ε
πιμένει πως «πρέπει να καθυστε
ρήσει ο ανασχηματισμός». Στη 
δεύτερη περίπτωση, το κυβερνητι
κό σχήμα θα ενισχυθεί από πρό
σωπα όπως ο Γ. Φλωρίδης, ο Π. 
Ευθυμίου, ο Κ. Καρτάλης κ.ά., που 
έχουν πείρα για να φέρουν σε πέ
ρας δύσκολες αποστολές.

«διαπραγμάτευση με την Ε.Ε. και η α
νταλλαγή επιστολών για το σχέδιο της 
μεταρρύθμισης θα συνεχιστεί έως τις 26 
Απριλίου».
Τότε θα «κλειδώσουν» όλα τα ζητήματα 
που έως και τώρα τελούν υπό την έγκρι
ση των κοινοτικών και αφορούν τους νέ
ους συντελεστές υπολογισμού των ανα
λογικών συντάξεων, τα ποσοστά αναπλή
ρωσης, το χρόνο προσαρμογής των συ
ντάξεων και το ύψος της βασικής σύντα
ξης (μεταξύ 300 ευρώ και 360 ευρώ). Ό
πως έγραψε χθες η «Η», ασκούνται πιέ
σεις να γίνει ταχύτερα η μετάβαση από το 
σημερινό στο νέο Ασφαλιστικό και οι μει
ώσεις στις συντάξεις να ξεκινήσουν το 
2011 ή το 2013.

«Και σήμε
ρα και αύριο, 

κάθε στιγμή 

από εδώ και πέρα 

είναι πιθανή για 

την προσφυγή», 

έλεγαν μετά τη σύ

σκεψη από το 

Μέγαρο Μαξίμου

Εως τις 26 Απριλίου διαπραγματεύσεις με Ε.Ε. για το Ασφαλιστικό
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Νέο ιστορικό στα spreads, αναρριχήθηκαν στις 481 μονάδες - Πτώση στο Χ.Α.

Προς τον μηχανιομό ΔΝΤ - Ε.Ε. 
ωθούν την Ελλάδα οι αγορές
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»  Το αργότερο αύριο Τετάρτη 
ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις 
της ελληνικής κυβέρνησης με 
τα κλιμάκια Ε.Ε., ΔΝΤ και ΕΚΤ

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Ούτε οι δυνάμεις της φύσης 
φαίνεται να μπορούν να «δα
μάσουν» το spread, η πορεία 

του οποίο παραμένει σταθερά ανοδική, 
καταγράφοντας νέα υψηλά. Η αναβο
λή της έναρξης των διαπραγματεύσε
ων ανάμεσα στην ελληνική πλευρά 
και τα κλιμάκια ΔΝΤ -  ΕΕ και ΕΚΤ, 
ερμηνεύτηκαν από τις αγορές, ως ένα 
ακόμη εμπόδιο -έστω και της φύσης- 
στην ολοκλήρωση του μηχανισμού 
βοήθειας προς την Ελλάδα.

Η δευτερογενής αγορά ομολόγων, 
έχει περιθωριοποιηθεί και οι συναλ
λαγές είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Είναι 
πασιφανές ότι κανείς πλέον δεν θέλει 
να έχει στη κατοχή του ελληνικά ομό
λογα. Έτσι οι πωλητές υπερισχύουν 
των όποιων αγοραστών έχουν απομεί- 
νει στην αγορά, ωθώντας τα spreads 
σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, χθες 
έφτασαν τις 481 μονάδες βάσης για το 
1 θετές ομόλογο.

ΜΟΗΟΔΡΟΜΟΣ »Σύμφωνα με ανα
λυτές η κατάσταση δεν πρόκειται να 
ομαλοποιηθεί έως ότου λήξει, εν τοις 
πράγμασι, η υπόθεση «μηχανισμός 
στήριξης». Όλοι στην κυβέρνηση 
δείχνουν να έχουν συμβιβαστεί με την 
ιδέα, ότι η προσφυγή στον μηχανισμό, 
είναι μονόδρομος και γι' αυτό σπεύ
δουν μία ώρα νωρίτερα να «κλείσουν» 
το θέμα. Πληροφορίες θέλουν την έ
ναρξη των διαπραγματεύσεων να ξε
κινούν ακόμη και σήμερα, αν φανεί 
πως δεν είναι εφικτό να βρίσκονται 
στην Αθήνα, αύριο Τετάρτη τα κλιμά
κια της ΕΕ και της ΕΚΤ. Να σημειωθεί

Εκδοση
εντόκων

Ο  Την άντληση
2 δισ ευρώ, επιδιώ
κει το υπουργείο 
Οικονομικών με την 
σημερινή έκδοση 
τρίμηνων εντόκων 
γραμματίων. Σύμ
φωνα με την 
επίσημη ανακοίνω
ση, στόχος είναι να 
αντλήσουν 1,5 δισ. 
ευρώ, αλλά αν οι 
συνθήκες το επι
τρέψουν, τότε είναι 
δεδομένο ότι το 
ύψος αυτό θα ξεπε- 
ραστεί. Το επιτόκιο 
εκτιμάται ότι θα δι
αμορφωθεί πέριξ 
το 4%.

ότι το ΔΝΤ «πάτησε» ελληνικό έδαφος, 
Κυριακή βράδυ και Δευτέρα πρωί (σε 
δύο δόσεις), με πτήσεις μέσω Μαδρί
της. Ωστόσο χθες παρέμειναν αδρα
νείς, αφού η ελληνική πλευρά θέλει 
την ΕΕ, παρούσα στην διαπραγμάτευ
ση. Πιστεύουν πως θα λειτουργήσει 
ως αντίβαρο στις όποιες ακραίες αξι
ώσεις του ΔΝΤ. Τα μηνύματα, έχουν 
φτάσει στην Αθήνα, εδώ και αρκετές 
ημέρες και έχουν ανησυχήσει την 
ελληνική κυβέρνηση. Το ΔΝΤ, δεν 
θεωρεί αρκετά τα μέτρα για το 2010 
και ζητά εδώ και τώρα νέα, ενώ για 
την κρίσιμη 2ετία 2011 -  2012, ζητάει 
πραγματικές ανατροπές σε δικαιώμα
τα και κατακτήσεις ΙΟετιών. Στην 
κυβέρνηση θεωρούν πως αυτά που 
ζητάει το ΔΝΤ, όχι μόνο θα φέρουν 
κοινωνική αναστάτωση, αλλά παράλ
ληλη θα θέσουν εν αμφιβάλω την ε
κτέλεση του Προγράμματος Σταθερό
τητας, στο οποίο το υπουργείο Οικο
νομικών ποντάρει πολλά και θεωρούν 
αντίβαρο την παρουσία της Ε.Ε.

Το μόνο σίγουρο, είναι ότι πλέον 
και στο υπουργείο Οικονομικών θέ

λουν να «κλείσουν» το θέμα της πολι
τικής συμφωνίας για την ενεργοποίη
ση του μηχανισμού στήριξης. Ο ένας 
λόγος είναι πως όσο η εκκρεμότητα 
παραμένει, τόσο ο ομφάλιος λώρος 
Ελλάδος και αγορών κόβεται και ο 
δεύτερος έχει να κάνει με την ανάγκη 
χρηματοδότησης της χώρας.

ΑΠΟΔΟΣ Σιο μεταξύ αλλεπάλληλα 
ιστορικά ρεκόρ καταγράφει το spread 
του ΙΟετούς ομολόγου, που έφτασε 
χθες μέχρι και τις 481 μονάδες βάσης. 
Η διαφορά απόδοσης του ΙΟετούς κι
νήθηκε χθες σε εύρος 417-481 μονά
δες, για να υποχωρήσει αργά το από
γευμα στα επίπεδα των 440 μονά
δων.

Υψηλότερα διαμορφώθηκε και το 
spread του 2ετούς στις 649 μβ., όπως 
επίσης του 3ετούς, στις 677 μονάδες 
βάσης. Στους τίτλους δετούς διάρκειας 
το spread κυμαίνεται στις 539 μ.β, ενώ 
στα ύψη εκτοξεύθηκαν και τα ασφάλι
στρα κινδύνου (CDS) που διαμορφώ
θηκε στα επίπεδα των 472 μονάδων 
βάσεως.

» H  Ελλάδα θα χρειαστεί πολύ 
περισσότερα χρήματα από 
αυτά που προβλέπονται στον 
μηχανισμό (30 δισ. ευρώ), 
δήλωσε ο πρόεδρος της 
Bundesbank Αξελ Βέμπερ, 
καθώς όπως υποστηρίζει 
έχουν υποεκτιμηθεί οι πραγ
ματικές ανάγκες κυρίως του 
δημοσίου τομέα. Αναφερό- 
μενος στις κινητοποιήσεις 
που γίνονται στην Ελλάδα 
από κοινωνικές ομάδες, 
τόνισε ότι «κομμάτι της ελ
ληνικής κοινωνίας είτε 
αδιαφορεί, είτε δεν αντιλαμ
βάνεται την σοβαρότητα της 
κατάστασης στην οποία έχει 
περιέλθ χώρα του».

Κομισιόν:
Κανένα νέο 
μέτρο για φέτος

Ο  Επικεφαλής της ομάδας της 
Κομισιόν θα είναι ο Σέρβας Ντερόοζ

Κανένα πρόσθετο μέτρο πέρα από 
αυτά που έχει ήδη ανακοινώσει η 
κυβέρνηση, δεν προβλέπεται, σύμ
φωνα με καλά πληροφορημένη πη
γή της Κομισιόν, να προτείνουν για 
το 2010 το ΔΝΤ η ΕΚΤ και η Κομι
σιόν μετά την ολοκλήρωση των δια- 
βουλεύσεων- διαπραγματεύσεων 
των αποστολών τους στην Αθήνα οι 
οποίες ξεκινούν, βρέξει-χιονίσει, 
αύριο, Τετάρτη, το αργότερο την 
Πέμπτη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 
οι διαπραγματεύσεις αυτές υπολο
γίζεται να διαρκέσουν δύο, το πολύ 
τρεις εβδομάδες. Ως βάση εργασίας 
θα ληφθεί το περιεχόμενο του ελλη
νικού Προγράμματος Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης που έχει εγκρίνει το 
EcoFin και το ΔΝΤ ,προκειμένου 
να συντάξουν την πρόταση τους για 
τα επιπρόσθετα μέτρα που θα πρέ
πει να λάβει η Ελλάδα στα πλαίσια 
του πολυετούς (3ετούς) λειτουργίας 
μηχανισμού στήριξης της ελληνι
κής οικονομίας.
Η ίδια πάντα πηγή διαβεβαίωσε ότι 
το ΔΝΤ σε συνεργασία με την ΕΚΤ 
και την Κομισιόν θα διαμορφώσουν 
νέες προτάσεις για τη λήψη πρό
σθετων δημοσιονομικών μέτρων α
πό την κυβέρνηση.
Επικεφαλής της διαπραγματευτι
κής ομάδας της Κομισιόν θα είναι ο 
αναπληρωτής γενικός διευθυντής 
της γενικής διεύθυνσης για τις οι
κονομικές και νομισματικές υποθέ
σεις Σέρβας Ντερόοζ (Βέλγος- 
Φλαμανδός) ο οποίος γνωρίζει από 
την προηγούμενη φορά που είχε δι- 
απραγματευθεί στην Αθήνα τα πρό
σθετα μέτρα (που ανάγγειλε ο κ. 
Παπανδρέου στις αρχές Μαρτί
ου),πριν από την πρόσφατη επίσκε
ψη του επιτρόπου Όλι Ρεν, τους Έλ
ληνες συνομιλητές του αλλά και αυ
τούς των αποστολών του ΔΝΤ και 
της ΕΚΤ γεγονός,που κατά την άπο
ψη της ίδιας πηγής, θα κάνει πιο 
εύκολες τις μεταξύ τους διαπραγμα
τεύσεις. Τέλος έγινε γνωστό πως θα 
υπάρχουν συζητήσεις και χωρίς την 
ελληνική πλευρά, εφόσον αυτό κα
ταστεί αναγκαίο.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ »  Γ. ΔΑΡΑΤΟΣ
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Πτώση στο Χρηματιστήριο καθώς οι ξένοι προεξοφλούν την προσφυγή
Η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του spread 
του 1θετούς ομολόγου το οποίο ξεπέρασε τις 
480 μονάδες δημιούργησε πίεση στις τραπεζι
κές μετοχές και εν συνεχεία πίεση και στο ελ
ληνικό Χρηματιστήριο που περί το τέλος της 
συνεδρίασης περιόρισε τις απώλειές του. Αν 
και ο τζίρος υπήρξε σχετικά περιορισμένος, 
εν τοήτοις θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ρευ
στοποιήσεις ήταν αρκετές. Η αναβολή των δι- 
αβουλευσεων με τους διεθνείς αξιωματού- 
χους λόγω προβλημάτων στις μεταφορές σα
φώς εξουδετέρωσε την προεξοφλημένη ανο
δική τάση του ελληνικού Χρηματιστηρίου, α
φού οι αγορές δεν φαίνεται απλώς να είναι 
δύσπιστες, αλλά συγχρόνως και να αδημο-

νοΰν. Ο προβληματισμός των επενδυτών πα
ραμένει μεγάλος. Μάλιστα οι ξένοι μειώνουν 
σταδιακά θέσεις και τούτο διότι αρκετοί θε
σμικοί δεν μπορούν να παραμείνουν στο Χ.Α. 
με βάση το καταστατικό τους μετά την προ
σφυγή μιας χώρας σε οικονομικό μηχανισμό 
στήριξης. Οι πιο πολλοί αναλυτές εκφράζουν 
τη βάσιμη πια αντίληψη πως οι ενδείξεις δεί
χνουν ότι το κόστος δανεισμού θα αυξάνει συ
νεχώς και επομένως το περιθώριο μη προ
σφυγής της χώρας στο μηχανισμό μοιάζει α
πίθανο. Η αγορά προφανώς επιθυμεί την προ
σφυγή στο μηχανισμό μολονότι τα οφέλη ό
πως πολλοί πιστεύουν θα είναι εντελώς βρα
χυπρόθεσμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, α

κόμη και τα χαρτοφυλάκια που επιθυμούν να 
εισέλθουν στη χρηματιστηριακή αγορά και τα 
οποία επιθυμούν να αναλάβουν υψηλότερο 
κίνδυνο, αυτό θα το πράξουν σε σαφώς χαμη
λότερες τιμές. Κομβικό σημείο για την πορεία 
της αγοράς, όπως παρατηρούν χρηματιστηρι
ακοί παράγοντες, είναι να δημιουργηθεί η πε
ποίθηση ότι η χώρα θα έχει τη δυνατότητα να 
ξεπεράσει τη δύσκολη περίοδο μέσα από ανά
πτυξη. Εάν γι' αυτό οι αγορές πεισθούν, τότε 
υπάρχει δυνατότητα επανεπένδυσης. Ο Γενι
κός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα αρνητικά και έ
κλεισε στις 1.944,11 μονάδες με απώλειες 
2,56%, ενώ ο τζίρος έφθασε τα 142 εκατ. από 
τα οποία τα 11,5 αφορούσαν «πακέτα».

Δηλώσεις του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στη Μαδρίτη

. ηγείται του 
μηχαντομού στήριξης

»  Ο Ζ. Κ. Γιούνκερ σημείωσε ότι το ΔΝΤ έχει τεχνογνωσία για χώρες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η Ελλάδα

Η Ε.Ε
Το καλύτερο που μπορείς να υποθέσεις για τον μηχανισμό 

στήριξης είναι ότι «αγοράζει χρόνο» για την ΕΜάδα 
ώστε να χρεοκοπήσει συγκροτημένα

Αναδιάρθρωση του 
χρέους, η μόνη λύση

F T ΗΜΕΡΗΣΙΑ / Financial Times 
TOY WOLFGANG MUNCHAU

»  «Αυτό που πρέπει να πω 
είναι πως π ευρωζώνη θα 
αναλάβει τις ευθύνες της», 
δήλωσε ο πρόεδρος του 
ΕυτοηΓουρ επισημαίνοντας 
την ανησυχία του για τη 
συμπεριφορά των αγορών.

Λ εν θα υπάρξουν διαφορετι
κοί όροι από την ευρωζώνη 
και άλλοι από το ΔΝΤ σε 

περίπτωση που η Ελλάδα προσφύ- 
γει στο μηχανισμό στήριξης, αλλά 
θα υπάρξει ένα πρόγραμμα με κοι
νούς όρους σημείωσε ο πρόεδρος 
της Eurogroup κ. Ζαν Κλοντ Γιούν- 
κερ σε συνέντευξή του στο περιθώ
ριο της συνεδρίασης στη Μαδρί
της.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος 
που παραχώρησε συνέντευξη στο 
Ειποΐοάαγ ξεκαθάρισε πως η από
φαση συμμετοχής του ΔΝΤ στο 
μηχανισμό στήριξης γίνεται υπό την 
ηγεσία της Ε.Ε. ενώ τόνιζε με έμ
φαση ότι είναι θέμα κυρίως της 
Κομισιόν και λιγότερο της ΕΚΤ και 
του ΔΝΤ να σχεδιάσει τις βασικές 
γραμμές του προγράμματος που θα 
ακολουθήσει η Ελλάδα, εάν επισή- 
μως το ζητήσει.

Επέμεινε στο γεγονός πως το 
ΔΝΤ έχει εμπειρία με νομισματική 
ένωση στην Αφρική, όμως αυτή η 
εμπειρία δεν συγκρίνεται με την 
Ευρωζώνη. Το στοιχείο αυτό δημι
ουργεί κάποια μεθοδολογικά προ
βλήματα, τα οποία θα επιλυθούν 
από κοινού με την ΕΚΤ και την 
Κομισιόν.

Ο κ. Γιούνκερ τόνισε πως δεν

πρόκειται να τεθεί σε κίνδυνο η 
διαδικασία του ευρωμηχανισμού 
και διευκρίνισε πως οι διαπραγμα
τεύσεις αυτές δεν εί
ναι τόσο δραματικές 
όσο φαίνεται. Θα βρε
θεί η λύση, τόνισε χα
ρακτηριστικά.

ΑΝ ΗΣΥΧΙΑ » Δ ε ν  
μπορώ να προβλέψω 
εάν η ελληνική κυβέρ
νηση θα υποβάλει αί
τημα είπε ο κ. Γιούν
κερ, ο οποίος δήλωσε 
ότι σε μία τέτοια περί
πτωση η μόνη του α
νησυχία είναι ότι οι 
αγορές φαίνεται πως θεωρούν ότι 
η ευρωζώνη δεν θα είναι εκεί. 
«Αυτό που πρέπει να πω είναι πως 
η ευρωζώνη θα αναλάβει τι θύ-

νες της». Οσον αφορά τα μεικτά 
μηνύματα από πλευράς Γερμανίας, 
ο κ. Γιούνκερ δήλωσε ότι είναι ξε

κάθαρη η στάση της γερ
μανικής κυβέρνησης ότι 
θα βοηθήσει την Ελλάδα 
και είπε ότι υπάρχει δια
φορά μεταξύ της στάσης 
αυτής και των κοινοβου
λευτικών δηλώσεων.

Ο ίδιος υπερασπίζεται 
την ανάγκη για ομοφωνία 
των μελών της Ε.Ε. και 
χαρακτήρισε τυπικό ευ
ρωπαϊκό συμβιβασμό την 
εμπλοκή του ΔΝΤ μεταξύ 
των χωρών που ήθελαν 
μεγαλύτερη εμπλοκή και 

εκείνων που δεν ήθελαν καθόλου. 
Πάντως το ΔΝΤ, όπως σημείωσε ο 
ίδιος, έχει τεχνογνωσία για χώρες 
όπως η Ελλάδα.

Η Ε.Ε. συμφώνησε για το 
πρόγραμμα στήριξης αλ
λά μία εβδομάδα μετά, τα 

spreads των ελληνικών ομολόγων 
άγγιξαν το υψηλότερο επίπεδο 
από την ημέρα που ξέσπασε η 
κρίση. Οι αγορές έχουν καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι είτε υπάρξει 
στήριξη είτε όχι η Ελλάδα ουσια
στικά έχει χρεοκοπήσει.

0 μηχανισμός στήριξης αποτρέ- 
πει χρεοκοπία φέτος, όμως δεν 
αλλάζει το ενδεχόμενο μελλοντι
κής χρεοκοπίας. Όλα είναι απλά 
μαθηματικά: το χρέος της Ελλά
δας φτάνει στο 125% του ΑΕΠ. Η 
χώρα θα πρέπει να αντλήσει 50 
δισ. ευρώ ετησίως την επόμενη 
5ετία προκειμένου να καλύψει τις 
υποχρεώσεις της σε χρέος και 
τόκους. Εάν όλα αυτά προστεθούν, 
ανέρχονται στα 250 δισ. ευρώ, 
δηλαδή περίπου στο 100% του 
ελληνικού ΑΕΠ.

Για να αποφύγει τη χρεοκοπία η 
χώρα θα πρέπει να βρει έναν 
τρόπο να μειώσει το χρέος της ως 
ποσοστό επί του ΑΕΠ. Για να επι
τευχθεί αυτό χρειάζεται ένα πο
λυετές πρόγραμμα περιορισμού 
του ελλείμματος και υλοποίησης 
διαρθρωτικών αλλαγών για να 
στηριχτεί και η ανάπτυξη. Μέχρι 
σήμερα η ελληνική κυβέρνηση 
έχει παρουσιάσει ένα μονοετές 
πρόγραμμα για τη μείωση του 
ελλείμματος από σχεδόν 13% του 
ΑΕΠ στο 8,5% του ΑΕΠ. Αν και 
είν< λόδοίξο, δεν φαίνεται και

τόσο αξιόπιστο καθώς βασίζεται 
στην αύξηση των φόρων και όχι 
σε δομικές μεταρρυθμίσεις.

Ακόμη, όμως, και εάν η ελλη
νική κυβέρνηση παρουσίαζε ένα 
αξιόπιστο μακροχρόνιο πρόγραμ
μα, το ενδεχόμενο χρεοκοπίας θα 
παρέμενε υψηλό. Αυτό σημαίνει 
ότι η αναδιάρθρωση του χρέους 
της χώρας είναι αναπόφευκτη. Η 
αναδιάρθρωση χρέους αποτελεί 
μία μορφή χρεοκοπίας, μόνο που 
συμβαίνει κατόπιν συμφωνίας. Θα 
μπορούσε να εφαρμόσει ένα 
«haircut» - δηλαδή μείωση της 
αξίας των κεφαλαίων που έχουν 
στα χέρια τους οι κάτοχοι ομολό
γων. Μία άλλη λύση θα ήταν ο 
χρονικός επαναπροσδιορισμός 
του χρέους κατά τον οποίο τα ο
μόλογα μικρής και μέσης ωρίμαν- 
σης θα μετατραπούν σε ομόλογα 
με μεγάλο χρονικό ορίζοντα ωρί- 
μανσης. Αυτό θα μεταθέσει τις υ
ποχρεώσεις πληρωμών της χώρας 
στο μέλλον και κυρίως μακριά 
από την περίοδο όπου εφαρμόζει 
το πρόγραμμα προσαρμογής.

Το καλύτερο που μπορείς να υ
ποθέσεις για τον μηχανισμό στή
ριξης είναι ότι «αγοράζει χρόνο» 
για την Ελλάδα ώστε να χρεοκο
πήσει συγκροτημένα. Αναδιάρ
θρωση και χρονικός αναπροσδι- 
ορισμός του χρέους είναι η καλύ
τερη ευκαιρία τόσο για την Ελλά
δα όσο και για τους κατόχους ο
μολόγων της προκειμένου να... 
βγουν όρθιοι από την κρίση.

Ο πρόεδρος
του Ειιι-οητοιιρ χα

ρακτήρισε τυπικό 

συμβιβασμό την 

εμπλοκή του ΔΝΤ 

μεταξύ των χωρών 

που ήθελαν μεγαλύ

τερη εμπλοκή και 

εκείνων που δεν 

ήθελαν καθόλου
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Μείωοη 5,7% των 
νέων παραγγελιών 
στη βιομηχανία

Αύξηση του κύκλου εργασιών στη βι
ομηχανία, αλλά μείωση στις νέες πα
ραγγελίες, παρουσιάζεται τον Φε
βρουάριο σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατισηκής Αρχής. 
Συγκεκριμένα αύξηση 3% παρουσία
σε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασι
ών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο 
του 2010, σε σύγκριση με τον αντί
στοιχο δείκτη του Φεβρουάριου 
2009. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατισηκής Αρχής, κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 
2009 προς το 2008 σημειώθηκε μείω
ση 26,9%. Παράλληλα, ο μέσος δεί
κτης του 12μήνου Μαρτίου 2009 - 
Φεβρουάριου 2010, σε σύγκριση με 
τον ίδιο Δείκτη του 12καμήνου Μαρ
τίου 2008 - Φεβρουάριου 2009, πα
ρουσίασε μείωση κατά 18,7%, ένανη 
μείωσης 0,9% που σημειώθηκε από 
τη σύγκριση των αντίστοιχων προη
γούμενων 12μηνων. Αντίθετα μείω
ση κατά 5,7% παρουσίασε ο δείκτης 
νέων παραγγελιών στη Βιομηχανία 
του μηνός Φεβρουάριου 2010, σε σύ
γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 
Φεβρουάριου 2009 ένανη μείωσης 
31,3% που σημειώθηκε κατά την α
ντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 
προς το 2008. Η αύξηση του τζίρου 
στη Βιομηχανία κατά 3,0% τον Φε
βρουάριο 2010, σε ετήσια βάση, οφεί
λεται σπς παρακάτω μεταβολές των 
δεικτών των επιμέρους τομέων βιο
μηχανίας, δηλαδή: 
α. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου 
Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων 
κατά 13,8%. β. Στην αύξηση του Δεί
κτη Κύκλου Εργασιών Μεταπουιη- 
κών Βιομηχανιών κατά 2,8%.

Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η

Στον ΟΑΕΕ όοοι
εγκαθιοτουν
φωτοβολταϊκό

Υποχρεωτικά θα ασφαλίζονται στον 
ΟΑΕΕ φυσικά πρόσωπα (όπως και 
μέλη εταιρειών οποιοσδήποτε μορ
φής με ποσοστό τουλάχιστον 3%) 
που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύ
στημα ισχύος πάνω από 20 Κ\Υ είτε 
σε κτηριακή εγκατάσταση που χρη
σιμοποιείται για κατοικία ή στέγη ε
πιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οι
κόπεδα. Αυτό προβλέπει τροπολογία 
που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Εργασίας για τις ευέλι
κτες μορφές εργασίας. Από την υπο
χρέωση ασφάλισης εξαιρούνται του
λάχιστον για μια 5ετία μόνο οι κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες που εγκα- 
θιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ι
σχύος μέχρι 100Κ\ν.

Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες, ανάλογα με τη εταιρική μορφή της επιχείρησης που θέλουν 
να ιδρύσουν, θα απευθύνονται σε συμβολαιογράφους (ΑΕ και ΕΠΕ) και επιλεγμένα ΚΕΠ ή σε έ

να από τα 100 καταστήματα και υποκαταστήματα των κατά τόπους Επιμελητηρίων (0Ε και ΕΕ)

ΠΩΣ ΑΠΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ O ir ΕΠΕ ΚΑΙ ΑΕ

Χωρίς ΦΕΚ και δικηγόρο  
η ίδρυση επιχείρησης

ΤΗΣ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ ΠΙΟΥ

Κ αταργείται η υποχρεωτική 
εμπλοκή δικηγόρου για 
τη σύσταση των ΕΠΕ, ό

πως και η δημοσίευση της ίδρυσης 
στο ΦΕΚ σύμφωνα με το προσχέ
διο για την απλοποίηση των δια
δικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων 
που κατέθεσε η υπουργός Οικο
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη στη 
Βουλή, προκειμένου να ξεκινήσει 
η κοινοβουλευτική διαδικασία για 
την υποβολή του σχετικού νομο
σχεδίου.

ΕΠΙΤΑΧΥΗΣΗ »  Με τη νέα διαδι
κασία οι επιχειρήσεις θα ιδρύο
νται «σε μία ημέρα με ένα βήμα», 
ενώ και το κόστος ίδρυσης μειώ
νεται σημαντικά π.χ. για μία ΕΠΕ 
από 1.942 ευρώ στα 541 ευρώ, α
φού δεν θα χρειάζεται πλέον ο 
δικηγόρος, του οποίου η αμοιβή 
είναι 981 ευρώ, ούτε η δημοσίευση 
στο ΦΕΚ που κοστίζει 420 ευρώ.
Μάλιστα, το σχέδιο αναφέρει ότι 
οι απώλειες του Δημοσίου από τα 
τέλη ΦΕΚ (γύρω στα 2,7 εκατομ
μύρια ευρώ το 2008) θα αντισταθ
μιστούν από την κατάργηση του 
κονδυλίου για τη χορήγηση του 
επιδόματος των υπαλλήλων του 
υπουργείου Εσωτερικών!...

ΟΗΕ STOP SHOP »  Οι υποψήφιοι 
επιχειρηματίες, ανάλογα με τη 
εταιρική μορφή της επιχείρησης 
που θέλουν να ιδρύσουν, θα απευ
θύνονται σε συμβολαιογράφους 
(ΑΕ και ΕΠΕ) και επιλεγμένα 
ΚΕΠ ή σε ένα από τα 100 καταστή
ματα και υποκαταστήματα των 
κατά τόπους Επιμελητηρίων (ΟΕ 
και ΕΕ). Από εκεί η αίτησή τους 
για την έναρξη λειτουργίας της 
επιχείρησης θα διαβιβάζεται ηλε
κτρονικά στο Γενικό Επιχειρημα
τικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς και 
στην εφορία και το ασφαλιστικό 
ταμείο για την έκδοση ΑΦΜ και 
ΑΜΚΑ της επιχείρησης.

Το ηλεκτρονικό αρχείο των 
επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ) πάντως, 
που παίζει κομβικό ρόλο στην όλη 
προσπάθεια, δεν είναι ακόμα έ
τοιμο να λειτι ήσει.

Ιδρυση επιχείρησης Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο

Μέχρι σήμερα
Βήματα ίδρυσης:

K£JI
για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. 

για τις ΕΠΕ 

για τις Α.Ε.

Χρόνος διεκπεραίωσης
Μ.Ο. (ΕΠΕ) =
38 ημέρες το 2008

Νέα διαδικασία ίδρυσης εταιρείας:
Ιδρυση σε 1 βήμα και 1 ημέρα

Για ΟΕ/ΕΠΕ

U  ̂ 59 επιμελητήριαX Για 0Ε/ΕΕ«  ̂ 50 ΚΕΠ

47 Για ΑΕ/ΕΠΕ
3.400 Συμβολαιογράφοι

Νέα διαδικασία
Βήματα ίδρυσης:

για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.

!§1 για τις ΕΠΕ

||για τις Α.Ε.I
Μ.Ο. (ΕΠΕ) =
1 ημέρα
για το σύνολο των Επιχ/σεωνΗ
(εκτός ειδικού σκοπού)

Τα οφέλη από ίο νέο σύστημα
Μείωση μέσου 
απαιτούμενου 
χρόνου ίδρυσης

από 38 ημέρες
στη 1 εργάσιμη

Μείωση του
κόστους
ίδρυσης
κατά
75%

Βελτίωση 
του δείκτη
«Ease of 
Starting 
a Business» 
της
Παγκόσμιας 
Τράπεζας 
από τη
θέση 140

Βελτίωση του 
δείκτη συνολικής 
ανταγωνιστικότητας 
της Παγκόσμιας 
Τράπεζας 
από τη 
θέση 109 
στην 90ή

Μείωση του
ενδο-
διοικητικού 
κόστους 
για τη 
δημόσια 
διοίκηση

Προαγωγή της 
διαφάνειας και
καταπολέμηση της 
διαφθοράς στην
προσπάθεια επίσπευσης 
των διαδικασιών 
ίδρυσης

Μείωση Κόστους Ιδρυσης EUE
(μεθοδολογία World Bank)

Διαδικασία Τρέχον κόστος Νέο κόστος
Εγκριση 
Επωνυμίας 
από το Επιμελητήριο

Αμοιβή δικηγόρου 

Αμοιβή συμβολαιογράφου 
Δημοσίευση στην 
Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως

Εγγραφή 
στο Επιμελητήριο

ίΜΜΒΕ

75 ευρώ 

981 ευρώ 

320 ευρώ

420 ευρώ

146 ευρώ 
+ 2,4% χαρτόσημο

75 ευρώ

320

146 ευρώ 
+ 2,4% χαρτόσημο

1.9421

Ποσοστό μείωσης 72%


