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Χρονοδιάγραμμα 
λήξης χρέους 

κεντρικής κυβέρνησης
30/9/2010, ποσά σε δισ. ευρώ

ΕΤΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σχέδιο για στήριξη της Ελλάδας 
και των ευρωπαϊκών τραπεζών
Εξετάζεται η επαναγορά χρέους και η ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων από το ΕΕΞΕ

'ν τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα θα ,Τίορέσει να προχωρήσει σε επαναγορά του χρέουε τηε μέσω τηε ε- νεργοποίησηε του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξηε (ΕΕδΕ) συζητεί η Ευρώπη, όπωε παραδέχτηκε χθεε ο υπουργόε Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, από το Νταβόε. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά οι τελικέε αποφάσειε θα αποτελέσουν μέροε του συνολικού πακέτου μέτρων για την εξυπηρέτηση του χρέουε που θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαρτίου.Παράλληλα, ο πρωθυπουργόε κ. Γ. Παπανδρέου δήλωσε από το Νταβόε ότι οι κυβερνήσειε τηε Ε.Ε. μελετούν και την πιθανότητα ενίσχυσηε όλων των τραπεζών (όχι μόνο των ελληνικών), όπου αυτό απαιτείται, από τα χρηματοοικονομικά όργανα τηε ΕΕ. «Αυτά είναι θέματα που συζητούνται τώρα σοβαρό» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «ποιοε θα το κάνει εάν χρειαστεί; Θα είναι το ΕΕδΕ; Θα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Αυτό είναι ζητήματα που έχουν μπει στο τραπέζι».Ο κ. Παπακωνσταντίνου υποστήριξε χθεε ότι αξίζει να συζητηθεί η ιδέα να επαναγορόσει η Ελλάδα το χρέοε τηε σε τιμή κατώτερη τηε ονομαστικήε. Για να γίνει αυτό, όμωε, «χρειάζονται χρήματα, συνεπώε είναι μία ιδέα που συζητείται, όχι επισήμωε. Οπωε και άλλεε ιδέεε, αξίζει κάποια συζήτηση» δήλωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου στο ΙΙθυΐθΓε. Τεχνικά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει εφόσον σε πολιτικό επίπεδο αποφασιστεί το ΕΕδΕ να αγοράζει ελληνικά ομόλογα και να τα μεταπωλεί στην Ελλάδα ή να δανείζει απευθείαε την Ελλάδα για να πάρει μόνη τηε τα ομόλογα από την αγορά.Η Γαλλίδα υπουργόε Οικονομι- ν, κ. Κριστίν Λαγκάρντ, ερω- τηθείσα σχετικά με τον ρόλο του ΕΕδΕ σημείωσε χθεε ότι «προφα- νώε θα πρέπει να είμαστε ανοικτοί σε ό,τι είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό. Η αγορά ομολόγων είναι μία επιλογή, θα πρέπει να την κοιτάξουμε» και συμπλήρωσε ότι «θα πρέπει να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά και να αποφασίσουμε

Πώς θα μπορούσε 
να γίνει επαναγορά 

ελληνικών ομολόγων
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EFSF: Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗτι είναι πιο αποτελεσματικό».Το noios φέρνει αντιστάσειε αυτή τη στιγμή σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο φάνηκε από t is  δηλώ σει του Γερμανού κυβερνητικού εκπροσώπου. «Δεν παίρνουμε θέση αναφορικά με σκέψειε για επαναγορά ελληνικού χρέουε» υποστήριξε και αρκέστηκε να σημειώσει ότι είναι πεπεισμένοε πωε η Ελλάδα θα συνεχίσει τη δημοσιονομική προσαρμογή. Μάλιστα, δημοσκόπηση του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού σταθμού ZDF έδειξε ότι το 64% των ερωτηθέντων δεν θέλει χώρεε öncos η Γερμανία να δώσουν περισσότερεε εγγυήσειε για τα υπερχρεωμένα κράτη τηε Ευρωζώ- vns, όπωε η Ελλάδα.

Πάντωε, αναφορικά με το μέλλον του ΕΕδΕ ο αρμόδιοε κοινοτικόε ε- πίτροποε, κ. Ολι Ρεν, δήλωσε χθεε ότι οι κυβερνήσειε τηε Ευρωζώνηε θα αυξήσουν τη δυνατότητα δανεισμού από το Ταμείο, καθώε και την ευελιξία του, αλλά δεν θα αυξήσουν το ύψοε των εγγυήσεων που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 440 δισ. ευρώ. Ο κ. Αμ. Αλταφάιγ, εκ- πρόσωποε του κ. Ρεν, δήλωσε χθεε ότι στο Νταβόε δίνεται η ευκαιρία να υπάρξουν ανεπίσημεε συζητή- σειε επί του θέματοε, ενώ σημείωσε ότι η Ε.Ε. πιέζει για την πρόοδο των συζητήσεων. Μάλιστα ανέφερε πωε είναι «επείγον» να υπάρξει απάντηση και ότι υπάρχουν εναλ- λακτικέε λύσειε στο τραπέζι.

«Ανταλλάξαμε έγγραφα εργα- σίαε, όχι επίσημεε προτάσειε, τα μοιραστήκαμε με τα κράτη-μέλη» σημείωσε και πρόσθεσε πωε «αναφέρατε μια δυνατότητα (επαναγορά χρέουε Ελλάδαε-Ιρλανδίαε), η συζήτηση συνεχίζεται και εξαρ- τάται από τα κράτη-μέλη. Νομίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε απάντηση ακόμη και τώρα και να διαλύσουμε όλεε τιε αμφιβολίεε στιε αγορέε σχετικά με την ικανότητα τηε Ευρωζώνηε να αντιμετωπίσει ακόμη και τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση».Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δοθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα να επαναγοράσει μέροε του χρέουε τηε
Ο κ. Γ. Παπανδρέου 
δήλωσε από ίο  Νταβός 
ότι οι κυβερνήσεις της 
Ε.Ε. μελετούν και την 
πιθανότητα ενίσχυσης 
όλων των τραπεζών.

η ελληνική οικονομία μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει. Αυτό γιατί:1. Η επαναγορά των ελληνικών ομολόγων θα γίνει σε τιμή χαμηλότερη τηε ονομαστικήε. Δηλαδή, χαμηλότερη από αυτή που έχουν εγγράφει στο δημόσιο χρέοε. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα αγοράσει πίσω τα ομόλογα που έχει εκδώσει σε χαμηλότερεε τιμέε, τότε θα μπορέσει να διαγράψει από το χρέοε τηε ποσό μεγαλύτερο από αυτό που θα εγγράψει. Ετσι, το δημόσιο χρέοε θα περιοριστεί.
2. Στην περίπτωση που αποφα- σιστεί το ΕΕδΕ να δανείσει την Ελλάδα για να προχωρήσει στιε ε- παναγορέε των ομολόγων τηε, τότε το επιτόκιο με το οποίο θα δανειστεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό τηε αγοράε, αλλά και από αυτό του μηχανισμού στήριξηε.Εάν αποφασιστεί το ΕΕδΡ να αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα και μετά να τα πωλήσει στην Ελλάδα, τότε θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια του υφιστάμενου μηχανι

σμού στήριξηε. Το επιτόκιο, όμωε, του μηχανισμού στήριξηε αναμένεται να μειωθεί από το 5% που είναι σήμερα κατά 1-1,5%. Οι τελικέε ανακοινώσειε για το ύψοε του επιτοκίου θα γίνουν μαζί με ε- κείνεε για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμήε των 110 δισ. ευρώ. Και στιε δύο περιπτώσειε, οι δα- πάνεε για τόκουε θα μειωθούν.
3. Από τη στιγμή που η αγορά θα γνωρίζει ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη θα στηρίξει την Ελλάδα στην αποπληρωμή του χρέουε τηε, τότε ε- κτιμάται ότι οι πιέσειε στην ελληνική αγορά ομολόγων θα εκτονωθούν σταδιακά, δίνονταε τη δυνατότητα επανόδου στιε αγορέε. Μάλιστα, ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε χθεε ότι μέσα στουε επόμε- νουε δύο μήνεε θα ανακοινωθεί η ολοκληρωμένη λύση-πακέτο για τη μείωση του χρέουε, γεγονόε που «θα μαε επιτρέψει κατά τη διάρκεια του έτουε, ίσωε κατά το τέλοε τηε χρονιάε, να επιστρέψουμε με εκ- δόσειε μεγαλύτερηε διάρκειαε» στιε διεθνείε αγορέε.Αλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι το οικονομικό επιτελείο έχει προχωρήσει τουε τελευταίουε μήνεε σε ε- παναγορέε κρατικών ομολόγων που λήγουν εντόε του 2011 και συγκεκριμένα τον Μάρτιο, τον Μάιο και τον Αύγουστο όπου υπάρχουν μεγάλα ποσά για αναχρηματοδό- τηση.Στουε τρειε αυτούε μήνεε λήγουν περίπου 24,3 δισ. ευρώ από το σύνολο των 38 δισ. ευρώ που είναι οι λήξειε ομολόγων φέτοε και το υπουργείο έχει ήδη επαναγοράσει περίπου 1,5-2 δισ. ευρώ για να ελαφρύνει τιε πληρωμέε που θα πρέπει να γίνουν εκείνουε τουε μήνεε.Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι το πρώτο τρίμηνο του έτουε θα είναι καθοριστικό για τη συνέχεια και για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέουε. Μάλιστα, σημειώνουν ότι η Ευρώπη έχει δείξει πωε ψάχνει τρόπουε για να συνδράμει την Ελλάδα στην εξυπηρέτηση του χρέουε τηε και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει ότι δεν ξεφεύγει από το πλαίσιο του Μνημονίου.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Δημοσιονομική και 
οικονομική ενοποίηση

Η άμεση δημοσιονομική και οι
κονομική ενοποίηση της Ευρω
ζώνης θα δώσει τη λύση που 
χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να 
μην καταρρεύσει το ευρώ. Την ά
ποψη αυτή εξέφρασε χθες ο 
πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών 
Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) 
και πρώην υπουργός Οικονομι
κών κ.'Γ. Παπαντωνίου, μιλώντας 
στη Συζήτηση Στρογγύλης Τρα- 
πέζης με θέμα «Εχει το ευρώ 
μέλλον;» που διοργάνωσε το 
ΚΕΠΠ. Ο κ. Παπαντωνίου στην ο
μιλία του ανέφερε ότι «πρέπει 
να δημιουργηθούν κοινά εργα
λεία δημοσιονομικής πολιτικής 
-όπως η καθιέρωση ευρωπαϊκών 
φόρων και ευρωπαϊκών ομολό
γων-, να αναπτυχθεί κοινή δημο
σιονομική πολιτική με μεταβίβα
ση εξουσιών σε υπερεθνικές αρ
χές, να εξασφαλιστεί στενός συ
ντονισμός της οικονομικής πολι
τικής και να συγκροτηθεί αξιόπι
στος μηχανισμός διάσωσης χω
ρών που αντιμετωπίζουν πρό
βλημα χρέους».
Οπως σημείωσε, η επιβίωση του 
ευρώ εξαρτάται από τους ρυθ
μούς και την αποφασιστικότητα 
που θα προχωρήσει η δημοσιο
νομική και οικονομική ενοποίηση 
και από το κατά πόσον είναι έτοι
μες να συμβάλουν οι χώρες του 
πυρήνα και ιδιαίτερα η Γερμανία. 
Ως τελευταία επιλογή χαρακτήρι
σε το ενδεχόμενο αναδιάρθρω
σης του ελληνικού χρέους η κυ
ρία Μιράντα Ξαφά, σύμβουλος ε
πενδύσεων IJ Partners και πρώ
ην στέλεχος του Διεθνούς Νομι
σματικού Ταμείου (ΔΝΤ), μιλώ
ντας στην ίδια εκδήλωση. Η κυ
ρία Ξαφά υποστήριξε ότι η ανα
διάρθρωση «θα επιβαρύνει υ
πέρμετρα τις ελληνικές τράπε
ζες και τα ήδη χρεοκοπημένα α
σφαλιστικά ταμεία, χωρίς να πεί
σει τις αγορές ότι το χρέος είναι 
βιώσιμο».
Η προϋπόθεση για να επιστρέφει 
η Ελλάδα στις αγορές δεν είναι η 
αναδιάρθρωση, αλλά η δημιουρ
γία ενός σημαντικού πρωτογε
νούς πλεονάσματος, σύμφωνα 
με την ίδια. Το πρωτογενές πλεό
νασμα που απαιτείται για να στα
θεροποιηθεί το χρέος είναι 6% 
του ΑΕΠ, με αφετηρία ένα έλ
λειμμα 10% το 2009. Μάλιστα, η 
κυρία Ξαφά σημείωσε ότι αν το 
χρέος μειωθεί κατά 50%, η ανα
γκαία προσαρμογή μειώνεται κα
τά 3% του ΑΕΠ. Αρα, δεν λύνεται 
έτσι το πρόβλημα.

Περαίωση ακινήτων για περιοχές που εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα
Με ευνοϊκό τρόπο μπορούν να κλεί- σουν τιε εκκρεμότητεε του παρελ- θόντοε για μεταβιβάσει, κληρο- νομιέε, δωρεέε και γονικέε παροχέε οι ιδιοκτήτεε ακινήτων που βρί- γ  -'νται στουε 4.489 οικισμούε οι ο- 

λ  εντάχθηκαν την 1η.1.2011 στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού τηε αξίαε των ακινήτων.Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, παρέχεται η δυνατότητα περαίωσηε εκκρεμών υποθέσεων φορολογίαε μεταβιβάσεων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματοε και τέ- λουε συναλλαγήε για τα ακίνητα που βρίσκονται εντόε των 4.489 οικισμών στουε Νομούε Δράμαε, Κα- βάλαε, Ξάνθηε, Ροδόπηε, Πέλλαε, Πιερίαε, Χαλκιδικήε, Κοζάνηε, Ιω-

αννίνων, Λάρισαε, Μαγνησίαε, Βοι- ωτίαε, Ευρυτανίαε, Φθιώτιδαε, Φω- κίδαε, Αργολίδαε, Αρκαδίαε, Λακώνισε, Μεσσηνίαε, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρε- θύμνου και Χανιών, όπου από την 1η.1.2011 επεκτάθηκε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών.Οι υπόχρεοι, εφόσον επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, θα πρέπει εντόε τεσσάρων μηνών να αποδεχθούν τη φορολογητέα αξία που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η.1.2011 στην περιοχή, εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία αυτή.Οπωε προκύπτει από τη νομοθεσία, στην περαίωση μπορούν να ενταχθούν:α) Υποθέσειε για τιε οποίεε έχει υποβληθεί δήλωση μέχρι 31.12.

2010 (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, αρχική ή συμπληρωματική) και δεν έχει εκδοθεί η οικεία καταλογιστι- κή πράξη, δηλαδή δεν έχει υπολογιστεί και βεβαιωθεί ο φόροε ή έχει κοινοποιηθεί πράξη αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ή έχει μεν καταστεί οριστική η πράξη, αλλά μέχρι την 1η.1.2011 είχε ασκηθεί προσφυγή για την αξία του ακινήτου.Για τιε υποθέσειε φόρου δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασηε ακινήτων, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματοε και τέλουε συναλλαγήε ακινήτων, που έχει προσδιοριστεί προσωρινή αξία, εκκρεμείε θεωρούνται εκείνεε για τιε οποίεε έχει καταχωρισθεί η οικεία δήλωση και δεν έχει γίνει αποδεκτή η προσωρινή αξία ή δεν έχει παρέλθει το δί- μηνο για την αποδοχή τηε.

β) Υποθέσειε για τιε οποίεε έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη προσφυγή για την αξία των ακινήτων και εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον δεν έχουν συζητηθεί στην ουσία τουε στον βαθμό που εκκρεμούν, έστω και αν για αυτέε έχουν εκδοθεί προδικαστικέε αποφάσειε. Αν έχουν συζητηθεί στην ουσία τουε, δεν θεωρούνται εκκρεμείε, έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσειε.Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν μόνο οι υποθέσειε εκείνεε στιε οποίεε οι λόγοι τήε (εμπρόθε- σμηε ή εκπρόθεσμηε) προσφυγήε α- ναφέρονται στην αξία του ακινήτου που προσδιορίστηκε με την κατα- λογιστική πράξη, και όχι σε οποιο- δήποτε άλλο ζήτημα (π.χ. μη χορήγηση απαλλαγήε για οποιονδή

ποτε λόγο, αναγνώριση παθητικού κ.ά.), και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, όπωε προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο, να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 30.4.2011 συμπληρωματική δήλωση με αίτημα υπαγωγήε. Για υποθέσειε που εκ- κρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κατά την υποβολή τηε συμπληρωματικήε δήλωσηε πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του γραμματέα του διοικητικού δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, ότι αυτή εκκρεμεί και δεν έχει συζητηθεί στην ουσία τηε. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να αναγράφει από τον γραμματέα του δικαστηρίου και στο σώμα τηε φορο- λογικήε δήλωσηε. Ο φόροε μεταβί- βασηε ακινήτων, ο φόροε αυτομάτου υπερτιμήματοε και το τέλοε συ

ναλλαγήε ακινήτων που προκύπτει με τη δήλωση περαίωσηε καταβάλλονται σε έξι ίσεε μηνιαίεε δό- σειε, ο δε φόροε κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών καταβάλλεται σε 12 ίσεε διμηνιαί εε δόσειε, με τον περιορισμό ότι η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην τηε τε- λευταίαε. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή τηε δήλωσηε και οι υπόλοιπεε μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τιε δημόσιεε υπηρε- σίεε, ημέρα των μηνών ή διμήνων, αντίστοιχα, από τη βεβαίωση. Αν εξοφληθεί ολόκληροε ο οφειλόμενοε φόροε μέσα στην προθεσμία κατα- βολήε τηε πρώτηε δόσηε, δηλαδή με την υποβολή τηε δήλωσηε, παρέχεται έκπτωση ποσοστού 5%.
ΠΡ. ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Η  κρίση οδήγησε στο «θαύμα 
των ελληνικών εξαγωγών»
Η  δραστική μείωση της εγχώριας ζήτησης καθιστά τις ξένες αγορές μονόδρομο

48.993,60

15.844,90

2007

55.652,40

16.630,20

2008

Εμπορευμαιικές συναλλαγές Ελλάδας
/  Ιανουάριος-Νοέμβριος, σε εκαι. ευρώ

41.629,60

32.664,10

13.411,30

2009

14.359,20

2010

Ελληνικές
εισαγωγές

Ελληνικές
εξαγωγές

Οι 10 κυριόιεροι
εξαγωγικοί
προορισμοί
Ιανουάριος-Νοέμβριος 
σε εκαι. ευρώ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

2008 2009 2010 Μερίδιο 2010 (%)

Ο  — ■  Γερμανία 1.723 1.463 1.618 11,3
©  1  1  Ιταλία 1.898 1.455 1.562 10,9
^  | | Κύπρος 1.013 967 1.040 7,2
©  Βουλγαρία 1.162 892 952 6,6
©  Ηνωμένο Βασίλειο 775 576 793 5,5
©  Β  Τουρκία 599 543 762 5,3
©  | ( | |  ΗΠΑ 787 677 552 3,8
©  Η Μ Ρουμανία 727 501 550 3,8
©  | |  Γαλλία 618 495 549 3,8
©  Β  Αλβανία 349 359 353 2,5Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Γ η ς  ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝ ΙΦ ΑΒΑ

Ολοένα και περισσότεροι το τε- ευταίο διάστημα μιλούν για το ■θαύμα των ελληνικών εξαγωγών», καθώε τα στοιχεία που δημοσιοποιεί κάθε μήνα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΑΣΤΑΤ) είναι μάλλον τα μόνα αισιόδοξα. Ωστόσο, επειδή, ειδικά στην οικονομία, δεν γίνονται θαύματα, στη θεαματική ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών έχουν συμβάλει πολλοί και ποικίλοι παράγοντεε.Μία από τιε κυριότερεε αιτίεε -ό σο και αν μοιάζει παράδοξο- είναι η οικονομική κρίση εντόε τηε ελ- ληνικήε επικράτειαε. Πολλοί επι- χειρηματίεε που διέθεταν ανταγωνιστικά προϊόντα, αλλά μέχρι σήμερα περιορίζονταν στο να τα διαθέτουν μόνο στην εγχώρια αγορά, αναζητούν πλέον διέξοδο στιε α- γορέε του εξωτερικού.Η δρασπκή μείωση τηε εγχώριαε ητησηε καθιστά τιε ξένεε αγορέε μονόδρομο για τιε ελληνικέε επι- χειρήσειε. Το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερεε επιχει- ρήσειε -ακόμη και μικρομεσαίεε- απευθύνονται στον Οργανισμό Προώθησηε Εξαγωγών (ΟΠΕ), προ- κειμένου να ζητήσουν συμβουλέε για να αναπτύξουν εξωστρεφή δραστηριότητα, αλλά και για να συμμετάσχουν σε διεθνείε εκθέσειε. Το παραπάνω πιστοποιείται και από τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), σύμφωνα με τα οποία το 2010 αυξήθηκε κατά 10% ο αριθμόε των επιχειρήσεων που έχουν εγγράφει στο μητρώο του.
Η ΕΛΣΤΑΤΗ στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα τηε με- ταποίησηε στιε ξένεε αγορέε απο- τυπώνεται και στα στοιχεία τηε

ΕΛΣΤΑΤ για τιε παραγγελίεε. Τον Νοέμβριο του 2010 ο δείκτηε νέων παραγγελιών στη βιομηχανία αυξήθηκε σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2009 κατά 6,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στιε παραγγελίεε που γίνονται από το εξωτερικό. Ο δείκτηε νέων παραγγελιών εγχώριαε αγοράε μειώθηκε κατά 6,7%, ενώ ο αντίστοιχοε δείκτηε εξωτερικήε αγοράε αυξήθηκε κατά 26,6%.Η δεύτερη αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί στην άνοδο των διεθνών τιμών πολλών πρώτων υλών, γε- γονόε που ανεβάζει την τιμή του τελικού προϊόντοε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα μεταλλεύματα (κυρίωε αλουμίνιο και χαλκόε, των οποίων οι τιμέε βρί

σκονται σε επίπεδα ρεκόρ), αλλά και το βαμβάκι. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τηε ΙΩΑΩ (Διεθνήε Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβα- κοε) ο δείκτηε Ωοΐΐοοίζ Α  (σ.σ. μετράει τον μέσο όρο των φθηνότερων τιμών βάμβακοε ημερησίωε) από 77,54 σεντε/πάουντ την περίοδο 2009-2010 εκτιμάται ότι την περίοδο 2010-2011 θα ανέλθει σε 101 σεντε/πάουντ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι Κινέζοι που εισάγουν το βαμβάκι χάνουν ένα βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δηλαδή τη χαμηλή τιμή. Αποτέλεσμα είναι ότι τουε τελευταίουε μή- νεε η ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία, αλλά και η  ελληνική ,να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψηε. Τον Νοέμβριο του 2010 οι παραγ-

γελίεε εξωτερικήε αγοράε από τιε ελληνικέε κλωστοϋφαντουργίεε αυξήθηκαν κατά 13,5% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2009.
«Παιχνίδια» στατιστικήςΗ τρίτη αιτία, τέλοε, έχει να κάνει καθαρά με τα «παιχνίδια» τηε στατιστικήε. Οι ελληνικέε εξαγω- γέε εμφανίζονται ιδιαιτέρωε αυ- ξημένεε το 2010 συγκρινόμενεε με το 2009, που ήταν μια από τιε χει- ρότερεε χρονιέε, μιαε και τότε μειώθηκαν κατά 17,5% σε σχέση με το 2008. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, παρά την ανάκαμψη που παρατηρείται το 2010, η  αξία των ελληνικών εξαγωγών είναι ακόμη σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά προ του 2009.

Η  Μ ΡΒ πουλά το 85% της Laiki Bank στην Αυστραλία
Στην πώληση του 85% τηε Laiki Bank Australia στην Bank o f Beirut, προχώρησε n Marfin Popular Bank, στο πλαίσιο «τηε στρατηγι- κήε του ομίλου για ανακατανομή του ενεργητικού και την τοποθέτηση πόρων προε στρατηγικά ση- μαντικέε χώρεε τηε ΝΑ Ευρώ- πηε». Η ΜΡΒ αναμένει ότι η συναλλαγή αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου και τον δείκτη Tier 1 κατά περίπου 27bps, με αποτέλεσμα περαιτέρω ισχυροποίηση τηε κε- φαλαιακήε τηε θέσηε.Η Bank o f Beirut κατέβαλε τίμημα 104,3 εκατ. ευρώ (142,9 εκατ. δολάρια Αυστραλίαε) και σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου η  συμφωνία περιλαμβάνει στρατηγική συνεργασία με την Bank of Beirut αναφορικά με τιε δραστη- ριότητεε των δύο τραπεζών στην Αυστραλία, την Κύπρο και τον Λίβανο. Οπωε δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλοε τηε ΜΡΒ κ. Ευθύμιοε Μπουλούταε «η συναλλαγή συνά- δει με τη στρατηγική τηε ΜΡΒ, για

ανακατανομή του ενεργητικού και τοποθέτηση πόρων προε στρατηγικά σημαντικέε χώρεε τηε ΝΑ Ευρώπηε όπου μπορούμε να αναπτύξουμε τιε διεθνείε τραπεζικέε εργασίεε μαε».Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΜΡΒ

θα παραμείνει ωε μειοψηφικόε μέ- τοχοε στη Laiki Bank Au8tralia, τουλάχιστον ώε τον Φεβρουάριο του 2013, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή θα έχει το δικαίωμα να πουλήσει το υπόλοιπο ποσοστό συμμε- τοχήε τηε στην Bank of Beirut.

Το συνολικό αντίτιμο τηε συ- ναλλαγήε αντιπροσωπεύει πολλαπλάσιο 1,67 φορέε περίπου τηε κα- θαρήε λογιστικήε αξίαε τηε Laiki Bank Australia στιε 30 Σεπτεμβρίου 2010. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ωε αποτέλεσμα κέρδη από την πώληση ύψουε περίπου 52,7ε- κατ. ευρώ τα οποία θα πραγματοποιηθούν το 2011.Η Laiki Bank Australia συνε- στήθη το 2001 και από τότε λειτούργησε στην Αυστραλία προ- σφέρονταε τραπεζικέε υπηρεσίεε και προϊόντα στην κυπριακή και την ελληνική κοινότητα μέσω ενόε δικτύου δέκα καταστημάτων και 125 υπαλλήλων. Η Laiki Bank Australia έχει σύνολο ενεργητικού 680 εκατ. ευρώ, σύνολο χορηγήσεων 543 εκατ. ευρώ και καταθέ- σειε 565 εκατ. ευρώ, στιε 30 Σεπτεμβρίου 2010, τα οποία αντιστοιχούν σε 1,6% του συνολικού ενεργητικού, 2,0% των συνολικών χορηγήσεων και 2,3% των συνολικών καταθέσεων του ομίλου τηε ΜΡΒ, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη 
ευελιξία 
στον χρόνο 
εργασίας ζητούν 
οι ελεγκτές 
της τρόικας
Υποδείξεις για αλλαγές στη 
ρύθμιση που αφορά τη διευ
θέτηση του χρόνου εργασίας 
αναμένεται να κάνει η τρόικα 
στο κείμενο συμπερασμάτων 
που θα ανακοινώσει μετά το 
20ήμερο, όπως προκύπτει α
πό την πολύωρη συνάντηση-ε- 
ξέχαση που είχαν χθες οι εκ
πρόσωποί της με τον ειδικό 
γραμματέα του Σώματος Επι
θεώρησης Εργασίας κ. Mix. 
Χαλαρή. Την ώρα που ανθεί η 
εκ περιτροπής εργασία, έχει 
καταργηθεί η αποζημίωση για 
την εργασία ενός έτους των 
νεοπροσλαμβανομένων και 
αυξάνεται η μερική απασχόλη
ση, οι ελεγκτές ζητούν μεγα
λύτερη ευελιξία στη χρήση 
του χρόνου εργασίας. Ταυτο- 
χρόνως, φαίνεται ότι εξέφρα- 
σαν και την έκπληξή τους γιατί 
δεν έχει σημειωθεί έκρηξη 
αύξησης των ειδικών επιχει
ρησιακών συμβάσεων.
0 ειδικός γραμματέας του 
ΣΕΠΕ εξήγησε ότι πρόκειται 
για νέα ρύθμιση η οποία ακό
μη δεν έχει αφομοιωθεί από 
την αγορά. Ταυτοχρόνως, ό
πως αποδεικνύουν τα στοιχεία 
του ΣΕΠΕ για τη διετία 2009- 
2010, η ελληνική αγορά εργα
σίας έχει καταστεί εξαιρετικό 
ευέλικτη. Αναλυτικότερα, σε 
137.515 λιγότερες συμβάσεις 
εργασίας υπολογίζονται οι συ
νέπειες της κρίσης στην αγο
ρά εργασίας για το ενδεκάμη- 
νο Φεβρουάριος 2009-Φε- 
βρουάριος 2010. Οι συμβά
σεις πλήρους απασχόλησης 
μειώθηκαν κατά 21.804, ενώ 
αυξημένες ήταν οι νέες συμ
βάσεις μερικής απασχόλησης 
(κατά 57.330) και οι συμβάσεις 
εκ περιτροπής εργασίας (κατά 
16.959).
Η πορεία της ευελιξίας στην 
αγορά εργασίας έχει ανοδική 
τροχιά, όπως διαπιστώνεται 
και από τα στοιχεία για τις με
τατροπές των συμβάσεων. Το 
2010 σημειώθηκαν 8.256 πε
ρισσότερες μετατροπές συμ
βάσεων, από πλήρη σε κάποια 
ευέλικτη μορφή. Επίσης το 
2010 το 67,50% των συμβάσε
ων αφορούσε μετατροπή από 
πλήρη σε μερική, ενώ το αντί
στοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 
71,97%.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΨΙΝΗ

Μετ’ εμποδίων 
οι μελέτες για 
τις επικουρικές 
συντάξεις
Τ η ς ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

Στον αέρα είναι οι μελέτεε για τιε ε- πικουρικέε συντάξειε, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που ανα>' ’ πτουν με την άρνηση των ανα. γιστών τηε αγοράε να δουλέψουν με ελλιπή στοιχεία, σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, έναντι τιμή- ματοε το οποίο μάλλον θεωρούν χαμηλό. Ηδη ο επικεφαλήε τηε Hewitt A.S80ciation S. Ε. κ. Π. Ζαμπέληε με δηλώσειε του στο πρακτορείο Bloomberg επιβεβαίωσε την αδυναμία εκτέλεσηε των μελετών μέχρι τον Φεβρουάριο, επικαλούμενοε προβλήματα με την αξιοπιστία των στοιχείων. Την ώρα που το κέντρο βάρουε των παρεμβάσεων στο συ- νταξιοδοτικό σύστημα μετατοπίζεται στιε επικουρικέε συντάξειε, νέα προβλήματα εμφανίζονται στο προσκήνιο, καθώε η Εθνική Ανα- λογιστική Αρχή που έχει προκηρύξει και τον διαγωνισμό για την ανάθεση των αναλογιστικών μελετών δεν έχει κατοχυρώσει προσφορέε. Η μερομηνία λήγει τη Δευτέρα, οπτέ και θα διαπιστωθεί εάν μέχρι τότε το κενό του κ. Ζαμπέλη θα ανα- λάβει το έτερο μεγάλο όνομα στην
Αρνηση των 
αναλογισιών της 
αγοράς να δουλέψουν 
με ελλιπή στοιχεία, 
σε ασψυκτικά 
χρονοδιαγράμματα.αγορά, ο κ. Β. Μαργιόε (Prudential) με τον οποίο διατηρούσε επαγγελ- ματικέε σχέσειε στο παρελθόν και η  νυν πρόεδροε τηε Εθνικήε Ανα- λογιστικήε Αρχήε. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα με το Μνημόνιο, από τα πορίσματα των αναλογι- στικών μελετών των επικουρικών Ταμείων θα κριθεί εάν και πόσο θα περικοπούν οι συντάξειε ώστε να μη διασαλευθεί η βιωσιμότητα των φορέων. Ηδη επί του θέματοε θα γίνει συνάντηση τηε ηγεσίαε του Εργασίαε με τουε εκπροσώπουε τηε τρόικαε την Τετάρτη.Ωστόσο, παρά τιε δυσκολίεε, ο α- ναπληρωτήε υπουργόε Εργασίαε κ. Γ. Κουτρουμάνηε δήλωσε χθεε στην «Κ» ότι τουλάχιστον για τα τρία μεγαλύτερα επικουρικά Ταμεία, το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, το ΤΑΕΔΥ και το ΤΕΑΓΓ, οι μελέτεε θα ολοκληρωθούν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί -  δηλαδή εντόε του Φεβρουάριου, ενώ οι υπόλοιπεε μελέτεε θα οριστικοποιηθούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2011.0  συνολι- κόε προϋπολογισμόε των μελετών ανέρχεται στο ποσό των 185.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι μελέτεε για τα τρία μεγ. επικουρικά Ταμεία και τα οκτώ μικρότερα στα οποία έχουν ενσωματωθεί 28 μικρότερα, γεγονόε που κάνει αρκετά πιο σύνθετη τη διαδικασία. Πολύ περισσότερο όταν και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή δεν έχει προσωπικό και οι αναλο- γιστέε εκτελούν ακόμη και χρέη γραμματέων.

■ J

Ανω των 10 δισ. δολ. στοιχίζουν ετησιως οι πειρατικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων
Του ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑ

Εως και... 7 δισ. δολάρια υπολογίζεται το ετήσιο κόστοε των πειρατικών επιθέσεων κατά εμπορικών ιλοίων, ενώ τα ασφάλιστρα φαίνεται να... εκτοξεύονται στα ύψη αγ- γίζονταε τα 3,2 δισ. δολάρια.Σύμφωνα με στοιχεία που πε- ριέχονται σε έκθεση του μη κυβερνητικού ιδρύματοε «One Earth Future» στιε ΗΠΑ, η θαλάσσια πειρατεία υπολογίζεται ότι κοστίζει στη διεθνή οικονομία έωε και 7 δισ. δολάρια ετησίωε, συνυπο- λογίζονταε άμεσο κόστοε και έμ- μεσεε δαπάνεε.Αναφέρεται στην έκθεση ότι το 2010 καταβλήθηκαν λύτρα ύψουε 238 εκατ. δολαρίων μόνο σε Σο- μαλούε πειρατέε, οι οποίοι έχουν ε

κτινάξει τιε χρηματικέε απαιτήσειε τουε από τιε 15.000 δολάρια στα περίπου 5,4 εκατ. δολάρια!Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση, σημειώνεται ότι οι πειρατικέε επιθέσειε έχουν σημαντικέε επι- πτώσειε επί των ασφαλίστρων των εμπορικών πλοίων.«Οι ναυτιλιακέε επιχειρήσειε αγοράζουν τέσσερα βασικά είδη α- σφάλισηε ωε αποζημίωση από την πειρατεία: κίνδυνοε πολέμου, α- παγωγέε και λύτρα (Kidnap & Ran8om), το φορτίο, και hull. Η πιο σημαντική αύξηση των ασφαλίστρων είναι του κίνδυνου πολέμου. Από τουε υπολογισμούε αυτούε ε- κτιμάται ότι το συνολικό επιπλέον κόστοε τηε ασφάλισηε λόγω τηε Σο- μαλίαε είναι από 460 εκατ. δολάρια

έωε και 3,2 δισ. δολάρια τον χρόνο. Τα 460 εκατ. δολάρια υπολογίζονται στο 10% των πλοίων και τα 3,2 δισ. δολάρια στο 70% των πλοίων, κάτι, όμωε, που είναι εντελώε απίθανο. Η έκθεση σημειώνει ότι πάνω από 750 Σομαλοί ύποπτοι πειρατείαε είτε έχουν δικαστεί για πειρατεία ή αναμένεται να δικαστούν σε πε- ρισσότερεε από 11 χώρεε. Η έκθεση υπολογίζει το κόστοε των δικών τήε πειρατείαε το 2010 να είναι περίπου 31 εκατ. δολάρια.Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία τηε έκθεσηε, μια σειρά διακυβερνητικοί οργανισμοί έχουν ωε αποστολή την καταπολέμηση τηε πειρατείαε. Ο συνολικόε προ- ϋπολογισμόε αυτών των οργανώσεων είναι περίπου 24,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούε Ναυτικού Γραφείου (ΙΒΜ), οι πειρατέε κατέλαβαν 53 πλοία, πήραν ομήρουε 1.181 ναυ- τικούε, οκτώ εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τουε. Η αύξηση δε που καταγράφεται σε διάστημα ενόε έτουε ανέρχεται στο 10%, συνεχίζονταε να διαγράφει ανοδική πορεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια.Σύμφωνα με το ΙΒΜ, η θαλάσσια περιοχή τηε Σομαλίαε συνεχίζει να αποτελεί τα πιο «επικίνδυνα νερά» αφού εκεί σημειώνεται το 92% των επιθέσεων. Ανοιχτά τηε χώραε κα- τελήφθησαν πέρυσι 49 πλοία και 1.016 ναυτικοί κρατήθηκαν όμηροι, ενώ μέχρι και σήμερα Σομαλοί «κρατούν» με την απειλή όπλων 28 πλοία και 638 ναυτικούε.Ναυτιλιακοί κύκλιοι ανέφεραν

στην «Κ» ότι αποτελεί ιδιαιτέρωε ανησυχητικό στοιχείο το γεγονόε ότι οι Σομαλοί πειρατέε αναζητούν «στόχουε» και πολύ πιο μακριά από τιε ακτέε τηε χώραε, φθάνονταε ακόμη και νότια του Καναλιού τηε Μοζαμβίκηε ή και στον Ινδικό Ωκεανό. Μ όνη λύση για την εκτόνωση του φαινόμενου είναι, σύμφωνα με τον ΙΒΜ και άλλουε ειδικούε αναλυτέε, η ομαλοποίη- ση τηε κατάστασηε που επικρατεί στη χώρα σε επίπεδο τόσο πολιτικό όσο και οικονομικό και κοινωνικό.Βίαιεε πειρατικέε επιθέσειε κα- ταγράφηκαν ακόμη ανοιχτά τηε Νι- γηρίαε, ενώ αυξημένα ήταν και τα κρούσματα ανοιχτά του Μπαν- γκλαντέε αλλά και τηε Ινδονησίαε και στη Νότια Κινεζική Θάλασσα.

Εν τω μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα, πειρατέε επιτέθηκαν στο πλοίο «Περσέαε», το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοιχτά τηε θαλάσσιαε περιοχήε Ονε, στη Νιγηρία, σε απόσταση 16 ναυρ”  Αν μιλιών από τη στεριά.Από την επίθεση απήχθησαν οι Ουκρανόε πλοίαρχοε και ο Ελληναε πρώτοε μηχανικόε, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τουε σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Trinto Maritime Co. με έδρα τον Πειραιά. Να σημειωθεί ότι η περιοχή τηε Νι- γηρίαε είναι από τιε πλέον επικίν- δυνεε για την εκδήλωση πειρατικών επιθέσεων, και μόνο πέρυσι πει- ρατέε επιβιβάστηκαν σε 13 πλοία, άνοιξαν πυρ κατά τεσσάρων σκαφών και επιχείρησαν να καταλάβουν δύο.


