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ΞΕΚΙΝΑ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ

Εκτός βαρέων και 
ανθυγιεινών θα βρεθούν 
220.000 εργαζόμενοιΔύο μήνες προθεσμία δίνει το υπουργείο στους κοινωνικούς εταίρους να καταλήξουν σε συμφωνία >σελ. 8

ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

«Πιστοποιητικό» για , 
την εφορία ο έλεγχος 
των ορκωτών λογιστών " "Οι ελεγκτικές εταιρείες θα εκδίδουν το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό σε Ανώνυμες Εταιρείες και ΕΠΕ >σελ. 8

Δέσμευση της χώρας για ιδιωτικοποιήσεις μετά την απόφαση-ανάσα από Βρυξέλλες

Ωρα αποκρατικοποιήσεων
ΔΕΚΟ, ακίνητα και συμβάσεις παραχώρησης

ΕΚΤΑΚΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Γ. Παπανδρέου 
θα αποφασίσει για 
ΔΕΗ, OTE, ΕΛ.ΠΕ.Ο πρωθυπουργός θα έχει την τελική απόφαση για την πώληση των συμμετοχών του ελληνικού δημοσίου στις στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις, όπως είναι αυτές της ΔΕΗ, του OTE και των Ελληνικών Πετρελαίων.

Πρώτοι στη λίστα 
των ιδιωτικοποιήσεων 
πλέον ΟΠΑΠ και Τ.Τ.
Μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα είναι έτοιμο το πρό
γραμμα αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο 
2011 - 2015. Στην πρώτη γραμμή ο ΟΠΑΠ και το 
Τ.Τ., επιχειρήσεις για τις οποίες το υπουργείο Οι
κονομικών έχει λάβει την απόφαση να ρευστο
ποιήσει το σύνολο της συμμετοχής του σε αυτές.

Fast track για την 
αξιοποίηση των 
ακινήτων του Δημοσίου
Η αξιοποίηση των ακινήτων - φιλέτα του Δημο
σίου με τη διαδικασία fast track θα αποτελέσει 
βασικό εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης. 
Επέκταση υφιστάμενων συμβάσεων παραχώ
ρησης και σύναψη νέων θα περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων > σελ. 3,5

ΦΙΑΣΚΟ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Ερχονται νέα 
«λουκέτα» 
στην αγορά Ι.Χ.Η αποτυχία εφαρμογής της απόσυρσης δημιουργεί φόβους για νέα «λουκέτα» στην αγορά Ι.Χ. > σελ. 31

ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΘΕΛ

«Χειρόφρενο» 
την Πέμπτη στις 
συγκοινωνίεςΜετακινήσεις μόνο με λεωφορεία. Απεργία σε μετρό, ηλεκτρικό, προα- στιακό, τραμ, τρόλεϊ > σελ. 32

ΕΠΙΘΕΣΗ Μ. ΚΑΝΤΑΦΙ

Η «μητέρα όλων 
. των μαχών» 

στη Βεγγάζη
Ο Μία ανάσα από την «πρωτεύουσα» των αντικαθεστωτικών έφθασαν οι δυνάμεις του Καντάφι > σελ. 36

Σε επιφυλακή η Βοϋ για να αποφευχθούν κερδοσκοπικές κινήσεις

Φόβοι και για οικονομικό 
«τοουνάμι» στην Ιαπωνία

ΝΕΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Εκπαιδευτικός 
«Καλλικράτης» 
με συγχωνεύσεις 
1.933 σχολείων

Ο  Η ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών 
θα επιβαρύνει το χρέος έως 10 μονάδες 

Ο  Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για γεν - Nikkei 
Ο  Μεγάλο πλήγμα για την οικονομία. Εκτός 

λειτουργίας δεκάδες εργοστάσιαΕνώ  ο τραγικός απολογισμός από το σεισμό που έπλπ- ξε την Ιαπωνία δεν έχ ε ι ακόμη ολοκληρω θεί, το μ έγεθος της καταστροφής δημιουργεί ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει.
Αγωνία για διαρροή 
από 3 ανηδρασιήρες
Ο Πυρετώδης προσπάθεια να αποφευχθεί ο 

πυρηνικός όλεθρος. Εκκενώθηκαν περιοχέςΟ  πυρηνικός εφιάλτης επιστρέφει με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με έκδηλη αγωνία τα προβλήματα με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες > σελ. 35

Ο Σε εφαρμογή από τη σχολική χρονιά του 2011-2012Σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση για συνένωση του 12% των σχολικών μονάδων > σελ. 33

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον «αέρα» 
472.000 
οικονομικές 
υποθέσεις
Ο Αναβάλλονται χιλιάδες φορολογικές υποθέσειςΗ καθυστέρηση στην εκδίκαση κοστίζει στο κράτος εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ > σελ. 31
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ΔΕΥΤΕΡΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Τώρα είναι 
η ώρα της Αθήνας

Η απόφαση της Σ υ νόδο υ  Κ ορ υ φ ής του Ευπ^τουρ στις Βρυξέλλες δίνει στην Ε λλάδα μια βαθιά ανάσα. Διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους.
Μπορεί κανείς να πει μετά βεβαιότητας ότι η Ευρώπη έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Τώρα ήρθε η ώρα της Αθήνας για πράξεις! Τώρα όλα εξαρτώνται από εμάς: Θα εκμεταλλευθοήμε αυτή την «ανάσα» ώστε «να μπει το νερό στο αυλάκι» και να οδηγηθούμε οριστικά στον ενάρετο κύκλο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, της διασφάλισης των πόρων για τη σταδιακή αλλά σταθερή μείωση του υπέρογκου δημοσίου χρέους;
Τώρα, επαφίεται σε μας να προχωρήσουμε αμέσως χωρίς πισωγυρίσματα καιταλαντεύσεις στην εφαρμογή όλωντων δράσεων και των πολιτικών εκείνων που θα αξιοποιήσουν αυτή την «ανάσα». Η  κυβέρνηση πρέπει να είναι στοχοπροσηλωμέ- νη, να σταματήσουν οριστικά οι κινήσεις κωλυσιεργίας ή όρθωσης υπαρκτών ή ανύπαρκτων προσκομμάτων.
Όπως και ο ίδιος ο πρωθυπουργός επισήμανε, οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής «είναι ξεκάθαρη απόδειξη ότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια που καταβάλλει η Ελλάδα». Ο  Γ. Παπανδρέου στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους υπουργούς της κυβέρνησής του, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους απλούς πολίτες ότι «αυτές οι αποφάσεις θα μας βοηθήσουν σημαντικά στο δύσκολο δρόμο που έχουμε πάρει. Αλλά ο δρόμος αυτός είναι δικός μας δρόμος. Εμείς τον έχουμε επιλέξει. Είναι δρόμος αλλαγών, μεγάλων αλλαγών και τομών γτα τη χώρα μας, διότι ξέρουμε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει. Κ αι οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται στην Ευρω ζώ νη δεν μπορούν ποτέ να υποκαταστήσουν τη δική μας προσπάθεια. Μ ια προσπάθεια που συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε».
Το κλειδί για την επιτυχία, ώστε να ανακτήσει την αξιοπιστία της η χώρα στις διεθνείς αγορές και στα μάτια των δανειστών μας, είναι η υλοποίηση του πράγματι φιλόδοξου προγράμματος αποκρατικοποιήσεων το οποίο και σε μείωση του υπέρογκου δημοσίου χρέους θα οδηγήσει και σε εισροή επενδυτικών κεφαλαίων που, σε τελική ανάλυση, οδηγούν στην επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης.
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ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Σήμερα
κυκλοφορούν τα ΖΥΓΑ

[Το βαρόμετρο της ημέρας]
«ΑΝΑΣΑ»
«Ανάσα» για την Ελλάδα αλλά με σκληρά 
ανταλλάγματα. Τα υπέρ και τα κατά των 
αποφάσεων του ΕιίΓομτουρ. [σελ. 3]

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Αξιολογήσεις, αποκρατικοποιήσεις, επι
τόκια και συνεργασίες τραπεζών κρίνουν 
το «παιχνίδι» στο ελληνικό χρηματιστή
ριο. [σελ. 4]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Οι επιχειρηματίες ζητούν μέτρα-σοκ 
τώρα για επανεκκίνηση της οικονομίας, 
[σελ. 4]

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η ελληνική κυβέρνηση καλείται έως το 
2015, να υλοποιήσει την δέσμευσή της 
απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωση για 
έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ύψους 50 
δισ. ευρώ. [σελ. 5]

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΗΗΤΩΝ
Η αξιοποίηση των ακινήτων αλλά και οι 
συμβάσεις παραχώρησης θα είναι οι 
άλλοι δύο άξονες που το ελληνικό δημό
σιο θα στηριχθεί προκειμένου να υλο
ποιήσει το πρόγραμμα αποκρατικοποιή
σεων. [σελ. 5]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Σε ιδιώτες ο φορολογικός έλεγχος των 
Α.Ε. και ΕΠΕ. Το «καθαρό» πιστοποιητικό 
εξασφαλίζει ασυλία από την εφορία, 
[σελ. 8]

ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΗΘΥΓΙΕΙΝΑ
Διάλογος «εξπρές» για τα βαρέα και αν
θυγιεινά. Εως το τέλος Μάίου η συμφωνία 
για νέα λίστα και περικοπές, [σελ. 8]

ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Οι ναυτιλιακές ζητούν ιδιώτες ένοπλους 
φρουρούς στα ποντοπόρα μετά τη θεα

ματική αύξηση των πειρατικών επιθέσε
ων. [σελ. 9]

ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Φόβοι για νέα «λουκέτα» στην αγορά αυ
τοκινήτου. Φιάσκο η απόσυρση, [σελ. 31]

ΑΠΕΡΓΙΑ
Απεργία στο Δημόσιο αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ. 
Μόνο τα λεωφορεία θα κινηθούν την ε
πόμενη Πέμπτη στην Αθήνα, [σελ. 32]

ΙΑΠΩΝΙΑ
Ταχεία ανάκαμψη της ιαπωνικής οικο
νομίας προβλέπουν οι αναλυτές, παρα- 
πέμποντας στην εμπειρία του σεισμού 
στο Κόμπε, [σελ. 34]

ΕΦΙΑΛΤΗΣ
Μνήμες Χιροσίμα και Ναγκασάκι ξύπνη
σαν στην Ιαπωνία. 0 πυρηνικός εφιάλτης 
επιστρέφει, [σελ. 35]

Στον παλμό της ο καιρός
.·'··' Οντως, έξω πάμε καλά...

Ο  ημερήσιος

[θα συμβούν σήμερα]

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συναυλία

Ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος και η «Ορχήστρα 
του Δρόμου» με τη Νάντια Μπουλέ θα εμφανι
στούν απόψε στο Half Note Jazz Club. Είναι η αρ
χή μιας πολλά υποσχόμενης και γ ια πολλούς ανα-

πάντεχης συνεργασίας. Θα παρουσιάσουν τραγού
δια και ορχηστρικά του συνθέτη, ένα ιδίωμα λαϊ
κού μπλουζ με χρώματα νυχτερινής τζαζ.

Σ Η Μ Ε Ρ Α  Νεφώσεις βορειοανατολικά, βόρεια, βορειοδυτικά, κεντρικά, νο- ^ τιοδυτικά και νότια. Ηλιος με νεφώσεις ανατολικά και κεντρικά.
ΑΤΤΙΚΗ Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προβλέπεται γενικά αίθριος

με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση 2 έως 4  μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έ ως 18 βαθμούς Κελσίου.ΠΕΥ ΡΠ Π Η  Βροχές βόρεια, βορειοδυτικά, κεντρικά και ανατολικά. Νεφώσεις βορειοανατολικά και κεντρικά. Ηλιος με νεφώσεις νότια και νοτιο- Λ  ' \ ( ·  ανατολικά. Αίθριος „βόρεια, δυτικά και ^νοτιοδυτικά. 1 .............“
Γ ς ί  4°^150e-^ T6^ -Í6°C

8 “ C-18°C *V \  6°C-20qC..% í,‘ t
5-7

\

• ΤΡΙΤΗ 15/3Αραιές νεφώσεις που στα δυτικά θα είναι πιο πυκνές με πιθανότητα σποραδικών βροχών στα βορειοδυτικά. Ανεμοι στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4-6 μποφόρ κα στο Ιόνιο 6-7 Στα ανατολικά νότιοι 3-5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6.

Α μ σ τερ ν τα μ 6°-11°

Β ερ ο λ ίν ο 5°-9°

Β ιέν νη 10°-15°

Βουδαπέστη 5°-9°

Βουκουρέστι 9°-18°

Β ρ υ ξ έλ λ ε ς 6°-11°

Ελσ ίνκι 0°-2 °

Λ ισ αβόνα 9°-12°

Λ ο ν δ ίν ο 7°-11°

Μ α δ ρ ίτη 4°-9 °

Μ ό σ χα 1°-4°

Παρίσι 8°-18°
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ΤΟ ΘΕΜΑΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Η Ελλάδα κερδίζει σημαντικό χρόνο στην προσπάθεια δημοσιονομικής σταθεροποίησης με τις αποφάσεις 

της Συνόδου Κορυφής του Ειικ^ΓΟίιρ στις Βρυξέλλες και παράλληλα απευθύνει μήνυμα στις αγορές ότι η ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη παίρνει σάρκα και οστά. Επειδή όμως όλα είναι «δούναι και λαβείν», όπως κατ' επανάληψη τόνισε 
στη Σύνοδο η Α. Μέρκελ, οι θετικές αυτές ρυθμίσεις συνοδεύονται από σκληρά ανταλλάγματα.

ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΗΙΟΟΙίΟυΡ

«Ανάαα» για την Ελλάδα 
αλλά με οκν ηρά ανταλλάγματα

Δυνατότητα

Ο «Μαξιλάρι»
για τη στήριξη 
των αδύναμων 
κρίκων της Ευρω
ζώνης συνιστά 
η δυνατότητα που 
δίνεται στο σημε
ρινό μηχανισμό 
αλλά και στο 
μελλοντικό που 
θα αρχίσει να 
λειτουργεί από τα 
μέσα του 2013 με 
κεφάλαια ύψους 
500 δισ. ευρώ να 
παρεμβαίνει στην 
πρωτογενή αγορά 
ομολόγων για την 
αγορά κρατικών 
ομολόγων.

Θετικός
αντίκτυπος

Ο  Η δυνατότητα
πρόσβασης στην 
πρωτογενή αγορά 
ομολόγων έχει 
άμεσο θετικό 
αντίκτυπο στην 
Ελλάδα καθώς 
σε περίπτωση 
κατά την οποία 
το 2012, που χα
ρακτηρίζεται από 
μεγάλες δανεια
κές ανάγκες για 
τη χώρα ύψους 
66 δισ., διαπιστω
θεί πρόβλημα 
με το δανεισμό 
από τις αγορές, 
ο μηχανισμός θα 
μπορεί να δώσει 
άμεση λύση, 
δανείζοντας 
την Ελλάδα.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, Β. ΔΕΜΙΡΗΣ

Μ εσοπρόθεσμη ανάσα για μείωση του δημοσιονομικού βάρους την επόμενη τριετία και απομάκρυνση του κινδύνου αναδιάρθρωσης του χρέους με δεσμεύσεις για λιτότητα διάρκειας, επιφέρουν στην Ελλάδα οι αποφάσεις της Συνόδου Κο- ρυφήςτου Ειιτο^ουρ. Μετο διπλασιασμό του χρόνου αποπληρωμής των δανείων από τα 5 στα 10 χρόνια και τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού από το 5,2% στο 4,2% (θα εξοικονομηθούν 6 δισ.) η Ελλάδα κερδίζει σημαντικό χρόνο στην προσπάθεια δημοσιονομικής σταθεροποίησης και απευθύνει μήνυμα στις αγορές ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη παίρνει σάρκα και οστά.
ΑΔΥΝΑΜΟΙ ΚΡΙΚΟΙ»  «Μαξιλάρι» για τη στήριξη των αδύναμων κρίκων της Ευρωζώνης συνιστά η δυνατότητα που δίνεται στο σημερινό Μηχανισμό (του οποίου τα πραγματικά διαθέσιμα κεφάλαια αυξάνονται από 250 δισ. σε 440 δισ. ευρώ) αλλά και στο μελλοντικό που θα αρχίσει να λειτουργεί από τα μέσα του 2013 με κεφάλαια ύψους 500 δισ. ευρώ να παρεμβαίνει στην πρωτογενή αγορά ομολόγων για την αγορά κρατικών ομολόγων. Η δυνατότητα πρόσβασης στη πρωτογενή αγορά ομολόγων έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην Ελλάδα καθώς σε περίπτωση κατά την οποία το 2012, που χαρακτηρίζεται από μεγάλες δανειακές ανάγκες για την Ελλάδα, ύψους 66 δισ. ευρώ, διαπιστωθεί πρόβλημα με το δανεισμό από τις αγορές, ο μηχανισμός θα μπορεί να δώσει άμεση λύση δανείζοντας την Ελλάδα. Επειδή όμως όλα είναι «δούναι και λαβείν», όπως υπογράμμιζε συνεχώς στη Σύνοδο η κ. Μέρκελ, οι θετικές ρυθμίσεις συνοδεύονται από σκληρά ανταλλάγματα και από την υποχρέωση της Ελλάδας να λάβει επίπονα μέτρα πολυετούς διάρκειας αλλά και να προωθήσει ένα γενναίο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισ.Η χώρα μας υποχρεούται πλέον να προχωρήσει στη δραστική μείωση του χρέους και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με αιχμή του δόρατος τους μισθούς στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, υπό το φόβο μάλιστα επιβολής

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Ο Περιορίζονται οι δανειακές 

ανάγκες στην ιδιαίτερα δύσκολη 
περίοδο του 2013 - 2016 κατά 
περίπου 60 δισ. ευρώ, τα οποία 
και μετατίθενται χρονικά 
για αποπληρωμή στο διάστημα 
2017 έως 2021.

Ο Μείωση του κόστους 
εξυπηρέτησης τόκων κατά 
τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ.

Ο Στο υπουργείο Οικονομικών 
αναμένουν σταδιακή μείωση των 
spreads, η οποία θα ανοίξει το δρόμο 
για να επιστρέψει η Ελλάδα 
στις αγορές μέσω ομολογιακών 
εκδόσεων εντός του 2012.

Ο Στην περίπτωση που το ελληνικό 
δημόσιο δεν μπορέσει να επιστρέψει 
στις αγορές το 2012 θα εκδοθούν 
ομόλογα 27 δισ. ευρώ (οι δόσεις των 
110 δισ. ευρώ δεν επαρκούν για να

καλύψουν τις δανειακές ανάγκες του 
Δημοσίου), τα οποία μπορούν πλέον 
να αγοραστούν από το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

ΤΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ
Ο Δημοσιονομικές και διαρθρωτικές 

αλλαγές.
Ο Πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 

50 δισ ευρώ.
Ο Δημοσιονομικός κανόνας για 

το χρέος (1/20 μείωση κάθε χρόνο 
μέχρι να φτάσει στο 60% του ΑΕΠ).

ΜΕ ΤΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ
Ο Με την αρχική απόφαση

το επιτόκιο για τα 3 πρώτα χρόνια 
ήταν 4,5% και για τα υπόλοιπα στο 
5,5%. Τώρα περικόπτεται κατά 
100 μονάδες βάσης, στο 3,5% 
για τα τρία πρώτα χρόνια και στο 
4,5% για τα υπόλοιπα.

Ο Αυτό σημαίνει πως κατά την 
περίοδο της αποπληρωμής των 
7,5 ετών κάθε χρόνο θα πληρώνουμε 
800 εκατ. ευρώ λιγότερα για τόκους. 
Η συνολική ελάφρυνση υπολογίζεται 
στα 6 δισ. ευρώ.

ΣΕ ΤΙ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΑΠΟΠΛΗΡΟΘΕΙ 
ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΝ110 ΔΓΕ. ΕΥΡΏ 
Ο Αντικαθίσταται ο κανόνας 3 χρόνια 

περίοδος χάριτος και 2 χρόνια 
αποπληρωμής από 4,5 χρόνια 
περίοδος χάριτος και 5,5 χρόνια 
για αποπληρωμή. Η εξυπηρέτηση 
του δανείου των 110 δισ. ευρώ 
αρχίζει το 2014 και ολοκληρώνεται 
το 2021.

Ο Το 2014 θα έπρεπε να πληρωθούν 
δάνεια συνολικού ύψους 78 δισ. 
ευρώ. Με την επιμήκυνση του 
χρόνου αποπληρωμής οι λήξεις 
περιορίζονται κατά 24 δισ. ευρώ, 
στα 54 δισ. ευρώ.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΌ ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία για περιορισμό ελλειμμάτων και χρέους. 

Ο Μισθολογική συγκράτηση -οι μισθοί θα συνδέονται με την παραγωγικότητα. 

Ο Ελεγχος του κόστους εργασίας.

Ο Αναμόρφωση συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Ο Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες θα προωθούν 
την «ευελιξία με ασφάλεια» (Αθχώιιπίγ) στην αγορά εργασίας.

Ο Μείωση της αδήλωτης εργασίας.

Ο Προώθηση φορολογικών μεταρρυθμίσεων, όπως η μείωση του φορολογικού 
κόστους της εργασίας.

οικονομικών κυρώσεων (φτάνουν έως το 0,2% του Α ΕΠ  κάθε χώρας για μη ικανοποιητική μείωση του ελλείμματος και το 0,1% του Α Ε Π  για περιορισμένη πρόοδο στην ανταγωνιστικότητα) σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους. Επίσης, τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα συνδεθούν με το προσδόκιμο ζωής. Για 1 ιναινέσειστααιτήματατηςΕλλάδας,

χρειάστηκε να κατοχυρώσει η Α γκ . Μέρκελ το Σύμφωνο για την ανταγωνιστικότητα που επιφέρει πρόσθετα βάρη σε μισθούς, συντάξεις και φόρους και εισάγει νομικές δεσμεύσεις με ρήτρα φρένου στο χρέος. Η  Γερμανίδα καγκελάριος απέρριψε τη δυνατότητα για το Μηχανισμό να προχωρεί στην επαναγορά ομολόγων σττ υτερογενή αγορά.

Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντώντατ για να παρακολουθούν την εφαρμογή της οικονομικής διακυβέρνησης στα κράτη-μέλη. Ενόψετ της Συνόδου Κορυφής σας 24-25 Μαρτίου, συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και αύριο των «27».Στο τραπέζι βρίσκεται το αίτημα της Ιρλανδίας για μείωση των επιτοκίων που δεν ικανοποιήθηκε στη Σύνοδο της Παρασκευής, λόγω άρνησης του Δουβλίνου να αυξηθεί η φορολογία των επιχειρήσεων, καθώς και σειρά προτάσεων για την οικονομική διακυβέρνηση που έχουν ε- γκριθεί από το φθινόπωρο του 2010. Α ναλυτικότερα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο οι κυρώσεις στις δημοσιονομικά απείθαρχες χώρες να είναι πιο αυστηρές, να επιβάλλονται σε πιο πρώιμο στάδιο και να αφορούν όχι μόνο το έλλειμμα και την ανταγωνιστικότητα αλλά και το χρέος. Την Τετάρτη η Κομισιόν θα παρουσιάσει προτάσεις της για εναρμόνιση της φορολογίας σης επιχειρήσεις, θέμα στο οποίο ανατίθεται η Ιρλανδία.
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Τέσοερα σημαντικά θέματα παρακολουθούν οι επενδυτές

TT θα επηρεάσει 
την πορεία του X Α.

»  Αξιολογήσεις, αποκρατικο
ποιήσεις, επιτόκια και συνεργα
σίες τραπεζών κρίνουν 
το «παιχνίδι» στο ελληνικό 
χρηματιστήριο

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

Σε τέσσερα καίριας σημασίας θέματα στρέφουν τώρα την προσοχή τους οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, τα οποία εκτιμάται πως θα επηρεάσουν άμεσα την πορεία του. Το Χ .Α . δέχθηκε με ικανοποίηση τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής. Η  ελληνική χρηματιστηριακή αγορά άμεσα αναμένει: ©Τις αναδράσεις από τους οίκους αξιολόγησης Fitch και S&P, οι οποίες αναμένεται να ληφθοΰν μετά τις 25 Μαρτίου. Όπως παρατηρούν έγκυροι χρηματιστηριακοί παράγοντες, παρά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής που ήδη ελήφθησαν και που θεωρούνται θετικές, το ενδεχόμενο υποβάθ- μισης της ελληνικής οικονομίας δεν έχει οριστικά αποκλεισθεί από τους δύο παραπάνω οίκους. Εάν, ωστόσο, υλοπουτσουν μία τέτοια υποβάθμιση, τότε αυτή αναμένεται να είναι μικρότερη από εκείνη στην οποία πρόσφατα προέβη ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.©Την ανακοίνωση του προγράμματος των αποκρατικοποιήσεων, ώστε να γίνει σαφές ποιο κομμάτι του προγράμματος αφορά την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία θα προχωρήσει σπς ανάλογες ενέργειες promotion που θα επιτρέψουν την ύπαρξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Εγκυροι τραπεζικοί παράγοντες σημειώνουν ότι όπου απαιτείται θα προετοιμαστεί άμεσα το θεσμικό πλαίσιο με σκοπό να προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις σης οποίες το

Δημόσιο είναι άμεσα μέτοχος. Μάλιστα, ακόμη και κομμάτια που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε σκέψη να εισέλθουν σιο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων τώρα είναι σχεδόν βέβαιο πως θα υπάρξει ειδική θεσμοθέτηση προς αυτήν την κατεύθυνση.© Την εξέλιξη των συζητήσεων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων για συνεργασίες και στρατηγικές συμμαχίες, σιοιχείο που θα ενεργοποιήσει την αγορά. Στον τομέα αυτό, όπως υποστηρίζουν έγκυρα τραπεζικά στελέχη, θα υπάρξουν οπωσδήποτε εξελίξεις μέσα στο 2011.© Την πορεία των επιτοκίων. Η παράμετρος αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την πορεία της αγοράς, καθώς -όπως υποστηρίζουν τόσο παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς όσο και τραπεζικά σιελέχη- θα κρίνει πολλά ως προς το αν ηχώρα παρά τη βοήθεια που δέχεται από την Ε.Ε. θα μπορέσει να αντιμετωπίσει ή όχι αποτελεσματικά την ύφεση.Τέλος, οι ίδιοι αυτοί κύκλοι σημειώνουν όη προκειμένου να υπάρξει ανάπιυξη στην ελλην ' οικονομία

θα πρέπει οι τράπεζες να μπορέσουν να δανειστούν από τις αγορές, ώστε να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν και αυτές με τη σειρά τους με ουσιαστική ρευσιότητατις επιχειρήσεις. Μάλιστα, υποστηρίζουν πως αν για κάποιες ελληνικές τράπεζες στην παρούσα φάση ήταν ανοιχτή η διατραπεζική αγορά αυτές θα ήταν αναγκασμένες να δανειστούν με ένα υψηλό επιτόκιο, της τάξης του 12% και σε ορισμένες περιπτώσεις και παραπάνω, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να δημιουργήσει ανάπιυξη.
ΕΠΙΤΟΚΙΑ Αξίζει να σημειωθεί πως ο φόβος ανόδου των επιτοκίων και των πιέσεων εξ αυτού του λόγου στην αγορά παραμένει υπαρκτός, αφού τη συζήτηση άνοιξε με τον πλέον επίσημο τρόπο η ΕΚΤ, εκφράζοντας τις σχετι- κές προθέσεις της για τον Απρίλιο. Ετσι, έγκυροι τραπεζικοί παράγοντες σημειώνουν πως ο μόνος αξιόπιστος τρόπος προκειμένου να ανοίξουν οι αγορές είναι να φανεί -έστω και σε δεύτερο χρόνο- πως η χώρα μπορεί να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της.

ΙΊα να υπάρ
ξει ανάπτυξη στην 

ελληνική οικονομία 

θα πρέπει οι τράπε

ζες να δανειστούν 

από τις αγορές για 

να τροφοδοτήσουν 

τις επιχειρήσεις

Τέσσερις επιχειρηματίες ζητούν

«Μέτρα σοκ τώρα 
για επανεκκίνηση 
της οικονομίας»
»  Κανένα περιθώριο για 
άλλες καθυστερήσεις. 
Προτεραιότητα η αξιοποίηση 
της δημόσιας περιουσίας
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΕΤΤΑg m a n e t t a s @ p e g a s u s .g r"ν ’ "ν ’ λεκτροσόκ», με ένα 
/ /  I I νέο πακέτο μέτρων V \  Α  Α π ο υ  θα βοηθήσει σιην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και θα ανατρέψει το αρνητικό κλίμα στην αγορά ζητά εδώ και τώρα ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας. Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τις θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής, τέσσερις επιχειρηματίες μιλώντας στην «Η» καλούν την κυβέρνηση να μην επαναπαυτεί και να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην τόνωση της ανάπτυξης, στην επίσπευση των διαρθρωτικών αλλαγών, στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ»  Την ανάγκη να εφαρμοστούν οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί ως το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει η αναπτυξιακή διαδικασία επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Folli Follie

^
 Group, Γιώργος Βελέντζας. «Το να έχεις ωραίες ιδέες δεν είναι αρκετό. Πρέπει να είσαι συνεπής οε όσα θετικά νομοθετείς και 

Γιώργος να φ ροντίζεις
Βελέντζας ώστε να υλοποιούνται στην πράξη», σημειώνει και προτρέπει την κυβέρνηση να προχωρήσει στη σύσταση «ομάδας κρούσης», η οποία θα αναλάβει να διαχειριστεί την κρίση και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στηνυλοποίησητου προγράμματος εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, ακριβώς όπως κάνουν οι εταιρείες.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Σημάδια κόπωσης, σιην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, παρατηρεί ο διευθύνων σύμβουλος της Revoil, Γιώργος Ρούσσος, τονίζοντας πως «πρέπει να ανασυγκροτηθούμε και να τρέ- ξουμε mo γρήγορα, προκειμένου να κερδίσουμετο σιοίχηματης ανάπτυξης». Ο κ. Ρούσσος θεωρεί πως δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αθυστερήσεις και καλεί την κυβέρ-

»  Γιώργος 
Ρούσσος

νηση να δείξει έμπρακτα όη είναι η πρώτη που αλλάζει, λαμβάνο- νιας ριζοσπασπ- κά μέτρα που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στο να πάρει μπροστά η ανάπιυξη και να αλλάξει ηψυχολογία σιην αγορά. «Οι μόνοι που θαανηδράσουν σε αυιάταμέιρα είναι όσοι θαχάσουντοβόλεμάτους. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι πανέτοιμη για η ς  μεταρρυθμίσεις καιης βαθιέςτομές». «Κλειδί», υποστηρίζει ο ίδιος, είναι η αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, με σωσιά πάνια κριτήρια και αναρωτιέται ποιον ωφελεί να μένει ανεκμετάλλευτη επί τόσα χρόνια.
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Στοίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μι- νέρβα Ελαιουργική, Γιώργος Κω- σηάνης, ο οποίος αναφέρει πως «εφόσον φθάσα- με σε αυτό το σημείο πρέπει να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις για να επανακτήσουμε την ανταγωνισπκό- τητά μας και να γίνουμε παρα- »Γιώργος γ ω γ ικ ο ί» . Τ η Κωστιάνης θετική επίδρασηπου θα έχουν σιην ανάπτυξη οι α- ποκραηκοποιήσεις υπογραμμίζει και ο κ. Κωσηάνης, καθώς θα δώσουν το σήμα πως η χώρα αλλάζει προς το καλύτερο.
«ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ» >> Τέλος, πεπεισμένος πως η Ελλάδα θα καταφέρει να ξεπεράσει το σκόπελο της ύφεσης και να αποφύγει τη χρεοκοπία είναι ο CEO  της Danone Hellas,B e n o i t  D e  Lavarene. Ο κ.D e L a v a re n e , σημειώνει πως η χώρα κρατά η ίδια την τύχη στα χέριατηςκαιόχι οι ξένοι. «Από »  Benoit De εμάς εξαρτάται Lavarene να πείθουμε τουςσυνομιλητές μας πως είμαστε αρκετά δυνατοί να ανταποκριθούμε και να ανιεπεξέλθουμε σιη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε», λέει χαρακτηριστικά.
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0α ακολουθήσουν OTE, ΕΛ.ΠΕ. και ΔΕΗ

ΟΠΑΠ και Τ.Τ. στην πρώτη γραμμή 
των αποκρατικοποτήοεων

»  Η ελληνική κυβέρνηαη 
καλείται έως το 2015 να 
υλοποιήσει τη δέσμευσή της 
απέναντι στην Ε.Ε. για έσοδα 
από ιδιωτικοποιήσεις ύφους 
50 δισ. ευρώ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Η ώρα των αποκρατικοποιήσεων έφτασε. Η  ελληνική κυβέρνηση καλείται σε μικρό χρονικό διάστημα, έως το 2015, να υλοποιήσει τη δέσμευσή της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένω ση για έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ύφους 50 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο, που η ελληνική κυβέρνηση θα παρουσιάσει μέχρι το τέλος του μηνός, θα υπάρξουν τολμηρές αποφάσεις, στις οποίες θα περιλαμβά νοντα ι κα ι πωλήσεις επιχειρήσεων που μέχρι πριν από λίγους μήνες αποτελούσαν ταμπού.Ο ι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην πρώτη γραμμή των προς πώληση επιχειρήσεων θα βρίσκονται οι κερδο- φόρες εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο έχει πλειοψηφική ή μειοψηφική συμμετοχή. Ο  Ο Π Α Π  θα είναι η πρώτη επιχείρηση του Δημοσίου η οποία βαίνει προς πώληση, καθώς και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Π ριν την πώληση του Ο Π Α Π  θα προηγη- θεί διαδικασία «ανάταξης της εσωτερικής του αξίας». Ακολουθούν Δ Ε Η , O TE και Ε Λ Π Ε , ωστόσο για τις επιχειρήσεις αυτές -οι οποίες η καθεμία ξεχωριστά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες- τον τελευταίο λόγο έχει ο πρωθυπουργός Γ. Πα- πανδρέου.

Πα τη ΔΕΗ
τα πράγματα είναι 

περίπλοκα και μάλ

λον θα πρέπει να 

θεωρείται ως δεδο

μένο πως θα είναι η 

τελευταία επιχείρη

ση που θα πωληθεί 

από τις εισηγμένες.

χωρεί με γρήγορες διαδικασίες στη σύνταξη ενός προγράμματος το οποίο εκτός του ότι θα είναι φιλόδοξο θα είναι και άμεσα υλοποιήσιμο. Ο  πρώτος άξονας θα περιλαμβάνει την πώ ληση επ ιχειρ ή σ εω ν του Δημοσίου που είτε είναι, είτε δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, με τη μεγαλύτερη βαρύτητα, πάντως, να δίνεται σε αυτές που είναι εισηγμένες.
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται ο Ο Π Α Π  για τον οποίο φαίνεται να υπάρχουν και οι λιγότερες αντιρρήσεις από την κοινωνία, αλλά και από τους εργαζομένους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι με το νομοσχέδιο που προωθείται στη Βουλή ο Ο Π Α Π  θα μεγιστοποιήσει την εσωτερική του αξία και έτσι το ελληνικό δημόσιο θα μεγιστοποιήσει τα έσοδα από την πώ ληση του συνόλου των μετοχών που έχει στον Οργανισμό.Από εκεί και πέρα επιχειρήσεις οι οποίες υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο να συμπεριλά- βει στο πρόγραμμα των αποκρατικοπ οιήσεω ν είναι η Δ Ε Η , o O TE και τα Ε Λ Π Ε . Εκεί, όμως, απαιτείται το «πράσινο φως» από τον πρωθυπουργό και αυτό διότι η κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, στο θέμα του O T E  η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να έλθει σε συμφωνία με τη Deutsche

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Εταιρεία Αρ. μετοχών Τρέχουσα τιμή (10/3) Αξία συμμετοχής

ATEBANK 7731 645.690.542 0,78 503.638.623
ΤΤ 34,04 96.840.748 3,41 330.226.951
ΟΠΑΠ 34,43 109.831.700 15,64 1.717767788
ΔΕΗ 51,49 119.456.800 11,89 1.420.341.352
ΕΥΑΘ 74,55 27.061.650 4,58 123.942.357
ΕΥΔΑΠ 61,03 65.000.145 5,07 329.550.735
OTE 20,00 98.030.078 778 762.674.007
ΕΛΠΕ 35,48 108.439.364 738 800.282.506
ΟΛΠ 74,50 18.625.000 15,19 282.913.750
ΟΛΘ 75,00 7560.000 14,41 108.939.600
ΣΥΝΟΛΟ 6.380.277.669

Telekom , αφενός προκειμένου να μεγιστοποιήσει το όφελος, αφού σήμερα η μετοχή του O TE έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με αυτή που είχαν αγοράσει οι Γερμα- νοί, και αφετέρου να διατηρήσει ένα ποσοστό το οποίο θα επιτρέπει στο ελληνικό δημόσιο να έχει λόγο στις στρατηγικού και εθνικού χα ρακτήρα αποφάσεις. Το ποσοστό

αυτό εκτιμάται ότι θα είναι της τά- ξεω ς του 5% από 20% που έχ ει σήμερα.
ΤΑ ΕΛ.ΠΕ. Για τα Ε λληνική Π ετρέλαια θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο ότι το ελληνικό δημόσιο θα προχωρήσει σε συμφωνία με τον όμιλο Λάτση, που είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος σήμερα στην επι

χείρηση. Κ αι εδώ θα επιχειρηθεί να υπάρξει συμφωνία ανάλογη με αυτή του O TE.Στον τραπεζικό τομέα ως δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η πώληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Attica Bank, ενώ κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα συμβεί με την A TEb ank, κυρίως λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων που έχειητράπεζα. Πάντως, σίγουρο είναι πως εφόσον καταστεί δυνατό να πουληθεί, αυτό θα γίνει χωρίς δεύτερη σκέψη.Για τη Δ Ε Η  τα πράγματα είναι περίπλοκα και μάλλον θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο πως θα είναι η τελευταία επιχείρηση που θα πωληθεί από τις εισηγμένες. Στον κατάλογο των προς πώληση επιχειρήσεων θα περιλαμβάνονται βέβαια και οι άλλες επιχειρήσεις, όπως Ε Υ Δ Α Π , Ε Υ Α Θ  από τις εισηγμένες, αλλά και βέβαια οι μη εισηγμένες Δ Ε Π Α , Δ Ε Σ Φ Α , Τ ΡΑ ΙΝ Ο ΣΕ , Καζίνο Πάρνηθας, Λ Α Ρ Κ Ο  κ.λπ.
Ακίνητα και συμβάσεις παραχώρησης

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Πέραν των κερδοφόρων επιχειρήσεων, εισηγμένων ή μη, το πρόγραμμα ιδιωτι- κοποιήσεων της ελληνικής κυβέρνησης περιλαμβάνει την επέκταση των υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρησης, νέες συμβάσεις παραχώρησης για δραστηριότητες ή και ακίνητα του Δημοσίου και τέλος την καταγραφή και την άμεση αξιοποίηση με πώληση ή άλλους τρόπους όλων των ακινήτων που το ελληνικό δημόσιο έχει στην κατοχή του.Το υπουργείο Ο ικ ονομ ικ ώ ν, έχοντας πλέον και το «πράσινο φως» από τον πρωθυπουργό, προ-

© Για τα ακίνητα-φιλέτα 
θα επιλεγεί η διαδικασία 
του fast truckΗ  αξιοποίηση των ακινήτων αλλά οι συμβάσεις παραχώρησης θα είναι οι άλλοι δύο άξονες που το ελληνικό δημόσιο θα στηρι- χθεί προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισ. ευρώ.Σ ε ό,τι αφορά τα ακίνητα, φαίνεται να επιλέγεται η διαδικασία fast truck για τα ακίνητα φιλέτα του ελληνικού δημοσίου, τα

ποία είτε θα πωληθούν είτε θα δοθούν μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων προς αξιοποίηση στους ενδιαφερομένους.Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η ταχύτατη καταγραφή -με συμβούλους που θα προσληφθούν άμεσα- όλων των ακινήτων που το ελληνικό δημόσιο έχει στην κατοχή του.Ε ν συνεχεία τα ακίνητα αυτά θα ομογενοποιηθοΰν και θα μπουν σε «καλάθια», τα οποία είτε θα α- ξιοποιηθούν μέσω πώλησης των «καλαθιών» είτε μέσω εκχώ ρησης των δικαιωμάτων τους για α-

ξιοποίησή τους. Α ν  μάλιστα υπάρξει αλλαγή της τάσης στο Χρηματιστήριο Αθηνώ ν δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και η εισαγωγής τους.
Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ο τρίτος άξονα ς στον οποίο το ελ λ η ν ικ ό  δημόσιο θα δώσει μεγάλο βάρος είναι οι συμβάσεις παραχώρησης για μεγάλα projects. Θα υπάρξει επέκταση των ήδη υφιστάμενων (Ελ. Βενιζέλος, Αττική Οδός κ.λπ.), αλλά και η ύπαρξη νέω ν (Εγνατία Οδός). Α νάλογη τακτική αναμένεται να υπάρξει και για λιμάνια,

αεροδρόμια, μαρίνες.Το μόνο δεδομένο είναι πως στην κυβέρνηση έχουν λάβει την απόφαση να τολμήσουν, πιστεύοντας πως αφενός θα μειώσουν το δημόσιο χρέος με τον τρόπο αυτό και αφετέρου θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα με την είσοδο κεφαλαίων στη χώρα, που θα βοηθήσει ώστε η Ελλάδα να επιστρέφει στην ανάπτυξη.Τέλος, να σημειωθεί ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι σύμβουλοι για το «Ελ. Βενιζέλος» και το Ελληνικό.
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Εξειδικεύονται o t o  Eurogroup οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής

Πώς θα ενισχυθούν 
τα κεφάλαια του EFSF

Αύξηση φορολόγησηςΙρλανδικό «όχι» για τα εταιρικά κέρδη

»  Οι υπουργοί Οικονομικών 
καλούνται να αποσαφηνίσουν 
τις λεπτομέρειες του 
«Συμφώνου για το ευρώ»
ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗh s a v @ p e g a s u s .g rΤ ις λεπτομέρειες όσων συμφω- νήθπκαν σιη Σύνοδο Κορυφής καλούνται να αποσαφηνίσουν σήμερακαιαύριοοιΕυρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών στις Βρυξέλλες. Λαμβάνοντας υπόψη τους την πρώτη αντίδραση των αγορών, θα πρέπει να συμφωνήσουν τον ακριβή τρόπο ενίσχυσης των κεφαλαίων του ΕΓδΓ και τις ακριβείς αρμοδιότητές του. Όπως αναμενόταν εδώ και εβδομάδες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν την Παρασκευή να ενισχύουν τις εγγυήσεις που δίνουν στο ΕΕδΕ.
ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Για να συμβεί αυτό εκημάται ότι αφενός τα κράτη με την κορυφαία αξιολόγηση («Α ΑΑ» έχουν Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Φινλανδία, Ολλανδία και Λουξεμβούργο) θα πρέπει να προσφέρουν περισσότερες εγγυήσεις, αφετέρου τα

υπόλοιπα κράτη θα πρέπει να καταθέσουν τη δική τους συμβολή σε ρευστό. Προφανώς κάτι τέτοιο θα προκαλέσει αναδράσεις, πλην όμως τα κράτη που δεν έχουν αξιολόγηση «ΑΑΑ» είτε βρίσκονται σε δύσκολη θέση (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο) είτε έχουν μικρό ειδικό βάρος (Κύπρος, Μάλτα, Σλοβακία, Σλοβενία, Εσθονία).Μεγαλύτερη ήταν η αβεβαιότητα που κυριαρχούσε για α ς αρμοδιότητες του EFSF. Η  απόφαση της Συνόδου να επιτρέψει την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή αγορά θεωρήθηκε μικρή έκπληξη, αν και δημοσιεύματα υπήρχαν στον Τύπο από καιρό (από τις 2/2 στην «Η»), To EFSF θα έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε δημοπρασίες τίτλων από κράτη-μέλη, προσφέροντας χρηματοδότηση αν κρίνονται ανεπαρκή ή υπερβολικά «ακριβά» τα κεφάλαια των ιδιωτών επενδυτών. Στην απόφαση υπογραμμίζεται, όμως, ότι αυτό θα συμβαίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις (με υπογραφή κάποιου Μνημονίου).Το Βερολίνο απέρριψε κάθε ιδέα αγοράς ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, ακόμα και αν αυτά ανήκουν ήδη σε κοινοτικά όργανα όπως η ΕΚΤ.

Ουσιαστικά, δηλαδή, επί του παρόντος αποκλείστηκε το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης χρέους μέσω της αγοράς, γεγονός που ίσως να προκα- λέσει πιέσεις στα spreads. Κ ι αυτό γιατί μέχρι σήμερα αρκετοί επενδυτές ήλπιζαν ότι τελικά θα υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον για τα ομόλογα της Ευρω-περιφέρειας, με αποτέλεσμα να συγκροτούνται οι τιμές των ομολόγων σε «ανεκτά» επίπεδα.
ΜΟΡΦΗ »  Ο ι υπουργοί Οικονομικών καλούνται, επίσης, να αποσαφηνίσουν τις λεπτομέρειες του «Συμφώνου για το ευρώ», ώστε αυτό να έχει πιο συγκεκριμένη μορφή όταν υπογράφει στη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου. Σε αυτή την περίπτωση, πάντως, η ασάφεια είναι μάλλον επιθυμητή για αρκετές κυβερνήσεις, που προσπαθούν μέσω αυτής να αποφύγουν την εκχώρηση αρμοδιοτήτων οικονομικής πολιτικής σε κοινοτικά όργανα. Α ν  δεν επέλθει τελική συμφωνία στο σημερινό Eurogroup τότε δεν αποκλείεται να συγκληθεί νέα έκτακτη συνάντηση την επόμενη Δευτέρα. Κάτι που επίσης θα συμβεί αν η αντίδραση των αγορών δεν είναι η αναμενόμενη...

Σθεναρή αντίσταση σης απαιτήσεις Γάλλων και Γερμανών προέβαλε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός, Έντα Κ ένι, αρνούμενος να συναινέσει στην αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών για να μειωθεί κατά 1 μονάδα το επιτόκιο δανεισμού της Ιρλανδίας. Φαίνεται, μάλιστα, ότι ο Ιρλανδός πρωθυπουργός αντάλλαξε «βαριές κουβέντες» στη διάρκεια της Συνόδου με τον πρόεδρο Σαρ- κοζί. Ο Γάλλος πρόεδρος ρώτησε τον Ιρλανδό πρωθυπουργό γιατί δεν αυξάνει το φόρο των επιχειρήσεων που είναι ο χαμηλότερος στην Ευρώπη (12,5%) ώστε να συγκεντρώσει χρήματα στα κρατικά ταμεία. Ο Εντα Κένι απάντησε ότι «το θέμα της φορολογίας αποτελεί για μας κόκκινη γραμμή», επισημαίνοντας ότι ο Μηχανισμός Στήριξης δημι- ουργήθηκε «για τη διάσωση και όχι τον καταποντισμό κρατών».Ενδεικτικά του κλίματος στο Δουβλίνο είναι και τα δημοσιεύματα στον ιρλανδικό Τύπο, όπου γίνε-

Ενα ακόμα «πακέτο» λιτότητας παρουσίασε την Παρασκευή, λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής, ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικώ ν, Φερνάντο Τεϊξτέιρα ντος Σάντος. Ο ι περικοπές δαπανών σε υγεία και κοινωνική πρόνοια και η αναστολή εκτέλεσης δημοσίων έργων ισοδυναμούν με 0,8% του Α ΕΠ  και αποσκοπούν στην επίτευξη του κυβερνητικού στόχου για μείωση του ελλείμματος στο 4,6%

ται λόγος για «νεο-αποικιακή» συμπεριφορά των Σαρκόζι - Μέρ- κελ. «Ο εναρμοντσμόςτης φορολογίας είναι ένας εύσχημος τρόπος να συγκεντρωθεί όλη η επιχειρηματική δραστηριότητα στο κέντρο της Ευρώπης. Δ ε δίνουν δεκάρα για τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας» , υποστηρίζει στο κεντρικό της άρθρο η Irish Independent.
ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΟΠΛΑ Η εφημερίδα υπογραμμίζει πως η Ιρλανδία διαθέτει τα δικά της όπλα, κάτι που απέδειξε στο παρελθόν με το δημοψήφισμα για τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Όπως και τότε έτσι και τώρα, η κυβέρνηση θωρακίζεται από τη νωπή λαϊκή εντολή. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι τη Σύνοδο Κορυφήςτης25ης Μαρτίου. Αν, πάντως, δεν επέλθει συμφωνία, τότε πιθανότατα θα βρεθεί στον αέρα όλο το «πακέτο», καθώς η Γερμανία έχει ξεκαθαρίσει ότι είτε θα υπάρξει συνολική λύση είτε δεν θα υπάρξει λύση.

του Α Ε Π . Απώτερος στόχος των μέτρων είναι βέβαια ο κατευνασμός των αγορών, ώστε η Λισαβόνα να αποφύγει την προσφυγή στο Μηχανισμό και τη λήψη σκληρότερων μέτρων.Ο ι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής ελάχιστα βοηθούν, πάντως, την Πορτογαλία, με αποτέλεσμα να υπάρχετ φόβος ότι οι πιέσεις από τις αγορές θα ενταθούν τις προσεχείς ημέρες.
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Φόβοι για νέες πιέσεις από τις αγορέςΝέο πακέτο περικοπών στην Πορτογαλία
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ΓερμανίαΑντιδράσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό Για τα κρατικά ομόλογα που έχει συσσωρεύσει η ΕΚΤΑπογοήτευση Τρισέ από τη Σύνοδο Κορυφής
Εντονες αντιδράσεις προκαλεί ήδη στο εσωτερικό της Γερμα- νίας η συμφωνία στην Σύνοδο Κορυφής. Α ν  και ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων και υπουργός Εξωτερικών, Γκουίντο Βεστερβέ- λε, έκανε λόγο για «αποδεκτό συμβιβασμό», αρκετοί βουλευτές του κόμματός του απειλούν να καταψηφίσουν τη συμφωνία. Α κόμα πιο έντονες είναι οι αντιδράσεις των Βαυαρών συμμάχωντης Μέρ- κελ(08υ), εκπρόσωπος των οποί-

ων δήλωσε στο Reuters ότι «η κυβέρνηση πέρασε την κόκκινη γραμμή που της είχε ορίσει η Βουλή». Επίμαχο σημείο θεωρείται η αλλαγή των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του EFSF, ώστε αυτό να μπορεί να αγοράζει ομόλογα στην πρωτογενή αγορά. Οι επικριτές της συμφωνίας θεωρούν ότι αυτό αντιτίθεται στη ρήτρα μη- διάσωσης κράτους μέλους (nobailout clause) της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. »  0 Γκ. Βεστερβέλε έκανε λόγο για 
«αποδεκτό συμβιβασμό», πολλοί 
βουλευτές όμως διαφωνούν

Α πογοητευμένος επέστρεψε από τη Σύνοδο Κορυφής ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τρισέ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν αποφάσισαν να απαλλάξουν την κεντρική τράπεζα από τα κρατικά ομόλογα (συνολικής αξίας 77,5 δισ. ευρώ) που έχει αγοράσει το τελευταίο εννεάμηνο, στην προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των ομολόγων της Ευρω- περιφέρειας. Ο χι μόνο δεν αποφα- σίστηκε κάτι τέτοιο, αλλά όλα δεί- ->υν ότι το χαρτοφυλάκιο ομολό

γων της ΕΚ Τ θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς δεν εγκρίθηκε η δυνατότητα αγοράς ομολόγων στη δευτερογενή αγορά από το ΕΕδΕ.
ΑΝΗΣΥΧΙΑ »  Στη Φραγκφούρτη ανησυχούν επίσης για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρλανδία, καθώς μαζί με την Τράπεζα της Ιρλανδίας έχουν δανείσει πάνω από 140 δισ. ευρώ σης Ιρλανδικές τράπεζες, τα οποία θα βρεθούν «στον αέρα» αν δεν υπάρξει τελικά συμφωνία.
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