ΙΟΒΕ Προτάσεις για την αύξηση του ΑΕΠ κατά 10% μέσα σε μια πενταετία Σελ. 24
M arfin P opular Bank Στα 87,1 εκατ. ευρώ διαμορφώ θηκαν τα καθαρά κέρδη για το 2010 Σελ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Α Θ Η Ν Α, Ί Τ Ι Τ η Τ μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2011
Δείκτης & Ογκος του Χ.Α.

137,49

Απώλειες 0,4% κατέγραψε
το Χ.Α. στην τελευταία
συνεδρίαση του Φεβρουάριου,
με τον Γενικό Δείκτη να
υποχωρεί στις 1.576,86
μονάδες. Στα 137,49 εκατ.
ευρώ η αξία των συναλλαγών.
Σελ. 32

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
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Γερμανικό «όχι»
και σε μείωση
του επιτοκίου
των 110 δισ.

Ευρωομόλογο για έργα
υποδομής προτείνει η Ε.Ε.
Ενα είδος ευρωομολόγου για ιη χρηματοδότηση
μεγάλων έργων υποδομών θα προτείνει τους επό
μενους μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πα
ρουσίασε την ιδέα της χθες, από κοινού με την Ευ
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η Ευρω
παϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι την ερχόμενη δεκαετία
τ απαιτηθούν επενδύσεις στην Ε.Ε. ύψους 1,5-2
Φίσ. ευρώ στους τομείς των μεταψορών, της ε 
νέργειας και των τηλεπικοινωνιών, ποσό που σή
μερα ψαντάζει δύσκολο να συγκεντρωθεί από
κρατικές επιχορηγήσεις και από τις αγορές κεφα
λαίων. «Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρέπει
να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά, ώστε τέ
τοια έργα να προσελκύουν χρηματοδότηση από
την αγορά κεφαλαίων», δήλωσε χθες ο επίτροπος
Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Ολι
Ρεν, εξηγώντας ότι τα παραδοσιακά κανάλια χρη
ματοδότησης, όπως οι κρατικοί προϋπολογισμοί,
δεν επαρκούν, διότι είναι ανάγκη να εξυγιανθούν
στη διάρκεια των επόμενων χρόνων. Σελ. 24

Θετικό το ΔΝΤ στην επιμήκυνση
του δανείου, εάν συμφωνήσει η Ευρωζώνη
Την αντίθεσή της, όχι μόνο στην ε

παναγορά των ομολόγων, αλλά και
στη μείωση των επιτοκίων με τα ο
ποία δανείζει ο ευρωπαϊκόε μηχανισμό5 στήριξΜ τα κράτη-μέλη
τη3 Ευρωζώνηε που αντιμετωπίζουν
προβλήματα στην εξυπηρέτηση
του χρέου$ του3, διατύπωσε χθεε η
Γερμανία, διά του υπουργού Οικο
νομικών κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Την ίδια ώρα το Διεθνέε Νομισμα
τικό Ταμείο στην έκθεση αξιολό
γ η σ ή για την εφαρμογή του Μνη
μονίου δηλώνει έτοιμο να εγκρίνει
την επιμήκυνση τη$ περιόδου αποπληρωμήε του δανείου προε την

Αναδιάρθρωση με 120
απολύσεις στην Cosmote
Σε απόλυση 120 εργαζο
μένων προχώρησε χθες
η Cosmote, που ανήκει
στον όμιλο OTE. Οι απο
λύσεις στην Cosmote θα
γίνουν στη βάση της α
ναδιάρθρωσης ή/καιτης
διακοπής ορισμένων
δραστηριοτήτων της επι
χείρησης. «Πρέπει να
σταματήσουμε δραστη
ριότητες οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα την επί
δοση της εταιρείας. Να αυτοματοποιήσουμε λ ει
τουργίες... Η κατάργηση θέσεων εργασίας είναι ε 
πιτακτική», ανέφερε σε εσωτερικό σημείωμά του
προς το προσωπικό ο κ. Τσαμάζ. Σελ. 25

•ΣΕΒ. Το «Αντίμνημόνιο» δεν πείθει, το Μνημό
νιο δεν αρκεί. Με τη φράση αυτή ο πρόεδρος του
ΣΕΒ κ. Δ. Δασκαλόπουλος ανέδειξε χθες, μιλώντας
στο 2ο Οικονομικό Φόρουμ, την κρισιμότητα στην
οποία βρίσκεται η χώρα στην παρούσα συγκυρία,
ορίζοντας ως διακύβευμα σήμερα για τη χώρα το
«εάν θα πτωχεύσουμε ή όχι». Σελ. 22

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Ελλάδα, εάν και η Ευρωζώνη λάβει
τελικά ανάλογη απόφαση. Σε μια
στιγμή που ο νέοε πρωθυπουργό3
τη3 Ιρλανδίαε δηλώνει αποφασισμένο3 να επαναδιαπραγματευθεί
τουε όρουε δανεισμού τη3 χώραε
του, ο κ. Σόιμπλε ξεκαθάρισε ότι η
γερμανική κυβέρνηση δεν μπορεί
να κάνει καμία υποχώρηση στο θέ
μα των επιτοκίων. Ο οικονομικόε
σύμβουλοε και μέλο3 τηε «επιτροπή$ σοφών» τηε γερμανικήε κυ
βέρνησή, κ. Λ. Φελντ, εκτίμησε πωε
«δεν υπάρχει άλλοε δρόμοε πλην
τη3 αναδιάρθρωσή» για την Ελλά
δα. Σελ. 22

Ανησυχία προκαλεί η άνοδος
στις τιμές των καυσίμων
Με έκδηλη ανησυχία για την κατά
Μία συμβιβαστική πρόταση για το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας καταθέτουν ενόψει της έκτακτης Συνόδου Κο
ρυφής της 11ης Μαρτίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν βαν Ρομπέι (αριστερό) και ο πρόε
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ - Μανουέλ Μπαρόζο. Αυτή εκτιμάται ότι προσφέρει μεγαλύτερα περιθώ
ρια συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής, καθώς, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι η συμμόρφωση με τους στόχους του
Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας θα αξιολογείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από τα κράτη-μέλη. Παράλ
ληλα, δεν ζητεί την εναρμόνιση του φορολογικού συντελεστή των κρατών-μελών για επιχειρήσεις, αλλά τον κα
θορισμό μιας κοινής, ενοποιημένης φορολογικής βάσης, ενώ συνδέει την αύξηση του μισθολογικού κόστους με
την παραγωγικότητα. Σελ. 27

σταση που διαμορφώνεται στην α
γορά των καυσίμων, καθώε οι τιμέε
τηε αμόλυβδηε έχουν φθάσει στα
1,64 ευρώ/λίτρο και σε μερικέε περιοχέε φθάνουν έωε και 1,8 ευρώ,
η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυ
ξ ή καλεί την Πέμπτη σε σύσκεψη
τουε φορείε τηε αγοράε. Η έλλειψη

μηχανισμών για τη συγκράτηση
των τιμών προβληματίζει έντονα το
υπουργείο, καθώε η δημοσιονομι
κή κατάσταση δεν επιτρέπει τη
χρήση του μοναδικού αποτελε
σματικού όπλου, δηλαδή τη μείω
ση του ειδικού φόρου κατανάλωσή
που αντιπροσωπεύει πάνω από το
60% τηε τιμήε. Σελ. 23

• Φορολογικές δηλώσεις. Η αδυναμία του υ
πουργείου Οικονομικών και των ηλεκτρονικών συ
στημάτων να υποδεχθούν τις φορολογικές δηλώ
σεις ενός εκατ. εμποροβιοτεχνών και ελεύθερων
επαγγελματιών οδήγησε στην παράταση των προ
θεσμιών. Πλέον, το ραντεβού με την εφορία ανα
βάλλεται για τις 4 Απριλίου (από 1η Μαρτίου) για
όσους ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1, και ολοκληρώνε
ται σε 11 εργάσιμες ημέρες για τα υπόλοιπα ψη
φία. Σελ. 22

• Τιμές κατοικιών. Απώλειες που κυμάνθηκαν
μεταξύ 2% και 10% παρουσίασαν οι τιμές των κα
τοικιών στη διάρκεια του 2010, σύμφωνα με έρευ- της ΕυΓοόβηίτ ΡΓορθΠίε5. Δεν έλειψαν και πε,ιτώσεις μεγαλύτερων υποχωρήσεων, όπως π.χ.
στο Κολωνάκι (παλαιότερα διαμερίσματα), όπου οι
τιμές μειώθηκε κατά περίπου 15%, δείγμα της μει
ωμένης ζήτησης που επικράτησε κατά τη διάρκεια
του προηγούμενου έτους. Σελ. 22

Ψαλίδι στις αμοιβές των «πατρικίων» του Δημοσίου
Π αράλογες ανισότητες στις αποδοχές των υπ α λλή λω ν εντόπισε η επιτροπή του ενιαίου μισθολογίου
Τέλος στιε μεγάλεε μισθολογικέε ανισότητε3 μεταξύ των δημοσίων υ
παλλήλων ευελπιστεί να θέσει το
υπό διαμόρφωση ενιαίο μισθολό
γιο. Οι συναρμόδιοι υπουργοί Εσω
τερικών και Οικονομικών έχουν στα
χέρια τουε την έκθεση από την ει
δική επιτροπή, η οποία καταγράφει
τΐ3 αμοιβέε των εργαζομένων στην
κεντρική διοίκηση για το 2010
και αποτελεί τη βάση πάνω στην
οποία θα καταρτιστεί το νέο ενιαίο
μισθολόγιο. Από τα στοιχεία που
συνέλεξαν τα μέλη τηε επιτροπή3
προκύπτουν μ ισ θ ο λ ό γ ιά διαφορέε από 780 έωε 1.600 ευρώ μετα-

Κλαδικές συμβάσεις
Μπορεί το υπουργείο Εργασίας
να συνεχίζει τη ρητορική κατά
της τρόικας και υπέρ των κλαδι
κών συμβάσεων, αλλά προς το
παρόν δεν έχει υπογράψει καμία
απόφαση για επέκταση των κλα
δικών σε επιχειρήσεις που δεν
υπάρχουν επιχειρησιακές συμ
βάσεις. Επίσης, θα εφαρμόσει
αυστηρά τον ισχύοντα νόμο, ώ
στε οι επεκτάσεις να εγκρίνονται
με το «σταγονόμετρο». Σελ. 23

ξύ υπαλλήλων με τα ίδια προσόντα
και χρόνια υπηρεσίαε, που απλώ$
εργάζονται σε διαφορετικά υ
πουργεία. Στόχοε του ενιαίου μι
σθολογίου θα είναι η εξομοίωση
των αποδοχών μεταξύ των υπαλ
λήλων σε όλα τα υπουργεία που έ
χουν τα ίδια προσόντα (εκπαίδευ
ση, έτη προϋπηρεσίαε και θέση).
Για να επιτευχθεί αυτό θα περιο
ριστεί σημαντικά η αναλογία των
επιδομάτων προ3 τον βασικό μισθό.
Επί τηβ ουσίαβ, θα περικοπούν ση
μαντικά τα διάφορα ειδικά επιδό
ματα ή και θα καταργηθούν ορι
σμένα. Σελ. 23

ΑΝΑΛΥΣΗ

Αποδοχές
ύστερα
από 33 χρόνια
υπηρεσίας
(σε ευρώ)

Υπάλληλος
υπ. Αμυνας,

με πτυχίο
πανεπιστημίου

Υπάλληλος
υπ. Οικονομικών,

απόφοιτος δημοτικού

Μισθολογικές ανισότητες
στο Δημόσιο
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ίο υ ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Το Μνημόνιο «βγαίνει» μόνο εάν θέλουμε να το «βγάλουμε»
• HSBC. Στα 13,2 δισ. δολάρια έναντι 5,83 δισ.
δολάρια πέρυσι ανήλθαν το 2010 τα κέρδη της
3C Holdings. Παρά τον υπερδιπλασιασμό της
...ρδοφορίας, τα αποτελέσματα απογοήτευσαν
τους αναλυτές οι οποίοι τα τοποθετούσαν στα 13,7
δισ. δολάρια. Η αναλογία κόστους ως προς τα έσο
δα αυξήθηκε στο 55,2% από το 52%, λόγω των
διονκούμενων δαπανών του προσωπικού, ενώ θ ε
τικό ρόλο διαδραμάτισε η συρρίκνωση των προ
βλέψεων για επισφαλή δάνεια στα 14 δισ. δολά
ρια. Σελ. 31

• Ινδία. Αύξηση των κοινωνικών δαπανών κατά
17% και ρυθμό ανάπτυξης 9% προβλέπει ο προϋ
πολογισμός της Ινδίας που κατατέθηκε χθες. Η με
γάλη αύξηση των κοινωνικών δαπανών στοχεύει
στην τόνωση των έργων υποδομής, αλλά κυρίως
στο να κατευνάσουν τους δυσαρεστημένους ψη
φοφόρους, οι οποίοι έχουν εξοργιστεί από τη δια
φθορά και τον υψηλό πληθωρισμό. Σελ. 31

www.kathimerini.gr/Links
• Η πρώτη υπερταχεία στην Ινδία

Πολλοί συμπίπτουν στην εκτίμηση ότι «το
Μνημόνιο δεν βγαίνει» και αναζητούν ή προ
τείνουν εναλλακτικέε. Υπουργοί και στελέ
χη του ΠΑΣΟΚ, όπωε η κ. Βάσω Παπανδρέου, όταν λένε ότι δεν βγαίνει εννοούν στην
πραγματικότητα ότι δεν μπορούν να το στη
ρίξουν και να το υλοποιήσουν, γιατί δεν α
ντέχουν το πολιτικό κόστοβ, γιατί φοβούνται
ότι θα οδηγήσει στην εκλογική συντριβή τουε.
Αναζητούν τη σωτηρία σε μια απόφαση τη3
Ευρωζώνηε, όπωβ για παράδειγμα η επανα
γορά ομολόγων με κεφάλαια από το Ευρω
παϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότηταε, που θα επιτρέψει την αναδιάρθρωση
και τη μείωση του χρέουβ με ήπιο τρόπο.
«Το Μνημόνιο δεν βγαίνει» λέει και η Νέα
Δημοκρατία, που έχει επενδύσει στην κοι
νωνική δυσαρέσκεια που προκαλεί η βίαιη
δημοσιονομική προσαρμογή και δήθεν α
ντιπροτείνει ανάπτυξη διά του ίδιου, όμω3,
κρατικοδίαιτου και παρασιτικού μοντέλου
που χρεοκόπησε επί τω ν ημερών τηε.
Το αδιέξοδο του Μνημονίου υπογραμμίζουν
και διάφοροι οικονομολόγοι. Στην καλύτερη
περίπτωση αμφισβητούν την ικανότητα τη$
χώραε να το υλοποιήσει -τουε παρέχουμε άλ-

Δεν είναι μονόδρομος το
Μνημόνιο. Υπήρχε πάντα
η εναλλακτική. Μόνο που
αυτή δεν είναι η επαναγορά
χρέους, αλλά η χρεοκοπία.
λωστε όσα επιχειρήματα χρειάζονται- και φο
βούνται ότι αργά ή γρήγορα θα κληθούν οι
φορολογούμενοι m s Ευρω ζώ νη να πληρώ
σουν το ελληνικό χρέοε. Γι’ αυτό και πα
ρουσιάζουν &)Sλύση τη χρεοκοπία τώρα, πριν
χρειαστεί να μοβ δανείσουν κι άλλα εκτόε των
110 δισ. ευρώ που ήδη μαε έδωσαν, και την
επιστροφή στη δραχμή.
As υποθέσουμε ότι με κάποιο τρόπο, με
haircut, με επαναγορά, με αποκρατικοποι
ή σ ε ι με κάποιο θαύμα m s Βάσωε Παπανδρέου ή του Νότη Μηταράκη μειώσουμε σε
μια νύχτα το χρέοε από το 150% στο 100%
του ΑΕΠ. Οι αγορέ3 θα εξακολουθούν να μην
εμπιστεύονται την Ελλάδα γιατί η δυναμι
κή του χρέουε θα το οδηγήσει σύντομα πά-

λι από το 100% στο 150% του ΑΕΠ. Δεν αρ
κεί λοιπόν να μειωθεί το xp0os, αλλά και να
αναστραφεί η δυναμική του. Αυτό μπορεί να
γίνει με την παραγωγή πρωτογενών πλεο
νασμάτων (δηλαδή με συνεπή εφαρμογή του
λάχιστον των μέτρων δημοσιονομικήβ προσαρμογήε του Μνημονίου και ακόμη πε
ρισσοτέρων) και με αύξηση του ονομαστι
κού ΑΕΠ με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο
επιτόκιο του χρέουε. Αυτό όμωε θα πρέπει
να γίνει με αναπτυξιακά μέτρα που είτε δεν
ιθα έχουν δημοσιονομικό κόστοε είτε, εάν έjxouv, θα αντισταθμίζονται από άλλα αντι'στρόφωε ανάλογου δημοσιονομικού αποτελέσματο3. Σε αντίθετη περίπτωση ό, τι κερ
δίζεται Gis npos τη δυναμική του χρέουε α
πό την ανάπτυξη θα χάνεται από τα ελ
λείμματα. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να ε
φαρμοστεί πλήρωε το Μνημόνιο σε ό,τι α
φορά τη βελτίωση του επιχειρηματικού πε
ρ ιβ ά λ λ ο ν ^ , τα κλειστά επαγγέλματα, την
απελευθέρωση των αγορών, την προσέλκυση
επενδύσεων και άλλα πολύ περισσότερα που
δεν αναφέρονται στο Μνημόνιο m s τρόικες,
αλλά θα έπρεπε να είναι μέρο5 svös ελληνικού
Μνημονίου που ποτέ δεν συντάχθηκε.

Εχουν δίκαιο η κ. Παπανδρέου ή η Ν. Δ.
όταν λένε ότι το Μνημόγιο δεν είναι μονόδρομοβ. Υπήρχε πάντα η εναλλακτική. Μό
νο που αυτή δεν είναι η επαναγορά χρέου*
(θα διευκολύνει στη λύση του προβλήματο
αλλά δεν θα το λύσει). Δεν είναι πολύ πε
ρισσότερο η επιστροφή στην επεκτατική δη
μοσιονομική πολιτική για να συρρικνωθεί δή
θεν το χρέοβ ωε ποσοστό του ΑΕΠ διά τηε
ανάπτυξηε και του πληθωρισμού. Η εναλ
λακτική είναι η απλή και καθαρή χρεοκοπία
και η επιστροφή στη δραχμή. Αυτή που προ
τείνει ο Νουριέλ Ρουμπινί και ζητούν οι 189
συντηρητικοί Γερμανοί οικονομολόγοι. Αυ
τή που κατά τον κ. Σόιμπλε δεν είναι ταμπού,
αλλά προε το παρόν είναι απευκταία επειδή
θα έχει δυσμενείβ επιπτώσεΐ3 στη Γερμανία
και την υπόλοιπη Ευρωζώνη.
Ισως κάποια στιγμή, εάν οι υπόλοιπεε χώρε$ έχουν διαφύγει τον κίνδυνο και εμεί5 ό
χι (επειδή δεν τολμήσαμε, κουραστήκαμε, ξεχαστήκαμε αναζητώνταε εύκολε5 λύσεΐ5), ίσωε τότε να μην είναι πολύ μεγάλο το κόστο3 τηε ελλη νικ ά χρεοκοπίαε για τη Γερ
μανία και την Ευρωζώνη. Ισω5 τότε η ε
ναλλακτική να γίνει μονόδρομοε...
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Α καμπτη η στάση της Γερμανίας,
χέρ ι βοήθειας από το ΔΝΤ

Προτάσεις για την τουριστική
ανάπλαση περιοχών

Κατά της μείωσης των επιτοκίων των δανείων π ου λαμ βάνει η Ε λλάδα τάχθηκε ο Β. Σ όιμ π λε
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Η έκθεση

λοένα και πιο αυστηρή φαίνεται

ήωε γίνεται η στάση τηε Γερμα
νίαε ενόψει τηε συνόδου κορυφήε
σίτε 25 Μαρτίου, ενώ στην άλλη
πλευρά του Ατλαντικού το Διεθνέε
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δηλώ
νει έτοιμο να βοηθήσει την Ελλά
δα στην εξυπηρέτηση του χρέουε
τηε. Χθεε, ο υπουργόε Οικονομι
κών τηε Γερμανίαε κ. Β. Σόιμπλε
τάχθηκε κατά τηε μείωσηε των ε
πιτοκίων των δανείων που λαμ
βάνει η Ελλάδα από τον μηχανι
σμό στήριξηε, υποστηρίζονταε
ήτι «δεν μπορούμε να χαλαρώ
σουμε αυτή την προϋπόθεση»
και πωε «η γερμανική κυβέρνηση
δεν είναι έτοιμη για να κάνει κα
μία υποχώρηση στο θέμα αυτό».
Πέραν αυτού, σε συνέντευξή
του στο περιοδικό «Φόκουε» α•έφερε ότι «η επιστροφή στη
υραχμή μπορεί να μην είναι τα
μπού, αλλά θα ήταν λάθοε, με δε
δομένο το ότι θα είχε καταστροφικέε συνέπειεε για τη Γερμανία,
αλλά και για ολόκληρη την Ε.Ε.».
Αναφορικά με την αναδιάρθρω
ση του ελληνικού χρέουε, ο ίδιοε
υποστήριξε πωε «οι ειδικοί του
ΔΝΤ και τηε ΕΚΤ πρόσφατα πι
στοποίησαν ότι η Ελλάδα μπορεί
να αντεπεξέλθει στο χρέοε τηε».
Αρνητικό μήνυμα για τα απο
τελέσματα τηε συνόδου κορυφήε
εξέπεμψε χθεε και ο υπουργόε Οικονομίαε τηε Γερμανίαε, κ. Ρ.
Μπρίντερλε. Ερωτηθείε σχετικά
με το εάν το ευρωπαϊκό ταμείο
στήριξηε (ΕΕδΕ) θα μπορούσε
να αγοράζει ομόλογα χωρών τηε
Ευρωζώνηε που βρίσκονται σε

I

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας κ. Β. Σόιμπλε σε συνέντευξή του ανέφερε ότι «η επιστροφή
στη δραχμή μπορεί να μην είναι ταμπού, αλλά θα ήταν λάθος».

κρίση, ανέφερε ότι «δεν τρέφω
καμία συμπάθεια γΓ αυτό».
Παράλληλα, ο ίδιοε σημείωσε
ότι το ΕΓδΕ θα μπορούσε να παίρ
νει δάνεια με διαφορετικό επι
τόκιο για την κάθε χώρα που χρει
άζεται χρηματοδότηση, εκτιμώνταε ότι «η διαφορά των επιτο
κίων δεν είναι κακό, αλλά ανταποκρίνεται στο διαφορετικό επί
πεδο επικινδυνότηταε». Πάντωε,
ο κυβερνητικόε εκπρόσωποε τηε
Γερμανίαε, κ. Σ. Ζάιμπερτ, κρά
τησε πιο ουδέτερη στάση επί του
θέματοε, σημειώνονταε ότι οι θέσειε του κ. Μπρίντερλε «δεν απηχούν τιε απόψειε τηε κυβέρνησηε στην ολότητά τουε».
Ο οικονομικόε σύμβουλοε και
μέλσε τηε «επιτροτιήε σοφών» τηε
γερμανικήε κυβέρνησηε, κ. Λ.

Φελντ, εκτίμησε πωε «δεν υ
πάρχει άλλοε δρόμοε πλην τηε αναδιάρθρωσηε» για την Ελλάδα
και ότι «η επιμήκυνση τηε αποπληρωμήε των δανείων δεν επαρκεί», εκφράζονταε ταυτό
χρονα την ανησυχία του για τα
αποτελέσματα τηε επερχόμενηε
συνόδου κορυφήε. Από την πλευ
ρά τουε, αξιωματοΰχοι του ΔΝΤ
χαρακτηρίζουν «χρήσιμο εργα
λείο» στη γενικότερη προσπάθεια
τιθάσευσηε του τεράστιου χρέουε
τη δυνατότητα επαναγοράε χρέ
ουε από την Ελλάδα. Σύμφωνα με
πληροφορίεε, στην έκθεση του
Ταμείου καθίσταται σαφήε η ετοιμότητά του να προχωρήσει σε
επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμήε του δανείου από 4,5 σε
10 χρόνια, αφού προηγουμένωε

εξετάσει και εγκρίνει μια τέτοια
παράταση και η Ε.Ε., η οποία, πά
ντωε, μέχρι στιγμήε δεν έχει
πράξει κάτι τέτοιο. Καθώε στουε
κόλπουε του Ταμείου επικρατεί α
νησυχία, τόσο ο γενικόε διευθυντήε του Ταμείου, Ντομινίκ
Στροε-Καν, όσο και ο επικεφαλήε
του προγράμματοε για την Ελλά
δα, Πόουλ Τόμσεν, έχουν διαμηνύσει τη σχετική πρόθεση του
ΔΝΤ να εντάξει την Ελλάδα από
το βραχυπρόθεσμο Stand By
Arrangement στο μεσοπρόθε
σμο Extended Find Facility, τη
στιγμή που στην Ε.Ε. κάποιοι εμ
φανίζονται διατακτικοί και άλλοι
δείχνουν να κωλυσιεργούν σχε
τικά με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμήε του δανείου προε
την Ελλάδα.

Τη σημαντική μείωση του ελ
λείμματος κατά 6% αλλά και
τη μεγαλύτερη του προβλεπομένου συρρίκνωση του ΑΕΠ το
2010, καταγράφει στην έκθε
σή του το ΔΝΤ. Η έκθεση επρόκειτο να υποβληθεί χθες
το βράδυ στο Διοικητικό Συμ
βούλιο του ΔΝΤ για να συζητη
θεί σε ειδική συνεδρίαση του
σώματος στις 14 Μαρτίου όπου
θα εγκριθεί και η τέταρτη δό
ση του δανείου ύψους σχεδόν
5 δ ια ευρώ. Εμφαση δίνεται
στις διαρθρωτικές αλλαγές
που πρέπει να προχωρήσουν,
στην αναγκαιότητα βελτίωσης
του φοροεισπρακτικού μηχανι
σμού, στο άνοιγμα των κλει
στών επαγγελμάτων, στη χρη
σιμότητα της απελευθέρωσης
του τομέα της ενέργειας, αλλά
και στα σημαντικά βήματα που
γίνονται στον χώρο της υγείας
και τη θέσπιση ενιαίου μισθο
λογίου στο Δημόσιο. Σε ό, τι α
φορά τη «σύγκρουση» που
προκάλεσε η έντονη αντίδρα
ση της ελληνικής κυβέρνησης
στην ανακοίνωση απο την
τρόικα για το πρόγραμμα απο
κρατικοποιήσεων, σύμφωνα
με πληροφορίες, η έκθεση
δεν αναφέρεται σε «μνημονιακό στόχο» αποκρατικοποίη
σης ύψους 50 δισ. ευρώ. Επι
σημαίνει, όμως, ότι το πρό
γραμμα της κυβέρνησης θα
πρέπει να προχωρήσει με τα
χείς ρυθμούς.

Παράταση για την υποβολή
φορολογικών δηλώσεων

Δ. Δασκαλόπουλος: Το διακύβευμα
είναι αν θα πτωχεύσουμε ή όχι

Η αδυναμία του υπουργείου Οι
κονομικών και των ηλεκτρονι
κών συστημάτω ν να υποδε
χθούν τιε φορολογικέε δηλώσειε
ενόε εκατ. εμποροβιοτεχνών και
ελεύθερων επαγγελματιών οδή
γησε σ την παράταση τω ν προ
θεσμιών.
Πλέον το ραντεβού με την ε
φορία αναβάλλεται για τιε 4
Απριλίου (από 1η Μαρτίου) για
όσουε ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο
1 και ολοκληρώνεται σε 11 εργάσιμεε ημέρεε για τα υπόλοιπα
ψηφία. Σημειώνεται ότι έναε α
πό τουε λόγουε που παρατήθη
κε η διαδικασία υποβολήε τω ν
δηλώσεων οφείλεται και στο
γεγονόε ότι δεν έχουν εκδοθεί
διευκριντστικέε εγκύκλιοι με τιε
οδηγίεε για τη συμπλήρωση
τω ν δηλώσεων.
Στην ανακοίνωση που εξέ

Το «Αντιμνημόνιο» δεν πείθει, το

δωσε το υπουργείο Οικονομιών
αναφέρεται ωστόσο, ότι η πα
ράταση δίνεται προε διευκό
λυνση τω ν φορολογουμένων,
για τουε οποίουε εφαρμόζεται για
πρώτη φορά η υποχρεωτική η
λεκτρονική υποβολή τω ν δηλώ
σεων και τω ν λογιστικών γρα
φείων και γενικότερα προε δι
ευκόλυνση τω ν πολιτών.
Η παράταση αφορά ατομικέε
επιχειρήσειε και ελεύθερουε επαγγελματίεε, όσουε απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή
σε ΕΠΕ, από κινητέε αξίεε, από
ακίνητα, τουε κατόχουε ΕΙΧ που
λήγει την 1η Μαρτίου 2011 και
ορίζεται η 4η Απριλίου 2011.
Επίσηε η προθεσμία υποβολήε
δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έ
ντυπο Ε9), ορίζεται στιε ίδιεε ημερομηνίεε με τη δήλωση φορολογίαε εισοδήματοε.

Μνημόνιο δεν αρκεί. Με τη
φράση αυτή ο πρόεδροε του ΣΕΒ
κ. Δ. Δασκαλόπουλοε ανέδειξε
χθεε μιλώνταε στο 2ο Οικονομικό
Φόρουμ με θέμα «Η Ελλάδα
στον παγκόσμιο οικονομικό χάρ
τη, Ανταγωνιστικότητα, Ανά
πτυξη, Αξιοπιστία) την κρισιμό
τητα στην οποία βρίσκεται η χώ
ρα στην παρούσα συγκυρία.
Ορίζονταε ωε διακύβευμα σή
μερα για τη χώρα το «εάν θα πτωχεύσουμε ή όχι», ο κ. Δασκαλό
πουλοε εμφάνισε ωε αυτονόητα,
επίμαχα θέματα που έχουν προκαλέσει σοβαρέε κοινωνικέε αντιδράσειε. «Το διακύβευμα δεν
είναι πλέον αν θα ανοίξουν τα
κλειστά επαγγέλματα, αν θα γί
νουν περισσότερεε ή λιγότερεε
μετατάξειε, αν θα πουληθεί η μία
ή η άλλη ΔΕΚΟ. Το διακύβευμα

Sovereign Debt Crisis
The Legal & Economic Dimensions
10 March 2011, 18:00-20:00
EUROPA A m phitheater, Nom iki Bibliothiki, 23 M avrom ichali st.,
A thens
This conference brings toge the r national and w orld leading experts on sovereign
d e b t issues w ho w ill address th e econom ic, financial, legal, political and social
dim ensions associated w ith th e current situation o f Greece and o th e r EU countries.
Som e o f the issues to be covered include:
(1)
(2)

W h a t are the legal and financial altern atives in a distress scenario?
How to regain d e b t su stainability and reduce th e social cost?

(3)

W hat is the im pact w ith in the Euro-zone?

(4)

W hat is the role o f th e IMF as pro vid e r o f assistance and cre ditor?

Attendance is free. No registration required.
SPEAKERS: .
Dr. Rodrigo Olivares-Caminal (Associate Professor, SOAS, U niversity o f London)
Dr. Ugo Panizza (Chief Econom ist, Debt and Finance, UNCTAD, United Nations)
Kiriakos Papadakis (Financial Investor, D ecidendi Consultants)
Professor George Triantafillakis (Legal D epartm ent, National Bank o f Greece)

MODERATOR:
Dr. loannis Kokkoris (Associate Professor, U niversity o f Reading)
For information contact: ¡.kokkoris®reading-ac.uk

In Association with:

H e llen ic A lumni A ssocSatí^
London S chool or EcoNoáif
AfcP POLITICAL SCIENCE

NATiQNAl »ANK

OFO*s*ct

SOAS

1HARVARD CLUB OF GREECE

S IS University of

Reading
Media Sponsor:

kathimerini.gr

*

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ
στράφηκε κατά
όσων αντιδρούν
στην εφαρμογή
του Μνημονίου.
είναι αν θα πτωχεύσουμε ή όχι.
Αν θα παραμείνουμε στη χορεία
των ευρωπαϊκών κρατών ή αν θα
γίνουμε οι παρίεε των Βαλκα
νίων» τόνισε χαρακτηριστικά ο
πρόεδροε του ΣΕΒ. Μίλησε για
την ανάγκη να έρθει στο προ
σκήνιο μια «κοινωνική εμπρο
σθοφυλακή με καθαρή συνεί
δηση των δυσκολιών και των ευ
θυνών, που συνεπάγεται το εγ
χείρημα τηε ανταγωνιστικήε ανασυγκρότησηε τηε χώραε». Ο κ.

Δασκαλόπουλοε στράφηκε κατά
όσων αντιδρούν στην εφαρμογή
του Μνημονίου, τουε οποίουε
ταύτισε με «δυνάμειε του κρα
τικοδίαιτου παρασιτισμού και
τω ν τριτοκοσμικών συμπλεγ
μάτων» που όπωε είπε «επιβάλ
λονται εκβιαστικά στο προσκή
νιο». «Αν επικρατήσουν οι ποικιλώνυμεε δυνάμειε τηε αντίδρασηε, με την περικεφαλαία του
υπερπατριωτισμού και την προ
βιά του αντικαπιταλισμού, η
Ελλάδα θα καταντήσει μια υπο
βαθμισμένη τριτοκοσμική χώρα
τηε νοτιοανατολικήε Μεσογείου.
Και ο λαόε μαε θα υποστεί συνέπειεε τέτοιεε, που θα κάνουν
την τωρινή σκληρή εποχή του
Μνημονίου να μοιάζει με παρά
δεισο!» κατέληξε ο κ. Δασκαλό
πουλοε.
ΧΡ. ΛΙΑΓΓΟΥ

Από 2% έως 10% η πτώση τιμών
πώλησης κατοικιών στην Αττική
Μείωση των τιμών πώλησηε των κα
τοικιών, η οποία κυμαίνεται από 2%
έωε 10%, σημειώθηκε κατά το 2010,
έναντι του προηγούμενου έτουε, σύμ
φωνα με τα ευρήματα έρευναε τηε
ΕιίΓοήαηΙτ ΡΓορεΛίσε. Δεν έλειψαν
και περιπτώσειε μεγαλύτερων υπο
χωρήσεων, όπωε π. χ. στο Κολωνάκι
(παλιότερα διαμερίσματα), όπου οι τιμέε μειώθηκε κατά 15% περίπου,
δείγμα τηε μειωμένηε ζήτησηε που ε
πικράτησε κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου έτουε.
Συνολικά, η έρευνα διαπιστώνει ό
τι στιε περιοχέε του Δήμου Αθηναίων
και στα βόρεια προάστια παρατηρεί-

Οι αγοραστές στρέφονται
κυρίως σε ακίνητα
παλαιό, μικρότερων
επιφανειών.
ται μείωση των πωλήσεων, περιορισμένοε αριθμόε νέω ν αναπτύξεων
και επιβράδυνση τηε εξέλιξηε των ερ
γασιών στιε υπό ανάπτυξη οικοδομέε.
Σύμφωνα με τη ΕιηΌήΒηΙτ, οι δυνητι
κοί αγοραστέε στρέφονται κυρίωε σε
ακίνητα παλαιά, μικρότερων επιφα
νειών, σε μεσαίου κόστουε περιοχέε,
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Πάντωε, θετικό μπορεί να θεωρηθεί το
γεγονόε ότι η πλειονότητα των νεόδ
μητων διαμερισμάτων προσφέρεται για
πώληση μόνο εφόσον έχει ολοκλη
ρωθεί η «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων χώρων, βάσει του σχετικού νό
μου του Υπουργείου Περιβάλλοντοε.

«Γενικότερα, παρατηρείται εξορθολογισμόε των ζητούμενων επιπέδων
τιμών στιε περισσότερο ακριβέε περιοχέε και σύγκλιση τω ν τιμών με περιοχέε ανάλογων ποιοτικών χαρα
κτηριστικών» αναφέρει η έρευνα.
Στον Δήμο Αθηναίων το απόθεμα νε
όδμητων κατοικιών είναι περιορισμέ
νο για την πλειονότητα των περιοχών.
Ο όγκοε των συναλλαγών κινείται σε
χαμηλά επίπεδα και πράξειε πραγμα
τοποιούνται σε περιπτώσειε που οι ζητούμενεε τιμέε παρουσιάζουν σημα
ντική υποχώρηση. Η αγορά των πα
λαιών διαμερισμάτων έχει σταματήσει
να ενισχύεται από τουε οικονομικούε
μετανάστεε σε σχέση με τα παλαιότερα
έτη. Στην πλειονότητα των περιοχών
τα επίπεδα τιμών σημείωσαν υποχώ
ρηση σε σχέση με το 2009 σε ποσοστό
2% - 9% ανάλογα με την περιοχή.
Αντίστοιχα, οι περιοχέε των βορεί
ων προαστίων συνεχίζουν να χαρα
κτηρίζονται από σταθερό απόθεμα κα
τοικιών μεγάλων επιφανειών, κυρίωε
ωε αποτέλεσμα τηε άρνησηε πολλών
κατασκευαστών να προβούν σε μείωση
των απαιτήσεών τουε. Οι μεγαλύτερεε
υποχωρήσειε των ζητούμενων τιμών
σημειώθηκαν στην Κηφισιά, τη Νέα
Ερυθραία, τον Γέρακα, το Πάτημα Χα
λανδρίου, τη Νέα Φιλοθέη Αμαρουσί
ου, το Ψυχικό και τη Φιλοθέη. Η υ
ποχώρηση των τιμών που αφορά νεόδμητεε κατοικίεε διαμορφώνεται
στα επίπεδα του 4% -10%, σε σχέση
με το 2009, ανάλογα με την περιοχή,
ενώ στιε περιοχέε τηε Νέαε και Κάτω
Κηφισιάε σημειώθηκε υποχώρηση έ
ωε και 13%.
N. X. Ρ0ΥΣΑΝ0ΓΛ0Υ

Μέχρι την 1η Απριλίου θα μπορούν εκ
πρόσωποι τηε Αυτοδιοίκησηε και
τω ν Περιφερειών τηε χώραε να υπο
βάλουν πρόταση στη Γενική Γραμ
ματεία Τουρισμού για τη συμμετοχή
τουε στο Πρόγραμμα τηε Ευρωπαϊκήε
Επιτροπήε «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί
Αριστείαε».
Για το 2011 το θέμα του προγράμματοε είναι «Τουρισμόε και ανάπλαση περιοχών». Στο
πλαίσιο του προγράμματοε τα κράτη-μέλη καλούνται να
επιλέξουν έναν προορισμό εντόε των ορίων του οποί
ου έχει γίνει ανάπλαση ενόε χώρου-περιοχήε, ιστορικήε ή πολιτιστικήε σημασίαε και ο οποίοε μετά την α
νάπλαση λειτουργεί για το κοινό τουλάχιστον τα τε
λευταία δύο χρόνια. Για παράδειγμα, ωε προγράμματα
ανάπλασηε θεωρούνται η μετατροπή ενόε πρώην βιο
μηχανικού χώρου σε εκθεσιακό κέντρο και ενόε πρώ
ην εργοστασίου σε αίθουσα συναυλιών.
Οι νικητέε προορισμοί απ’ όλα τα συμμετέχοντα κρά
τη θα προβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των δρά
σεων προβολήε τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε.

Αντίστοιχα
κονδύλια με τον
προϋπολογισμό
του 2010 θα διατε
θούν για χην προ
βολή της χώρας και
την τρέχουσα σεζόν όπως δεσμεύθηκε ο υπουργός
Πολιτισμού και
Τουρισμού κ. Παύ
λος Γερουλάνος,
μιλώντας σε εκδή
λωση που πραγμα
τοποίησε το Ξενο
δοχειακό Επιμελη
τήριο Ελλάδας στο
Ηράκλειο της Κρή
της. Η τομεάρχης
Τουριστικής Ανά
πτυξης της Νέας
Δημοκρατίας κ.
Ολγα Κεφαλογιάννη που συμμετείχε
στην εκδήλωση δή
λωσε μεταξύ άλ
λων ότι η κυβέρνη
ση έχει βάλει τον
ελληνικό τουρισμό
σε μία περίοδο μα
κρύς απραξίας.

Δεν θα περικοτιοΰν
τα επιδόματα ΑμεΑ
Τη διαβεβαίωση του υπουργού Οι

κονομικών κ. Γ. Παπακωνστα
ντίνου ότι τα αναπηρικά επιδό
ματα δεν θα περικοπούν, εισέπραξε χθεε ο πρόεδροε τηε Εθνικήε Συνομοσπονδίαε Ατόμων
με Αναπηρία (ΑμεΑ) κ. Γ. Βαρδακαστάνηε κατά τη διάρκεια
τηε χθεσινήε συνάντησήε τουε.
Επίσηε, συμφωνήθηκε η δημι
ουργία επιτροπήε με τη συμμε
τοχή τηε συνομοσπονδίαε, που
θα εκτιμήσει το κόστοε διαβίωσηε των ΑμεΑ στην Ελλάδα και
βάσει τηε οποίαε θα τεθούν και
τα εισοδηματικά κριτήρια και να
εντοπιστούν οι προκλητικέε περιπτώσειε. Παράλληλα, στο νο
μοσχέδιο για τα τυχερά παιγνί
δια θα προβλέπεται ειδικόε πόροε από τα έσοδα του κράτουε
για προγράμματα στήριξηε των
ΑμεΑ. Μεταξύ άλλων, συμφω
νήθηκε να εξετασθεί και το ζή
τημα τηε νέαε επιδοματικήε πολιτικήε για τα ΑμεΑ για την πε
ρίοδο μετά το 2012.

Πρόγραμμα επιδότησης
ενοικίου από τον ΟΕΚ
Από τις 28 Μαρτίου 2011 και με νέα κριτήρια επιλογήε ερ-

γοποιείται ξανά το πρόγραμμα επιδότησηε ενοικίου που
είχε διακοπεί από τον Οργανισμό Εργατικήε Κατοικϊαε τον
Ιούλιο του 2010. Ταυτοχρόνωε, εντόε των προσεχών η
μερών θα ανακοινωθούν οι προϋποθέσειε για τη δυνα
τότητα ευνοϊκήε ρύθμισηε αναφορικά με ληξιπρόθεσμεε
οφειλέε των δικαιούχων του ΟΕΚ για δάνεια ή εργατικέε
κατοικίεε. Την εκκίνηση του προγράμματοε επιδότησηε
ενοικίου 2011 που έχει έτοε αναφοράε το 2009 με διάστημα
υποβολήε αιτήσεων από την 28η Μαρτίου 2011 έωε την
1η Ιουλίου 2011, καθώε και του κατασκευαστικού και με
λετητικού προγράμματοε με έναρξη δημοπρατήσεων α
πό τον Μάρτιο 2011 ανακοίνωσε χθεε το Δ. Σ. του οργα
νισμού, προαναγγέλλονταε πωε η ενεργοποίηση του δανειοδοτικού προγράμματοε θα γίνει μέχρι την 30ή Ιουνίου
με την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Σύμ
φωνα με την ανακοίνωση του ΟΕΚ, το ύψοε του νέου προγράμματοε επιδότησηε ενοικίου ορίζεται στα 110 εκα
τομμύρια ευρώ. Το γενικό εισοδηματικό κριτήριο διατη
ρήθηκε στο ποσό μέχρι 12.000 ευρώ για την ένταξη στο
πρόγραμμα. Αυξημένο ποσό επιδότησηε προβλέπεται για
εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ. Για δικαιούχο με οικογέ
νεια αλλά χωρίε παιδιά και με εισόδημα α) έωε 6.000 ευ
ρώ το επίδομα ανέρχεται στα 125 ευρώ ανά μήνα, β) Εάν
το εισόδημα κυμαίνεται από 6.001 έωε 9.000 ευρώ το πο
σό επιδότησηε θα είναι 105 ευρώ ανά μήνα, και γ) θα κα
τέρχεται στα 85 ευρώ τον μήνα εάν το εισόδημά του εί
ναι από 9.001 έωε - 12.000 ευρώ.

Απολογισμός της κρίσης,
ένα χρόνο μετά
Ημερίδα με θέμα «Η Ελλάδα σε κρίση ένα χρόνο μετά:
Απόλογισμόε και Προοπτικέε» διοργανώνει το Πανε
πιστήμιο Πειραιώε. Η ημερίδα διοργανώνεται από το Πρό
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επι
χειρήσεων για Στελέχη (MBA Executive) του Τμήματοε
Οργάνωσηε και Διοίκησηε Επιχειρήσεων του Πανεπι
στημίου Πειραιώε. Στην ημερίδα θα συζητηθούν τα αί
τια που οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή δύσκολη θέ
ση, οι προοπτικέε, καθώε και οι προτάσειε πολιτικήε για
τη ν ταχύτερη έξοδο από την κρίση. Στην ημερίδα θα
μιλήσουν ο κ. Αθανάσιοε Κουρεμένοε, καθηγητήε του
Πανεπιστημίου Πειραιώε, ο κ. Νότηε Μηταράκηε, αναπληρωτήε υπεύθυνοε Τομέα Πολιτικήε Ευθύνηε τηε
Οικονομίαε - Νέα Δημοκρατία, Βύρων Μπαλλήε, αναπληρωτήε διευθύνων σύμβουλοε τηε Eurobank EFG, η
κ. Μιράντα Ξαφά, σύμβουλοε επενδύσεων τηε IJ
Pertner8, και ο κ. Ιωάννηε Στουρνάραε, γενικόε διευθυντήε του ΙΟΒΕ. Τον συντονισμό τηε εκδήλωσηε και
τηε συζήτησηε που θα ακολουθήσει θα έχει ο κ. Νικόλαοε Φίλιππαε, καθηγητήε του Πανεπιστημίου Πειραιώε. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στιε
18.30 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία».

