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ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1,1% ΤΟ 2012

Υφεση 3% και 
ανεργία 14,8% φέτος 
προβλέπει το ΔΝΤ
Επιστροφή στην ανάπτυξη το 2012 προβλέπει για την Ελλάδα το ΔΝΤ, 
ενώ  απαισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις του για την ανεργία > σελ. 4

«ΠΥΡΕΤΟΣ» ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 80 ΑΙΣ.

Η τρόικα φθάνει 
σήμερα στην Πορτογαλία 
για το Μνημόνιο
Με την άφιξη εκπροσώπων του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Κομισιόν ξεκι
νούν οι διαπραγματεύσεις για το πορτογαλικό Μνημόνιο > σελ. 5

Τολμηρές αποφάσεις από την κυβέρνηση υπό την πίεση των σεναρίων για αναδιάρθρωση του χρέους
a

Μέ φα-έκπληξη την Πέμππι
Σαρωτικές περικοπές σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ
Κατάλογος με 
ιδιωτικοποιήσεις στο 
Υπουργικό Συμβούλιο
Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει πλήρη λίστα 
με τις προς αποκρατικοποίηση επιχειρήσεις του Δη
μοσίου, η οποία θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμ
βούλιο της Πέμπτης. Σε αυτήν θα αναφέρεται ρητά 
ο χρόνος ιδιωτικοποίησης με έμφαση την περίοδο 
2011-2012, που αναμένονται έσοδα 15 δισ. ευρώ.

Τελεσίγραφο τρόικας 
για επίσπευση 
του νέου μισθολογίου
Ασφυκτικές είναι οι πιέσεις από την τρόικα στην κυ
βέρνηση να προχωρήσει σε γενναίες περικοπές δαπα
νών με έμφαση στις ΔΕΚΟ. Σε αυτές θα περιλαμβάνο
νται η επίσπευση της καθιέρωσης του ενιαίου μισθο
λογίου, οι περικοπές φοροαπαλλαγών, κοινωνικών 
επιδομάτων και δαπανών για υγεία και εξοπλιστικά.

Οι ανακοινώσεις της προσεχούς Πέ
μπτης για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμ
μα, τις αποκρατικοποιήσεις και τα νέα 
μέτρα για  το 2011, σκοπό έχουν να 
εκπλήξουν ευχάριστα τις αγορές και 
να  διαψεύσουντα σενάρια για αναδι
άρθρωση του χρέους. Η 15η Μαΐου 
είναι ημερομηνία-ορόσημο για την 
κυβέρνηση, αφού τότε η Βουλή θα 
κληθεί να  επικυρώσει τις μεθαυρια- 
νές κρίσιμες αποφάσεις του Υπουρ
γικού Συμβουλίου > σελ. 3 -5

Ν.ΝΑΝ0Π0ΥΛ0Σ

Μεταρρυθμιστικό 
«σοκ» χρειάζεται 
η οικονομία
©  Χαρακτήρισε τη 15η Απριλίου 

ω ς κρίσιμο ορόσημο για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας

Υπέρ της δρομολόγησης μεταρρυθ
μίσεων «σοκ » για την οικονομία, 
προκειμένου να αιφνιδιάσουμε θετι
κά τις αγορές, τάχθηκε ο διευθύνων 
σύμβουλος της Eurobank > σελ. 6

ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΦΠΑ

Εχετε email στον 
υπολογιστή σας 
από την εφορία
©  Ειδοποιήθηκαν 18.000 επιχειρή

σεις και επαγγελματίες που «ξέχα- 
σαν» να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ

Με μήνυμα στον υπολογιστή 18.000 
φορολογούμενοι καλούνται εντός 
10 ημερών να υποβάλουν δηλώσεις 
ΦΠΑ. Για όσους δεν το πράξουν, ο υπο
λογισμός θα γίνει τεκμαρτά > σελ. 11

Η «μαύρη τρύπα» στις εισπράξεις έφθασε το 1,38 δισ. ευρώ

Μεγάλη υοτέρηοη 
οτα έοοδα α’ τριμήνου
© «Σανίδα σωτηρίας» του προϋπολογισμού αποτέλεσε για ακόμη μία φορά 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αύξηση εσόδων 121,3%

Σε τεντωμένο σχοινί κινείται η ε- κών να ετοιμάζεται να λάβει πρό- πάρχει υστέρηση εσόδων 1,38 δισ. 
κτέλεση του προϋπολογισμού για σθετα μέτρα. Σύμφωνα με τα προ- Ωστόσο, λόγω  Π ΔΕ το έλλειμμα 
το2011,μετουπουργείοΟικονομι- σωρινά στοιχεία, το α' τρίμηνο υ- κινείται εντός του στόχου > σελ. 7

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των εμπορευμάτων

Οι ψίθυροι για το χρέος
βουλίαξαν το Χ.Α.
© Νέο ρεκόρ των τελευταίων 31 ετών καταγράφηκε για την 

τιμή του χρυσού που έφθασε τα 1.476,21 δολ. ανά ουγκιά
Η συνέχιση της φημολογίας για πι- πεζικές μετοχές, συμπαρασύροντας 
θανή αναδιάρθρωση του ελληνικού σε κάμψη 2,57% και το Γ ενικό Δείκτη 
χρέους ήταν ικανή να  πιέσει τις τρα- του Χρηματιστηρίου > σελ. Α1

Χρηματιστήριο Αθηνών
Η πορεία του Γενικού Δείκτη
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Ευνοϊκή  
ρύθμιση για  
χρέη 7 0 0 .0 0 0  
οφ ειλετώ ν  
στα ταμεία
©  Δημιουργείται ενιαίος φορέας 

διαχείρισης για την κινητή 
περιουσία τω ν ταμείων

©  Μπαίνει τέλος στην υποχρεω
τική κατάθεση τω ν διαθεσίμων 
τω ν ταμείων στην Τράπεζα της 
Ελλάδας που στις 31/12/2010 
ανέρχονταν στα 15 δισ. ευρώ

Εγκύκλιο με την οποία δίνεται 
η δυνατότητα σε επιχειρήσεις - 
οφειλέτες τω ν  ταμείων να προ
χωρήσουν σε ευνοϊκή ρύθμιση 
με χαμηλότερες δόσεις, εξέδω 
σε ο αναπληρωτής υπουργός 
Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης. Η 
ρύθμιση αφορά ακόμη και αυ
τούς που χρωστούν εισφορές 
από την 1/1/2011 > σελ. 9



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Συνοχή 
ή διάλυση

Ασφαλώς περνούν δύσκολες ώρες χιλιάδες 
πολίτες καθώς για πολλούς εξ αυτών η 

καθημερινότητα είναι ένας Γολγοθάς. Ολοι 
αυτοί οι άνθρωποι είναι συνήθως οι αθόρυβοι, 
που βιώνουν το δράμα τους χωρίς να γίνετα ι 
συχνά αντιληπτό. Υπάρχουν όμως και εκείνοι 
που με προκλητικό τρόπο φωνάζουν δυνατά 
για να επιβάλουν αυτό που νομίζουν ότι είναι 
το δίκιο τους.

Τέτοιες περιπτώσεις συχνά προσλαμβάνουν 
χαρακτήρα ανομίας και αυτοδικίας ενώ, άλλο
τε, στο όνομα της διεκδίκησης γίνονται εγκλή
ματα. Περιστατικά όπως το χθεσινό με τον  
πυροβολισμό σε βάρος του ελεγκτή εισιτηρίων 
ή της επίθεσης στην Τροχαία Κορίνθου, κανο
νικά θα έπρεπε να σημάνουν συναγερμό τω ν  
αρχών αλλά και όχι μόνον αυτών.

Τα δείγματα της διαβόητης απειθαρχίας 
κυοφορούνται μήνες και τυγχάνουν πολιτικής- 
ηθικής κάλυψης από συγκεκριμένους πολιτι
κούς χώρους στο όνομα της δήθεν αντίστασης 
στο... σύστημα, πυροδοτώντας έτσι φαινόμενα 
ασυδοσίας. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει μια ι
διότυπη σιωπή και έχει αποδεχθεί την ατιμω
ρησία περίπου ως δεδομένη κατάσταση, γεγο
νός που πολλαπλασιάζει τα κρούσματα.

Με δεδομένη τη σκληρή οικονομική πολιτι
κή και τις πιέσεις που δέχεται το εισόδημα ε
κατομμυρίων πολιτών, πάντα θα υπάρχει μια 
δικαιολογία για να στηριχθεί η αυθαιρεσία και 
η αυτοδικία. Με αυτές τις παρεκτροπές όμως 
η κοινωνία οδηγείται στη διάλυση και ενδεχο
μ ένως να φθάσουμε σε ακραία φαινόμενα 
χωρίς επιστροφή. Είναι καιρός να υπάρξουν 
τώρα πρωτοβουλίες για να μην ξεφύγει άλλο η 
κατάσταση και η κοινωνία  μετεξελιχθεί σε 
ζούγκλα, όπου ο καθένας θα διεκδικεί με όποιο 
τρόπο νομίζει ότι θεωρεί ω ς δίκαιο και δικαί
ωμά του.

0 τόπος έχει περάσει και χειρότερες ημέρες 
αλλά η αίσθηση της αλληλεγγύης δεν εγκατέ- 
λειψε τους πολίτες, παρά τις ακρότητες που 
υπήρξαν κατά καιρούς. Σήμερα είναι επιβεβλη
μένη η επιστροφή στην κοινή λογική και η 
δημόσια καταδίκη φαινομένων βίας που μας 
πάνε πολύ πίσω και υποσκάπτουν την απειλού
μενη πανταχόθεν κοινωνική συνοχή.
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αΤΗ
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Ανθούσης οσίας, Ακακίου καοσοκαλυβίτου 

Ο ΜΗΝΑΣ: 4ος Ο ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 15η 
«ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ: 5.55 «Δ Υ Σ Η  ΗΛΙΟΥ: 18.58 Ο Σελήνη 9 ημερών

^  ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Σήμερα
κυκλοφορούν τα Ζ Υ Γ Α

[Το βαρόμετρο της ημέρας]
ΣΕΝΑΡΙΑ
Λίγα 24ωρα πριν από την ανακοίνωση 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου εξυγίανσης 
της ελληνικής οικονομίας φουντώνουν 
τα σενάρια για αναδιάρθρωση του ελλη
νικού χρέους. Σελ.4 - 5

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σε μεταρρυθμίσεις - σοκ άμεσα προτρέ
πει την κυβέρνηση ο διευθύνων σύμβου
λος του Ομίλου EFG Eurobank Ν. Νανό- 
πουλος. Σελ.6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μαύρη τρύπα 1,536 δια. ευρώ παρουσι
άζει στο πρώτο τρίμηνο του έτους ο 
προϋπολογισμός. Σελ.7

ΕΠΙΤΟΚΙΑ
Σε στενό κλοιό μπαίνουν οι δανειολήπτες 
στεγαστικών, επιχειρηματικών και κατα
ναλωτικών δανείων μετά την πρώτη από

Κινδυνεύουμε να πέσουμε 
σαν «ώριμα φρουτάκια»

Ο ημερήσιος

[θα συμβούν σήμερα]
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία
[0 9 :0 0 ]  Δημοσιο
ποίηση τελικών στοι
χείων Μαρτίου για τον 
πληθωρισμό.

[1 2 :0 0 ] Δημοσιοποί
ηση της έκθεσης ΖΕ\Λ/ 
για το οικονομικό κλί
μα το Μάρτιο.

ΗΠΑ
[1 5 :3 0 ] Δημοσιοποί
ηση στοιχείων Φε
βρουάριου για το ισο
ζύγιο εμπορικών συ
ναλλαγών καθώς και 
για τις τιμές εισαγόμε- 
νω ν  και εξαγόμενων 
προϊόντων.

[2 3 :0 0 ] Δημοσιοποί
ηση στοιχείων Μαρτί
ου για τον προϋπολο
γισμό της ομοσπονδι
ακής κυβέρνησης.

τις διαδοχικές αυξήσεις του βασικού ε
πιτοκίου από την ΕΚΤ. Σελ.8

ΤΑΜΕΙΑ
Ποιοι και πώς μπορούν να ρυθμίσουν τα 
χρέη προς τα ταμεία. Εγκύκλιος - οδηγός 
του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας Γ. 
Κουτρούμανη. Σελ.9

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» για την άμε
ση καταβολή του ΦΠ Α άρχισε να στέλνει 
η εφορία σε επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες που «ξέχασαν» να υπο
βάλουν στο πρώτο δίμηνο του έτους 
περιοδικές δηλώσεις. Σελ.11

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Για πρωτόγνωρο ρεζιλίκι της κυβέρνησης 
έκανε λόγο η ΝΔ για τα όσα συνέβησαν 
στην ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ στο- 
χοποιώντας τον Γ. Παπακωνσταντίνου.

Παράλληλα στήριξε απόλυτα τον Π. 
Ψωμιάδη. Σελ.51

ΕΣΠΑ
Εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ το 
έργο που αφορά την αποπεράτωση της 
ηλεκτροκίνησης της διπλής σιδηροδρο
μικής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ - Κιάτο. 
Σελ.53

ΠΑΙΔΕΙΑ
Αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις 
προβλέπει ν/στου υπουργείου Παιδείας: 
περιορίζονται οι μετεγγραφές παιδιών 
τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών 
και καταργείται η κατηγορία υποψηφίων 
του 10%. Σελ.55

ΛΙΒΥΗ
Νέα δεδομένα στη Λιβύη από την πρό
ταση της Αφρικανικής Ένωσης για εκε
χειρία. Αποδέχεται ο Καντάφι. Σελ.60

ο καιρός

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσική
[2 0 :3 0 ] Μια επιλογή τρα- 
γουδιών από τον χώρο της 
μελοποιημένης ποίησης 
ω ς ύμνος στην Πόλη, στον 
Πολίτη, στον Πολιτισμό με 
τη Νένα Βενετσάνου 
(«Μ έγαρο Μουσικής Αθη
νώ ν »).

[2 0 :3 0 ] Η παιδική- 
νεανική χορωδία 
«Rosarte» σε έργα Britten, 
Pergolesi, Bach με ελεύθε
ρη είσοδο («Ινσ τιτού το  
Goethe», Ομήρου 14-16).

ΣΗΜΕΡΑ
Αίθριος με τοπι
κές νεφώσεις 
στη βόρεια Ελ
λάδα. Αίθριος 
στη δυτική και 
κεντρική Ελλά
δα, το Αιγαίο και 
την Κρήτη.

ΑΤΤΙΚΗ 
Γενικά αίθριος 
με λίγες νεφώ 
σεις το μεσημέρι 
και το απόγευμα.
Ανεμοι αρχικά 
ασθενείς και 
βαθμιαία δυτικοί 
νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ 
και πρόσκαιρα 6. Η θερμοκρα
σία από 9 έως 21 βαθμούς. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Γενικά αίθριος και το απόγευμα

ΕΥΡΟΠΗ Βροχές 
στα βόρεια, βορειοα
νατολικά, βορειοδυ
τικά και κεντρικά. 
Αραιές νεφώσεις 
στα κεντρικά και 
νότια. Αίθριος στα 
νοτιοδυτικά. «

12?C-20°C 3-4

τοπικές νεφώσεις. Ανεμοι βο
ρειοδυτικοί 4 μποφόρ και από 
το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί 
4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυ
μανθεί από 7 έως 20 βαθμούς.
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Στα δυτικά και βόρεια λίγες νεφ ώ 
σεις με τοπικές βροχές. Στα υπόλοι
πα γενικά αίθριος.

Αμστερνταμ 6°/10°

Βερολίνο 4°/12°

Βιέννη 80/19°

Βουδαπέστη 9ο/2ΐ°

Βουκουρέστι 20/170

Βρυξέλλες 5°/11°

Ελσίνκι 0°/2°

Λισαβόνα 120/27°

Λονδίνο 3°/14°

Μ αδρίτη 8°/24°

Μόσχα -3°/2°

Παρίσι 6°/16°
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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Με ανυποχώρητη γραμμή για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου ξεκαθάρισε 
πως η ψηφοφορία στις 15 Μαΐου για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής θα γίνει με απλή 
πλειοψηφία. «θέλω να πιστεύω ότι μέχρι εκεί θα έχουμε πείσει και άλλους. Αλλά είτε γίνει αυτό είτε δεν γίνει, 

εμείς προχωράμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός δίνοντας το στίγμα των προθέσεων του.

ΓΡΑΜΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Η 15η Μαϊου, «μητέρα των μαχών» 
για την προώθηοη μεταρρυθμίοεων
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΥΠΑ

Σε μια ημερομηνία, σ τις 15 
Μαΐου, τα «ποντάρει» όλα ο 
Γ. Παπανδρέου. Τότε, η Βου

λή θα αποφασίσει σε μία αποφασι
στική ψηφοφορία για το μεσοπρόθε
σμο πρόγραμμα δημοσιονομικής 
στρατηγικής, το σχέδιο αποκρατικο
ποιήσεων και τα μέτρα που απαιτού
νται για  να  «κλείσουν» σύμφωνα με 
το Μνημόνιο το 2010 και το  2011. Τη 
«γραμμή» της επιμονής στις μεταρ
ρυθμίσεις έδωσε ο χθες ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος το 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Α θηνώ ν 
(ΒΕΑ), όπου παρακολούθησε την 
παρουσίαση της «Υπηρεσίας μιας 
Στάσης» για την Ιδρυση Επιχείρησης 
σε Μία Μέρα - Ενα Σημείο. «Καταρ
ρίπτουμε για  μία ακόμα φορά έναν 
μύθο ότι, στην Ελλάδα, δεν μπορού
με να  κάνουμε μεγάλες αλλαγές» 

υπογράμμισε με νόημα 
και προσέθεσε: «Αυτή 
είναι μια μεγάλη αλλα
γή, όσο απλή κι αν α- 
κούγεται. Ακριβώς αυ
τή η απλοποίηση σπάει 
το  παλιό σύστημα, το 
πελατειακό, το γραφει
οκρατικό, το  αδιαφα
νές, που ταλαιπωρεί τον 
Ελληνα πολίτη».

Εν τω  μεταξύ:
Ο  Ε δω σε  ε ν το λή  

στον Γ. Παπακωνστα
ντίνου να  διορθώσει το 

νομοσχέδιο  γ ια  τα  «φρουτάκ ια », 
σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις 
τω ν  βουλευτών του ΚΤΕ Οικονομι
κώ ν που το  απέρριψαν. Η κυβέρνη
ση αποφάσισε να  μη δώσει πολιτική 
συνέχεια στο θέμα, διαψεύδοντας 
σενάρια ανασχηματισμού και εκλο
γών. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος μίλησε για  βελτιώσεις και 
στήριξε τον ρόλο τω ν  βουλευτών. 
«Υπάρχει ένα θέμα αρμονίας κυβερ
νητικής, όπου εκεί παίζουν και οι 
προσωπικές ικανότητες του καθε- 
νός. Οταν ένα βιολί δεν παίζει σωστά, 
σου χαλάει την ορχήστρα» παραδέ
χθηκε ο Θ. Πάγκαλος. Ο αντιπρόε
δρος της κυβέρνησης άσκησε κριτι

κή και στον τρόπο με τον  οποίο πο
λ ιτεύοντα ι ορ ισμένοι βουλευτές: 
«Υπάρχει μία τάση να  δέχονται με
ρικοί με μεγάλη ευκολία τις οποιεσ- 
δήποτε πιέσεις που ασκούνται πάνω 
τους από κάποιο τμήμα της λαϊκής 
βάσης. Και υπάρχουν και υποκρι
τές». «Υπήρξε πραγματικά μια πολύ 
έντονη συζήτηση και διατυπώθηκαν 
παρατηρήσεις επί ενός νομοσχεδίου. 
Από αυτό το σημείο, όμως, μέχρι να 
φτάσουμε στο ότι θα πέσει η κυβέρ
νηση υπάρχει χάος» τόνισε, μ ιλώ
ντα ς  στο  ρα δ ιόφ ω νο  τη ς N E T  ο 
γραμματέας της Κ.Ο., Β. Εξαρχος. 
«Ο ι βουλευτές του Π ΑΣΟ Κ  εκφρά
ζουν τις απόψεις τους μεν, στηρίζουν 
και θα στηρίζουν την κυβέρνηση δε» 
προσέθεσε ο Δ . Λ ιντζέρης.

β Σήμερα, ο πρωθυπουργός θα 
μοιράσει την ημέρα του μεταξύ Β. 
Ρομπάι και υπουργών, τους οποίους 
θα φωνάξει σε διαδοχικά τετ α τετ. 
Από το  Μαξίμου τα  κυβερνητικά 
στελέχη θα κατευθύνονται στη Βουλή, 
καθώς έχουν προγραμματιστεί συνε
δριάσεις τω ν  περισσότερων ΚΤΕ. Ο

πρόεδροςτης Ε.Ε. θα συναντηθεί επί
σης στις 4.30 μ.μ. με τον πρόεδρο της 
Ν Α  Αντώνη  Σαμαρά. Εντός της εβδο
μάδας ενδέχεται να  συνεδριάσει η 
Κ.Ο., ενώ  Τετάρτη ή Πέμπτη θα ενη
μερωθεί τα υπουργικό συμβούλιο για 
την οικονομική πολιπκή από τον Γ. 
Παπακωνσταντίνου.

ΦΗΜΟΛΟΓΙΑ »  Παράλληλα, η κυ
βέρνηση δίνει τη μάχη με τις φήμες 
για  αναδιάρθρωση, ανασχηματισμό 
και εκλογές, φήμες που εντείνουν 
το  πρόβλημα τω ν  καθυστερήσεων 
και τη ν  απειλούν με καθήλωση. 
«Ε ίνα ι πράγματι εγκληματικό για  
τη χώρα να  γίνοντα ι αυτές οι ανα
λύσεις και αυτές οι αναφορές από 
παράγοντες της εσωτερικής πολιτι
κής, της οικονομικής και κο ινω ν ι
κής ζωής πολλές φορές, όπου πραγ
ματικά δημιουργούν έναν τρόμο α
νάμ εσα  στους Ε λλη νες  πολίτες, 
περί δήθεν εκλογώ ν, περί δήθεν 
αναδιάρθρωσης, περί δήθεν ανα
σχηματισμού, περί δήθεν χρεοκοπί
ας, περί δήθεν κλεισ ίματος τω ν

τραπεζών κάτι που η κυβέρνηση και 
ο ελληνικός λαός, δεν συμμερίζο
ντα ι» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γ. 
Πεταλωτής, μ ιλώντας για  σενάρια 
επιστημονικής φαντασίας.

ΑΠΕΡΓΙΑ »  Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Χρ. Πρω- 
τόπαπας: «Επιχείρησαν κάποιοι με 
την ευκαιρία της απεργίας σας να 
δημιουργήσουν μια τέτο ια  εικόνα 
διασποράς φημολογιών, ακούσαμε 
τα  πάντα. Ακούσαμε από το γεγονός 
ότι ο πρωθυπουργός -το γεγονός... 
τη φήμη, διότι ήταν ψευδής- έχει 
πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατί
ας, μέχρι ότι πέφτει η κυβέρνηση, 
μέχρι ότι υπογράφεται η αναδιάρ
θρωση, μέχρι ό,τι φανταστείτε». Με 
τη ν  ευκαιρία, ξεκαθάρισε πως η 
ψηφοφορία στις 15 Μαΐου θα γίνει 
με απλή πλειοψηφία. «Θ έλ ω  να  
πιστεύω ότι μέχρι εκεί θα έχουμε 
πείσει και άλλους. Α λλά  είτε γ ίνε ι 
αυτό είτε δεν  γ ίνε ι εμείς προχωρά
με», κατέληξε.

«Οι βουλευ
τές ίου ΠΑΣΟΚ 

εκφράζουν τις από

ψεις τους μεν, 

στηρίζουν και θα 

στηρίζουν την κυ

βέρνηση δε», 

δήλωσε ο βουλευ

τής Δ. Λιντζέρης

Συναντήσεις 
αλλά και 

αποφάσεις
Ο  Ο Γ. Παπανδρέ
ου εδωσε εντολή
στο Γ. Παπακωνστα
ντίνου να διορθώ
σει το νομοσχέδιο 
για τα «φρουτάκια», 
σύμφωνα και 
με τις παρατηρή
σεις των βουλευ
τών του ΚΤΕ Οικο
νομικών που το 
απέρριψαν.

Ο  Σήμερα, ο πρω
θυπουργός θα μοι
ράσει την ημέρα 
του μεταξύ Β. Ρο- 
μπάι και υπουργών, 
τους οποίους θα 
φωνάξει σε διαδο
χικά τετ α τετ. Από 
το Μαξίμου τα κυ
βερνητικά στελέχη 
θα κατευθύνονται 
στη Βουλή, καθώς 
έχουν προγραμμα
τιστεί συνεδριάσεις 
τω ν περισσότερων 
ΚΤΕ.

Ο  Εντός της εβδο
μάδας ενδέχεται 
να συνεδριάσει η 
Κ.Ο., ενώ Τετάρτη ή 
Πέμπτη θα ενημε
ρωθεί το Υπουργικό 
Συμβούλιο για την 
οικονομική πολιτική 
από τον Γ. Παπα
κωνσταντίνου.
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2
ΕΠΙΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΝΤ

Ανάπτυξη 1,1% 
ίο 2012 για 
την Ελλάδα

«Η  Ελλάδα, η Ιρλανδία και η 
Πορτογαλία εφαρμόζουν πολύ 
δύσκολα προγράμματα δημοσιο
νομικής προσαρμογής» δήλωσε 
χθες αξιωματούχος του Δ Ν Τ  το
νίζοντας πως ειδικά το ελληνικό 
και το πορτογαλικό πρόγραμμα 
βασίζονται σιην υπόθεση πως οι 
δύο χώρες θα εκπληρώσουν ης 
υποχρεώσεις τους. Το Ταμείο 
προβλέπει «επιστροφή» της Ελ
λάδας σιην ανάπτυξη το 2012 με 
αύξηση του ΑΕΠ 1,1%, από ύφε
ση 3% φέτος και άνοδο της ανερ
γίας στο 15% την ίδια χρονιά, α
πό 14,8% φέτος. Ειδικότερα, 
χθες το Δ Ν Τ  στο πλαίσιο έκθε
σης για την παγκόσμια οικονο
μία, αναφέρει πως το ΑΕΠ στην 
Ελλάδα θα επιστρέφει σε θετικό 
έδαφος, με αύξηση 1,1% το 2012, 
από ύφεση 3% φέτος, ενώ  προ
βλέπει μικρή βελτίωση στο ισο
ζύγιο πληρωμών καθώς εκημά 
πως το έλλειμμα φέτος θα μειω
θεί στο 8,2% του ΑΕΠ, από 10,4% 
πέρσι και θα υποχωρήσει περαι
τέρω στο 7,1% το 2012. Παράλλη
λα όμως «ανεβάζει» την ανεργία 
στην Ελλάδα στο 14,8% φέτος, α
πό 12,5% πέρσι και στο 15% το 
2012, ενώ  προβλέπει αποκλιμά- 
κωση του πληθωρισμού στο 0,5% 
το 2012 από 2,5% σε μέσα επίπε
δα φέτος.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΟΣΑ

Μείωοη ποοοοτών 
του Δημοοίου 
οτις ΔΕΚΟ

Σε νέες συστάσεις για ριζικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
προχωρεί και ο ΟΟΣΑ ζητώ
ντας, μεταξύ άλλων, πωλήσεις 
ποσοστών σε εισηγμένες ΔΕ 
ΚΟ, μείωση τω ν  αποζημιώσεων 
για απολύσεις και καταπολέμη
ση της φοροδιαφυγής. Ο ΟΟΣΑ 
ζητά μείωση τω ν ποσοστών του 
Δημοσίου σε εισηγμένες Δ Ε 
ΚΟ, εφαρμογή του νόμου για τα 
κλειστά επαγγέλματα, πλήρη ε
φαρμογή του συνταξιοδοτικού 
και διασφάλιση ότι τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί επαρκούν για τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά 
του, διεύρυνση της φορολογι
κής βάσης, πάταξη της φοροδια
φυγής και μείωση τω ν  φορολο
γικών βαρών όταν οι δημοσιο
νομικοί στόχοι επιτευχθούν, εν
δεχομένως μέσω περικοπών 
στις δαπάνες για τη Δημόσια 
Διοίκηση.

Στην πρώτη γραμμή του νέου «πακέτου» βρίσκονται μαζικές πωλήσεις εισηγ

μένων εταιρειών και ακινήτων του Δημοσίου, με ένα «βαρύ» πρόγραμμα 15 δισ. 
ευρώ έως το 2013, αλλά και νέες περικοπές δαπανών με επίσπευση της εφαρμο
γής του ενιαίου μισθολογίου, πιθανή επέκτασή του και στις ΔΕΚΟ, «μαχαίρι» στα 
κοινωνικά επιδόματα, τις φοροαπαλλαγές, τις δαπάνες για υγεία και εξοπλισμούς.

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Την Πέμπτη
ανακοινώνονται
μέτρα-έκπληξη

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΔΕΜΙΡΗ

Με την αβεβαιότητα στις 
αγορές να  επιτείνεται, 
όχι πλέον για  το  εάν, 

αλλά για  το  πότε και κυρίως το 
πώς η Ελλάδα θα αναδιαρθρώσει 
το χρέος της, η κυβέρνηση καλεί
ται να  αντιστρέφει το  κλίμα ανα
κοινώνοντας, έω ς  την Πέμπτη, 
πακέτο μέτρων με γεννα ίες περι
κοπές δαπανών και τολμηρές α
ποκρατικοποιήσεις. Τ ις τελευταί
ες μέρες με εντεινόμενο ρυθμό, 
«φουντώνουν» τα σενάρια παρα- 
σκηνιακών συζητήσεων στην Ε.Ε. 
για  το  πώς και εάν πρέπει να  επι- 
τραπεί ελεγχόμενη αναδιάρθρω
ση του ελληνικού χρέους. Τα  σε
νάρια αυτά διαψεύδονται μεν επι- 
σήμως, δημιουργούν όμως βαρύ 
κλίμα στην αγορά, λίγα  24ωρα 
πριν η ελληνική κυβέρνηση ανα
κοινώσει το  μεσοπρόθεσμο πλαί
σιο εξυγίανσης της οικονομίας: 
Σ τη ν πρώτη  γραμμή του νέου  
«πακέτου» είναι μαζικές πωλή- 
σεις εισηγμένων ετα ιρειώ ν και 
ακινήτων του Δημοσίου, με ένα 
«βαρύ» πρόγραμμα 15 δισ. ευρώ 
έω ς το 2013, αλλά και νέες  περι
κοπές δαπανών με επίσπευση της 
εφαρμογής του ενιαίου μισθολο
γίου, πιθανή επέκτασή του και στις 
ΔΕΚΟ , «μαχαίρι» στα κοινωνικά 
επιδόματα, η ς  φοροαπαλλαγές, 
τ ις  λ ε ιτου ργ ικ ές  δαπάνες, τ ις  
δαπάνες γ ια  υγεία και εξοπλι
σμούς. Σύμφωνα με ορισμένες 
πληροφορίες, το  πακέτο θα περι
λαμβάνει παρεμβάσεις αναπτυξι
ακού χαρακτήρα αλλά και ειδική 
ρύθμιση, ώστε κάποιες κατηγορί
ες συνταξιούχων να  μην απολέ- 
σουν το ΕΚΑΣ.

Οι ανακοινώσεις, καλούνται 
να  α να τρέψ ουν ένα  δύσκολο  
κλίμα, με την αγορά να  «στο ιχη

Τι λένε 
οι αγορές...

»  Ενδεικτική του 
κλίματος στις αγορές 
είναι χθεσινή ανάλυση 
του Ρθυτετε. Σύμφωνα με 
αυτή, έχει πλέον καταστεί 
ξεκάθαρο πως πλέον είναι 
θέμα του πότε και όχι του 
εάν η Ελλάδα θα 
αναδιαρθρώσει το χρέος 
της. Αναφέρει πως σε μία 
διετία τα δύο τρίτα του 
ελληνικού χρέους θα 
έχουν «μεταναστεύσει» 
στα χέρια της Ε.Ε. και του 
ΔΝΤ, οπότε εάν 
προσπαθήσει τότε η χώρα 
να κάνει αναδιάρθρωση 
τα περιθώρια ελιγμών θα 
είναι περιορισμένα. Ετσι, 
τάσσεται υπέρ συμφωνίας 
το νωρίτερο δυνατό με 
τους πιστωτές για ήπια 
αναδιάρθρωση τονίζοντας 
πως οι πολιτικοί μπορεί να 
λένε πως δεν υπάρχει 
θέμα, αλλά τελικά οι 
αγορές θα καθορίσουν τι 
θα συμβεί. Αναφέρει πως 
πολλοί αναλυτές θεωρούν 
πιθανότερη λύση 
εθελούσια πρόταση 
ανταλλαγής τίτλων με την 
οποία θα διατηρείται το 
κεφάλαιο, αλλά θα 
επιμηκύνει την ωρίμανση 
και θα μειώνεται το 
επιτόκιο.

ματίζει» δυνατά υπέρ μιας ήπιας, 
ο ικειοθελούς αναδιάρθρωσης, 
άμεσα. Αφορμή για  τη νέα  ανα
ζωπύρωση τω ν  σεναρίων, στάθη
κε καινούργιο δημοσίευμα του 
περιοδικού Der Spiegel: Σύμφω
να  με αυτό, στις 2 Απριλίου, σε 
τηλεδιάσκεψη επ ιτελών της Ευ
ρω ζώνης, στην οποία συμμετεί
χαν μεταξύ άλλω ν οι υπουργοί 
Ο ικονομικών της Γερμανίας και 
της Γαλλίας, ο πρόεδρος της ΕΚΤ 
και ο επίτροπος Ό λ ι Ρεν, μερίδα 
υπουργών Ο ικονομικών διατύ
π ω σε αμφ ιβολίες γ ια  το  αν η 
Ελλάδα μπορεί να  «σταθεί στα 
πόδια τη ς » και κυρίως να  επι
στρέφει στις αγορές το  2012.

ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΟΥΝ Στη βάση 
αυτή φέρεται να  τέθηκε ζήτημα 
αναδιάρθρωσης του ελληνικού 
χρέους, σε μία έντονη  συζήτηση 
με τους κ.κ. Τρ ισέ και Ρ εν  να 
τονίζουν πως το  πρόγραμμα της 
Ελλάδας εφαρμόζετα ι και δεν  
υπάρχει κ ίνδυνος αναδιάρθρω
σης. Ο κ. Τρισέ φέρεται μάλιστα 
να  εξέφρασε ανησυχίες για  
το ν  κίνδυνο «ν τόμ ινο » στα 
υπόλοιπα μέλη της Ευρω ζώ 
νης από μια τέτοια απόφαση, 
καθώς και για  η ς  επιπτώσεις 
στις τράπεζες που κατέχουν 
ελληνικά ομόλογα. Σύμφωνα 
με το Spiegel ο κ. Ρεν είπε την 
προηγούμενη εβδομάδα όη  η 
αναδιάρθρωση του ελληνικού  
χρέους, αν κάτι τέτοιο χρεια-

> «Οι εικασίες γύρω από την
επίλυση του προβλήματος 
χρέους της Ελλάδας και για 
το πότε θα επιστρέφει στις α
γορές δεν εξυπηρετούν σε 
τίποτα». «Είμαστε έτοιμοι α- 
νά πάσα στιγμή να βρούμε α
πό κοινού λύσεις σε νέα προ
βλήματα», είπε, σημειώνο
ντας, πάντως, πως δεν μπο
ρεί να πει με σιγουριά εάν η 
απόφαση για επιμήκυνση της 
περιόδου αποπληρωμής και η 
μείωση του επιτοκίου είναι 
αρκετά προκειμένου η Ελλά
δα να καταφέρει να καλύψει 
τις ανάγκες αναχρηματοδό- 
τησης τα ερχόμενα χρόνια.

στεί, δ εν  πρέπει να  συζητείται 
δημοσίως, απλά θα γίνει κάποια 
στιγμή.

Χθες ο εκπρόσωπος του Ολι 
Ρεν διέψευσε τα σενάρια περί α
ναδιάρθρωσης δηλώνοντας πως 
ο επίτροπος διαφωνεί με μία τέ
τοια λύση, αναγνωρίζοντας όμως 
πως συμμετέχει σε συζητήσεις, σε 
διάφορα επίπεδα, με πολλούς 
Ευρωπαίους υπουργούς για  το 
ζήτημα της Ελλάδας. Χωρίς να 
διαψεύσειτη διεξαγωγή της τηλε
διάσκεψης, ο εκπρόσωπος του Ο. 
Ρ εν  περιορίστηκε να  δηλώσει 
λακωνικά όη  απλώς δεν υπήρξε 
συνεδρίαση για την Ελλάδα, ενώ  
ερωτηθείς σχετικά μέσα στο Σαβ
βατοκύριακο τόν ιζε  πως «απο

κλείουμε την α- 
να δ ιά ρθρω -
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ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Ο «Η Ελλάδα ενδέχεται να 
χρειαστεί περισσότερο 
χρόνο για να αποπληρώσει 
τις ομολογιακές της 
υποχρεώσεις, σε μία 
αναδιοργάνωση που δεν θα 
κατηγοριοποιηθεί ως 
χρεοκοπία», δηλώνει ο γ.γ. 
του ΟΟΣΑ. Τονίζει δε πως 
το πρόγραμμα προσαρμογής 
μιας χώρας όπως η Ελλάδα 
είναι ιδιαίτερα επίπονο και 
εάν η αναδιοργάνωση των 
πληρωμών είναι αυτό που 
απαιτείται ώστε να 
αποδώσουν αυτές οι 
δύσκολες πολιτικές, τότε 
αυτό θα έπρεπε να γίνει.

Ο Αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους 
αναμένουν τα κορυφαία 
οικονομικά ινστιτούτα της 
Γερμανίας. Σύμφωνα με το 
ΡεωθΐΈ, ο κορυφαίος 
οικονομολόγος του 
γερμανικού Ινστιτούτου Ιίο, 
Κ. Οατεΐεπεθη, εκτίμησε 
πως θα υπάρξει 
αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέους, 
τονίζοντας πως το χρέος 
της Ελλάδας αυξάνεται 
ταχύτατα, ενώ  ο κίνδυνος 
για την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία δεν είναι το 
ίδιο υψηλός.

Ο Προειδοποίηση να ελέγξει 
τις δημόσιες δαπάνες, 
απηύθυνε στην ελληνική 
κυβέρνηση ο πρόεδρος του 
Συμβουλίου Υπουργών 
Οικονομικών της 
Ευρωζώνης, Ζ. Κ. Γιούνκερ. 
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε 
στην ανησυχία η Ελλάδα να 
μην καταφέρει να 
περιορίσει τη «μαύρη 
τρύπα» του 
προϋπολογισμού, ενώ 
υπενθύμισε στις ελληνικές 
αρχές το πόσο σημαντικό 
είναι να επιμείνουν στους 
δημοσιονομικούς στόχους 
τα επόμενα έτη.

ση, έχουμε συγκροτημένο σχέδιο 
που στηρίζεται σε επιμελή ανάλυ
ση της βιωσιμότητας του χρέους 
και δουλεύουμε πάνω σ' αυτό». 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε 
και ο πρόεδρος της ΕΚΤ κάνοντας 
λόγο για  σχέδιο που έχει την έ
γκριση τω ν  ευρωπαϊκών θεσμών 
και της διεθνούς κοινότητας και 
το οποίο εφαρμόζεται.

Από την πλευρά του ο πρώην 
ανηπρόεδρος της ΕΚΤ και νυν 
σύμβουλος της ελληνικής κυβέρ-

νησης κ. Λ. Παπαδήμος τάχθηκε 
κατά της αναδιάρθρωσης, εφόσον 
προβλέπει haircut γ ια  τους ιδ ιώ 
τες ομολογιούχους.

ΠΙΣΤΑ «Μ ιατέτοια  επιλογή δεν 
είναι ούτε επιθυμητή, ούτε ανα
γκ α ία », είπε, το ν ίζο ν τα ς  πω ς 
πρωτεύον στόχος για  την Ελλάδα 
είναι να  εφαρμόσει πιστά το  πρό
γραμμα εξυγίανσης, προκειμένου 
να  εξυπηρετήσει πιστά τις δανει
ακές της υποχρεώσεις. «Α ν  ανα-

λογιστεί κανείς το  μέγεθος του 
προβλήματος (της Ελλάδας) είναι 
καλύτερα τα επιπλέον διορθωτι
κά μέτρα να  ληφθούν νωρίτερα, 
παρά αργότερα», είπε, ενώ  ερω 
τηθείς σχεηκά, σε μια υποθετική 
επιλογή, μεταξύ haircut και οι- 
κειοθελούς συμφωνίας επιμήκυν
σης του χρέους με όρους που δεν 
έχουν ω ς αποτέλεσμα ουσιαστι
κές αλλαγές στην τρέχουσα αξία 
τω ν  χρεογράφων, τάχθηκε υπέρ 
του δεύτερου.
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Εναρξη διαπραγματεύσεων για το πορτογαλικό μνημόνιο

Στη Λιοαβόνα η τρόικα

Εκπρόσωποι της τρό ικας 
αναμένονταν σήμερα το  
πρωί στη Λισαβόνα, προ

κειμένου να  ξεκινήσουν διαπραγ
ματεύσεις γ ια  το  πορτογαλικό 
Μνημόνιο, που θα συνοδεύσει το 
«π α κ έτο » βοήθειας 80-90 δισ. 
ευρώ. Επισήμως οι διαπραγμα
τεύσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 
και αναμένεται να  ολοκληρω 
θούν πριν από τα  μέσα Μαΐου. 
Χθες, ο επικεφαλής της δεξιάς 
αντιπολίτευσης, Π έδρο Κοέλο, 
που προηγείται στις δημοσκοπή
σεις ενόφ ει τω ν  εκλογών της 5ης 
Ιουνίου, έκανε έκκληση να μην 
ακολουθηθεί το  παράδειγμα της 
Ιρλανδίας, όπου η απερχόμενη 
κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε το 
Μνημόνιο και αυτή που προέκυ-

ψε από η ς  εκλογές κλήθηκε να  
το  εφαρμόσει. «Κάποια  από τα 
μέτρα θα πρέπει να αποφασιστούν 
από την επόμενη κυβέρνηση, ώ 
στε να  αντανακλούν τη στρατηγι
κή που θα επιλέξουν οι Π ορτογά
λοι στις κάλπες», δήλωσε χαρα
κτηριστικά.

Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα 
αναμένεται να  συμμετάσχουν στις 
διαπραγματεύσεις επιδιώκοντας 
να  υπάρξει συμφωνία αλλά και 
να  φανεί στους ψηφοφόρους ότι 
τα προγράμματά τους διαφέρουν 
σε ουσιαστικά σημεία. Το  κυβερ- 
ν ώ ν  κεντρώο κόμμα επιχειρεί να  
παρουσιάσει την προσφυγή στο 
Μηχανισμό Στήριξης ω ς αποτέ
λεσμα της καταψήφισης τω ν  μέ
τρ ω ν  λιτότητας, ώστε να  καρπω-

θεί την απαρέσκεια της κοινής 
γνώμης για  το  Δ Ν Τ  (από το  οποίο 
ο ι Π ορτογάλο ι έχουν σχετικά  
νωπ ές αναμνήσεις). Η δεξιά αντι
πολίτευση, από την πλευρά της, 
κατηγορεί την απερχόμενη κυ
βέρνηση ότι δεν αποκαλύπτει την 
αλήθεια για  την οικονομία.

Στα τέλη  της εβδομάδας, οι 
υπουργοί Ο ικονομικών της Ε.Ε. 
θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη 
και α ναμ ένετα ι να  θέσουν τις  
γενικ ές κατευθύνσεις για  το  πορ
τογαλικό Μνημόνιο. Ανεξάρτητα 
του ποιος θα είναι τελικά ο νικη
τής τω ν  εκλογών, οι Ευρωπαίοι 
πιέζουν για  ταχύτερη δημοσιονο
μική εξυγίανση και πρόγραμμα 
μαζικών ιδιωτικοποιήσεων.

ΧΑΡΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Η εξέλιξη επιτοκίων εντόκων γραμματίων

Ιαν. 2010 Απρ. Ιούλ. Σεπ. Οκτ. Νοέ. Ιαν.2011

Στόχος να αντληθούν 2 διο. ευρώ

Δημοπραοία 
εξάμηνων εντόκων 
1,25 δισ. ευρώ

»  Στην προηγούμενη 
έκδοση εξάμηνων έντοκων 
γραμματίων το επιτόκιο 
ήταν 4,75%

Εντοκαγραμμάτια αξίας 1,25 
δισ. ευρώ και εξάμηνης 
διάρκειας δημοπρατεί ο 

Οργανισμός Διαχείρισης Δημο
σίου Χρέους σήμερα με το ενδια
φ έρον να  επ ικ εντρώ νετα ι στο 
κόστος με το οποίο το δημόσιο θα 
δανειστεί, εν  μέσω της εντεινόμε- 
νης φημολογίας περί επερχόμε- 
νης αναδιάρθρωσης του ελληνι
κού χρέους.

ΛΗΞΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Η δημο
πρασία διεξάγεται με στόχο την 
κάλυψη λή ξεω ν  2,4 δισ. ευρώ, 
που πρέπει να  πληρωθούν στις 
15 Απριλίου και οι οποίες επιμε
ρίζονται σε 1,44 δισ. ευρώ από 
έντοκα γραμμάτια εξάμηνης δι
άρκειας και 960 εκατ. ευρώ από 
έντοκα ετήσιας διάρκειας. Από 
την αυριανή δημοπρασία, εκτός 
απροόπτου, μπορεί να  αντληθούν 
έω ς  και 2 δισ. ευρώ, με την απο
δοχή συμπληρωματικών προσφο
ρώ ν την Πέμπτη (κατά τη δημο

πρασία μπορούν να υποβληθούν 
μη ανταγωνισ τικ ές προσφορές 
έω ς  30% του δημοπρατούμενου 
ποσού, ενώ  μέχρι τις 14 Απριλίου 
μπορούν να υποβληθούν συμπλη
ρωματικές μη ανταγωνισ τικ ές 
προσφορές έω ς επιπλέον 30% του 
δημοπρατούμενου ποσού). Ως 
ημερομηνία διακανονισμού για 
τη δημοπρασία της Τρίτης ορίστη
κε η 15η Απριλίου.

-Τον περασμένο μήνα, στην 
πρώτη έκδοση μετά την υποβάθ- 
μιση από τη M oody’s, ο Ο ΔΔΗ Χ  
διέθεσε έντοκα γραμμάτια διάρ
κειας έξι μηνών ύψους 1,625 δισ. 
ευρώ με επιτόκιο 4,75%, 11 μονά
δες βάσης υψηλότερο σε σχέση με 
την έκδοση του Φεβρουάριου. Η 
συμμετοχή τω ν  ξένω ν επενδυτών 
είχε ανέλθει στο 31 % στην έκδοση 
του Φεβρουάριου.

Ο Στο υψηλότερο επίπεδο από 
τον Ιούνιο του 2009 ενισχύθηκε, 
χθες, το κόστος μακροπρόθεσμου 
δανεισμού της Γ ερμανίας. Η από
δοση (yield) που αντιστοιχεί στις 
τιμές του 1 θετούς τίτλου έφτασε 
ακόμα και το 3,513%, ξεπερνώ- 
ντας για πρώτη φορά τους 20 τε
λευταίους μήνες το ψυχολογικό 
φράγμα του 3,5%.

Φινλανδία: Διχάζει... η Πορτογαλία
Έκκληση προς τους ψηφοφόρους να  μη στηρίξουν τα κόμματα 
που διαφωνούν με την παροχή βοήθειας προς την Πορτογαλία 
απηύθυνε, χθες, ο Φ ινλανδός υπουργός Οικονομικών, Γίρκι 
Κατάινεν, επ ισείοντος το ν  κίνδυνο να  ξεσπάσει νέα  χρηματοοι
κονομική κρίση στην Ευρώπη. Η έκκληση απευθύνεται κυρίως 
προς όσους σκέφτονται να  ψηφίσουν το  κόμμα τω ν  Αληθινών 
Φ ινλανδών, που στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να  τετραπλα
σιάζει το  ποσοστό του (16,2% από 4,1% στις τελευταίες εκλογές) 
έχοντας ω ς  κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατεί
ας το «ό χ ι»  στην παροχή οικονομικής βοήθειας. Αντίστοιχη 
γραμμή υιοθετεί και το  κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό 
Κόμμα, που επίσης φαντάζει πιθανός εταίρος στην κυβέρνηση 
που θα προκόψει μετά η ς  εκλογές της προσεχούς Κυριακής.
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Ο Ν. Νανόπουλος χαρακτήρισε τη 15η Απριλίου κρίσιμο ορόσημο αναφορικά με την προσπάθεια επανεκκίνησης 
και εντατικοποίησης της προσπάθειας ανάταξης της εθνικής οικονομίας. Επίσης, σημείωσε ότι η χώρα χρειάζεται μια υπέρβαση 
με ένα σχέδιο το οποίο όχι μόνον θα περιορίσει το δημόσιο χρέος, αλλά θα αποτελέσει και μοχλό για επενδύσεις και ανάπτυξη.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EF6 EUROBANK Ν. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

«Μεταρρυθμίοεις-οοκ τώρα»
ΤΟΥ ΛΕΟΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ

Τ η δρομολόγηση μεταρρυθμίσε
ω ν  - «σοκ » στην ελληνική οικο
νομία, γιατί «πρέπει να ακρνιδι- 

άσουμε θετικά τους εταίρους μας, τις 
αγορές, αλλά και τους Ελληνες πολίτες, 
ώστε να ενισχΰσουμε την εμπιστοσύνη 
τους», ζητά ο Νίκος Νανόπουλος, προ
ειδοποιώντας, ωστόσο, ότι αυτό πρέπει 
να γίνει με εθνική συστράτευση και ά
μεσα, διότι «ο  χρόνος π ιέζει και το 
'παράθυρο ευκαιρίας' δεν θα είναι μο- 
νίμως ανοικτό».

Χαρακτηρίζοντας την 15η Απριλίου 
κρίσιμο ορόσημο αναφορικά με την ε
πανεκκίνηση και εντατικοποίηση της 
προσπάθειας ανάταξης της εθνικής 
οικονομίας, ο διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου της EFG Eurobank σημειώνει 
ότι η χώρα χρειάζεται μια υπέρβαση με 
ένα σχέδιο το οποίο όχι μόνον θα περι
ορίσει το δημόσιο χρέος, αλλά θα απο- 
τελέσει και μοχλό για επενδύσεις και 
ανάπτυξη.

«Η  υλοποίηση ενός σοβαρού και 
αξιόπιστου πακέτου μέτρων και πρωτο
βουλιών είναι πολύ πιθανό να διευκο
λύνει τους εταίρους μας στην Ευρώπη 
να φανούν πιο διαλλακτικοί και έτοιμοι 
να συναινέσουν σε ενέργειες με ευερ
γετικ ές επιπτώσεις στον έλεγχο του 
χρέους μας», ανέφερε επισημαίνοντας 
ότι οι όποιες πρωτοβουλίες αναληφθούν 
«θα πρέπει να  γίνουν σε ένα κλίμα συ
ναίνεσης ή τουλάχιστον ανοχής» και 
χωρίς να ορθώνονται τείχη και «κόκ
κινες γραμμές» σε κάθε πρόταση αλλα
γής, σημείωσε ο Ν. Νανόπουλος.

ΕΠΩΔΥΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Από το βήμα 
εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη που ορ
γάνω σε η Eurobank με το  ΣΕΒ στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού «Η  Ελλάδα 
καινοτομεί» ο κ. Ν. Νανόπουλος παρα
δέχθηκε πως, τους τελευταίους 11 μή
νες, έχουν υλοποιηθεί σημαντικές και 
συχνά επώδυνες αλλαγές στη χώρα, 
αλλά έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως α
παιτείται να γίνουν περισσότερα. «Ε ί
μαστε μόνον στη μέση του δρόμου», 
τόνισε, και ανέφερε πως «υπάρχουν 
έκδηλα σημάδια κόπωσης, ενώ  η προ
σπάθεια δυσχεραίνεται ακόμη πιο πολύ 
από φωνές οι οποίες αμφισβητούν την 
αξία της και από αντιδράσεις από οργα
νωμένες συντεχνίες και συμφέροντα που 
θίγονται».

Ο διευθύνων σύμβουλος της EFG 
Eurobank κατέστησε επίσης σαφές ότι 
για να απεμπλακεί η βαριά τραυματισμέ-

Μ.ΧΡΥΣΟΧΟίΔΗΣ
Υπουργός
Περιφερειακής
Ανάπτυξης

Νέο θεσμικό 
πλαίσιο
Ο  0 κ. Χρυσοχο'ίδης 

αναφέρθηκε στο κί
νημα «Startup 
Greece», σημειώνο
ντας ότι συνιστά 
ένα ολοκληρωμένο 
θεσμικό και χρημα
τοδοτικό πακέτο 
για την ενίσχυση 
της νεανικής επιχει
ρηματικότητας και 
της καινοτομίας.
Στο πλαίσιο αυτό 
επικεντρώθηκε στην 
προδημοσίευση προ
γράμματος ύψους 
30 εκατ. ευρώ, μέσω 
του ΕΣΠΑ για την 
προώθηση της νέας 
καινοτομικής επιχει
ρηματικότητας, στο 
νέο πρόγραμμα 
κατάρτισης για τις 
νέες μικρές επιχει
ρήσεις και τους 
νέους επιχειρηματίες 
με έμφαση στην 
καινοτομία, στη 
δημιουργία νέων , 
χρηματοδοτικών 
εργαλείων μέσω 
του ΕΤΕΑΝ και στη 
θέσπιση ειδικού 
καθεστώτος για ενί
σχυση καινοτόμων 
εγχειρημάτων νέων 
επιχειρηματιών μέσα 
από τον επενδυτικό 
νόμο, με πόρους 150 
εκατ. ευρώ για το 
2011.

»  «Πρέπει πρώτα να πεισθούμε και να πείσουμε όχι έχουμε τη στρατηγική και τη 
βούληση να αλλάξουμε τα πράγματα», σημείωσε ο Ν. Νανόπουλος

νη οικονομία της χώρας από τον εκρη
κτικό υφεσιακό συνδυασμό ελλειμμάτων 
και χρέους, καθώς και να επανατοποθε
τηθεί σε αναπτυξιακή τροχιά, αποκαθι- 
στώντας την τρωθείσα αξιοπιστία της, 
«πρέπει πρώτα να πεισθούμε και να 
πείσουμε ότι έχουμε τη στρατηγική και 
τη βούληση να αλλάξουμε τα πράγματα». 
Κατά τον  ίδιο, εναλλακτικές λύσεις, 
πλην της πλήρους οπισθο
δρόμησης και της περιθωρι
οποίησης δεν υπάρχουν.

«ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΜΕ» «Οσο 
καθυστερούμε το κλίμα επι
δ ε ινώ νε τα ι, η οικονομ ία 
βουλιάζει βαθύτερα στο α
διέξοδο της αβεβαιότητας 
και το κόστος της περαιτέρω 
προσαρμογής μεγαλώνει» 
είπε προσθέτοντας πως έτσι 
εντείνοντα ι οι αμφισβητή
σεις, κλιμακώνονται οι υπο
βαθμίσεις από τους οίκους 
αξιολόγησης και εξυφαίνο- 
νται σενάρια καταστροφής, στα οποία 
πολλοί εμφανίζονται πρόθυμοι να επεν
δύσουν. Για την έξοδο από την κρίση, 
εξάλλου, ο κ. Νανόπουλος υποστήριξε 
ότι τα μέτρα «σ ο κ » δεν  αρκούν από 
μόνα τους, αν δεν πλαισιωθούν από ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης που 
θα θεμ ελιώ νετα ι στη διεύρυνση της 
παραγωγικής βάσης, την αξιοποίηση 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στην

εξωστρέφεια και την καινοτομία, στην 
έρευνα και τη γνώση.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗΣ »  «Πολλοί θεωρούν ότι η 
καινοτομία ανθίζει αν την ποτίσεις με 
λεφτά. Ή , ότι εξαρτάται υποχρεωτικά 
από το μέγεθος της επιχείρησης. Η ε
μπειρία δείχνει το αντίθετο. Εξαρτάται 
άμεσα από τους κοινωνικούς, πολιτικούς 

και πολιτισμικούς θεσμούς 
που επηρεάζουν τη σκέψη 
από την αρχή μέχρι το τέ 
λος», ανέφερε ο αντιπρόε
δρος του ΣΕΒ και τόνισε πως 
μαζί με τον τεχνολογικό εκ
συγχρονισμό η καινοτομία 
αποτελεί βασικό πυλώνα 
στην προσπάθεια της χώρας 
μας να ξεπεράσει τη βαθιά 
διαρθρωτική κρίση.

Ο κ. Χάρης Κυριαζής 
πρόσθεσε ακόμη ότι «στην 
Ελλάδα, η ανάπτυξη της έ 
ρευνας, της καινοτομίας και 
της τεχνολογικής εξέλιξης 

προσκρούει στην κυρίαρχη ιδεοληψία 
κατά της επιχειρηματικότητας, στην 
κρατικοδίαιτη αντίληψη που αποφεύγει 
το ρίσκο, στην ελλειμματική σύνδεση 
τω ν  πανεπιστημίων με την παραγωγή, 
στο αποθαρρυντικό νομικό πλαίσιο για 
τα κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού 
κινδύνου, στην κυριαρχία ενός ανέ- 
μπνευστου κράτους απηρχαιωμένων 
δομών».

Ν. Νανό
πουλος:
«Οι όποιες πρωτο

βουλίες αναληφθούν 

θα πρέπει να γίνουν 

σε κλίμα συναίνεσης 

ή τουλάχιστον 

ανοχής και χωρίς 

να ορθώνονται 
"κόκκινες γραμμές"»

«Οι τράπεζες 
θα περάσουν 
τα stress tests»

Ο αναπληρωτής 
διευθύνων σύμ
βουλος του ομίλου 
Eurobank EFG 
Νικόλαος Καρα- 
μούζης, υποστήρι
ξε ότι «η  έξοδος 
της χώρας από 

την κρίση προϋποθέτει την επανεκ
κίνηση της οικονομίας και την επι
στροφή της χώρας σε υψηλούς ρυθ
μούς ανάπτυξης κυρίως μέσω της 
αύξησης τω ν  ιδιωτικών επενδύσε
ων, της εξωστρέφειας, της βελτίω
σης της ανταγωνισηκότητας και της 
παραγωγικότητας της οικονομίας». 
«Δ ε ν  νομίζω όη  καμία ελληνική 
τράπεζα θα έχει πρόβλημα με τα 
stress tests εκτίμησε, χθες το βράδυ 
από τη Θεσσαλονίκη, ο ίδιος, εκ
φράζοντας, παράλληλα, ικανοποίη
ση για το γεγονός όη οι οίκοι αξιο
λόγησης κατέταξαν ης ελληνικές 
τράπεζες σε υψηλότερη διαβάθμιση 
πιστοληηηκής ικανότητας από ό,η 
τη χώρα. «Δείχνει τη χρηματοοικο
νομική υγεία του τραπεζικού συστή
ματος και πως το πρόβλημα στην 
Ελλάδα δεν είναι τραπεζικό, αλλά 
δημοσιονομικό», επισήμανε. Επί
σης, τόνισε την ανάγκη «να  αποκα
ταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους 
εαυτούς μας, διόη δεν βοηθά καθό
λου όταν με κάθε φήμη φεύγουν τα 
χρήματα στο εξωτερικό, κάη που 
δεν συνέβη ούτε στην Πορτογαλία, 
ούτε και στην Ιρλανδία». Διευκρίνι
σε, ωστόσο, πως «πλέον είμαστε σε 
σταθερή κατάσταση και από το Σε
πτέμβριο και εντεύθεν έχουν σταμα
τήσει οι εκροές κεφαλαίων στο εξω
τερικό». Όσον αφορά, τέλος, στο θέ
μα τω ν πιθανών ανακατατάξεων 
στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ο 
κ. Ν. Καραμούζης υπενθύμισε τη 
σαφήνεια της τοποθέτησης του διευ- 
θύνοντος συμβούλου του ομίλου της 
EFG Eurobank Ν. Νανόπουλου, το
νίζοντας ότι «δ εν  είμαστε ενάνπα 
στις συγχωνεύσεις και ης εξαγορές, 
αλλά δεν είναι πανάκεια. Στεκόμα
στε έτοιμοι να κάνουμε ό,η είναι α
ναγκαίο».
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Καταγράφηκε υπέρβαση 156 εκατ. ευρώ στις δαπάνες - Υστέρηση 1,38 δισ. στα έσοδα

«Μαύρη τρύπα» 1,55 δια. 
ευρώ το πρώτο τρίμηνο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

2010 

Τρίμηνο 

(σε εκατ. 
ευρώ)

2011

Τρίμηνο

Μεταβολή

Τρίμηνο

2011/10

Στόχος 

Τριμήνου 

(σε εκατ. 
ευρώ)

Ετήσιος

στόχος

Καθαρά έσοδα 12.087 11.114 -8,1% 12.494 8,5%

Έσοδα προ
επιστροφών
φ όρω ν

13.141 11.921 -9,3% 13.263 5,6%

Επιστροφές
φ όρω ν 1.057 824 -22,0% 772 -23,7%

Δαπάνες 15.217 15.755 3,5% 15.599 6,6%

Πρωτογενείς
δαπάνες

12.373 12.086 -2,3% 12 1,9%

Τόκοι 2.797 3.234 15,6% 3.161 20,4%

Εσοδα ΠΔΕ 275 608 121,3% 4 27,7%

Δαπάνες ΠΔΕ 1.516 677 -55,3% 1.600 0,6%

Ελλειμμα ΚΠ 4.371 4.710 7,8% 4.701 -3,9%

ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δικαίωοη χης 
Χαλυβουργικής 
κατά της Citigroup

Δικαιώθηκε η Χαλυβουργική 
ύστερα από τρία χρόνια δικα
στικής διαμάχης στην αντιδι
κία της με την Citigroup, με ε
πίκεντρο το περιεχόμενο ανά
λυσης που αφορούσε την α- 
νταγωνίστρ ια  Σ ιδενόρ και που 
περιείχε ανακριβή στοιχεία 
για  την ενάγουσα εταιρεία.
Η απόφαση του βρετανικού δι
καστηρίου -που εκδόθηκε 
πριν από λίγες ημέρες- ήταν 
καταδικαστική για  τη 
Citigroup, οι δικηγόροι της ο 
ποίας ζήτησαν συγγνώμη από 
τη Χαλυβουργική και συμφώ
νησαν σε αποζημίωση, αλλά 
και στην καταβολή τω ν  δικα
στικών εξόδων.
Α ξίζε ι να  σημειωθεί ότι οι 
Financial Times σε σχετικό 
τους άρθρο, με αφορμή τη δι
καίωση της Χαλυβουργικής, 
αναφέρουν ότι δεν υπάρχει α
νάλογο προηγούμενο και ε
κτιμούν πως η υπόθεση αυτή 
αναδεικνύει το  ζήτημα τω ν  νο 
μικών ευθυνών που φέρουν οι 
τράπεζες και τα τμήματα ανά
λυσης και θεωρούν ότι από ε
δώ  και πέρα, όλη αυτή η «β ιο 
μηχανία» τω ν  αξιολογήσεων 
θα γ ίν ε ι πιο προσεκτική.

»  Την εικόνα διέσωαε το Πρό
γραμμα Δημοσίων Επενδύσε
ων, τα έσοδα του οποίου αυξή
θηκαν κατά 121,3%
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Σε «τεντωμένο σχοινί» ακρο
βατεί η υλοποίηση του προϋ
πολογισμού, με το οικονομι

κό επιτελείο να ετοιμάζει τα πρόσθε
τα μέτρα για να καλύψει τις δημοσι
ονομικές αστοχίες και τη νέα «τρύ
πα» που δημιουργεί η εκτόξευση του 
ελλείμματος του 2010 στα επίπεδα 
του 10,6% του ΑΕΠ.

Τα προσωρινά στοιχεία του υ
πουργείου Οικονομικών για το πρώ
το τρίμηνο του έτους αποκαλύπτουν 
«τρύπα» στα έσοδα 1,38 δισ. ευρώ σε 
σχέση με τους μηνιαίους στόχους, 
από 860 εκατ. ευρώ που ήταν στο 
πρώτο δίμηνο και υπέρβαση 156 ε
κατ. ευρώ στις δαπάνες. Η «μαύρη 
τρύπα» στοντακτικό προϋπολογισμό, 
χωρίς να  συμπεριλαμβάνεται το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
διογκώθηκε στο 1,536 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, την εικόνα του κρατικού 
προϋπολογισμού... διέσωσε το ΠΔΕ, 
τα έσοδα του οποίου αυξήθηκαν 
κατά 121,3%.

ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΩΝ »  Έτσι, σε δημοσι
ονομική βάση, το έλλειμμα του κρα- 
πκού προϋπολογισμού παραμένει 
εντός τω ν στόχων. Διαμορφώθηκε 
σε 4,710 δισ. ευρώ και υπολείπεται 
κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου 
τω ν 4,701 δισ. ευρώ που προβλέπει 
ο προϋπολογισμός του 2011 για το 
αντίστοιχο διάστημα. Ωστόσο, σε

σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 
2010 το έλλειμμα του κρατικού προ
ϋπολογισμού είναι αυξημένο κατά 
7,8%. Συγκεκριμένα, στο πρώτο 
τρίμηνο του έτους:

Ο Τα καθαρά έσοδα καταγρά
φουν μείωση 8,1% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2010 και 
ανήλθαν σε 11,114 δισ. ευρώ. Σε 
σύγκριση με το στόχο που είχε τεθεί 
για το πρώτο τρίμηνο οι εισπράξεις 
του Δημοσίου εμφανίζουν υστέρηση 
1,38 δισ. ευρώ. Η εικόνα θα ήταν 
χειρότερη αν οι επιστροφές φόρων 
δεν ήταν μειωμένες κατά 22% σε 
σχέση με το 2010. Το υπουργείο Οι
κονομικών αποδίδει την υστέρηση

τω ν εσόδων στη μεγαλύτερη από την 
προβλεπόμενη ύφεση στο τελευταίο 
τρίμηνο του 2010, στις μειωμένες 
εισπράξεις από παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων, 
στη μη επανάληψη τω ν  εισπράξεων 
τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. 
ευρώ τον Ιανουάριο, αφού φέτος δεν 
δόθηκε η ίδια παράταση στην εξό
φληση τω ν τελών.

Ο Οι δαπάνες εμφανίζονται αυ
ξημένες κατά 3,5%, παρουσιάζοντας 
υπέρβαση κατά 156 εκατ. ευρώ σε 
σχέση με το στόχο που είχε τεθεί για 
το πρώτο τρίμηνο. Η αύξηση τω ν 
δαπανών οφείλεται κυρίως στη διά
θεση ποσού ύψους 375 εκατ. ευρώ

Κίνδυνος 
για το δώρο
»  Χωρίς την πληρωμή του 
δώρου του Πάσχα και προ
καταβολών του Απριλίου 
κινδυνεύουν να μείνουν το 
Πάσχα οι δημόσιοι υπάλλη
λοι εξαιτίας της τετραήμε
ρης απεργίας που ξεκινούν 
από σήμερα οι υπάλληλοι 
του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους. Αντιδρούν 
στην εκχώρηση αρμοδιοτή
τω ν του ΓΛΚ στον ΟΔΔΗΧ, 
στο ενιαίο μισθολόγιο, ζητώ
ντας να εφαρμοστεί γι' αυ
τούς ειδικό μισθολόγιο, κα
θώς και στις περικοπές επι
δομάτων (κατασκήνωσης) 
και επιχορηγήσεων. Πηγές 
του ΓΛΚ τονίζουν, πάντως, 
πως οι συνταξιούχοι του Δη
μοσίου θα εισπράξουν κανο
νικά την Πέμπτη 14 Απριλί
ου το δώρο του Πάσχα.

για παλαιές οφειλές νοσοκομείων 
και σπς αυξημένες δαπάνες για τό
κους κατά 437 εκατ. ευρώ. Αντίθετα 
οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειω
μένες κατά 2,3% ή κατά 300 εκατ. 
ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημέ
να κατά 121,3% και ανήλθαν σε 608 
εκατ. ευρώ από 275 εκατ. ευρώ το 
αντίστοιχο διάστημα του 2010. Οι 
δαπάνες του ΠΔΕ είναι μειωμένες 
κατά 55,3%.
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΚΟ

■ w æ s w * : · · * Ιαν. - Φεβ. 2011 Ιαν.-Φεβ. 2010 Μεταβολή % I
Πωλήσεις 163.662 182.954 -11

Επιχορηγήσεις 67834 100.118 -32

Σύνολο εσόδων 244.123 290.863 -16

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού

159.023 226.389 -30

Σύνολο εξόδων 332.693 516.155 -36

Οικονομικό 
αποτέλεσμα προ 
επιχορηγήσεων

-156.261 -325.410 52

Οικονομικό
αποτέλεσμα -88.570 -225.292 61

Συνολικός αριθμός 
απασχολούμενων

24.725* 28.061* -12%*

* Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο ς

Περικοπές 30% στις δαπάνες μισθοδοσίας στο πρώτο δίμηνο του 2011

Μείωση δαπανών 56% στις ΔΕΚΟ
Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 

σπς ΔΕΚΟ, δείχνει να εμφανίζει 
κάποια αποτελέσματα. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του υπουργείου Οικο
νομικών, το δίμηνο Ιανουάριου - 
Φεβρουάριου του 2011 παρουσιάζε
ται σημανηκή βελτίωση του οικονο
μικού αποτελέσματος, κατά 61% 
(136,7 εκατ. ευρώ). Τα στοιχεία αφο
ρούν 18 Δημόσιες Επιχειρήσεις και 
Οργανισμούς που υποβλήθηκαν 
στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών του 
υπουργείου Οικονομικών.

Το σύνολο τω ν  εξόδων για το 
δίμηνο του 2011 σε σχέση με το δί-

μηνο του 2010 παρουσιάζει μείωση 
της τάξης του 36%, που οφείλεται 
κυρίως σε:

Ο Μείωση κατά 30% τω ν  δαπα
νώ ν  μισθοδοσίας και τη μείωση του 
αριθμού τω ν απασχολουμένων.

©Μ είωση κατά 52% το 2011 τω ν 
αμοιβών και εξόδων τρίτων.

©  Μείωση τω ν  διαφόρων λει
τουργικών εξόδω ν κατά 69% το 
2011.

Ο  Καταγράφεται μείωση τω ν  
συνολικών εσόδων (συμπεριλαμβα
νομένων τω ν  επιχορηγήσεων) το 
δίμηνο του 2011 σε σχέση με το δί
μηνο του 2010 κατά 16%.

©Μ είωση κατά 32% παρουσιάζει 
και το συνολικό ύψος τω ν επιχορη
γήσεων (τακηκού προϋπολογισμού 
και λοιπές) το δίμηνο του 2011 οι ο
ποίες περιορίστηκαν σε 67,8 εκατ. 
ευρώ από 100,1 εκατ. ευρώτοδίμηνο 
του 2010.

Παράλληλα εμφανίζεται σημα
νηκή βελτίωση αποτελέσματος και 
το Φεβρουάριο κατά 79% (120 εκατ. 
ευρώ). Παρατηρείται μείωση τω ν 
ζημιών κατά 79% σε ετήσια βάση και 
αύξηση τω ν εσόδων (συμπεριλαμβα
νομένων τω ν επιχορηγήσεων) κατά 
3% και συγκράτηση τω ν δαπανών 
κατά 39%.
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Προεξοφλούνται δύο ακόμη αυξήσεις από την ΕΚΤ

Αυξάνονται τα επιτόκια χορηγήσεων 
για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Επιτόκιο 3,5% δόση 501 ευρώ

Επιτόκιο 3,75%

Επιτόκιο 4%

Επιτόκιο 4,25%

δόση 556 ευρώΕπιτόκιο λ

Επιτόκιο 3,5%

Επιτόκιο 3,75%

Επιτόκιο 4%

Επιτόκιο 4,25% δόση 738 ευρώ

Επιτόκιο 4,5%

Μ ε επιτόκιο 5%

Στα 30 χρόνια η δόση δόση 805,5 ευρώ

Στεγαστικό 100.000 ευρώ - 25 χρόνια

Δάνειο 150.000 ευρώ - 30 χρόνια

Δάνειο 150.000 ευρώ - 25 χρόνια

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σύνολο δανεισμού 
Φεβρουάριος 2011 

(σε δισ. ευρώ)

Εηιβάρυνσηαπό 
αύξηση επιτοκίου- 

κιπά 0,25%
(σε εκαι. ευρώ)

Εηιβάρυνσηαπό
αύξηση επιτοκίου 

κατά 0,75% 
(σε εκατ. ευρώ)

ΕΜΠΟΡΙΟ 25,Β 63 188

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 24,70 62 185

ΝΑΥΤΙΛ ΙΑ 17,36 43 Β 0

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Π,10 28 83

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 728 18 55

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜ ΑΤΑ 6.39 16 48

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5,32 Β 40

ΓΕΩΡΓΙΑ 2,06 5 15

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΛΠ

23,54 59 178

ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 16,54 41 124

ΣΥΝΟΛΟ
139,41

δισ.ευρώ
348

εκατ. ευρώ
1,05

δισ. ευρώ
Π η γ ή : ΙΝ Ε Μ Υ - Ε Σ Ε Ε

»  Η αύξηση του Ειιπδοι· 
στο 1,31% χθες προεξοφλεί 
χις διαδοχικές αυξήσεις του 
βασικού ευρωπαϊκού επιτοκίου 
από την ΕΚΤ, η πρώτη από τις 
οποίες πραγματοποιήθηκε ήδη 
την προηγούμενη Πέμπτη, κατά 
0,25%, φτάνοντας το 1,25%

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΜΙΝΗ

Σε σημαντικές αυξήσεις τω ν  επι- 
τοκ ίωντων δανείων προχωρούν 
οι ελληνικές τράπεζες προσαρ

μόζοντας το κόστος δανείων με τη ρα
γδαία αύξηση του Ειιπδοτ τριμήνου, το 
οποίο προεξοφλεί την άνοδο του βασι
κού ευρωπαϊκού επιτοκίου. Οι αυξήσεις 
αυτές βάζουν σε στενό κλοιό τους υφι
στάμενους δανειολήπτες στεγαστικών, 
επιχειρηματικών και καταναλωτικών 
δανείω ν, ε νώ  παράλληλα ενέχουν 
κινδύνους όσον αφορά την ποιότητα 
τω ν  δανειακών χαρτοφυλακίων τω ν  
ελληνικών τραπεζών από τα δάνεια που 
δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ »  Το χρήμα στην Ελλά
δα γίνεται ακόμα πιο ακριβό, αλλά και 
ακόμα πιο δυσεύρετο. Η ραγδαία αύξη
ση του Ευηήοτ τριμήνου -το οποίο είναι 
συνδεδεμένο με την πλειονότητα τω ν 
δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο- εξα
νεμίζει σταδιακά το όφελος τω ν  11 δισ. 
ευρώ που απολάμβαναν στο σύνολό τους 
οι Ελληνες δανειολήπτες κυμαινόμενου 
επιτοκίου από τον Ιανουάριο του 2009 
μέχρι σήμερα.

Η αύξηση του Ευτίήοτ στο 1,31% 
χθες, από 0,63% πριν από ένα έτος, 
προεξοφλεί τις διαδοχικές αυξήσεις του

βασικού ευρωπαϊκρύ επιτοκίου απάτην 
ΕΚΤ, η πρώτη από τις οποίες πραγμα
τοποιήθηκε ήδη την προηγούμενη Πέ
μπτη, κατά 0,25%, φτάνοντας το 1,25%. 
Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματού- 
χους, θα ακολουθήσουν άλλες δύο αυ
ξήσεις του βασικού ευρωπαϊκού επιτο
κίου από 0,25% η κάθε μία. Στόχος της 
διοίκησης της ΕΚΤ, είναι μέχρι το τέλος 
του 2011 το  βασικό επιτόκιο να  έχει α- 
νέλθει τουλάχιστον σε 1,75%.

ΗΕΑ ΔΑΝΕΙΑ »  Η αύξηση του επιτοκί
ου όμως δεν αφορά μόνο τα κυμαινόμε
να υφιστάμενα δάνεια. Αφορά και τα 
νέα, λιγοστά, δάνεια που χορηγούνται, 
αλλά και εκείνα που είναι προς ανανέ
ωση, με σταθερό επιτόκιο. Ό ταν το  βα
σικό ευρωπαϊκό επιτόκιο αυξάνεται και

κυρίως όταν εκτιμάται ότι η τάση αυτή 
θα διατηρηθεί -όπως συμβαίνει και στην 
τρέχουσα συγκυρία- η πολιτική τω ν  
τραπεζών είναι να  προσφέρουν υψηλά 
επιτόκια και στα δάνεια σταθερού επι
τοκίου, ή ακόμη, και να μην τα προσφέ
ρουν καθόλου, στην περίπτωση κατά 
την οποί α σης εκτιμήσεις τω ν  αναλυτών 
τους υπάρχει αβεβαιότητα για τη μακρο
πρόθεσμη πορεία τω ν  επιτοκίων. Το 
ύψος ωστόσο του επιτοκίου τω ν  σταθε
ρών δανείων, αλλά και η προσφορά 
αυτού, έχει άμεση εξάρτηση και από τη 
χρονική διάρκεια που προτίθεται ο 
δανειολήπτης να  το  «κλείσει».

Παράλληλα με το Euribor, αυξάνε
ται και το περιθώριο (spread) τω ν  τρα
π εζών το οποίο φτάνει ακόμα και το 
3,5% γτα τους ιδιώτες.

Β. Κορκίδης
// Πρόεδρος της Ε ΣΕ Ε

Η αύξηση του βασι
κού επιτοκίου, τονί
ζει σε δηλώσεις του 

ο πρόεδρος της 
ΕΣΕΕ, Β. Κορκίδης, 

δεν επιβαρύνει μόνο 
τα 2,5 εκατομμύρια 
δανειολήπτες στην 

Ελλάδα, αλλά 
επιδεινώνει ακόμη 

περισσότερο την 
ευάλωτη δημοσιονο

μική θέση της 
χώρας. 

Στα καθημερινά 
σενάρια τω ν κατα

στροφικών θεωριών 
που σκορπούν φόβο 

και τρόμο στην 
αγορά, ήρθε να 

προστεθεί το τριπλό 
κτύπημα της αύξη
σης τω ν επιτοκίων, 

που ενισχύει τις 
επιζήμιες συζητή

σεις είτε περί «φ ιλι
κής» αναδιάρθρω
σης είτε του καλού 
«κουρέματος» είτε 

της «ανώδυνης» 
επιμήκυνσης του 

συνολικού μας 
χρέους.

Σια 348 εκαι. 
το κόστος για 
τις επιχειρήσεις

© Τα νοικοκυριά θα κληθούν 
να καταβάλουν επιπλέον 293 
εκατομμύρια ευρώ το χρόνο 
για την αποπληρωμή των δα
νείων τους
Νέο τριπλό χτύπημα στην ελληνική 
αγορά προκαλεί η αύξηση τω ν ευ
ρωπαϊκών επιτοκίων, καθώς θα ε
πιφέρει νέες επιβαρύνσεις για τις ε
πιχειρήσεις, νέα βάρη για τα νοικο
κυριά και ακριβότερα δάνεια. Η συ
νολική επιβάρυνση για τις επιχειρή
σεις, αν η αύξηση του επιτοκίου πε
ριοριστεί στο 0,25%, θα φτάσει τα 
348 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ  
τα νοικοκυριά θα κληθούν να κατα
βάλλουν επιπλέον 293 εκατομμύρια 
ευρώ το χρόνο για  την αποπληρωμή 
τω ν  δανείων τους.
Α ν  όμως επαληθευτεί το χειρότερο 
σενάριο, που προβλέπει τριπλή αύ
ξηση του επιτοκίου μέσα στο 2011, 
τότε η ετήσια επιβάρυνση θα φτάσει 
για τις επιχειρήσεις τα 1,15 δισ. ευ
ρώ και για τα νοικοκυριά τα 879 ε
κατομμύρια.
Συνολικά, σε επιχειρήσεις και νοι
κοκυριά, η αύξηση του επιτοκίου 
κατά 0,25% θα κοστίσει 461 εκατομ
μύρια ευρώ ετησίως, ενώ  αν γίνουν 
άλλες δύο αυξήσεις μέσα στο 2011, 
η συνολική ετήσια επιβάρυνση θα 
φτάσει τα 1,93 δισ. ευρώ.
Το νέο αυτό τριπλό χτύπημα στην α
γορά, τονίζει στην ανακοίνωσή της 
η ΕΣΕΕ, σηματοδοτεί μια νέα εποχή 
ακριβότερου χρήματος. Την επιβά
ρυνση τω ν  εξαντλημένων επιχειρή
σεων και τη μείωση της κατανάλω
σης λόγω  της αύξησης τω ν  δόσεων 
τω ν  νοικοκυριών, έρχεται να συ
μπληρώσει η επιδείνωση της ήδη 
τραγικής κατάστασης έλλειψης ρευ
στότητας, αφού οι χορηγήσεις νέω ν 
δανείων, εκτός από ελάχιστες, θα 
είναι κατά πολύ ακριβότερες. 
Επιπλέον, η επιβάρυνση του ελληνι
κού δημοσίου από την υφιστάμενη 
αύξηση 0,25% του επιτοκίου δανει
σμού, ξεπερνά το 1 δισ. ετησίως, ενώ 
η εκτιμώμενη αύξηση 0,75% για το 
2011 μεταφράζεται σε 3 δισ. ευρώ ε
τησίως, εξανεμίζοντας μέσα στην ε
πόμενη διετία τη μείωση του επιτο
κίου τω ν  110 δισ. ευρώ κατά 100 μο
νάδες βάσης.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ
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Στην εγκύκλιο - 
οδηγό που εξέ- 
δωσε ο αναπλη
ρωτής υπουργός 
Εργασίας Γ. Κου- 
τρουμάνης 
προσδιορίζονται 
πέντε κατηγορί
ες οφειλετών οι 
οποίοι μπορούν 
να «ευνοηθούν» 
(και να γλιτώ
σουν από μηνύ
σεις, κατασχέ
σεις και πλειστη- 
ριασμούς)

Αναστέλλονται για δύο χρόνια οι πλειστηριασμοί

Ευνοϊκή ρύθμιοη των 
χρεών προς τα ταμεία

»  Εγκύκλιος - οδηγός του ανα
πληρωτή υπουργού Γ. Κουτρου- 
μάνη για τη ρύθμιση οφειλών 
πάνω από 10 δισ. και την ανα
στολή μέτρων αναγκαστικής 
είσπραξης έως τις 31/12/2012 
για 700.000 οφειλέτες

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Α πό τις 15 Μαρτίου «τρέχει» η 
προθεσμία για τη διετή ευνο
ϊκή ρύθμιση (σε μικρότερες 

δόσεις) τω ν οφειλών προς τα ασφα- 
λισπκά ταμεία στην οποία μπορούν 
να ενταχθούν ακόμη και όσοι χρω
στούν εισφορές από την 1/1/2011 (θα 
μπορούν να τις καταβάλουν εφάπαξ 
ή σε δόσεις).

Αυτό επισημαίνεται στην εγκύ
κλιο - οδηγό που εξέδωσε ο αναπλη
ρωτής υπουργός Εργασίας και Κοι
νωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης 
προσδιορίζοντας 5 κατηγορίες οφει
λετών οι οποίοι μπορούν να «ευνοη
θούν» (και να γλιτώσουν από μηνύ
σεις, κατασχέσεις και πλειστηρια- 
σμούς). Στο διακανονισμό μπορούν 
να υπαχθούν συγκεκριμένα:

L  Οι οφειλέτες που έχουν «χάσει» 
τη ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστι
κών εισφορώντου παγίου συστήματος 
του ν. 3863/2010 ή άλλων ειδικών 
ρυθμίσεων οφειλόμενων εισφορών.

2. Οσοι δεν έχουν κάνει ρύθμιση 
τω ν οφειλών τους.

3. Οσοι οφείλουν εισφορές και 
για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 
και εφεξής, εφόσον καταβάλουν αυτές 
εφάπαξ ή τις ρυθμίσουν σύμφωνα με 
ης διατάξεις του ν. 3863/2010.

4. Οσοι έχουν ήδη ρυθμίσει ης 
οφειλές τους, σύμφωνα με ης διατά-

Ι!!Ι!ΙΙ!ΙΙΙ!ΙΙΙ!ΙΙΙ!!!ΙΙΙ!υΐΙΙ!!ΙΙ!Ι

Τα 3 βήματα 
για υπαγωγή 
σε ρύθμιση

Για την υπαγωγή σε 
ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει:
1. Να υποβάλουν σχετική 
αίτηση στις αρμόδιες υπη
ρεσίες τω ν  ασφαλιστικών 
ταμείων.
2. Να καταβάλουν ανελλι
πώς από 1.1.2011 και εφ ε 
ξής τις τρέχουσες ασφαλι
στικές εισφορές και
3. Να καταβάλουν ω ς δόση 
έναντι της κεφαλαιοποιη- 
μένης οφειλής ποσό που α
ντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
20%  τω ν  ασφαλιστικών ει
σφορών.

ξεις του νόμου 3863/2010 ή με άλλες 
ειδικές ρυθμίσεις για το υπολειπόμε- 
νο  ποσό οφειλής. Στην περίπτωση 
αυτή, όμως, χάνουν όλα τα πλεονε
κτήματα που τους παρείχαν οι διατά
ξεις του παγίου συστήματος του ν. 
3863/2010 και οι επιμέρους ρυθμίσεις 
σης οποίες είχαν υπαχθεί.

5. Οσοι οφειλέτεςτου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
ή άλλων φορέων ασφάλισης μισθω
τώ ν χωρίς υπαλλήλους, εφόσον απα
σχολήσουν έναν ή περισσότερους υ
παλλήλους για το χρονικό διάστημα 
έως την 31.12.2012 και για όσο διά
στημα απασχολούν προσωπικό.

ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ »  Ειδικά γιατουςμεγαλο- 
οφειλέτες τω ν  οποίων το ποσό της 
κεφαλαιοποιημένης οφειλής υπερ

βαίνει για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ης 300.000 
ευρώ, για τον ΟΓΑ η ς 200.000 ευρώ 
και για τους λοιπούς φορείςης 80.000 
ευρώ, το ποσό της δόσης μπορεί να 
είναι μικρότερο από το 1,25% (που ι
σχύει για όλους τους άλλους) και να 
ανέρχεται στο 0,80% της κεφαλαιο- 
ποιημένης οφειλής. Για όλες η ς πε
ριπτώσεις:

Ο Το ποσό της μηνιαίας καταβο
λής προς το ΙΚ Α  -ΕΤΑΜ και τους 
λοιπούς φορείς μισθωτών δεν μπορεί 
να υπολείπεται τω ν  150 ευρώ ενώ  το 
ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής 
προς τα ταμεία ασφάλισης αυτοαπα
σχολούμενων - ανεξάρτητα απασχο
λούμενων είναι 100 ευρώ.

Ο Ειδικά στους αυτοτελώς απα
σχολούμενους - ασφαλισμένους στον 
Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, 
που οφείλουν ληξιπρόθεσμες ασφα
λιστικές εισφορές ύψους τουλάχι
στον 600 ευρώ, δίνεται η δυνατότητα 
ρύθμισης αυτών σε τριμηνιαίες δό
σεις που δεν μπορούν να υπερβούν 
τις 20 και η ελάχιστη δόση ορίζεται 
στα 150 ευρώ.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η
μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο συνε
χόμενων δόσεων καθώς και η μη 
καταβολή τω ν τρεχουσών εισφορών 
συνεπάγεται την έκπτωση από τη 
ρύθμιση και καθιστά άμεσα απαιτητό 
το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.

Απώλεια του παρεχόμενου δια
κανονισμού επέρχεται ακόμη σης 
περιπτώσεις:

Ο Μη καταβολής τω ν τρεχουσών, 
από 1.1.2011 και εφεξής, ασφαλιση- 
κών εισφορών εντός τω ν προθεσμιών 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία 
του κάθε ασφαλιστικού φορέα.

©  Μη εμπρόθεσμης καταβολής 
της καθορισθείσας -ένανη της κεφα- 
λαιοποιημένης οφειλής- δόσης.

Προαναγγελία Λ. Καισέλη

Με νέο νόμο 
οι επενδύσεις 
των ταμείων

»  Πέντε μεγάλες αλλαγές 
στη διαχείριση της κινητής 
και της ακίνητης περιουσίας 
των ασφαλιστικών ταμείων
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Νέο καθεστώς γ ια η ς επεν
δύσεις της κινητής και της 
ακίνητης περιουσίας τω ν 

ασφαλιστικών ταμείων -με πρό
βλεψη για την αξιοποίηση και τω ν  
διαθεσίμων που σήμερα είναι υπο
χρεωτικά κατατεθειμένα- δεσμευ
μένα στην Τράπεζα της Ελλάδος 
θα θεσμοθετήσει και θα εφαρμόσει, 
μέσα στο 2011, η ηγεσία του υπουρ
γείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Αυτό προανήγγειλε η 
υπουργός Λ. Κατσέλη μιλώντας 
την Παρασκευή στη Βουλή για το 
σκάνδαλο τω ν  δομημένων ομολό
γω ν  (περίπου 600 εκατ. παραμέ
νουν στα χαρτοφυλάκια ταμείων 
και για να μη ζημιωθούν άμεσα θα 
πρέπει να τα διακρατήσουν μέχρι 
τη λήξη τους).

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ Η υπουρ
γός, «περιγράφοντας» η ς αλλαγές 
που θα γίνουν, προσδιόρισε τις 
παρακάτω πέντε βασικές:

©  Πρώτον, τον επαναπροσδιο
ρισμό του εποπτικού ρόλου της 
Τράπεζας της Ελλάδας.

©  Δεύτερον, τη δημιουργία ε
νός Ενιαίου Φορέα διαχείρισης ό
λω ν  τω ν κινητών αξιών τω ν ασφα
λ ισ τικώ ν ταμείων. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα επαναπροσδιορισθούν τα 
κριτήρια διαχείρισης και αξιοποί
ησης τω ν αποθεματικών ύψους 26,7 
δισ., σε σημερινές ημές, που κατέ
χουν τα Ταμεία και θα αξιοποτηθεί 
με αυστηρούς κανόνες εποπτείας 
το απόθεμα καταθέσεων ύψους 15 
δισ. ευρώ που σήμερα βρίσκεται 
στην Τράπεζα της Ελλάδας με αρ- 
νηηκό πραγματικό επιτόκιο. Θα 
αξιολογηθεί, επίσης, η μετεξέλιξη 
της υφιστάμενης ΑΕ ΔΑΚ  των τριών 
μεγάλων Ασφαλισηκών Οργανι
σμών (ΙΚΑ  - ΟΑΕΕ και ΟΓΑ) σε ε
ταιρεία «ομπρέλα» για όλα τα Τα
μεία με διεύρυνση της μετοχικής 
της σύνθεσης και στα υπόλοιπα 
ταμεία και δυνατότητα να προσφέ
ρει διαφόρων ειδών και τύπων α
μοιβαία κεφάλαια ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 
ταμείου.

©  Τρίτον, θα αξιοποιηθεί η ακί
νητη περιουσία τω ν  ταμείων, η ε
μπορική αξίατων οποίων ανέρχεται 
περίπου στα 3 δισ. ευρώ, και θα 
ξεκαθαριστεί η εταιρική μορφή με

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

© Θα μπει τέλος στην υπο
χρεωτική κατάθεση τω ν δι
αθεσίμων στην Τράπεζα 
της Ελλάδος (15 δισ. ευρώ 
στις 31/12/2010)

Ο  Θα δημιουργηθεί ενιαίος 
φορέας διαχείρισης της κι
νητής περιουσίας (26,7 
δισ. ευρώ, με την τρέχουσα 
αποτίμηση)

Ο  Θα δημιουργηθούν νέα ε
πενδυτικά «προϊόντα» (με 
ΣΔ ΙΤ  ή και τιτλοποίηση) 
για την αξιοποίηση των α
κινήτων (αντικειμενικής α
ξίας 1 δισ. ευρώ και εμπο
ρικής αξίας 3 δισ. ευρώ)

© θα προβλεφθεί πρότυπο 
διαχείρισης ενεργητικού 
και παθητικού

Ο  Θα επανασυσταθεί η Ειδι
κή Επιτροπή Ελέγχου των 
Επενδύσεων

την οποία τα ταμεία θα διαχειρίζο
νται την ακίνητη περιουσία τους με 
δυνατότητα ανάπτυξης και διασπο- 
ράς σε σύγχρονα ασφαλή και απο
δοτικά προϊόντα, όπως είναι η εγ
γυοδοσία, οι εμπράγματες εξασφα
λίσεις, τα ΣΔΙΤ, οι τιτλοποιήσεις.

©Τέταρτον, θα αναπτυχθεί ένα 
πλαίσιο διαχείρισης της περιουσίας 
τω ν  ταμείων, το οποίο θα βασίζεται 
στο πρότυπο της διαχείρισης ενερ
γητικού και παθητικού (Asset 
L iability Management) που θα 
λαμβάνει δηλαδή υπόψη τις μελλο
ντικές υποχρεώσεις τω ν ταμείων 
και ης ανάγκες ρευστότητας.

©  Πέμπτον, θα επανασυσταθεί 
η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου τω ν 
Επενδύσεων που έως και σήμερα 
δεν έχει ουσιαστικά κανένα ρόλο.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 2,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Να
σημειωθεί, πάντως, όη με βάση ε
πίσημα στοιχεία που αποκάλυψε η 
«Η » τα ταμεία σης 31/12/2010 έγρα
φαν λογιστικές ζημιές 2,3 δισ. ευρώ 
στο σύνολο της περιουσίας τους 
λόγω  της υποχώρησης της αξίας 
τω ν  κραηκών ομολόγων, τω ν με
τοχών και τω ν αμοιβαίων κεφαλαί
ω ν ... Ακόμη και μέσω της ΑΕ ΔΑΚ  
τω ν  ταμείων (δηλ. μέσω επαγγελ
ματικής διαχείρισης) το 2010 είχαν 
λογιστικές απώλειες 21% - 25%.
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Εφθαοαν τις 
50.000 οι αιτήοεις

Περίπου 30.000 αιτήσεις έχουν 
μέχρι σήμερα κατατεθεί σας 
τράπεζες για ένταξη στο πρό
γραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οί
κον», που αφορά στην ενεργει
ακή αναβάθμιση παλαιών κα
τοικιών με την τοποθέτηση μό
νωσης, διπλών τζαμιών κ,λπ., ό
πως ανακοίνωσε ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος, Γιάννης Μα
νιάτης στα εγκαίνια της Δ ιε 
θνούς Εκθεσης Εεοίσς 2011. 
Μετά την παράταση που δόθηκε 
πρόσφατα, η προθεσμία υποβο
λής αιτήσεων για την πρώτη 
φάση του προγράμματος λήγει 
στις 16 Μαΐου, ενώ  η υλοποίηση 
τω ν  δράσεων ενεργειακής ανα
βάθμισης που προβλέπονται 
σας αιτήσεις που έχουν κατατε
θεί αφορά σε συνολική επένδυ
ση έως 450 εκατ. ευρώ.

ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Αύξηοη εξαγωγών 
κατά 55,2%

Η αλματώδης άνοδος τω ν  εξα
γω γώ ν συνεχίστηκε και το Φε
βρουάριο, καθώς σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κα- 
ταγράφηκε αύξηση της τάξης 
του 35,2% σε σχέση με τον αντί
στοιχο μήνα του 2010, φθάνο- 
ντας το 1,43 δισ. ευρώ. Αντίθετα, 
οι εισαγωγές χωρίς τα πετρε
λαιοειδή μειώθηκαν κατά 
14,9% και περιορίστηκαν στα 
2,68 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα ί
δια στοιχεία, οι εξαγωγές προς 
την Ε.Ε. ανήλθαν σε 946 εκατ. 
ευρώ και αυξήθηκαν κατά 
34,2%, ενώ  οι εξαγωγές προς τις 
τρίτες χώρες έφτασαν τα 487 ε
κατ. (αύξηση 37%). Σύμφωνα με 
στοιχεία του ΠΣΕ, το δίμηνο Ια- 
νουαρίου-Φεβρουαρίου οι ελλη
νικές εξαγωγές αυξήθηκαν κα
τά 37,4% σε σχέση με το αντί
στοιχο δίμηνο του 2010 και η α
ξία τους ανήλθε σε 2,82 δισ. ευ
ρώ από 2,05 δισ. πέρσι.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Πυρά ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 
για την έρευνα

Βολές κατά πάντων εξαπολύει 
η ΓΈΝΟΠ-ΔΕΗ εν αναμονή του 
πορίσματος του επιθεωρητή Δ η 
μόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζή, 
ο οποίος διεξάγει έρευνα για τις 
επιχορηγήσεις, 25 εκατ. ευρώ, 
που έλαβε η ΓΕΝΟΠ από τη 
ΔΕΗ το διάστημα 1999-2010. Η 
έρευνα, το πόρισμα της οποίας 
αναμένεται να ανακοινωθεί 
πριν το Πάσχα διεξάγεται κατό
πιν παραγγελίας της υπουργού 
Περιβάλλοντος.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Εργο εθνικής 
σημασίας 
η «Υπηρεσία 
μιας Στάσης»
Εργο εθνικής σημασίας χαρα
κτήρισε ο πρωθυπουργός την 
«Υπηρεσία μιας Στάσης» για 
τη σύσταση επιχειρήσεων, σιη 
διάρκεια επίσκεψής του στο 
ΒΕΑ, όπου ενημερώθηκε για 
τη νέα υπηρεσία, η οποία άρ
χισε να λειτουργεί από τις 4 
Απριλίου.
Η «Υπηρεσία μιας Στάσης», 
τόνισεοΓ.Παπανδρέου, «σπά
ει το πελατειακό αδιαφανές 
και γραφειοκρατικό σύστημα 
και απελευθερώνειτεράστιες 
δυνάμεις της επιχειρηματικό
τητας προς όφελος της χώ 
ρας» . Μ ε τη νέα  ηλεκτρονική 
υπηρεσία, η χώ ρα  γ ίνετα ι 
ελκυστική στις επενδύσεις, 
ενώ  υπογράμμισε τη βούληση 
της κυβέρνησης να  περάσει 
σταχέριατου επιχειρηματικού 
κόσμου σημαντικό μέρος της 
ευθύνηςγιατηλειτουργίατων 
επιχειρήσεων μέσω τω ν  επι
μελητηρίων.
Με την «Υπηρεσία μιας Στά
σης» εκημάται ότι η κατάταξη 
της χώρας στο σχετικό πίνακα 
της Παγκόσμιας Τράπεζας 
Starting Business θα ανέβει 
από την 149η στην 31η θέση. 
Επόμενος στόχος, σύμφωνα 
με τον Μ. Χρυσοχόΐδη, που 
συνόδευε τον πρωθυπουργό 
στο ΒΕΑ, είναι η αδειοδότηση 
τω ν  επιχειρήσεων μέσω της 
«Υπηρεσίας μιας Στάσης», 
ενώ  πολύ σύντομα -είπε- θα 
κατατεθεί στη Βουλή το νομο
σχέδιο για την αδειοδότηση 
μη οχλουσών μεταποιητικών 
επιχειρήσεων εντός επιχειρη
ματικών περιοχών, καθώς και 
για την πιστοποίηση τεχνικών 
επαγγελμάτων. Το επόμενο 
στοίχημα είναι η ένταξη της 
αδειοδότησης σε αυτή τη δια
δικασία της μιας ημέρας και 
της μιας στάσης. Την πρώτη 
εβδομάδα λειτουργίας της 
«Υπηρεσίας μιας Στάσης» ι
δρύθηκαν 7 ομόρρυθμες και 
μία ΕΠΕ, με μέσο χρόνο ίδρυ
σης τη μία ημέρα και 9 ώρες 
και ρεκόρ μόλις 4 ώρες στο 
Επιμελητήριο Κοζάνης.

Στόχος να απορριφθούν αιτήοεις που δεν έχουν προοπτική υλοποίησης

Αλλάζουν οι όροι 
για άδειες ΑΠΕ

»  Σε δημόσια διαβούλευοη 
έθεσε η ΡΑΕ ως τις 2 Μαΐου το 
νέο Κανονισμό Αδειών 
Παραγωγής από ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ (συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού -  θερμότητας)

Α υστηρότερους όρους και 
προϋποθέσεις για  η ς  άδειες 
παραγωγής ηλεκτρισμού 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
με στόχο να  ξεκαθαρίσει το μητρώο 
από αιτήσεις που εκκρεμούν χωρίς 
τα έργα να  έχουν προοπτική υλοποί
ησης επιχειρεί να  θέσει η Ρυθμιστι
κή Αρχή Ενέργειας μέσα από το νέο 
Κανονισμό Α δειώ ν Παραγωγής από 
ΑΠ Ε  και Σ Η Θ Υ Α  (συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού - θερμότητας), που έ
θεσε σε δημόσια διαβούλευοη ω ς η ς 
2 Μαΐου.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ Ο νέο ς  
κανονισμός προβλέπει αναδρομική 
ισχύ της προθεσμίας τω ν  30 μηνών 
που δίνει ο υφιστάμενος νόμος για  
τη σύνδεση μίας μονάδας ΑΠ Ε με 
το  σύστημα, διαφορετικά και στην 
περίπτωση βέβαια που η καθυστέ
ρηση οφείλεται σε λόγους που δεν 
σχετίζονται με τον επενδυτή, όπως 
δικαστικές διαμάχες, γραφειοκρα- 
ηκή διαδικασία κ.λπ., η άδεια θα 
μπορεί ακόμα και να  ανακαλείται. 
Πρέπει να  σημειωθεί όη  η προθε

σμία τω ν  30 μηνών, που προβλέπεται 
στο νόμο για  η ς  ΑΠ Ε μέχρι σήμερα 
ισχύει για  η ς  νέες  αιτήσεις, όσες 
κατατίθενται μετά την ψήφιση του 
νόμου το  2010, αλλά όχι για  η ς  πα

λιές που έχουν συσσωρευτεί. Αλλη  
βασική παρέμβαση είναι ότι η ΡΑΕ 
θα ελέγχε ι τη συμβατότητα ενός 
σχεδίου με η ς  ζώ νες  αποκλεισμού 
του Χωροταξικού. Α ν  η προτεινόμε- 
νη  μονάδα βρίσκεται εντός κάποιας 
ζώνης αποκλεισμού, τότε η αίτηση 
δ εν  θα προχωρά. Π αράλληλα ο

κανονισμός απλουστεύει τη διαδι
κασία υποβολής αιτήσεων και αξι
ολόγησης αιτήσεων έργων ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ, θέτει σαφείς προϋποθέσεις 
για  την οικονομική κατάσταση τω ν  
φυσικών προσώπων ή τω ν  εταιρει
ώ ν  που υποβάλλουν αίτηση για  ά
δεια παραγωγής ΑΠΕ κ.λπ.

ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Επίσης:
Ο Για τη διασφάλιση της ανα

γκαίας διαφάνειας και ευρείας δη
μοσιότητας η ΡΑΕ αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να ενημερώνει σχεηκά 
τους Καλλικραηκούς Δήμους.

Ο Θεσπίζεται ειδική και διαφα
νής διαδικασία αδειοδότησης για 
η ς  παροχές με κορεσμένα δίκτυα.

©  Ε νσω μ α τώ νον τα ι τα  νέα  
κριτήρια αξιολόγησης που προβλέ- 
πονται στο νόμο, όπως η συμμόρφω
ση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξι
κού Σχεδιασμού για  ης ΑΠΕ, καθώς 

και η συμβατότητα τω ν  
έργω ν με το  εθνικό σχέ
διο δράσης.

Ο  Αποσαφηνίζεται το 
καθεστώς ανανέωσης της 
άδειας παραγωγής, α- 
πλουστεύεται η διαδικα

σία τροποποίησης της άδειας λόγω  
αλλαγών στην εταιρική σύνθεση του 
δικαιούχου, θεσπίζεται λεπτομερής 
διαδικασία ανάκλησης αδειών πα
ραγωγής και ε ισάγοντα ι ειδ ικές 
ρυθμίσεις για  ειδικές τεχνολογίες 
ΑΠΕ, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης, 
βιομάζα/βιοκαύσιμα κ.λπ.

Βασική παρέμβαση αποτελεί το ότι η ΡΑΕ θα 

ελέγχει τη συμβατότητα ενός σχεδίου με τις ζώνες 

αποκλεισμού του Χωροταξικού
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Αγγίζει ίο  όριο του 1,70 ευρώ

Νέο άλμα στην τιμή χης
Α  λμα2λεπτώντολίτροπραγ- 

ματοποίησε μέσα σε μία ε- 
X  .Α-βδομάδα η μέση ημή της α
μόλυβδης βενζίνης, η οποία απέχει 
πλέον μόλις 0,7 λεπτά από το «όρ ιο » 
τω ν  1,70 ευρώ, ενώ  η μέγιστη ημή 
αντλίας ά γγ ιξε  τα  1,89 ευρώ στο 
νομό Ρεθύμνου.

Η μέση ημή της αμόλυβδης έ
φτασε τα 1,693 ευρώ το λίτρο, ενώ  
αυξητικές ήταν οι τάσεις και στα υ
πόλοιπα είδη καυσίμων, με αποτέ
λεσμα η μέση ημή του πετρελαίου 
θέρμανσης να  φτάσει τα 91 λεπτά 
(μάλιστα η μέση τιμή στο νομό Μ α
γνησίας ξεπέρασε το  ένα ευρώ) και 
του πετρελαίου κίνησης τα 1,512 
ευρώ.

Το υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, σε ανακοίνωσή του α

ποδίδει την ανοδική πορεία τω ν  η 
μών σης αυξηηκές τάσεις τω ν  διε
θ νώ ν τιμών τω ν  πετρελαιοειδών, 
ενώ  επισημαίνει όη  τα περιθώρια 
κέρδους στην εσω τερ ική  αγορά 
παραμένουν σταθερά. Οι ημές διυ
λιστηρίου αυξάνονται για  15 συνε
χείς ημέρες, γεγονός που αποδίδεται 
στην πορεία τω ν  δ ιεθνών ημών.

ΦΟΡΟΙ»  Πάντως, για  πρώτη φορά 
οι φόροι που ανηστοιχούν στη μέση 
ημή της αμόλυβδης ξεπέρασαν το 1 
ευρώ το  λίτρο (έφθασαν το 1,0002 
ευρώ), ενώ  όπως επισημαίνεται στην 
ανακο ίνωση  του υπουργείου, τα 
περιθώρια κέρδους τω ν  εταιρειών 
εμπορίας και τω ν  πρατηριούχων 
διαμορφώνοντα ι στα 9,91 λεπτά. 
Μάλιστα, η θέση της χώρας σε ό,η

αμόλυβδης
αφορά η ς ημές προ φόρων βεληώ- 
θηκε την τελευταία εβδομάδα, κα
θώς υποχώρησε από την 5η στην 9η 
θέση της σχεηκής κατάταξης. Σύμ
φωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, 
στη διαμόρφωση της τελικής μέσης 
ημής (1,693 ευρώ), συμμετέχει με 
35,07% η ημή διυλιστηρίου (0,5937 
ευρώ), με 59,08% οι φόροι και δασμοί 
(1,0002 ευρώ) και με 5,85% τα περι
θώρια κέρδους τω ν  εταιρειών και 
τω ν  πρατηριούχων (0,0991 ευρώ).

Από το  Παρατηρητήριο Τιμών 
Υ γρ ώ ν  Καυσίμων προκύπτει όη  η 
μέγιστη μέση ημή της αμόλυβδης 
ημής καταγράφηκε στην Κεφαλλο- 
νιά  και φθάνει τα 1,819 ευρώ το λί
τρο, ενώ  στην Αθήνα ο μέσος όρος 
είναι 1,667 ευρώ και στη Θεσσαλο
νίκη 1,66 ευρώ.
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Φορολογικο\^
ημερολόγιο

[ 12.4]
β  Υποβολή δήλωσης φορολογί

ας εισοδήματος για ΟΕ,ΕΕ, 
κοινοπραξίες που δεν τηρούν 
ή τηρούν βιβλία Α και Β κατη
γορίας, και το τελευταίο ψη
φίο του ΑΦΜ τους λήγει σε 2. 

β  Υποβολή εκκαθαριστικής δή
λωσης Φ.Π.Α. (Για Α ή Β Κατη
γορίας όλα τα Α.Φ,Μ.)

[1 3 .4 ]
β Υποβολή δήλωσης φορολογί

ας εισοδήματος για ΟΕ,ΕΕ, 
κοινοπραξίες που δεν τηρούν 
ή τηρούν βιβλία Α και Β κατη
γορίας, και το τελευταίο ψη
φίο του ΑΦΜ τους λήγει σε 3.

[ 1 4 .4 ]
β  Υποβολή δήλωσης φορολογί

ας εισοδήματος για ΟΕ,ΕΕ, 
κοινοπραξίες που δεν τηρούν 
ή τηρούν βιβλία Α  και Β κατη
γορίας, και το τελευταίο ψη
φίο του ΑΦΜ τους λήγει σε 4.

[ 1 5 .4 ]
β Υποβολή δήλωσης φορολογί

ας εισοδήματος για ΟΕ,ΕΕ, 
κοινοπραξίες που δεν τηρούν 
ή τηρούν βιβλία Α  και Β κατη
γορίας, και το τελευταίο ψη
φίο του ΑΦΜ τους λήγει σε 5.

β  Υποβολή φόρου για τα εισο
δήματα αντιπροσώπων, πρα
κτόρων μεσιτών κ.λπ. για α
μοιβές ή προμήθειες από αλ
λοδαπά εργοστάσια ή αλλοδα
πούς οίκους.

β Υποβολή δήλωσης από δημό
σιες υπηρεσίες, OTA, κοινω
φελή ιδρύματα, Οργανισμούς 
και επιχειρήσεις κοινής ω φ έ
λειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή 
εκμεταλλεύσεις και ΝΠΔΔ γε
νικά, για την παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος κατά την 
προμήθεια από επιχειρήσεις 
κάθε είδους αγαθών ή παρο
χής υπηρεσιών.

Ο Υποβολή δήλωσης και απόδοση 
παρακρατούμενου φόρου τό
κων διαφόρων περιπτώσεων.

Ο Απόδοση φόρου που παρα
κρατήθηκε τον προηγούμενο 
μήνα σε εργολάβους και ενοι
κιαστές δημόσιων, δημοτικών 
κ.λπ. προσόδων πάνω στην α
ξία του κατασκευαζόμενου 
έργου.

© Υποβολή δήλωσης και απόδο
ση του παρακρατηθέντος φό
ρου εισοδήματος από αμοιβές 
και αποζημιώσεις μελών του 
Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια 
την Α.Ε.

Μηνύματα αε 18.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Προειδοποίπαη με email 
για υποβολή δηλώοεων ΦΠΑ

»  Καλούνται εντός 10 
ημερών να υποβάλουν δηλώ
σεις, αλλιώς ο ΦΠΑ θα υπο
λογιστεί με «τεκμαρτό» τρόπο

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Ν έες μεθόδους για την άμεση 
είσπραξη του ΦΠΑ από τους 
φορολογούμενους που «α 

ποφεύγουν» να υποβάλουν περιοδι
κές δηλώσεις άρχισε να εφαρμόζει 
το υπουργείο Οικονομικών. Χθες η 
Γ  ενική Γ  ραμματεία Πληροφορικών 
Συστημάτων έστειλε ηλεκτρονικά 
μηνύματα σε 18.000 επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελματίες με βιβλία 
Γ ' κατηγορίας του ΚΒΣ που εντοπί
στηκαν να μην έχουν υποβάλει πε
ριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τον Ιανου
άριο και το Φεβρουάριο του 2011.

Με τα e-mail οι φορολογούμενοι 
καλούνται να προσέλθουν εντός 10 
ημερών με τη διαδικασία της εθελο
ντικής συμμόρφωσης στις Δ Ο Υ , 
προκειμένου να υποβάλουν τις πε- 
ριοδικές δηλώσεις και να πληρώ
σουν το φόρο με τις ανάλογες προ
σαυξήσεις. Για όσους αδιαφορήσουν 
και δεν συμμορφωθούν, η εφορία 
θα εφαρμόσει τη νέα μέθοδο σταττ- 
στικού -«τεκμαρτού»- υπολογισμού 
τω ν  υποχρεώσεων του ΦΠΑ. Πρό
κειται για μια νέα τυποποιημένη ε
λεγκτική διαδικασία που τίθεται σε 
εφαρμογή με τη συνεργασία της 
ΓΓΠ Σ, της Γενικής Δ ιεύθυνσης

Φορολογικών Ελέγχων και της ει
δικής ομάδας για την καταπολέμη
ση της φοροδιαφυγής. Με τη νέα 
διαδικασία ο έλεγχος στους φορο
λογούμενους που «ξεχνούν» να υ
ποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ θα γίνεται 
κάθε μήνα αποκλειστικά από το 
γραφείο, χωρίς να  έρχονται σε επα
φή οι εφοριακοί με τους φορολογού
μενους. Στις 10 Μαΐου θα ελεγχθούν 
οι φορολογούμενοι με βιβλία Β' 
κατηγορίας, οι οποίοι έχουν υπο
χρέωση να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ 
μέσα στον Απρίλιο του 2011.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Με χθεσινή ε
γκύκλιο του υφυπουργού Οικονομι
κών Δημ. Κουσελά ενεργοποιείται 
η διάταξη του φορολογικού νόμου 
που ψηφίστηκε πρόσφατα, η οποία 
προβλέπει όη  για όσους επιχειρη
ματίες και επιτηδευματίες δεν υπο
βάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, 
οι ελεγκτέςτης εφορίας δεν θα ακο
λουθούν πλέον τη διαδικασία τω ν 
προσωρινών ελέγχων και τω ν  προ
σκλήσεων για την υποβολή εκπρό
θεσμων δηλώσεων, αλλά θα προσ
διορίζουν από τα γραφεία τους το 
φόρο που θα πρέπει να αποδοθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν για η ς  τρεις προηγού
μενες φορολογικές περιόδους.

Δηλαδή για τα τρία προηγούμε
να τρίμηνα σας περιπτώσεις επιτη- 
δευματιών που τηρούν βιβλία Β1 
κατηγορίας και για τους τρεις προ
ηγούμενους μήνες στις περιπτώσεις 
επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγο-
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»  0 έλεγχος στους φορολογούμε
νους που «ξεχνούν» να υποβά
λουν δηλώσεις ΦΠΑ θα γίνε
ται κάθε μήνα από το γραφείο.

ρίας. Ουσιαστικά δηλαδή οτις περι
πτώσεις εντοπισμού επιχειρήσεων 
και επιτηδευματιών που δεν υπέβα
λαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ύ
στερα από ηλεκτρονικές διασταυρώ
σεις, θα εφαρμόζεται ένα είδος τεκ
μαρτού προσδιορισμού του ΦΠΑ. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1 Σε περίπτωση που διαπιστώ
νεται η μη υποβολή από τον υπόχρεο 
περιοδικής δήλωσης για  κάποια 
φορολογική περίοδο, ο προϊστάμε
νος της αρμόδιας ελεγκηκής αρχής 
μπορεί χωρίς να πραγματοποιήσει 
άλλες ελεγκτικές επαληθεύσεις να 
προχωρήσει στην έκδοση προσω
ρινής πράξης προσδιορισμού του
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φόρου για τη συγκεκριμένη φορο
λογική περίοδο.

2 Για το ν  προσδιορισμό της 
φορολογητέας αξίας τω ν  εκροών 
ανά συντελεστή ΦΠΑ (13%, 23% κ. 
λπ.) της φορολογικής αυτής περιό
δου λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι 
όροι τω ν  αντίστοιχων δηλούμενων 
εκροών ανά συντελεστή ΦΠΑ με 
βάση τα στοιχεία τω ν  τριών προη
γούμενων φορολογικών περιόδων. 
Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται 
οι εισροές ανά συντελεστή ΦΠΑ. Για 
τον υπολογισμό τω ν δαπανών της 
φορολογικής αυτής περιόδου και 
του φόρου αυτών λαμβάνονται οι 
μέσοι όροι τω ν  τριών προηγούμε
νω ν  φορολογικών περιόδων.

3 Για τις επιχειρήσεις που λει
τουργούν εποχικά, σε περίπτωση μη 
υποβολής από τον υπόχρεο περιοδι
κής δήλωσης για κάποια φορολογι
κή περίοδο ο προϊστάμενος της αρ
μόδιας ελεγκτικής αρχής εκδίδει 
προσωρινή πράξη προσδιορισμού του 
φόρου για τη συγκεκριμένη φορολο- 
γική περίοδο με βάση τα δεδομένα 
της αντίστοιχης περιόδου του προη
γούμενου έτους προσαυξημένα κατά 
15%. Σε περίπτωση που δεν έχει υ
ποβληθεί για την περίοδο αυτή του 
προηγούμενου έτους η σχετική πε
ριοδική δήλωση, ο προϊστάμενος της 
αρμόδιας ελεγκτικής αρχής δύναται 
να εκδώσει προσωρινή πράξη προσ
διορισμού του φόρου με δεδομένα 
της αντίστοιχης περιόδου του αμέσως 
προηγούμενου έτους, ομοίως προ
σαυξημένα κατά 15%.
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Υπουργείο Οικονομικών

Διευκρινίσεις για τις εισφορές υπέρ ΕΑΓΑ

Α λλαγές στον τρόπο υπολο
γισμού και καταβολής της 
ασφαλιστικής εισφοράς υ

πέρ του ΕΛΓΑ επήλθαν από 1-1-2011, 
ενώ  όσοι δεν είναι κατά κύριο επάγ
γελμα αγρότες θα επιβαρύνονται με 
εισφορά 2% επί του καθαρού γεωρ
γικού εισοδήματος που δηλώνουν, 
εφόσον το συνολικό ετήσιο φορολο
γητέο εισόδημά τους υπερβαίνει το 
αφορολόγητο όριο τω ν  12.000 ευρώ. 
Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύ
κλιο του υπουργείου Οικονομικών: 

1 Η εισφορά υπέρ ΕΛΓ Α, την 
οποία οφείλουν να καταβάλλουν οι 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, 
προσδιορίζεται πλέον με ποσοστό 
επί της αξίας της φυτικής παραγω
γής και του ζωικού κεφαλαίου που

ασφαλίζεται από 1-1-2011.
Συγκεκριμένα, η υποχρεωτική 

ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ 
ΕΛΓ Α  ορίζεται σε ποσοστό:
Ο 4% επί της ασφαλιζόμενης αξίας 
της φυτικής παραγωγής, με εξαίρεση 
την ελιά που ορίζεται σε 3%.
Ο 0,75% επί της ασφαλιζόμενης α
ξίας του ζωικού κεφαλαίου.
Ο 0,5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας 
της φυτικής παραγωγής που παρά- 
γεται στο σύνολό της και αποκλειστι
κά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», 
όπως αυτό ορίζεται από τους Κανο
νισμούς Ασφάλισης του ΕΑΓΑ.

Συνεπώς, από 1-1-2011 καταργή- 
θηκαν οι σχετικές διατάξεις για:
©  την επιβολή της ειδικής ασφαλι
στικής εισφοράς υπέρ Ε Α ΓΑ  ω ς

ποσοστού επί της αξίας τω ν εγχωρί- 
ως παραγομένων αγροτικών προϊό
ντω ν και υποπροϊόντων, οπότε από 
την ημερομηνία αυτή και μετά δεν 
δημιουργείται υποχρέωση απόδοσης 
της εισφοράς αυτής στο Δημόσιο, 
μέσω τω ν  ΔΟ Υ. Κατά συνέπεια, από 
την ίδια ημερομηνία, δεν υφίσταται 
πλέον υποχρέωση προσδιορισμού 
της εισφοράς επί τω ν  εκδοθέντων 
τιμολογίων πώλησης τω ν αγροπκών 
προϊόντων τω ν  παραγωγών ούτε υ- 
φίσιαται υποχρέωση παρακράτησης 
από τους αγοραστές ή τρίτους που 
πωλούν αγροτικά προϊόντα για λο
γαριασμό τω ν  παραγωγών.

2 Από 1-1-2011 επιβάλλεται γε
νική εισφορά 2% επί του συνολικού 
καθαρού γεωργικού εισοδήματος,

που δηλώνεται με την ετήσια δήλω
ση φορολογίας εισοδήματος από 
φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες και δηλώ
νουν συνολικό φορολογητέο εισό
δημα, συμπεριλαμβανομένου και του 
γεωργικού εισοδήματος, που υπερ
βαίνει το εκάστοτε ισχύον αφορολό
γητο όριο, το οποίο σήμερα ανέρχε
ται σε 12.000 ευρώ. Εισφορά 2% επι
βάλλεται και στο εισόδημα από αγρο
τικές εκμεταλλεύσεις που αποκτούν 
νομικά πρόσωπα, εφόσον η πλειο- 
ψηφία τω ν  μετοχών ή των μεριδίων 
τους δεν ανήκει σε κατά κύριο επάγ
γελμα αγρότες. Στις παραπάνω πε
ριπτώσεις η νέα αυτή εισφορά ει- 
σπράττεται από την αρμόδια ΔΟ Υ  
και αποδίδεται στον ΕΑΓΑ·
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Νέο ρεκόρ 
για το χρυσό

Τ ο ε ν δ εχ ό μ ε ν ο  επ ίτευ ξη ς  
συμφωνίας για  ειρήνη στη 
Λιβύη οδήγησε χθες το βρά

δυ το  χρυσό χαμηλότερα από το  
ν έο  ιστορικό ρεκόρ που κατέγρα
ψ ε νω ρ ίτερα  (1.476,21 δολ. ανά 
ουγκιά ), στα  1.465,76 δολ. ανά  
ουγκιά.

Το πολύτιμο μέταλλο ευνοήθηκε 
από την εξασθένηση του δολαρίου 
και τις ανησυχίες για  τον  πληθωρι
σμό. Η τιμή του αργύρου, υποχώ
ρησε αργά από το νέο, υψηλότερο 
επίπεδο τω ν  τελευτα ίων 31 ετών, 
(τα 41,93 δολ.).

Ο λόγος του χρυσού ω ς  προς τον 
άργυρο, δηλαδή η ποσότητα του 
αργύρου που χ ρ ειά ζε τα ι γ ια  να  
α γορα σ τε ί μία ου γγ ιά  χρυσού, 
μ ε ιώ θηκε τη ν  Π αρασκευή  σ το  
χαμηλότερο επίπεδο τω ν  τελευ 
τα ίω ν  28 ε τώ ν, κοντά  στο 35. Τ ο ν  
τρέχοντα  μήνα, επενδυτικά κεφά
λαια κατευθύνοντα ι γ ε ν ικ ώ ς  σε 
εμπορεύματα, και ε ιδ ικ ώ ς σε πο
λύτιμα μέταλλα, καθώς οι επενδυ
τές ανησυχούν για  το  ενδεχόμενο 
αύξησης του πληθωρισμού στις 
ανεπτυγμένες αγορές, καθώς και 
για  πιθανές αλλαγές στη νομισμα
τική πολιτική τω ν  ΗΠΑ.

0 χρυσός έχει ωφεληθεί σημα
ντικά  από το  γεγο νό ς  ότι η Fed 
διατηρεί σχεδόν μηδενικά τα  επι
τό κ ια  από το  Δ ε κ έμ β ρ ιο  του  
2008.

Η τιμή της πλατίνας υποχώρησε 
κατά 0,7% στα 1.790,24 δολ. ανά 
ουγκιά, ε νώ  η τιμή του παλλαδίου 
κατέγραψε πτώση κατά 0,2% στα 
789,47 δολ.

Στην αγορά πετρελαίου, η τιμή 
του αργού και του Brent υποχω
ρούσε σημαντικά αργά το  βράδυ, 
μετά τις  μεικτές ενδε ίξε ις  γ ια  τη ν  
Λιβύη. Η Αφρικανική  Έ νω σ η  α
νέφ ερε πρόοδο σας συνομιλίες για  
τη ν  ε ιρήνη  στη Λιβύη, αλλά  οι 
δυνάμεις του Καντάφ ι συνέχισαν 
να  βομβαρδίζουν τη  Μ ισράτα.

Στις 22.00 ώρα Ελλάδος, η τιμή 
του Brent τω ν  συμβολαίων παρά
δοσης Μάίου υποχωρούσε κατά 
2,24% % στα 123,82 δολ. ανά βα
ρέλι, έχον τα ς  φθάσει νω ρ ίτερ α  
έω ς  τα  127,02 δολ. ανά  βαρέλι. Η 
τιμή του αργού τω ν  συμβολαίων 
π α ράδοσης Μ α ΐου  κ α τέ γρ α φ ε  
πτώση κατά 3,23% στα 109,54 δολ. 
ανά βαρέλι, ε ν ώ  νω ρ ίς  είχε ενι- 
σχυθεί έω ς  τα  113,46 δολ. ανά

βαρέλι. Ο

Οριακές οι μεταβολές χθες στην Ευρώπη
Τ Η Σ  ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΑΙωα ανοίγει την αυλαία των εταιρικών 
αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ, με τους αναλυτές 
να έχουν προβλέψει άλμα 26% στα έσοδά της

Εξέλιξη της τιμής του χρυσού 1.476,21
ιστορικό ρεκόρ 
11/04/2011
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Σ
τάση αναμονής τηρούσαν χθες οι συ
ναλλασσόμενοι στη W all Street, κα
θώς αργά το  βράδυ, ύστερα από το 

κλείσιμο της αγοράς, άνοιγε η αυλαία ανα
κοίνωσης τω ν  ετα ιρ ικών αποτελεσμάτων 
α'τριμήνου, με την ελπίδα πως τα αυξημένα 
κέρδη θα ωθήσουν ακόμη υψηλότερα τους 
δείκτες.

Πρώτη θα ανακοίνωνε τα αποτελέσματά 
της η εταιρεία αλουμινίου Alcoa, με τους 
αναλυτές να  έχουν προβλέψει άλμα 26% στα 
έσοδά της, σε 6,16 δισ. δολάρια από 4,89 δισ. 
Μεταξύ τω ν  μεγάλων ομ ίλων που δημοσιο
ποιούν τα αποτελέσματά τους τις επόμενες 
ημέρες είναι η JPMorgan Chase & Company, 
η Bank o f Am erica και n Google.

Ενώ τα κέρδη των εταιρειών του δείκτη 
S&P 500 αναμ ένετα ι να  ε ίνα ι αυξημένα 
κατά 11,4% σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με 
την Thomson Reuter’s, ορισμένοι αναλυτές 
θεωρούν πως αυτή η αύξηση έχει ήδη προ- 
εξοφληθεί στην πορεία τω ν  τιμών τω ν  μετο- 
χώ ν.Δυο  ώ ρες πριν από το  κλείσιμο της α
γοράς της Ν έας Υόρκης, o D ow  Jones ενι- 
σχυόταν κατά 0,13% στις 12.395,76 μονάδες, 
ενώ  οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq υποχω
ρούσαν κατά 0,10% και 0,38% αντιστοίχως.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τηλε
γράφημα του Bloomberg ανέφερε πως οι 
ευρωπαϊκές ετα ιρ είες  α να κ ο ινώ νουν  τη 
μεγαλύτερη αύξηση κερδοφορίας στο διά
στημα της τελευταίας 6ετίας, καθώς η επέ
κταση της οικονομικής δραστηριότητας στην 
Ευρώπη αντισταθμίζει τις ανησυχίες από την 
κρίση χρέους, κάνοντας τους αναλυτές με
τοχ ώ ν  να  ε ίνα ι πολύ πιο αισιόδοξοι, και

μάλιστα στο διπλάσιο βαθμό σε σχέση με τους 
Αμερικανούς συναδέλφους τους. Το πρα
κτορείο ανέφερε πως τα  κέρδη τω ν  εταιρει
ώ ν  του 8 ΐοχχ 600 ενδεχομ ένω ς να  είνα ι 
αυξημένα κατά 20% φέτος.

Στην Ευρώπη όλες οι αγορές έκλεισαν χθες 
με οριακές απώλειες (με εξαίρεση το  Χρη
ματιστήριο Α θη νώ ν που υποχώρησε κατά 
2,57%) με τους φόβους για  τον πληθωρισμό 
να  δίνουν περαιτέρω ώθηση στις τιμές τω ν  
εμπορευμάτων, του χρυσού (νέο  ιστορικό 
ρεκόρ) και του αργύρου (νέο  υψηλότερο ε 
πίπεδο τω ν  τελευτα ίων 31 ετώ ν). Οι ανησυ-

χίες για τον πληθωρισμό, ύστερα 
από σχ ετικ ό  «καμ π ανάκ ι» του 
Δ Ν Τ , ήγειραν ερωτήματα για  τα 
περιθώρια κερδοφορίας τω ν  εται
ρειών, παρά τις γενικότερα αισιό

δοξες εκτιμήσεις τω ν  αναλυτών. Ο 
π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ς  δ ε ί κ τ η ς  
FTSEurofirst 300 έκλεισε χαμηλό
τερα κατά 0,18% στις 1.146,35 μο
νάδες, με την εταιρεία Hochtief να  
οδηγεί σε απώλειες τον  κατασκευ
αστικό κλάδο, ύστερα από τη ν 
πτωτική αναθεώρηση τω ν  εκτιμή
σ εω ν  κερδοφορίας της.

Αναλυτές ανέφεραν πως η αγο
ρά θα παρουσιάσει τάσεις σταθερο
ποίησης αλλά στη συνέχεια θα κα
ταγράψει και πάλι κέρδη, συνεχί
ζοντας την ανοδική της πορεία, που 
την προηγούμενη Παρασκευή την 
οδήγησε σε υψηλότερο κλείσιμο 
τω ν  πέντε τελευταίων εβδομάδων. 
Μεταξύ τω ν  «κερδισμένων» κλά

δω ν ήταν ο τομέας εξόρυξης, χάρη στο ράλι 
τω ν  τιμ ώ ν τω ν  μετάλλων, ύστερα από τα 
στοιχεία για  σημαντική αύξηση τω ν  εισαγω
γ ώ ν  χαλκού στην Κίνα.

Μεταξύ των ομίλων που οι μετοχές τους 
έκλεισαν με κέρδη ήταν της ΒΗΡ Billiton 
(+1,8%) και της Xstrata (+0,9%). Οι δείκτες 
τω ν  αγορών της Ευρωπερκρέρειας είχαν ο
ριακή μεταβολή, με τον  πορτογαλικό SPI να 
ενισχύεται κατά 0,2%, τον ιρλανδικό ISEQ 
να υποχωρεί 0,9%, τον ιταλικό FTSE Mib να 
καταγράφει απώλεια 0,1% και τον ισπανικό 
IBEX να κλείνει χαμηλότερα κατά 0,2%. Ο

Ενίσχυση του ευρώ «βλέπουν» οι αναλυτές
Τ Η Σ  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΚΑΤΟΥ

Στις 21.00 ώρα 
Ελλάδας, το ευρώ -το 
οποίο ανήλθε νωρίς έως 
το 1,4483 δολ.- υπο
χωρούσε κατά 0,10% 
έναντι του'δολαρίου, 
στο 1,4442 δολ.

Τ ο δολάριο ανέκαμψε χθες 
έναντι του ευρώ, μετά τις 
μεγάλες απώλειες που κα

τέγραψ ε την Παρασκευή, καθώς 
η αμερικανική κυβέρνηση απέφυ
γ ε  το  ενδεχόμενο στάσης πληρω
μών. «Τ ώ ρ α  η μάχη μετατοπίζεται 
στο ανώτατο όριο δανεισμού, επο
μ ένως το  δολάριο θα συνεχίσει να  
δέχεται π ιέσεις», σχολίασε η Κά- 
θλ ιν  Μ προυκς, τη ς Forex.com .

Η ισοτιμία της στερλίνας με το δολάριο

1,6365

2011

Αναλυτές με τις πλέον επιτυχημέ
ν ες  προβλέψεις στην αγορά συ
ναλλάγματος, δεν θεωρούν πιθανή 
την ανάκαμψη του αμερικανικού 
νομίσματος μέσα στους επόμενους 
μήνες, καθώς η Fed καθυστερεί να 
αυξήσει τα επιτόκια.

Η Wells Fargo και η St. George 
Bank, υποστηρίζουν ότι το δολάριο 
δ εν  θα παρουσιάσει σημαντική 
μεταβολή μέχρι τον Ιούνιο, ενώ  οι 
Schneider Foreign  Exchange, 
Société General και Bank o f Nova 
Scotia, εκτιμούν ότι το νόμισμα θα 
συνεχίσει την πτωτική του πορεία, 
μετά το  φετινό , ασθενέστατο  α ’ 
τρίμηνο -το χειρότερο της τελευ
ταίας τριετίας.

Το ευρώ κινήθηκε χθες κοντά 
στα πρόσφατα υψηλά του επίπεδα 
ωθώντας σε πτώση τις τιμές τω ν  
ομολόγων στην Ευρωζώνη.

Στις 21.00 ώρα Ελλάδας, το  
ευρώ -το οποίο ανήλθε νω ρ ίς  έω ς 
το  1,4483 δολ.- υποχωρούσε κατά 
0,10% έναντι του δολαρίου, στο

1,4442 δολ. Η Ευρωπαϊκή Κ εντρ ι
κή Τράπεζα αύξησε την προηγού
μενη εβδομάδα τα επιτόκια κατά 
25 μονάδες βάσης, σε 1,25%, με 
αποτέλεσμα το ευρώ να ενισχυθεί 
τη ν  Παρασκευή στο υψηλότερο 
επίπεδο τω ν  τελευταίων 15 μηνών, 
στο 1,4489 δολ.

Η στερλίνα δέχθηκε πιέσεις, ε- 
νόψ ει της δημοσιοποίησης κρίσι
μων στο ιχείων για  την οικονομία 
στην Βρετανία μέσα στην εβδομά
δα, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
γ ια  το ν  πληθωρισμό στις τιμές 
καταναλωτή.

Στην Ιαπωνία το γεν αντέδρασε 
ανοδικά στον σεισμό 7,1 βαθμών 
της κλίμακας ρίχτερ στη χώρα που 
μείωσε τη ν όρεξη για  ανάληψη 
επενδυτικού ρίσκου.

Το γεν ενισχύθηκε κατά 0,1% 
έναντι του δολαρίου και της στερ
λίνας, στα 84,60 και στα 138,60γεν, 
αντίστοιχα.

Εναντι του ευρώ υποχώρησε 
κατά 0,4%, στα 122,27 γεν. Ο
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«Δεν με ενθουοιάζει 
το ενδεχόμενο 
αύξηοης επιτοκίων»

a
 «Η  διοίκηση της Fed δεν 

πρέπει να ενθουσιάζεται 
με την προοπτική αύξη
σης τω ν  επιτοκίων», 
προειδοποίησε χθες ο ε
πικεφαλής της Fed Ν. 
Υόρκης, Γ. Ντάντλεϊ. 
Μ ιλώντας σε συνέδριο 

στο Τόκιο, ο θεωρούμενος «νο2 » στην ι
εραρχία της αμερικανικής κεντρικής 
τράπεζας υποστήριξε ότι «η  Fed οφείλει 

να αντιδράσει αν οι πληθωριστικές 
προσδοκίες αρχίσουν να αυξάνονται» 
και προσέθεσε ότι «δ εν  βλέπω ενδείξεις 
ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει».

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ

Νέες πιέσεις 
στα ομόλογα 
προεξοφλεί η Pimco

Η Pimco, μεγαλύτερο ο
μολογιακό αμοιβαίο πα- 
γκοσμίως, συνέχισε να 
«ποντάρει» στην εξα
σθένηση τω ν  ημών στα 
αμερικανικά ομόλογα, 
τοποθετώντας το 3% του 
χαρτοφυλακίου σε τίτ

λους που προεξοφλούν νέες πιέσεις 
στην αγορά ομολόγων. Για πρώτη φορά 
την τελευταία τετραετία, το μεγαλύτερο 
τμήμα του χαρτοφυλακίου είναι τοποθε
τημένο σε μετρητά (31% από 23% τον 
προηγούμενο μήνα). Πρόσφατα ο επι
κεφαλής της Pimco, Μπιλ Γκρος, εξέ- 
φρασε την ανησυχία του για την πορεία 
τω ν ημών στην αγορά ομολόγων μετά 
τον Ιούνιο, οπότε και θα ολοκληρωθεί 
το πρόγραμμα αγοράς τίτλων από την 
Fed (QE2).

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχεί για 
τον πληθωρισμό 
ο Τζορτζ Σόρος

«Ο ι κινεζικές Αρχές έ
χασαν την ευκαιρία να 
συγκρατήσουν η ς πλη- 
θωρισηκές πιέσεις, επι
τρέποντας στο νόμισμα 
να αναημηθεί», υποστή
ριξε χθες ο δισεκατομ- 
μυριούχος επενδυτής, 

Τζορτζ Σόρος. «Τώρα  ο πληθωρισμός 
ξεφεύγει εκτός ελέγχου δημιουργώ
ντας σοβαρούς κινδύνους φαύλου κύ
κλου αυξήσεων σε μισθούς και τιμές», 
συνέχισε ο κ. Σόρος. Η κεντρική τράπε
ζα της Κίνας έχει ήδη προχωρήσει σε 4 
αυξήσεις επιτοκίων τους τελευταίους 
μήνες και οι αναλυτές προεξοφλούν 
τουλάχιστον άλλες τόσες κινήσεις το 
2011. «Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται 
για πάντα», προειδοποίησε ο κ. Σόρος.

Οι τιμές του χρυσού, του καλαμποκιού και του καοοίτερου εκτινάχθηκαν χθες 
σε νέο ιστορικό ρεκόρ, η τιμή του αργύρου ενισχύθηκε σε νέο ρεκόρ των 31 τελευταί
ων ετών, και του πετρελαίου διατηρείτο σε υψηλά επίπεδα.

ΤΟ ΔΝΤ ΚΡΟΥΕΙ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

Τα εμπορεύματα, π νέα απειλή 
για την παγκόσμια οικονομία
ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΔΑΦΝΗ

ι φόβοι για την πα
γκόσμια ανάκαμψη 
επ ικεντρώνοντα ι 

τώρα σπς ημές τω ν εμπορευμά
των». Αυτό ανέφερε ο κορυφαίος 
οικονομολόγος του ΔΝ Τ, Ολιβιέ 
Μπλανσάρ, παρουσιάζοντας την 
ε ξα μ η ν ια ία  έκθεσ η  W o r ld  
Economic Outlook (WEO), με ης 
εξελίξεις σης αγορές εμπορευμά
τω ν να τον δικαιώνουν. Οι ημές 
του χρυσού, του καλαμποκιού και 
του κασσίτερου εκτινάχθηκαν 
χθες σε νέο ιστορικό ρεκόρ, η ημή 
του αργύρου ενισχύθηκε σε νέο 
ρεκόρ των 31 τελευταίων ετών, και 
του πετρελαίου διατηρείτο σε υψη
λά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές 
ανησυχούν για την πορεία του 
πληθωρισμού και αναζητούν κα
ταφύγιο στα εμπορεύματα. Το δε 
ασθενέστερο δολάριο στηρίζει ης 
ανοδικές πιέσεις σης ημές τω ν 
εμπορευμάτων, πόσο μάλλον επει
δή το σενάριο για εκρηκτική ανά
πτυξη της κινεζικής οικονομίας 
παραμένει αμετάβλητο, παρά ης 
επιτοκιακές αυξήσεις στην Κίνα.

Οι αναλυτές του Δ Ν Τ  εμφανί
ζονται ανήσυχοι για τηνπορείατης 
οικονομίας τω ν ΗΠΑ και την άνι- 
ση ανάκαμψη στην Ευρωζώνη, 
αποκλείοντας παράλληλα το χει
ρότερο σενάριο, περί κινδύνου 
διπλής ύφεσης σης ΗΠΑ. Οι προ
βλέψεις για το παγκόσμιο ΑΕΠ

είναι αμετάβλητες, στο 4,4% φέτος 
και 4,5% το 2012, για την οικονομία 
τω ν  ΗΠΑ έχουν αναθεωρηθεί 
πτωτικά σε 2,8% από 3% αρχικά 
για το 2011 και ανοδικά (σε 2,9% 
από2,7%) για το 2012, ενώ για την 
Ευρωζώνη επισημαίνεται η ανά
πτυξη δύο ταχυτήτων, με το γερμα
νικό και γαλλικό ΑΕΠ να έχουν 
αναθεωρηθεί επί τα βελτίω.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ »  Αυτό που 
απασχολεί ιδιαίτερα το Δ Ν Τ  όσον 
αφορά ης προοπτικές της αμερι
κανικής οικονομίας είναι η ακόμη 
εξασθενημένη αγορά εργασίας 
σης ΗΠΑ, με την ανεργία να πλήτ
τει την κατανάλωση, καθώς και το 
πρόβλημα χρέους. Η έκθεση κρού
ει το «καμπανάκι» πως το αμερι
κανικό δημοσιονομικό έλλειμμα

θα ανέλθει φέτος στο 10,75% του 
ΑΕΠ και θα είναι το υψηλότερο 
μεταξύτωνανεπιυγμένωνκρατών, 
εμποδίζοντας την αμερικανική 
κυβέρνηση να φέρει σε πέρας τη 
δέσμευσή της για περιορισμό του 
ελλείμματος στο ήμισυ το 2010 - 
2013 -μια δέσμευση που ανέλαβε 
στο πλαίσιο της G20, και αναμένε
ται να συζητηθεί και πάλι στην 
προγραμμαησμένη σύνοδο της 
G20 στα τέλη της εβδομάδας.

Τις ίδιες ανησυχίες έχει, εξάλ
λου, επανειλημμένους εκφράσει ο 
πρόεδρος της Fed, Μπεν Μπερ- 
νάνκε, με την ομοσπονδιακή τρά
πεζα τω ν ΗΠΑ να φαίνεται διατε
θειμένη να διατηρήσει τα επιτόκια 
σε μηδενικό επίπεδο για να τονώ
σει την ανάκαμψη.

Στην έκθεσή του, το Δ Ν Τ  στη

ρίζει ουσιαστικά m  Fed, η οποία 
τελευταία είχε δεχθεί πυρά από 
κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων 
κρατών με το σκεπτικό πως η πο
λιτική της προκαλεί σης οικονο
μίες τους εισροές καυτού χρήματος 
και συνεπακόλουθες φούσκες. Η 
WEO αναφέρει πως «δεν είναι 
ξεκάθαρο εάν μία κεντρική τράπε
ζα θα πρέπει να προσαρμόσει με 
τέτοιον τρόπο τη νομισματική της 
πολιτική ώστε να αποφεύγει τυχόν 
στρεβλώσεις σης οικονομίες των 
εμπορικών της εταίρων».

ΑΝΑΚΑΜΨΗ »  Το θετικό της 
έκθεσης είναι η γενικότερη διαπί
στωση όη «η ανάκαμψη είναι τώρα 
περισσότερο αυτο-τροφοδοτού- 
μενη απ'ό,η προηγουμένως, η α
πειλή για ύφεση διπλού πάτου σης 
ανεπτυγμένες οικονομίες έχει α
πομακρυνθεί και η οικονομική 
δραστηριότητα παγκοσμίους έχει 
και πάλι επιταχυνθεί».

Το γενικότερο κλίμα είναι το 
ίδιο με τη διαπίστωση του ΟΟΣΑ 
πως «οιπροοπηκές ανάπηιξηςτων 
μεγαλύτερων βιομηχανικών οικο
νομιών βεληώνονται, με τη Γερ
μανία και ης ΗΠΑ να ηγούνται της 
ανάκαμψης». Ο σχετικός δείκτης 
Composite LeadingIndicator(CLl) 
για ης οικονομίες του ΟΟΣΑ ενι- 
σχύθηκε σης 103,2 μονάδες το 
Φεβρουάριο από 103 τον Ιανουά
ριο, πάνω από το μακροπρόθεσμο 
μέσο όρο τω ν 100 μονάδων.
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Απορρίφθηκε για δεύτερη φορά σχέδιο αποπληρωμής Βρετανίας - Ολλανδίας

«Οχι» ψήφισαν και πάλι οι Ιολανδοί
εν πληρώνω» ψή
φισε για  δεύτερη 
φορά σε 12 μήνες η 

πλειονότητα τω ν Ισλανδών, απορ- 
ρίπτοντας τη βεληωμένη συμφω
νία αποπληρωμής οφειλών 4 δισ. 
ευρώ σης κυβερνήσεις Βρετανίας 
και Ολλανδίας. Χρέος που προέ- 
κυψε μετά την κατάρρευση της 
τράπεζας Ισεβανβ, όπου διατηρού
σαν καταθέσεις περίπου 400.000 
Βρετανοί και Ολλανδοί. Με τη 
χρεοκοπία τηςτράπεζας, οικυβερ- 
νήσεις τω ν δΰο κρατών αποζημί

ωσαν τους καταθέτες και στη συ
νέχεια άρχισαν να διεκδικούν τα 
κεφάλαια από την ισλανδική κυ
βέρνηση. Αρχικά το Ρέικιαβικ 
συμφώνησε σε σχέδιο αποπληρω
μής χρέους 3,8 δισ. ευρώ εντός 14 
ετών, το οποίο ισοδυναμούσε με 
μηνιαία «δόση» 100 ευρώ γιακάθε 
Ισλανδό. Η συμφωνία εγκρίθηκε 
από τη Βουλή αλλά απορρίφθηκε 
από το 93% των Ισλανδών σε δη
μοψήφισμα που ακολούθησε. Α 
κολούθησε νέος κύκλος διαπραγ
ματεύσεων που κατέληξε σε πρό

γραμμα αποπληρωμής συνολικού 
ύψους 4 δισ. ευρώ, σε ορίζοντα 35 
ετών με επιτόκιο περίπου 3%. Στο 
νέο δημοψήφισμα, που πραγματο
ποιήθηκε το Σάββατο, κατά της 
συμφωνίας ψήφισε το 58% των Ι
σλανδών.

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΒρετανός 
υπουργός, Ντ. Αλεξάντερ, δήλωσε 
απογοητευμένος, εκημώντας όη 
«τώρα η υπόθεση θα καταλήξει στα 
δικαστήρια». Στο ίδιο μήκος κύ
ματος, ο Ολλανδός υπουργός Οι

κονομικών, Γιαν Κεες ντε Γιάγκερ, 
υποστήριξε: «Η  ώρα τω ν διαπραγ
ματεύσεων έχει τελειώσει. Η Ι
σλανδία εξακολουθεί να είναι υ
ποχρεωμένη να πληρώσει. Για το 
θέμα πλέον θα αποφανθούν τα 
δικαστήρια». Το θέμα αναμένεται 
να συζητηθεί στο δικαστήριο της 
Επιτροπής Ελέγχου της Ευρωπα
ϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλα- 
γώ ν (Ε Π Ά ). ΟΙσλανδός υπουργός 
Οικονομικών, Στ. Σίγκφουοον, 
εκτίμησε όη «η  διαδικασία θα δι
αρκέσει ενάμισι έτος».



ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πρόταση για απευθείας σύσταση Προκαταρκτικής για τη διερεύνηση της σύμβασης των 
υποβρυχίων του Π.Ν. επί υπουργίας Α. Τσοχατζόπουλου στο ΥΕΘΑ αποφάσισε χθες να καταθέ
σει η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ μετά τη μελέτη των δικογραφιών που διαβίβασε στη Βουλή η Εισαγγελία

Α Π Ο Λ Υ Τ Η

συναίνεση
ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ Η Κ.Ο. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Απευθείας 
Προκαταρκπκή 
για υποβρύχια
το υ  γιπ ργο υ  χ α τ ζ η δ η μ η τ ρ ιο υ

Οι βουλευτές του κυβερνώντος 
κόμματος σχετικά με τη διε- 
ρεύνηση της σύμβασης τω ν 

υποβρυχίων υπογραμμίζουν εξαρχής, 
όη η εξέταση αφορά στην «υπόθεση 
της διακίνησης μαύρου χρήματος», 
ένα αδίκημα που δεν παραγράφεται, 
δεδομένου ότι το αδίκημα της απιστί
ας περί την υπηρεσία, στο οποίο, 
σύμφωνα με δικαστικές πηγές, έχει 
καταλήξει η Δικαιοσύνη έχει ήδη 
παραγραφεί.

ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ Δ ε ν  είναι τυχαίο 
ότι στη δεύτερη αμέσως παράγραφο 
της πρότασης επισημαίνεται ότι «με 
τη διαδικασία αυτή διασφαλίζεται 
όη  θα διερευνηθούν με τον ταχύτερο 
και αποτελεσμαηκότερο τρόπο ενερ
γές  ποινικές ευθύνες για  το πιο 
κρίσιμο τόσο από νομικής όσο και 
από ηθικής πλευράς ζήτημα, για  το 
οποίο υπάρχουν ενδείξεις που επι
βάλλουν την σε βάθος διερεύνηση 
από τη Βουλή και τελικά από τη Δ ι 
καιοσύνη, χωρίς να τίθεται φραγμός 
λόγω τυχόν παραγραφής ή λήξης της

αρμοδιότητας της Βουλής».
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ακολού

θησε προηγούμενη δήλωση του εκ
προσώπου Τύπου της Ν Δ  Γ. Μιχελά- 
κη, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα 
χθες το  μεσημέρι, την απόφαση του 
κόμματος να  ζητήσει τη σύσταση 
Προκαταρκηκής Επιτροπής για την 
περίοδο 1998-2002τηςυπουργίαςτου 
κ. Τσοχατζόπουλου. Παράλληλα, η 
ΝΔ, όπως είπε, για την επόμενη πε
ρίοδο από το 2002 μέχρι και σήμερα, 
σκοπεύει να προτείνει την εξέταση 
τω ν γεγονότων της περιόδου αυτής 
από την Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστι- 
κών Προγραμμάτων και Συμβάσεων 
της Βουλής.

Επ' αυτού, το Π ΑΣΟ Κ έσπευσε 
και πάλι να συναινέσει, σημειώνο
ντας στην πρότασή του, ότι «όλες οι 
άλλες πτυχές της υπόθεσης τω ν  υ
ποβρυχίων έχουν σε μεγάλο βαθμό 
ήδη συζητηθεί στην αρμόδια Επιτρο
πή Αμυντικών Εξοπλισμών. Η Επι
τροπή θα διερευνήσει κάθε σχετικό 
στοιχείο εξοπλισμένη με τις πρόσθε
τες δυνατότητες που προβλέπει ο 
Κανονισμός της Βουλής για την Ε
πιτροπή Θεσμών και Δ ιαφάνειας».

Με αυτόν τον τρόπο, όπως συμπε
ραίνουν στα μικρότερα κόμματα, 
Π ΑΣΟ Κ και Ν Δ , περιορίζουν την 
προκαταρκτική εξέταση στο πρόσω
πο αποκλειστικά του κ. Τσοχατζό
πουλου, παραπέμποντας στις ατέρ- 
μονες συζητήσεις της Επιτροπής 
Εξοπλισμών τη διερεύνηση τυχόν 
ευθυνών όσων υπουργών Άμυνας 
τον διαδέχθηκαν, καθώς και άλλων 
συναρμόδιων τέω ς  υπουργών που 
κατά καιρούς επόπτευαν την υλο
ποίηση τω ν  επίμαχων συμβάσεων, 
όπως είχε ζητήσει η Δικαιοσύνη.

Είναι πιθανό μάλιστα, η κοινή 
πρόταση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, να προσκρού
σει νομικά, στο νέο νόμο περί ευθύνης

υπουργών, με βάση τον οποίον θα 
παραπεμφθεί ο κ. Τσοχατζόπουλος.

ΕΛΕΓΧΟΣ »  Όπως αναφέρεται ρητά 
στο δεύτερο άρθρο του υπό ψήφιση 
νόμου, η Βουλή προτού αποφασίσει 
για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για 
τη διενέργεια προκαταρκηκής εξέτα
σης, συγκροτεί Τ  ριμελές Γνωμοδοη- 
κό Συμβούλιο, αποτελούμενο από 
ανώτατους δικασττκούς λειτουργούς, 
το οποίο προβαίνει στο νομικό και 
ουσιαστικό έλεγχο της βασιμότητας 
τω ν στοιχείων και γνωμοδοτεί εάν 
προκύπτει ανάγκη διερεύνησης ποι
νικής ευθύνης υπουργού.

Α ν  ο τέως υπουργός Άμυνας πα-

»  Η Επιτροπή θα διερευνή- 
σει κάθε σχετικό 
στοιχείο για τα υποβρύ
χια, εξοπλισμένη με τις 
πρόσθετες δυνατότητες 
που προβλέπει ο Κανονι
σμός της Βουλής για 
την Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας

ραπεμφθεί με την κατηγορία της δια
κίνησης μαύρου χρήματος, η οποία 
δεν περιλαμβάνεται όμως στη δικο
γραφία που έφτασε στη Βουλή, τότε 
είναι πολύ πιθανό το Γνωμοδοτικό 
Συμβούλιο να αξιολογήσει όη  δεν 
συντρέχει λόγος δίωξης. Διαφορεη- 
κά, σε επόμενο στάδιο, αν η Προκα
ταρκτική Επιτροπή παρ' όλα αυτά 
συσταθεί και παραπέμψειτον κ. Τσο- 
χατζόπουλο για το αδίκημα της απι
στίας, το Πενταμελές Δικαστικό Συμ
βούλιο στο οποίο θα μεταφέρει το 
πόρισμά της θα αποφανθεί όη τα ό
ποια αδικήματα έχουν παραγραφεί.

Συνεργάτες του προέδρου της 
Βουλής, εξηγούσαν χθες το βράδυ 
όη με βάση ερμηνεία του υπουργού 
Δικαιοσύνης X. Καστανίδη, για τη 
σύσταση Τριμελούς Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου θα πρέπει να αποφασίσει 
η πλειοψηφία της Βουλής.

© Τη ν επίσπευση τω ν δικαστικών 
ερευνών που αφορούν στον τρόπο 
απόκτησης της κατοικίας του στην 
περιοχή της Ακρόπολης (στην οδό 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου) ζήτησε χθες 
ο τ. υπουργός του ΠΑΣΟΚ Α. Τσοχα
τζόπουλος.
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Το νομοσχέδιο θα επιστρέφει στη Βουλή, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των βουλευτών

Υποβαθμίζουν ίο  θέμα για ία «φρουιάκια»

»  0 κυβερνητικός εκπρόσωπος 
γνωστοποίησε πως το επίμαχο 
νομοσχέδιο θα τύχει νέας επε
ξεργασίας

»  Γ. Πεταλωτής: «Βούληση 
του ΠΑΣΟΚ δεν είναι να 
φιμώνει τους βουλευτές του»

Με «απενοχοποίηση» τω ν  
αναρρήσεων και τη διαβε
βαίωση πως το νομοσχέδιο 

για  τα τυχερά παιχνίδια θα επιστρέ
φ ει στη Βουλή, αφού προηγουμένως 
ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τω ν 
βουλευτών, προσπαθεί η κυβέρνηση 
να  κλείσει το  μείζον ζήτημα που 
προέκυψε στο εσωτερικό της. Ο Γ. 
Πεταλωτής αποκήρυξε τα περί «α 

νταρσίας» και δήλωσε πως βούληση 
του Π ΑΣΟ Κ δεν είναι να φιμώνει 
τους βουλευτέςτου, ανηθέτως τόνισε 
όη  η συζήτηση στα κοινοβουλευηκά 
όργανα βοηθάει τη λειτουργία της 
κυβέρνησης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
γνωστοποίησε πως το επίμαχο νο 
μοσχέδιο θα τύχει νέας επεξεργασί
ας, θα βελτιωθεί στα σημεία όπου 
υπήρξαν οι παρατηρήσεις και θα 
περάσει εκ νέου από τον ΚΤΕ και 
μετά θα πάρει το δρόμο προς την 
Ολομέλεια.

Δ ε ν  κινδυνεύει η σταθερότητα

της κυβέρνησης ούτε η ενότητα του 
Π Α Σ Ο Κ  από αυτές τ ις  αντιδρά 
σεις...» δήλωσε στον ίδιο άξονα με 
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και ο 
Μιχάλης Χρυσοχόίδης εντάσσοντας 
η ς όποιες διαφωνίες στο πλαίσιο του 
διαλόγου.

«ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ...» »  Οι βουλευτές 
Δ . Λ ιντζέρης και Ν. Σαλαγιάννης, 
αν και επέμειναν και χθες στην 
ουσία τω ν  ανηρρήσεώντους, δήλω
σαν με νόημα πως η κυβέρνηση δεν 
κινδυνεύει από την κοινοβουλευη- 
κή της ομάδα. «Δ ε ν  πιστεύω ότι η

κυβέρνηση πρέπει να έχει παράπο
νο από την κοινοβουλευτική ομάδα 
που στηρίζει όλα τα νομοθετήματα... 
Σε μερικά από τα οποία έχουμε 
σοβαρές αμφιβολίες, τα στηρίζουμε 
γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την 
προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας», 
τόνισε ο κ. Λιντζέρης. Αιχμηρότερος 
ο Ν. Σαλαγιάννης σημείωσε: «Έ 
χουμε πλήρη συνείδηση και καμιά 
φορά και πιο βαθιά συνείδηση απ’ 
ό,τι και οι υπουργοί... Πλήρη επί
γνωση  ότι η κατάσταση είναι κρίσι
μη και γι' αυτό στηρίζουμε τα τόσο 
σκληρά μέτρα».


