
Ατυπη στάση πληρωμών, 
με το σταγονόμετρο και 
οι δημόσιες επενδύσεις
Με αυτό τον τρόπο το υπ. Οικονομικών έχει συγκροτήσει 
το έλλειμμα εντός των στόχων στο πρώτο τρίμηνο

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ
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Σε μια άτυπη στάση πληρωμών και 
σε μια καθαρή στάση επενδύσε
ων έχει προχωρήσει το Δημόσιο 
σ το ά  τρε« πρώτουε μήνεε του έ- 
τουε. Με τον τρόπο αυτό το οι
κονομικό επιτελείο έχει καταφέ
ρει να καλύψει τιε αποκλίσειε που 
έχουν ήδη καταγραφεί στα έσο
δα και τιε δαπάνεε και να συ
γκροτήσει το έλλειμμα εντόε των 
στόχων.

Μέσα στουε τρειε πρώτουε μή
νεε του 2011 δεν έχει δοθεί ούτε 
ένα ευρώ για επενδύσειε σε 9 α
πό τουε 28 βασικούε τομείε του 
Προγράμματοε Δημοσίων Επεν
δύσεων (ΠΔΕ). Δηλαδή, στο 33% 
Τ" ν  τομέων του προγράμματοε 

έχει ακόμα πραγματοποιηθεί 
κάποια δαπάνη.

Συνολικά, οι τομείε του ΠΔΕ εί
ναι 30, καθώε υπάρχουν και ε
κείνοι των Ολυμπιακών έργων και 
του αποθεματικού. Ομωε, είναι ήσ- 
σονοε σημασίαε και ούτωε ή άλ- 
λωε δεν προβλέπεται να ξοδευτεί 
κάποιο ποσό φέτοε.

Ωστόσο, το Δημόσιο δεν «ρίχνει 
χρήμα» ούτε σε τομείε που πλήτ
τονται αυτή τη στιγμή, όπωε η α
πασχόληση, ή σε τομείε που θα 
μπορούσε να στηριχθεί η ανά
καμψη, όπωε ο τουρισμόε και η ε
νέργεια.

Παράλληλα, οι δαπάνεε του 
κράτουε για επιχορηγήσειε, με- 
τακινήσειε, λειτουργικά έξοδα 
και προμήθειεε μπορεί να μην εί
ναι μηδενικέε, αλλά εκταμιεύονται 
με το σταγονόμετρο και θεωρεί

ται σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτε
λόσουν το «μαξιλάρι» για τυχόν ε- 
κτροχιασμό άλλων δαπανών, όπωε 
εκείνεε για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στον πάγο εννέα τομείς
Στο σκέλοε του Προγράμματοε 

Δημοσίων Επενδύσεων, στο διά
στημα Ιανουάριου - Μαρτίου 
2011 το κράτοε κήρυξε στάση ε
πενδύσεων:

1. Στον τουρισμό. Δεν έχει δο
θεί ούτε ένα ευρώ από το σύνο-

Δεν έχει δοθεί ούτε έ 
να ευρώ για επενδύ
σεις σε 9 από τους 28 
βασικούς τομείς ίου  
Προγράμματος Δημο
σίων Επενδύσεων.
λο των 28 εκατ. ευρώ που θα δια
τεθούν φέτοε.

2. Στην απασχόληση. Για φέτοε 
έχουν προϋπολογιστεί 45 εκατ. ευ
ρώ και μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί 
τίποτα.

3. Στην έρευνα και την τεχνο
λογία, όπου η κυβέρνηση έχει α
ποφασίσει να πραγματοποιήσει 
δημόσιεε επενδύσειε ύψουε 90 ε
κατ. ευρώ το 2011.

4. Στην ενέργεια. Στο ΠΔΕ 
προβλέπονται φέτοε επενδύσειε 
ύψουε 213 εκατ. ευρώ.

5. Στιε επικοινωνίεε. Συνολικά 
για φέτοε ο κλάδοε των επικοι
νωνιών θα λάβει 20 εκατ. ευρώ.

6. Στην αλιεία, όπου το 2011 θα 
πρέπει να δοθούν 30 εκατ. ευρώ.

7. Στην άμυνα. Ο προϋπολογι- 
σμόε προβλέπει τη διάθεση 18 ε
κατ. ευρώ για επενδύσειε στην ά
μυνα.

8. Στη Δικαιοσύνη, για την ο
ποία έχει εγγράφει κονδύλι ετή
σιων δημοσίων επενδύσεων ύ
ψουε 17 εκατ. ευρώ.

9. Στον αθλητισμό, όπου φέτοε 
θα πρέπει να διατεθούν 12 εκατ. 
ευρώ.

Πέραν αυτών των εννέα το
μέων του Προγράμματοε Δημο
σίων Επενδύσεων, υπάρχουν 
και κάποιοι άλλοι στουε οποίουε 
η διάθεση κονδυλίων για επεν- 
δύσειε είναι πολύ περιορισμένη. 
Για παράδειγμα, 1 εκατ. ευρώ έ
χει χορηγηθεί για τιε εξωτερικέε 
υποθέσειε (από το σύνολο των 18 
εκατ. ευρώ) για φέτοε, 2 εκατ. ευ
ρώ για τον πολιτισμό (από τα 85 
εκατ. ευρώ) και 3 εκατ. ευρώ για 
τα δάση (από το σύνολο των 43 ε
κατ. ευρώ).

Τι προβλέπεται
Για το 2011, η κυβέρνηση έχει 

αποφασίσει να προχωρήσει σε δα
πάνεε ύψουε 8,5 δισ. ευρώ για δη
μόσιεε επενδύσειε. Από το ποσό 
αυτό, θα έπρεπε να έχει εκταμι- 
εύσει τα 1,6 δισ. ευρώ στο πρώ
το τρίμηνο του έτουε. Στην πρά
ξη έχει διαθέσει μόλιε τα 677 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων μάλιστα τα 
422 εκατ. ευρώ δόθηκαν μόνο τον 
Μάρτιο. Δηλαδή η κατάσταση ή
ταν πολύ χειρότερη στουε πρώ
τουε δύο μήνεε του έτουε.

Στον τουρισμό δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής ούτε ένα ευρώ από το 
σύνολο των 28 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν φέτος, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων.

Μπλόκο σιη διάθεση κονδυλίων

Η «στάση επενδύσεων» είναι ο 
βασικότερος λόγος που το έλ
λειμμα του πρώτου τριμήνου 
δεν έχει εκτροχιαστεί, όπως έ 
χει συμβεί με τα έσοδα και τις 
δαπάνες. Ενας άλλος σημαντι
κός λόγος που βοηθάει στη δια
τήρηση του προϋπολογισμού ε
ντός στόχων, είναι η μη διάθεση 
κονδυλίων για λειτουργικές και 
άλλες δαπάνες του κράτους.
Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρ- 
τίου 2011 έχει εκταμιευθεί:
• Το 1% των προμηθειών. Σε 
διάστημα τριών μηνών έχουν 
γίνει προμήθειες στο Δημόσιο 
ύψους 7 εκατ. ευρώ, όταν σε 
ολόκληρο το έτος υπολογίζε
ται να φτάσουν στα 678 εκατ. 
ευρώ.

• Το 5,3% των διαφόρων επιχο
ρηγήσεων. Από το σύνολο του 
1,6 δισ. ευρώ που θα διατεθούν 
φέτος, έχουν γίνει μόλις τα 87 
εκατ. ευρώ.
• Το 6,6% των ετήσιων πιστώ
σεων για μετακινήσεις. Συνολι
κά φέτος εκτιμάται ότι θα δια
τεθούν 321 εκατ. ευρώ και μέ
χρι τώρα έχουν δοθεί τα 21 ε
κατ. ευρώ.
• Το 6,8% των λειτουργικών 
δαπανών. Δηλαδή, 62 εκατ. ευ
ρώ από το σύνολο των 912 ε
κατ. ευρώ.
Σε φυσιολογικά επίπεδα κινού
νται οι επιχορηγήσεις των συ
γκοινωνιών, αφού έχουν ήδη 
λάβει το 24,4% της ετήσιας πί
στωσής τους.
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Η αναδιάρθρωση χρέους θα ηλήξει τις εγχώριες τράπεζες

Η Citigroup εκτιμά ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί ένα βιώσιμο 
συνδυασμός μέτρων λιτότητας και «κουρέματος» της τάξης του 40%.
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Σοβαρές επιπτώσε« στην κε
φαλαιακή επάρκεια των εγχώ
ριων τραπεζών θα επιφέρει εν
δεχόμενο αναδιάρθρω σα του 
ελληνικού xpéous, που θα πε
ριλαμβάνει κούρεμα (haircut). 
Σύμφωνα με ανάλυση m s  
C itigroup, ένα ενδεχόμενο

Σύμιρωνα με ανάλυση 
της Citigroup, ένα εν
δεχόμενο «κούρεμα» 
του χρέους της τάξης 
του 40% θα απαιτού
σε αυξήσεις μετοχι
κού κεφαλαίου 
ύψους 4 δισ. ευρώ.

«κούρεμα» του xpéous m s τάξη5 
του 40% θα οδηγούσε τον δεί
κτη κεφαλαιακήε επά ρκεκ«  
(tier 1) στο 5,3% από 10,9% σή
μερα και για την αποκατάστα
ση m s  κεφαλαιακά β ά σ α  των 
τραπεζών θα απαιτούνταν αυ- 

ε«  μετοχικού κεφαλαίου ύ- 
ijious 4 δισ. ευρώ.

Στην έκθεση m s  Citi αναφέ- 
ρεται ότι για να αντιμετωπίσει 
την κρίση η ελληνική κυβέρ
νηση διαθέτει μια σειρά από ό
πλα, óraos νέα μέτρα λιτότητα5,

επιμήκυνση m s  αποπληρωμή5 
δανείων, πώληση περιουσια
κών στοιχείων αλλά και «κού
ρεμα» (haircut) του xpéous. Η 
Citigroup εκτιμά ότι ο καλύτε- 
pos τρόποε για να επιτευχθεί έ
να βιώσιμο xpéos σε σχέση με 
το ΑΕΠ είναι ο συνδυασμός μέ
τρων λιτότητας και «κουρέμα- 
m s» m s  τ ά ξ α  του 40%. Η 
Citigroup θεωρεί ότι η Αγροτι
κή Τράπεζα, η Τράπεζα Πει
ραιά« και το Ταχυδρομικό Τα
μιευτήριο εμφανίζονται οιπλέ-

ον ευάλωτεε, σε περίπτωση 
haircut.

Goldman Sachs
Από τη ν  πλευρά m s  η 

Goldman Sachs προβλέπει ανα
διάρθρωση του χ ρ έο α  m s  χώ- 
pas pas, με εθελοντικό τρόπο, 
την οποία προσδιορίζει χρονικά 
για το 2012.0  διεθνή5 oikos ση
μειώνει ότι ενδεχόμενο haircut 
20%-60% του ελληνικού χρέ- 
ous, αντιστοιχεί σε απώλειεε 
13-41 δισ. ευρώ για τα κεφάλαια

χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ είναι ο

των ευρωπαϊκών τραπεζών. Κά
τι τέτοιο θα είχε μικρέ5 επιπτώ- 
σεΐ5 για τον ευρωπαϊκό κλάδο (α
ντιστοιχεί στο 1%-3% του συ
νολικού Tier 1) αλλά λίαν σημα- 
ντικέε για τ«  ελλη vires τράπε- 
ζεε: ένα haircut θα είχε επίπτω
ση 8-25 δισ. ευρώ, που αντι
στοιχεί στο 26%-80% των συ
νολικών κεφαλαίων των ελληνι
κών τραπεζών και στο 50%- 
160% m s τρέχουσαε χρηματι
στη ρ ια κά  αξίαε. Σύμφωνα με 
την Goldman Sachs ενδεχόμενη

αναδιάρθρωση των χρεών θα εί
χε δεινέ5 επιπτώσεΐ5 για tis ελ
ληνικές τράπεζε5. Σύμφωνα με 
την ανάλυση του διεθνούς οίκου 
το 60% (60,2 δισ. ευρώ) του ελ
ληνικού χρέουε έχουν ελληvires 
και κυπριακές τράπεζε5, το 19% 
(18,7 δισ. ευρώ) βρίσκεται σε γερ
μανικές, το 9% (9,6 δισ. ευρώ) σε 
γαλλικέ3, το 7% (6,6 δισ. ευρώ) 
eras Κάτω Xcopss, το 2% (1,7 δισ. 
ευρώ) σε ιταλικέ5, το 1% (1,4 δισ. 
ευρώ) σε βρετανικέ5, το 1% (1,3 
δισ. ευρώ) σε πορτογαλικέ5, το 
1% (0,7 δισ. ευρώ) σε αυστριακές, 
0,5 δισ. ευρώ σε ισπανικές και 0,2 
δισ. ευρώ σε σ κ α νδ ινα β ία .

JP Morgan
Τέλθ5, η JP Morgan επιση

μαίνει την επιδείνωση του κλί- 
ματοε για την Ελλάδα m s τε- 
λευταίεε ημέρε5 εξαιτίαε m s έ- 
vrovns φημολογίας για την α
ναδιάρθρωση, προσθέτονταε ό
τι οι στόχοι που είχαν τεθεί όταν 
ΔΝΤ και Ε.Ε. χορήγησαν τα 110 
δισ., ευρώ στην Ελλάδα δεν επι
τεύχθηκαν. Ο oixos επισημαίνει 
ότι πολλά στελέχη m s αγορά5 θε
ωρούν τώρα ότι η αναδιάρθρω
ση είναι αναπόφευκτη, ωστόσο, 
η JP Morgan επισημαίνει ότι η α
ναδιάρθρωση θα έχει περιορι
σμένα αποτελέσματα όσο η 
Ελλάδα συνεχίζει να έχει ένα τε
ράστιο πρωτογενέε έλλειμμα.

Αυστηρή τήρηση του Μ νημονίου ζητά 
ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν Κλοντ Τρισέ

Μ ü

Ο κ. Τρισέ μιλώντας σε γαλλικό ραδιόφωνο, υποστήριξε ότι η Ελλάδα 
πρέπει «να τηρήσει πιστά» τους όρους του Μνημονίου και αρνήθηκε να 
κάνει κάποιο σχόλιο αναφορικά με την αναδιάρθρωση χρέους.

Επιμένει στην αυστηρή τήρηση 
του Μνημονίου ο πρόεδρο5 m s 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε- 
ζα5 (ΕΚΤ), κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ, την 
ώρα που τα σενάρια περί ανα- 
δ' -ιθρωσηβ του ελληνικού χρέ- 
ί  εντείνονται. Για άλλη μία μέ
ρα, το 5ετέ5 ασφάλιστρο κινδύνου 
(CDS) έναντι χρεοκοπία5 m s χώ- 
pas έσπασε νέο αρνητικό ρεκόρ, 
χθες. Ανήλθε στ« 1.335 μονάδεε 
βάσα , καταγράφοντας αύξηση 
m s τάξη5 των 53 μονάδων.

Ο κ. Τρισέ προσπάθησε για α
κόμα μία φορά να επικεντρώσει 
τη συζήτηση για την Ελλάδα γύ
ρω από την εφαρμογή του Μνη
μονίου και όχι στα σενάρια α
να δ ιά ρθρω σ ή . Μιλώντα5 σε 
γαλλικό ραδιόφωνο, υποστήριξε 
ότι η Ελλάδα πρέπει «να τηρήσει 
πιστά» tous opous του Μνημο
νίου και αρνήθηκε να κάνει κά
ποιο σχόλιο αναφορικά με n s  
πληροφορίες που θέλουν την 
Ελλάδα να σκέπτεται αναδιάρ
θρωση χρέους.

Το «κούρεμα» του 
χρέους «μπορεί να 
δημιουργήσει πολύ 
περισσότερα προβλή
ματα από αυτό τα ο
ποία επιχειρεί να λύ
σει» δήλωσε ο κ. Σα- 
χινίδης.

Από την άλλη πλευρά, οι 
Financial Times αναφέρουν σε 
δημοσίευμά m us ότι πλέον η 
Ελλάδα και η Ευρωζώνη πρέπει 
να αρχίσουν να επεξεργάζονται 
ένα «plan Β» για την κάλυψη των 
αναγκών m s  Ελλάδα5. Οπα« α
ναφέρουν οι FT πρέπει να προ
ετοιμαστεί ένα σχέδιο Β για τιε 
ανάγκες χρηματοδότησης m s 
Ελλάδας, εάν η χώρα δεν μπο
ρέσει να αντλήσει τα προβλεπό- 
μενα κεφάλαια από n s  αγορέβ το

2012. Θα πρέπει να οριστεί, πέ
ραν κάθε αμφιβολίαε, ότι ο υφι- 
στάμενο5 ευρωπαϊκός μηχανι
σμός στήριξα (ΕΕδΕ) θα καλύψει 
το κενό, δεδομένου ότι η Ελλά
δα παραμένει στο πρόγραμμα.

Επίση5, σύμφωνα με τουε ΙΤ 
θα χρειαστεί να επανεξεταστεί το 
ενδεχόμενο αγορά5 ομολόγων 
στη δευτερογενή αγορά και θα 
πρέπει το ΕΕδΕ να αποκτήσει τη 
δικαιοδοσία να αγοράζει ομόλο
γα στη δευτερογενή αγορά, για 
να διασκεδάσει τ«  ανησυχίε5 
των αγορών.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. 
Φ. Σαχιν ίδα , υποστήριξε, πά
ντα«, όη η Ελλάδα δεν θα έχει κα
νένα όφελος «με το να προχω
ρήσει σε μία επιλογή που συνι- 
στά το “κούρεμα” του ελληνικού 
χρέου5». Αντιθέτως, κάτι τέτοιο 
«μπορεί να δημιουργήσει πολύ 
περισσότερα προβλήματα από 
αυτά τα οποία επιχειρεί να λύσει» 
πρόσθεσε ο υφυπουργός, και α
νέφερε υ« παράδειγμα όη «θα ζή-

μιωθούν τα ασφαλιστικά τα
μεία». Μάλιστα, σημείωσε ότι α
πό μία μείωση τ α  αξίας των ελ
ληνικών ομολόγων θα αντιμε
τωπίσουν σοβαρά προβλήματα 
και οι τράπεζες και επί η «  ουσίαε 
θα απαιτηθεί νέα ενίσχυσή του5 
από το κράτος.

«Εάν λοιπόν, προχωρήσουμε 
σε μία μείωση τ α  αξία5 των ο
μολόγων, δεν επηρεάζει αυτό η5 
τράπεζες; Δεν θα μα5 υποχρεώ
σει να επέμβουμε, για να δια-

σώσουμε το τραπεζικό σύστημα; 
Αρα τελικά, τι κάνουμε με αυτό 
τον τρόπο; Κόβουμε την αξία του, 
για να υποχρεωθούμε σύντομα να 
ξαναδώσουμε χρήματα είτε στα 
ασφαλιστικά ταμεία είτε στο 
τραπεζικό σύστημα;» ανέφερε ο 
κ. Σαχινίδη5. Πάντα«, οι δηλώσε« 
αυτές αποκλείουν το ενδεχόμε
νο «κουρέματο5» του ελληνικού 
χρέους, αλλά όχι με τον ίδιο κα- 
τηγορηματικό τρόπο και το εν
δεχόμενο επιμήκυνσής του.

;
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Επιπλέον 22.179 
άτομα στη λίστα 
ανέργων τον Μάρτιο
Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 22.179 άτομα κα- 
ταγράφηκε από τ«  υπηρεσίε5 του ΟΑΕΔ τον Μάρτιο του 
2011 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή κατά 
3,20%, ενώ από τον Μάρτιο του 2010 οι άνεργοι αυξήθη
καν κατά 112.936 άτομα. Δηλαδή, η ποσοστιαία μεταβολ1* 
μέσα σε ένα χρόνο είναι 18,74%. Τα στοιχεία καταδεικν 
ουν ότι ήδη ένα3 στου5 δέκα εγγεγραμμένοι ανέργου εί
ναι άνω των 55 ετών.

Οι καθαρέ5 ροέ5 τ α  μισθωτή3 απασχόλησή στον ιδιω
τικό τομέα -οι προσλήψε« μείον τ«  καταγγελίες και τ«  λή
ξε« συμβάσεων μείον τ«  οικειοθελείς αποχωρήσε«- α
νέρχονται σε -7.419 έναντι -10.652 τον προηγούμενο μή
να Φεβρουάριο.

Φαίνεται ότι σχεδόν οι 2 από τουε 3 που αποχωρούν α
πό την αγορά εργασίας εγγράφονται πλέον στον ΟΑΕΔ. Ωστό
σο, λιγότεροι από το 50% λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Οι 
επιδοτούμενοι τον Μάρτιο του 2011 ήταν 305.952 άνεργοι 
και από αυτούς πάνω από τουε μισού5, ποσοστό 57,12%, 
είναι κοινοί επιδοτούμενοι, περίπου 1 στου5 4 λαμβάνουν 
επίδομα εποχικό (τουριστικά επαγγέλματα), το 9,64% είναι 
εποχικοί άλλων επαγγελμάτων και το 5,47% οικοδόμοι.

Πάντα«, συνεχίστηκε 
και τον Μάρτιο η έξοδθ5 
συμβασιούχων -ορισμέ
νου χρόνου- από την α
γορά εργασία5, καθώε ση
μειώθηκε αύξηση κατά 
8,56%, σε σχέση με τον 
Μάρτιο του 2010 και κα
τά 4,89% σε σχέση με τον 
Φεβρουάριο του 2011. Οι 
λήξε« συμβάσεων ορι
σμένου χρόνου έφτασαν 
τ«  17.359, ενώ αυξημένες 
είναι συνολικά και οι καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρό
νου, οι οποίε5 ανήλθαν σε 23.313. Ανοδο σημείωσαν και οι 
οικειοθελείς αποχωρήσε«. Ανήλθαν σε 19.079 παρουσιά
ζοντας αύξηση κατά 8,55% σε σχέση με τον προηγούμενο 
μήνα. Ο συνολικό5 αριθμόε των αποχωρήσεων - απολύ
σεων ανέρχεται σε 40.672.

Τα στοιχεία 
καταδεικνύουν ότι 
ήδη ένας στους δέκα 
εγγεγραμμένους 
ανέργους είναι άνω  
των 55 ετών.

I

52.332 προσλήψεις
Οι αναγγελίε5 πρόσληψή στο σύνολο τ α  χώρας για τον 

μήνα Μάρτιο ανέρχονται σε 52.332, αυξημένε5 κατά 14,51% 
από τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο (45.702) και μειω- 
μένε5 κατά 19,73% σχετικά με τον Μάρτιο του 2010 (65.196).

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγ
γεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 446.234 άτομα (ποσοστό 
62,44%), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κάτω των 30 είναι 201.198 
άτομα, ενώ στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών κατα
μετρήθηκαν 67.243 άνεργοι (ποσοστό 9,41%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμια5 εκπαίδευσή, 
το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 327.201 
άτομα (ποσοστό 45,78%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υπο
χρεωτικής εκπαίδευσή (έωβ 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 
279.729 άτομα (ποσοστό 39,14%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσι« ανήλθε σε 98.644 άτομα (ποσοστό 
13,80%), και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίε εκπαίδευση 
σε 9.101 άτομα (ποσοστό 1,27%).

χρ. κ.

Σε επίπεδα ρεκόρ 
τα spreads Ελλάδας 
και Πορτογαλίας
Σε ιστορικά υψηλά τα περιθώρια των ομολογιακών αποδό
σεων Ελλάδας και Πορτογαλία5 εν μέσω αυξημένων ανη
συχιών σχετικά με την κρίση xpéous στην Ευρωζώνη. Σύμ
φωνα με ανάλυση m s EFG Eurobank τα περιθώρια των ο
μολογιακών αποδόσεων (bond yield spreads) των λεγάμε
νων αγορών m s περιφέρειας m s Ευρωζώνη (π.χ. Ελλάδα, 
Πορτογαλία, Ισπανία) σε σχέση με τ«  αγορέε του πυρήνα 
m s Zcovns του Ευρώ (π.χ. Γερμανία) σημείωσαν διεύρυνση 
την εβδομάδα που διανύσαμε. Μεγαλύτερη πίεση δέχτηκαν 
η Ελλάδα και η Πορτογαλία εν μέσω αυξημένων ανησυχιών 
σχετικά με την κρίση xpé
ous στην Ευρωζώνη. Πα
ράλληλα, αυξήθηκε η α
βεβαιότητα σχετικά με το 
πακέτο στήριξα m s Πορ
τογαλίας από την Ευρω
παϊκή Ενωση και το Διε- 
0vés Νομισματικό Ταμείο, 
ύστερα από τη νίκη των 
ευρωσκεπτικιστών στ« 
κοινοβουλευτικέε εκλογέε 
στη Φινλανδία. Hs αποτέλεσμα, το περιθώριο απόδοσης του 
δεκαετούς ελληνικού κρατικού τίτλου σε σχέση με τον α
ντίστοιχο γερμανικό ανήλθε στο ιστορικό υψηλό κοντά στ« 
1.145 μονάδες βάσα την Τετάρτη. Επίπεδα-ρεκόρ κατέγραψε 
και το αντίστοιχο περιθώριο απόδοσης των κρατικών τίτ
λων m s Πορτογαλίας στ« 600 μονάδες βάσα. Παρομοίως, 
σε νέο ιστορικό υψηλό διευρύνθηκαν τα ασφάλιστρα κιν
δύνου έναντι αθέτη σή  πληρωμών των πενταετών ελληνι
κών και πορτογαλικών ομολόγων (CDS) αγγίζοντας επίπε
δα άνω των 1.300 και 635 μονάδων βάσης, αντίστοιχα.

Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν τα διεθνή χρηματιστήρια 
την εβδομάδα που διανύσαμε εν μέσω θετικών εταιρικών 
αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, οι κύριοι χρηματιστηρια
κοί δείκτες σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία κατέγραφαν ά
νοδο για τρίτη συνεχή συνεδρίαση την Πέμπτη μετά την 
ανακοίνωση του οίκου S&P για υποβάθμιση των προοπ 
κών m s  οικονομίας των ΗΠΑ σε αρνητικές από σταθερά j  
λόγω ανησυχιών για τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική κα-^ 
τάσταση m s xciipas.

Πτώση δολαρίου, άνοδος χρυσού
Στ« aYopés συναλλάγματος, σημαντική υποχώρηση 

κατέγραψε το δολάριο τ«  τελευταίες ημέρεε, με τα θετικά 
εταιρικά αποτελέσματα να ευνοούν νομίσματα υψηλότερου 
ρίσκου. Επιπρόσθετες πιέσε« δημιουργεί στο δολάριο η α
πόκλιση των προοπτικών νομισματικής πολιτική5 μεταξύ 
m s Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα5 και m s  Fed, με την 
πρώτη να έχει ήδη σημάνει την έναρξη του νέου κύκλου 
αύξησης επιτοκίων. Χαρακτηριστικά, η ισοτιμία ευρώ/δο- 
λαρίου πλησίασε υψηλά ενάμισι έτουε 1,4640 την Πέμπτη, 
ενώ το δολάριο/γιεν υποχώρησε κοντά σε χαμηλά ενό5 μή
να 81,85. Εν μέσω m s αποδυνάμωσα του δολαρίου, η τι
μή του χρυσού ανήλθε σε ιστορικά υψηλά άνω των 1.500 
δολ. η ουγγιά. Επίπεδα-ρεκόρ άγγιξε και η συναλλαγματι
κή ισοτιμία του ελβετικού φράγκου στο 0,8807 έναντι του 
αμερικανικού νομίσματος.

Αυξήθηκε η αβεβαι
ότητα σχετικά με 
το πακέτο στήριξης 
της Πορτογαλίας από 
την Ε.Ε. και το ΔΝΤ.



ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Δύο νέες αποχωρήσεις 
από το Χρηματιστήριο

Τους ισολογισμούς εκκαθάρισή 
δημοσίευσαν χθεβ και σήμερα 
αντίστοιχα οι επενδυτικέε ε- 
ταιρείεε Euroline και 
Interinvest. Οι 2 εισηγμένεε α
πό τον επενδυτικό κλάδο απο
τελούν την 6η και 7η εισηγμέ
νη αντίστοιχα που αποχωρούν 
από το Χρηματιστήριο Αθηνών 
κατά τη διάρκεια του 2011.

Σε πορεία εξόδου έχουν ήδη 
βρεθεί από το ξεκίνημα m s  xpoviàs οι εταιρείε3: Folli 
Follie, Elmec Sport, Bàpôas, Aias Επενδυτική και 
Marfin Egnatia Bank. Enions έχει δρομολογηθεί και η 
έξοδοε Tns Vivere που θ’ αποτελέσει την 8η εισηγμέ
νη που θ’ αποχωρήσει από το Χ.Α. αφού ο βασικόε μέ- 
to x o s  Κώσταε Πηλαδάκηε (πρόεδρο5 Tns ΠΑΕ Λάρισα 
που υποβιβάστηκε φέτοε από τη Super League), υπέ
βαλε δημόσια πρόταση στην τιμή των 0,99 ευρώ ανά 
μετοχή για να οδηγήσει τη μετοχή σε διαγραφή από 
το Χρηματιστήριο. Η δημόσια πρόταση αφορά 
7.158.896 μετοχέβ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
21,75% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου με
τοχικού κεφαλαίου, καθώε και των δικαιωμάτων ψή
φου Tns εισηγμένα .

Περισσότερο
χρονοβόρες απ’ 
ό,ιι είχε αρχικά 
υπολογιστεί 
αποδεικνύονται 
οι διαπραγματεύ
σεις της εταιρεί
ας ίϋάθηεο για 
την προστασία 
από τους πιστω
τές της θυγατρι
κής της Βίάθηεο 
ξοπιπίθίχίμΙ Α.Ε. 
Ο διορισμένος 
από το Πολυμε
λές Πρωτοδικείο 
Αθηνών, Μεσο
λαβητής της ε
ταιρείας κατέθε
σε αίτηση για την 
παράταση της 
περιόδου της 
διαδικασίας συν
διαλλαγής του 
άρθρου 99, η ο
ποία έληγε στις 
16 Απριλίου 
2011.

Συνέδριο 
για τις ηγεσίες

Οι ευκαιρίες που μπορεί να δημι
ουργήσει η κρίση και η προετοι
μασία για την «επόμενη μέρα» εί
ναι τα θέματα που θα απασχολή
σουν το Ελληνικό Συνέδριο Ηγε- 
oias 2011, το οποίο διοργανώνε- 
ται από την Εταιρεία Ανωτάτων 
Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), 
crus 13 και 14 Μαΐου στο Grand 
Resort Lagonissi με γενικό τίτλο 
«Riders on the Storm: Ηγέτε5 πέ
ρα και πάνω από τα δύσκολα», με 
τη στήριξη m s Vodafone cos χρυ
σού χορηγού. Στο βήμα του συ
νεδρίου θα ανεβούν διακεκριμέ
νοι ομιλητέε, oncos ο Kemal Dervis 
που θεωρείται ο «αρχιτέκτοναε» 
T n s σ ύ γχρ ο ν έ  T o u p K u u is  οικο- 
vopias, ο Robert Ε. Quinn, διακε- 
κριμένο3 καθηγητή5 στο 
University of Michigan School of 
Business, και o Nick Baylis, ψυ- 
χολόγοε και λέκτορα3 στο 
University of Cambridge.

Ομολογιακό δάνειο 
150 εκατ. για τη Motor Oil
Υπεγράφη xQes το συμφωνητικό Tns Motor Oil με κοι
νοπραξία τραπεζών για την έκδοση κοινού ομολογιακού 
δανείου ποσού 150 εκατ. ευρώ. Σκοπόε -ms σϋναψηβ του 
δανείου είναι η αναδιάρθρωση μέρουδ του υφιστάμε
νου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού Tns ει
σ ηγμένα  με τη μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο. Στο 
κοινοπρακτικό σχήμα συμμετέχουν οι τράπεζεβ Εμπο
ρική, HSBC και Geniki Bank. Aiaxsipioms του δανείου 
είναι η Emporiki Bank. Θετική είναι η  εκτίμηση Tns 
Merrill Lynch για τη μετοχή Tns Motor Oil σε έκθεσή 
m s  με ημερομηνία 14 Απριλίου.

BLACKROCK GLOBAL FUNDS
(η «Εταιρία»)

Έδρα: Aerogolf Center, lAHoehenhof 
L-1736 Senningerberg, Λουξεμβούργο 
Αριθμός Εμπορικού Μητρώου Β  6317

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΕΡΙΛΙΟΥΧΩΝ

Λόγω της έλλειψης απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήΟηκε στις 
21 Απριλίου 2011 δεν ήταν (δυνατόν να λάβει έγκυρες αποφάσεις επί της ημερήσιας 
διάταξης. Για τον λόγο αυτό, οι Μεριδιούχοι της Εταιρίας καλούνται να παραστούν σε 
δεύτερη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων της Εταιρίας (η «Επαναληπτική 
συνέλευση»), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση 2-4, rue Eugène Ruppen, 
L-2453 Luxembourg σ π ς  11.00 π.μ. στις 27 Μαΐου 2011, στις 11.00 ώρα Λουξεμβούργου, 
προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του Αρθρου 4 του Καταστατικού (εφεξής το 

«Καταστατικό») προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η νέα διεύθυνση της έδρας της 
Εταιρίας που θα εγκατασταθεί στον Δήμο του Λουξεμβούργου και απόφαση σύμφωνα 
μι: την οποία η έδρα της Εταιρίας θα εγκατασταθεί στη διεύθυνση 2-4, rue Eugène Ruppen, 
L-2453 Luxembourg, Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

2. Τροποποίηση του Αρθρου 11 του Καταστατικού προκειμένου να προβλέπεται ότι τα 
ψηφοδέλτια («formulaire») πρέπει .να παραλαμβάνονται από την Εταιρία το αργότερο 
ως τα μεσάνυχτα, ώρα Λουξεμβούργου, της πέμπτης ημέρας πριν από τη γενική 
συνέλευση των μεριδιούχων.

3. Τροποποίηση του Αρθρου 16 του Καταστατικού προκειμένου να προβλέπεται η 
δυνατότητα, βάσει των διατάξεων των νόμων και των κανονισμών του Λουξεμβούργου, 
προεγγραφής, απόκτησης και διακράτησης κινητών αξιών που εκδίδονται ή πρόκειται 
να εκδοθοόν από ένα ή περισσότερα Υποκεφάλαια της Εταιρίας.

4. Τροποποίηση του Άρθρου 28 του Καταστατικού προκειμένου να αποσαφηνιστεί η 
διαδικασία συγχώνευσης των Υποκεφαλαίων.

5. Απόφαση σύμφωνα με την οποία η η^ιερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω αλλαγών θα 
είναι η 31 η Μαΐου 2011 ή όποια άλλη ημερομηνία αποφασιστεί από τους μεριδιούχρυς.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Ο ι ψηφοφορίες σε αυτή την Επαναληπτική Συνέλευση θα διενεργηθούν χωρίς να 
απαιτείται απαρτία και οι αποφάσεις θα ληφθούν με πλειοψηφία δυο τρίτων των 
ψηφισάντων και θα ασκηθεί το δικαίωμα ψήφου.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Προκειμένου να έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή την Επαναληπτική Συνέλευση:
I. Οι κάτοχοι Ονομαστικών Μεριδίων δόνανται να παραστούν αυτοπροσώπως ή:

(α) να εκπροσωπηθούν από δεόντως ορισμένο πληρεξούσιο,
(β) να ψηφίσουν μέσω ενός ψηφοδελτίου (formulaire) σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που ορίζονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Ο ι μεριδιούχοι που δεν δύνανται να παραστούν αυτοπροσώπως στην Επαναληπτική 
Συνέλευση, καλούνται:
ία) να αποστείλόυν ένα δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο 

πληρεξουσίου στον Υπεύθυνο Μεταβιβάσεων της Εταιρίας, έτσι ώστε να παραληφθεί 
το αργότερο μέχρι τις 5.00 μ.μ., ώρα Λουξεμβοΰ{ΐγο», την 23η Μαΐου 2011, ή 

(β) να παραδώσουν ή να αποστείλουν ένα δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο ψηφοδέλτιο στον Υπεύθυνο Μεταβιβάσεων της Εταιρίας 
(Αριθ. φαξ: +352 342010 4227), έτσι ώστε να παραληφθεί το αργότερο στις 5.00 
μ.μ., ώρα Λουξεμβούργου, στις 26 Μ αΐου 2011.

3. Τα έντυπα πληρεξουσίου για τους Εγγεγραμμένους Μετόχους μπορούν να 
παραληφθούν από την έδρα της Εταιρίας. Ο πληρεξούσιος δεν χρειάζεται να είναι 
Μέτοχος της Εταιρίας.

4. Έντυπο ψηφοδελτίου pro forma μπορεί να μεταφορτωθεί από τη διεύθυνση: 
w w w .blackrockin ternational.com /In term ediaries/L iterature/L egalD ocum ents/ 
Prospectuses/index. htm

5. Η υποβολή του έντυπου πληρεξουσίου δεν απαγορεύει στον μέτοχο να παραστεί στην 
Επαναληπτική Συνέλευση και να ψηφίσει αυτοπροσώπως, εφόσον το επιθυμεί.

6. Τα έντυπα πληρεξουσίου που έχουν παραληψθεί για την έκτακτη γενική συνέλευση η 
οποία συνήλθε στις 21 Απριλίου 2011 θα παραμείνουν· εν ισχύ και θα χρησιμοποιηθούν 
σε αυτή την Επαναληπτική Συνέλευση, εκτός εάν ανακληθούν ρητά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Κεντρικός εντεταλμένος οργανισμός πληρωμών
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Centre
6C, route de Trêves, L-2633 Senningerberg 
Μεγάλο Λουκάτο του Λ ουξφβούργου

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ισχυρό το ελληνικό 
Ταμείο Εγγύησης 
των καταθέσεων
Νέο κανονιστικό πλαίσιο διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή  -  Η Ελλάδα πληροί ήδη τις προϋποθέσεις

Γης ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Κόντρα στο κλίμα αβεβαιότητα5 
που κυριαρχεί στην οικονομία, αί
σθημα ασφάλεια3 δημιουργεί η 
κάλυψη από το Ταμείο Εγγύησή 
Καταθέσεων και Επενδύσεων 
(ΤΕΚΕ) των διαθεσίμων που α
παιτούνται για να υςανοποιηθούν 
οι καταθέτε5 ύστερα από μια εν
δεχόμενη αρνητική εξέλιξη στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το όριο που έχει τεθεί είναι τα 
100.000 ευρώ για όλε5 τιε κατα
θ έσ ει φυσικών προσώπων και ε- 
πιχειρήσεων, και σύμφωνα με 
τον απολογισμό του ταμείου για 
το 2010, που κατατέθηκε πρό
σφατα στη Βουλή, τα διαθέσιμα 
κεφάλαια του ΤΕΚΕ αγγίζουν σή
μερα τά 3 δια. ευρώ. Το ύψθ5 των 
κεφαλαίων που έχουν συγκε
ντρωθεί ήδη από το ΤΕΚΕ καλύ
πτουν τον στόχο που θέτει η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή στην νέα Οδη
γία που επεξεργάζεται, βάσει τηβ 
οποία5 το επίπεδο-στόχο3 για τη 
συγκέντρωση κεφαλαίων είναι 
το 1,5% των επιλέξιμων καταθέ
σεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η νέα Οδηγία θέτει μάλιστα οκ 
περιθώριο για την εναρμόνιση ό
λων των συστημάτων εγγύησηε 
καταθέσεων στα κράτη-μέλη, σε 
σχέση με την κάλυψη του ορίου 
1,5% των επιλέξιμων καταθέσεων, 
τα δέκα χρόνια. Η δεκαετή5 δυ
νατότητα προσαρμογήβ είναι εν
δεικτική των αποκλίσεων που υ
πάρχουν στα ευρωπαϊκά συστή
ματα εγγυήσεων, αλλά και του α
ναγκαίου χρόνου για τη συγκέ
ντρωση των απαιτούμενων κε

φαλαίων με τη μορφή των άμεσα 
διαθέσιμων χρημάτων, κάτι που 
έχει πετύχει ήδη το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα.

Η νέα Οδηγία που βρίσκεται 
στο στάδιο τηβ επεξεργασίαβ από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστο
ποιεί τα 100.000 ευρώ ωε ενιαία 
υποχρέωση για όλα τα συστήμα
τα εγγυήσεων και επιδιώκονταε να 
περιορίσει τον χρόνο εκταμίευσηε 
τηε αποζημίωσή υπέρ των κα
ταθετών, έχει προτείνει τιβ 7 η- 
μέρε3. Ωστόσο, το σύντομο χρο
νικό διάστημα που προτάθηκε δεν

Τα διαθέσιμα κεφά
λαια ίου  Ταμείου 
Εγγύησης Καταθέσε
ων και Επενδύσεων 
αγγίζουν σήμερα 
τα 3 δισεκατομμύρια 
ευρώ.

φαίνεται να υιοθετείται ωβ τελι
κή ρύθμιση, καθώβ αξιολογείται 
ο)5 εξαιρετικά μικρό και σε αρκε- 
τέε περιπτώσειβ προσκρούει στην 
αδυναμία των τραπεζών να έχουν 
διαθέσιμη την «ενιαία εικόνα του 
πελάτη», κάτι που απαιτεί ολο
κληρωμένα πελατοκεντρικά συ
στήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ
τείνει σταθερά την εξαίρεση 
προϊόντων, όπωε τα δομημένα, οι 
τίτλοι και τα ομόλογα από το σύ
στημα εγγύησηβ καταθέσεων,

ενώ εκτ03 συστήματο3 είναι οι 
κατα θέσει των χρηματοπιστω
τικών ιδρυμάτων και των ασφα
λιστικών εταιρειών. Αντίθετα, 
κάλυψη από το σύστημα εγγύη- 
σηε καταθέσεων προτείνεται να 
έχουν όλεε οι επιχειρήσει -πλην 
αυτών του χρηματοπιστωτικού 
τομέα-, πρόβλεψη που έχει υιο
θετήσει το ΤΕΚΕ.

Ανοιχτό παραμένει το θέμα 
του συμψηφισμού των καταθέ
σεων με τιβ απαιτήσει που μπο
ρεί να έχει η τράπεζα από τον κα
ταθέτη λόγω π.χ. οφειλών από δά
νεια, καθώε η Επιτροπή έχει προ
τείνει την κατάργηση του συμ
ψηφισμού. Τη θέση αυτή απορ
ρίπτουν μια σειρά κράτη-μέλη, με
ταξύ των οποίων και η Ελλάδα, 
που έχει υιοθετήσει τον συμψη
φισμό των απαιτήσεων με τΐ5 ο- 
φειλέβ του καταθέτη.

Η ανάγκη εναρμόνισή των 
συστημάτων εγγυήσεων είναι 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή αναγκαία για να αποκατα
σταθεί η εμπιστοσύνη στο χρη
ματοπιστωτικό σύστημα, αλλά 
και να αποφευχθούν οι μεταφορέ5 
κεφαλαίων μεταξύ των χωρών με 
κριτήριο την παρεχόμενη προ
στασία εκάστοτε συστήματοβ. 
Οπαίε σημειώνεται στην έκθεση 
τη3 Επιτροπήβ, η καθιέρωση του 
ορίου των 100.000 ευρώ έχει αυ
ξήσει το ποσό των καταθέσεων 
που καλύπτονται από το 61% 
στο 72% των επιλέξιμων καταθέ
σεων και τον αριθμό των κατα
θέσεων που καλύπτονται πλήρω5 
από 89% σε 95% των επιλέξιμων 
καταθέσεων.

9.291
Καταθέσεις

όψεως

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

64.428 95.305
Ταμιευ- Προθεσμίας 
ιηρίου

Μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

1.742
Κάτοικοι λοιπών 

χωρών Ζώνης του ευρώ

Οι καταθέσεις 
ίω ν  επιχειρήσεων 
και των 
νοικοκυριών 
στις ελληνικές 
τράπεζες
Φεβρουάριος 2011 
ποσά σε εκατ. ευρώ

V  S /
10.835 16.601

Καταθέσεις Προθεσμίας 
όψεως

Μη κάτοικοι 
Ζώνης 
του Ευρώ

Δεν περιλαμβάνονται τα ρέπος, 
οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
και των λοιπών χρηματοπιστωτικών 
επιχειρήσεων και τα τιτλοποιηθέντα δάνεια

Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τι ισχύει για χις καταθέσεις

Το ανώ τατο  όριο κάλυψης για 
κάθε καταθέτη, ίου οποίου οι 
καταθέσεις δεν ανήκουν στην 
κατηγορία ίων εξαιρουμένων 
καταθέσεων και αφού ληφθεί 
υπόψη ιο  σύνολο των καταθέ- 
σεών ίου σε ένα πιστωτικό ί
δρυμα και συμψηφιστούν οι 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
του προς αυτό, είναι 100.000 
ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλ
λεται ως αποζημίωση σε κάθε 
καταθέτη, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των λογαριασμών, το 
νόμισμα ή τη χώρα λειτουρ
γίας του υποκαταστήματος του 
πιστωτικού ιδρύματος στο ο
ποίο τηρείται η κατάθεση. 
Οσον αφορά κοινούς λογαρια

σμούς που έχουν ανοιχθεί στο 
όνομα δύο ή περισσότερων 
προσώπων, το τμήμα που ανα
λογεί σε κάθε καταθέτη θεω
ρείται χωριστή κατάθεση και 
καλύπτεται μέχρι το όριο των 
100.000 ευρώ. Το ΤΕΚΕ καλύ
πτει επίσης όλους τους επεν- 
δυτές-πελάχες των συμμειε- 
χόντων στο Σκέλος Κάλυψης 
Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστω
τικών ιδρυμάτων, πλην των ε- 
ξαιρουμένων απαιτήσεων από 
καλυπτόμενες επενδυτικές υ
πηρεσίες, έως ποσού τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ για το 
σύνολο των απαιτήσεων επεν- 
δυτή-πελότη έναντι συμμετέ
χοντας πιστωτικού ιδρύματος.

Δέκα μέτρα για μείωση των δαπανών υγείας κατά 1,7 δια ευρώ

Το πρώτο από τα μέτρα για μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, που ήδη εφαρμόζεται, αναμένεται να απο
δώσει, φέτος, εξοικονόμηση 600 εκατ. ευρώ.

Γ η ς  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Σ  Λ ΙΑ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Εξοικονόμηση 1,7 δια. ευρώ, δη
λαδή 700 εκατ. ευρώ περισσότερα 
από το 1 δια. ευρώ που έχει θέ
σει cos στόχο το ΔΝΤ για την υ
γεία, αναμένεται να αποφέρουν 
10 μέτρα τα οποία σχετίζονται με 
τον εξορθολογισμό των δαπανών 
των νοσοκομείων. Τέτοια είναι η 
μείωση κέρδου3 σε ορισμένα 
φάρμακα και την πλήρη εφαρ
μογή του rebate, δηλαδή m s  ε- 
πιστροφή3 κεφαλαίων στα α
σφαλιστικά ταμεία κ.ά.

Πρόκειται για 10 μέτρα που κά
ποια εφαρμόζονται, άλλα έχουν 
τεθεί στο μικροσκόπιο Tns κυ
βέρνησή  και άλλα αποτελούν 
προτάσειε των προμηθευτών και 
των αναλυτών Tns αγοράβ.

1. Το πρώτο εξ αυτών έχει ή
δη τεθεί σε εφαρμογή από πέρυσι 
και αποτελείται από σειρά μέτρων 
για τη μείωση Tns φαρμακευτι- 
κήβ δαπάνηε. Αυτό, xcopis καμία 
αλλαγή ή τροποποίηση αναμέ
νεται να επιφέρει εφέτοε εξοι
κονόμηση 600 εκατ. ευρώ.

2. Κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ θα 
παραμείνουν στο κρατικό ταμείο 
από την εφαρμογή Tns ηλε- 
κτρονικήε συνταγογράφησηβ 
που θα θέσει όρια στην υπερ- 
συνταγογράφηση, την πολυ
φαρμακία και στον αυξημένο ό
γκο κατανάλωσή φαρμάκων.

3. Κατά 150 εκατ. ευρώ ανα-

μένεται να περιορισθούν οι δα- 
πάνεε υγείαβ τηβ χώρα5 από την 
εφαρμογή μέτρων που θα πε
ριορίσουν τιε νοσ οκομ εία^  δα- 
πάνε$. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
δαπάνεβ των νοσοκομείων υπο
λογίζονται στα 9 δια. ευρώ.

4. Παράγοντεε του κλάδου 
των φαρμακευτικών επιχειρή
σεων εκτιμούν ότι ποσό τη5 τά- 
ξη5 των 140 εκατ. ευρώ αναμέ
νεται να αποφέρει στο κράτοε η

μείωση του κέρδουε των φαρ
μακοποιών και των φαρμακα
ποθηκών.

5. Από την άλλη πλευρά εκτι- 
μάται ότι το 2011 θα εισέλθουν 
στο κραττκό ταμείο 135 εκατ. ευ
ρώ από την πλήρη και ολοκλη
ρωμένη εφαρμογή του rebate, δη
λαδή m s επιστροφήε κεφαλαίων 
στα ασφαλιστικά ταμεία κεφα
λαίων από Tis φαρμακευτικέε, -ns 
φαρμακαποθήκεε και τα φαρμα-

κεία. Το ποσά tmaxpotpnsliebate 
αντιστοιχεί στο 4 ή 5% επί του 
τζίρου to u s. Διευκρινίζεται ότι αυ
τά τα 135 εκατ. ευρώ αποτελούν 
οφειλόμενο ποσό npos το KpäTos 
για t is  χρήσειε 2009-2010. Για το 
2011 και μόνο από την εφαρμο
γή του an s φαρμακοβιομηχανίε5 
εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθεί 
το ποσό των 75 εκατ. ευρώ.

6. Η αγορά επιζητεί τη μείωση 
του ΦΠΑ από 11% σε 6,5%, εξη-

γώνταΒ ότι το μέτρο αυτό θα α
νακουφίσει τα ταμεία κατά 130 
εκατ. ευρώ.

7. Ποσό 50 εκατ. ευρώ θα 
προελθεί από τη μείωση του πε
ριθωρίου κέρδουε των φαρμα
κοβιομηχανιών και των φαρμα
κείων για τα ορφανά φάρμακα. 
Πρόκειται για τα φάρμακα που α
φορούν σπάνιεε παθήσειε και α
ποζημιώνονται πλήρωε από τα 
ταμεία, ενώ συμπεριλαμβάνο- 
νται στη λίστα των 89 ακριβών 
φαρμάκων.

8. Σύμφωνα με υπολογισμού5 
παραγόντων τη3 αγοράε, αν ε- 
φαρμοσθεί η μείωση κέρδου5 και 
αυξηθεί σε 200 ο αριθμόε των 
φαρμάκων τη3 συγκεκριμένα λί- 
σταβ (που αφορούν σπάνιεε πα- 
θήσειε) τότε τα ταμεία θα ενι- 
σχυθούν κατά 300 εκατ. ευρώ.

9. Το ποσό των 100 εκατ. ευ
ρώ θα προκόψει από την εισα
γωγή αρνητικήε λίσταε, δηλαδή 
λίστα με φάρμακα που δεν απο
ζημιώνονται από τα ασφαλιστι
κά ταμεία.

10. Επιπλέον, 35 εκατ. ευρώ α
πό τη διεύρυνση των Μη \  
χρεωτικά Συνταγογραφούμενων 
Φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ). Βεβαίου, 
το τελευταίο αυτό μέτρο θεω
ρείται από αρκετούε ότι θα βλά
ψει τον πολίτη, ο οποίοε θα α
ναγκαστεί να πληρώσει μόνο5 
του για περισσότερα φάρμακα. 
dliakopoulou@kathimerini.gr

Η ιδιωτική ετικέτα κερδίζει μερίδιο 
και στην αγορά των αλλαντικών

Στην εγχώρια αγορά αλλαντικών και κονσερβών κρέατος, σημειώνεται 
όχι το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς καλύπτεται από την κατηγορία 
«πόριζα - μορταδέλα» (27% περίπου), ακολουθούν στη δεύτερη και τρί
τη θέση οι κατηγορίες «ζαμπόν (χοιρομέρι και ωμοπλάτες)» και «αλλα
ντικά πουλερικών» αντίστοιχα.

Η εγχώρια αγορά αλλαντικών εμ
φανίζει χαμηλού s ρυθμούβ αύ- 
ξησηε, ενώ εντονότερη ήταν η α
νάπτυξη Tns αγοράε κρεατο
σκευασμάτων, σύμφωνα με κλα
δική μελέτη Tns ICAP, η οποία 
διαπιστώνει, επίσηε, ότι ο βαθμόε 
α υ τ ά ρ κ ε ς  είναι υψηλόβ, κα- 
0d)s η εισαγωγική διείσδυση εί
ναι περιορισμένη.

Ο ανταγωνισμόε στην εξετα
ζόμενη αγορά ενισχΰεται, λόγω 
και Tns διείσδυσηβ των προϊό
ντων ιδιωτικήε ετικέταε. Η κατά 
κεφαλήν κατανάλωση αλλαντι
κών στην Ελλάδα παραμένει 
περιορισμένη. Ο κλάδοβ των 
αλλαντικών και κρεατοσκευα
σμάτων περιλαμβάνει λίγεβ με
γάλου μεγέθουε καθετοποιημέ- 
νε5 βιομηχανϊε5 και μεγάλο α
ριθμό μικρού και μεσαίου μεγέ- 
0ous επιχειρήσεων που δρα
στηριοποιούνται κυρία« τοπικά. 
Ο βαθμόβ συγκέντρω σή στον 
κλάδο είναι σχετικά υψηλόε,

Ο βαθμός συγκέντρω
σης στον κλάδο είναι 
σχετικά υψηλός, κα
θώς οι πέντε μεγαλύ
τερες επιχειρήσεις 
συγκεντρώνουν πο
σοστό μεγαλύτερο 
του 50%.
καθώε οι πέντε μεγαλΰτερεβ ε
π ιχειρήσει συγκεντρώνουν πο
σοστό μεγαλύτερο του 50%. Οι 
μεγάλεε βιομηχανικέβ επιχειρή
σ ε ι  του κλάδου διαθέτουν δί
κτυα διανομήε που καλύπτουν 
σχεδόν το σύνολο τηβ χώραε. 
Αντίθετα, οι μικρού μεγέθου5 ε
π ιχε ιρ ή σ ει προμηθεύουν κυ
ρίαν την τοπική αγορά όπου ε
δρεύουν ή τΐ5 αγορέ3 των γει
τονικών νομών, ο  καταναλωτήε

προμηθεύεται τα αλλαντικά κυ- 
picos από το οργανωμένο τμήμα 
αλλαντικών των super market 
και αφετέρου απευθείαε συ
σκευασμένα από τα ψυγεία 
(προϊόντα self service). Η ζήτη
ση αλλαντικών είναι μικρότερη 
στα σημεία αυτοεξυπηρέτησή.

Το συνολικό μέγεθοβ m s εγ- 
xcbpias αγοράε αλλαντικών αυ
ξήθηκε την πενταετία 2005- 
2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό α
νόδου μόλΐ5 0,76%. Το 2009 η εγ
χώρια φαινομενική κατανάλωση 
εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 
2,2% σε σχέση με το προηγού
μενο 0tos, αλλά το 2008 είχε υ- 
ποχωρήσει κατά 1,0% περίπου σε 
σχέση με το 2007. Το συνολικό 
μέγεθοε Tns εγχώριαε αγοράε 
κρεατοσκευασμάτων παρουσία
σε επίσηε ανοδική πορεία το χρο
νικό διάστημα 2005-2009, με μέ
σο ετήσιο ρυθμό αΰξησηβ 3,11%. 
Την τελευταία διετία η αγορά των 
κρεατοσκευασμάτων παρουσιά-

ζει έντονου5 ρυθμούε αύξησηβ. 
Το 2008 αυξήθηκε κατά 4,9% σε 
σχέση με το 2007 και το 2009 αυ
ξήθηκε κατά 5,5% συγκριτικά με 
το 2008. Αναφορικά με τη διάρ
θρωση τηβ εγχώριαε αγορά5 αλ
λαντικών και κονσερβών κρέα- 
τοε, σημειώνεται ότι το μεγαλύ

τερο μέροε τηε αγορά5 καλύ
πτεται από την κατηγορία «πό
ριζα - μορταδέλα» (27% περίπου), 
ακολουθούν στη δεύτερη και 
τρίτη θέση οι κατηγορίεβ «Ζα
μπόν (χοιρομέρι και ωμοπλά- 
τεε)» και «αλλαντικά πουλερικών» 
αντίστοιχα.
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