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ΤΟ ΘΕΜΑ
Το αφορολόγητο όριο εισοδήματος διατηρείται στις 12.000 ευρώ, ενώ η κυβέρνηση εγκατα
λείπει το σχέδιο της εξίσωσης των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και αναβάλλει 
την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αναψυκτικά και τους χυμούς.
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Μόνιμη η... έκτακτη εισφορά για 
εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Επιβολή μόνιμης εισφοράς σε περισσό
τερους από 3.000.000 φορολογούμε
νους με εισοδήματα άνω των 12.000 

ευρώ, καθιέρωση ειδικών «επαγγελματικών 
τεκμηρίων» για800.000ελεύθερους επαγγελ- 
ματίες και μυτρομεσαίες επιχειρήσεις, αυστη
ρότερα τεκμήρια διαβίωσης, μείωση του αφο
ρολόγητου ορίου του Φόρου Ακίνητης Περι
ουσίας από η ς 400.000 ευρώ σας200.000 ευρώ 
και αυστηροποίηση του μέτρου των αποδείξε
ων, είναι τα νέα μέτρα στα οποία φαίνεται να 
καταλήγει η κυβέρνηση. Μετά η ς έντονες 
διαφωνίες και αντιρρήσεις από υπουργούς και 
βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος το α
φορολόγητο όριο εισοδήματος διατηρείται σης 
12.000 ευρώ, ενώ η κυβέρνηση εγκαταλείπει 
το σχέδιο της εξίσωσης των φόρων στο πετρέ
λαιο θέρμανσης και κίνησης και αναβάλλει 
την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 
αναψυκηκά και τους χυμούς.

Η ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ »Ολα τα μέτρα θα «κλει
δώσουν» στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουρ- 
γυτού Συμβουλίου και αμέσως μετά το Μεσο
πρόθεσμο Πλαίσιο θα κατατεθεί στη Βουλή. 
Οι εφαρμοστικοί νόμοι του Μεσοπρόθεσμου 
που θα εξειδικεύουν τα πρόσθετα μέτρα του 
2011 θα κατατεθούν στη Βουλή την επόμενη 
εβδομάδα, ενώ τα μέτρα που θα αφορούν στην

τετραετία 2012-2015 θα συμπεριληφθούν σε 
νομοσχέδιο το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο των 
νέων μέτρων που συζητείται σήμερα στο Υ
πουργικό Συμβούλιο περιέχει:

1  Την επιβολή εισφοράς σε περισσότερους 
από 3.000.000 φορολογούμενους με εισοδή
ματα (πραγματικά ήτεκμαρτά) άνω των 12.000 
ευρώ, για να εξασφαλιστούν πρόσθετα έσοδα 
πάνω από 2 δισ. ευρώ. Η εισφορά δεν θα είναι 
«έκτακτη» αλλά θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, 
καθώς θα επιβάλλεται κάθε χρόνο -αρχής 
γενομένης από φέτος. Σύμφωνα με πληροφο
ρίες, η εισφορά δεν θα υπολογίζεται μόνο με 
έναν συντελεστή 3% αλλά βάσει κλίμακας με 
συντελεστές 2% και 4% ανάλογα με το ύφος 
του εισοδήματος.

2 . Την καθιέρωση νέων ειδικών «επαγ
γελματικών τεκμηρίων» με βάση τα οποία θα 
προσδιορίζεταιέναελάχιστο όριο εισοδήματος 
για 800.000 ελεύθερους επαγγελματίες και 
εμποροβιοτέχνες.

Στο υπουργείο Οικονομικών συζητούν να 
εισαχθούν κριτήρια όπως για παράδειγμα το 
είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας, η 
περιοχή στην οποία ασκείται το επάγγελμα, 
το ενοίκιο της επαγγελματικής στέγης, τα ε
λάχιστα όρια αμοιβών των υπάλληλων που 
απασχολούνται στην επιχείρηση ή το γραφεί ο 
του ελεύθερου επαγγελματία κ.λπ. Με βάση 
τα κριτήρια θα προσδιορίζεται ένα ελάχιστο

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
Ο ΑΧΜ ΙΔΜ Ο ΥΗ

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
1. Μόνιμη εισφορά σε εισοδήματα 

άνω των 12.000 ευρώ.
2 . «Επαγγελματικά τεκμήρια» 

για ελεύθερους επαγγελματίες.
3. Αυστηρότερα τεκμήρια διαβίωσης.
4 . Μείωση του αφορολογήτου 

ορίου του Φόρου Ακίνητης 
Περιουσίας από τα 400.000 ευρώ 
στα 200.000 ευρώ.

5. Αυστηροποίηση του μέτρου 
των αποδείξεων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
Ο Η εξίσωση των φόρων στο 

πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.
Ο  Η επιβολή ειδικού φόρου 

κατανάλωσης στα αναψυκτικά 
και χυμούς.

Ο Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ
Ο Αναστολή του «πόθεν έσχες» για 

όλες τις κατοικίες μέχρι και το 2013.
Ο Χορήγηση πρόσθετων κινήτρων για 

επαναπατρισμό κεφαλαίων.

εισόδημα βάσει του οποίου θα θεωρείται ως 
βιώσιμη η άσκηση του επαγγέλματος. Το ει
σόδημα που θα προκύπτει με βάση τα «επαγ
γελματικά τεκμήρια» θα συγκρίνεται τόσο με 
το δηλούμενο εισόδημα όσο και με το εισόδη
μα που προσδιορίζεται με τα τεκμήρια διαβί
ωσης. Οποιο από τα τρία ποσά εισοδήματος 
είναιτο μεγαλύτερο θαλαμβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.

3 . Τη σημαντική αύξηση των «αντικειμε
νικών δαπανών διαβίωσης», δηλαδή των 
τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, Ι.Χ. αυ
τοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και 
πισίνες.

4» Τη μείωση του αφορολογήτου ορίου 
του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας από τις 
400.000 ευρώ σας 200.000 ευρώ για κάθε άτο
μο κι όχι σας 100.000 ευρώ, όπως πρότεινε στο 
Υπουργικό της Δευτέρας ο υπουργός Οικονο
μικών Γ. Παπακωνσταντίνου.

5 . Την αυστηροποίηση του μέτρου των 
αποδείξεων. Φορολογούμενοι με ετήσιο εισό
δημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) άνω των 6.000 
ευρώ, για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο 
όριο, θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις 
ίσες με το 30% του εισοδήματος. Αποδείξεις 
από επαγγελματικούς κλάδους με ροπή στη 
φοροδιαφυγή (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, 
κομμωτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων κ.λπ.) 
θα μετράνε διπλά για το «χτίσιμο» του αφορο
λογήτου ορίου.
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ΔΙΑΠΙΣΤ T il l ΤΡ0ΪΚΑΣ

© Βαθύτερη ύφεση φέτος, ανάκαμψη το 2012.

Ο Χωρίς νέα μέτρα και το φετινό έλλειμμα 
θα είναι άνω του 10%.

Ο  Οχι στην πέμπτη δόση, εάν δεν υπάρξει νέο 
πακέτο για την Ελλάδα.

© Φορέας για τις ιδιωτικοποιήσεις, το Δ.Σ. ορίζε
ται από τη Βουλή, συμμετέχουν παρατηρητές 
από Κομισιόν και κράτη -  μέλη.

© Στο 11% του ΑΕΠ οι δημοσιονομικές 
παρεμβάσεις 2011 -  2015.

© Η αδυναμία της Ε.Ε. να φτιάξει ξεκάθαρους 
μηχανισμούς στήριξης επιδεινώνει το κλίμα 
στην αγορά.

Προειδοποίηση της τρόικας για την 5η δόση

Fast track για τις ιδιωτικοποιήσεις
Α υστηρό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν 

πρόκειται ναλάβει άλλαχρήματα εάν 
δεν υπάρξει λύση για την επαρκή 

χρηματοδότησή της στέλνει η τρόικα, προβλέ- 
ποντας, την ίδια ώρα, πως η ύφεση στην Ελλά
δα θα είναι βαθύτερη των αρχικών προβλέψε-. 
ων. Υιοθετεί σχέδιο fast track για ης ιδιωτικο
ποιήσεις: Συστήνεται άμεσα φορέας το διοικη
τικό συμβούλιο του οποίου θα ορίζει η ελληνι
κή Βουλή, αλλά θα μπορούν να συμμετέχουν 
παρατηρητές από την Ε.Ε. και τα κράτη της 
Ευρωζώνης, που θα αξιολογούν βάσει τριμη
νιαίων στόχων. Σύμφωνα με το Reuters, η 
τρόικα:

1, Κλιμακώνει ης πιέσεις για την εύρεση 
λύσης ώστε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση 
τουλάχιστον την προσεχή διετία: Τα 12 δισ. 
ευρώ που 3 τζονται για να μην υπάρξει

χρεοστάσιο εντός Ιουλίου δεν θα εκταμιευθούν 
εάν δεν υπάρξει νέο πακέτο διάσωσης.

2· Τονίζει πως χωρίς πρόσθετα μέτρα το 
φεηνό έλλειμμα θα παρέμενε και φέτος άνω 
του 10% του ΑΕΠ. Αναφέρει πως η Ελλάδα 
έχειπροσδιορίσειμέτραισοδύναμαμε10%του 
ΑΕΠ από φέτος έως και το 2014, ή 11% εάν 
συνεκημηθούν οι παρεμβάσεις του 2015.

3 . Η ύφεση θα είναι βαθύτερη και μεγαλύ
τερης διάρκειας (-3,8%) φέτος και αναιμική 
ανάπτυξη 0,6% το 2012. Η προηγούμενη εκτί
μηση ήταν για ύφεση 3% φέτος.

4» Η Ελλάδα δεν θα επιστρέφει σης αγορές 
το 2012. Η ασάφεια που υπάρχει γύρω από τη 
λειτουργία των ευρωπαϊκών μηχανισμών 
στήριξης επιδείνωσε το κλίμα στην αγορά.

5* Το χρέος θα φτάσει στο υψηλότερο 
σημείο τη διετία 2012-20 '^

6. Ανεξάρτητη διοίκηση θα διοικεί το 
φορέα που θα «τρέξει» ης ιδιωηκοποώσεις.

7. Οι τράπεζες πρέπει να στηρίξουν την 
κεφαλαιακή τους βάση. Η προοπηκή τους δεν 
είναι ανεξάρτητη από ης επιλογές που θα γί
νουν για το νέο πακέτο διάσωσης.

8 .  Δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι για την α- 
νημετώπιση της φοροδιαφυγής

9 . Υπάρχουν σημεία σύγκλισης με τη ΝΔ, 
είναι όμωςμη ρεαλιστικές οι προτάσεις της για 
μείωση φορολογίας. Κοινός τόπος ήταν όη 
από το φθινόπωρο πρέπει να προωθηθεί μια 
ουδέτερη σε δημοσιονομικό επίπεδο μεταρ
ρύθμιση που θα στοχεύει στη διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης και την κατάργηση των 
φοροαπαλλαγών που θα μπορούσε να φέρει 
μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ
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ISDA: Δεν αποτελεί πιστωτικό επεισόδιο η επιμήκυνση των ομολόγων

Ανοίγει ο δρόμος για λύση τύπου 
Βιέννης οχο ελληνικό χρέος

Η εθελούσια αντικατάσταση ομολό

γων που λήγουν με νέους τίτλους 

δεν αποτελεί «πιστωτικό γεγονός», 

ξεκαθάρισε χθες εκπρόσωπος της 

Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών 

Ανταλλαγής και Παραγωγών 

(ISDA), ανοίγοντας το δρόμο για τη 

σύναψη μιας «συμφωνίας κυρίων» 

μεταξύ των κατόχων ελληνικών τίτ

λων και της τρόικας. Κι αυτό, 

επειδή η ISDA είναι το αρμόδιο όρ

γανο να καθορίσει εάν κάτι 

αποτελεί «πιστωτικό επεισόδιο» και 

άρα πυροδοτεί την πληρωμή των 

CDS. Κάτι που οι Ευρωπαίοι θέλουν 

να αποφύγουν σε κάθε περίπτωση, 

φοβούμενοι ότι αν οι κερδοσκόποι 

δικαιωθούν που «πόνταραν» κατά 

της Ελλάδας, την επόμενη ημέρα 

θα αρχίσουν να ποντάρουν κατά 

των υπολοίπων κρατών της Ευρω- 

περιφέρειας.

Για το λόγο αυτό, η παρέμβαση της 

ISDA θεωρείται ότι ανοίγει το δρό

μο στην υλοποίηση μιας νέας 

Πρωτοβουλίας της Βιέννης, την 

οποία πλέον αποδέχονται όλοι δη

μοσίως - ακόμα και οι Γάλλοι, 

ακόμα και η ΕΚΤ. Οι μόνοι που συ

νεχίζουν να εμφανίζουν 

αντιρρήσεις είναι οι οίκοι αξιολόγη

σης. Σε αυτούς προσπάθησε 

πιθανότατα να απαντήσει η επιστο

λή Σόιμπλε. Σ' αυτή ο Γερμανός 

υπουργός Οικονομικών σκληραίνει 

τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι 

πλέον δεν θεωρεί επαρκή μια 

«συμφωνία κυρίων» και προτείνο- 

ντας την ανταλλαγή των 

υφιστάμενων ομολόγων με νέους 

τίτλους, που θα έχουν μεγαλύτερη 

διάρκεια κατά 7 έτη. Πρόκειται για 

μια πρόταση που ήδη έχει απορρί- 

ψει η ΕΚΤ και που πιθανότατα 

αποτελεί κίνηση πίεσης προς τους 

Οίκους: Δεχτείτε τη «συμφωνία κυ

ρίων» γιατί αλλιώς θα απαιτήσουμε 

περισσότερα.

»  Βεβαίωση του επικεφαλής 
της ISDA Ντέιβιντ Γκριν ότι 
η «συμφωνία κυρίων» με τους 
πιστωτές για ανταλλαγή ομολό
γων με επικήκυνση των λήξεων 
δεν θα ενεργοποιούσε τα CDS
ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ

h s a v @ p e g a s u s .g r

Μ ία εθελοντική συμφωνία 
για τη μετακύλιση ελλη
νικού χρέους ή την ανταλ

λαγή ομολόγων με επιμήκυνση των 
λήξεων «τυπικά» δεν θα ενεργο
ποιούσε τα CDS, δήλωσε χθες στο 
Reuters, ο επικεφαλής της ISDA, 
Ντέιβιντ Γκριν. Πρόκειται για το 
όργανο που έχει την αρμοδιότητα 
να  ανακοινώ νει πότε συμβαίνει 
κάποιο «πιστωτικό επεισόδιο» και 
άρα θα πρέπει να πληρωθούν τα 
σχετικά  ασφάλιστρα κ ινδύνου  
(CDS). Ο κ. Γκριν εξήγησε στο 
Reuters ότι «εάν το χρέος δεν απο
πληρωθεί την ημέρα της λήξης του 
τότε, γενικά, πυροδοτείται πιστω
τικό επεισόδιο». Αντιθέτως, «εάν 
αποπληρώνεται και αμέσως μετά 
το ποσό επιστρέφεται (στην Ελλά
δα) τότε νομίζω ότι μάλλον δεν 
πρόκειται για πιστωτικό επεισόδιο 
γιατί το χρέος έχει αποπληρωθεί 
όπως προβλεπόταν».

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ Όσο
για  το ενδεχόμενο  ανταλλαγής 
(swap) των υφιστάμενων ομολόγων 
με νέα, μεγαλύτερης διάρκειας, ο 
κ. Γκριν υποστήριξε ότι «συνήθως 
κάτι τέτοιο δεν προκαλεί πιστωτικό 
επεισόδιο, καθώς δεν αλλάζουν οι 
όροι των υφιστάμενων ομολόγων 
- απλώ ς τα νέα  ομόλογα έχουν 
πρόσθετους όρους». Σε μια τέτοια 
περίπτωση, «θα πρέπει να δούμε 
αυτούς τους νέους όρους και να α
παντήσουμε στο κατά πόσο οι κά
τοχοι των ομολόγων ζητήθηκε να 
συμφωνήσουν με τις αλλαγές». Στο 
σημείο αυτό ο κ. Γκριν παραδέχθη
κε ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να 
προσδιοριστεί «κατά πόσο κάποιος 
εξωτερικός παράγοντας τους υπο
χρεώ νει να δεχθούν την ανταλλα
γή», αλλά εκτίμησε ότι «πιθανότα
τα δεν θα πρόκειται για πιστωτικό 
επεισόδιο».

Στο βαθμό που οι λύσεις αυτές 
δεν προκαλούν «πιστωτικό επεισό
διο» , η ΕΚΤ δεν πρόκειται να φέρει 
ιδιαίτερες αντιρρήσεις. Ο επίτρο
πος Ό λι Ρεν, στο περιθώριο συνε
δρίου που διοργάνωσε η γερμανική 
έκδοση των FT, ε π α ν '- ιβε ότι η

Αγκελα Μέρκελ: «Στηρίξτε το νέο δάνειο»

»  Τουλάχιστον 90 δισ. ευρώ θα 
χρειαστεί η Ελλάδα σε ένα δεύ
τερο πακέτο βοήθειας που θα 
καλύψει τις χρηματοδοτικές της 
ανάγκες έως το 2014, επιβεβαί
ωσε, χθες, ο Γερμανός υπουργός 
Οικονομικών Βόλφγκαγνκ Σόι
μπλε. Σε κεκλεισμένων των θυ- 
ρών συνάντηση αργά χθες το 
βράδυ, ο Σόιμπλε και η καγκε
λάριος Μέρκελ ενημέρωσαν 
τους βουλευτές των Χριστιανο
δημοκρατών (CDU) και των Ε
λεύθερων Δημοκρατών (FDP) 
στην Άνω και την Κάτω Βουλή 
για τις επαφές της καγκελαρίου 
με τον Αμερικανό πρόεδρο Ο- 
μπάμα στην Ουάσιγκτον και για 
την πορεία των διαπραγματεύ-

σεων για το νέο ελληνικό δά
νειο.
Ό πω ς αναφέρουν οι Financial 
Times, οι υποστηρικτές της Μέρ
κελ προτείνουν να εγκρίνει η 
Κάτω Βουλή έως την Παρα
σκευή ψήφισμα που θα οριοθε
τεί σαφώς τι μπορεί να συμφω
νήσει το Βερολίνο με τους Ευ
ρωπαίους εταίρους του για το 
δεύτερο ελληνικό πακέτο.
Η κ. Μέρκελ φέρεται να απηύ- 
θυνε έκκληση προς τους βου
λευτές να στηρίξουν το νέο πα
κέτο για την Ελλάδα.

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Η
χθεσινοβραδινή συνάντηση ακο- 

)ησε τη δημοσιοποίηση της

επιστολής Σόιμπλε προς την 
ΕΚΤ, το Δ ιεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και τους υπουργούς Οι
κονομικών της Ευρωζώνης, το 
περιεχόμενο της οποίας ήταν σε 
γνώση της καγκελαρίου πριν α
πό την αποστολή της.
Πάντως, η «γραμμή» του Βερο
λίνου για  ουσιαστική συμμετοχή 
των ιδιωτών δεν βρίσκει σύμφω
νο το Παρίσι: «Η Γαλλία ήταν α
νέκαθεν κατά της αναδιάρθρω
σης του ελληνικού χρέους και 
δεν παρεκκλίνουμε από αυτό, α
σχέτως των όρων που προτείνο- 
νται», δήλωσε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος και υπουργός Προ
ϋπολογισμού Φρανσουά Μπα- 
ρουέν.
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Στο βαθμό που οι λύσεις που θα επιλεγούν για το ελληνικό χρέος δεν προκαλούν «πιστωτικό επεισόδιο», η ΕΚΤ δεν 
πρόκειται να φέρει ιδιαίτερες αντιρρήσεις

mailto:hsav@pegasus.gr
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Έκκληση της καγκελαρίου Μέρκελ 

προς τους βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού 

για έγκριση του νέου δανείου προς την Ελλάδα

Β. Σόιμπλε: Τουλάχιστον 90 διο. ευρώ 

θα χρειαστεί η Ελλάδα έως το 2014

Εκθεση ξένων τραπεζών στην ελληνική οικονομία

Γερμανία

Γαλλία

Βρετανία

Ιταλία ■
ΗΠΑ

Ελβετία 1
Ισπανία I
Ιαπωνία 1

σε δισ. δολ. ίο 20 30

Ομόλογα Δημοσίου ? ί  
Δάνεια προς τράπεζες ί ί ξ ' Γ  
Δάνεια προς ιδιώτες πλην τραπεζών

40 50 60
Πηγή: Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (στοιχεία για τέλος 2010)

Ελλάδα δεν πρέπει σε καμία περί
πτωση να προκαλέσει «πιστωτικό 
επεισόδιο», αλλά παραδέχθηκε ότι 
«εξετάζεται η εθελοντική επιμήκυν
ση του ελληνικού χρέους, μέσω 
πρωτοβουλίας τύπου Βιέννης».

Πλέον το μόνο εμπόδιο που θα 
πρέπει να ξεπεραστεί είναι αυτό των 
οίκων αξιολόγησης, που απειλούν 
να χαρακτηρίσουν σε «στάση πλη
ρωμών» τα ελληνικά ομόλογα. Κάτι 
τέτοιο θα δημιουργούσε πρόβλημα 
στην ΕΚΤ να δεχθεί τους συγκεκρι
μένους τίτλους ως ενέχυρο δανει
σμού. Η επιστολή του Β. Σόιμπλε προς 
τους Ρεν, Τριοέ και Αίπσκι (δημοσι
εύεται ολόκληρη παραπλεύρως) 
πιθανότατα είχε ως πραγματικό α
ποδέκτη τους οίκους, απειλώντας 
τους ότι αν δεν δεχθούν τη λύση μιας 
«συμφωνίας κυρίων», δεν αποκλεί
εται να καταλήξουν με μία ακόμα 
χειρότερη γι' αυτούς λύση.

Σύμφωνα με αυτή, η Ελλάδα θα 
προχωρήσει σε ανταλλαγή των υ
φιστάμενω ν ομολόγω ν με νέα,

μεγαλύτερης διάρκειας. Κάτι αντί
στοιχο συνέβη το 2003 στην Ουρου
γουάη. Τότε η S&P είχε μεν υπο
βαθμίσει τα ομόλογα της χώρας, 
αλλά τα είχε εντάξει στην ειδική 
κατηγορία της «επιλεκτικής στάσης 
πληρωμών». Σε αυτή την περίπτω
ση, μόλις ολοκληρωθεί η αντικα
τάσταση των παλαιών τίτλων με 
τους νέους, οι τελευταίοι αξιολο
γούνται εκ νέου (πιθανότατα με 
σχετικά υψηλό βαθμό) και άρα είναι 
εφικτή η επιστροφή στις αγορές (η 
Ουρουγουάη το πέτυχε σε λιγότερο 
από ένα χρόνο). Οι νέοι τίτλοι με 
την υψηλότερη αξιολόγηση θα γ ί
νονται αποδεκτοί από την ΕΚΤ, ενώ 
όσο θα διαρκεί η διαπραγμάτευση, 
μπορεί η «στρόφιγγα» ρευστότητας 
από τη Φραγκφούρτη να κλείσει, 
πλην όμως θα επιτραπεί στην Τρά
πεζα της Ελλάδος να παράσχει 
ρευστότητα μέσω του Μηχανισμού 
Έκτακτης Ανάγκης (ELA -  χρησι
μοποιείται ιδιαιτέρως από την Τρά
πεζα της Ιρλανδίας).

ΙΙΜΙΙΙΙΙΙίΙΠΙ! . . | _  h u 'M  %

Πώς λαμβάνειαι η απόφαση για τα CDS

»  Ο ISDA έχει πρακτικά το ρόλο του «δικαστή» για  την αγορά πα- 
ραγώγων και αποφαίνεται εάν μια κίνηση συνιστά πιστωτικό γεγο
νός και μπορεί να πυροδοτήσει πληρωμές των ασφαλίστρων κινδύ
νου (CDS, Credit Default Swaps). To αρχηγείο του φορέα βρίσκεται 
στη Ν. Υόρκη, ιδρύθηκε το 1985 και έχει αυτή τη στιγμή περισσότε
ρα από 820 μέλη σε 57 χώρες. Η διαδικασία έχει ως εξής: Ο αγορα
στής ή ο πωλητής ενός CDS μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή 
του ISD Α να συνεδριάσει για να αποφασίσει εάν έχει υπάρξει πι
στωτικό γεγονός. Η επιτροπή υποχρεούται να συνεδριάσει στις 
11:00 τοπική ώρα, την επόμενη εργάσιμη μέρα (από την υποβολή 
του αιτήματος), υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 80% των συμ- 
μετεχόντων στην επιτροπή είναι παρόντες, είτε με φυσική παρουσία 
ή μέσω διαδικτύου.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα για μία ψήφο και απαιτείται πλειοψηφία 
80% για να υπάρξει απόφαση. Η ψηφοφορία γίνεται στις 5:00 τοπι
κή ώρα, τη δεύτερη εργάσιμη, από την υποβολή του αιτήματος, ε
κτός και εάν πλειοψηφία άνω του 80% ζητήσει παράταση. Εάν η ε
πιτροπή δεν επιτύχει πλειοψηφία 80% τότε το ζήτημα παραπέμπεται 
σε «εξωτερικούς» κριτές.

Ζαν-Κλονχ
Γιούνκερ

// Πρόεδρος του 
ΕιίΓομι-οιιρ

Ο πρόεδρος του 
ΕιιτομίΌυρ, Ζαν-Κλοντ 

Γιούνκερ, ασκώντας 
πιέσεις για πολιτική 

συναίνεση, σημείωσε 
χθες ότι η Ευρωζώνη 

εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη 

συμφωνία που 
επετεύχθη σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων με 

τις ελληνικές αρχές για 
τη δέσμη οικονομικών 

πολιτικών που 
απαιτούνται για την 

εκπλήρωση των στόχων 
του προγράμματος. Ο κ. 

Γιούνκερ ανέφερε ότι 
το Ευτομτουρ 

συμμερίζεται την 
άποψη της τρόικα για 
την ανάγκη αυστηρής 

εφαρμογής του 
προγράμματος που θα 

συμβάλει στην 
αποκατάσταση της 

δημοσιονομικής 
βιωσιμότητας, τη 
διασφάλιση της 

χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και την 

ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας. 

Σύμφωνα με τον κ. 
Γιούνκερ, το ΕυτομίΌΐιρ 
σημείωσε τη σημαντική 
πρόοδο που πέτυχαν οι 

ελληνικές αρχές κυρίως 
σε ό,τι αφορά τη 

δημοσιονομική 
σταθεροποίηση, αν και, 
όπως επισημαίνεται, η 

ενίσχυση των 
δημοσιονομικών και 

των ευρύτερων 
διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων 
παραμένει αναγκαία.

Το ΕιίΓομτοιιρ 
καλωσόρισε επίσης τη 

δέσμευση της 
κυβέρνησης για το 

πρόγραμμα των 
αποκρατικοποιήσεων.

Ολόκληρη η επιστολή του Β. Σόιμπλε

Πιέσεις για μεγαλύτερη 
συμμετοχή των ιδιωτών
Το κείμενο της επιστολής του 

Γερμανού υπουργού Οικονομι
κών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προς τον 
πρόεδρο της ΕΚΤ Ζαν Κλοντ Τρισέ, 
τον επίτροπο Ό λι Ρεν και τον προε- 
δρεύοντα του ΔΝΤ Τζον Αίπσκι. 

Αξιότιμε πρόεδρε,
Αξιότιμοι ομόλογοι,
Επί της ευκαιρίας, θα ήθελα να 

μοιραστώ μαζί σας τη γερμανική 
θέση για το πρόγραμμα στήριξης 
της Ελλάδας. Η κατάσταση είναι 
δύσκολη. Η επιστροφή της Ελλάδας 
στις αγορές κεφαλαίου εντός του 
2012, όπως προέβλεπε το υφιστά
μενο πρόγραμμα, φαίνεται κάτι 
παραπάνω  από ανέφικτη. Αυτό 
σημαίνει ότι το μέγεθος του τρέχο
ντος προγράμματος δεν επαρκεί 
για να καλύψει τις χρηματοδοτικές 
ανάγκες της Ελλάδας ενόσω διαρ- 
κεί το πρόγραμμα. Αυτό δημιουργεί 
προβλήματα αναφορικά με τη συμ
μετοχή του ΔΝΤ. Αν και το συγκε
κριμένο μέγεθος των πρόσθετων 
χρηματοδοτικών αναγκών θα κα
θορίζεται μόνο στην επικείμενη 
έκθεση της τρόικας, εκτιμώ ότι η 
αύξηση αυτή θα είναι σημαντική.

Την ίδια στιγμή, χω ρίς την κα
ταβολή της άλλης δόσης μέχρι τα 
μέσα Ιουλίου, υπάρχει πραγματικός 
κίνδυνος για την πρώτη μη ελεγ
χόμενη χρεοκοπία στην E?>οωζώνη. 
Με αυτά τα δεδομένα, βλέπω την 
ανάγκη να συμφωνήσουμε σε ένα 
νέο πρόγραμμα για  την Ελλάδα, 
ώστε να καλύψουμε το κενό χρη
ματοδότησης και να αποτρέψουμε 
την χρεοκοπία. Ωστόσο, η όποια 
πρόσθετη χρηματοοικονομική βο
ήθεια προς την Ελλάδα θα πρέπει 
να περιλαμβάνει ένα δίκαιο επιμε- 
ρισμό του βάρους μεταξύ των φο
ρολογούμενων και των ιδιωτών 
επενδυτών και θα πρέπει να συμ-

βάλει ώστε το ελληνικό χρέος να 
καταστεί βιώσιμο.

Αυτό σημαίνει ότι η όποια συμ
φωνία στις 20 Ιουνίου θα πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφή εντολή -προς 
την Ελλάδα πιθανόν μαζί με το 
ΔΝΤ- να ξεκινήσει διαδικασία για 
τη συμμετοχή των κατόχων ελλη
νικώ ν ομολόγων. Αυτή η διαδικα
σία θα πρέπει να οδηγήσει σε μία 
συγκεκριμένη ποσοτικά και σημα
ντική συνεισφορά των ομολογιού
χω ν στις προσπάθειες στήριξης, 
πέραντης αμιγούς προσέγγισης της 
Πρωτοβουλίας της Βιέννης. Ο κα
λύτερος τρόπος για να επιτευχθεί 
ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι μέσω 
ανταλλαγής ομολόγων, που θα ο
δηγεί σε επιμήκυνση των υφιστά
μενων ομολόγων του ελληνικού 
δημοσίου κατά επτά έτη, δίνοντας 
την ίδια στιγμή στην Ελλάδα τον 
απαραίτητο χρόνο να εφαρμόσει 
στο ακέραιο τις απαραίτητες μεταρ
ρυθμίσεις και να ανακτήσει την ε
μπιστοσύνη των αγορών.

Με ένα τέτοιο σχέδιο, όπως προ- 
τείνεται ανωτέρω, υπάρχει πραγμα
τικά πιθανότητα να ελαχιστοποιηθεί 
ο αρνητικός αντίκτυπος στις χρημα
τοοικονομικές αγορές και να επιτευ
χθεί ταυτόχρονα ο απαραίτητος επι- 
μερισμός του βάρους μεταξύ των 
φορολογούμενων και των επενδυ
τών. Αν και αντιλαμβάνομαι ότι 
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι συ
ζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή 
του ιδιωπκού τομέα, είμαι βέβαιος 
ότι αυτό μπορεί να επιλυθεί με εποι
κοδομητικό τρόπο πριν από τη συνά
ντησή μας στις 20 Ιουνίου. Θα ήμουν 
ευγνώμων για τη στήριξή σας σε 
αυτά τα κρίσιμα ζητήματα στις συζη
τήσεις που θα έχουμε.

Με εκτίμηση,
Wolfgang Schaeuble

Εκτακτη τηλε-διάσκεψη του ΕιίΓοηΐΌΐφ
»  Η ομοβροντία πιέσεων της Ευρώπης για την απόλυτη ανάγκη πολι
τικής συναίνεσης στην Ελλάδα κυριάρχησε στην έκτακτη χθεσινή τη
λεδιάσκεψη του Ε υ π ^ ο υ ρ . Όπως ανέφερε ο Ζ. Κ. Γιούνκερ, οι υπουρ
γοί Οικονομικών τόνισαν ότι η προσαρμογή μπορεί να πετύχει μόνο ε
φόσον όλα τα κόμματα συνυπογράψουν τους στόχους και τις βασικές 
παραμέτρους. Αποκάλυψε δε πως υπήρξε και μια πρώτη ανταλλαγή α
πόψεων για τις χρηματοδοτικές πτυχές του προγράμματος προσαρμο
γής της Ελλάδας.
Το Ειιη>{£ηηιρ καλωσόρισε, επίσης, τη δέσμευση της κυβέρνησης για 
το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων.
Ο πρόεδρος του ΕτΐΓ0§ΐΌΐιρ, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σημείωσε ότι η Ευ
ρωζώνη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επετεύ
χθη σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με τις ελληνικές αρχές για τη δέσμη 
οικονομικών πολιτικών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στό
χω ν του προγράμματος. Ο κ. Γ ιούνκερ ανέφερε ότι το Ευπ^Γουρ συμ
μερίζεται την άποψη της τρόικα για την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής 
του προγράμματος που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της δημοσιο- 
νομικήο 0 ισιμότητας, τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθε
ρότητας . .... την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010, όπου τα στοιχεία είναι 

απολύτως συγκρίσιμα, η αύξηση της ανεργίας είναι της τάξεως του 40,2% και οι άνεργοι είναι περισσότεροι κατά 232.617 άτομα.
Την ίδια ώρα οι απώλειες στα Ταμεία από τη μείωση της απασχόλησης υπολογίζεται στα 3,2 δισ. ευρώ

ΕΚΤΙΝΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ 16,2% ΑΠΟ 15,9% ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ - ΑΠΩΛΕΙΕΣ 3,2 ΑΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Εκρηξη της ανεργίας το Μάρτιο
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

όμβα» στα θεμέλια της 
ελληνικής οικονομίας 
συνιστά η καλπάζουσα 

αύξηση της ανεργίας, απειλώντας 
πλέον, εκτός από την κοινωνική συ
νοχή, και τη βιωσιμότητα των ασφα
λιστικών ταμείων. Οι άνεργοι το Μάρ- 
πο του 2011, εκτοξεύθηκαν σας 811.340 
άτομα, που αποτελούν αρνητικό ρεκόρ 
όλων των εποχών, ενώ το ποσοστό 
ανεργίας έφτασε το 16,2% από 15,9% 
που ήταν το Φεβρουάριο του ίδιου 
χρόνου.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο 
είναι το γεγονός ότι σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2010, όπου τα 
στοιχεία είναι απόλυτα συγκρίσιμα, η 
αύξηση της ανεργίας είναι της τάξης 
του 40,2% και οι άνεργοι είναι περισ
σότεροι κατά 232.617 άτομα. Τον πε
ρασμένο Μάρποτο ποσοστό ανεργίας 
ήταν 11,6%.

ΣΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ Σύμφω
να με ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, οι άνερ
γοι στο τέλος του 20110α αγγίξουν το 
1 εκατ. άτομα, με δραματικά αποτελέ
σματα για τους εργαζομένους, αλλά 
και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμεί
ων. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η 
ανεργία στους νέους βρίσκεται ουσι

αστικά εκτός ελέγχου, 
αφού το ποσοστό έχει 
φτάσει το 42,5%, ενώ 
σπς γυναίκες άγγιξε το 
20%. Στους άνδρες η 
ανεργία έχει υπερδι
πλασιαστεί και έφτασε 
πλέον στο 13,8%, ενώ 
δύο χρόνια πριν, και 
συγκεκριμένα το 2009, 
ήταν μόλις στο 6,6%. 
Ετσι αναλυτές προβλέ
πουν πως από τον Α
πρίλιο και μέχρι και 
τον Αύγουστο τα ποσο

στά ανεργίας θα βαίνουν μειούμενα 
και απομένει να δούμε, πόσο θα είναι 
αυτή η μείωση.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργί
ας εντοπίζονται στο Νότιο Αιγαίο, 
όπου τρεις στους δέκα είναι χωρίς 
δουλειά (ποσοστό 30,4%), ενώ στην 
Αττική το ποσοστό ανεργίας έχει α- 
νέλθει πλέον στο 15,8%, από 7,8% 
που ήταν το 2009.

Ελπίδες για

μείωση της ανεργίας 

έρχονται από τον 

τουρισμό και τα 

μηνύματα πως φέτος 

η κατάσταση στη 

«βαριά βιομηχανία» 

της Ελλάδας θα είναι 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Πάνω από 
3,2 δισ. ευρώ «χάνουν» τα ασφαλιστι
κά ταμεία από την ανεργία ρεκόρ που 
σημειώνεται (811.000 άνεργοι X 4.000 
ευρώ που είναι κατά μέσο όρο οι ανα
λογούσες ασφαλισπκές εισφορές σε 
ετήσια βάση). Μεγάλη, ωστόσο, απει
λή για το Ασφαλιστικό αποτελεί το 
γεγονός ότι 4,1 εκατ. εργαζόμενοι 
στηρίζουν, ως απασχολούμενοι κατα
βάλλοντας εισφορές, 5,1 εκατ. άτομα 
(4,3 εκατ. οικονομικά μη ενεργούς + 
811.340 άνεργους). Την ίδια ώρα για 
φέτος προβλέπονται απώλειες 3,6 δισ. 
στο ασφαλιστικό σύστημα.

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Απώλειες 
3,6 δισ. ευρώ 
εξαιτίας 
της ανεργίας

Ιδια
Ευρώ από 
την αύξηση 
της ανεργίας

580
Εκατ. ευρώ από 
τη μείωση των 
ονομαστικών 
μισθών

220 
εκατ. ευρώ από 
τη μείωση 
εσόδων από 
εισφορές

400
εκατ. ευρώ 
επιπλέον για 
πληρωμές 
επιδομάτων 
ανεργίας

350
εκατ. ευρώ για 
την εφαρμογή 
προγραμμάτων 
απασχόλησης

Ιδιο.
ευρώ από 
την αύξηση 
του αριθμού των 
συνταξιούχων


