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Τριπλό τεστ 
αντοχής
Οι εξελίξεις οτο rollover, ο έλεγχος 
από BlackRock και η ρευστότητα

Της  ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Θερμό φθινόπωρο προοιωνίζονται οι ε ξ ε λ ίξ ε ι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την απαίτηση της Φιν- λανδίας για την παροχή εγγυήσεων που θα διασφαλίσουν τη δική m s συμμετοχή στο δεύτερο πακέτο διάσωσης 'ins Ελλάδας.Η εμπλοκή, η οποία δεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει πριν από την πρώτη με δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον υπ. Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βε- νιζέλο, έχει άμεση επίπτωση στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Στο μεταξύ ξεκινά ο έλεγχος από την BlackRock,' ενώ οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να αντιμε-
Η Αυστρία, μαζί 
με την Ολλανδία, 
τη Σλοβακία και 
ιη Σλοβενία, αξιώνει 
επίσης εγγυήσεις.τωπίσουν το πρόβλημα ρευστό- m Tas που θα προκληθεί τη Δευτέρα με την ανάληψη επιπλέον 8 δισ. ευρώ από το Δημόσιο για πληρωμή υποχρεώσεων, κάνοντας πιθανή την ενεργοποίηση του έκτακτου μηχανισμού παροχής ρευστότητας m s Τ ρ α π έ ζ ι  m s  Ελλάδθ5 (ELA).
Η ΦινλανδίαΣε ό,τι αφορά την εμπλοκή με τη Φινλανδία, σύμφωνα με την κυβέρνηση παραμένει σε διμερέ.5 επίπεδο και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο m s  Ευρωπαϊκής Επιτροπής «εξετάζεται», φρενάρει μια σειρά εξελίξει, δημιουργώντας αλυσιδωτές κ α θ υ σ τερ ήσ ει τόσο στο θέμα m s  έγκρισης των αποφάσεων m s  Συνόδου Κορυφής όσο και στο μέτωπο m s  συμμετοχής των ιδιωτών στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.Ο εκπρόσωπος m s Επιτροπής κ. Αμαντέο Αλταφάζ δήλωσε χθες ότι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας- Φινλανδίας εξετάζεται και πρέπει τα κράτη m s  Ευρωζώνης να αποφασίσουν αν ευθυγραμμίζεται με tis αποφάσεις m s  πρόσφατης Συνόδου Κορυφή5, ενώ κατέληξε ότι επιθυμία m s  Επιτροπής είναι μια «ταχεία εφαρμογή των αποφάσεων m s  21ns Ιουλίου».Μιλώντας χθες στον «Σκάι», ο υπουργός Οικονομικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος προσδιόρισε την

ολοκλήρωση των διαδικασιών τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου και διευκρίνισε ότι οι εξε λ ίξε ι θα τρέξουν παράλληλα, καθώς «πρέπει να ολοκληρωθεί η συμφωνία σε επίπεδο Δημοσίου για να ολοκληρωθεί και η  συμφωνία των ιδιωτών και το αντίστροφο».Ο υπουργό5 Οικονομικών υποστήριξε ότι «αν τεθεί ζήτημα από άλλες χώρες, το θέμα ξεφεύγει από το διμερές επίπεδο και πρέπει το Ευπ^Γοπρ σε επίπεδο αναπληρωτών υπουργών και υπουργών να βρει μια λύση». Μιλώντας για την «επιδημία» αιτημάτων για εγγυήσεΐ5 από άλλε5 χώρε5 σημείωσε ότι η περίπτωση της Φινλανδίας είναι ξεχωριστή καθώς ο εξακομματικό5 κυβερνητικό5 συνασπισμός στηρίχθηκε στη δέσμευση για αξίωση εγγυήσεων.Σε διαφορετική περίπτωση η Φινλανδία δεν θα συμφωνούσε στην έκδοση της α π όφ α σή της 21η5 Ιουλίου σημείωσε ο κ. Βενιζέλος και κάλεσε τον πρόεδρο της Ν .Δ. κ. Αντώνη Σαμαρά «να βοηθήσει τη χώρα, επικοινωνώντα5 με τον Φινλανδό πρωθυπουργό, με τον οποίο ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ώστε να μη δημιουργεί τέτοια προβλήματα στη λειτουργία της Ευρωζώνης».Από την πλευρά της Αυστρίας, που είναι μία εκ των χωρών που αξιώνει επίσης εγγυήσεις μαζί με την Ολλανδία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, η  υπουργός Οικονομικών της χώρας κ. Μαρία Φέκτερ πρότεινε να συνδεθούν οι εγγυήσεις που ζητούν οι χώρε5 της Ε υ ρω ζώ νη με το ύψθ5 τη5 προστασίας που θα εξασφαλίσει ο τραπεζικός κλάδος κάθε χώρας στο πλαίσιο της συμμετοχή3 του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με το αυστριακό σχέδιο, οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες της Αυστρία5, οι οποίες δεν έχουν μεγάλη έκθεση σε ελληνικά ομόλογα, θα λάβουν εγγυήσεις για τη συμμετοχή τους στη διάσωση τη5 Ελλάδας, ενώ χώρες με μεγάλη έκθεση, όπως η Γαλλία και η Γερμανία όχι.Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών της Αυστρία5 Χά- ραλντ Βάιγκλαϊν υποστήριξε ότι «ορισμένες χώρες, των οποίων οι τράπεζες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, επωφελούνται δυσανάλογα» και επανέλαβε ότι γίνονται προσπάθειες να βρεθεί μία φόρμουλα έτσι ώστε οι χώρε5 με μικρότερη τραπεζική έκθεση να λάβουν και αυτέ5 αξιόγραφα.Νωρίτερα ο επικεφαλή5 του
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Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών παραμένει οριακή, καθώς το Δημόσιο άντλησε από το σύστημα περί τα 2 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή τόκων, ε
νώ τη Δευτέρα αναμένεται να απορροφήσει άλλα 8 δισ. ευρώ περίπου για τις λήξεις ομολόγων. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τη 
διαδικασία του Ειπθ^θηεγ ίίαυίάίίγ ΑςςίςίοηΓθ (ΕίΔ), προκειμένου να καλυφθεί η έστω και περίΟΤασίΟΚή ΟΠώλξΙΟ βξϋθΐόΐηίας,ΟΡ-ΡοΙμοΙσκ, δεύτερου μεγαλύτερου τραπεζικού - ασφαλιστικού ομίλου της Φινλανδία5, κ. Ρέιγιο Κάρχινεν είχε δηλώσει ότι καμία χώρα δεν είναι πιθανό να λάβει εγγύηση για το δάνειο που θα δώσει στην Ελλάδα και συνεπώς η Φινλανδία μάλλον δεν θα συμμε- τάσχει στο πακέτο για τη ν οικονομική βοήθεια, για να συμπληρώσει ότι «για πρώτη φορά ανησυχώ ότι το ευρωσύστημα μπορεί να αποτύχει» και πρόσθεσε ότι «η Ε.Ε. πρέπει να λάβει αποφάσεις από το φθινόπωρο» για να αντιμετωπίσει την κρίση.Η επιβίωση της χώρα5 συνδέεται πάντως για άλλη μια φορά με την εκταμίευση τη5 έκτης δόση5, καθώς σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών μιλάμε ουσιαστικά για «την κάλυψη των δανειακών αναγκών της χώρας για τον Σεπτέμβριο». Ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι τα 45 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του παλιού δανείου «υπάρχουν» σε συνδυασμό και με τη βοήθεια που προκύπτει από το νέο καθεστώς. Θέλουμε όπως είπε «να έχουμε άνεσ η μεγαλύτερη των δανειακών μας αναγκών, γιατί στόχος είναι να αλλάξουν το κλίμα στις τρά

πεζες, να αλλάξουν τα επίπεδα ρευστότητας και να βοηθηθεί η  πραγματική οικονομία».Η οευατάτητα άλλωστε των ελληνικών τραπεζών παραμένει ορ ια κ ή  καθώς τμ-Δήμόσιο άντλησε απο τό σύστημα περί τα 2 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή τόκων, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να απορροφήσει άλλα 8 δισ. ευρώ περίπου για τις λήξεις ομολόγων. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του E m ergen cy Liquidity Assistance (ELA), προκειμένου να καλυφθεί η  έστω και περιστασια- κή απώλεια ρευστότητας.Η διαδικασία είναι αρκετά απλή και η Κεντρική Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να παράσχει ρευστότητα στις εμπορικές τράπεζες ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτό χρειαστεί και χωρίς κάποιο συγκεκριμένο ποσοτικό όριο. Από τη στιγμή που μία τράπεζα θα αιτηθεί την ενεργοποίηση του ELA, η  ΤτΕ μπορεί να m s  παράσχει ρευστότητα αυθημερόν. Το ύψος της ρευστότητας που θα αντλήσει κάθε τράπεζα ε- ξαρτάται από το ύψος των εγγυήσεων (collateral) που θα παράσχει η ίδια.

Ανταλλαγή και έλεγχος
Την προσεχή εβδομάδα το υ
πουργείο Οικονομικών αναμένε
ται να αποστείλει προς τις τέσσε
ρις τράπεζες (Alpha, Εθνική, 
Eurobank και Πειραιώς) τις τεχνι
κές λεπτομέρειες για τη συμμετο
χή τους στο πρόγραμμα ανταλλα
γής ομολόνων, ενώ στο μικροσκό
πιο της BlackRock μπαίνουν από 
τις 29 Αυγούστου Alpha,
ATEbank, Εθνική, η Εμπορική, η 
Eurobank Πειραιώς και Ταχυδρο
μικό Ταμιευτήριο. Συνολικά ο έ
λεγχος του διεθνούς οίκου θα ε
πεκταθεί σε 18 τράπεζες και θα 
ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σε
πτεμβρίου. Η BlackRock θα αξιο
λογήσει με βάση τη δική της με
θοδολογία το επίπεδο των επι- 
σφαλειών των τραπεζών, την ε
πάρκεια των προβλέψεων και τις 
ανάγκες yia πρόσθετες προβλέ
ψεις. Στη συνέχεια τα συμπερά
σματα αυτά θα δοθούν στην Τρά
πεζα της Ελλάδος, η οποία θα κά
νει τις απαραίτητες προσαρμογές 
με βάση των εκτιμώμενη κερδο
φορία της προσεχούς τριετίας,

προκειμένου να διαπιστώσει τις 
αντοχές των τραπεζών με βάση τα 
κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης 
που διαθέτουν. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι σε ορισμένες τρά
πεζες υπάρχει διαφορά μεταξύ 
του επιπέδου των απαιτούμενων 
προβλέψεων και των υφιστάμε
νων κεφαλαίων, η Κεντρική Τρά
πεζα, θα τις υποχρεώσει σε ενί
σχυση των κεφαλαίων τους προσ
διορίζοντας και το ακριβές ύψος 
της απαιτούμενης αύξησης. Ση
μειώνεται ότι οι επισφάλειες δια
μορφώθηκαν στο τέλος του 2010 
στο 10,4%, ενώ σύμφωνα με εκτι
μήσεις στο τέλος του 2011 θα φτά
σουν το 15%. Οπως εκτιμά η ΤτΕ 
παρά τη βελτίωση του ποσοστού 
κάλυψης των δανείων σε καθυ
στέρηση από προβλέψεις σε πο
σοστό 44,7% το 2010 από 41,5% 
το 2009, απαιτείται περαιτέρω ε
νίσχυση, ενόψει της επιδείνωσης 
κατά 10 ποσοστιαίων μονάδων στο 
47,8%, των καθαρών καθυστερή
σεων προς το σύνολο των εποπτι
κών ιδίων κεφαλαίων.Δεν αποκλείεται η λήψη νέων μέτρων λόγω επιδείνωσης της ύφεσης

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Στο 8,5%-9% του ΑΕΠ ανεβαίνει το έλλειμμα του 2011, μετά τα νέα δεδομένα για την επιδείνωση της ύφεσης φέτος, δημιουργώντας μια «μαύρη τρύπα» της τάξης των 2,5- 3 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό. «Τρύπα», που θα κλείσει είτε με νέα μέτρα (κάτι που δεν απέκλεισε χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος) είτε τεχνικά, μέσω της αλλαγής του αρχικού στόχου για μείωση του ελλείμματος στο 7,6% του ΑΕΠ, ύστερα από σχετική διαπραγμάτευση με την τρόικα.Ο κ. Βενιζέλος, σε συνέντευξή του χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, παραδέχθηκε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εύρος προβλέψεων που δείχνει ότι μπορεί η ύφεση «να κινηθεί πάνω από το 4,5% και θα δούμε πού θα σταθεί».Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκτιμήσεις για την ύφεση κινούνται γύρω στο 4,5%-4,7% προς το παρόν και μπορεί να φτάσουν έως και το 5%-5,2% τελικά, όταν η αμέσως προηγούμενη πρόβλεψη αφορούσε σε ύφεση 1,,8%-3,9% για φέτος

και είχε γίνει από κοινού με την τρόικα.Οπως είναι φυσιολογικό, η εξέλιξη αυτή προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν περαιτέρω μείωση από ό,τι προβλεπόταν, ενώ και στις δαπάνες θα υπάρξει πρόβλημα και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την κάλυψη των αναγκών των ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΑΕΔ.Στα ασφαλιστικά ταμεία, η κρίση χτυπάει τις εισφορές, που είναι μειωμένες, και κατ’ επέκταση το κράτος θα πρέπει να ενισχύσει με κεφάλαια τα Ταμεία για να μην υπάρξει πρόβλημα με την καταβολή των συντάξεων και την εν γένει ομαλή λειτουργία τους.Σε ό,τι αφορά τον ΟΑΕΔ, το οικονομικό επιτελείο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για το πού θα φτάσει η ανεργία φέτος (υπάρχει μια γενική πρόβλεψη για 17%), άρα και το ύψος των επιδομάτων που θα κληθεί να καταβάλει ο ΟΑΕΔ.Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα συ-

Οι εκτιμήσεις για 
την ύφεση κινούνται 
γύρω στο 4,5%-4,7% 
προς το παρόν και 
μπορεί να φτάσουν 
έως και το 5%-5,2%.νεχίσει να αυξάνεται η ανεργία και ότι οι πόροι που θα χρειαστεί ο ΟΑΕΔ θα είναι στο τέλος περισσότεροι από ό,τι αρχικώς υπολογιζόταν.Στο πλαίσιο αυτό, όπου έσοδα και δαπάνες θα βρεθούν εκτός στόχων και πάλι, ο κ. Βενιζέλος δεν απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Εθεσε, όμως, μία «κόκκινη γραμμή», καθώς όπως δήλωσε «δεν πρόκειται να επιβαρύνουμε τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα».Πάντως, ο υπουργός εκτίμησε ότι εάν εφαρμοστούν όσα έχουν ψηφιστεί μέσω του μεσοπρόθεσμου Ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βε

νιζέλος δεν απέκλεισε χθες το ενδε
χόμενο λήψης νέων μέτρων.

προγράμματος, τότε δεν θα υπάρ- ξει ανάγκηγΐανεαμέτράΤ'Ακ δ μ α ν  μως και σε αυτήν την περίπτωση που εφαρμοστούν όλα τα μέτρα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας ανεβάζει το έλλειμμα στο επίπεδο του 8,5% του ΑΕΠ για φέτος τουλάχιστον.Το γεγονός ότι ο υπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων σημαίνει ότι η κυβέρνηση σε πρώτη φάση θα επιδιώξει να εντοπίσει τη φοροδιαφυγή και τους «μεγάλους» οφειλέτες.Κάτι που η τρόικα το έχει ζητήσει εδώ και πολύ καιρό, καθώς αντιλαμβάνεται και η ίδια ότι οι μι- κρομεσαίοι δεν μπορούν να συνε- χίσουν να στηρίζουν τον προϋπολογισμό.Μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα για την ελληνική οικονομία, που επιβαρύνεται και από τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας ξεκινούν από Δευτέρα τις επαφές με τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). Οπως

όλα δείχνουν, στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να επαναδια- πραγματευθεί με την τρόικα αυτές τις μέρες την αναθεώρηση του στόχου για το έλλειμμα -επί τα χείρω- ώστε να αποφευχθεί η λήψη νέων μέτρων.Το επιχείρημα για την αλλαγή αυτή του στόχου είναι ότι η αστοχία στην πρόβλεψη της ύφεσης ανήκει τόσο στο οικονομικό επιτελείο όσο και στην τρόικα. Ετσι, στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι θα πρέπει να βρεθεί μια μέση οδός και να μη χρειαστεί η λήψη νέων μέτρων λιτότητας που θα επιτείνει ττ πρόβλημα.Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, δήλωσε ότι «η ανικανότητα και η έλλειψη βούλησης της κυβέρνησης να μειώσει τις δαπάνες, όπως φαίνεται από την υπέρβασή τους το πρώτο ε- πτάμηνο κατά 1,13 δισ. ευρώ, απαξιώνουν και απειλούν τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου. Η κυβέρνηση δεν κάνει τη δουλειά της και βγαίνει εκτός προγράμματος και χρονοδιαγράμματος ».
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Ακριβά πληρώνουν οι Ελληνες 
φαγητό, ρούχα και διακοπές
38η ακριβότερη πόλη μεταξύ των 73 η Αθήνα, σύμφωνα με έρευνα me, UBS

Γης ΔΗΜΗΤΡΑΣ Μ ΑΝΙΦ ΑΒΑ

Φ θηνή o t is  μεταφορέε αλλά ακριβή σε εστιατόρια και στα ρούχα α- ποδεικνάεται ότι είναι η Αθήνα, ειδικά μάλιστα εάν συγκριθεί με άλ- λεε μεγάλεε πόλειε τηε Διπικήε Ευ- ρώπηε και των ΗΠΑ, όπου τα εισοδήματα είναι πολύ υψηλότερα α- Ττό αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα. Αλλωστε η Αθήνα είναι η πόλη που χρειάζεται να δουλέψ ει περισσότερο σε σχέση με άλλεε 21 πόλειε xns Δυτικήε Eupconns προκειμένου να μπορέσειε να αγοράσει ένα χάμπουργκερ Big Mac. Αυτά και άλλα πολλά αποκαλύπτει η φετινή έρευνα xns UBS «Prices and Earnings», η οποία συγκρίνει to u s  μισθούs και tis  τιμέ5 σε 122 βασικά προϊόντα και σε υπηρεσίεε σε 73 πόλειε παγκοσμίω5.Σε ό,τι αφορά το γενικά επίπεδο τιμών η Αθήνα βρίσκεται κάπου στη μέση xns σχετικήε κατάταξηε, αφού αποτελεί την 38η ακριβότερη πάλη μεταξύ των 73, ενώ tis  πρώτεε θέσειε καταλαμβάνουν το Οσλο, η Ζυρίχη και η Γενεύη. Μια πιο λεπτομερή ματιά, όμωε, axis ε- πιμέρουε κατηγορίεε αποκαλύπτει ότι σε συμφέρει περισσότερο να γευμα τίσει σε ένα καλό εστιατόριο xns N0as Yopxns ή xns πιο κο- ντινήε Ρώμηε από ό,τι xns Αθήναε (και να σκεφθεί κανείε ότι ακόμη δεν έχει ενσωματωθεί axis τιμέε η αύξηση του συντελεστή του ΦΠΑ στο 23%). Για ένα γεύμα λοιπόν που αποτελείται από ορεκτικό, Kupioos πιάτο και επιδόρπιο σε ένα καλό εστιατόριο xns ελληνικήs πρωτεΰ- ouaas θα πληρώσει 36,55 ευρώ και μάλιστα xaipis στην τιμή αυτή να συμπεριλαμβάνονται τα ποτά. Στη σχετική λίστα η Αθήνα εμφανίζεται cos η 25η ακριβότερη πόλη πάνω από τη Νέα Υόρκη, το Aos Αντζελεε, tis  Βρυξέλλε5, τη Ρώμη και το Μόναχο. Το σούσι, nävxcos, το πληρώνετε ακριβά και στο Τόκιο.

Οι δαπάνες σε βασικά 
προϊόντα και υπηρεσίες
Ποσά σε ευρώ

«
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ

ΧΩΡΑ
ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ

ΧΩΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΘΗΝΑΣ

Τρόφιμα 
(καλάθι 39 προϊόντων)

ΖΥΡΙΧΗ
6 7 1 ,8 8

ΒΟΜΒΑΗ
1 4 0 ,9 9

44η
292,42

Εστιατόρια ΤΟΚΙΟ
7 6 ,5 9

ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ 
12,18

25η
36,55

Υπηρεσίες 
(27 βασικές υπηρεσίες)

ΖΥΡΙΧΗ
8 6 6 ,8 2

ΒΟΜΒΑΗ
1 6 9 ,7 1

29η
463

Γυναικεία ρούχα ΤΟΚΙΟ
1.134,88

ΜΑΝΙΛΑ
1 0 0 , 9 6

8η
688,41

Ανδρικά ρούχα ΤΟΚΙΟ
1.248,89 m Ν©

 >
 

Ν
8> 5η

886,84
Ηλεκτρονικά είδη- 

οικιακός εξοπλισμός
ΓΕΝΕΥΗ
Γ

ΝΤΟΧΑ
1 .6 9 3 ,6 2

36η
2.617,88

Ξενοδοχείο 5 αστέρων ΤΟΚΙΟ
5 5 9 ,6 1

ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ 32η
252,39

Ξενοδοχείο 3 αστέρων
ΓΕΝΕΥΗ
2 5 4 ,1 3

ΚΑΙΡΟ
4 1 ,7 7

43η
93,99

Ενοίκιο για μεσαίο 
τριάρι, όχι επιπλωμένο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
3 .7 6 5 ,2 8

ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ 
2 9 3 ,2 9

55η
671,88

Ενοίκιο για ακριβό 
ιεσσάρι, επιπλωμένο

ΤΟΚΙΟ
1 0 .9 4 4 ,1 0

ΜΠΑΝΓΚΟΚ
8 2 0 , 7 0

55η
1. 915,54

Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛ
Ευρώ ανά έτος

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
4 ,3 5

ΚΑΙΡΟ
0 ,1 4

34η
1,2

ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣ0ΔΗ 
Μ ΑΤΑ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΙΜΑΤΩΝ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΘΗΝΑΣ

Δάσκαλος ΖΥΡΙΧΗ
6 3 .6 3 5 ,9 2

ΚΑΙΡΟ
1 .0 0 4 ,3 3

34η
17.762

Βοηθός πωλήσεων
ΖΥΡΙΧΗ, ΓΕΝΕΥΗ

3 2 .0 8 8 ,1 9
ΜΑΝΙΛΑ

1 .6 4 8 ,3 6
33η

10. 4 9 5 ,8 9
Ειδικευμένος 

βιομηχανικός εργάτης
ΖΥΡΙΧΗ

5 7 .6 7 6 ,9 3
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ 

2 .6 9 6 ,2 1
38η

14.835,24
Υπάλληλος 

τηλεφωνικού κέντρου
ΓΕΝΕΥΗ

3 3 .2 9 0 ,9 5
ΚΙΕΒΟ

■

36η
11.101,16

Οικοδόμος ΖΥΡΙΧΗ
4 4 . 6 8 0 , 6 5

ΝΑΪΡΟΜΠΙ
9 9 4 , 7 6

36η
9 . 587,29

Μηχανικός αυτοκίνητου
ΖΥΡΙΧΗ

4 7 .6 5 8 ,8 4
ΚΑΙΡΟ

1.31 6 ,77
34η

12. 211,27

Τραπεζικός υπάλληλος
ΓΕΝΕΥΗ

6 8 .2 3 8 ,9 7
ΜΑΝΙΛΑ

2 .0 0 1 ,7 0
37π

16. 046,71Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η ιαπωνική πρωτεύουσα καταλαμβάνει την πρώτη θέση Ka0cos για ένα γεύμα θα πρέπει να πληρ ώ σ ει 76,59 ευρώ.Αρκετά φθηνά návxcos είναι τα τρόφιμα sk t ó s  εσ τία σ ή . Ενα καλάθι με 39 βασικά προϊόντα κοστίζει στην Αθήνα 292,42 ευρώ, ποσό που μαε κατατάσσει στην 44η θέση με πρώτη τη Ζυρίχη (671,88 ευρώ).Η έρευνα επιβεβαιώνει επίση5 τον λόγο που οι Ελληνε5 όταν βρεθούν στο εξωτερικό σπεύδουν να αγοράσουν ρούχα. Η Αθήνα είναι η 8η ακριβότερη πόλη στα γυναικεία ρούχα και η 5η ακριβότερη στα ανδρικά μεταξύ των 73, με το Τόκιο να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και τη Μανίλα την τελευταία και axis δύο κατηγορίε5.Ακριβότερη σε σχέση με άλλεε μεγάλεε τουριστικέε πόλειε όπωε η Μαδρίτη και η Βιέννη είναι η διαμονή σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Αθήνα. Το δίκλινο με πρωινό κοστίζει, σύμφωνα με την έρευνα xns UBS, 252,39 ευρώ τιμή βάσει xns onoias η Αθήνα κατατάσσεται στην 32η θέση.Από πλευράε μισθών η Αθήνα καταλαμβάνει την 33η θέση, σε πολύ μακρινή απόσταση από τη Ζυρίχη, την πόλη με xous υψηλότε- pous μισθούε. Το καθαρό ετήσιο εισόδημα ενό5 δασκάλου στη Ζυρίχη είναι 63.636 ευρώ και στην Αθήνα 17.762 ευρώ, ενώ ακόμη και έ- vas οικοδόμοε λαμβάνει καθαρά 47.659 ευρώ ετησίωε στην ελβετική πόλη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που για να αγορά σει ένα Bic Mac στην Αθήνα πρέπει να δου- λέψειε 30 λεπτά, ενώ στη Ζυρίχη 15 λεπτά. Για να μ π ο ρ έσ ει να αγοράσ ει ένα ipod nano στην Αθήνα πρέπει να εργασθείε 24 ώρεε, ενώ στη Νέα Υόρκη και τη Ζυρίχη απαιτούνται 9 ώρεε δουλειά5. Στη Βομβάη από την άλλη πρέπει να δουλεύει μια εβδομάδα και πλέον, xoipis διάλειμμα.
Ο ι εξαγωγές στηρίζουν ιη  βιομηχανία
Στήριξη στην ελληνική βιομηχανία συνεχίζουν να δίνουν οι εξαγωγέ5, τη στιγμή που βαθαίνει η ύφεση στην εγχώρια αγορά και σημειώνονται απώλειεε από τη συρρίκνωση τηε κατανάλω σή.Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθεε η Ελληνική Στατιστική Α ρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο γενικ05 δείκτηε κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούνιο του 2011 παρουσίασε οριακή αύξηση 0,5% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010 έναντι α ύ ξ η σ ή  4,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτουε 2010 προε 2009. Εάν, μάλιστα, δεν είχε αυξηθεί ο τζίρο5 τηε βιομηχανίες από τ ς  πω- λ ή σ ε ς  εκτόε Ελλάδαε, ο γενικόε δείκτηε θα είχε μάλλον αρνητικό πρόσημο.

Συγκεκριμένα, ο δείκτηε κύκλου εργασιών εγχώριαε αγοράε υποχώρησε τον Ιούνιο του 2011 κατά 6,5% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτηε κύκλου εργασιών εξωτερικήε αγοράε αυξήθηκε το ίδιο διάστημα κατά 13,9%.Η μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριαε αγορά5 οφείλεται στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείω ν-λατομείων κατά 30,6% και στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικώ ν βιομηχανιώ ν κατά 6 , 1% .Ανάλογεε εκτιμήσειε για το παρόν και το μέλλον τηε ελληνικήε βιομηχανίαε προκύπτουν και από τα στοιχεία τη5 ΕΛΣΤΑΤ για τ ς  νέ- εε παραγγελίε5.Η ανοδική πορεία του γενικού Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών 
στη βιομηχανία τον Ιούνιο του 2011 
παρουσίασε οριακή αύξηση 0,5%.

δείκτη νέων παραγγελιών στη βιομηχανία ανακόπηκε και τον Ιούνιο κατέγραψε πτώση 5,5% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010, έναντι α ύ ξη σ ή  5,2% που είχε σημειώσει κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτουε 2010 προε το 2009.Η μεταβολή του γενικού δείκτη νέων παραγγελιών στη βιομηχανία (-5,5%) οφείλεται αφενόε στη μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εγχώρια5 αγοράε κατά 17,1% και αφετέρου στην αύξηση του δείκτη νέω ν παραγγελιών ε- ξωτερική5 αγοράε κατά 8,6%.Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε ό,τι αφορά την εξωτερική αγορά § παρουσιάζουν οι παραγγελίεε σε βασικά μέταλλα (25,3%), σε μηχανήματα και είδη εξοπλισμού (15,1%) και σε φάρμακα (6%).

Απώλειες 
10 δισ. ειησίως 
στην Ε.Ε. από 
το λαθρεμπόριο 
ίων τσιγάρων

Μεγαλύτερηαπό τις νόμιμες 
αγορές τσιγάρων της Γαλλίας, 
της Ιρλανδίας και της Φινλαν
δίας αθροιστικά είναι σήμερα 
η παράνομη αγορά τσιγάρων 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Στο 
συμπέρασμα αυτό καταλήγει 
έρευνα που διεξήγαγε η 
KPMG LLP νια λογαριασμό 
της Philip Morris 
International (PMI). Μάλιστα, 
το 2010 το παράνομο εμπό
ριο λαθραίων τσιγάρων έφτα
σε στο υψηλότερο επίπεδο 
από την εποχή που ξεκίνησαν 
να διενεργούνται σχετικές έ
ρευνες, δηλαδή από το 2006. 
Η KPMG διενεργεί την έρευ
να αυτή κάθε χρόνο στο πλαί
σιο συμφωνίας συνεργασίας 
μεταξύ της ΡΜΙ, της Ευρω
παϊκής Επιτροπής και των 
κρατών-μελών της Ε.Ε. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την 
έρευνα, η ετήσια κατανάλω
ση παράνομων τσιγάρων αυ
ξήθηκε κατά 5,1% ή κατά 3,1 
δισ. μονάδες το 2010 σε σχέ
ση με το 2009 και ανήλθε 
συνολικά για το έτος σε 64,2 
δισ. μονάδες, αντιστοιχώντας 
περίπου στο 10% της συνολι
κής κατανάλωσης τσιγάρων 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η 
ζημία για τα εθνικά και ευρω
παϊκά έσοδα, από τη μη εί
σπραξη φόρων, εκτιμάται α
πό την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) σε περίπου 10 δισ. 
ευρώ ετησίως.
Στην Ελλάδα το 2010 οι απώ
λειες για τα δημόσια έσοδα 
από τη μη είσπραξη φόρων 
εξαιτίας του λαθρεμπορίου 
τσιγάρων ανήλθε σε 88,4 ε- 
κατ. ευρώ. Στη χώρα μας, ε
νώ το 2007 ο αριθμός των 
κατασχεθέντων τσιγάρων α
νερχόταν σε 149 εκατ. πακέ
τα, που αντιστοιχούσαν σε 
διαφυγόντες φόρους και δα
σμούς ύψους 18,8 εκατ. ευ
ρώ, το 2008 κατασχέθηκαν 
216,5 εκατ. πακέτα τσιγάρων, 
τα οποία αντιστοιχούσαν σε 
διαφυγόντες δασμούς και 
φόρους ύψους 29,5 εκατ. ευ
ρώ. Το 2010 υπερδιπλασιά
στηκαν οι κατασχέσεις λα
θραίων τσιγάρων, φθάνοντας 
τα 544 εκατ. πακέτα.

Δ. ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Ο ι κατηγορίες 
των νέων 
δικαιούχων 
του Ε Κ Α Σ
Ολες οι κατηγορίε5 των νέων δικαιούχων του ΕΚΑΣ, εκτόε από μόνιμα διαμένονταε στην Ελλάδα, πρέπει να πληρούν αθροιστικά και του5 εξήε όρου5:α) Να έχουν συμπληρώσει την 1/1/2011 το 60ό έτοε τηε ηλικία5 - προκειμένου για συνταξιούχου5 γή- ρατοε και θανάτου. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικία$ στιε περιπτώσειε συνταξιούχων λόγω αναπηρίαε και παιδιών που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τουε.

β) Να έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξειε (κύ- ριεε, επικουρικέε και βοηθήματα), μισθούε, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έωε και 8.472,09 ευρώ.
γ) Να έχουν συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώε και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έω$ τα 9.884,11 ευρώ.
δ) Να έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώ5 και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα που ανέρχεται έωε τα 15.380,90 ευρώ.Επίσηε, για τουε συνταξιού- χου5 που πληρούν όλα τα κριτή-

Για ιούς δικαιούχους 
που έχουν 
συνταξιοδοιηθεί 
με μειωμένη 
σύνταξη, το ΕΚΑΣ 
θα ισούται με τα 2/3.ρια αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτοε τηε ηλικίαε τουε την 1.1.2011, το ΕΚΑΣ θα καταβληθεί από την 1η του επόμενου μήνα μετά τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου.
Επίδομα ΑλληλεγγύηςΓια τουε δικαιούχουε που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη το ΕΚΑΣ υπολογίζεται ωε εξήε:

α) Για συνολικά ποσά εισοδή- ματοε από συντάξειε (κύριεε και επικουρικέ5), μισθού5, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μ έχρι 7.715,65 ευρώ, καταβάλλεται επίδομα ύψουε 230,00 ευρώ τον μήνα.
β) Για συνολικά ποσά εισοδή- ματο5 από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 ευρώ, καταβάλλεται ΕΚΑΣ ωε εξή3: Από 7.715.66 μέχρι 8.018,26 ευρώ ποσό, 172,50 ευρώ. Από 8.018.27 μέχρι 8.219.93 ευρώ πόσο 115 ευρώ και από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ θα καταβληθεί ποσό 57,50 ευρώ.Για του5 δικαιούχουε που έχουν συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη, το ΕΚΑΣ θα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Ωστόσο, σε περίπτωση συνταξιούχων ανα- πηρία5, η οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίαε εντόε του ίδιου ημερολογιακού έτουε στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ δεν επιφέρει μεταβολή στο ποσό του επιδόματοε.

Ανοιξε ο κύκλος εξαγορών και συγχωνεύσεων ίων επιχειρήσεων
Του ΑΝΕΣΤΗ ΝΤΟΚΑ

Η εξαγορά xns πτωχευθείσηε Fulgor από τον Ομιλο Βιοχάλκο μέσω xns θυγατρικήε των Ελληνικών Καλωδίων, είναι η πρώτη κίνηση για τον κύκλο εξαγορών και συγχωνεύσεων που ξεκινά στην ελληνική βιομηχανία λόγω xns τριετούε ύφεσηε που πλήττει τη χώρα μαε. Σε έρευνα που έχει πραγματοποιήσει η Eurobank Equities αναφέρεται ότι η ύφεση θα προκαλέσει ένα κύκλο συγχωνεύσεων και εξαγορών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και ευρύτερα στην εγχώρια επιχειρηματική σκηνή που θα διαρκέσει τουλάχιστον 12 μήνεε. Ο κύ- κλοε θα διακρίνεται σε δύο φάσειε: 
Η πρώτη φάση αφορά xis αναγκα- 
o t ik ú s  συγχώ νευσες (distress), δηλαδή exaipeies που έχουν μειω

μένη ζήτηση των προϊόντων xous, έλλειψη πρόσβασή σε γραμμέ5 πί- στωσηε σε τράπεζεε, οι onoies θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε πώληση των περιουσιακών xous στοιχείων. Σ ’ αυτή ακριβοί την κατηγορία συγκαταλέγεται η εξαγορά xns Fulgor η οποία από την ημερομηνία ίδρυσήε xns (1957) ήταν ανταγωνίστρια επιχείρηση xns εισ η γ μ έν α  των Ελληνικών Καλωδίων. Η Fulgor έχει περιέλθει σε αδράνεια από το β' εξάμηνο του 2010 και εισήλθε στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτουε. Με την ολοκλήρωση xns εξαγοράε xns Fulgor τα Ελληνικά Καλώδια ενισχύουν την εξαγωγική xous παρουσία και ωφελούνται από t i s  συ- νέργειεε που θα προκόψουν στα δίκτυα πωλήσεων, στην αλυσίδα

τροφοδοσίαε, στην παραγωγή κα- 0cas και στην έρευνα-ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η δεύτερη φάση των συγχωνεύσεων σύμφωνα με την έρευνα xns Eurobank Equities θα δημιουργηθεί στην περίοδο αν ά κα μ ψ ή  xns ελληνική5 οικονο- μίαε και θα περιλαμβάνει tis  εται- ρείεε με δυνατούε ισολογισμού5, δηλαδή t is  leader στοπε κλάδουε 
t o u s , οι onoics θα προβούν σε ε- ξαγορέ5 εταιρειών με χαμηλότερεε αποτιμήσεΐ5.Οι εξαγορέ5 για τον δεύτερο κύκλο θα γίνουν με σημαντικό discount (έκπτωση) και όχι με premium (υψηλότερη απόδοση).Οσο βαθαίνει η ύφεση στην επιχειρηματική κοινότητα τόσο θ’ αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται οι εξαγορέε αδύναμων εισηγμένων από xis ισχυρότερεε του κάθε

κλάδου. Ανάλογο παράδειγμα είχαμε και με την περίπτωση τη5 πτω- χευθείσηε αλυσίδαε σούπερ μάρκετ Ατλάντικ που δεν κατόρθωσε να ει- σαχθεί στο άρθρο 99 και υποχρεώθηκε η διοίκηση να μεταβιβάζει τα υποκαταστήματά τη5 σε αντα- γωνίστριε5 επιχειρήσει για να μειώσει τον τραπεζικό τηε δανεισμό.Στον τραπεζικό κλάδο έχουμε την περίπτωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που απορροφά μέσω συγχώ νευσή την Τ -Β π ^  προκειμένου να τη διασώσει από τη χρεοκοπία. Αλλο παράδειγμα είναι η περίπτωση τηε Ελληνικήε Βιο- μηχανίαε Ζάχαρηε όπου από το 2009 η Αγροτική τράπεζα προσπαθεί να την πουλήσει λόγω τη5 ζημιογόνου πορεία5 τηε αλλά οι διαγωνισμοί έχουν καταστεί άγονοι. Στον παρόντα διαγωνισμό για

την πώληση του 82,33% έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τΐ5 γερ- μανικέ5 βιομηχανίε5 ζάχαρηε Nordzucker και Suedzucker, καθώε και δύο πολυεθνικέε αγγλικών και ρωσικών συμφερόντων. Οι υποψήφιοι αγοραστέε καλούνται να καταθέσουν ολοκληρωμένη μη δεσμευτική εκδήλωση ενδιαφέρο- ντοε έωε τΐ5 15 Σεπτεμβρίου. Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρηε η οποία σήμερα απασχολεί στην Ελλάδα 424 άτομα και δίνει δουλειά σε περίπου 6.000 οικογένειεε τευτλο- παραγωγών καταγράφει ζημίεε τα τελευταία χρόνια λόγω τηε μεταρρ ύ θ μ ισ ή  τηε αγορά5 ζάχαρηε στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2006, όταν μειώθηκε η παραγωγή των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου.
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