
Ερευνα Ενα στα δύο διευθυντικά στελέχη στην Ελλάδα εκτιμά ότι η χώρα θα αναγκαστεί να πτωχεύσει Σελ. 21 ΗΠΔ Στο ναδίρ διετίας οι αποδόσεις των μεγάλων τραπεζών της W all Street Σελ. 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ
Α Θ Η Ν Α ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Δείκτης & Ογκος του Χ.Α. Με σηματωρό ιη  μετοχή της 
Εθνικής Τράπεζας που κέρδισε 
8,38%, η Αθήνα ενισχύθηκε 
0,25% και ο Γενικός Δείκτης 
διαμορφώθηκε στις 742,76 
μονάδες. Στο ύψος των 37,72 
εκατ. ευρώ η αξία των 
συναλλαγών. Σελ. 26
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Δύσκολος ο στόχος 
αξιοποίησης δημοσίων 
ακινήτων αξίας 25 δισ.

Σύμφωνα με τον εντεταλμέ
νο σύμβουλο του Ταμείου 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι
ουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ) κ. Ανδρέα Ταπρα- 
ντζή (φωτ.), για την αξιοποίη
ση δημοσίων ακινήτων αξίας 
25 δισ. ευρώ έως το 2015 θα 
απαιτηθούν επενδυτικά κε
φάλαια έως 100 δισ. ευρώ, υ
πό την μορφή επενδύσεων, 

αναγκαίων για την ανάπτυξή τους. Φορείς της αγοράς 
θεωρούν ότι το ποσό φάνταζε ουτοπικό ακόμα και σε 
περίοδο οικονομικής άνθησης, πόσω μάλλον σήμε
ρα, που η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε δεινή θέ
ση και το επενδυτικό κλίμα στο ναδίρ. 0 κ. Παντελής 
Οικονόμου, αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, τό
νισε ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει σήμερα στην κατο
χή του περίπου 72.000 ακίνητα, η αξία των οποίων 
αγγίζει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Σελ. 20

Αυξήθηκαν κατά 10% τα έσοδα 
από ιο ν  τουρισμό στο οκτάμηνο
Σημαντική αύξηση κατά 10% ή 700 εκατ. ευρώ ση
μείωσαν τα τουριστικά έσοδα το διάστημα Ιανουάρι
ου - Αυγούστου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
πέρυσι, φθάνοντας σε 7,7 δισ. ευρώ. Αύξηση κατά 
9,9% εμφάνισαν στο οκτάμηνο και οι αφίξεις ξένων 
τουριστών στη χώρα μας, σύμφωνα με την έρευνα 
συνόρων της Τραπέζης της Ελλάδος. Παρά την κρί
ση, οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτε
ρικό στο οκτάμηνο αυξήθηκαν κατά 6,8%, αγγίζο
ντας τα 2,4 δισ. ευρώ. Το συνολικό έλλειμμα του ε
μπορικού ισοζυγίου στο οκτάμηνο μειώθηκε κατά 
1,05 δισ. ευρώ, λόγω της πτώσης του εμπορικού ελ- | 
λείμματος εκτός ηλοίων και καυσίμων κατά 2,4 δισ. 
ευρώ και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών ί 
για αγορές πλοίων κατά 107 εκατ. ευρώ. Σελ. 20

• Ιταλία. 0 Ιγκνάσιο Βίσκο, αναπληρωτής γενικός 
διευθυντής της Τράπεζας της Ιταλίας, είναι τελικά ο ί 
εκλεκτός του Ιταλού πρωθυπουργού Σίλβιο Μηερ- 
λουσκόνι για να αντικαταστήσει τον Μάριο Ντράγκι
στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας της χώρας. Η επι- | 
λογή του κ. Βίσκο, ο οποίος αποτελούσε το «νούμε
ρο 3» της τράπεζας, προκάλεσε την έκπληξη των ε ι
δικών, που εκτιμούσαν ότι τα ηνία της ιταλικής κε
ντρικής τράπεζας θα αναλάμβανε το μέλος του διοι
κητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Μπίνι Σμάγκι. Σελ. 23

• Μίνέρβα. Ενίσχυση της παρουσίας της στον κλά
δο των τυροκομικών προϊόντων και επέκταση της 
δραστηριότητάς της στο εξωτερικό μέσω της αύξη- I 
σης των εξαγωγών αποτελούν τους κεντρικούς στό
χους της Μινέρβα για το επόμενο διάστημα. Η εται
ρεία, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα, συνέχισε
το επενδυτικό της πρόγραμμα και αυτή τη χρονιά που 
ξεπερνάει ετησίως τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σελ. 21

• Ναυτιλία. Από το 2009 και μετά έχουν επενδυ
θεί 27 δισ. δολάρια σε παραγγελίες πλοίων μεταφο
ράς εμπορευματοκιβωτίων. Σημαντική παρουσία 
στον κλάδο καταγράφουν το τελευταίο χρονικό διά
στημα και οι Ελληνες εφοπλιστές, οι οποίοι από την 
αρχή του 2011 έχουν παραγγείλει 40 και πλέον 
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής 
αξίας 2 δισ. δολαρίων. Σελ. 20

• Επενδύσεις. Σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 50 
δισ. ευρώ για επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση των 
ευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, 
της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας υπέβα- 
νε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνοντας παράλληλα
ji την Πρωτοβουλία για τα Ομόλογα Εργου στο πλαί

σιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Σελ. 21

• Attica. Με συνολική κερδοφορία που πλησιάζει 
τα 5 εκατ. ευρώ θα κλείσουν τη φετινή χρονιά τα 
δύο πολυκαταστήματα Attica που λειτουργεί η «Αττι
κά Πολυκαταστήματα A. Ε.», σε Αθήνα και Μαρούσι. 
Τα μεγέθη των δύο πολυκαταστημάτων εμφανίζουν 
αντοχές στο εννεάμηνο του έτους, καθώς ειδικά το 
δεύτερο διατηρεί τις πωλήσεις του στα περυσινά ε 
πίπεδα, σε μία πολύ αρνητική συγκυρία για το λιανε
μπόριο. Σελ. 21

LINKS
www. kathimerini. gr/links

• H ταλαιπωρία των επενδυτών δεν μοιάζει να έ 
χει τέλος

Μεγάλο «κούρεμα», έστω και με χρεοκοπία
Σ ε νέα σύνοδο έως την Τετάρτη, και όχι την Κυριακή , οι τελικές αποφάσεις για το χρέος

Σε δεύτερη σύνοδο κορυφήε, που θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έωε την ερχόμενη Τετάρτη, παρέπεμψαν την οριστική λύση για την κρίση χρέουε στην Ευρωζώνη και την Ελλάδα η Γερμανία και η Γαλλία, καθώε οι δια- φορέε μεταξύ τουε παραμένουν και η πιθανότητα να βρεθεί έναε ικανοποιητικόε συμ- βιβασμόε έωε τη σύνοδο κορυφήε τηε Κυ- ριακήε είναι μηδαμινή. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό θέμα, οι δύο ισχυροί τηε Ευρωζώνηε

Κλειδί τα επιτόκια

Σήμερα στο Eurogroup θα παρουσιάσουν η 
Κομισιόν και το ΔΝΤ την έκθεσή τους για τη 
βιωσιμότητα του χρέους. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, εκτιμούν ότι ακόμη και με μεγά
λο haircut, προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα 
είναι η μείωση των επιτοκίων δανεισμού.

ζήτησαν να αρχίσουν οι συζητήσειε μεταξύ τηε Ελλάδαε και των τραπεζών για ένα μεγαλύτερο «κούρεμα» του χρέουε, οι οποίεε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στιε Βρυξέλλεε. Συ- ζητούνται πέντε εναλλακτικά σενάρια, με το πιο επιθετικό να προβλέπει ανταλλαγή των υφιστάμενων ομολόγων με νέα στο μισό τηε α- ξίαε τουε, δηλαδή για ένα καθαρό haircut 50%. Αυτό αντιστοιχεί σε πολύ μεγαλύτερεε απώ- λειεε για τιε τράπεζεε που φτάνουν μέχρι το

80%. Κάτι τέτοιο είναι μάλλον απίθανο να το δεχθούν οι τράπεζεε. Η Γερμανία και άλλα κρά- τη-μέλη τάσσονται υπέρ ενόε μεγάλου «κου- ρέματοε», ακόμη και χωρίε τη συγκατάθεση των τραπεζών, έστω κι αν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε κανονική χρεοκοπία. Αλλεε χώρεε εμφανίζονται πιο διστακτικέε πωε η Γαλλία και η Ιταλία, και προτιμούν να εθελοντικό ΙιβίΓαιΐ. Κατά τηε λύσηε με χρεοκοπία τάσσεται και η ΕΚΤ. Σελ. 18

Αύξηση φόρων στη Γαλλία και μείωση στη Γερμανία

Μια προεκλογική υπόσχεση της καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ από το 2009, υπό την πίεση των εταίρων της στην κυβέρνηση Φιλελεύθερων Δη
μοκρατών, επιτέλους δρομολογείται. Εξ ου και ο πρόεδρός τους και υπουργός Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ (αριστερά) χαμογελά κατά τη χειραψία 
του με τον υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Οι δύο άνδρες ανακοίνωσαν χθες φορολογικές περικοπές για τα μεσαία και χαμηλά εισο
δήματα ύψους 7 δισ. ευρώ ετησίως, από το 2013. Την ίδια ώρα, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση αποφάσιζε πρόσθετο φόρο στα υψηλά εισοδήματα, 
που μάλιστα θα τεθεί σε ισχύ από φέτος. Σελ. 22

Στα 90 δισ. ο «λογαριασμός» των stress test
Στο ήμιου τον Δ Ν Τ  εκτιμά η ΕΒΑ τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών

Κεφάλαια ύψουε 70 μέχρι 90 δισ. ευρώ θα χρειαστούν οι ευρωπαϊκέε τράπεζεε για να αντεπεξέλθουν σε περίπτωση «κουρέματοε» ελληνικών ομολόγων αλλά και των υπόλοιπων κρατών-μελών τηε Ευρωζώνηε με υψηλό χρέοε. Η εκτίμηση τηε νεοσΰστατηε Ευρωπαϊκήε Τραπεζικήε Αρχήε (ΕΒΑ), μετά τα αστραπιαία τεστ αντοχήε που πραγματοποίησε σε 90 ευρωπαϊκέε τράπεζεε, είναι χαμηλότερη κατά το ήμισυ σε σχέση με εκείνη του ΔΝΤ που υπολόγιζε ότι θα χρειαστούν 200 δισ. ευρώ.Τα παραπάνω αποκαλύπτει δημοσίευμα των Financial Time8, που επισημαίνει ότι το

Περιορισμοί στους οίκους
Η κομισιόν εξετάζει να απαγορεύσει στους 
διεθνείς οίκους να αξιολογούν μία χώρα που 
ακολουθεί ή διαπραγματεύεται ένα πρό
γραμμα στήριξης, λόγω των επιπτώσεων που 
θα μπορούσε να έχει αυτό στη χρηματοοι
κονομική σταθερότητα. Η πρόταση ενδέχεται 
να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο που θα 
παρουσιάσει ο αρμόδιος επίτροπος για θέ
ματα Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, Μι- 
σέλ Μπαρνιέ τον Νοέμβριο. Σελ. 23

συντηρητικό «κεφαλαιακό έλλειμμα» προκύπτει παρά το ότι λαμβάνεται υπόψη υ- ψηλότεροε δείκτηε βασικών κεφαλαίων (Tier 1), τηε τάξηε του 9%. Πηγέε από Βερολίνο εκτιμούσαν ότι με βάση τα νέα τεστ κοπώσεωε, οι γερμανικέε τράπεζεε δεν θα χρειαστούν νέα στήριξη από το κράτοε, καθώε οι κεφαλαιακέε τουε ανάγκεε υπολογίζονται γύρω στα 5 δισ. ευρώ. Πάντωε, αναλυτέε τηε αγοράε εκτιμούν στουε Financial Τίπίθε ότι οι ευρωπαϊκέε τράπεζεε θα χρειαστούν 275 δισ. δολάρια προκειμέ- νου να είναι κεφαλαιακά επαρκείε μετά ένα κούρεμα σε κρατικά ομόλογα. Σελ. 26

Εκταμίευση της 6ης δόσης άμεσα ζητεί η Κομισιόν
Την άμεση εκταμίευση τηε 6ηε δόσηε προε την Ελλάδα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο προσχέδιο τηε έκθεσηε για την πορεία τηε ελληνικήε οικονομίαε. Η Κομισιόν έχει πολλοΰε «αστερίσκουε» στα μέτρα που υλοποιούνται, ενώ δεν κάνει καμία αναφορά στη βιωσιμότητα του χρέουε που το ΔΝΤ θεωρεί προϋπόθεση για την έγκριση τηε δόσηε.Στο πεδίο των φορολογικών μέτρων διαπιστώνει μικρή πρόοδο στην ενοποίηση και συγχώνευση των εφοριών, ενώ συστήνει να μη μειωθούν προε το παρόν οι συντελεστέε φορολόγησηε των επιχειρήσεων, καθώε και ο συντελεστήε ΦΠΑ που ανέρχεται στο 23%. Για τιε τράπεζεε καταγράφει την επιδείνωση του δείκτη καθυστερήσεων δανείων, ο ο- ποίοε έφτασε το 13,3% στο τέλοε Ιουνίου, από 10,8% που ήταν στο τέλοε του 2010.Η Ε.Ε. εκτιμά ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν όλεε οι παράμετροι που επηρεάζουν το κόστοε εργασίαε συμπεριλαμβανομένων των ημερομισθίων, τηε εθνικήε γενικήε συλλογικήε σύμβασηε εργασίαε και ενόε μεγάλου τμήματοε του μη μισθολογικού κό- στουε το οποίο αποτελείται από τιε εισφο- ρέε κοινωνικήε ασφάλισηε. Σελ. 19

Μ ικρή βελτίωση 
του επιχειρείν 
στην Ελλάδα
Κατά μόλιε μία θέση βελτιώθηκε η θέση τηε Ελλάδαε στην κατάταξη τηε φετινήε έκθεσηε Doing Βυείηεεε 2012 για την ευκολία του επιχειρείν, που εκδίδει κάθε χρόνο η Παγκόσμια Τράπεζα. Η δημιουργία του Γενικόν Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και τηε Υ ρεσίαε Μιαε Στάσηε, που ξεκίνησε να λειτουργεί φέτοε, «ανέβασε» τη χώρα στην 100ή θέση μεταξύ 183 χωρών, έναντι τηε ΙΟΙηε πέρυσι. Ωστόσο, παραμένει κάτω από τη Γουατεμάλα, το Βιετνάμ και την Υεμένη. Οικο- νομίεε με τιε οποίεε μπορεί να συγκριθεί η Ελλάδα βάσει πληθυσμού, γεωγραφικήε θέ- σηε και κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι πολύ υψηλότερα, όπωε η Ιταλία (στην 87η θέση) και η Αυστρία (στην 32η θέση). Σελ. 21

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  THE ECONOMIST

Η  Ε υ ρ ω ζώ ν η  έχει α νά γκη από έναν σ ο ύ π ερ  Μ ά ρ ιο

Ο Μάριο Ντράγκι, ο Ιταλόε που διαδέχεται τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ στην προεδρία τηε ΕΚΤ την 1η Νοεμβρίου, θα είναι ο κορυφαίοε μεταξύ των κεντρικών τραπεζιτών. Θα έχει όμωε και εξαιρετικά δύσκολα καθήκοντα. Ο κ. Ντρά- γκι αναλαμβάνει ακριβώε τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι πολιτικοί αποκαλύπτουν άλλο ένα «συνεκτικό σχέδιο» επίλυσηε τηε κρίσηε χρέουε, το οποίο σχεδόν σίγουρα θα απογοητεύσει τιε μεγάλεε προσδοκίεε των επενδυτών. Θα πρέπει τότε ο κ. Ντράγκι να αποτρέψει νέο πτωτικό σπιράλ τηε Ευρωζώνηε. Θα χρειαστούν γι’ αυτό πράξειε τολμηρέε και αμφι- λεγόμενεε. Θα πρέπει να δεσμευθεί πωε η ΕΚΤ θα συνεχίσει να στηρίζει υπερχρεωμένεε αλλά φερέγγυεε κυβερνήσειε, αγοράζονταε τα ομόλογά τουε. Να στηρίξει μια μεγάλη μείωση χρέουε για την Ελλάδα. Και να μειώσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια. Συνήθωε οι νέοι κεντρικοί τραπεζίτεε ρέπουν προε τη σύνεση, όμωε το μέλλον του κοινού νομίσματοε θα ε- ξαρτηθεί από την τόλμη του κ. Ντράγκι να φανεί ριζοσπαστικόε.

Είναι ειρωνεία το γεγονός 
ότι το ευρώ μπορεί να 
καταρρεύσει από έναν Ιταλό 
που προσπαθεί απεγνωσμένα 
να γίνει Γερμανός.

Το σχέδιο σωτηρίαε των πολιτικών επιτέ- λουε φαίνεται να έχει τουε σωστοΰε στόχουε: ανακεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών, δημιουργία αντιπυρικήε ζώνηε για τη θωράκιση υπερχρεωμένων αλλά φερέγγυων χωρών όπωε η Ιταλία, εύρεση αποφασιστικήε λύσηε για το ελληνικό χρέοε, βελτίωση τηε δυνατότηταε τηε Ευρωζώνηε να ελέγχει τιε κυβερνήσειε που διαπράττουν ατασθαλίεε. Ομωε, θα του λείπουν οι τεχνικέε λεπτομέρειεε και οι νέεε προτάσειε θα βρίσκονται πιο κοντά στο στάδιο του σχεδιασμοΰ. Αυτό σημαίνει ότι βραχυπρόθεσμα η ευθύνη αντι-

μετώπισηε τηε κρίσηε θα πέσει στην ΕΚΤ.Ο κ. Ντράγκι θα μπει στον πειρασμό να ακολουθήσει τον δρόμο του προκατόχου του, προκειμένου να καθησυχάσει τουε γερμανι- κούε φόβουε για την ανάληψη των ηνίων τηε ΕΚΤ από έναν Ιταλό. Ο κ. Τρισέ τάχθηκε κατά τηε αναγκαστικήε αναδιάρθρωσηε του ελληνικού χρέουε. Αγόρασε κρατικά ομόλογα απρόθυμα και δεσμεύθηκε πωε η ΕΚΤ θα σταματήσει μόλιε τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο ε- νισχυμένοε μηχανισμόε στήριξηε τηε Ευρώ- πηε. Και παρά την επιδείνωση τηε παγκόσμιαε οικονομίαε, διατήρησε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια στο 1,5%. Ο κ. Ντράγκι πρέπει να αλλάξει ρότα. Κάνοντάε το, δεν απαξιώνει τον κ. Τρισέ, που είχε μια θαυμάσια θητεία, αλλά τελευταία έλαβε κάποιεε παράλογα αυ- στηρέε θέσειε, που πρέπει άμεσα ν ’ αλλάξουν. Αρχήε γενομένηε από το ελληνικό χρέοε. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολιτικοί παραδέχονται πλέον ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να το αποπληρώσει. Ο μόνοε εφικτόε τρόποε είναι μια συντεταγμένη, αλλά μεγάλη μείωση του

ιδιωτικού χρέουε τηε. Αυτό ήταν ώε τώρα αδύνατο λόγω τηε επιμονήε του κ. Τρισέ για «εθελούσια» αναδιάρθρωση. Ο κ. Ντράγκι Θί πρέπει να εγκαταλείψει τέτοιεε απαιτήσειε να δεσμευθεί να διευκολύνει μια συντεταγμένη χρεοκοπία. Ο κ. Ντράγκι θα πρέπει να καταστήσει σαφέε ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει, αν χρειαστεί, να αγοράζει ομόλογα άλλων αδύναμων ευρωπαϊκών κρατών. Τέλοε, θα πρέπει να πείσει τουε συναδέλφουε του να μειώσουν τα επιτόκια. Η απόφαση τηε ΕΚΤ να αυξήσει το κόστοε δανεισμού, φέτοε, ήταν λά- θοε. Με τιε πιθανότητεε ύφεσηε να αυξάνονται στην Ευρωζώνη, επείγει η μείωση.Κατά μια έννοια θα είναι ευκολότερο για τον κ. Ντράγκι από τον κ. Τρισέ να αλλάξει ρότα. Μεταξύ άλλων, έχει συνδεθεί λιγότερο με τη σημερινή πορεία τηε ΕΚΤ. Βασικό εμπόδιο θα είναι η επιθυμία του να εδραιώσει την αξιοπιστία του. Είναι μία σκληρή ειρωνεία το γεγονόε ότι το ευρώ μπορεί να κα- ταρρεύσει από έναν Ιταλό που προσπαθεί απεγνωσμένα να γίνει Γερμανόε.
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Σε δεύτερη σύνοδο η λύση για χην κρίση χρέους
Αναμένεται έως την ερχόμενη Τετάρτη -  Επιμένουν οι Γερμανοί σε μεγαλύτερο «κούρεμα» ακόμη και με κίνδυνο χρεοκοπίας

Σε μια νέα σύνοδο Kopucpns που θα πραγματοποιηθεί το αργότερο ¿cos την ερχόμενη Τετάρτη, παρέπεμψαν χθεε Γαλλία και Γερμανία t is  αποφάσειε για την επίλυση m s  κρίσηε χρέουβ στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.ναι σαφέε ότι οι δύο μεγάλεβ χώρεε m s Ευρωζώνη δεν έχουν καταλήξει ακόμα στον τρόπο με τον οποίο θα σώσουν το κοινό νόμισμα και για τον λόγο αυτό δεν θα υπάρξει κάποια συμφωνία στη σύνοδο m s  K upiam s.Την ίδια ώρα, Γαλλία και Γερμανία «απαίτησαν» την άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων με tous i6i<ims για το νέο πακέτο στήριξηε m s Ελλάδα3, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι αυτή τη στιγμή ανουαά. Πέραν του ότι προδιαγράφεται ένα πολύ μεγαλύτερο «κούρεμα» του ελληνικού xp0ous από αυτό που προβλέπει η  απόφαση m s  21ns Ιουλίου, είναι πιθανή ακόμα και η μη εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών, που θα οδηγήσει ~ «πιστωτικό γεγονόε» και σε 45αιη χρεοκοπία m s Ελλάδαβ. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ε.Ε. εξετάζει 5 σενάρια, με το χειρότερο να προβλέπει ότι τα νέα ελληνικά ομόλογα θα είναι στο 50% m s  αξία5 των παλιών, ενώ οι χρηματοδοτικέ5 ανά- γκε5 m s  Ελλάδα3 σε σχέση με τον Ιούλιο έχουν αυξηθεί κατά 20 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του

2010 2011 2012 2013 2014

Ελλειμμα
Ποσά σε 
δισ. ευρώ

Ποσά σε
δισ. ευρώ

Μεταβολή ►

► 329,4 354,7 384,9 388,5 382,1

► 29,8 25,3 30,3 3,6 -6,4

Χρέος ► 144,9
Ως ποσοστό του ΑΕΠ -------------

Μεταβολή ► 15,6

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

181,4
18,6

181,3 173,5%
-7,9%

Η εξέλιξη 
ίου δημοσίου χρέους

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

2014. Ενδεικτική του ότι υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, είναι η δήλωση του υπουργού Οικονομικών m s  Γερμανίαβ, Β. Σόι- μπλε, ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ελληνι- m s  χρεοκοπία5».Enians, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, που επικαλείτο αξιωματούχουε m s  Ε.Ε., υπάρχει μια αυξανόμενη παραδοχή μεταξύ των χωρών- μελών m s  Ευρω ζώ νη, ότι θα πρέπει να επιβληθεί μεγαλύτε-
Φρ. Φιγιόν: «Δεν 
υπάρχει τίποτε 
χειρότερο από μια 
ελληνική χρεοκοπία».ρη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μείωση του ελληνικού χρέουε, ακόμα και σε μη εθελοντική βάση.«Μερικέ5 χώρε5 εργάζονται υπό πολύ επιθετικά σενάρια», ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, σημειώνονταε ότι η συμμετοχή των ιδιωτών ομολογιούχων στο νέο πακέτο σ τ ή ρ ιξή  μπορεί να ξεπεράσει τα 50 δισ. ευρώ. «As είμαστε σοβαροί, όλοι γνωρίζουν ότι ένα haircut 50% που ζητά η  Γερμανία, δεν γίνεται να είναι εθελοντικό», ανέφεραν.Στον αντίποδα, βρέθηκε ο

πρωθυπουργόβ τηβ Γαλλία5, Φρ. Φιγιόν, ο οποίοβ δήλωσε πωε «δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από μια ελληνική χρεοκοπία. Α ν δεχθεί κανείε τη χρεοκοπία τη5 Ελλάδα5, δέχεται τη χρεοκοπία των ελληνικών τραπεζών. Ετσι όμοιε θα καταρρεύσει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και θα εκραγεί η Ευρωζώνη». Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλ ώ σ ει του πρώην μέλουε τη5 Ευρωπαϊκήβ Κεντρική5 Τράπε- ζα5 (ΕΚΤ), Γ. Σταρκ, που σημείωσε πωε «ένα “κούρεμα” , όπωε και μια χρεοκοπία τη3 Ελλάδαε, θα κόστιζε ακόμη πιο ακριβά για τουε Ευρωπαίουε φορολογού- μενουε από τον δρόμο που έχουμε πάρει μέχρι στιγμήε».Ωστόσο, λίγο μετά τΐ3 δηλώσ ε ι  αυτέε, διέρρευσε και το προσχέδιο τηε έκθεσηε τη3 Κομισιόν για την πορεία τηβ ελλη- νικήε οικονομίαε, στην οποία δεν υπήρχε έκθεση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέουβ. Ανέφερε, όμοιε, ότι σε κάθε περίπτωση, η βιωσιμότητα του χρέ- ου5 έχει ήδη επιδεινωθεί σε σχέση με λίγουε μήνεε νωρίτερα, ενώ το «χρέοβ θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για πολλά χρόνια και θα είναι ευάλωτο σε κλυ- δωνισμούε».Μάλιστα, η Κομισιόν επισημαίνει πωε στην περίπτωση που η  πολιτική που θα ακολουθηθεί είναι «αδύναμη», τότε

αυτή «δεν θα αρκεί» για να χα- ρακτηρισθεί διατηρήσιμη η δυναμική του χρέουε. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η προώθηση μιαε «φ ιλόδοξά» μεταρρυθμι- στικήε ατζένταε, που θα έχει μεγάλη διάρκεια.Φέτοε το χρέοε αναμένεται φτάσει το 162,8% του ΑΕΠ (ή τα 354,7 δισ. ευρώ), του χρόνου το 181,4% του ΑΕΠ (υψηλότερο σημείο) και θα υποχωρήσει στο 173,5% του ΑΕΠ το 2014. Πά- ντωε, εάν περιληφθούν και τα ομόλογα που θα πρέπει να εκ- δώσει η Ελλάδα για να εκδοθούν οι εγγυήσειε από το ΕΓΣΓ βάσει τηε συμφωνίαε τη5 21ηε Ιουλίου, τότε το χρέοε θα φτάσει έ- ωε και τα 198,6% του ΑΕΠ (ή 425,5 δισ. ευρώ) το 2013.Πάντωε, μετά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Γάλλοε πρόεδροε Ν. Σαρκοζί και η  Γερμανίδα καγκελάρΐ05 Αγκελα Μ έρκελ, εξεδόθη κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν ότι οι δυο τουε συμφώνησαν στο να «παρέχο μία παγκόσμια και φιλόδοξη πάντηση στην κρίση, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη».Οι βασικέβ παράμετροι τηε λύσηε αυτήε θα συζητηθούν την ερχόμενη Κυριακή, ενώ οι απο- φάσειε θα ληφθούν το αργότερο έωε την επόμενη Τετάρτη.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17)

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΙΫΙΕΤΡΟ Α.Ε.», προκηρύσσει 
διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση μελετών με συμφωνία 
- πλαίσιο και με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ TON ΤΜΗΜΑΤΑ Ν «ΑΛΣΟΣ 
ΒΕΪΚΟΥ -  ΠΕΡΙΣΣΟΣ. ΚΑΙ «ΜΑΡΟΥΣΙ -  ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ« ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» (Κωδικός Αναφοράς RFP-218/11). Η μεγίστη 
συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των επιμέρους μελετών της συμ
φωνίας -  πλαίσιο ανέρχεται σε 192.246,56 € (χωρίς ΦΠΑ).

2. Η συμφωνία -  πλαίσιο αφορά μελέτες κατηγορίας 16 και περαιτέρω στη 
σύναψη με τον εηιλεγέντα ανάδοχο 3 (τριών) κατά μέγιστο επιμέρους 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση τοπογραφικών μελετών, για 
Τμήματα της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας και συγκεκριμένα θα 
γίνουν τοπογραφικές μελέτες ως παρακάτω:
(α) Τμήμα Αλσος Βεΐκου-Περιασός
Τοπογραφικές μελέτες σε μήκος χάραξης περίπου 2.00 χλμ και στις 
θέσεις 2 σταθμών. Στο μήκος χάραξης περιλαμβάνεται και ο χώρος 
εναπόθεσης συρμών.
(β) Τμήμα Μαρούσι-Εθνική Οδός
Τοπογραφικές μελέτες σε μήκος χάραξης περίπου 4.00 χλμ και στις 
θέσεις 3 σταθμών. Στο παραπάνω μήκος των 4.00 χλμ περιλαμβάνεται 
και ο χώρος εναπόθεσης συρμών.
Οι παραπάνω τοπογραφικές μελέτες αφορούν τοπογραφικές αποτυπώ
σεις σε δομημένες και αδόμητες εκτάσεις, σε ζώνη συνολικού πλάτους 
περίπου ΙΟΟμ (δηλαδή 50μ εκατέρωθεν του άξονα της χάραξης) και σε 
ζώνη αυξημένου πλάτους στις θέσεις των σταθμών και στους χώρους 
εναπόθεσης συρμών.
Αναλυτικότερα η τοπογραφική αποτύπωση θα περιλαμβάνει αποτυπώσεις 
στις παρακάτω δομημένες και αδόμητες εκτάσεις:
Αποτύπωση περιοχής κατά μήκος του Τμήματος της Γραμμής 4, από 
Αλσος Βεΐκου προς τον Περισσό και στο χώρο εναπόθεσης συρμών στο 
τέλος της χάραξης, συνολικού εμβαδού περίπου 230 στρεμμάτων. 
Αποτύπωση περιοχής κατά μήκος του Τμήματος της Γραμμής 4 από Μαρού
σι προς Λυκόβρυση και προς Εθνική Οδό και στο χώρο εναπόθεσης συρμών 
στο τέλος της χάραξης, συνολικού εμβαδού περίπου 450 στρεμμάτων.
Οι όροι της συμφωνίας καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικει
μένου των επιμέρους μελετών της συμφωνίας πλαίσιο αναφέρονται στα 
τεύχη που μνημονεύονται στο άρθρο 7 της Προκήρυξης.

3. Η Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οδός Λεωφ. Μεσογείων 191-193, 6ος όροφος, 
(Πληροφορίες: Μ. Χριστοδουλίδου, τηλ.: 210-6792351), τις εργάσιμες 
ημέρες και από 9:00 έως 15:00.
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, 
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών, από τα γραφεία τςς ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που διεξάγει τον 
διαγωνισμό με την καταβολή του ποσού των 20.00 €, δηλαδή συγκεκρι
μένα μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2011

4. Ως ημερομηνία λήξης τςς προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, 
των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 15:00. 
Αιτήσεις και προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.

5. Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παραγρ. 2 του Ν. 
3316/05, που απαιτούνται για κάθε επί μέρους μελέτη της σύμβασης που 
θα συναφθεί και η ανηστοίχως καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου είναι οι εξής: 
Κατηγορία μελέτης 16 “Μελέτες Τοπογραφίας", πτυχία τάξεων Β ή Γ.
Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του 
Μητρώου Εταιριών /  Γ ραφείων Μελετών του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 
και του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται σ' αυτό (ή, μέχρι την 
έναρξη εφαρμογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του Ν. 716/77 και 
των εκτελεστικών του διαταγμάτων).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
αυτοτελώς, σε σύμπραξη Π σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συστα- 
θεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών): 
είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων 
Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και 
τάξεων ως ανωτέρω, ή
προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν 
υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν 

. αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών 
αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες, ή
προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν 
μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει 
τςν συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα 
του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα 
μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής 
που απορρέει από τςν εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών -  Εταιρειών /  
Γ ραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοι
χες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: 
για την κατηγορία μελέτης 16 “Μελέτες Τοπογραφίας", τουλάχιστον ένας 
μελετητής που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματός 
του και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία ή τουλάχι
στον ένας μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση 
του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία.

6. Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις 
του άρθρου 18 της Προκήρυξης οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν 
άρθρο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:
α) από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτε- 

λέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου 
κατά την τελευταία δεκαετία. Θα ληφθούν υπόψη οι συμβάσεις σπς οποί
ες τα παραδοτέα στάδια μελετών εγκρίθηκαν εντός του χρόνου αυτού.
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών: 
Τοπογραφικές μελέτες με αντικείμενο όπως αυτό που περιγράφεται

στο τεύχος Τεχνικών δεδομένων και συγκεκριμένα τοπογραφικές 
μελέτες σε δομημένες εκτάσεις και μελέτες τριγωνισμού με τη χρήση 
του συστήματος βΡβ.

β) από τη διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα 
περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης- του Φακέλου Τεχνικής 
Προσφοράς
-Ένα Τοπογράφο Μηχανικό με πενταετή εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες 

γ) από τη διάθεση τουλάχιστον του παρακάτω τεχνικού εξοπλισμού που 
θα περιληφθεί και στην «έκθεση μεθοδολογίας· του Φακέλου Τεχνικής 
Προσφοράς:
- Σύστημα ΘΡε δύο συχνοτήτων και το σχετικό λογισμικό 
-Ένα ηλεκτρονικό χωροβάτη ακρίβειας +1ιτιπι/χλμ 
-Ένα γεωδαιτικό σταθμό ακρίβειας για τις γωνίες 2"' και για τις απο
στάσεις +2Γηηι+2ρρΓΠ

Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επι
φύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3 της Προκήρυξης, η ειδική 
καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που 
υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις 
του άρθρου 18 της προκήρυξης μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε 
από ένα μόνο από τους συμπράποντες στην ίδια κατηγορία μελέτης.
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.3316/05 οι διαγωνιζόμενοι για να 
ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου 
είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη -  πχ. Μέρος της ζητούμενης εμπειρίας ή 
μέρος του αναγκαίου προσωπικού), μπορούν να στηρίζονται σπς δυνατό
τητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν μετέχουν ήδη στο 
διαγωνισμό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύμβα
σης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς δεσμούς συγκεκριμένης 
νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του αρμο
δίου οργάνου του τρίτου (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη 
δήλωση, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο.
Σημειώνεται ότι οι επικαλούμενοι τρίτοι θα πρέπει να προέρχονται από χώρες 
μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από χώρες που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και να μη 
συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με τα προβλεπό- 
μενα στο Άρθρο 19 της Προκήρυξης. Επίσης σημειώνεται ότι αν η επίκληση 
γίνεται ως προς πς απαπήσεις της παραγράφου α) του Άρθρου 20.1 της Προ
κήρυξης απαιτείται ο επικαλούμενος τρίτος να έχει τα ζητούμενα πτυχία του 
Άρθρου 18, ενώ αν η επίκληση γίνεται για πς περιπτώσεις των παραγράφων 
β) και γ) του ίδιου Άρθρου δεν απαιτούνται τα πτυχία του Άρθρου 18. Τα δικαι- 
ολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν σε περίπτωση επίκλησης πόρων 
τρίτων αναφέρονται στο Άρθρο 21.4.6 της Προκήρυξης.
0 Διαγωνιζόμενος δεσμεύεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης να δια
θέσει τους τεχνικούς και επαγγελματικούς πόρους άλλων φορέων που επι
καλέστηκε για την εκτέλεση της μελέτης, οι δε δηλώσεις και τα έγγραφα 
που θα προσκομισθούν στο πλαίσιο της επίκλησης πόρων τρίτων, θα απο
τελόσουν περιεχόμενο της Σύμβασης.

7. Η διάρκεια της συμφωνίας -  πλαισίου ορίζεται σε 14 μήνες.
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζε
ται η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. Οι επιμέρους 
συμβάσεις μπορούν να ανατεθούν στον Ανάδοχο εντός της διάρκειας 
ισχύος της συμφωνίας - πλαίσιο.
Οι προθεσμίες εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων και ο χρόνος έναρξης 
της κάθε προθεσμίας θα ορίζονται με το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό. Οι 
οριζόμενες προθεσμίες θα είναι εύλογες, ήτοι ανάλογες των ποσοτήτων 
κάθε σύμβασης. 0  ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες της 
επιμέρους σύμβασης και τυχόν διαφωνία του σχετικά με την τιθέμενη προ
θεσμία επιλύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 3316/05.

8. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμ
μετοχής, ποσού τριών χιλιάδων οκτακόσιων σαράντα τεσσάρων ΕΥΡΩ και 
ενενήντα τριών λεπτών 3.844,93 €, η οποία αυνίσταται είτε α) σε εγγυητι
κές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλά
δα ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ,. 
ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρε
ογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π Α  (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/05). 
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να έχουν διάρκεια 
ισχύος τουλάχιστον 13 μηνών από την ημερομηνία λήξης τςς προθεσμίας 
υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές θα ισχύουν για 12 μήνες από την ημέρα λήξης της προθε
σμίας υποβολής Προσφορών.

9. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
και οι συμβάσεις που θα ανατεθούν στον ανάδοχο θα χρηματοδοτηθούν 
από ίδια κεφάλαια (δάνεια ΕΤΕΠ) ή/και από Εθνικούς Πόρους.

10. Η επιλογή του Αναδόχου της συμφωνίας - πλαίσιο θα γίνει με την ανοικτή δια
δικασία, όπως αυτή ορίζεται στην παραγρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005. 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς·, σύμφωνα με την παραγρ. 6 του 
άρθρου 8 του Ν. 3316/2005.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκόψει 
μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Δια- 
γωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18,19 και 20 
της προκήρυξης. Η αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη του αναδό
χου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και 
Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο 
άρθρο 22 της προκήρυξης, μετά από στάθμιση της βαθμολογίας τους 
κατά την παραγρ. 22.2 της προκήρυξης.

11. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της 
Προϊσταμένης Αρχής, δηλαδή του Διοικηπκού Συμβουλίου τςς ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΈΤΡΟ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 874(β)/09,05.07 απόφασή του 
που έχει Έδρα: Λεωφ. Μεσογείων 191-193,115 25 Αθήνα, περί ανάθεσης 
της μελέτης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2011 
Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος 

Γενικός Διευθυντής
........................... , / ε λ μ α  210 3290800 —

Κανένα σημείο σύγκλισης μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας για το ΕΓΞΓ
Οι όροι υπό τουθ οποίουβ το ΕΓεε θα μπορεί να παρέχει προληπτικά βοήθεια και να αγοράζει ομόλογα κρατών- μελών που έχουν υπογράψει Μ νημόνιο θα πρέπει να εγκριθούν από την επιτροπή προϋπολογισμού του γερμανικού Κοινοβουλίου προτού εφαρμοστούν, δήλωσε χθεε ο υπουρ- γόε Οικονομικών τηε Γερμανίαθ Βόλ- φγκανγκ Σόιμπλε.Ωστόσο το μεγάλο εμπόδιο που χωρίζει Γερμανία και Γαλλία, λίγε5 μόλίθ ώρεθ πριν από τη σύνοδο κορυφήθ τηε Κυριακήε, είναι το μέγεθοβ που θα έχει στο μέλλον το προσωρινό ταμείο. Χθεθ ο κ. Σόιμπλε, ερωτηθείβ αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο το ταμείο θα μπορέσει να αυξήσει τη «δύναμη πυρόβ» που διαθέτει, απάντησε ότι «δεν υπάρχει κοινή πρόταση, εξακολουθούμε να εργαζόμαστε». Ωστόσο ο κ. Σόιμπλε επανέλαβε κατηγορηματικά ότι η Γερμανία δεν θα δεχθεί οι πόροι του ΕΕδΕ να αυξηθούν μέσω μόχλευσηε από πό- ρουθ τηε Ευρωπάίκήε Κεντρικήθ Τρά- πεζαε, όπωβ επιθυμεί διακαώε η γαλλική κυβέρνηση. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Γερμανία δεν θα δεχόταν μια τέτοια λύση», διαβεβαίωσε χθεθ ο κ. Σόιμπλε, προσθέτονταθ ότι οι γερμαντκέβ εγγυήσεΐθ στο πλαίσιο |  του ΕΕδΕ δεν θα αυξηθούν πέρα από I τα 211 δισ. ευρώ. Το Παρίσι πιέζει μέχρι την τελευταία στιγμή το ΕΕδΕ να μετατραπεί σε τράπεζα, γεγονόθ που θα του επιτρέψει να λαμβάνει απεριόριστη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Αντιθέτου το Βερολίνο πιέζει ώστε το ΕΕδΕ να μετατραπεί σε ασφαλιστικό οργανισμό που θα ασφαλίζει σε ποσοστό 20%-30% τα κρατικά ομόλογα κρατών-μελών που βρίσκονται υπό πίεση, όπωε η Ιταλία και η Ισπανία. Το

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε επανέλαβε κα
τηγορηματικά ότι ίο  Βερολίνο δεν θα δεχτεί οι πόροι του ΕέδΓ να αυξηθούν μέσω 
μόχλευσης από πόρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως επιθυμεί δια- 
καώς η γαλλική κυβέρνηση.πρόβλημα με αυτή τη λύση είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνοε η αυξημένη έκθεση τηε Γαλλίαε να οδηγήσει σε υ- ποβάθμιση τηε πιστοληπτικήε τηβ ι- καγότηταε από τη βαθμίδα ΑΑΑ, γε- γον05 που αυτομάτωε θα τίναζε στον αέρα το ΕΕδΕ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, συζητείται ακόμη μία λύση, δηλαδή να συνδυαστούν τα κεφάλαια του προσωρινού και του μόνιμου μηχανισμού (ESM), τα οποία θα ανέλθι σε 940 δισ. ευρώ.
κ.κ.Πολύ αυστηροί όροι για όσους ζητούν οικονομική βοήθεια εκτός Μ νημονίου

Του ανταποκριτή μας στις Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ  
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Υπό σκληρούς ôpous και προϋποθέσει θα μπορούν να λαμβάνουν βοήθεια από m us ευρωπαϊκού5 μηχανισμού5 στήριξηε τράπεζεβ και κράτη-μέλη που δεν έχουν υπογράψει Μ νημόνιο, σύμφωνα με το προσχέδιο για mus όρουβ δανεισμού που παρουσιάστηκε χθεε σε Γερμανούβ βουλευτέ5.Οι τράπεζεε που θα ζητούν βοήθεια από t is  εθνικέ5 κυβερνήσει ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτι- iaïs Σταθερότητα5 (EFSF) και αργότερα από τον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μ ηχανισμό Σταθερότηταε (ESM) θα πρέπει να είναι έτοιμεε να υποβάλουν μαζί με την αίτηση χρηματοδότησή και σχέδιο αναδιάρθρωσήβ to u s  ή στη χα- ρότερη περίπτωση οργανωμένα διά- λυσήβ t o u s . «Μια οργανωμένη ανα- διάρθρωση/διάλυση χρηματοπιστωτικών οργανισμών είναι “απαράβατοβ ôpos” για την παροχή χρηματοδοτι- m s  βοήθειαε», αναφέρεται στο προσχέδιο που θα παρουσιαστεί npos έγκριση σήμερα και αύριο o t o u s  υ- πουργούβ Οικονομικών m s  Ευρω- naüms Ε νω σ α . Στόχοβ των κυβερ-

Σε Γερμανούς βουλευτές 
παρουσιάστηκε 
το προσχέδιο για 
τους όρους δανεισμού.νήσεων είναι να καταστήσουν αρ- κούντωβ απωθήτική την κρατική χρηματοδότηση για t is  τράπεζε5 και να t is  αναγκάσουν να αναζητήσουν νέα κεφάλαια o t is  αγορέε. Σύμφωνα με υπολογισμού5 m s Ευρωπαϊκήβ Τραπεζικήβ Αρχήβ (ΕΒΑ), οι σημα- ντικέβ ευρωπαϊκέβ τράπεζε3 θα πρέπει να συγκεντρώσουν κεφάλαια ύ- 
i|jo us  80 δισ. ευρώ προκειμένου να κα- λύψουν το κενό που θα προκύψει α- φότου καταγράψουν o t is  τρέχουσεε τιμέβ m s αγοράβ τα κρατικά ομόλογα που κατέχουν και αφότου αυξηθεί στο 9% ο δείκτηβ κεφαλαιακήε ε- πάρκειαβ (Core Tier 1). Ωστόσο οι ευ- ρωπάίκέε αρχέε θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο ώστε ταυτόχρονα να αποτρέψουν ms τράπεζεβ από το να μειώσουν t is  χ ορη γή σ ει t o u s  προκειμένου να βελτιώσουν τον κεφαλαιακό t o u s  δείκτη, διότι σε αυτή την πε-

ρίπτωση θα αυξηθεί ο κίνδυνο5 χρηματοπιστωτικά κρίση5. Η χρηματοδοτική βοήθεια που θα μπορούν να λάβουν οι τράπεζεβ θα κυμαίνεται μεταξύ του 2% και του 10% του ΑΕΠ του οικείου κράτουε-μέλουβ. „Οσον αφορά τα κράτη-μέλη που ζητούν προληπτικά χρηματοδότηση, και γι’ αυτά οι όροι είναι σκληροί. Αρχικά θα υπόκεινται σε «αυξημένη επ- τήρηση» από την Κομισιόν και σε π. ρίπτωση που δεν ανταποκριθούν στιε υποχρεώ σει τουβ ή που επιδεινωθεί η κατάστασή τουε, θα διακόπτονται οι πιστωτικέε «γραμμέε» και το εν λόγω κράτοβ-μέλοε θα αναγκάζεται ουσιαστικά να ζητήσει την υπαγωγή του σε «πλήρεβ πρόγραμμα μακροοικονομική5 προσαρμογήβ», δηλαδή να υπογράψει Μνημόνιο. Τα κράτη-μέλη που ζητούν προληπτικά βοήθεια ή την αγορά ομολόγων του5 από το ΕΕδΕ θα πρέπει να έχουν βιώσιμο χρέθ5, βιώσιμο τραπεζικό τομέα και να εκπληρώνουν τιε δεσμεύσει που ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότηταβ και Α νάπτυξή (ή να λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα) για έλλειμμα, χρέοβ και διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών.
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Εκταμίευση 
6ης δόσης για 
να αποφευχθεί 
η χρεοκοπία
Κομισιόν: Εκτός στόχων έλλειμμα , ; έός, αποκρατικοποιήσειςV
Τον ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Χωρίς να περιλαμβάνει έκθεση βιωσιμότητα5 του ελληνικού χρέουε -ενδεικτικό τού πόσο ρευστή είναι ακόμα η κατάσταση- η Κομισιόν προτείνει την άμεση εκταμίευση τηβ βηε δόσηε προε την Ελλάδα, εφόσον τα νέα μέτρα έχουν ψηφιστεί. Είναι πλέον σαφέε, ότι εάν δεν εκτα- μιευθούν το ταχύτερο δυνατόν τα 8 δισ. ευρώ, η Ελλάδα κινδυνεύει με χρεοκοπία. Γι’ αυτό τον λόγο ο εκπρόσωποε Τύπου του Διεθνούε Νομισματικού Τα- μείοΐ’ 'ΔΝΤ), κ. Τζ. Ράι$, δήλωσε χθε. η εκταμίευση θα γίνει στιε αρχέε Νοεμβρίου, ενώ ο εκ- π " τωπο$ τηε Ε. Ε „ κ. Αμ. Αλτα- ψ«.,, εκτίμησε πωε σήμερα θα συζητηθεί το θέμα στο Ευιτ^Γουρ και ότι η εκταμίευση τη5 δόσηε θα γίνει πριν από τα μέσα Νοεμβρίου.Ωστόσο, το ΔΝΤ θέτει ωε προϋ π ο θ έσ ει για την έγκριση τηε δόσηε, τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέουε και την ομαλή χρηματοδότηση τηε ελληνικήε οικονομίαε. Στο πλαίσιο αυτό, το γεγονόε ότι το προσχέδιο τηε έκθεσηε τηε Κομισιόν για την Ελλάδα δεν περιείχε έκθεση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέουε, δείχνει ότι το ζήτημα είναι ακόμα ανοιχτό και οι δια- βουλεύσειε συνεχίζονται.Πάντωε, ο κ. Ράιε υποστήριξε χθεε πωε δεν υπάρχει διχογνωμία μεταξύ ΔΝΤ και Κομισιόν. Το κλίμα αβεβαιότηταε, ωστόσο, ε- πέτεινε η δήλωση τηε υπουργού

Οικονομικών τηε Αυστρίαε, κ. Μαρίαε Φέκτερ, που τάχθηκε μεν υπέρ τηε εκταμίευσηε τηε 6ηε δόσηε, υπό την προϋπόθεση ό- μωε ότι θα υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του ΔΝΤ.Στο προσχέδιο τηε έκθεσηε τηε Κομισιόν για την πορεία τηε ελληνικήε οικονομίαε, προβλέ- πεται σημαντική αύξηση του δημοσίου χρέουε στα επίπεδα του 181,4% του ΑΕΠ για το 2012 (αντί 172% του ΑΕΠ που προβλέ- πεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2012).Επίσηε, αναφέρεται ότι το έλλειμμα θα ανέλθει στο 8,9% του ΑΕΠ φέτοε ή στα 19,4 δισ. ευρώ, αντί 18,7 δισ. ευρώ που αναγράφεται ωε στόχοε στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, με τα μέτρα που έχουν λη- φθεί να φτάνουν τα 19 δισ. ευρώ. Επιπλέον αυτών, απαιτείται η εξειδίκευση μέτρων ύψουε 8,2 δισ. ευρώ για τη διετία 2013- 2014 (3,4 δισ. ευρώ το 2031 και 4,8 δισ. ευρώ για το 2014). Κάτι που αποδεικνύει ότι οι δια- πραγματεύσειε μεταξύ κυβέρν η σ ή  και τρόικαε δεν κατέληξαν, με την αναχώρηση των ε- πικεφαλήε τηε τρόικαε από την Αθήνα πριν από λίγεε μέρε3.Και όλα αυτά, μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που επιδεινώνεται. Για φέτοε η ύφεση ε- κτιμάται στο 5,5%, για το 2012 στο 2,8% (έναντι πρόβλεψηε για 2,5%) και για το 2013 θα υπάρξει θετικόε ρυθμόε ανάπτυξ ή  0,7% (αντί για 1,5%). Στο προσχέδιο τηε έκθεσήε τηε, η Κο-

Ειήσιες μεταβολές %
2010 2011 2013 2014 2015

Απασχόληση

Μοναδιαίο κόστος εργασίας 

Δείκτης τιμών καταναλωτή 

Ισοζύγιο χρεχουσών συναλλαγών* 

Καθαρές δανειακές ανάγκες*

Καθαρές υποχρεώσεις*

-0,7
4.3
1.3 

-14,6 
-13,6 
111,3

-5,7

-3,1
3,0

-9,9
-7,8

137,2

- 2,8
-2,9

0,7
-7,8
-5,4

146,2

0,4
-1,5
0,8

- 6,8
-4,4

149,1

1,0
- 1,0
1,0

-5,8
-3,4

148,4

1,2
- 0,6U
-4,5
- 2,0

145,3
* Ως ποσοστό του ΑΕΠ %
ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Το ΔΝΤ θέτει ως προϋ
πόθεση για την έγκρι
ση ιης δόσης, 
ιη  βιωσιμότητα 
του ελληνικού χρέους.

μιστόν προχωράει σε ορισμένε3 σημαντικέ s παρατηρήσετε:1. Από το τελικό σχέδιο για το ποια θα είναι η συμμετοχή των ιδιωτών στο νέο πακέτο (PSI), θα εξαρτηθεί και η βιωσιμότητα του ελληνικού xpéous.2. Από τον Ιούλιο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου δεν επετεύχθη σχεδόν κανέναε στόχοε. Οι καθυστερήσετε ήτανμεγάλεε σχεδόν σε όλουε τουε τομείε, ενώ στο διάστημα αυτό προέκυψε ένα δημοσιονομικό «κενό» τηε τάξηε του 1,8 δισ. ευρώ για φέτοε και των 4,7 δισ. ευρώ για του χρόνου, με την κυβέρνηση να λαμβάνει τα τελευταία νέα μέτρα για να τα κα-

λύψει. Ωστόσο, η Κομισιόν θεωρεί πωε η «τρύπα» του φετινού προϋπολογισμού δύσκολα θα καλυφθεί ακόμα και με τα νέα μέτρα (αφού δεν υπάρχουν περιθώρια περικοπών σε καταναλωτικέε και επενδυτικέε δαπάνεε και ταυτόχρονα είναι άγνωστο το κατά πόσο θα καταβληθούν όλεε οι έ- κτακτεε εισφορέε), ενώ εκφράζει τη βεβαιότητά τηε ότι οι νέεε πα- ρεμβάσειε θα οδηγήσουν στη μείωση του ελλείμματοε του 2012 βάσει των στόχων.3. Ο στόχοε για τα έσοδα από αποκρατικοποιήσει φέτοε υποχωρεί στο 1,7 δισ. ευρώ, αντί 5 δισ. ευρώ που προβλέπονταν. Πά- ντωε, η Κομισιόν σημειώνει ότι εάν ληφθούν υπόψη και τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση των τραπεζών που θα κρατικοποιηθούν μέσω του Ταμείου Χρημα- τοπιστωτικήε Σταθερότηταε, τότε τα έσοδα του συνολικού προ- γράμματοε (που παραμένουν στα 35 δισ. ευρώ έωε τα μέσα του 2014 και στα 50 δισ. ευρώ έωε το τέλοε

του 2015), μπορεί να είναι μεγαλύτερα των εκτιμήσεων. Για το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, η Κομισιόν αναφέρει ότι πλέον είναι λειτουργικό, αν και προηγή- θηκαν καθυστερήσειε στην έναρξη λειτουργίαε του.4. Ο ρυθμόε τηε προώθησηε των μεταρρυθμίσεων είναι αργόε. Μάλιστα, η Κομισιόν σημειώνει πωε ειδικά για τα κλειστά επαγγέλματα η κυβέρνηση δεν αξιο- ποίησε τουε τέσσεριε μήνεε που είχε για να προχωρήσει στην πλήρη απελευθέρωσή τουε και κάνει λόγο για τη μη άρση όλων των περιορισμών στα επαγγέλματα των δικηγόρων, των μηχανικών, των αρχιτεκτόνων και των ορκωτών λογιστών. Παρατηρήσειε υπάρχουν και για τιε καθυστερήσειε στην απονομή δικαιοσύνηε, στιε αλλαγέε στην παιδεία, στο άνοιγμα τηε αγοράε ενέργειαε.5. Πρόβλεψη για σημαντική αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα 6,5 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη Αυγούστου.
Περαιτέρω επιδείνωση των επισφαλών δανείων
Τις μεγάλες προκλήσειε που αντιμετωπίζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα καταγράφει το προσχέδιο τηε έκθεσηε αξιολό- γησηε. Σύμφωνα με την έκθεση, η ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών επιδεινώθηκε περαιτέρω, με τον δείκτη καθυστερήσεων να φθάνει το 13,3% στο τέλοε Ιουνίου, από 10,8% που ήταν στο τέλοε του 2010. Επιπλέον, σημειώνεται στην έκθεση, την επιδείνωση τηε ποιότηταε των δανείων αποτυ- πώνει η  αύξηση των δανείων που έχουν τύχει αναδιάρθρωσηε, τα οποία αποτελούν το 4% του συνόλου. Ο δείκτηε κάλυψηε των καθυστερήσεων από προβλέ- ψειε διατηρήθηκε στο 45,4%, επίπεδο ανάλογο του α' τριμήνου.

Ο δείκτης καθυστερήσεων των 
δανείων φθάνει το 13,3% στο τέ
λος Ιουνίου, από 10,8% που ήταν 
στο τέλος του 2010.

Παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, οι τρά- πεζεε κατόρθωσαν να διατηρήσουν το επίπεδο των προ προβλέψεων κερδών στα 3 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 8% σε σχέση με το 2010. Σημαντική ήταν η συμβολή τηε μείωσηε των δαπανών κατά 14%. Ωστόσο παρά τη διατήρηση των εσόδων, οι υ- ψηλέε προβλέψειε που διενήρ- γησαν οι τράπεζεε για την αντιμετώπιση των επισφαλειών και τα ομόλογα οδήγησαν σε προ φόρων ζημίεε ύψουε 5,9 δισ. ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το PSI, στην έκθεση σημειώνεται ότι οι έξι μεγαλύτερεε εγχώριεε τράπεζεε συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανταλλαγήε με 32,54 δισ., τα οποία αποτελούν

περίπου 21% των ομολόγων που λήγουν μέχρι το 2020 (154 δισ.), ενώ από τη συμμετοχή στο PSI η  επίπτωση στα αποτελέσματά τουε ήταν 5,5 δισ. ευρώ (προ φόρων). Ο δείκτηε κεφαλαιακήε ε- πάρκειαε διαμορφώθηκε στο 10,6% (σε ενοποιημένο επίπεδο) ενώ ο δείκτηε βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) ήταν στο 8,6%. Στην έκθεση σημειώνονται ακόμα η επιδείνωση των συνθηκών ρευστότηταε και η απο- μόχλευση, με το ενεργητικό των τραπεζών να καταγράφει μείωση κατά 7,6% στο τέλοε Ιουνίου. Αναφορά γίνεται και στιε πρό- σφατεε νομικέε παρεμβάσειε, με τη θέσπιση τηε δυνατότηταε διάσπασηε μιαε τράπεζαε σε καλή και κακή, υπογραμμίζονταε ό-

τι έχουν αυξηθεί τα εργαλεία για την αντιμετώπιση προβληματικών τραπεζών. Σημειώνεται ακόμα ότι σε εξέλιξη είναι η διαγνωστική μελέτη από την BlackRock και μέχρι το τέλοε Φεβρουάριου θα έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματά τηε. Οι τράπεζεε μέσα σε έξι μήνεε πρέπει να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τουε από την αγορά και σε περίπτωση που αποτύχουν, θα πρέπει να καταφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότηταε. Τέλοε, σημειώνεται ότι οι τράπεζεε έχουν αναλάβει πρωτοβουλίεε για να θωρακιστούν έναντι τηε κρίσηε με την απορρόφηση τηε Τ Bank από το Τ.Τ. και τη συγχώνευση Alpha - Eurobank.,̂ το τραπέζι το κόστος εργασίας κ γ ιτα κατώτατα όρια μισθών

Στο προσχέδιο της έκθεσης προβλέπεται πως η απασχόληση θα μειω
θεί σχεδόν κατά 6% το 2011 και ακόμη περισσότερο το 2012.

Γη ς ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

Ολες οι παράμετροι που επηρεάζουν το κόστοε εργασιαε, συμπεριλαμβανομένων και των κα- τώτατων ορίων, θα επανεξεταστούν και θα τεθούν προε συζήτηση με τουε κοινωνικούε ε- ταίρουε. Το προσχέδιο έκθεσηε τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε για την ελληνική οικονομία είναι σα- φέε: Οτιδήποτε επηρεάζει το κόστοε εργασιαε θα τεθεί στον διάλογο, συμπεριλαμβανομένων των ημερομισθίων, τηε Εθνι- κήε Γενικήε Συλλογικήε Σύμβα- γ  ' Εργασιαε και ενόε μεγάλου τ, ,ματοε του μη μισθολογικού κόστουε, το οποίο αποτελείται από ■ εισφορέε κοινωνικήε α- σφα.,.υηε. Επίσηε, σύμφωνα με την έκθεση, η κυβέρνηση θα προωθήσει διάλογο με τουε κοι- νωνικούε εταίρουε «με στόχο τη σύναψη μιαε εθνικήε τριμερούε συμφωνίαε» για την υποστήριξη τηε ανταγωνιστικότηταε, τηε α- νάπτυξηε και τηε απασχόλησηε στην Ελλάδα. Μάλιστα, στην έκθεση διατυπώνεται κριτική για την αύξηση των κατώτατων η μερομισθίων κατά 1,6% τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με τα όσα όριζε η  Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργα- σίαε. Η  αύξηση αυτή «δεν συ- νάδει με τιε οικονομικέε συν- θήκεε και τουε κινδύνουε για πε- ραιτέρω επιδείνωση και διόγκωση τηε ανεργίαε των εργα

ζομένων χαμηλών προσόντων».Στην έκθεση αναγνωρίζεται ότι η ανεργία το 2012 θα αυξηθεί, από το 16% που είναι σήμερα, στο 17,5%. Δηλαδή σε ποσοστό «ιστορικά υψηλό», όπωε ανα- φέρεται χαρακτηριστικά. Η μείωση στο 16,9% προβλέπεται για το 2014, αν και για το 2015 το ποσοστό ανεργίαε παραπέ-
Σιην έκθεση 
αναγνωρίζεται 
ότι η ανεργία το 2012 
θα αυξηθεί, από 
το 16% που είναι 
σήμερα, στο 17,5%.μπει στιε συνθήκεε που επικρατούν σήμερα στην αγορά ερ- γασίαε, αφού προβλέπεται ότι θα κλείσει στο 16,3%.Στο προσχέδιο τηε έκθεσηε προβλέπεται πωε η απασχόληση θα μειωθεί σχεδόν κατά 6% το 2011 και ακόμη περισσότερο το 2012.«Μόνο εντόε του 2013 αναμένεται να επανακάμψει και να ξεκινήσει μια ανοδική πορεία». Επίσηε εκτιμάται ότι το κόστοε εργασιαε μειώνεται κυρίωε ωε αποτέλεσμα τηε επιδείνωσηε στην αγορά εργασιαε, αλλά και ωε συνέπεια των μεταρρυθμίσεων που έγιναν στη μείωση των

μισθών. Για το τρέχον έτοε, το συνολικό εργασιακό κόστοε θα σημειώσει μείωση κατά 3%, ενώ αναμένεται περαιτέρω πτώση και για τα επόμενα χρόνια.Να σημειωθεί ότι για τον δημόσιο τομέα η έκθεση προβλέπει μείωση 17% κατά μέσο όρο στιε αποδοχέε από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από την 
1.11.2011.Ενα δεύτερο μεγάλο θέμα, ε- κτόε από τουε κατώτατουε μι- σθούε, είναι αυτό που αφορά την αναμόρφωση των επικουρικών συντάξεων. Η έκθεση αναγνωρίζει πρόοδο στο σκέλοε τηε συνταξιοδοτήστε μεταρρύθμι- σηε. Επισημαίνει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν έχουν συμβάλει στη μείωση των δαπανών, υπενθυμίζει τιε δεσμεύσειε που έχουν αναληφθεί για τη μείωση των αναπηρικών συντάξεων από το 14% στο 10% και επικεντρώνει την προσοχή για το επόμενο διάστημα στη μεταρρύθμιση των επικουρικών συντάξεων. Σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μείωση των φορέων, κατάργηση των ελλειμμάτων και «θα εγ- γυηθεί τη δημοσιονομική ουδετερότητα των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων μέσω μιαε αυστηρήε σύν- δεσηε εισφορών και παροχών». Σε ό,τι αφορά τιε εκκρεμότητεε του υπουργείου Εργασιαε και Κοι-

νωνικήε Ασφάλισηε, επισημαί- νεται η καθυστέρηση στην τελική διαμόρφωση τηε λίσταε των βαρέων και ανθυγιεινών και τονίζεται ότι το νέο καθεστώε των ΒΑΕ, το οποίο δεν θα καλύπτει στο εξήε πάνω από το 10% των εργαζομένων, πρέπει να υλοποιηθεί χωρίε καθυστέρηση.

Αξιοσημείωτη είναι και η νέα προειδοποίηση -μέσω τηε έκθεσηε- προε την Τράπεζα τηε Ελλά- δοε, η οποία καλείται να αναθεωρήσει τιε βασικέε συνταξιοδο- τικέε παραμέτρουε που ισχύουν για το προσωπικό τηε προκειμέ- νου να ακολουθήσουν τα ισχύο- ντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Μικρή πρόοδος παρατηρείται στην ενοποίηση και συγχώνευση 
των εφοριών.Με βήμα σημειωτόν τα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής
Καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό τηε φο- ροδιαφυγήε εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση τηε ελληνικήε οικονομίαε, ενώ όπωε φαίνεται το φορολογικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή στα τέλη του έτουε. Ταυτόχρονα συστήνουν να μη μειωθούν οι συντελε- στέε φορολόγησηε των επιχειρήσεων, καθώε και ο συντελεστήε ΦΠΑ που ανέρχεται στο 23%.Τα μέχρι στιγμήε αποτέλεσματα δεν είναι ικανοποιητικά, αν και ορισμένεε δράσειε βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρουν χαρακτηριστικό οι συντά- κτεε τηε έκθεσηε. Σημειώνουν ωστόσο ότι η επιτυχία τηε καταπολέμησηε τηε φο- ροδιαφυγήε είναι ζωτικήε σημασίαε για την ελληνική οικονομία. Αυτό, όχι μόνο λόγω των πρόσθετων εσόδων, αλλά και λόγω τηε κοινωνι- κήε αποδοχήε που θα έχει μία τέτοια εξέλιξη.Στο προσχέδιο τονίζεται ότι ήδη έχει δημιουργηθεί μονάδα ελέγχου των πλούσιων φορολογουμένων, καθώε και διεύθυνση για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ταυτόχρονα έχει καθιερωθεί νέοε τρόποε ελέγχου με βάση κριτήρια κινδύνου, ενώ έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι σε φορολογουμένουε με υψηλά εισοδήματα, καθώε και σε ελεύθερουε επαγγελματίεε.Παρά τιε ανωτέρω αλλαγέε, κάνουν λόγο για μικρή πρόοδο στην ενοποίηση και συγχώνευση των εφοριών. Η καθυ- στερήσειε αυτέε οφείλονται στη δυσκολία μεταφοράε των φορολογικών δεδομένων στιε νέεε εφροίεε που θα δημιουρ- γηθούν. Σε πρώτη φάση θα καταργηθούν - συγχωνευθούν μόνο 31 εφορίεε.Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την κατάργηση - συγχώνευση 200 εφοριών σε όλη τη χώρα.Σημειώνεται ότι οι καθυστερήσειε στη λήψη και εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό τηε φοροδιαφυγήε ανάγκασαν την τρόικα στιε προηγούμενεε εκθέσειε τηε, καθώε και στο Μεσοπρόθεσμο να μ ην επιτρέψει να εγγράφει ούτε ένα ευρώ από την καταπολέμηση τηε φοροδιαφυγήε.
ΣυντελεστέςΟσον αφορά το φορολογικό σύστημα, στο κείμενο αξιο- λόγησηε τονίζεται ότι σε αυτήν τουλάχιστον τη χρονική στιγμή δεν πρέπει να γίνουν μειώσειε στουε συντελεστέε φορολόγησηε των επιχειρήσεων κυρίωε των έμμεσων φόρων. Αυτό σημαίνει ότι οι μειώσειε των συντελεστών φορολόγησηε των επιχειρήσεων, αλλά και του ΦΠΑ (σε επίπεδα χαμηλότερα του 23%) πιθανόν να μην πραγματοποιηθούν το 2012. Αυτό θα μπορούσε να γίνει εάν η  κυβέρνηση κατάφερνε να δημιουργήσει ένα φορολογικό σύστημα δημοσιονομικά ουδέτερο και φιλικό ωε προε την ανάπτυξη, μέσω τηε διεύρυνσηε τηε φορολογικήε βάσηε (πατάξη φοροδιαφυγήε).Επίσηε τονίζεται ότι μια σημαντική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματοε απαιτεί προσεκτική προετοιμασία.Ωστόσο, σύμφωνα με τουε συντάκτεε του κειμένου αξιο- λόγησηε τηε ελληνικήε οικονομίαε, η  απλούστευση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του κόστουε συμμόρφωσηε των επιχειρήσεων.

ΠΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚ0ΛΑ0Υ

Η Ε.Ε. συστήνει 
να μη μειωθούν 
οι συντελεστές 
φορολόγησης 
των επιχειρήσεων, 
αλλά και του ΦΠΑ που 
ανέρχεται στο 23%.
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ΕΛΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 51 άτομα (Δ.Ε. Εσωτερι
κής Εκμετάλλευσης) για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών 
πλήρους απασχόλησης, 136 άτομα (Δ.Ε.Διανομείς) για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, και 12 άτομα 
(Δ.Ε.Διανομείς) για χρονικό διάστημα οκτώ (δ) μηνών μερικής 
απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών, των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Ελληνικών Ταχυδρο
μείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, Κέντρου Διαλογής Αττικής και 
Αεροπορικού Ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.• Ηλικία: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν ταχυδρο
μικά με συστημένη επιστολή, από 24-10-2011 έως και 02-11- 
2011 στην ακόλουθη Διεύθυνση: ^
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Τμήμα Προσλήψεων 
Απελλού 1
101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 78/2011(τηλ. επικοινωνίας: 210 3353228 και 3353487)Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ.), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην 112/1253/311.31/05-10-2011 Ανακοίνωση η οποία θα είναι αναρτημένη στην ανωτέρω Διεύθυνση, καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr). Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «13-01-2011» το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη καθώς και το ειδικό παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «19-11-2010». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Εντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).

Γ

http://www.elta.gr
http://www.asep.gr
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Δύσπιστη η αγορά 
για τον στόχο των 25 δισ. 
από τα δημόσια ακίνητα
Η  αξιοποίηση  της κρατικής περιουσίας απαιτεί 
αναπτυξιακές επενδύσεις ύψους 100 δισ. ώς το 2015

Για την έκταση ίων 6.000 στρεμμάτων στο Ελληνικό ο σχετικός διαγω
νισμός θα έχει προκηρυχθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου. Πάντως, στελέχη 
της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος έως τότε, πολύ δύσκολα θα προσέλθει επαρ
κής αριθμός ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό του Ελληνικού.

Του ΝΙΚΟΥ X. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Δύσκολο έωε ψτατόρθωτο θεωρούν οι φορείε τηε αγοράε τον στόχο αξιοποίησηε δημοσίων ακινήτων αξίαε 25 δισ. ευρώ κατά την τετραετία έωε το 2015, κα- θώε με βάση τα όσα ανέφερε σε πρόσφατο συνέδριο ακινήτων (Ρτοάεχρο), ο εντεταλμένοε σύμ- βουλοε του Ταμείου Αξιοποίησηε Ιδιωτικήε Περιουσίαε του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κ. Ανδρέαε Ταπραντζήε, για την αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων θα απαιτηθούν έωε και 100 δισ. ευρώ, υπό τη μορφή επενδύσεων, αναγκαίων για την ανάπτυξή τουε. Οπωε αντιλαμβάνεται κα- νείε, το εν λόγω ποσό θα φάνταζε ουτοπικό να προσελκυστεί ακόμα και σε περίοδο οικονομι- <ήε άνθησηε, πόσω μάλλον σήμερα, που η  ελληνική οικονομία βρίσκεται σε δεινή θέση και το επενδυτικό κλίμα στο ναδίρ, αν κρίνει κανείε από την επιφυλακτική στάση που τηρεί η συντριπτική πλειοψηφία των ξένων επενδυτών.
Αξίας 400 δισ. ευρώΟ κ. Παντελήε Οικονόμου, α- ναπληρωτήε υπουργόε Οικονο- μίαε, τόνισε ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει σήμερα στην κατοχή  του περί τα 72.000 ακίνητα, η αξία των οποίων αγγίζει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ (και όχι 300 δισεκατομμύρια ευρώ, όπωε αναφερόταν στο παρελθόν, με βάση μη επικαιροποιημένα

στοιχεία). Εξ αυτών, ακίνητα α- ξίαε τηε τάξεωε των 50 δισ. ευρώ είναι σήμερα ελεύθερα npos άμεση αξιοποίηση. Ωε γνωστόν, 35 ακίνητα έχουν ήδη μεταφερθεί στο Ταμείο Αξιοποίησηε Ιδιωτικήε Περιουσίαε του Δ ημοσίου Α .Ε ., για την προετοιμασία τηε πώλησήε τουε (πιθανότατα με τη μέθοδο τηε πώ-
Ηδη, 35 ακίνητα 
έχουν μειαφερθεί 
στο Ταμείο 
Αποκρατικοποιήσεων 
για πώληση 
ή αξιοποίηση.λησηε και επαναμίσθωσήε τουε (sell and lease back), ή  τηε α- ξιοποίησήε τουε.Υπενθυμίζεται ότι προ ολίγων ημερών, ο διευθύνων σύμβου- λοε του Ταμείου Ιδιωτικοποιή- σεων, κ. Κ. Μητρόπουλοε είχε αναφέρει, σε συνάντησή του με ομάδα Γερμανών επιχειρηματιών, ότι τα εν λόγω ακίνητα έχουν σήμερα προτεραιότητα. Για τα υπόλοιπα ακίνητα, οι εννέα τράπεζεε που προσελήφθησαν ωε σύμβουλοι έχουν αναλάβει να καταγράψουν λεπτομερώε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται (από νομική και ιδιοκτησιακή πλευρά), ώστε να είναι περισσότερο σαφήε ο τρό- ποε αξιοποίησηε.

Οσον αφορά το υπ’ αριθμόν ένα ακίνητο του Δημοσίου, την έκταση των 6.000 στρεμμάτων στο Ελληνικό, ο κ. Ταμπρα- ντζήε τόνισε ότι ο σχετικόε δια- γωνισμόε θα έχει προκηρυχθεί έωε τα τέλη Νοεμβρίου, όταν οι υποψήφιοι επενδυτέε θα υποβάλλουν τιε προτάσειε τουε για τον τρόπο αξιοποίησηε τηε έ- κτασηε, ενώ μέχρι το τέλοε του 2011 θα ανακοινωθούν οι πρώτοι διαγωνισμοί για τα 4 έωε 6 πιο ώριμα δημόσια ακίνητα.Ασφαλώε, οι αναφορέε αυτέε χαρακτηρίζονται το λιγότερο αισιόδοξεε, σύμφωνα με στελέχη  τηε αγοράε, που εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού κλί- ματοε έωε τότε, πολύ δύσκολα θα προσέλθει επαρκήε αριθ- μόε ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό του Ελληνικού. Αντίστοιχα, θεωρούν ότι ο στόχοε για επιπλέον 4-6 διαγωνισμούε έωε τα τέλη του χρόνου, πιθανότατα θα λάβει επίσηε παράταση.Ενδεικτικό των προβλημάτων είναι και τα όσα τόνισε ο κ. Ταπραντζήε για το επί μία δεκαετία χειμαζόμενο πρώην αεροδρόμιο. Κατά τον ίδιο, αυτό που καθιστά το Ελληνικό μια πολύ δύσκολη άσκηση, είναι ότι «δεν ξέρουμε τι θέλουμε από αυτό. Αποτελεί έναν από τουε λό- γουε για τον οποίο έχουν απο- τύχει οι μέχρι τώρα προσπά- θειεε. Στιε προσεγγίσειε μαε πρέπει να υπάρχει η  απάντηση
στο ερώτημα πού θα βρούμε τα χρήματα. Εάν δεν είχαμε οικονομικό πρόβλημα, το Ελληνικό θα μπορούσε να “τρέξει” πολύ εύκολα και γρήγορα. Ωστόσο, ό,τι σχεδιάζουμε θα πρέπει να

συγκινεί τιε αγορέε. Στο Ελληνικό το Δημόσιο θα επιβάλλει τι θέλει και τι δεν θέλει», κατέληξε ο κ. Ταπραντζήε, τονίζονταε ότι δεν μπορεί όλη η  έκταση να γίνει πάρκο.
Ανοδος 10% στις τουριστικές εισπράξεις το οκτάμηνο

2011

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ

ΠΗΓΗ:Τράπεζα της Ελλάδος

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ -13.918,8 -8,3

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ - 18.939,7 - 5,3

Εξαγωγές 13.180,2 23,2

Εισαγωγές 32.119,9 4,7

Ετήσια μεταβολή,
%

Ταξιδιωτικές εισπράξεις 7.717,9 10 ,0

Εκροή τουριστικού 
συναλλάγμματος 1.589,6 6 ,8 συγκρότησαν 

το έλλειμμα 
ισοζυγίου

Ιανουάριος - Αύγουστος 2011, 
εκατ. ευρώ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οαση στη γενικότερη αρνητική εικόνα τηε ελληντκήε οικονομίαε αποτελούν οι φετινέε επιδό- σειε του τουριστικού τομέα και των εξαγωγών.Σύμφωνα με στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών που δημοσιοποίησε, χθεε, η  Τράπεζα τηε Ελλάδοε στο διάστημα Ιανουα-
Μεγάλες εκροές από 
άμεσες επενδύσεις, 
μετοχές και ομόλογα.

ρίου-Αυγούστου οι τουριστικέε εισπράξειε τηε χώραε αυξήθηκαν κατά 10% ή 700 εκατ. ευρώ σε σ χέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, φθάνονταε σε 7,7 δισ. ευρώ. Α ύξηση κατά 9,9% εμφάνισαν στο οκτάμηνο και οι αφίξειε ξένων τουριστών στη χώρα μαε σύμφωνα με την έρευνα συνόρων τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε. Τον Αύγουστο οι .ουριστικέε εισπράξειε αυξήθηκαν κατά 6,5% και οι αφίξειε κατά 6,2%.Ο ι ταξιδιωτικέε δαπάνεε των Ελλήνω ν στο εξωτερικό στο οκτάμηνο αυξήθηκαν κατά 6,8% αγγίζονταε τα 2,4 δισ. ευρώ.Το συνολικό έλλειμμα του ε-

μπορικού ισοζυγίου στο οκτάμηνο μειώθηκε κατά 1,05 δισ. ευρώ λόγω τηε πτώσηε του εμπορικού ελλείμματοε εκτόε πλοίων και καυσίμων κατά 2,4 δισ. ευρώ και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορέε πλοίων κατά 107 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι καθαρέε πληρωμέε για εισαγωγέε καυσίμων αυξή

θηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ. Α ξίζει να σημειωθεί ότι οι εισπρά- ξειε από εξαγωγέε αγαθών εκτόε καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 17,4% ενώ οι πληρωμέε για αντίστοιχεε εισαγωγέε μειώθηκαν κατά 6,1%.Οι ακαθάριστεε εισπράξειε από υπηρεσίεε μεταφορών (κυ- ρίωε από την εμπορική ναυτιλία)

σημείωσαν κάμψη κατά 10,9% και οι αντίστοιχεε πληρωμέε κατά 9,6%, με αποτέλεσμα οι καθαρέε εισπράξειε να περιοριστούν κατά 609 εκατ. ευρώ.Στο διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου οι άμεσεε επενδύ- σειε εμφάνισαν καθαρή εκροή ύψουε 1,4 δισ. ευρώ έναντι καθαρήε εκροήε 269 εκατ. ευ

ρώ τη ν αντίστοιχη περίοδο του 2010.Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψουε 11,3 δισ. ευρώ έναντι καθαρήε εκροήε 18,1 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων η  καθαρή εισροή ύψουε 26,5 δισ. ευρώ έναντι καθαρήε εισροήε 34 δισ. ευρώ το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2010 οφείλεται κυρίωε στην αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προε μ η  κατοίκουε κατά 31,5 δισ. ευρώ.Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 και διαμορφώθηκε σε 13,9 δισ. ευρώ.Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σημαντική πτώση του εμπορικού ελλείμματοε εκτόε καυσίμων κατά 2,5 δισ. ευρώ και την άνοδο του πλεονάσματοε του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 534 εκατ. ευρώ.Τον Αύγουστο το ισοζύγιο τρεχουσώ ν συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 145 εκατ. ευρώ, κατά 54 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2010.
Επενδύσεις 27 δισ. δολ. σε πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων την τελευταία 2ετία
Περισσότεροι από 4,5 εκατ. τόνοι teu ’s (μονάδα μέτρησηε που ισοδύναμε! με εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών) αναμένεται να «πέσουν στη θάλασσα» έωε το 2015, ανεβάζονταε σημαντικά την προσφερόμενη χωρητικότητα, σε νέα πλοία, στην αγορά των τακτικών γραμμών και κυρίωε στα δρομολόγια Ασία-Ευ- ρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία του οίκου Alphaliner από το 2008, πριν ξεσπάσει η  οικονομική κρίση, έωε και τιε αρχέε του 2010 έχουν επενδυθεί συνολικά περί τα 57 δισ. δολάρια για την κατασκευή πλοίων μεταφοράε ε- μπο ρευματοκιβωτίων.Ειδικότερα, από το 2009 και μετά επενδύθηκαν 27 δισ. δολάρια σε παραγγελίεε πλοίων μεταφοράε εμπορευματοκιβωτίων συνολικήε χωρητικότηταε 2,4 εκατ. τόνων teii, ενώ πριν από την κρίση του 2008 είχαν επενδυθεί 30 δισ. δολάρια για το «χτίσιμο» πλοίων μεταφοράε εμπορευματοκιβωτίων συνολι-

Οι Ελληνες εφοπλι
στές από την αρχή 
του 2011 έχουν παραγ- 
γείλει 40 και πλέον 
πλοία-κοντέινερ, 
αξίας 2 δισ. δολ.κήε χωρητικότηταε 2,1 εκατ. τόνων ίθίΓε. Από το σύνολο των 57 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα 22 δισ. δολάρια αφορούν επενδύσειε πλοιοκτητών που ναυλώνουν τα πλοία τουε, ενώ οι επενδύσειε των μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμώ ν έφθασαν στα 35 δισ. δολάρια. Είναι χαρακτηριστικό το στοιχείο, σύμφωνα με τον οίκο Αίρίταΐίηετ, ότι οι 18 από τιε 20 μεγαλύτερεε ναυτιλιακέε εταιρείεε τακτικών γραμμών έχουν δεσμεύσει σε νέ- εε παραγγελίεε κεφάλαια ύψουε 33 δισ. δολαρίων. Συγκεκριμένα,

η  Maersk έχει πραγματοποιήσει επενδύσειε 6,5 δισ. δολαρίων, μεταξύ των οποίων και η  τελευταία παραγγελία για την κατασκευή 20 πλοίων μεταφοράε εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότηταε 18.000 teu έκαστο με τη δυνατότητα δικαιώματοε (option) για την κατασκευή άλλων 10 πλοίων.Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η  εταιρεία NOL, η  οποία έχει πα- ραγγείλει 32 πλοία, επενδύονταε 3,8 δισ. δολάρια.Η τρίτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία διαχείρισηε πλοίων μεταφοράε εμπορευματοκιβωτίων, η γαλλική CM A CGM , βρίσκεται σε συζητήσειε για το «χτίσιμο» 20 πλοίων χωρητικότηταε 10.000 teu έκαστο, συνολικού κόστουε 2 δισ. δολαρίων περίπου. Η εταιρεία διαπραγματεύεται με τα κινεζικά ναυπηγεία China State Shipbuilding Corp (CSSC) και China Shipbuilding Industry Corp (CSIC) και σε περίπτωση που επιτευχθεί

Από το 2008 μέχρι τις αρχές του 2010 είχαν επενδυθεί συνολικά περί
που 57 δισ. δολάρια για πλοία εμπορευματοκιβωτίων.συμφωνία από τιε διαπραγμα- τεύσειε οι ναυπηγήσειε θα χρηματοδοτηθούν από την κινεζική τράπεζα Export-Import Bank o f China.Σημαντική παρουσία στον κλάδο των πλοίων μεταφοράε εμπορευματοκιβωτίων καταγρά-

φουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι Ελληνεε εφοπλιστέε, οι οποίοι από την αρχή του 2011 έχουν παραγγείλει 40 και πλέον πλοία μεταφοράε εμπορευματοκιβωτίων, συνολικήε α- ξίαε 2 δισ. δολαρίων.
ΝΙΚΟΙ ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑΑ ύξη σ η  2,8% στον τζίρο της βιομηχανίας
Αύξηση 2,8% κατέγραψε ο Δείκτηε Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο 2011, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2010. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικόε Δείκτηε Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριαε και εξωτερικήε αγοράε) του μηνόε Αυγούστου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 2,8%, έναντι αύξησηε 19,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτουε 2ι προε το 2009.0  μέσοε Γενικόε Δείκτηε του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2009 - Αυγούστου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 8,2%, έναντι μείωσηε 2,0% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.Τον ίδιο μήνα ο Δείκτηε Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία μειώθηκε κατά 1,9% τον Αύγουστο 2011, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2010. Συγκεκριμένα, ο Γενικόε Δείκτηε Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριαε και εξωτερικήε αγοράε) του μηνόε Αυγούστου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2010, παρουσίασε μείωση κατά 1,9%, έναντι αύξησηε 21,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτουε 2010 προε το 2009.
Δύο
νέα καταθετικά προϊ
όντα με ελκυστικά ε 
πιτόκια δημιούργησε 
η Ελληνική Τράπεζα. 
Πρόκειται για το 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΞιιρθφΙυε 6», που α
ποτελεί προθεσμιακή 
κατάθεση 6 μηνών για 
ποσά κατάθεσης από 
30.000 ευρώ, με κλι
μακούμενο κάθε μήνα 
επιτόκιο έως 7,00%.
Η συνολική μεικτή α
πόδοση με μηνιαίο α- 
νατοκισμό ανέρχεται 
στο 5,50% και διατί
θεται έως το τέλος 
Δεκεμβρίου 2011. 
Αντίστοιχα το «Σχε
διάζω το αύριο» απο
τελεί καταθετικά λο
γαριασμό για παιδιά 
ηλικίας μέχρι 13 ετών, 
που προσφέρει επιτό
κιο 2,80% -ανεξαρτή
τως του ποσού της κα
τάθεσης- καθώς και 
προνομιακή τιμολόγη
ση στην ασφάλεια ζω
ής του γονέα.

Εγκαίνια από Media Markt και Κωτσόβο"
Αύο μεγάλοι näheres in s  üYopäs ηλεκτρικών ειδών -η Κωτσόβο- λοε και η Media Markt- πραγματοποίησαν χθεε εγκαίνια στα δύο νέα υπερκαταστήματά rous. Ετσι, το νέο μεγάλο κατάστημα rns Κωτσόβσλθ5 άνοιξε χθεε ris nöpres του για rous καταναλω- τέε στο εμπορικό πάρκο Smart Park στα Σπάτα δίπλα στο εκ- πτωτικό χωριό McArthurGlen. Το κατάστημα εκτείνεται σε 2.900 τ.μ.Την ίδια στιγμή, η  Media Markt αποκτά το τρίτο σημείο πώ ληση στην ευρύτερη περιοχή rns Θεσσαλονίκηε και συγκεκριμένα στην περιοχή rns Σταυρούποληε. Είναι το πρώτο κατάστημα Saturn το οποίο με- τατρέπεται σε Media Markt, στο πλαίσιο rns ευρυτερηε στρατη- 
YiKhs αναδιάρθρωσή rns εται- ρείαε στην εγχώρια αγορά που υπαγορεύτηκε και από την αποχώρηση rns ομογάλακτα Saturn από την Ελλάδα. Καταλαμβάνει χώρο συνολικήε έκτασηε 4.000 τ.μ., με 300 θέσειε parking.

Καταναλώσαμε περισσότερο βιομηχανοποιημένο ψωμί
Αύξηση παρουσίασε η εγχώρια κατανάλωση ψωμιού για τοστ, παραδοσιακών παξιμαδιών και κριτσινιών το 2010. Ε π ίσ α  διαχρονική αύξηση εμφάνισε η συνολική εγχώρια κατανάλωση βιομηχανοποιημένου ψωμιού το διάστημα 1995 - 2010, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολήε 5%, σύμφωνα με έκθεση τ α  ΚΑΡ, η οποία επ ίσα διατηστώ’ σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στα παμ δοσιακά παξιμάδια και τα κριτσίνια, όπωε ε π ίσ α  και ότι μικρόε αριθμόε επιχειρήσεων καλύπτει το μεγαλύτερο μέροε τηε εγχώριαε ζή τ η σ α  τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων.Ο παραγωγικόε τομέαε των τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων απαρτίζεται από λίγε5 μεγάλου μεγέ- θ ο α  επ ιχειρήσει και από αρκετέε επ ιχειρήσει μι- κρομεσαίου μ εγ έθ ο α , ορισμένεε εκ των οποίων έχουν επεκτείνει τα τελευταία χρόνια το δίκτυο πωλήσεών τουε σε αρκετέε περιοχέε τηε επικράτειαε, ενώ οι υπόλοιπεε δραστηριοποιούνται κυρίωε στην τοπική αγορά.
Η λεκτρονικό π α ιχνίδι από Ελληνα δημιουργό
Το ελληνικής δημιουργίαε ηλεκτρονικό παιχνίδι στρα- τηγικήε «Command: Modem Air/Naval Operations» πρόκειται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο ευρύ κ νό το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στον χώρο τηε Ελληνα, μερικανικήε Ενωσηε. Η παρουσίαση του παιχνιδιού στρα- τηγικήε, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα εργαλείο εξομοίωσηε αεροπορικών και ναυτικών επιχειρήσεων, αναπαριστά ιστορικέε και υποθετικέε επιχει- ρήσειε από την αυγή τηε ψυχροπολεμικήε εποχήε (1946- 47) έωε και το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Γι’ αυτό απευθύνεται και σε επαγγελματίεε του χώρου τηε άμυναε, για πειραματισμό σχετικά με νέα αμυντικά συστήματα και τακτικέε, καθώε και υπολογισμό αναγκών υπο- στήρίξηε (logistics) επιχειρήσεων. Επιτρέπει την εξο- μοίωση καταστάσεων τόσο «κλασικών» συμβατικών πολεμικών επιχειρήσεων όσο και δράσεων εν καιρώ ειρήνηε ή χαμηλήε έντασηε (ειρηνευτικέε αποστολέε, αντιμετώπιση πειρατείαε, καταπολέμηση τρομοκρατίαε κ.λπ.). Ο δημιουργόε του, Δημήτρηε Δρανίδηε, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα από τιε 9 π.μ. έωε 4 μ .μ ., στη διάρκεια τηε εκδήλωσηε «Serious Games Showcase & Best Practices 2011».


