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Οι απώλειες 
ίων ελληνικών 
τραπεζών από 
τη συμμετοχή 

στο πρόγραμμα 
ανταλλαγής 

ομολόγων1

Eurobank EFG Alpha Bank Τράπεζα Πειραιώς ATE Bank T.T. Τράπεζα
Κύπρου

Attica
Bank

664 538 830 836 565 20s 274

Emporiki Geniki 
Bank Bank

52,8 71,4 80,6

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου
Martin

Popular Bank
ΠΗΓΗ: Αποτελέσματα τραπεζών α ' εξαμ. 2011 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαχειρίσιμο ένα haircut κοντά 
στο 30%, λένε οι τραπεζίτες
Μεγαλύτερη αύξηση στο P SI θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα

^ ’/ΓΙΑΝΝΗ Π ΑΠΑΛΟ ΓΙΑΝΝΗ

Με αγωνία περιμένουν οι επιτελείε των εγχωρίων τραπεζών τη διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση των όρων του σχεδίου ανταλλαγήε ελληνικών ομολόγων: το μέγεθοε τηε αύξησηε του «κουρέματοε» (haircut) θα καθορίσει την επόμενη ημέρα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, η αγωνία αφορά t o u s  μετόχουε των τραπεζών και όχι t o u s  καταθέτεε (ή δανειολήπτεε), καθώε η σταθερότητα του εγχωρίου χρηματοπιστωτικού συστήματο5 είναι διασφαλισμένη από το ευρωσυστημα.Το κρίσιμο ζήτημα είναι μέχρι ποιο σημείο αντέχουν οι τράπεζεε. Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι ένα haircut κοντά στο 30% θα μπορούσε υπό προϋποθέσειε να είναι διαχειρίσιμο. Αντίθετα, αν το haircut ξεπεράσει το 30%, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν και κάθε αύξηση του haircut θα επιφέρει εκ- θετικέε απώλειεε στιε τράπεζεε και αναπόδραστα θα οδηγήσει τιε περισσότερεε στο Ταμείο Χρημα- τοπιστωτικήε Σταθερότηταε (ΤΧΣ).Αν και οι Γερμανοί, ο ισχυρότε- ροε πόλοε στην Ευρωζώνη, πιέζουν για μια μεγάλη αύξηση του haircut, αναλυτέε εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι τελικά η έκβαση θα είναι θετική καθώε -όπωε τονίζουν- ένα επιθετικό haircut θα δημιουργούσε περισσότερουε κινδύνουε απ’ όσα προβλήματα θα έλυνε. Χθεε το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη, που συντόνισε το International Institute o f Finance (IIF), όπου συζητήθηκε το ζήτημα τηε αναθεώρησηε των όρων του PSI και των επιπτώσεων. Στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι οι διαπραγμα- τ"ύσειε για τη συμμετοχή του ι- :ικού τομέα στην εθελοντική ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, καθώε πρόκειται για εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα με πολ- λέε τεχνικέε πτυχέε.Υπογραμμίζουν ότι η αύξηση του «κουρέματοε» στο PSI στερείται οικονομικού νοήματοε, καθώε
Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη, που συντόνισε το 
International Institute of Finance (IIF), όπου συζητήθηκε το ζήτημα της ανα
θεώρησης των όρων tou PSI και των επιπτώσεων. Στη φωτογραφία, ο πρόε
δρος του IIF Γιόζεφ Ακερμαν.

θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα (και ειδικά στην Ελλάδα), ενώ περιορισμένη θα ήταν η επίδραση στην ανακούφιση του χρέουε.Την αντίθεσή του σε ένα «κούρεμα» τηε τάξηε του 50% ή περισσότερο στα ελληνικά ομόλογα που μετέχουν στο πρόγραμμα ανταλ- λαγήε του ιδιωτικού τομέα εξέ- φρασε χθεε ο ΣΕΒ. Οπωε σημειώνεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου: «Ενα κούρεμα τηε τάξηε του 50% ή περισσότερο, που προτεί- νεται και διερευνάται τούτεε τιε η- μέρεε από διαφόρουε κύκλουε θα έχει μικρή επίπτωση στην απομεί- ωση του καθαρού ελληνικού χρέουε -ό χι μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπει η συμφωνία τηε 2Ins Ιου-
Την αντίθεσή του 
σε απομείωση 
της τάξης του 50% 
ή περισσότερο 
εξέιρρασε χθες ο ΣΕΒ.λίου- ενώ θα έχει επαχθείε συνέ- πειεε για την εθνική οικονομία -  την ανάπτυξη, τιε επενδύσειε, την προ- σωπική περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Επιπλέον, θα δοκιμαστεί σκληρά η σταθερότητα του πανευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού συστήματοε και η ήδη σοβούσα ύφεση και κρίση εμπιστοσύνηε στην Ευρώπη θα λάβει ανησυχητικέε διαστάσειε».«Μέχρι και την ύστατη αυτή ώρα», τονίζει ο ΣΕΒ, «η Ελλάδα πρέπει να δώσει τη μάχη για να αποτρέψει το σενάριο ενόε κουρέματοε του χρέουε που θα αποκλίνει πολύ από τουε όρουε τηε συμφωνίαε τηε 21ηε Ιουλίου. Ενα κούρεμα τηε τάξηε του 50% θα κάνει μεγάλο κακό στην Ελλάδα και θα βάλει σε μεγάλο κίνδυνο την ίδια την Ευρώπη. Η έξοδοε από την κρίση τόσο τηε Ελλάδαε όσο και τηε Ε.Ε. προϋποθέτει έ- μπρακτεε αποδείξειε ευρωπαϊκήε ε- νότηταε και αλληλεγγύηε, καθώε και κατανόησηε των κοινωνικών προ-

βλημάτων που έχουν ήδη δημιουρ- γηθεί σχεδόν σε όλεε τιε χώρεε τηε Ευρώπηε. Σε κάθε περίπτωση, πά- ντωε, η εφαρμογή των μέτρων δη- μοσιονομικήε προσαρμογήε και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται παραμένει αναγκαία συνθήκη για τη σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών τηε χώ- ραε και την προώθηση τηε ανά- καμψηε τηε εγχώριαε οικονομίαε». Είχε προηγηθεί η παρέμβαση του προέδρου τηε Τράπεζαε Πειραιώε κ. Μιχάλη Σάλλα την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίοε υπογράμμισε ότι ακόμα κι αν το εθελοντικό «κούρεμα» φθάσει στο 50%, τότε θα ο- δηγούμασταν σε μία επιπλέον μείωση του δημοσίου χρέουε κατά 20 έωε 25 δισ. ευρώ περίπου, σε πα- ρούσεε αξίεε, και όχι κατά 180 δισ. ευρώ, που πολλοί πιστεύουν.Πέραν του κουρέματοε στο PSI, οι εγχώριεε τράπεζεε έχουν να αντιμετωπίσουν και τα αποτελέσματα τηε διαγνωστικήε μελέτηε τηε BlackRock για την ποιότητα των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών. Αν και αρχικά η είδηση τηε έλευσηε τηε BlackRock είχε προκαλέσει πανικό, καθώε πολλοί έσπευσαν να προκαταβάλουν ότι τα αποτελέσματα τηε διαγνωστικήε θα ήταν ανάλογα των αποτελεσμάτων των ιρλανδικών τραπεζών, πλέον επικρατεί σχετική ηρεμία. Οπωε προκύπτει από τουε ελέγχουε του αμερικανικού οίκου, ή κατάσταση των εγχωρίων τραπεζών είναι σημαντικά καλύτερη των ιρλανδικών (διαπίστωση μάλλον αναμενόμενη, δεδομένου ότι στην Ιρλανδία ο τραπεζικόε τομέαε ήταν αυτόε που προκάλεσε την κρίση, ενώ στην Ελλάδα η κρίση είναι δημοσιονομική). Το ότι οι ελ- ληνικέε τράπεζεε αποφεύγουν τα χειρότερα δεν σημαίνει βέβαια ότι ο... λογαριασμόε θα είναι μηδενικόε. Οι τράπεζεε θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια για τη θωράκιση των ισολογισμών τόσο λόγω BlackRock όσο και PSI και οι τελικέε κεφαλαια- κέε απαιτήσειε δεν θα είναι διόλου ευκαταφρόνητεε.
jpapadogiannls@kathimerinl.gr

Παρέμβαση 
Λ.Παηαδήμου

Τους σημαντικούς κινδύνους για 
την Ελλάδα αλλά και ευρύτερα 
για την Ευρωζώνη, σε ενδεχόμε
νη αναδιάρθρωση των χρεών της 
χώρας μας, υπογραμμίζει σε άρ
θρο του στους Financial Times ο 
κ. Λουκάς Παπαδήμος, πρώην α
ντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας και σύμβουλος 
του πρωθυπουργού. 0  κ. Παπα
δήμος ζητεί να σταματήσει η πίε
ση προς την Ελλάδα για την ανα
διάρθρωση των υποχρεώσεών 
της, υπογραμμίζοντας ότι τα πιθα
νά οφέλη από την ανακούφιση 
του χρέους θα είναι πολύ μικρό
τερα από ό,ΐΐ υποστηρίζεται, ενώ 
η διαδικασία εμπεριέχει σημαντι
κούς κινδύνους όχι μόνο για τη 
χώρα αλλά συνολικά για το ευρω- 
σύστημα. Τα οφέλη μιας αναδιάρ
θρωσης χρέους ενός κράτους της 
Ευρωζώνης, τονίζει ο κ. Παπαδή
μος, εξαρτώνται από την κατανο
μή των πιστωτών και την ικανότη
τά τους να απορροφήσουν τις ζη
μίες χωρίς να καταφύγουν σε κυ
βερνητική υποστήριξη. Στην περί
πτωση της Ελλάδας, σημειώνει, 
το 30% του χρέους (η ονομαστι
κή αξία του οποίου στο τέλος Ιου
λίου ήταν 366 δισ. ευρώ) ανήκει 
σε Ελληνες, κυρίως τράπεζες, α
σφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
ταμεία. Ενα σημαντικό «κούρε
μα» του χρέους θα οδηγούσε 
τους οργανισμούς αυτούς σε ανα
ζήτηση κρατικής βοήθειας (ακυ
ρώνοντας έτσι το όφελος από τη 
μείωση του χρέους). Παράλληλα, 
οι απώλειες των νοικοκυριών αλ
λά και των επιχειρήσεων εκτός 
του χρηματοοικονομικού τομέα 
θα έπλητταν την οικονομική δρα
στηριότητα και κατ’ επέκταση τα 
φορολογικά έσοδα. Επιπλέον, με
γάλο μέρος του ελληνικού χρέ
ους είναι στην κατοχή θεσμικών 
φορέων (ΔΝΤ, ΕΚΤ κ.ά.) και τυχόν 
σημαντική απομείωση των δανεί
ων αυτών επίσης θα απαιτούσε 
την παρέμβαση των κυβερνήσε
ων για την ενίσχυσή τους. Για σει
ρά λόγων οι φορείς αυτοί δεν 
μπορούν να επιβαρυνθούν με το 
κόστος μιας αναδιάρθρωσης.
Ετσι, μόνο το 40% του χρέους 
βρίσκεται στην κατοχή ξένων ι
διωτών επενδυτών και ένα «κού
ρεμα» της τάξης του 50% θα ο
δηγούσε σε μείωση του συνολι
κού κόστους μόνο κατά 20%. Ενα 
τέτοιο «κούρεμα» θα απελευθέ
ρωνε μεγάλους κινδύνους.Κούρεμα της αξίας των ομολόγων 50% ή 60% προτείνει η τρόικα

Του ΣΟΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Σε δραματική αλλαγή των προβλέψεων για την πορεία τηε ελληνικήε οικονομίαε την επόμενη δεκαετία προχώρησε η τρόικα, ώστε να κα- ττίσει μία πιο ρεαλιστική έκθε- . βιωσιμότηταε για το ελληνικό χρέοε. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι για να καταστεί διατηρήσιμο το ελληνικό χρέοε θα απαιτηθεί ο συνδυασμόε ενόε νέου πολύ πιο φιλόδοξου πακέτου στήριξηε από την Ευρωζώνη (μπορεί να φτάσουν οι ανάγκεε για νέα δάνεια ακόμα και στα 444,1 δισ. ευρώ) και ενόε νέου πολύ πιο φιλόδοξου προ- γράμματοε συμμετοχήε του ιδιωτικού τομέα (το «κούρεμα» μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 50% ή 60% χωρίε να αποκλείεται ακόμα και μεγαλύτερο ποσοστό). Σύμφωνα με την έκθεση τηε τρόι-

καε, που έχει στη διάθεσή τηε η  «Κ» και παρουσιάστηκε χθεε στο Eurogroup, έχει αλλάξει άρδην το βασικό σενάριο για την πορεία τηε ελληνικήε οικονομίαε. Εχουν γίνει εκτιμήσειε που φτάνουν πλέον έωε το 2030 για να «εντοπιστούν πλήρωε» όλεε οι παράμετροι τηε δυ- ναμικήε τηε ανάπτυξηε και των αναγκών χρηματοδότησηε τηε Ελλάδαε, ενώ αναφέρεται ξεκάθαρα ότι με τιε νέεε παραδοχέε οι α- γορέε θα ανοίξουν ξανά τιε πόρτεε τουε στην Ελλάδα το 2021.Στο πλαίσιο αυτό, η τρόικα έχει επεξεργαστεί και δΰο σενάρια για μεγαλύτερο «κούρεμα» τηε αξίαε των ελληνικών ομολόγων:1. Για να μειωθεί το χρέοε σε επίπεδα ελαφρώε υψηλότερα του 120% του ΑΕΠ στο τέλοε του 2020, θα πρέπει να προχωρήσει ένα «κούρεμα» 50% στην αξία των υ

φιστάμενων ομολόγων που κατέχουν οι ιδιώτεε επενδυτέε. Να σημειωθεί ότι τα νέα ομόλογα θα έχουν μέσο επιτόκιο 6% και δεν θα υπάρχουν εγγυήσειε. Ταυτόχρονα θα απαιτηθούν και νέα δάνεια από την Ευρωζώνη ύψουε 113,5 δισ. ευρώ για να καλυφθούν οι χρηματο- δοτικέε ανάγκεε τηε χώραε.
2. Για να επιτευχθεί ταχύτερη μείωση του χρέουε, όπωε για παράδειγμα να υποχωρήσει στο 110% του ΑΕΠ το 2020, θα πρέπει το «κούρεμα» να ανέλθει στο 60% και τα νέα δάνεια από την Ευρωζώνη στα 109 δισ. ευρώ.Αξίζει να σημειωθεί ότι στα σενάρια αυτά δεν έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη τηε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπωε αναφέ- ρεται στην έκθεση τηε τρόικαε. Πά- ντωε, εάν δεν αλλάξουν οι όροι του PSI και του «κουρέματοε» των ελ

ληνικών ομολόγων, τότε στο αναθεωρημένο βασικό σενάριο τηε τρόικαε που φτάνει μέχρι και το 2030, το δημόσιο χρέοε αναμένεται να ανέλθει στο 186% του ΑΕΠ το 2013 και να υποχωρήσει μόλιε στο 152% του ΑΕΠ το 2020. Το χαμηλότερο σημείο του θα είναι το 2030, όταν το δημόσιο χρέοε προ- βλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 130% του ΑΕΠ.Πέραν αυτών, είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή όλων των βασικών παραδοχών που είχαν γίνει για την πορεία τηε ελληνικήε οι- κονομίαε από τώρα έωε το 2020. Σύμφωνα με τιε νέεε εκτιμήσειε τηε τρόικαε, το βασικό σενάριο για την εξέλιξη των κυριότερων μεγεθών τηε ελληνικήε οικονομίαε τα επόμενα χρόνια προβλέπει:
1. ΑΕΠ: Η ανάπτυξη θα είναι κατά 7,3% χαμηλότερη από ό, τι

προβλεπόταν το 2020. Φέτοε η ύφεση θα φτάσει στο 5,5%, το 2012 στο 2,9% και μετά θα ξεκινήσει η ανάκαμψη. Το 2013 και το 2014 θα σημειωθούν ρυθμοί ανάπτυξηε 1,3% κατ’ έτοε και κατά 2,8% στην περίοδο 2015-2020. Για το διάστημα 2021-2030 ο κατ’ έτοε ρυθμόε ανάπτυξηε θα ανέλθει στο 1,7%.
2. Αποκρατικοποιήσεις: Τα έσοδα θα είναι κατά 20 δισ. ευρώ χαμηλότερα και ο στόχοε πλέον δεν θα αφορά το τέλοε του 2015, αλλά το τέλοε του 2020. Επίσηε, στα έσοδα από ιδιωτικοποιήσειε περιλαμβάνονται και προσδοκώμενα έσοδα 16 δισ. ευρώ από την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών που θα κρατικοποιηθούν μέσω τηε ένταξήε τουε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτι- κήε Σταθερότηταε (ΤΧΣ). Ετσι, αντί για στόχο 66 δισ. ευρώ έωε το 2015 (50 δισ. ευρώ που προβλεπό-

ταν και άλλα 16 δισ. ευρώ από τιε τράπεζεε), ο νέοε στόχοε είναι 46 δισ. ευρώ έωε το 2020.
3. Δημοσιονομική προσαρμογή:Οι ποσοτικοί στόχοι παραμένουν ωε έχουν όσο διαρκεί το Μνημόνιο (έωε τα μέσα του 2013). Ωστόσο, η δημοσιονομική προσπάθεια θα γίνει πιο ήπια και το έλλειμμα δεν θα πέσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ πριν από το 2020.
4. Επάνοδος στις αγορές: Ακόμα και εάν εφαρμοστεί το PSI βάσει τηε συμφωνίαε τηε 21ηε Ιουλίου, τότε η τρόικα υποθέτει ότι για να επα- νέλθει η Ελλάδα στιε αγορέε θα απαιτηθούν τρία χρόνια θετικών ρυθμών ανάπτυξηε, τρία χρόνια πρωτογενών πλεονασμάτων και να πέσει το δημόσιο χρέοε κάτω από το 150% του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η χρηματοδότηση από τιε αγορέε θα είναι εφικτή το 2021.
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Τα στελέχη της τρόικας 
εγκαθίστανται μόνιμα στην ΑθήναΟι αστοχίες στην εφαρμογή του προγράμματος οδηγούν σε στενότερη επιτήρηση

Τη μόνιμη εγκατάσταση τηε τρόικ α  στην Αθήνα αναμένεται να αποφασίσει η  σύνοδοε κορυφήε τη ν Κυριακή ή  τη ν Τετάρτη, δεδομένου ότι η  κυβέρνηση έχει αποδείξει πλέον ότι δεν μπορεί να υλοποιήσει τιε μετα ρρυ θ μ ίσ ει που έχουν συμφωνηθεί ούτε να επιτύχει τη δημοσιονομική προσαρμογή.Σύμφωνα με πληροφορίεε, η 
'  τρόικα είναι έτοιμη να εγκατασταθεί στην Αθήνα για τον σκοπό αυτόν και περιμένει την εντολή από την Ευρωζώνη και την τυπική πρόσκληση από την πλευρά τηε Ελλάδαε. Το σχέδιο προβλέπει τη μόνιμη εγκατάσταση στελεχών τηε τρόικαε στο υπουργείο Οικονομικών. Θα έχουν ρόλο συμβούλου του υπουργού και θα α- ναφέρονται στο γραφείο του πρω-

Θα έχουν ρόλο 
συμβούλου ίου 
υπουργού και 
θα αναφέρονται 
στο γραψείο του 
πρωθυπουργού, 
καθώς και στην τρόικα.

θυπουργού, καθώε και στην τρόικα. Πάντωε, υπήρχαν και προτά- σειε για τη δημιουργία ενόε κεντρικού διευθυντηρίου από πλευ- ράε τρόικαε που θα εποπτεύει την ελληνικό οικονομία, αλλά φαίνεται πωε έχουν μείνει στο «συρτάρι», αφού κάτι τέτοιο θα ανή- γειρε έντονεε πολιτικέε και κοι- νωνικέε αντιδράσειε.Επί τηε ουσίαε, η νέα και μόνιμη αποστολή θα «συμπληρώσει» με ακόμα περισσότερα στελέχη τα τεχνικά κλιμάκια που ήδη βρίσκονται στην πρωτεύουσα και δουλεύουν σε διάφορα υπουργεία και υπηρεσίεε (στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτουε, στον φορολογικό μηχανισμό κ.λπ.).Το πλέον πιθανό είναι τα νέα κλιμάκια να βρεθούν κάτω από τον έλεγχο τηε ομάδαε δράσηε (task force) τηε Κομισιόν, που έχει ήδη πιάσει δουλειά και τελεί υπό την καθοδήγηση του κ. X . Ράιχενμπαχ, ενώ και ο ρόλοε του ίδιου του κ.

Ράιχενμπαχ αναμένεται να αναβαθμιστεί.Πέρα από την καθαρή αποτυχία τηε κυβέρνησηε να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα, το σχέδιο στε- νότερηε επιτήρησηε τηε ελληνι- κήε οικονομίαε έχει διατυπωθεί με ξεκάθαρο τρόπο ακόμα και από την ίδια τη Γερμανίδα καγκελάριο, Αγκελα Μ έρκελ.Παράλληλα, προ μηνόε και ο υ- πουργόε Οικονομικών Ευ. Βενι- ζέλοε είχε αναφερθεί στο θέμα, υ- ποστηρίζονταε ότι θα ήταν καλύτερο να βρίσκεται μόνιμα η  τρόικα στην Αθήνα για να αποφεύγονται παρεξηγήσειε με το πότε έρχεται και πότε αποχωρεί κατά τη διάρκεια των ελέγχων που διενεργεί. Σχετικέε ανακοινώσειε αναμένονται όταν θα δρομολογηθούν και οι τελικέε αποφάσειε για το νέο πακέτο στήριξηε τηε Ελλάδαε.Στην πράξη, τα στελέχη τηε τρόικαε που θα έρθουν στην Αθήνα θα πρέπει να έχουν γνώση τηε ελληνικήε πραγματικότη- ταε και θα αναλάβουν ενεργό ρόλο τόσο στον τομέα τηε δημο- σιονομικήε διαχείρισηε όσο και στο μεταρρυθμιστικό κομμάτι, με έμφαση σε πρώτη φάση τη δημόσια διοίκηση.Τα δεδομένα, όμωε, δεν είναι υπέρ τηε ελληνικήε πλευράε. Στο προσχέδιο τηε έκθεσηε τηε Κομισιόν για την αξιολόγηση τηε Ελλάδαε το τελευταίο τρίμηνο υπάρχουν 28 «κίτρινεε κάρτεε» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σημαντικότερεε αφορούν το ότι τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου προ- γράμματοε δεν εφαρμόστηκαν πλήρωε, με αποτέλεσμα να υποαποδίδουν και να οδηγηθεί η κυβέρνηση στη λήψη των νέων μέτρων, χωρίε ωστόσο και αυτά να εξασφαλίζουν τη μείωση του φετινού ελλείμματοε εντόε των στόχων. Επίσηε, εκτόε στόχου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:- οι αποκρατικοποιήσει (ο νέσε ετήσιοε στόχοε ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ αντί 5 δισ. ευρώ),- ο προγραμματισμόε για το κλείσιμο ή  τη συγχώνευση ή  τη συρρίκνωση των δημόσιων φορέων,- η μεταρρύθμιση τηε δημόσιαε διοίκησηε.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

ο πρώτος 
έλεγχος

Τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης της ελληνικής 
οικονομίας από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εν όψει της 6ης δόσης

φ  Μερική ( :  Καθυστε- Δεν είναι Σε φ Δεν έχει
υλοποίηση ρήσεις ακόμα διαθέσιμη εξέλιξη γίνει

Δράση Επίδοση Παρατηρήσεις

1 Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα • Κάποια μέτρα δεν αποδίδουν τα 
αναμενόμενα

2 Εκτέλεση προϋπολογισμού • Παρά τα νέα μέτρα, αναμένεται το 
έλλειμμα  του 2011 να μην επ ιτευχθεί

3 Αποκρατικοποιήσεις 0  στόχος για το 2011 υποχωρεί στο 
1,7 δισ. ευρώ από 5 δισ. ευρώ

4  Γενική Γραμματεία Ακινήτων Εχει συσταθεί, αλλά δεν είναι λειτουργική

Κλείσιμο - συγχώνευση - 
συρρίκνωση δημοσίων οργανισμών •

Δεν επιτυγχάνεται ο στόχος εξοικονόμησης 
από τα όσα έχουν αποφασιστεί

6 Εργασιακή εφεδρεία • Οι κανόνες αποχώρησης δεν έχουν 
ακόμα εγκριθεί

7 Κλείσιμο 200 εφοριών Για τεχνικούς λόγους θα προχωρήσει το 
κλείσ ιμο 31 εφοριώ ν

8 Εθνικό Φορολογικό Σύστημα Μετατίθετα ι γιο ία  τέλη ίο υ  έτους

η Αποπληρωμή υποχρεώσεων 
- του Δημοσίου •

Ανέρχονται στα 6,5 δισ. ευρώ  στα τέλη 
Αυγούστου και προστέθηκε άλλο 1,2 δισ. 
ευρώ από χρέη των νοσοκομείων στο 
οκτάμηνο Ιανουάριου - Αυγούστου 2011

ι π  Δημιουργία γενικών οικονομικών 
111 διευθύνσεων σε κάθε υπουργείο •

θα είνα ι έτο ιμες στα τέλη  Νοεμβρίου, 
αντί του Σεπτεμβρίου

17 Μεταρρύθμιση Δημόσιας 
31 διοίκησης Φ Η μελέτη  του ΟΟΣΑ είνα ι έτο ιμη  και 

πρέπει να αξιοποιηθεί

, η  Εφαρμογή του κανόνα 
12 της μιας πρόσληψης για κάθε 

1 0  αποχωρήσεις το 2 0 1 1
•

Το 2011 θα έπρεπε να προσληφθούν έως 
5.333 υπάλληλοι και το πρώτο εξάμηνο 
έχουν προσληφθεί 10.862 υπάλληλοι

1  τ  Αναλογιστική μελέτη για το 
1  ̂ σύστημα επικουρικής ασφάλισης i l l
7  λ Εκσυγχρονισμός 
1π Συστήματος Υγείας • Κάποια μέτρα θα έπρεπε να έχουν γ ίνει 

μέχρι τον Ιούλιο

15 Χρήση γενόσημων φαρμάκων • Πρέπει να ληφθούν κι άλλα μέτρα

■ , / Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
10 Σταθερότητας • Δεν έχ ε ι σ τελεχω θεί πλήρως ακόμα 

(κυρίως τα χαμηλότερου βαθμού στελέχη)

7 τ Απελευθέρωση κλειστών 
1 ' επαγγελμάτων •

Δεν έχουν προχωρήσει όλες οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις για την πλήρη 
απελευθέρωση των επαγγελμάτων

Μελέτες για τη συμβολή του 
18 τουρισμού και του εμπορίου 

στην οικονομία · ·
θα έπρεπε να ήταν έτο ιμες από 
τον Ιούλιο

7 0  Σχέδιο για την άρση των εμποδίων 
στην επιχειρηματικότητα • Το σχέδιο δεν ανταποκρίθηκε 

στις απαιτήσεις της Κομισιόν

Απελευθέρωση τουριστικών 
211 πούλμαν •

Εχει περάσει νόμος, αλλά αναμένεται 
και δεύτερος

Μηδενισμός ελλείμματος 
21 ΤΡΑΙΝΟΣΕ για να προχωρήσει 

η αποκρατικοποίησή του •
Είναι απίθανο να συμβεί πριν από 
τα τέλη  του έτους

2 2 Απελευθέρωση αγοράς λιγνίτη •
θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως 
τα τέλη του δεύτερου τριμήνου

7 2  Διαχείριση υδροηλεκτρικών 
2-5 αηό ανεξάρτητη εταιρεία • θα έπρεπε να έχ ε ι υλοποιηθεί 

μέχρι το τέλος Ιουλίου

Η κυβέρνηση ορίζει τους τομείς 
2 4  που θα απλοποιήσει και θα 

κωδικοποιήσει τη νομοθεσία •
θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως 
τον Ιούλιο

γ Αναβάθμιση εκπαιδευτικού 
συστήματος •

Δεν έχ ε ι υποβληθεί χρονοδιάγραμμα 
δράσεων

Αναμόρφωση του συστήματος 
20 δικαιοσύνης • Δεν ε ίχε  υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο 

σχέδιο έω ς τα τέλη Ιουλίου

7 7 Η κυβέρνηση δημιουργεί επιτροπή 
2 / για τον συντονισμό της τεχνικής 

βοήθειας από την Κομισιόν •
Επρεπε να έχ ε ι δημιουργηθεί έως 
τα τέλη  Ιουλίου

7 ο Ανακοίνωση μηνιαίων στοιχείων 
2 ο  για την εξέλιξη του προσωπικού 

στο Δημόσιο • Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕ.Ε.: Κατάργηση δημοσίευσης ισολογισμών
Η μη κατάργηση τηε υποχρέωσηε δη- μοσίευσηε των ισολογισμών και γενικότερα των εταιρικών δημοσιεύσεων στα έντυπα MME αποτελεί τη βασική αιτία που η τρόικα επέστρεψε στον υπουργό Ανάπτυξηε, Ανταγωνιστικότηταε και Ναυτι- λίαε το Σχέδιο για μια Φιλική Επιχειρηματικά Ελλάδα. Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, το συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ έχει επανειλημμένωε προαναγγελθεί από τον κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, δεν έχει ακόμη πα- ρουσιασθεί δημοσίωε.Ειδικότερα, όπωε αναφέρεται

στο προσχέδιο αξιολόγησηε τηε ελληνικήε οικονομίαε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «το σχέδιο το οποίο αξιολογήθηκε από τιε υπηρεσίεε τηε Κομισιόν δεν ανταπο- κρινόταν στην απαίτηση τηε α- πλοποίησηε και μείωσηε του κό- στουε που αφορά στιε υποχρεώσειε δημοσιεύσεων των εταιρειών, κάτι που αποτελεί χρόνιο αίτημα τηε επιχειρηματικήε κοινότηταε».Μάλιστα, σε άλλο σημείο του προσχεδίου αξιολόγησηε, η συγκεκριμένη υποχρέωση που αποκαλύπτεται ότι έχει αναλάβει το υ

πουργείο Ανάπτυξηε αποτελεί βασικό στοιχείο του Σχεδίου για μια Φιλική Επιχειρηματικά Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι όταν πριν από μερικούε μήνεε τέθηκε το ζήτημα αυτό, τόσο από την επιχειρηματική κοινότητα όσο και στο Κοινοβούλιο, το υπουργείο Ανάπτυξηε είχε παραπέμψει το θέμα σε νομοσχέδιο τηε κυβέρνησηε για τον Τύπο.Το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο επεξεργάζονται οι υπηρεσίεε του υπουργείου Ανάπτυξηε σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, θα περιλαμβάνει μέτρα με τα οποία θα

απαλείφονται 70 εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Αν και κατά καιρούε έχουν διαρρεύσει κάποι- εε από τιε δράσειε αυτέε, δεν είχε γίνει γνωστό ότι θα περιλαμβάνει ρύθμιση για τουε ισολογισμούε. Αξίζει, τέλοε, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με όσα αναφέρει η Κομισιόν στην αξιολόγησή τηε, τουλάχιστον μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου το υπουργείο δεν είχε καταλήξει ποιεε ακριβώε δρά- σειε θα συμπεριλάβει τελικά στο σχέδιο.
Δ. ΜΑΝΙΦΑΒΑ

σιο έλλειμμα 
και σιο χρέος
Σ ιο  10,6% του ΑΕΠ και σ ιο
144,9% του ΑΕΠ επ ιβεβα ίω 
σε χθες η Ευρωπαϊκή Στατι
στική Υπηρεσία (Eurostat) 
ότι δ ιαμορφώθηκαν πέρυσι 
το έλλειμμα  και το χρέος 
αντίστοιχα. Λίγες ημέρες 
μετά την ανακοίνωση από 
την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) των ίδιων 
αριθμών, η Eurostat με την 
ανακοίνωσή της ενέκρ ινε τα 
στατιστικά στοιχεία της 
Ελλάδας και μάλιστα χωρίς 
να διατυπώνει επ ιφυλάξεις. 
Παράλληλα, η Eurostat ενέ- 
κρινε και την αναθεώρηση 
των δημοσιονομικών στο ιχεί
ων για το 2008 και το 2009, 
σημειώνοντας ότι η αλλαγή 
αυτή που επήλθε οφ είλετα ι 
στην επικαιροποίηση των 
δεδομένω ν εξα ιτίας των 
αλλαγών στη μεθοδολογία 
καταγραφής των στοιχείων 
της γενικής κυβέρνησης. 
Σύμφωνα με τη χθεσινή ανα
κοίνωση, το έλλειμμα  του 
2008 ανήλθε στο 9,8%  του 
ΑΕΠ και το 2009 στο 15,8% 
του ΑΕΠ, και στην αναθεώ
ρηση αυτή τον καθοριστικό
τερο ρόλο ε ίχ ε  η μεγαλύτε
ρη ύφεση.
Από τα στοιχεία της Eurostat 
προκύπτει ότι η Ελλάδα το 
2010 ε ίχ ε  το δεύτερο υψ η
λότερο έλλειμμα στην Ευρώ
πη, μετά την Ιρλανδία που 
κατέγραψε δημοσιονομικό 
έλλειμμα της τάξης του 
31,3% του ΑΕΠ της. Τρίτο 
υψηλότερο έλλειμμα  παρου
σίασε το Ηνωμένο Βασίλειο 
(10,3%) και ακολούθησαν η 
Πορτογαλία (9,8% ), η Ισπα
νία (9,3%), η Λεττονία 
(8,3%), η Πολωνία (7,8%), η 
Σλοβακία (7,7%), η Γαλλία 
(7,1%), η Λιθουανία (7%) και 
η Ρουμανία (6,9%).
Στον αντίποδα, με το χαμη
λότερο έλλειμμα πέρυσι 
βρέθηκαν το Λουξεμβούργο 
με 1,1%, η Φινλανδία (2,5%) 
και η Δανία (2,6%), ενώ πλε
όνασμα 0,2% παρουσίασαν 
η Εσθονία και η Σουηδία.
Σε ό,τι αφορά το δημόσιο 
χρέος, η Ελλάδα ε ίχ ε την 
αρνητική πρωτιά το 2010 με 
χρέος 144,9% του ΑΕΠ της.
Η Ιταλία ήταν η δεύτερη 
κατά σειρά χώρα με το υψη
λότερο δημόσιο χρέος 
(118,4%), ενώ η τρίτη χώρα 
ήταν το Βέλγιο και ε ίχε 
χρέος κάτω του 100% του 
ΑΕΠ του (96,2%). Το μ ικρό
τερο χρέος ε ίχ ε  η Εσθονία 
(6,7% του ΑΕΠ της).

Κοντά 
σιο 1 ευρώ 
το πετρέλαιο 
θέρμανσης
Στην τιμή των 92-95 λεπτών το λίτρο για τα μεγάλα αστικά κέντρα και ποσότητεε άνω των 1.000 λίτρων άρχισε χθεε, με μία εβδομάδα καθυστέρηση λόγω τηε απερ- γίαε των τελωνειακών, η διακύ ση του πετρελαίου θέρμανση^. Στην περιφέρεια και για μικρότε- ρεε ποσότητεε η  τιμή ήταν κατά 3 - 4 λεπτά ακριβότερη.Η τροφοδοσία τηε αγοράε εξελίχθηκε χθεε ομαλά, όπωε και προβλέπεται να εξελιχθεί τιε επό- μενεε ημέρεε, καθώε η άνοδοε τηε θερμοκρασίαε περιόρισε τη ζήτηση που είχε εκφραστεί στιε αρχέε τηε εβδομάδαε με την κατακόρυ- φη πτώση του υδραργύρου σε όλεε τιε περιοχέε τηε χώραε.Οι παραγγελίεε είναι περιορι- σμένεε και όπωε εκτιμά ο πρόεδροε τηε Ομοσπονδίαε Βενζινοπωλών κ. Μιχάληε Κιούσηε φέτοε θα είναι μειωμένεε μέχρι και 50% σε σχέση με πέρυσι. Τα οικονομικά των καταναλωτών είναι ασφυκτικά πιεσμένα από τιε μειώσειε των μισθΑ,ι και τιε συνεχείε αυξήσειε των ρων. Προκειμένου να περιορίσουν τιε δαπάνεε οι καταναλωτέε περιορίζουν τιε ποσότητεε, ενώ σε πολλέε πολυκατοικίεε αποφασί-
Στη Β. Ελλάδα 
όλο και περισσότεροι 
καταναλωτές 
στρέφονται στην 
καύση βιομάζας, 
αντικαθιστώντας τους 
καυστήρες πετρελαίου.

ζουν να καθυστερήσουν κατά το μέγιστο δυνατό τη λειτουργία του καυστήρα, ακόμα και στην περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι θερμοκρασίεε. Οσοι διαθέτουν τζάκι είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τιε δυνατότητεε θέρ- μανσηε από τη συγκεκριμένη πηγή, ακόμα και εάν περιορίζεται σε ένα μέροε του σπιτιού. Η ζήτηση για καυσόξυλα, σύμφωνα με πηγέε τηε αγοράε, εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με πέρυσι. Δεν είναι λίγοι οι καταναλωτέε που αποφασίζουν να κλείσουν τη στρόφιγγα και του φυσικού αερίου η τιμή του οποίου έχει αυξηθεί φέτοε σε ποσοστό 15% σε σχέση με πέρυσι εξαιτίαε τηε επιβολήε για πρώτη φορά ειδικού φόρου κα- τανάλωσηε. Στην Αττική παρατη- ρείται επίσηε αύξηση τηε ζήτησηε σε ενεργειακά τζάκια, ενώ στη Β. Ελλάδα όλο και περισσότεροι καταναλωτέε στρέφονται στην καύση βιομάζαε αντικαθιστώνταε τουε καυστήρεε πετρελαίου. Η πρόσφατη απόφαση του υπουρ Περιβάλλοντοε, Ενέργειαε και Κλι- ματικήε Αλλαγήε κ. Γ. Παπακωνσταντίνου για άρση τηε απαγό- ρευσηε καύσηε βιομάζαε σε Αττική και Θεσσαλονίκη, που ίσχυε από το 1993, θα προσφέρει και στουε κατοίκουε των δύο αστικών κέντρων ένα εναλλακτικό καύσιμο για θέρμανση.
ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥΑκυρώσεις τουριστικών κρατήσεων λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων

Του ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝΗ

Νέο πλήγμα στην τουριστική εικόνα τηε χώραε στο εξωτερικό προ- κάλεσαν τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών στο κέντρο τηε Αθήναε. Παρά ταύτα οι αφίξειε ξένων τουριστών και οι ταξιδιωτικέε εισπράξειε αναμένεται να κινηθούν ανοδικά για το σύνολο του έτουε.Το πρώτο εξάμηνο του έτουε, η αύξηση των αφίξεων από το εξωτερικό έτρεχε με ποσοστό τηε τά- ξηε του 13,9%, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε, χθεε, η Στατιστική Υπηρεσία ωε αποτέλεσμα τηε έρευναε συνόρων τηε Τραπέζηε τηε Ελλά- δοε (ΤτΕ). Αναλυτικότερα, οι αφί- ξειε από την Ευρώπη παρουσίασαν

στο εξάμηνο αύξηση κατά 13%, ενώ οι αφίξειε από τα κράτη-μέλη τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε σημείωσαν αύξηση κατά 7,8%. Σημαντική αύξηση εμφανίζουν οι αφίξειε από τη Ρωσία (77,6%), τη Γαλλία (60,3%), το Ισραήλ (50,2%), την Τουρκία (49,4%) και το Βέλγιο (45,2%). Επίσηε, βάσει στοιχείων τηε ΤτΕ αύξηση κατά 10% εμφάνισαν αφίξειε και ταξιδιωτικέε ει- σπράξειε το διάστημα Ιανουάριου -Αυγούστου σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι.Αν και οι τουριστικοί φορείε δηλώνουν ότι είναι νωρίε ακόμη για να εκτιμηθεί το μέγεθοε των απωλειών σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα, αναφέρουν ότι πριν και κατά τη διάρκεια τηε 48ωρηε απεργίαε

την Τετάρτη και την Πέμπτη υπήρξαν ακυρώσειε κρατήσεων στα ξενοδοχεία του κέντρου τηε Αθήναε. Παράλληλα, πριν από την α- περγιακή κινητοποίηση, είχαν διαπιστώσει το φαινόμενο του παγώ- ματοε των online και απευθείαε κρατήσεων. Πάντωε, οι ξενοδόχοι θεωρούν ότι μία από τιε διαχρονι- κέε αιτίεε που αμαυρώνει την τουριστική εικόνα τηε πρωτεύουσαε είναι και η διαρκήε υποβάθμιση του ιστορικού τηε κέντρου. Τα τελευταία χρόνια, έχουν βάλει λουκέτο 11 ξενοδοχεία στην Αθήνα. Και όπωε υπογραμμίζουν τα περισσότερα εξ αυτών, έχουν κλείσει λόγω τηε υποβάθμισηε των περιοχών όπου λειτουργούσαν.Ακυρώσειε κρατήσεων, όμωε,

είχαν προηγηθεί και των γεγονότων εξαιτίαε, κυρίωε, προβλημάτων που δημιούργησαν απεργιακέε κι- νητοποιήσειε κυρίωε από τον χώρο των μεταφορών.Ετσι, σε ακυρώσειε εταιρικών εκδηλώσεων προχώρησαν ξένεε ε- ταιρείεε που επρόκειτο να τιε πραγματοποιήσουν μέχρι το τέλοε του έτουε στην πρωτεύουσα. Λι- γότερεε αιτήσειε για τη διοργάνωση νέων εταιρικών εκδηλώσεων το 2012 έχουν λάβει μέχρι στιγμήε από τουε ξένουε οι Ελληνεε οργα- νωτέε.Οι απεργίεε στα Μέσα Μαζικήε Μεταφοράε και στα ταξί προκάλε- σαν προβλήματα στιε μετακινήσειε των ξένων επισκεπτών κατά τη διάρκεια εταιρικών εκδηλώσεων, α

ναφέρουν τουριστικοί επιχειρη- ματίεε. Επίσηε, οι εταιρείεε κρου- αζιέραε διαφοροποίησαν τα δρομολόγιά τουε εξαιτίαε τηε απερν' των ναυτεργατών. Οι «λευκέε» περγίεε και οι απεργιακέε κινητο- ποιήσειε των ελεγκτών εναέριαε κυκλοφορίαε προκάλεσαν ακυρώ- σειε και καθυστερήσειε εσωτερικών και διεθνών πτήσεων, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία ξένων και Ελλήνων επισκεπτών. Σύμφωνα με αναφορέε ξενοδόχων, ακυρώσειε κρατήσεων από ξένουε τουρίστεε που δεν μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα προκάλεσαν και οι απεργίεε των τελωνειακών.Αρνητικέε εντυπώσειε στα μάτια των ξένων επισκεπτών προκάλεσαν και οι σωροί των σκουπιδιών.


