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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Δραματική έκκληση προς την ΠΝΟ να αναλογιστεί τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας και 

να σεβαστεί την αγωνία των παραγωγικών τάξεων για την επιβίωση, απηύθυναν εκπρόσωποι του Εμπορίου, 

η Ομοσπονδία Ξενοδόχων, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και η Δ ιεθνής Ναυτική Ενωση. Εκπρόσωποι 

αγροτών από την Κρήτη δήλωσαν αποφασισμένοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Οργή της αγοράς για 
το μπλόκο στα λιμάνια

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΛΗ

Οργισμένες οι παραγωγικές 
τάξεις ιη ς χώρας -αγρότες, 
ναυτιλιακές εταιρείες, επιχει

ρήσεις, ξενοδόχοι- μετρούν τις συνέ
πειες από το ορατό ενδεχόμενο να 
συνεχιστούν για πολλές ακόμα μέρες 
οι απεργίες των ναυτικών της ΠΝΟ. 
Στις απεργίες αποφάσισαν να συμμε
τέχουν και τα πληρώματα των ρυμουλ
κών, πράγμα που σημαίνει ότι κλείνουν 
τα λιμάνια για τα μεγάλα πλοία όπως 
κρουαζιερόπλοια και κοντέινερ ενώ 
σήμερα οι πλοηγοί αποφασίζουν και 
αυτοί πιθανότατα στάσεις εργασίας ε- 
τητείνονταςτα προβλήματα σιην ομαλή 
κίνηση των πλοίων. Μόνο στο λιμάνι 
του Πειραιά, σύμφωνα με την ένωση 
των ναυτικών πρακτόρων, τη Διεθνή 
Ναυτική Ένωση, αναμένονται τις επό- 
μενεςμέρεςνακαταπλεύσουν 15 πλοία 
από το εξωτερικό τα οποία, αν συνεχι
στούν οι απεργίες, θα αναγκαστούν να 
τα παρακάμψουν.

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Χθες η υ
πουργός Ανάπτυξης - Ναυτιλίας Άννα 
Διαμαντοπούλου με δηλώσεις της έκα
νε σαφές ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει 
να συνεχίσει το διάλογο που άρχισε το 
περασμένο Σάββατομετην ΠΝΟ, ανκαι 
υπάρχει διάχυτη η άποψη ότι αυτές οι 
κινητοποιήσεις είναι υποκινούμενες 
από πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν 
να κρατούν την κοινωνία σε διαρκή α
ναταραχή. ΗΝέαΔημοκρατία μέσω του

Χθες εκπρόσωποι των αγροτών από την

Κρήτη δήλωσαν εκ νέου ότι αν η απεργία της ΠΝΟ παραταθεί 

για ακόμη 48 ώρες, δηλαδή πέραν της Τετάρτης, είναι απο

φασισμένοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους

εκπροσώπου Τύπου Γιάννη Μιχελάκη 
έχει κάνει λόγο για «μικροομάδες της 
Αρισιεράςπου θέλουν να επιβάλουντην 
βίαηςαποφάσειςτους». «Κάθεχτύπημα 
στην αγροτική οικονομία, στον τουρι
σμό, στα νησιά, στην εθνική οικονομία 
είναι χιύπημα στον άνεργο, στο συντα- 
ξιούχοκαιτονεργαζόμενοτουςοποίους 
οφείλουμε να προστατεύσουμε και θα 
το κάνουμε οπωσδήποτε». Είναι πιθανό

λοιπόν σήμερα να υπάρξει νέα συνάντη
ση της ηγεσίας του ΥΠΑΑΝ με τους 
ναυτικούς προκειμένου να αρθεί το ε- 
παπειλούμενο αδιέξοδο ενώ η ΠΝΟ θα 
συνεδριάσει μέσα στη μέρα ώστε να 
λάβει τις αποφάσεις της.

Στο μεταξύ χθες εκπρόσωποι των 
αγροτών από την Κρήτη δήλωσαν εκ 
νέου όη αν η απεργία της ΠΝΟ παρα
ταθεί για άλλες 48 ώρες, δηλαδή πέραν 
τηςΤετάρτης, τότε είναι αποφασισμένοι 
ναπάρουντηνκατάστασησταχέριατους 
φορτώνοντας μόνοι τους τα προϊόντα 
τους στα πλοία. Ο πρόεδρος των επιχει
ρήσεων της ακτοπλοΐας Α. Βεντούρης, 
έχει υποστηρίξει ότι οι ναυτικοί των ε
ταιρειών δεν απεργούν και πως στην 
παραγματικότητα τα πλοία τους είναι 
υπό κατάληψη από διάφορες ομάδες.

Στο μεταξύ υπό κατάληψη βρίσκο
νται από χθες τα γραφεία του Οίκου 
Ναύτου και του ΝΑΤ από εργαζόμενους 
που αντιδρούν σης συγχωνεύσεις που 
έχουν αποφασιστεί.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που 
καταβάλλεται από την κυβέρνηση να 
«σπάσει» το απεργιακό μέτωπο σιη 
ναυτιλία, χθες η γενική γραμματέας του 
υπουργείου Εργασίας, Αθηνά Δρέττα, 
είχε συνάντηση με εκπροσώπους του 
ΝΑΤ, του Οίκου Ναύτου και του ΓΕΝΕ 
(Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασί
ας). Σύμφωνα με πληροφορίες, διαβε
βαίωσε τους εργαζόμενους στον Οίκο 
Ναύτου όη θα κατατεθεί στη Βουλή 
νομοθετικήδιάταξη η οποία θα κατοχυ
ρώνει ης θέσεις εργασίας τους μετά τη 

συγχώνευσή του με τον ΕΟ- 
ΠΥΥ την 1η Απριλίου του 
2012. Επίσης η κ. Διαμαντο- 
πούλου έχει ανακοινώσει 
στους εργαζόμενους σιο ΝΑΤ 
όητοταμείοθαδιατηρήσειτην 
αυτοτέλειά του μέσα στο ΙΚΑ 
με τηνομοθετική διάταξη που 
έχεικατατεθεί στο νομοσχέδιο 

για την άρση του καμποτάζ στην κρου
αζιέρα το οποίο βρίσκεται σπτ Βουλή. Ο 
υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, 
δήλωσε σχετικά με τον Οίκο Ναύτου 
όη είναι αμετακίνητος στην απόφασή 
του να ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ και είπε 
όη «θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριά 
διαλόγου αλλά πίσω δεν γυρίζουμε», 
ενώ τόνισε όη η  - τγκεκριμένο πέρασε 
από τη Βουλή μ jpuia πλειοψηφία.

Συμμετέχουν 
στην απεργία
Ο  Στις απεργίες
αποφάσισαν να 
συμμετέχουν και τα 
πληρώματα των 
ρυμουλκών, πράγμα 
που σημαίνει ότι 
κλείνουν τα λιμάνια 
για τα  μεγάλα 
πλοία όπως 
κρουαζιερόπλοια 
και κοντέινερ.

Ο  Σήμερα
οι πλοηγοί 
αποφασίζουν και 
αυτοί πιθανότατα 
στάσεις εργασίας 
επιτείνοντας τα 
προβλήματα στην 
ομαλή κίνηση τω ν 
πλοίων.

Ο  Μόνο σιο  
λιμάνι του Πειραιά, 
σύμφωνα με 
την ένωση των 
ναυτικών 
πρακτόρων, τη 
Δ ιεθνή Ναυτική 
Ένωση,
αναμένονται τις 
επόμενες μέρες να 
καταπλεύσουν 15 
πλοία από το 
εξωτερικό τα οποία 
αν συνεχιστούν οι 
απεργίες θα 
αναγκαστούν να τα 
παρακάμψουν.

»  Με έμφραγμα απειλείται συνολικά η οικονομία από τις απεργιακές 
κινητοποιήσεις στα λιμάνια, προειδοποιούν οι παραγωγικοί φορείς

Μοιραίες οι συνέπειες
για εμπόριο, τουρισμό και εξαγωγές
Εκκληση προς την ΠΝΟ να αναλο- 
γιστεί τη δύσκολη οικονομική κα
τάσταση της χώρας και να σεβα
στεί την αγωνία των παραγωγικών 
τάξεων για την επιβίωση, απηύθυ- 
νε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνο
μοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου 
Βασίλης Κορκίδης. Ό πω ς είπε η 
ΠΝΟ πρέπει να κατανοήσει όη  το 
δίκαιο του ενός δεν μπορεί να εί
ναι η καταστροφή του άλλου.
✓  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξε
νοδόχων τονίζει όη  η απεργία αυ
τή μπορεί να έχει μοιραίες συνέ
πειες για  τον ελληνικό τουρισμό 
σε μία περίοδο που οι εμπλεκόμε
νοι προσπαθούν να  δώσουν πειση- 
κές απαντήσεις σε αγωνιώδη ερω
τήματα ή ειρωνικά σχόλια για την 
κατάσταση που ίσως θα συναντή
σουν στην Ελλάδα οι τουρίστες.
✓  Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Δ ι
εθνούς Διαμεταφοράς και επιχει
ρήσεων μείίοε αναφέρει όη  οι

απεργίες πλήττουν δραματικά την 
εγχώρια διακίνηση των προϊό
ντων αλλά και τις εξαγωγές εμπο
ρευμάτων και πρώτων υλών προς 
την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. 
Επιπλέον η αναζήτηση εναλλακτι
κών οδών ανεβάζει το κόστος τους 
και ακυρώνει τις προσπάθειες έ
γκαιρης παράδοσης.
✓  Οι επιχειρήσεις και οι εξαγω
γές δεν μπορεί να είναι όμηροι 
των κινητοποιήσεων, δήλωσε ο 
πρόεδρος των Βιομηχανιών Ατη- 
κής και Πειραιά Δ. Μαθιός και 
πρόσθεσε όη  είναι αναγκαίο να α
ναλάβουν οι πάντες η ς  ευθύνες 
τους ώστε να βρεθεί μία λύση και 
να μην πάρουν διαστάσεις οι ήδη 
ορατές συνέπειες.
✓  Εξάλλου η Διεθνής Ναυτική 
Ενωση κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου των μεγάλων οικονομι
κών ζημιών για τις ναυτιλιακές ε
πιχειρήσεις.



ΤΡΙΤΗ 2® ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΟ ΘΕΜΑ 2 »  Τι επισημαίνεται στην έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική

X. ΡΑΪΧΕΝΜΠΑΧ

Οι αντοχές 
των ΕλΜνων 
έχουν δοκιμαστεί

«Η Ελλάδα έχει δοκιμάσει 
τα όρια ανοχής του κόσμου 
και αυτό πρέπει να το λάβου
με υπόψη». Αυτό, μεταξύ άλ
λων, εκτίμησε χθες ο επικε
φαλής της Ομάδας Κρούσης 
της Κομισιόν X. Ράιχενμπαχ 
ερωτηθείς για τις νέες περι
κοπές δαπανών που καλεί
ται να εφαρμόσει η Ελλάδα 
στο επόμενο διάστημα ώστε 
να επιτευχθούν οι στόχοι του 
Μνημονίου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ » 0  κ. Ράιχεν
μπαχ, μιλώντας χθες στη 
γερμανική εφημερίδα 
Handelsblatt εμφανίστηκε 
αισιόδοξος ότι πλέον έχουν 
μπει τα θεμέλια για πρόοδο 
στην Ελλάδα: «Για μήνες ε- 
πικρεμόταν ο κίνδυνος της 
χρεοκοπίας. Κανείς δεν 
γνώριζε εάν θα λειτουργού
σε η περικοπή χρέους στον ι
διωτικό τομέα. Όλα αυτά τε
λείωσαν. Ή δη έχουν μπει τα 
θεμέλια για πρόοδο» δήλω
σε. Ο επικεφαλής της Task 
Force της Κομισιόν είπε ότι 
έχει βελτιωθεί σημαντικά η 
διαφάνεια και προβλεψιμό- 
τητα των δημοσιονομικών 
στοιχείων και ότι για πρώτη 
φορά μπορεί κανείς να έχει 
συνολική εικόνα για τις κρα
τικές δαπάνες σε εθνικό, το
πικό και περιφερειακό επί
πεδο. Τόνισε πάντως ότι οι 
ελληνικές εξαγωγές περιο
ρίστηκαν πέρσι, ενώ εκτίμη
σε πως φέτος δεν θα έχουν 
την ίδια δυναμική σε σχέση 
με την περσινή χρονιά. 
Ό πω ς υποστήριξε, η κατά
σταση θα μπορούσε να βελτι
ωθεί με την καλύτερη χρη
ματοδότηση των εξαγωγέων 
και τον περιορισμό της γρα
φειοκρατίας.

Ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Προβόπουλος αναφέρει ότι «η κρισιμότερη παράμε

τρος, η οποία θα καθορίσει την επιτυχία του προγράμματος, είναι η συνεπής 

εφαρμογή του». Σημειώνει, επίσης, ότι «οι στόχοι του προγράμματος είναι 

εφικτοί και το πρόγραμμα μπορεί να επιτύχει».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ» ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤτΕ: Η  Ελλάδα μπορεί ,. 
να τα καταφέρει 
υπό τρεις προϋποθέοεις

»  Δριμεία κριτική στο πολιτικό σύστημα για την αδυναμία υλοποίησης 
διαρθρωτικών μεταρρύθμισών έκανε ο Γ. Προβόπουλος

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Α ισιόδοξος ότι π Ελλάδα 
μπορεί να τα καταφέρει 
εμφανίζεται ο διοικητής 

της ΤτΕ Γιώργος Προβόπουλος 
στην έκθεση για τη Νομισματική 
Πολιτική, που δόθηκε χθες στη 
δημοσιότητα. Ωστόσο, θέτει τρεις 
βασικές προϋποθέσεις ώστε αυτό 
να γίνει πραγματικότητα. Η ΤτΕ 
ασκεί δριμεία κριτική στο πολιτικό 
σύστημα της χώρας για την αδυνα
μία του να προχωρήσει σε διαρθρω
τικές αλλαγές και να συγκρουστεί 
με τα συμφέροντα και τις συντεχνί
ες.

Παράλληλα, θεωρεί ότι στο 
μέτωπο των εσόδων μεγάλο πρό
βλημα είναι η αδυναμία του φορο- 
εισπρακτικού μηχανισμού να συλ- 
λέξει έσοδα και ειδικά ΦΠΑ, ενώ 
τάσσεται κατά της επιβολής νέων 
φόρων αλλά και της υιοθέτησης 
ευνοϊκών ρυθμίσεων για χρέη προς 
το Δημόσιο.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της 
οικονομίας, ο Γ. Προβόπουλος θε
ωρεί ότι η ύφεση φέτος θα φτάσει 
το 4,5%, ενώ αρνητικός θα είναι και 
του χρόνου ο ρυθμός ανάπτυξης

κατά 0,5%, αλλά θα διαφανούν τα 
πρώτα σημάδια ανάπτυξης. Η ανερ
γία θα ξεπεράσει το 19%, ενώ ο 
πυρήνας του πληθωρισμού θα είναι 
αρνητικός και το 2012 και το 2013. 
Αναφορά γίνεται και στο χρέος, με 
τη σημείωση ότι «με το PSI διακό
πτεται η δυναμική του χρέους».

Ο διοικητής της ΤτΕ αναφέρει 
ότι «η κρισιμότερη παράμετρος, η 
οποία και θα καθορίσει την επιτυχία 
ταυ προγράμματος, είναι η συνεπής

εφαρμογή του». Σημειώνει, επίσης, 
ότι «οι στόχοι του προγράμματος 
είναι εφικτοί και το πρόγραμμα 
μπορεί να επιτύχει».

Ολα τα παραπάνω, όμως, μπο
ρούν να επιτευχθούν εφόσον υπάρ
ξει συνέχεια, συνέπεια και αποφα
σιστικότητα από ελληνικής πλευ
ράς, σύμφωνα με την ΤτΕ.

Οι τρεις προϋποθέσεις, σύμφω
να με την ΤτΕ, είναι:

✓  Συνέχεια, η οποία πρέπει

πάση θυσία να εξασφαλιστεί. Στο 
παρελθόν υπήρξαν προγράμματα 
που θα μπορούσαν να επιτύχουν αν 
είχαν συνεχιστεί, αλλά διακόπηκαν 
ή νοθεύτηκαν υπό την πίεση του 
πολιτικού κόστους. Αυτή τη φορά 
δεν υπάρχουν ανάλογα περιθώ
ρια.

✓  Διοικητική αποτελεσματικάτη-
τα. Η εφαρμογή των πολιτικών ε- 
ξαρτάται αποκλειστικά σχεδόν από 
την ικανότητα τωνμηχανισμών που 
θα κληθούν να τις υλοποιήσουν, 
δηλαδή του κράτους και της δημό
σιας διοίκησης. Είναι πλέον παν- 
θομολογούμενο ότι στον τομέα 
αυτό οι κρατικιστικές αντιλήψεις 
και οι πελατειακές σχέσεις έχουν 
δημιουργήσει στρεβλώσεις και α
γκυλώσεις, και έχουν εκθρέψει 
κεκτημένα συμφέροντα και συντε
χνιακές επιδιώξεις που αποτελούν 
σήμερα τα κύρια εμπόδια στην ε
φαρμογή των αναγκαίων πολιτι
κών.

✓  Αποκατάσταση της εμπιστοσύ
νης. Η εμπιστοσύνη που έχει κλο
νιστεί μπορεί να αποκατασταθεί με 
μόνο ένα τρόπο: την εφαρμογή ό
λων των υποχρεώσεων που προ- 
βλέπονται από τη δανειακή σύμβα-
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Αύξηοη ίω ν αντικειμενικών αξιών με εξορθολογισμό της φορολόγησης

Φόρος κατοχής και μεταβίβασης σια ακίνητα

Η η ΤτΕ τάσσεται εναντίον 
των μαζικών πωλήσεων 
ακινήτων, διότι κάτι τέ

τοιο θα επιφέρει ραγδαία πτώση 
των ημών σε μία αγορά που «υπο
φέρει», ενώ παράλληλα θα καθυ
στερήσει ακόμη περισσότερο την 
ανάπτυξη, και τάσσεται υπέρ των 
παραχωρήσεων και των μακρο
χρόνιων μισθώσεων για τα ακίνη
τα. Την ίδια ώρα τ είνει την ενο

ποίηση των φόρων στα ακίνητα σε 
δύο και τη μείωση των συντελε
στών, ως αντίβαρο στην προγραμ- 
μαπσμένη αύξηση των αντικειμε
νικών ημών στα ακίνητα.

Μ ΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΟΧΗ Συ
γκεκριμένα. ένας που θα επιβάλ
λεται σης μεταβιβάσεις και ένας 
άλλος που θα επιβάλλεται στην 
κατοχή ακινήτων. Στην έκθεση

σημειώνει όη η υπερφορολόγηση 
των ακινήτωντηντελευταία τριετία 
έχει επιτείνει την ύφεση στην κτη
ματαγορά και τονίζει όη οι συνεχείς 
εξαγγελίες μέτρων φορολόγησης 
δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς 
το φορολογικό καθεστώς των ακι
νήτων. Η ΤτΕ τονίζει όη η αύξηση 
των αντικειμενικών ημών θα πρέ- 
πε· ' τα συνοδευτεί από εξορθολογι- 
σ> .ις φορολογίας των ακινήτων,

στην κατεύθυνση τόσο της μείωσης 
της φορολογίας των μεταβιβάσεων 
όσο και της κατάργησης επιμέρους 
επιβαρύνσεων.Επισημαίνεται επί
σης όη παρά την υπερβάλλουσα 
προσφορά στην αγορά ακινήτων, 
οι ημές των κατοικιών δείχνουν 
σχετική ανθεκτικότητα. Οι ημές 
των διαμερισμάτων υποχώρησαν 
κατά 3,7% το 2009,4,7% το 2010 και 
5,1%το 2011.
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Απώλεια ΦΠΑ
από αδυναμία 
είσπραξης

2011 2 ,3  δια ευρώ

ισικά σημεία 
ης Εκθεσης 

της ΤτΕ

Πραγματική
μείωση
μισθών

¡1
2012 2013

Ισοζύγιο αγαθών 
& υπηρεσιών
2011 + 1,8 δισ. ευρώ

Ελλειμμα
κρατικού
προϋπολογισμού

του ΑΕΠ

2012-2013

2012 2013

0,5%

ΤτΕ: Ανακτούμε σταδιακά μέρος 
της χαμένης ανταγω νιστικότητας]
Ο  Συγκροτημένα αισιόδοξη εμφανίζεται η ΤτΕ για την αποκατάσταση 

της χαμένης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Οπως 
σημειώνεται, έως το τέλος του 2012 θα έχουν ανακτηθεί τα 2/3 έως 
τα 3/4 της συνολικής απώλειας ανταγωνιστικότητας της περιόδου 
2001-2009. Επιπλέον, σημειώνεται ότι εντός του 2013 θα έχει ανα
κτηθεί πιθανόν ολόκληρη η απώλεια. Σύμφωνα με την ΤτΕ, βασική αι
τία της αποκατάστασης της ανταγωνιστικότητας είναι οι μειώσεις μι
σθών, οι οποίες με πραγματικούς όρους θα φτάσουν το 9,3% -10,1% 
το 2012, ενώ για το 2013 η επιπλέον μείωση θα ανέλθει στο 7%. Αυ
τό θα συμβεί -για το 2013- μέσω της εφαρμογής του νέου νόμου για 
τις κατώτατες συμβάσεις, αφού πολλές συλλογικές συμβάσεις θα λή
ξουν και θα αναπροσαρμοστούν προς τα κάτω. Ετσι, οι μισθοί θα επι
τρέψουν σε επίπεδα ελαφρά υψηλότερα αυτών του 2000. Το κόστος 
ανά μονάδα προϊόντος θα μειωθεί στο σύνολο της οικονομίας 5,8% έ
ως 6,7% και κατά 77% - 8,9% στον επιχειρηματικό τομέα, ενώ για το 
2013 θα μειωθεί επιπλέον κατά 8% στον επιχειρηματικό τομέα. Α
θροιστικά εκτιμάται ότι στον επιχειρηματικό τομέα η μείωση του κό
στους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θα φτάσει τη διετία 2012 - 
2013 στο 15,2% -16,3%. Στα θετικά σημεία της πορείας της ελληνι
κής οικονομίας είναι η δημιουργία πλεονάσματος 1,8 δισ. ευρώ στο ι
σοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών για πρώτη φορά από το 2000.

σπ, αυστηρά μέσα στις προθεσμίες 
που έχουν τεθεί και χωρίς «εκπτώ
σεις» ως προς το περιεχόμενό 
τους.

ΔΗΜ ΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ Η ύφεση 
είναι υπεύθυνη κατά τα 2/3 για την 
υστέρηση που παρουσίασαν τα έσο
δα, σύμφωνα με την ΤτΕ, ενώ κατά

το υπόλοιπο 1/3 η ευθύνη επιρρίπτε- 
ται στη φοροδιαφυγή, την περιορι
σμένη ρευστότητα, αλλά και τις 
χρόνιες αδυναμίεςτου φοροεισπρα- 
κτικού μηχανισμού. Ειδική αναφο
ρά γίνεται στο ΦΠΑ και όπως ση
μειώνεται «η αποδοτικότητα συλ
λογής ΦΠΑ φθίνει δραματικά κατά 
τη διάρκεια εφαρμογής του προ
γράμματος, λόγω της αδυναμίαςτου 
φοροεισπρακτικού μηχανισμού, 
αλλά και λόγω της εκτεταμένης 
φοροδιαφυγής και της έλλειψης 
ρευστότητας».

Είναι χαρακτηριστικό ότι -όπως 
τονίζεται στην έκθεση- «εάν η Ελ
λάδα είχε τη δυνατότητα να διατη
ρήσει το 2011 την αποδοτικότητα 
του 2008, θα είχε επιπλέον εισπρά
ξεις 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση». 
Πάντως, η ΤτΕ τάσσεται ενάνηα σε 
οποιαδήποτε νέα αύξηση φόρων 
και επισημαίνει ότι είναι προτιμό
τερο να βασιστεί η δημοσιονομική 
προσαρμογή κατά 2/3 στην περιστο
λή των δαπανών. Τάσσεται, επίσης, 
ενάντια σε νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις 
για ανεξόφλητα χρέη προς το Δη
μόσιο, καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί 
ανπκίνητρο φορολογικής συμμόρ
φωσης.
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0α κρίνουν την ανάπτυξη και την πορεία των δημοσίων εσόδων

«Κλειδί» οι ιδιωτικοποιήοεις
Τ  X"ρίσιμομέγεθοςγιατηνεπιστροφή 

στην ανάπτυξη είναι σύμφωνα με 
.Δ. ^ .τ η ν  ΤτΕ «η επιτάχυνση του προ
γράμματος ιδιωτικοποιήσεων και αξιο
ποίησης της δημόσιας περιουσίας, η οποία 
θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τα 
δημόσια έσοδα και θα δημιουργήσει ευ
καιρίες για ξένες άμεσες επενδύσεις και 
για μεταφορά τεχνολογίας». Επισημαί- 
νεται χαρακτηριστικά ότι «η αρχική 
εισροή ξένων κεφαλαίων λόγω των ιδι-

ωτικοποιήσεων είναι δυνατόν να ακο
λουθηθεί από πολύ μεγαλύτερες -ενδε
χομένως συνολικά υπερδιπλάσιες της 
αρχικής- δευτερογενείς εισροές, στο 
πλαίσιο μιας πολλαπλασιαστικής 
διαδικασίας, καθώς θα απαιτηθούν 
πρόσθετες επενδύσεις για την αξι
οποίηση της αρχικής τοποθέτη
σης, ενώ θα υπάρξουν και παρε
πόμενα οφέλη για άλλες επιχει
ρήσεις ή κλάδους».

Αλλαγή ίω ν επιθεωρησιακών σχεδίων

Ετος ανακατατάξεων 
το 2012 για τον 
τραπεζικό κλάδο
» « Η  ανασυγκρότηση του 

τραπεζικού συστήματος 
αποτελεί προϋπόθεση για 

την ενίσχυση της ρευστό
τητας», τονίζει στη χθεσινή 
έκθεση της ΤτΕ ο Ελληνας 

κεντρικός τραπεζίτης.

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΜΙΝΗ

Το 2012 εκτιμάται ότι θα α- 
ποτελέσει ορόσημο για  τη 
διαμόρφωση της φυσιο

γνωμίας του τραπεζικού συστή
ματος στις νέες συνθήκες που έ
χουν δημιουργηθεί, αναφέρει η 
Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 
της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι 
τράπεζες θα κληθούν να προχω
ρήσουν σε πλήρη επαναπροσδι
ορισμό των επιχειρησιακών τους 
σχεδίων, ώστε να είνατ σε θέση 
να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες 
προκλήσεις που δημιουργεί η ύ
φεση και να προβούν σε σημαντι
κού ύψους ενίσχυση της κεφα
λαιακής τους βάσης, μέχρι το 
τέλος του τρίτου τριμήνου του 
2012, επισημαίνει η ΤτΕ.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ » Ο  διοικητής 
της Τράπεζας της Ελλάδος κ Γ. 
Προβόπουλος επί δύο ολόκληρα 
χρόνια έχει πάρει προληπτικά 
μέτρα (π.χ. αύξηση προβλέψεων 
των τραπεζών, κ.λπ.), ενώ έχει 
κρούσει επανειλημμένα τον κώ
δωνα του κινδύνου και μέσα από 
τις εκθέσεις της Κεντρικής Τρά
πεζας έχει πολλάκις προτρέψει 
τις ελληνικές τράπεζες να συγ
χωνευτούν, ώστε να επιτευχθούν 
οικονομίες κλίμακος.

«Η ανασυγκρότηση του τρα
πεζικού συστήματος αποτελεί 
προϋπόθεση για την ενίσχυση της 
ρευστότητας», τονίζει στη χθεσι
νή έκθεση της ΤτΕ ο Ελληνας 
κεντρικός τραπεζίτης.

«Η αυξημένη διαφάνεια, που 
θα προκύψει μετά την ολοκλή
ρωση της άσκησης ανακεφαλαι- 
οποίησης και τον προσδιορισμό 
των αναγκαίων πρόσθετων κε
φαλαίων για  την εξυγίανση του 
τραπεζικού τομέα, καθώς και η 
πραγματοποίηση της ανακεφα- 
λαιοποίησης και της αναδιάρ
θρωσής του αναμένεται να συμ-

βάλουν - ιδίως αν παράλληλα υ
πάρξει γενικότερη βελτίωση του 
κλίματος εμπιστοσύνης- σε στα
θεροποίηση αρχικά και στη συ
νέχεια  σε σταδιακή επιστροφή 
των καταθέσεων», επισημαίνεται 
από την Τράπεζα της Ελλάδας. 
Ταυτόχρονα, αποτελούν προϋπό
θεση για την προοδευτική άρση 
του αποκλεισμού των ελληνικών 
τραπεζών από τις διεθνείς αγορές 
χρήματος και κεφαλαίων, σημει
ώνεται από την ΤτΕ. Με την ενί
σχυση της κεφαλαιακής βάσης 
και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
των τραπεζών να προσελκύσουν 
αποταμιευτικούς πόρους και να 
αντλήσουν ρευστά διαθέσιμα από 
τις αγορές είναι εύλογο να υπάρ
ξει ευνοϊκότερη εξέλιξη της προ
σφοράς τραπεζικών πιστώσεων, 
ενώ ταυτόχρονα θα ενίσχυε τη 
ζήτηση εκ μέρους του ιδιωτικού 
τομέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Οι
επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαι
τήσεις για τις τράπεζες θα προκό
ψουν με την ολοκλήρωση της ά
σκησης ανακεφαλαιοποίησης 
που διεξάγει η Τράπεζα της Ελ
λάδος, σε συνεργασία με την 
τριμερή επιτροπή (ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ), 
βάσει δύο σ εναρ ίω ν μ α κρο
οικονομικών παραδοχών, ενός 
βασικού και ενός δυσμενούς. 
Ό σον αφορά την κάλυψη των 
κεφαλαιακών αναγκών, προτε
ραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
προσέλκυση κεφαλαίων από ε
πενδυτές του ιδιωτικού τομέα. 
Τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα 
κεφάλαια μπορούν να αντληθούν 
από το Ταμείο Χρηματοπιστωτι
κής Σταθερότητας.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ »  Στα 38,03 δισ. 
ευρώ ανήλθαν τα κεφάλαια ρευ
στότητας που άντλησαν το Δεκέμ
βριο οι ελληνικές τράπεζες από 
τον έκτακτο μηχανισμό παροχής 
ρευστότητας της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ELA), σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία της ΤτΕ. Υπεν
θυμίζεται, ότι το Νοέμβριο είχαν 
αντλήσει περί τα 42,8 δισ. ευρώ.

Επίσης, τον περασμένο Δ ε
κέμβριο οι ελληνικές τράπεζες 
άντλησαν 76,16 δισ. ευρώ απάτην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 2,16 
δισ. ευρώ έναντι του Νοεμβρίου.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ε Λ Λ Α Δ Α

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Δάνειο 250 εκατ. 
ευρώ για να 
πληρωθούν 
συντάξεις και δώρο

Με δάνειο 250 εκατ. ευρώ (200 εκατ. 
ευρώ από τους τηρούμενους στην 
ΤτΕ λογαριασμούς του ΕΤΕΑΜ και 
50 εκατ. ευρώ του ΤΑΠ - ΔΕΗ) θα 
«καλύψει» το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τις πλη
ρωμές των συντάξεων στις 22 Μαρτί
ου και του δώρου στους συνταξιού
χους σης 5 Απριλίου. Την εκταμίευ- 
ση, από σήμερα 20 Μαρτίου, των 250 
εκατ. ευρώ ενέκρινε ο υπουργός Ερ
γασίας Γ. Κουτρουμάνης σε συνέχεια 
της απόφασης της διοίκησης, το ΙΚΑ 
να δανειστεί για 14 ημέρες τα σχετι
κά ποσά «προκειμένου να διενεργη- 
θούν ομαλά οι πληρωμές». Ο «εσωτε
ρικός» αυτός δανεισμός γίνεται για 
τρίτο συνεχή μήνα λόγω της ταμεια
κής στενότητας που ανημετωπίζει το 
ΙΚΑ εξαιτίας της ύφεσης, της αύξη
σης της ανεργίας και της μείωσης 
των εσόδων από εισφορές.

EFSF

Προς έκδοση 
20ετούς ομολόγου

Ο προσωρινός μηχανισμός EFSF ά
νοιξε χθες βιβλία προσφορών για την 
έκδοση εικοσαετούς ομολόγου. Πρό
κειται για την πλέον μακροχρόνια 
έκδοση σιην οποία έχει μέχρι σήμε
ρα προχωρήσει ο EFSF και γι’ αυτό 
θεωρείται ενδεικτική της εμπιστοσύ
νης που υπάρχει στην αγορά. Τελικά 
προέκυψε μέση ημή που ανηστοιχεί 
σε κόστος δανεισμού 3,96% (115 μο
νάδες βάσης πάνω από το mid-swap) 
ενώ οι αναλυτές έκαναν λόγο για ε
λαφρώς υψηλότερο επιτόκιο (120 
μ.β. πάνω από το mid-swap). Η είδη
ση βοήθησε το ευρώ να επιστρέφει 
πάνω από το 1,32 δολ.

ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ

Εκχαμιεύθηκε 
η πρώτη δόση

Στη δημοπρασία που διενήργησε χθες η ISDA, ο αρμόδιος διεθνής φορέας, η τιμή των

ελληνικών ομολόγων που χρεοκόπησαν καθορίστηκε στα 21,5 σεντς για κάθε ευρώ χρέους.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Αποζημίωοη των κατόχων 
CDS με 1,9 δισ. ευρώ

0 όγκος τω ν συμβολαίων CDS για το ελληνικό χρέος

10 σε δισ. δολ.

ΤΗΣ ΕΛΕΥΟΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ

Ολοκληρώθηκε χθες η δημο- 
πρασίαγοτονπροσδιορισμό 
των ποσών που θα λάβουν 

οικάτοχοιτων CDS για τα ελληνικά 
ομόλογα. Η αγορά αποτιμά τουλά
χιστον σε 1,9 δια ευρώ τις πληρωμές 
CDS. Χθες το βράδυ ο Ευάγγ. Βενι- 
ζέλος έκανε λόγο για πληρωμές 2,5 
δισ. ευρώ σημειώνοντας πως από τη 
διαδικασία δεν προκλήθηκε καμιά 
αρνητική αντίδραση στα χρηματι- 
στήρια.Στη δημοπρασία που διενήρ- 
γησε χθες η ISDA, ο αρμόδιος διε
θνής φορέας, η ημή των ελληνικών 
ομολόγων που χρεοκόπησαν καθο
ρίστηκε στα 21,5 σεντς για κάθε ένα 
ευρώ χρέους. Η ημή αυτή, γνωστή 
και ως ποσοστό αναπλήρωσης 
(recovery rate) σημαίνει πως για 
κάθε 100 ευρώ επένδυση σε ελληνι
κά ομόλογα οι κάτοχοι των CDS θα 
ανακτήσουν τα 21,5 σεντς και για το 
υπόλοιπο θα αποζημιωθούν από τα 
CDS. Με βάση αυτήν την ημή υπο
λογίζεται, όπως αναφέρειτο Reuters, 
όη το τελικό ποσό που θα λάβουν οι 
κάτοχοι CDS θα ανέλθει συνολικά 
στο 1,9 δισ. ευρώ ή 2,5 δισ. δολ.

ΟΜΟΛΟΓΑ »  Με τη χθεσινή δημο
πρασία, στην οποία οι αγορές αντέ- 
δρασαν ψύχραιμα, έκλεισε ένας 
κύκλος ανησυχίας για το ενδεχόμε
νο η πληρωμή των CDS για τα ελ
ληνικά ομόλογα να πυροδοτήσει 
μεγάλη τραπεζική κρίση στην Ευ
ρωζώνη.

Αναλυτές σημειώνουν πως τα 
ομόλογα διαπραγματεύονται με τε
ράστια έκπτωση, «φωτογραφίζο-

I Ποιοι συμμετείχαν 
στη δημοπρασία]
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ντας» την ανησυχία των αγορών για 
το εάν η Ελλάδα μπορεί να σταθερο
ποιήσει το χρέος της με το νέο «πα
κέτο» διάσωσης. Ωστόσο, η ενεργο
ποίηση των CDS τελικά εκλήφθηκε

ως ένα σημαντικό βήμα για να ηρε
μήσουν οι αγορές, αφού δημιουργή- 
θηκε προηγούμενο διασφάλισηςτων 
επενδυτών σε αναδιαρθρώσεις χρέ
ους εντός ευρώ. Μια διάσταση που 
λαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα εν 
μέσω της εντεινόμενης ανησυχίας 
όη το ελληνικό haircut δεν θα απο- 
δειχθεί «μοναδικό» και ίσως ακο
λουθήσουν άλλες προβλημαηκές 
οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου.

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Οι
δημοπρασίες αυτού του είδους διε
ξάγονται σε δύο φάσεις. Κατά το 
πρώτο στάδιο οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να προσφέρουν ημές α
γοράς και πώλησης (bid και offer) 
για ένα προκαθορισμένο ύψος συμ
βολαίου (σιηνπερίπτωσητηςχθεσι- 
νής δημοπρασίας ήταν 5 εκατ. ευρώ). 
Με βάση αυτές ης προσφορές προ
κύπτει μια πρώτη ενδεικτική ημή, η 
οποία χθες ήταν 21,75 μονάδες.

Στο ίδιο στάδιο οι ενδιαφερόμε
νοι αναφέρουν εάν θέλουν να αγο

ράσουν ή να πουλήσουν ομόλογα 
και πόσα. Κατά τη χθεσινή δημοπρα
σία το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
πώληση ελληνικών ομολόγων εξέ- 
φρασε η HSBC (332 εκατ. ευρώ) και 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αγο
ρά η Morgan Stanley (236,55 εκατ. 
ευρώ). Συνολικά ζητήθηκαν προς 
αγορά τίτλοι 356,35 εκατ. ευρώ και 
προσφέρθηκαν προς πώληση τίτλοι 
647,95 εκατ. ευρώ - υπήρχε δηλαδή 
υπερβάλλουσα προσφορά τίτλων. 
Ως αποτέλεσμα η ζήτηση καλύφθη
κε στο σύνολό της (356,35 εκατ. ευ
ρώ) στην ενδεικπκή ημή των 21,75 
μονάδων ενώ για την υπολειπόμενη 
προσφορά (291,6 εκατ. ευρώ) πραγ
ματοποιήθηκε η δεύτερη φάση της 
δημοπρασίας.

Οι τράπεζες κατέθεσαν εκ νέου 
προσφορές με συγκεκριμένη ημή 
και ποσότητα τίτλων που επιθυμούν 
να αγοράσουν. Οι προσφορές ιεραρ
χήθηκαν από την υψηλότερη προς 
τηχαμηλότερηπμήκαιam συνέχεια 
αθροίστηκε η ποσότητα των τίτλων 
που ζητούσαν οι τράπεζες, μέχρι να 
καλυφθεί η πλεονάζουσα προσφορά 
που εκκρεμούσε από την πρώτη 
φάση (291,6 εκατ. ευρώ).

Στη χθεσινή δημοπρασία αυτό 
συνέβη με ης 12 υψηλότερες προ
σφορές, μεταξύ των οποίων η χαμη
λότερη ημή ήταν οι 21,5 μονάδες. 
Αυτή είναι και η τελική ημή, βάσει 
της οποίας εκκαθαρίζονται τελικά 
όλες οι πράξεις am  δεύτερη φάση. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει όη η ημή 
που προέκυψε για τα ελληνικά ομό
λογα ήταντο 21,5% της αρχικήςτους 
αξίας και άρα όποιος κατείχε συμ
βόλαια CDS θα έπρεπε να λάβει το 
78,5% του ασφαλιζόμενου ποσού.

Η πρώτη δόση του νέου πακέτου διά
σωσης, ύψους 5,9 δισ. ευρώ εισέρευ
σε χθες στα δημόσια ταμεία, με στόχο 
να πληρωθούν ομόλογα αξίας 4,8 δισ. 
ευρώ που έχει στην κατοχή της η 
ΕΚΤ και λήγουν σήμερα. Σύμφωνα 
με τον προγραμμαησμό της τρόικας 
αναμένεται να εκταμιευθούν επιπλέ
ον 3,3 δισ. ευρώ τον Απρίλιο και άλ
λα 5,5 δισ. ευρώ το Μάιο. Μέρος των 
χρημάτων, περίπου 4 δισ. ευρώ, που 
θα εκταμιευθούν φέτος, αναμένεται 
να διοχετευθούν για την κάλυψη λη
ξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου 
προς τρίτους, ενισχύοντας τη ρευστό
τητα στην αγορά.

ΜΙΚΡ0-0Μ0Λ0ΓΙ0ΥΧ0Ι

Υποοχέοεις Σαμαρά για λύαη
Πρέπει να βρεθεί ρεαλιστικός τρόπος αναπλήρωσης των απω
λειών για τους μικρο-ομολογιούχους που επένδυσαν σε ελληνι
κά ομόλογα η ς αποταμιεύσεις τους αλλά δεν εξαιρέθηκαν από το 
PSI. Αυτό υποστήριξε χθες η Ν.Δ., μετά τη συνάντηση που είχε ο 
Αντ. Σαμαράς με εκπροσώπους των ιδιωτών ομολογιούχων. Ο 
κ. Σαμαράς υποστήριξε πως η Ν.Δ., από την πρώτη σηγμή, είχε 
ταχθεί υπέρ της εξαίρεσης των φυσικών προσώπων από το «κού- 
ρεμα».Η Ν.Δ. εκημά πως η προστασία τους θα δημιουργήσει α
σφάλεια για ανάλογες επενδύσεις στο μέλλον και θα συντελέσει 
στην προσπάθεια για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

ΟΔΔΗΧ

Δημοπραοία εντόκων 1 διο. ευρώ
Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας και αξίας 
ενός δισ. ευρώ προχωρεί σήμερα το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται 
για την πρώτη δημοπρασία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
πληρωμής των CDS, με την οποία έκλεισε ο κύκλος της συζήτησης 
για τις επιπτώσεις σπς αγορές από την προκήρυξη πιστωτικού γεγο
νότος στην Ελλάδα εξαιτίας του PSI. Σήμερα ο ΟΔΔΗΧ αναμένεται 
να αντλήσει από την αγορά 1 δισ. ευρώ και επιπλέον 300 εκατ. ευρώ 
με την αποδοχή μη ανταγωνιστικών προσφορών. Το ποσό αυτό ανα
μένεται να αυξηθεί περαιτέρω σε 1,6 δια ευρώ την Πέμπτη με την α
ποδοχή επιπλέον μη ανταγωνιστικών προσφορών.


