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Η  πρώτη κατάθεση 
στον ειδικό λογαριασμό 
για αποπληρωμή χρεών
Συνολικά η Ελλάδα έλαβε 7,5 δισ. ευρώ, αλλά 
ις «έμειναν» στα ταμεία τα 2,6 δισ. ευρώ

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

«Εγκαινιάστηκε» ο νέσε ειδικέ« λογαριασμέ« που έχει δημιουργηθεί για την αποπληρωμή των χρεών τηε Ελλάδαε. Η Ευρωζώνη πραγματοποίησε την πρώτη κατάθεση στον εν λόγω λογαριασμό, καθώε «έβαλε» περίπου 4,9 δισ. ευρώ για να αποπληρωθούν χθεε λήξειε ελληνικών ομολόγων που έχει στην κατοχή τηε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Το ποσό αυτό αφορά σε μέροε τηε πρώτηε δόσηε που εκταμιεύτηκε τη Δευτέρα και ανέρχεται σε 5,9 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 4,9 δισ. ευρώ κατατέθηκαν "τον ειδικό λογαριασμό για την.υπηρέτηση του ελληνικού χρέουε και τα υπόλοιπα σε λογαριασμό του Δημοσίου για να εξασφαλιστεί η ρευστότητα του κρά- τουε. Πρόκειται για δύο διαφο- ρετικούε λογαριασμούε, που όμωε και οι δύο τηρούνται στην Τράπεζα τηε Ελλάδοε.Οπωε ανέφερε στέλεχοε του υπουργείου Οικονομικών - υπεν- θυμίζονταε ότι η αρχική πρόταση που δεν υλοποιήθηκε ήταν ο ειδικόε λογαριασμόε να τηρείται στο Λουξεμβούργο - πρόκειται πλέον για μια τυπική διαδικασία. Και αυτό γιατί σε όποιον από τουε δύο λογαριασμούε που υπάρχουν στην Τράπεζα τηε Ελλάδοε κι αν γινόταν η κατάθεση των 4,9 δισ. ευρώ, αυτά τα κεφάλαια θα χρησιμοποιούνταν έτσι κι αλλιώε για την αποπληρωμή των ομο

λόγων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Εκτόε από τα 5,9 δισ. ευρώ στον λογαριασμό του Δημοσίου κατατέθηκε και το ποσό των 1,65 δισ. ευρώ που αποτελεί τη συμμετοχή του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην πρώτη δόση του νέου πακέτου. Ετσι, συνολικά η Ελλάδα έλαβε αυτέε τιε μέ- ρεε 7,5 δισ. ευρώ, αλλά τιε «έμει-
0  ΟΔΔΗΧ άντλησε 
1,3 δισ. ευρώ από 
έντοκα γραμμάτια 
τρίμηνης διάρκειας, 
με μειωμένο 
επιτόκιο 4,25%.ναν» στα ταμεία τα 2,6 δισ. ευρώ.Σύμφωνα με αρμόδιουε παρά- γοντεε έχει εξασφαλιστεί ότι η ροή των εισροών κεφαλαίων θα καλύπτει πλήρωε όλεε τιε υπο- χρεώσειε (προε εξωτερικό και εσωτερικό), ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτουε.Παράλληλα, χθεε ο Οργανι- σμόε Διαχείρισηε Δημοσίου Χρέ- ουε (ΟΔΔΗΧ) άντλησε 1,3 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια τρί- μηνηε διάρκειαε. Ποσό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί στο 1,6 δισ. ευρώ την Πέμπτη και θα κα- τευθυνθεί προε την αποπληρωμή εντόκων γραμματίων περίπου ι-

σόποσηε αξίαε που λήγουν την Παρασκευή.Το θετικό νέο στη χθεσινή δημοπρασία ήταν η μείωση του επιτοκίου. Από 4,61% που είχε διαμορφωθεί στην αντίστοιχη δημοπρασία του Φεβρουάριου, χθεε «έπεσε» στο 4,25%, γεγονόε το οποίο αποδίδεται στιε θετικέε ε- πιπτώσειε τηε ολοκλήρωσηε τηε αναδιάρθρωσηε του ελληνικού χρέουε (PSI).Σε ό,τι αφορά την πρώτη δόση του νέου δανείου, η εκταμίευσή τηε αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Μαΐου. Ειδικότερα:-  Μέχρι τα τέλη Μαρτίου έχει προγραμματιστεί να δοθούν στην Ελλάδα τα 25 δισ. ευρώ που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πωε η α- νακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών δεν θα γίνει αμέσωε. Δηλαδή, τα κεφάλαια αυτά δεν θα διατεθούν άμεσα στιε ελληνικέε τράπεζεε.Το οικονομικό επιτελείο αναζητεί ακόμα τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα τοποθετηθούν κάπου, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα για οποιαδήποτε τράπεζα χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Υπενθυμίζεται ότι πριν οι ελληνικέε τράπεζεε απευθυνθούν στο Δημόσιο για χρηματοδότηση θα πρέπει πρώτα οι ίδιεε να αναζητήσουν κεφάλαια από την αγορά.Εφόσον δεν καταφέρουν να την
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗεξασφαλίσουν, τότε θα χρήσιμο- λευταία 5,3 δισ. ευρώ που αφο- ποιηθούν τα κεφάλαια του κρά- ρούν την πρώτη δόση του νέου τουε για την ανακεφαλαιοποίησή δανείου. Η Ελλάδα θα πρέπει να τουε. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά τα έχει έωε τιε 18 του μήνα, κα- και για να αποφευχθεί κάποιο «α- θώε θα πρέπει να αποπληρώσει τύχημα» η αγορά θα γνωρίζει ό- λήξειε ομολόγων που κατέχει η τι είναι δεσμευμένα υπέρ των ελ- Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ύ- ληνικών τραπεζών 25 δισ. ευρώ, ψουε 3,33 δισ. ευρώ και τόκουε,-  Στα μέσα Απριλίου θα έκτα- ενώ τα υπόλοιπα θα αξιοποιηθούν μιευθούν 3,3 δισ. ευρώ που θα για τιε εσωτερικέε ανάγκεε τηε χρησιμοποιηθούν για αποπλη- χώραε.ρωμή τόκων και την κάλυψη των Από εκεί και πέρα, η τρόικα α- τρεχουσών αναγκών του κρά- ναμένεται να ξεκινήσει τον πρώ- τουε. το τηε έλεγχο στο πλαίσιο του νέ--  Εωε τα μέσα Μαΐου θα πρέ- ου Μνημονίου για να εγκρίνει τη πει να εκταμιευθούν και τα τε- δεύτερη δόση του δανείου.Τη διετία 2015-2016 η Ελλάδα θα χρειαστεί 21 δισ. ευρώ
Στα 21 δισ. ευρώ ανέρχονται οι χρη- μαχοδοτικέε ανάγκεε τηε Ελλάδαε για τα δύο πρώτα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του νέου δανειακού προγράμματοε. Η συζήτηση περί ανάγκηε λήψηε νέου πακέτου έχει ήδη φουντώσει, καθώε όλα τα μηνύματα δείχνουν πωε η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να βρει κεφάλαια από τιε αγορέε μετά το τέλοε του 2014 που ολοκληρώνεται το νέο πρόγραμμα.Ωστόσο, η  επικεφαλήε του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), κ. Κριστίν Λαγκάρντ υποστήριξε πωε η  Ελλάδα μπορεί να επανέλθει στον σωστό δρόμο, αρκεί να εφαρμοστεί πλήρωε το νέο Μ νημόνιο . Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να  ε- πιστήσει τη ν  προσοχή προε την ελληνική πλευρά, για το γε- γονόε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστερήσεω ν.Σύμφωνα με το ΔΝΤ, για το 2015 και το 2016 η  Ελλάδα θα χρειαστεί 21 δισ. ευρώ χωρίε να

Κριστίν Λαγκάρντ:
Η Ελλάδα θα 
επανέλθει στον δρόμο 
της ανάπτυξης, αρκεί 
να εφαρμοστούν 
τα επώδυνα μέτρα.

γνωρίζει ακόμα από πού θα προ- έλθουν αυτά τα κεφάλαια. Για τη ν  ακρίβεια, σ τη ν έκθεση α- ναφέρεται ότι το ποσό αυτό είνα ι «απροσδιόριστο εάν θα προέλθει από τον επίσημο τομέα  ή  τιε αγορέε».Στο πλαίσιο αυτό, χθεσινό δημοσίευμα του Bloomberg επικαλούμενο εκτιμήσειε αναλυτών, προβλέψειε οίκων αξιολόγησηε και τα ποσοστά δανεισμού τηε Ελλάδαε στιε διεθνείε χρηματα- γορέε ανέφερε πωε «η χώρα φαίνεται ότι θα χρειαστεί πρόσθετη

χρηιιατοδότηση ή ιπα ακόυα αναδιάρθρωση χρέουε». Το διεθνέε πρακτορείο ειδήσεων επισήμανε πωε η διαδικασία αναδιάρθρωσηε του ελληνικού χρέουε (PSI) μείωσε μεν το ελληνικό χρέοε αλλά ο στό- χοε περιορισμού στο 116% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 κρίνεται εξαιρετικά «φιλόδοξοε» με βάση και τιε εκτιμήσειε τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε.Μάλιστα, αναλυτήε τηε RBS σημείωνε στο Bloomberg ότι «το τρίτο πακέτο διάσωσηε μοιάζει αναπόφευκτο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανηφόρα μπροστά» και συμπλήρωνε πωε το PSI «δεν μειώνει το χρέοε σε διαχειρίσιμα επίπεδα».Πάντωε, η επικεφαλήε του ΔΝΤ, κ. Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε χθεε ότι η Ελλάδα θα επα- νέλθει στον δρόμο τηε ανάπτυξηε, αρκεί να εφαρμοστούν τα επώδυνα μέτρα, με τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη σε κυβερνητικό, κοινοβουλευτικό και κοινω

νικό επίπεδο. Μιλώνταε στο ABC. η κ. Λαγκάρντ έστειλε σαφέε μήνυμα για το τι πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση και υποστήριξε ότι «υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ακόμα για αύξηση των εσόδων του κράτουε από την είσπραξη φόρων».Σε ερώτηση για ετπκείμενεε κοι- νωνικέε αναταραχέε ανέφερε ότι «είναι απαραίτητο να καταλάβουν όλοι και να αποδεχθούν τιε θυσίεε που πρέπει να γίνουν».Πέραν αυτών, σε έρευνα τηε Bank o f America-Merrill Lynch (BofA-ML), περισσότεροι από τουε μισούε διαχειριστέε κεφαλαίων (fund managem), αναμένουν ότι μία τουλάχιστον χώρα- μέλοε τηε Ευρωζώνηε θα ανακοινώσει την πρόθεσή τηε να ε- ξέλθει από το ευρώ. Το 54% των ερωτηθέντων εξέφρασε την πεποίθησή του ότι κάποια χώρα θα εξέλθει από τη Ζώνη του Ευρώ, αν και οι μισοί εξ αυτών πιστεύουν ότι η έξοδοε δεν θα γίνει φέτοε.

Πάντωε. αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η BofA- ML θέτει το συγκεκριμένο ερώτημα στην τακτική έρευνα που διενεργεί. Από τα ευρήματα τηε έρευναε, αξίζει να σημειωθεί πωε οι ανησυχίεε των επενδυτών για τα κρατικά ομόλογα τηε Ευρώπηε έχουν μειωθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει το μεγαλύτερο ερωτηματικό για τουε fund managem.Παράλληλα, το ποσοστό εκείνων που συμμετείχαν στην έρευνα και θεωρεί σημαντικό κίνδυνο την κρίση στην Ευρωζώνη, έχει μειωθεί στο 38% από 59% τον Φεβρουάριο, ενώ οι διαχειριστέε έχουν γίνει πιο αισιόδοξοι για τιε προοπτικέε τηε παγκόσμιαε ανάπτυξηε. Πλέον, ενδυνάμωση τηε ανάπτυξηε αναμένει το 28% των επενδυτών όταν τον Φεβρουάριο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11%.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ«Πράσινο φως» από Λ . Παπαδήμο για αποκρατικοποίηση του Ο Π Α Π

Η εταιρεία Global Yatarim Holdings εξετάζει τη συμμετοχή της στην αποκρατικοποίηση των «μεγάλων» λιμένων της χώρας.Τουρκικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά λιμάνια
Η τουρκική επενδυτική εταιρεία bal Yatarim Holdinga, που ο.οχειρίζεται τρία λιμάνια στη γείτονα χώρα, φέρεται να εξετάζει τη συμμετοχή τηε στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα. Η εταιρεία, σύμφωνα με δήλωση στελέχου τηε (Αντνάν Ναε) στην Κωνσταντινούπολη, εξετάζει τη συμμετοχή τηε στην αποκρατικοποίηση των «μεγάλων» λιμένων τηε χώραε και βρίσκεται σε επαφέε με άλλουε πι- θανούε ενδιαφερομένουε για τη συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση.Οι πληροφορίεε αυτέε προήλθαν από ημερίδα που διοργάνωσαν χθεε οι σύνδεσμοι βιομηχανικών επιχειρήσεων των δύο χωρών στην Κων/πολη και μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα. Η GYH είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο τηε Κωνσταντινούποληε και δρα-

στηριοποιείται επενδυτικά στουε τομείε τηε ενέργειαε, των υποδομών (λιμάνια), του real e8tate και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η κεφαλαιοποίησή τηε ανέρχεται σε 270 εκατ. τουρκικέε λίρεε, ενώ ο κύκλοε εργασιών εκτιμάται σε 300 εκατ. τουρκικέε λίρεε για το 2011. Η εταιρεία αναφέρει ότι διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίαε άνω του 1,2 δισ. τουρκικών λιρών.Στη γείτονα χώρα η εταιρεία διαχειρίζεται τα λιμάνια τηε Αττά- λειαε, του Κουσάντασι και του Ακντενίε. Εκτόε τηε GYH, θερμή υποδοχή στην ελληνική αποστολή υπήρξε και από τον επικεφα- λήε τηε Ture a ε Petrol AS, κ. Μπ. Ακσόι, ο οποίοε χαρακτήρισε ιδι- αιτέρωε σημαντική την επανεκκίνηση του προγράμματοε αποκρατικοποιήσεων στη χώρα μαε.

Πρωθυηουργική εντολή για την απαρέγκλιτη υλοποίηση του προγράμματοε αποκρατικοποιήσεων έλαβε η  διοίκηση του Ταμείου Αξιοποίησηε τηε Ιδιω- τικήε Περιουσίαε του Δ ημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).Ο πρωθυπουργόε κ. Λ . Πα- παδήμοε συναντήθηκε χθεε με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ταμείου κ. Κ. Μ ητρόπου- λο στο Μ έγαρο Μ αξίμου, και σύμφωνα με πληροφορίεε, ο πρωθυπουργόε διαβεβαίωσε το στέλεχοε του Ταμείου για την πολιτική του στήριξη σε ό,τι αφορά την απαρέγκλιτη υλοποίηση του προγράμματοε των αποκρατικοποιήσεων και την αναγκαιότητα να  μη χαθεί ούτε μια ημέρα ανεκμετάλλευτη.Ο πρωθυπουργόε, μάλιστα, φέρεται ότι «άναψε» και το πράσινο φωε για να  προχωρήσει το Ταμείο στην αποκρατικοπ οίησ η του Ο Π Α Π , όπωε προβλέπεται στο πρόγραμμα το οποίο έχει συμφωνηθεί με την τρόικα. Προε την κατεύθυνση αυτή, ωε η  πιο πιθανή η μ ερ ο μ η νία  δη μο σ ιοπ οίη σ ηε μιαε πρόσκλησηε εκδήλωσηε εν- διαφέροντοε για την πώληση του 29% των μ ετοχώ ν του ΟΠ ΑΠ  που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ, φέρεται η  29η Μαρτίου 2012.Ο κ. Μ ητρόπουλοε ενημέρω σε τον πρωθυπουργό για την πο-

0 πρωθυπουργός 
κ. Λ. Παπαδήμος 
συναντήθηκε χθες 
με τον διευθύνοντα 
σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ 
κ. Κ. Μητρόπουλο.ρεία του προγράμματοε και σύμφωνα με πληροφορίεε, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του.Ειδικότερα το στέλεχοε του Ταμείου φέρεται ότι μετέφερε ένα διαρκώε βελτιούμενο επενδυτικό κλίμα μετά την υπογραφή τηε νέαε δανειακήε σύμ- βασηε και του PSI, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα επιταχυνόμενο ρυθμό στιε διαδικασίεε αξιοποίησηε δημόσιων περιουσιακών στοιχείων. Επίσηε ο πρωθυπουργόε ενημερώ θηκε για τα ανοικτά θέματα που μπλοκάρουν το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, όπωε π.χ. συμβαίνει με τα μεγάλα έργα των αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα.Χθεε το ΤΑΙΠΕΔ εκκίνησε άλλη μια διαδικασία αποκρατι- κοποίησηε, που αφορά στην αξιοποίηση τηε δημόσιαε έκτα- σηε στην περιοχή Αφάντου τηε Ρόδου. Η αξιοποίηση του ακινήτου, όπωε αναφέρεται στην

πρόσκληση εκδήλωσηε ενδια- φέροντοε, θα λάβει τη μορφή τηε πώλησηε του συνόλου ή  τηε πλειοψηφίαε των μετοχών ε- ταιρείαε ειδικού σκοπού (δΡν) στην οποία θα εισφερθούν εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου.Η πώληση των μετοχών θα π εριλάβει τουλά χιστον το 66,7% του μετοχικού κεφαλαίου και η  εταιρεία θα έχει δικαίωμα εκμετάλλευσηε του ακινήτου για μια αρχική περίοδο 50 ετών. Η  υποβολή ενδιαφέ- ροντοε θα γίνει στιε 8 Μαΐου.Πάντωε και η  αποκρατικοποίηση αυτή γίνεται εσπευσμένα καθώε, όπωε αναφέρει η πρόσκληση εκδήλωσηε ενδια- φέροντοε, δεν υπάρχουν τα ακριβή όρια τηε δημόσιαε έκτα- σηε, ενώ και το ακριβέε ποσοστό πώλησηε μετοχών, όπωε και τα δικαιώματα μειοψηφίαε (εφόσον υπάρχουν) θα καθοριστούν πριν από την υλοποίηση τηε β' φάσηε τηε διαγωνιστικήε διαδικασίαε.Σε ό,τι αφορά τον Ο Π Α Π , όλα δείχνουν ότι η  απόφαση του Δ .Σ . του ΤΑΙΠΕΔ που θα αφορά στη συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση αναμένεται να ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ .Σ . που θα συγκληθεί την ερχόμενη εβδομάδα και πιθανώε την 28η Μαρτίου 2012.
Β. ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

ΣΕΒ: το Πραγματικό δίλημμα είναι Ευρώπη ή χάος
Γης ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

«Ευρώπη ή χάος» είναι το διακύβευμα των επερχόμε- νων εκλογών σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Δη- μήτρη Δασκαλόπουλο, που προχώρησε χθεε σε μια ασυνήθιστη για τα δεδομένα του Συνδέσμου πι λ κλογική παρέμβαση.Με εμφανή την ανησυχία για το ενδεχόμενο ενδυ- νάμωσηε στο εκλογικό σώμα ενόε αντιευρωπαϊκού μετώπου, ο πρόεδροε του ΣΕΒ, στράφηκε ευθέωε κατά των κομμάτων τηε Αριστεράε χαρακτηρίζοντάε τα ωε «κόμματα εθνικήε ανευθυνότηταε». Σε συνέντευξη Τύπου, μίλησε για «αριστερά σταλινική» και «αριστερά μηδε- νιστική» η  οποία αναθεματίζει εκ του ασφαλούε τη σημερινή κατάσταση επειδή ξέρει ότι δεν θα κληθεί να κυβερνήσει ούτε θέλει να κυβερνήσει.«Είναι ώρα να μιλήσει ο λαόε. Πέρα από τιε στενέε κομματικέε επιλογέε, οι επερχόμενεε εκλογέε είναι ε- κλογέε-δημοψήφισμα. Οχι υπέρ ή κατά του Μ νημονίου, όπωε θα ήθελαν μερικοί μερικοί. Το πραγματικό δια- κύβευμα, το πραγματικό δίλημμα είναι Ευρώπη ή χά- οε. Μέσα στην Ευρώπη η  δοκιμασία που περνάμε μπορεί να ξεπεραστεί. Εξω από την Ευρώπη ή φτώχεια θα είναι οριστική» δήλωσε ο κ. Δασκαλόπουλοε. Χαρακτήρισε τιε επερχόμενεε εκλογέε ωε τιε πιο κρίσιμεε τηε μεταπολεμικήε μαε ιστορίαε και τόνισε ότι είναι χρέοε μαε να αποτελέσουν αφετηρία ελπίδαε. «Να αναδείξουν ένα συσχετισμό δυνάμεων που θα μπορι σει να ξαναβάλει την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξηε, με εθνικούε όρουε και πέρα από τον πειθαναγκασμό του Μνημονίου».Τα πολιτικά κόμματα σύμφωνα με τον ίδιο θα πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσειε και όχι υποσχέσειε, σχέδια δράσηε και όχι ευχολόγια. Η κυβέρνηση τεχνοκρατών δεν είναι καλή λύση για την Ελλάδα, τόνισε, υπο- γραμμίζονταε ότι η «αντιμετώπιση των αντιδράσεων δεν γίνεται με τεχνοκράτεε». Εκτίμησε, ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI και την έγκριση τηε νέαε δανεια- κήε σύμβασηε, περάσαμε από το τέρμα στην αφετηρία, αλλά τα δύσκολα είναι ακόμη μπροστά μαε. Σε ό,τι αφορά την προσέλευση επενδύσεων τόνισε ότι για να υπάρξουν θα πρέπει να αρθούν η αβεβαιότητα και να ε- νισχυθεί η  ρευστότητα, προϋποθέσειε που ίδιοε βλέπει να προχωρούν μέσα στη χρονιά. Στο σημείο αυτό άσκησε κριτική και στουε Ευρωπαίουε εταίρουε, υπογραμμίζο- νταε ότι δεν μπορούν να απαιτούν οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα την ίδια ώρα που απειλούν με έξοδο τηε χώραε από το ευρώ.Εκτίμησε ότι οι μειώσειε και περικοπέε έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τουε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εταιρείεε -μέλη του ΣΕΒ δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε αυτόματη μείωση μισθών.Συμφωνία για τις I ελβετικές καταθέσεις
Βρετανία και Ελβετία υπέγραψαν χθεε στιε Βρυξέλλεε ένα παράρτημα στη συμφωνία τουε για τη φορολόγηση των βρετανικών καταθέσεων στην Ελβετία που ανοίγει τον δρόμο για την επίσπευση τηε αντίστοιχηε συμφω- νίαε μεταξύ τηε Ελληνικήε Δημοκρατίαε και τηε Ελβετίαε.Η συμπλήρωση τηε αρχικήε συμφωνίαε Μ. Βρετανίαε I και Ελβετίαε του περασμένου Οκτωβρίου είχε καταστεί αναγκαία μετά τιε αντιρρήσειε που είχε προβάλει η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίεε από το ελβετικό υπουργείο των Οικονομικών, η συμφωνία προβλέπει ότι στο εξήε θα φορολογούνται οι τόκοι από τιε καταθέσειε και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα στο ύψοε του συντελεστή που ισχύει στη Βρετανία (48% για τουε τόκουε, 40% για τα μερίσματα, 27% ! για άλλεε προσόδουε από τα κεφάλαια και 48% για άλλα έσοδα). Ετσι ικανοποιείται η Ε.Ε., που ζητούσε ο συ- ντελεστήε να μην υπολείπεται του 35% που είχε συμφωνήσει το 2004 με την Ελβετία. Στο αρχικό σχέδιο ο συντελεστήε φορολόγησηε καθοριζόταν στο 26%, κάτι με το οποίο είχε διαφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίθετα, στο ελληνικό προσχέδιο ο συντελεστήε είναι τηε τάξεωε του 35% και άρα δεν αποκλίνει από τον συ- ί ντελεστή τηε συμφωνίαε Ε.Ε. - Ελβετίαε. Οι Βρετανοί φορολογούμενοι έχουν και τη δυνατότητα να συμφωνήσουν να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τουε στιε βρε- τανικέε αρχέε.Με τιε νέεε ρυθμίσε« που συμφώνησαν οι δύο χώρε οι Ελβετοί χάνουν ένα ποσό 6 εκατ. φράγκων, που θα συ I μπληρώνεται με ένα νέο «φόρο κληρονομιάε» για όσουε ! έχουν καταθέσειε στην Ελβετία.

I Τ.Τ.
|

Μ ειώθηκε το έλλειμμα  
του ισοζυγίου
Μειωμένο κατά 45,9% εμφανίζεται τον Ιανουάριο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών του πρώτου μήνα του 2012 και διαμορφώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, ικανοποπιτική κρίνεται η η  βελτίωση των εμπορικών συναλλαγών, καθώε οι εξαγωγέε προϊόντων αυξήθηκαν κατά 23,6%, ενώ οι εισαγωγέε πα- ρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίωε στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίού, του οποίου το έλλειμμα μειώθηκε κατά 894 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 2,3 δισ. ευρώ. Το γεγονόε αυτ φείλεται στη μείωση των καθαρών πληρωμών για ει- σαγωγέε καυσίμων και για αγορέε πλοίων κατά 539 και 137 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αλλά και λόγω του περιορισμού του ελλείμματοε του ισοζυγίου των λοιπών αγαθών κατά 218 εκατ. ευρώ.Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε καί τά 218 εκατ. ευρώ λόγω αύξησηε των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίεε μεταφορών, ενώ το έλλειμμα | του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών ήταν κατά 28 ε- I κατ. ευρώ μικρότερο απ’ ό,τι τον Ιανουάριο του 2011. | Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικέε δαπάνεε στην Ελλάδα από | μη κατοίκουε μειώθηκαν κατά 9,4% (οι αφίξειε μη καί τοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 2,8%, σύμφωνα με | την έρευνα συνόρων τηε Τράπεζαε τηε Ελλάδοε), ενώ | οι αντίστοιχεε δαπάνεε στο εξωτερικό από κατοίκουε Ελλάδοε μειώθηκαν κατά 19%. Οι ακαθάριστεε εισπράξειε από υπηρεσίεε μεταφορών (κυρίωε από την εμπορική ναυτιλία) δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά (-1,2%), αλλά επειδή οι αντίστοιχεε πληρωμέε μειώθηκαν αισθητά (κατά 13,9%), οι καθαρέε εισπράξειε αυξήθηκαν κατά 16,0%.
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«Ξεπαγώνουν» δημόσια έργα το 2012 
με προϋπολογισμό 2,4 δισ. ευρώ
Το πρώτο δίμηνο του έτους δημοπρατήθηκαν ή ανατέθηκαν νέες συμβάσεις 1,18 δισ. ευρώ

Νέα επέκταση της Cocomat σε Η Π Α  και Ασία
Του ΝΙΚΟΥ X. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

' ιχύνονται οι διαδικασίεε για Χιι οημοπράτηση και ανάθεση νέων δημοσίων έργων, όπωε προκύπτει από τα στοιχεία του τελευταίου διμήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ανατέθηκαν νέ- εε συμβάσειε αξίαε ανω των 1,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με παράγο- ντεε του υπουργείου Υποδομών, το 2012 θα γίνουν δημοπρατήσειε έργων συνολικήε αξίαε 2,4 δισ. ευρώ, χωρίε να αποκλείεται το ποσό να αυξηθεί. Ηδη, κατά το πρώτο δίμηνο έχουν δημοπρατηθεί έργα 1,18 δισ. ευρώ, σύμφωνα με
Ετοιμάζεται μηχανι
σμός χρηματοδότησης 
που θα επιτρέψει την 
επανεκκίνηση μεγά
λων οδικών έργων.τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Γ. Μα- γκριώτη. Υπενθυμίζεται ότι το 2010 τα δημόσια έργα «πάγωσαν», καθώε δημοπρατήθηκαν μόλιε 210 εκατ. ευρώ έργων, αρμοδιό- τηταε του υπ. Υποδομών, ενώ πέρσι ο προϋπολογισμόε των νέων αυξήθηκε σημαντικά σε 1,9 δισ. ευρώ.Στα νέα έργα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί ο σχετικόε σχε- διασμόε και αναμένονται οι προ- κηρύξειε, περιλαμβάνονται η υπόγεια σήραγγα τηε Λευκάδαε, η ζεύξη Σαλαμίναε-Περάματοε και ο οδυτόε άξοναε Ελευσίναε-Θή-

βαε-Υλίκηε. Το μεγαλύτερο νέο έργο που ανατέθηκε το τελευταίο διάστημα ήταν η  επέκταση τηε Γραμμήε 3 του ΜΕΤΡΟ, από το Χαϊδάρι προε τον Πειραιά, με τη σύμβαση να υπογράφεται εντόε των ημερών με την κοινοπραξία J& P Αβαξ-GHELLA-ALSTOM  Transport. Αντίστοιχα, σημα- ντικέε είναι και οι ενέργειεε για τον εκσυγχρονισμό σειράε αεροδρομίων ανά τη χώρα. Προ ολίγων ημερών, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμόε για την αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου των Χανιών, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το ΕΣΠΑ. Επιπλέον, στο αεροδρόμιο τηε Κω προγραμματίζεται τον Απρίλιο, η δημοπράτηση του έργου κατασκευήε νέου αεροσταθμού, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.Οσον αφορά την υπόθεση ε- πανεκκίνησηε των μεγάλων οδικών αξόνων που παραμένουν «παγωμένοι» από τον Νοέμβριο του 2010, λόγω άρνησηε αρκετών τραπεζών να συνεχίσουν τη χρηματοδότησή τουε, εκφράζονται ελπίδεε για τη διευθέτηση του ζη- τήματοε έωε τον προσεχή Ιούνιο. Σύμφωνα με σχετυαί ενημέρωση από τιε Βρυξέλλεε, προχωράει με γρήγορο ρυθμό η δημιουργία μηχανισμού επιμερισμού κινδύνου που θα επιτρέψει τη συνέχιση έργων περιφερειακήε ανάπτυ- ξηε τα οποία προε το παρόν έχουν «παγώσει» εξαιτίαε τηε έλλει- ψηε χρηματοδότησηε. Χθεε, η επιτροπή Περιφερειακήε Ανό- πτυξηε του Ευρωπαϊκού Κοινο-
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

βουλίου ενέκρινε πρόταση, με την οποία η  Ελλάδα (και άλλα κράτη- μέλη) θα μπορούν να μεταφέρουν στην Κομισιόν κοινοτικού ε πό- ρουε που τουε αναλογούν. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τουε εν λόγω πόρουε, για να συνάψει συμφω- νίεε επιμερισμού κινδύνου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ή άλλεε τράπεζεε), η οποία θα μπορεί να δανείσει χρήματα στουε αναδόχουε των έργων, ή σε τράπεζεε που εμπλέκονται στη χρηματοδότησή τουε.Στόχοε τηε ελληνικήε κυβέρ- νησηε είναι να παραχωρήσει ποσό 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο θα μο- χλευθεί από την ΕΤΕπ προκει- μένου να δοθούν 3 δισ. ευρώ, για να αρχίσουν και πάλι τα τέσσερα μεγάλα οδικό έργα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει την πρόταση στην Ολομέλεια του Απριλίου, ενώ η ΕΤΕπ αναμένεται να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό τον Μάιο.Εν τω μεταξύ, στόχοε τηε ΕΤΕπ, όπωε είχε αναφέρει ο α- ντιπρόεδροε τηε Τράπεζαε Πλού- ταρχοε Σακελλάρηε, είναι η  διατήρηση των χορηγήσεων στην Ελλάδα την επόμενη τετραετία στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη, ήτοι στα 7 δισ. ευρώ. Εμφαση δίδεται, μεταξύ άλλων, στον κατάλογο των 181 έργων προτεραιότηταε πομ έχει ξεχωρίσει η τρόικα. Η υλοποίηση τουε θα σήμαινε επενδυτική ανάσα 11,5 δισ. ευρώ και δημιουργία έωε και 180.000 νέων θέσεων εργασίαε.Υπό αυστηρές προϋποθέσεις τα 336 δισ. ευρώ του νέου ΕΣΠ Α

Τα έργα και οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων όπως: η επένδυση του 3% του ΑΕΠ ετησίως στην έρευνα και την ανάπτυξη, η μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 4% σε σχέση με το 1990, η παραγωγή του 18% της ενέργειας από ΑΠΕ, κ.λπ.

Γου ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέροε των κονδυλίων του ΕΣΠΑ παραμένει αναξιοποίητο, η συζήτηση για τη νέα προγραμματική περίοδο χρηματοδότησηε (2014-2020) ενδεχο- μένωε να ακούγεται σουρεαλιστική. Ωστόσο, με δεδομένο ότι τα χρήματα που πρόκειται να διατεθούν θα είναι λιγότερα, ενώ και ο τρόποε που θα μοιραστούν αλλάζει ριζικά, η χώρα μαε θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, προκει- μένου να μη βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων.Το συνολικό ποσό που θα διο- χετευθεί στα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράμματα και στο Ταμείο Συνοχήε από το 2014 μέχρι το 2020 δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 336 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την πρόταση τηε Κομισιόν (την περίοδο 2007- 2013 ήταν 350 δισ.). Με την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, δεν αποκλείεται να μειωθεί κι άλλο, ακόμη και σε επίπεδα μικρότερα του 30% του κοινοτικού προϋπολογισμού (την περίοδο 2007-2013, έφτασε το 36% του κοινοτικού προϋπολογισμού), σύμφωνα τουλάχιστονε τιε εκτιμήσειε στελεχών τηε.ομισιόν.Επιπλέον, τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν πλέον να ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά χρήματα «όπου να ’ναι», όπωε εν πολλοίε συνέβαι- νε μέχρι σήμερα. Τα έργα και οι δρόσειε θα πρέπει να τεκμαίρε- ται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τηε ατζένταε «Ευρώπη 2020».

Υπενθυμίζεται ότι οι υποχρε- ώσειε τηε Ελλάδαε που απορρέουν από το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι οι εξήε: α) να βρίσκεται το 70% του πληθυσμού ηλι- κίαε από 20-64 ετών στην αγορά εργασίαε (αυτό πρακτικά σημαίνει ανεργία κάτω από 6%), β) να επενδύεται το 3% του ΑΕΠ τηε κάθε χρόνο στην έρευνα και την ανάπτυξη (αυτόε ο αριθμόε περιλαμβάνει και τα ιδιωτικά κεφάλαια για έρευνα), γ) να μειώσει τιε εκπομπέε ρύπων τηε κατά 4% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, δ) να παράγει το 18% τηε ενέργειάε τηε από ανανεώ- σιμεε πηγέε και να αυξήσει κατά 20% την εξοικονόμηση πόρων, ε) να μειωθεί σε λιγότερο από 10% το ποσοστό των παιδιών τηε που δεν ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στ) έναε στουε τρειε νέουε τηε τουλάχιστον να έχει πτυχίο πανεπιστημίου, ζ) να μειωθούν κατά 450.000 οι Ελληνεε που κινδυνεύουν από το φάσμα τηε φτώ- χειαε και του κοινωνικού αποκλεισμού.Επομένωε, τα έργα που θα εντάσσονται σε κοινοτική συγ- χρηματοδότηση οφείλουν να κινούνται προε την κατεύθυνση αυτών των στόχων, μέσα από 11ε- πιμέρουε «θεματικέε» ενότητεε, που περιλαμβάνουν από υποδο- μέε μέχρι τη διά βίου εκπαίδευση. Εντούτοιε, δεν θα μπορούν όλεε οι περιφέρειεε τηε χώραε μαε να εντάξουν έργα απ’ όλεε τιε ενότητεε. Ειδικότερα, οι «ανε- πτυγμένεε» περιφέρειεε του Νοτίου Αιγαίου, τηε Κρήτηε, τηε Αττικήε και τηε Στερεάε Ελλάδαε

θα πρέπει να διαθέσουν το 80% των διαθέσιμων κονδυλίων που έχουν στιε ακόλουθεε τρειε δρά- σειε: α) ανανεώσιμεε πηγέε και εξοικονόμηση ενέργειάε, β) έρευνα και καινοτομία και γ) ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τιε υπόλοιπεε περιφέρειεε το ποσό που θα διο- χετευθεί στιε τρειε αυτέε δράσειε θα φτάνει το 50% των διαθέσιμων κονδυλίων.Επιπλέον, η  εκταμίευση των χρημάτων θα συναρτάται πλέον και από το μακροοικονομικό περιβάλλον και τη συμμόρφωση τηε χώραε μαε με το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο. Επίσηε, για να ενταχθεί πλέον ένα έργο στο «νέο ΕΣΠΑ» θα πρέπει προη-

γουμένωε να έχουν ολοκληρωθεί όλεε οι προπαρασκευαστικέε διαδικασίεε (π. χ . χωροθετήσειε, απαλλοτριώσειε). «Δεν είμαστε πια διατεθειμένοι να περιμένουμε 15 χρόνια προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα έργο», δήλωσε χαρακτηριστικά η  Εβα Λίμπερ, στέλεχοε τηε Κομισιόν που εποπτεύει τη διάθεση χρημάτων από το Ταμείο Συνοχήε στιε γερ- μανικέε περιφέρειεε του Βρα- δεμβούργου και τηε Βάδηε-Βυρ- τεμβέργηε, κατά τη διάρκεια ε- νημέρωσηε δημοσιογράφων στο Βερολίνο. Η κ. Λίμπερ αναφέρθηκε επανειλημμένωε στιε καθυστερήσει απορρόφησηε από χώρεε όπωε η Ελλάδα.Η αξιολόγηση τηε πορείαε α

πορρόφησηε θα είναι συνεχήε, οι καθυστερήσειε θα επιφέρουν ποινέε και το 5% των διαθέσιμων κονδυλίων για κάθε χώρα θα κατατίθεται σε ειδικό αποθεματικό ταμείο. Στο τέλοε τηε προγραμ- ματικήε περιόδου, οι περιφέ- ρειεε που αριστεύουν στην αξιολόγηση θα μπορούν να απορροφήσουν και το επιπλέον αυτό ποσό του αποθεματικού, το οποίο δεν θα είναι διόλου ευκαταφρόνητο.Οι διαπραγματεύσειε για τη νέα προγραμματική περίοδο αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στουε επόμενουε μήνεε. Στόχοε είναι τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα για την απορρόφηση πόρων στιε αρχέε του 2014.
Ετοιμάζονται περαιτέρω μειώσεις στις αποδοχές εργαζομένων στον O TE

Η διοίκηση του 0TE ζήτησε χθες επισήμως κατάργηση ωριμάνσεων και περικοπές επιδομάτων.

Νέες περικοπές αποδοχών έρχονται στον OTE με βάση τουε νέουε εφαρμοστικούε νόμουε του Μνημονίου για τη χώρα. Η διοίκηση του Οργανισμού κάλεσε ζ  τη συνδικαλιστική ηγεσία του OTE, προκειμένου να συζητήσει το θέμα των μισθολογικών ωριμάνσεων, οι οποίεε παρέμει- ναν στη συλλογική σύμβαση ερ- γασίαε που υπεγράφη μεταξύ των δύο πλευρών τον περασμένο Νοέμβριο. Η σύμβαση εργασίαε προέβλεπε μείωση τηε μισθοδο- σίαε για την επόμενη τριετία με- σοσταθμικά κατά 11%, αλλά διατηρούσε τιε μισθολογικέε ωρι- μάνσειε οι οποίεε ανέρχονται περίπου στο 2,2%. Ετσι, στην πράξη, η μείωση τηε μισθοδοσίαε βάσει τηε Επιχειρησιακήε Συλλο- γικήε Σύμβασηε Εργασίαε (ΕΣΣΕ) ανερχόταν μεσοσταθμικά σε περίπου 8,8%.Και δεν είναι μόνον οι μισθο- λογικέε ωριμάνσειε που ζητεί πί-

σω o OTE. Η διοίκηση ζητεί και την περικοπή επιδομάτων όπωε προβλέπεται επίσηε από τη νέα νομοθεσία. Παράγοντεε του OTE υπολόγιζαν το κόστοε των συγκεκριμένων επιδομάτων σε περίπου 15 εκατ. ευρώ ε- τησίωε. Και αν σ ’ αυτά συνυπολογιστούν και οι απώλειεε από τιε μισθολογικέε ωριμάνσειε (περίπου 10 εκατ. ευρώ), το διακύ- βευμα είναι περίπου 25 εκατ. ευρώ ετησίωε ή  75 εκατ. ευρώ στην τριετία που ισχύει η  ΕΣΣΕ. Σημειώνεται ότι η  μείωση του κό- στουε που σημειώθηκε στον Οργανισμό βάσει τηε νέαε ΕΣΣΕ ανέρχεται σε περίπου 165 εκατ. ευρώ στην τριετία ή 55 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.Η διοίκηση του OTE ζήτησε, χθεε, επισήμωε πίσω τιε ωρι- μάνσειε που διατηρήθηκαν μέσω τηε ΕΣΣΕ, όπωε επίσηε και τιε πε- ρικοπέε των επιδομάτων. Οι συν- δικαλιστέε αντιπρότειναν την

κατάργηση των ωριμάνσεων, αλλά με αλλαγή τηε ΕΣΣΕ, έτσι ώστε οι νέεε μειώσειε μισθών που θα αποφασισθούν να συμπερι- λάβουν την απώλεια που σημειώνεται με την κατάργηση των ωριμάνσεων και τιε περικοπέε επιδομάτων. Οι δύο πλευρέε, φυ-

σικά, δεν συμφώνησαν και οι συ- ζητήσειε αναμένεται να συνεχιστούν τιε επόμενεε εβδομάδεε. Πάντωε θα πρέπει να σημειωθεί ότι o OTE είναι υποχρεωμένοε να τηρήσει τη σχετική νομοθεσία, προχωρώνταε άμεσα στιε αλλα- γέε τηε μισθοδοσίαε.

Επιπλέον, διαθέτει ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο, την κατάργηση τηε μονιμότηταε. Από την άλλη πλευρά, οι συνδικαλιστέε υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα να· τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.Χθεε, σε συνέντευξή του στο Reuters, ο πρόεδροε και διευθύ- νων σύμβουλοε του OTE κ. M ix. Τσαμάζ έβαλε κατά τηε Εθνικήε Επιτροπήε Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αναφέ- ρονταε ότι περισσότερη ζημιά πραγματοποιούν στον OTE οι α- ποφάσειε τηε Αρχήε, παρά η  οικονομική κρίση. Κατά τον κ. Τσαμάζ, o OTE πουλά έωε και 50% πιο ακριβά από τουε ανταγωνι- στέε του, μειώνονταε διαρκώε το μερίδιο αγοράε του χωρίε να έχει τη δυνατότητα ανταγωνισμού. Τέλοε, ανέφερε ότι αν η ΕΕΤΤ εγκρίνει τα νέα πακέτα του Οργανισμού, θα μπορεί να πουλά υπηρεσίεε σε χρεώσετε έωε και 25% χαμηλότερα.

Ενισχύει περαιτέρω το εξωστρεφέε προφίλ τηε η εταιρεία επίπλων Cocomat, δρομολογώνταε το δυναμικό τηε άνοιγμα στην αμερικανική αγορά, αλλά και σε πολλά υποσχόμενεε χώρεε τηε Ασίαε. Το προσεχέε Σάββατο 24 Μαρτίου, η  αλυσίδα ανοίγει το δεύτερο κατάστημά τηε στη Νέα Υό; και στον σχεδίασμά τηε περιλαμβάνεται η  δημιουργία ο. κτύου 20 καταστημάτων στην αμερικανική αγορά σε ορίζοντα τριετίαε. Το νέο σημείο είναι συνολικού εμβαδού 500 τ.μ. και βρίσκεται σε πολυκατάστημα στο Σόχο. Ακόμη, τον Μάιο εγκαινιάζει την παρουσία τηε στην αγορά τηε Κορέαε, ανοίγονταε ένα κατάστημα 120 τ.μ. στη Σεούλ, με τοπικό συνεργάτη franclü8e, ενώ στο στόχαστρο τηε αλυ- σίδαε τίθεται και η κινεζική αγορά μεσοπρόθεσμα, όπου ήδη έχει παρουσία με εννέα σημεία. Περαιτέρω, στα τέλη του 2011 η Cocomat απέκτησε παρουσία στη Γαλλία, ανοίγονταε το πρώτο κατάστημά τηε στο Παρίσι, καθώε και στη Σαουδική Αραβία, αποκτώνταε το πρώτο τηε σημείο στην Τζέντα τον Οκτώβριο, έπειτα από μακρόχρονη γραφειοκρατική διαδικασία. Η εταιρεία τερμάτισε την παρουσ τηε στην αγορά του Καναδά, όπου λειτουργούσε για λίγουε μήνεε ένα κατάστημα στο Τορόντο, κρίνονταε μη αποδοτική τη συγκεκριμένη συνεργασία στην παρούσα φάση.Στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσειε των 35 καταστημάτων τηε εμφανίζουν κάμψη περί το 10% τουε πρώτουε μήνεε του 2012, ενώ συνολικά το 2011 οι πωλήσειε τηε Cocomat στην Ελλάδα (Maxi ΑΕΒΕ), συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, παρουσίασαν μικρή αύξηση 2%, αγγίζονταε τα 17 εκατ. ευρώ. Με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία επωφελείται των ευκαιριών που προκύπτουν στην αγορά των ακινήτων και προχωράει σε μεταστεγάσειε αρκετών καταστημάτων τηε προκειμένου να μειώσει τιε λειτουργικέε τηε δαπάνεε. Τη χρονιά που πέρασε, μεταστεγάστηκαν τα προϋπάρχοντα καταστήματά τηε στον Αλιμο και στην Παλλήνη, ενώ επίσηε άνοιξαν δύο νέα καταστήματα στην Αττική (Βούλα και Κο- λωνάκι) κι ένα δεύτερο κατάστημα στην πόλη τηε Λάρι- σαε. Συνολικά, η Cocomat ελέγχει διεθνέε δίκτυο 53 καταστημάτων και δεν σχεδιάζει επέκταση στην Ελλάδα. mlebesi@kathimerini.gr

Στις 24 Μαρτίου 
ανοίγει δεύτερο 
κατάστημα στη Νέα 
Υόρκη και τον Μάιο 
εγκαινιάζει την 
παρουσία της στην 
Κορέα.

Ζημίες 604.000 ευρώ για την Trastor το 2011
Κάμψη σημείωσαν το 2011 τα οικονομικά μεγέθη τηε ε- ταιρείαε επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Trastor, όπωε αναμενόταν άλλωστε, δεδομένηε τηε κρίσηε που έχει πλή- ξει και τον κλάδο των ακινήτων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τηε εταιρείαε όπου μεγαλομέτοχοι είναι η  Pasal Development και ο όμιλοε Πειραιώε, τα έσοδα από μισθώματα μειώθηκαν κατά 22,1% σε 6 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το 2010. Κύριοε λόγοε τηε πτώσηε των εσόδων ήταν οι πωλήσειε επενδυτικών ακινήτων, ενώ αρνητική επίδραση είχαν και οι μειώσειε ενοικίων.Οσον αφορά τα κέρδη μετά από φόρουε, αυτά δεν ξεπέ- ρασαν τα 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι 5,2 εκατ. ευρώ το 2010. Αν υπολογιστούν και οι ζημίεε ύψουε 3,8 εκατ. ευρώ που προ- έκυψαν κατά τη διάρκεια τηε περσινήε χρήσηε από τη μείωση των αξιών των ακινήτων του χαρτοφυλακίου τηε Trastor (προσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία), τότε η εισηγμένη κατέγραψε ζημίεε 604.000 ευρώ, έναντι ζημιών 4,8 εκατ. ευρώ το 2010, δείγμα ότι το μεγαλύτερο μέροε τηε μείωσηε των αξιών προέκυψε το 2010 και όχι το 2011. Στα τέλη του 2011, η αξία του χαρτοφυλακίου τηε Trastor διαμορφώθηκε σε 78,5 εκατ. ευρώ, έναντι 97,2 εκατ. ευρώ το 2010.Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε 2,4 εκατ. ευρώ, από 2,1 εκατ. ευρώ, αύξηση που από την εταιρεία αποδίδεται σε διαγραφέε απαιτήσεων και αποζημιώσειε. Πάντωε, φέτοε τα λειτουργικά έξοδα προβλέπεται να μειωθούν, λόγω μείωσηε προσωπικού. Η εταιρεία διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα 23,8 εκατ. ευρώ και μακροπρόθεσμο δανεισμό ύψουε 7,2 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο τηε προσεχούε ετήσιαε γενικήε συνέλευσηε των μετόχων τηε εταιρεία' η διοίκηση τηε Trastor θα προτείνει μέρισμα τηε τάξει, του 0,10 ευρώ ανά μετοχή.
Μελετάται «μνημόνιο» 
για τα νοσοκομεία
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συνομιλίεε τηε ηγε- σίαε του υπουργείου Υγείαε με την Ομάδα Ράιχενμπαχ για ένα είδοε «μνημονίου» για τη νοσοκομειακή περίθαλψη στη χώρα μαε. Με το «μνημόνιο» θα εξασφαλίζεται η  παροχή τε- χνογνωσίαε από πλευράε γερμανικήε κυβέρνησηε σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν το μάνατζμεντ των νοσοκομείων, με βασικότερα την κοστολόγηση τηε νοσοκομειακήε πε- ρίθαλψηε με τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και τη διοικητική μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) εφαρμόζονται στην Ελλάδα από τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ έχουν αναθεωρηθεί ήδη τρειε φορέε μέχρι σήμερα. Στην πρόσφατη - σκέψή του στο Βερολίνο, ο υπουργόε Υγείαε είχε ζητήσει τη βοήθεια των Γερμανών στο ζήτημα τηε εφαρμογήε των ΚΕΝ με δεδομένη την οκταετή σχετική εμπειρία τουε.Τη συνεργασία υπουργείου Υγείαε και Γερμανών ανακοίνωσε χθεε η επικεφαλήε τηε Task Forcé τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε για την Ελλάδα κ. Georgette Lalis, κατά τη διάρκεια συνεδρίου με θέμα «Shaping the Future o f Healthcare in Greece: Caring, Curing, Securing», που διοργάνωσαν οι | Financial Times σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησηε Υπηρεσιών Υγείαε. Η ίδια υπογράμμισε επίσηε ότι εκτόε από την περικοπή τηε φαρμακευτικήε δαπάνηε και των δαπανών των νοσοκομείων, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η περικοπή των ιατρικών μηχανημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστοε.Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο γενικόε γραμματέαε του υπουργείου Υγείαε κ. Νίκοε Πολύζοε τόνισε ότι γίνονται διεργασίεε για ένα ισχυρό μάνατζμεντ στο ΕΣΥ έωε το τέλοε του 2012. Αξιολογώνταε τιε νοσοκομειακέε μονάδεε του ΕΣΥ, επεσήμανε ότι οι «άριστεε» έχουν αυξηθεί σε 70, ωστόσο 30 ακόμα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
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