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>· «Συζητάμε τα μέτρα όχι όμως και τον... λογαρια- στους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜ.ΑΡ.,
σμό, ο οποίος είναι δεδομένος και δεν αλλάζει», οι οποίοι αναζητούν τα ισοδύναμα που θα αμβλύνουν
αποσαφήνισαν τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη το κοινωνικό και πολιτικό κόστος των περικοπών.

«ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ» ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 5,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Τέσσερις «γκρίζες» ζώνες σπς 
περικοπές συντάξεων και επιδομάτων

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Το... μενού ίω ν  περικοπών στις συντάξεις 
και στα επιδόματα «ξαναγράψει», το αργό
τερο έω ς τις αρχές της ερχόμενης εβδομά
δας, το  οικονομικό επιτελείο μετά τις « ε 
σω τερ ικές» αντιδράσεις που προκάλεσαν 
στους κυβερνητικούς εταίρους τα προτει- 
νόμενα  -και «γκ ρ ίζα » τουλάχιστον σε 4 
σημεία- μέτρα γτα την εξοικονόμηση δαπα
νώ ν  5,5 δισ. ευρώ καθαρά και 7,2 δισ. ευρώ 
μεικτά (σχεδόν το 50% όλω ν τω ν  περικο
πών της επόμενης διετίας!). «Συζητάμε τα 
μέτρα όχι όμως και τον... λογαριασμό ο ο
ποίος είνα ι δεδομένος και δεν αλλά ζει» 
αποσαφήνισαν τα αρμόδια κυβερνητικά 
στελέχη στους εκπροσώπους του Π ΑΣΟ Κ 
Φ. Σαχινίδη, Γ. Κουτρουμάνη και Χρ. Πρω- 
τόπαπα και της ΔΗ Μ .ΑΡ. Δ . Χατζησωκρά- 
τη και Σ. Παπαθανασίου οι οποίοι ανέλαβαν 
να  αναζητήσουν, το αργότερο έω ς την Τρί
τη και σε στενή συνεργασία με τους αρχη
γούς τω ν  δύο κομμάτων, εκείνα τα ισοδύ
ναμα που θα αμβλύνουν το  κοινωνικό και 
πολιτικό κόστος τω ν  περικοπών. Και, ταυ
τόχρονα, θα «σβήνουν» τις «γκρ ίζες» ζώνες 
που έχουν εντοπιστεί (και από την ηγεσία 
του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α 
σφάλισης και Πρόνοιας) και οι οποίες έ 
χουν ω ς εξής:

Η ολοσχερής κατάργηση τω ν
«κ ου ρ εμ ένω ν » δ ώ ρ ω ν  από ό 

λους τους συνταξιούχους του δημοσίου και 
του ιδιωτικού τομέα (2.800.000 άτομα). Το 
μέτρο μπορεί να  οδηγεί στην εξοικονόμη
ση 2,2 δισ. ευρώ από τις περικοπές τω ν  4,6 
δισ. ευρώ στις συντάξεις, ωστόσο, πρωτί-

' ·Οι μειώσεις m
και ποιους αφορούν

« X  Κατάργηση των δώρων 2,2 δισ. ευρώ για 2.800.000 συνταξιούχους.

1̂ / Μειώσεις 640 εκατ. ευρώ στις συντάξεις 1.000.000 συνταξιούχων που έχουν 
μηνιαίες αποδοχές από συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ.

Πρόσθετες μειώσεις 700 εκατ. ευρώ για όσους αμείβονται με ειδικά μισθολόγια 
και θα συνταξιοδοτηθούν.

Μειώσεις 22% - 35% στα εφάπαξ.

«Ψαλίδι» 940 εκατ. ευρώ στα επιδόματα 1.013.000 επιδοματούχων (περιλαμβά
νονται το ΕΚΑΣ, τα πολυτεκνικά επιδόματα του 0ΓΑ, τα εποχικά του 0ΑΕΔ, τα 
αναπηρικά).

Τριάντα εκατ. ευρώ το όφελος των Ταμείων από την αύξηση, από τα 15 στα 20 
έτη, του χρόνου ασφάλισης για τη λήψη της κατώτατης σύνταξης στα 65.

στω ς θ ίγει τους... χαμηλοσυνταξιούχους 
(που το  πολιτικό σύστημα επ ιδ ιώ κει να  
«προστατεύσει») και καθόλου όσους εξα 
κολουθούν να  εισπράττουν, μετά τις περι
κοπές, συντάξεις άνω  τω ν  2.500 ευρώ (γι' 
αυτή τη ν κατηγορία τα  δώρα  ήδη έχουν 
κοπεί). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγ
μα του συνταξιούχου του Ο ΓΑ  ο οποίος θα 
χάσει 800 ευρώ ενώ  με την περικοπή τω ν

Η κατάργηση ίω ν δώρων στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα 
είναι οικονομικά και κοινωνικο-ασφαλιστικά ασυμβίβαστη με 
τη συνέχιση της καταβολής εισφορών από τους εν ενεργεία 
ασφαλισμένους για τον 13ο και τον 14ο μισθό

30 ευρώ στην προνοιακή σύνταξη τω ν  360 
ευρώ θα έχανε το  χρόνο 360 ευρώ.

Η κατάργηση τω ν  δώ ρω ν στους 
συντα ξιούχους του ιδ ιω τικού  

τομέα ε ίνα ι οικονομικά και κο ινωνικο- 
ασφαλιστικά ασυμβίβαστη με τη συνέχιση 
της καταβολής ε ισφορών από τους εν  ε- 
νερ γε ία  ασφαλισμένους για  το ν  13ο και 
το ν  14ο μισθό που, σε αντίθεση με το  Δ η 
μόσιο, δ ια τηρείτα ι σ τον  ιδ ιω τικό  τομέα 
στηρ ίζοντας τα  έσοδα  τω ν  Ταμείων. Α ν  
δεν καταργηθούν τα  δώρα που καταβάλ
λονται στους συνταξιούχους του ιδιωτικού 
τομέα θα λείψουν 1,8 δισεκατομμύρια ευ
ρώ  τα  οποία θα πρέπει να  αναζητηθούν 
από άλλες πηγές, όπως για  παράδειγμα 
από τη ν επιβολή υψ ηλότερων εισφορών 
στις συντάξεις ή από τη διεύρυνση της ο
μάδας τω ν  συνταξιούχων που θα κληθούν 
να  συνεισφέρουν.

Η  επιβολή νέας κλιμακωτής ει-
^|§Ρ σφοράς εφόσον το άθροισμα της 

κύριας και της επικουρικής σύνταξης που 
εισπράττουν οι συνταξιούχοι, μετά τις  ι- 
σχύουσες παρακρατήσεις, υπερβαίνει τα 
1.000 ευρώ το  μήνα. Το μέτρο θεωρείτα ι 
πολλαπλά προβληματικό. Ο ακριβής προσ
διορισμός τω ν  συνταξιούχων είνα ι πρα
κτικά δύσκολος έω ς και αδύνατος αφού 
πολλά επικουρικά ταμεία καταβάλλουν 
ανά δίμηνο και όχι κάθε μήνα την επικου
ρική σύνταξη ενώ  ανακύπτει και ζήτημα 
διαχείρισης τω ν  πόρων από τις εισφορές 
μεταξύ τω ν  ταμείων κύριας ασφάλισης και 
τω ν  ταμείων επικουρικής ασφάλισης που 
λειτουργούν χωριστά και έχουν διαφορε
τικό καθεστώς ακόμη και για  τη χρηματο
δότηση.

Οι περικοπές τω ν  αναπηρικών 
συντάξεων και τω ν  επιδομάτων, 

ιδιαίτερα για  τους βαριά αναπήρους, απο
τελεί την 4η «γκ ρ ίζα » ζώνη. Η συγκεκρι
μένη κατηγορία τω ν  επιδοματούχων είχε 
εξαιρεθεί από όλες τις μειώσεις μέχρι σή
μερα και εκτιμάται ότι δικαιότερο και α
ποτελεσματικότερο μέτρο θα ήταν ο ουσι
αστικός έλεγχος τω ν  δικαιούχων ώστε να 
εκλείψει το φαινόμενο τω ν  «μαϊμού» ανα
πήρων και η θέσπιση αυστηρότερων εισο
δηματικών και περιουσιακών κριτηρίων 
για  όσους επιδοτούνται.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Η κλίμακα, με βάση το σενάριο του οι
κονομικού επιτελείου της κυβέρνησης προ
βλέπει παρακρατήσεις εισφορών ω ς εξής:

Από τα 1.000 ευρώ -1.500 ευρώ εισφορά 
2%, δηλ. αν η κύρια και η επικουρική σύ
νταξη είναι 1.400 ευρώ, θα παρακρατούνται 
28 ευρώ τον μήνα.

Από τα 1.500,01 ευρώ -  2.000 ευρώ ει
σφορά 5% (π.χ σε κύρια + επικουρική 1.800 
ευρώ η παρακράτηση θα είναι 90 ευρώ).

Από τα 2.000,01 ευρώ και πάνω, εισφο
ρά 10% (για παράδειγμα με 2.200 ευρώ κύρια 
+ επικουρική η μηνιαία εισφορά θα είναι 
220 ευρώ).
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Με βαρύ αντίτιμο το σκληρό «πακέτο» των νέων περικοπών, η Αθήνα 
επιδιώκει να λάβει το συντομότερο δυνατόν την πολιτική έγκριση από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την απο
δέσμευση των 31,5 δισ. της επόμενης δόσης, ώστε να ξεκινήσει άμεσα 
η διαδικασία επανεκκίνησης της οικονομίας, με τη σταδιακή αποκατά
σταση της ρευστότητας.

«Σύμμαχος» της Ελλάδας για τις προσεχείς εξαιρετικά κρίσιμες επτά ε
βδομάδες, έως τη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, είναι η εμφανής 
αλλαγή στάσης από τους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η ραγδαία 
αύξηση της αβεβαιότητας για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, υπό το 
βάρος της κρίσης χρέους του Νότου.
Είδη μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες πλήττονται από την καθίζήση της

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Επείγων σιόχος 
τα 31,5 δισ. για
επανεκκίνηση 
της οικονομίας

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Τα αμέσως επόμενα 24ωρα, ενώ  
θα γυρίζουν τα «γρ α νά ζια » της 
οικονομικής διπλωματίας στο ε
ξωτερικό ώστε να μοριροποιηθούν 
τα σενάρια για  το εύρος τω ν  «δ ι
ευ κ ολύ νσ εω ν » που θα δοθούν 
στην Ελλάδα, εφόσον το «επ ιτρέ
ψ ει» η έκθεση της τρόικας, στην 
Αθήνα θα εισέρχεται στην τελική 
ευθεία η οριστικοποίση τω ν  νέω ν  
μέτρων, με χρονικό ορίζοντα το 
άτυπο Εατο^οαρ της Λευκωσίας 
στις 14 Σεπτεμβρίου. Εκεί, με τη 
συμμετοχή και της ηγεσίας της 
τρόικας, η οποία φθάνει στην Α 
θήνα την προσεχή Παρασκευή για 
να «κλειδώ σει» το «πακέτο» και 
να αποτιμήσει συνολικά το ελλη
ν ικό  πρόγραμμα, η ελλην ικ ή  
πλευρά ευελπιστεί πως θα υπάρξει 
μια πρώτη αίσθηση για  την απο
δέσμευση τω ν  31,5 δισ. ευρώ.

«Εφόσον αντέξουμε, οριστικο- 
ποιήσουμε και περάσουμε τα μέτρα 
από τη Βουλή, ανοίγει ο δρόμος 
για να πάρουμε τα κεφάλαια της 
επόμενης δόσης ώστε να αποκα
τασταθεί σταδιακά η ρευστότητα 
στην οικονομία. Πρέπει να αρχίσει 
να ρέει χρήμα στην αγορά, άμεσα» 
λέει χαρακτηριστικά υψηλόβαθμο 
κυβερνητικό στέλεχος.

Με την εκταμίευση της γιγα- 
ντιαίας δόσης τω ν  31,5 δισ. η Ελ
λάδα θα πάρει μια βαθιά ανάσα: 
Καταρχήν θα προχωρήσει με τα
χείς ρυθμούς η απολύτως κρίσιμη 
για τη ρευστότητα στην οικονομία 
ανακεφαλαιοποίηση τω ν  ελληνι
κώ ν τραπεζών καθώς χωρίς την 
αποκατάσταση της ροής τω ν  χο
ρηγήσεων από τις τράπεζες δεν

Με την εκταμίευση 
των 31,5 δισ. η Ελλάδα θα 
πάρει μια βαθιά ανάσα. 
Καταρχήν θα προχωρήσει με 
ταχείς ρυθμούς η απολύτως 
κρίσιμη ανακεφαλαιοποίηση 
των ελληνικών τραπεζών

μπορεί να στηριχθεί η επιχείρηση 
της ανάκαμψης. Παράλληλα θα 
ξεκινήσει η αποπληρωμή τω ν πολ
λώ ν  ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
Δημοσίου, υπολογίζονται περίπου 
σε 7 δισ. ευρώ και έτσι θα αρχίσει 
να  κινείται χρήμα στην αγορά, α
φού θσ "ληρωθούν οι προμηθευτές 
και θα ιΐστραφεί ο Φ ΠΑ ενώ  η 
αποκατάσταση της ρευστότητας θα 
ανοίξει το δρόμο και για άλλα κρί
σιμα ζητήματα όπως η επανεκκί
νηση γ  "7 μεγάλων έργων.

«Γι, .χει να  αναχαιτίσουμε πό
ση θυσία την ύφεση. Χωρίς πρόο
δο εκεί δυναμ ιτίζοντα ι όλες οι 
προσπάθειες σε δημοσιονομικό 
επίπεδο» λένε στο υπουργείο Οι
κονομικών κάνοντας λόγο για μια 
πολυμέτωπη μάχη, με υψηλό βαθ
μό αβεβαιότητας καθώς θα απαι
τηθούν κινήσεις χειρουργικής α
κρίβειας, σε περιβάλλον πολιτικής 
σταθερότητας, ώστε να τσορροπή- 
σετ το σύστημα. Φέτος η ύφεση ε- 
κτιμάτατ, με τα σημερτνά δεδομένα 
στην περιοχή του 7%. Εφόσον όλα 
κυλήσουν ομαλά, υπάρχει η δυνα
τότητα η ύφεση να περιοριστεί στη 
ζώνη του 6%, ίσως και χαμηλότε
ρα, προσφέροντας μια καλύτερη 
αφετηρία για τον επόμενο χρόνο.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΣΗ 
ΤΩΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ

Η εκταμίευση της επόμενης 
δόσης είναι ο επείγων στόχος κα
θώς χω ρ ίς τα χρήματα η χώρα 
χρεοκοπεί το αργότερο έω ς το τέ
λος Οκτωβρίου. Ή δη  η ρευστότητα 
του Δημοσίου κτνείτατ κυρτολεκττ- 
κά στην «κόψη του ξυραφιού» με 
το Δημόσιο ατύπως να  έχει κηρύ
ξει μερική στάση πληρωμών, πε
ριορίζοντας τις εκταμιεύσεις μόνον 
στα απολύτως απαραίτητα.

Εξίσου κρίσιμος όμως, ίσως δε 
περισσότερο σημαντικός, είναι ο 
στόχος η έγκριση της επόμενης 
δόσης να συνοδευθεί από μια νέα 
«λύση» για την Ελλάδα. Η κυβέρ
νηση ατύπως ζητά επιπλέον χρόνο 
για να εφάρμόσειτο επώδυνο «πα
κέτο» τω ν  11,5 δισ. ευρώ, μεταθέ
τοντας χρονικά την υποχρέωση της 
να μειώσει το έλλειμμα κάτω του 
3%, το 2016 και όχι το 2014 όπως 
προβλέπεται σήμερα. Μέχρι στιγ
μής, επισήμως, οι Ευρωπαίοι δεν 
λένε τίποτα και παραπέμπουν στη

«στοιχήματα»

1 Συμφωνία 
των πολιτικών 
αρχηγών για
το «πακέτο» των 11,5 δισ. 
την ερχόμενη εβδομάδα.

Εγκριση των μέτρων 
από την τρόικα χωρίς 

1 να ζητηθούν νέες παρεμβάσεις.

Ψήφιση των μέτρων 
από τη Βουλή. 
Απόσπαση μιας θετικής 
έκθεσης από την τρόικα, 
για τη βιωσιμότητα 
του χρέους, έως 
τις αρχές Οκτωβρίου.

Σιαδιακή 
σταθεροποίηση 
του τραπεζικού 
συστήματος - 
«ξεμπλοκάρισμα» 
των τραπεζικών 
χορηγήσεων.

Αναχαίτιση της 
ύφεσης φέτος 
στο 6%

Απόφαση σε επίπεδο 
ΕιιΐΌρΐΌΐιρ για 
την αποδέσμευση 
της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ.

Εναρξη της εκταμίευοης 
το αργότερο έως 
το τέλος Οκτωβρίου.

Επιτυχής ολοκλήρωση 
της ανακεφαλαιοποίησης 
των ελληνικών τραπεζών - 
οι πρώτες ανάγκες πρέπει 
να καλυφθούν το συντομό
τερο δυνατό.

Αποπληρωμή μέρους 
τουλάχιστον 
των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δημοσίου 
προς την αγορά.

Εκκίνηση 
των αποκρα
τικοποιήσεων.

νέα έκθεση της τρόικας για τη βι
ωσιμότητα του ελληνικού χ υς, 
κερδίζοντας χρόνο εν αναμον ,ι και 
τω ν  κρίσιμων αποφάσεων από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για 
τη συνολική αντιμετώπιση της ευ
ρωπαϊκής κρίσης χρέους.

Π αρασκηνιακά, ωστόσο, οι 
ζυμώσεις εντείνονια ι και στα επι
τελεία τω ν  Βρυξελλών, της Φρα- 
γκφούρτης, του Βερολίνου και της 
Ουάσιγκτον βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη η χάραξη εναλλακτικών 
σεναρίων για τη μορφή που μπορεί 
να έχει μια «απάντηση» στο ελλη
νικό πρόβλημα, με ορίζοντα την 
κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής του Νο
εμβρίου.

Το κλίμα που διαμορφώνεται

τις τελευταίες μέρες έχει δημιουρ
γήσει προσδοκίες στην Αθήνα ότι 
παρά τις σοβαρές δυσκολίες και 
τους μεγάλους κινδύνους που ε
γκυμονούν από πολλά «μέτωπα», 
η Ελλάδα πρέπει να προσδοκά σε 
κάτι, που θα άρει τη δραχμική α
βεβαιότητα και θα δώσει τη δυνα
τότητα στη χώρα να  ανακάμψει 
ουσιαστικά.

ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.;

Η ελληνική οικονομία είναι 
εστία κινδύνου για την Ευρωζώνη 
καθώς η αναζωπύρωση ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα και κυρίως 
όταν πρόκειται να  λάβουμε μια 
δόση, επιδεινώνει την ευρωπαϊκή

κρίση χρέους, η οποία με τη σειρά 
της απειλεί πλέον την πραγμαπκή 
οικονομία του πλούσιου Ευρωπα
ϊκού Βορρά.

Να σημειωθεί πως μόλις χθες 
το μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ Ε. Νο- 
βότνι προειδοποίησε πως η αβε
βαιότητα αυξάνεται ραγδαία στην 
Ευρωζώνη και θα πρέπει να περι
μένουμε στασιμότητα στη Γαλλία 
και ύφεση ουσιαστικά σε όλες τις 
χώρες του Νότου το 2012.

Η πρόβλεψη αυτή συνάδει με 
τα στοιχεία που είδαν το φως της 
δημοσιότητας το  τελευταίο διά
στημα: Ο ρυθμός αύξησης τω ν  
γερμανικών εξαγωγών επιβραδύ
νεται, μεγάλες αυτοκινητοβιομη
χανίες πλήττονται από την καθί-

Τα σενάρια για τη χρηματοδότηση
>- Στην Ε.Ε. δεν συζη

τούν το ενδεχόμενο 
χορήγησης νέων 
κεφαλαίων. 
«Δείχνουν» εντέ- 
χνως όμως, σε άλλες 
οδούς, όπως τη μεί
ωση των επιτοκίων, 
τον ετεροχρονισμό 
των πληρωμών από 
την Ελλάδα ή ακόμη 
και την πρόωρη 
εκταμίευση των ήδη 
συμφωνημένων 
δόσεων

Στην καλύτερη περίπτωση η 
Ελλάδα μπορεί να  περιμένει ότι 
θα πάρει «πράσινο φ ω ς » να  πα
ρατείνει κατά ένα  διάστημα την 
υποχρέωση  τη ς να  μ ε ιώ σ ει το  
έλλειμμα κά τω  του 3%, αν όχι 
κατά δύο χρόνια, κατά ένα  συν 
ένα. Δηλαδή  να  δοθεί καταρχήν 
παράταση ενός έτους και εφόσον 
η χώρα κινηθεί σωστά να  ανοίξει 
ο δρόμος για  ένα ν ακόμη.

«Α γκ ά θ ι» γ ια  το  ζήτημα αυτό 
είνα ι τελικά  ποιος θα χρηματο
δοτήσει την επιμήκυνση.

Η ελληνική πλευρά δηλώνει 
πως δεν ζητά πρόσθετα κεφάλαια 
και αναζητά «φόρμουλα», όπως ο 
βραχυπρόθεσμος δανεισμός μέσω 
εντόκων, για  να  καλύψει το  χρη
ματοδοτικό κενό. Στην Ε.Ε. δεν 
συζητούν το  ενδεχόμενο χορήγη-

σης νέω ν  κεφαλαίων. «Δείχνουν» 
όμως εντέχνω ς σε άλλες οδούς, 
όπως τη μείωση τω ν  επιτοκίων, 
τον ετεροχρονισμό τω ν πληρωμών 
από την Ελλάδα, ενώ  την Πέμπτη 
ο Ολλανδός υπουργός φέρεται να 
πρότεινε στην Αθήνα, σύμφωνα 
με πολύ αξιόπιστες πηγές, ακόμη 
και την πρόωρη εκταμίευση τω ν  
ήδη συμφωνημένων δόσεων, ώστε 
να  αυξηθεί σημαντικά η ρευστό
τητα στην οικονομία και να  επι- 
σπευσθεί η ανάπτυξη. Α ν  και ο 
Ο λλανδοί έσπευσαν να  διαψεύ 
σουν επισήμως ότι κατατέθηκ 
κάποια πρόταση, π ίσω από Τ 
κλειστές πόρτες ε ίνα ι εμφανε 
ότι συζητούνται πολλά τα οποία 
καλείτα ι η Ε.Ε. και το  Δ Ν Τ  να 
αποκρυσταλλώσουν μέσα στις ε
πόμενες εβδομάδες.
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ζήτησης στον Νότο και απειλούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας σε Γερμανία 
και Γαλλία. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμούν, πολιτικοί παρατηρητές, η Αθήνα, ε
φόσον «περάσει» τα μέτρα και δεν υπάρξει κάποιο «ατύχημα», έρχεται 
κοντά στην επόμενη δόση, ενώ αυξάνει τις πιθανότητες για μια συνολική 
«λύση» που δεν θα αφήσει αμφιβολίες για το μέλλον, όπως δήλωσε την 
Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος Φρ. Ολάντ.

«στα θμοί»
Τρίτη Παρασκευή Κυριακή Δευτέρα Πέμπτη

4
Σεπτεμβρ ίου  . |

7
Σεπτεμβρ ίου

Μ ·Μ Ρ Ν ·μ ί·Ρ Ν Ν Μ ·

9
Σεπτεμβρ ίου

10
Σεπτεμβρ ίου

$5.9ΜΜΜΜΜΜΙ ΝΜΜΜρφ '  '' ^ . 3

13
Σεπτεμβρ ίου  .

Συνάντηση 
Γ. Στουρνάρα 
με Β. Σόιμπλε 
στο Βερολίνο.

ÉiM

Αφιξη των 
επικεφαλής 
της τρόικας 
στην Αθήνα - 
Ξεκινά η τελική 
αξιολόγηση 
της οικονομίας.

Το κρίσιμο 
ραντεβού^  
των Π. Τόμσεν - 
Κ. ΜαζοιΙί - 
Μ. Μορς|ε 
τον Γ. Στουρνάρα. 
Συνάντηση με 
τονΓ. Πμοβόπουλο.

Αναμένεται 
συνάντηση 
της τρόικας 
με τον πρωθυ
πουργό 
Αντ. Σαμαρά

Πιθανή 
συνάντηση 
Γ. Στουρνάρα ψ* 
με τον Γάλλο 
ομόλογό του.
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Ατυπο Ευτοητουρ 
στη Λευκωσία - 
Αναμένονται οι πρώτες 
ενδείξεις για την εκταμίευση \ χ 
της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ

Τακτικό ΕυτοήΓουρ, 
επί τάπητος τα ευρήματα 
της τρόικας και 
η επόμενη δόση.

Σύνοδος Κορυφής 
των Ευρωπαίων ηγετών - Κρίσιμες 
αποφάσεις για μια νέα 
«διευθέτηση» του ελληνικού 
ξ - ψατος.

ζηση της ζήτησης στον Νότο και 
απειλούνται χ ιλιάδες θέσεις ερ
γασίας στην καρδιά της Γερμανίας 
και της Γαλλίας.

Μόλις χθες η Διεθνής Έ νωση 
Εργασίας (ILO) προειδοποίησε για 
τις σημαντικές συνέπειες που θα 
έχει ένα Grexit στην απασχόληση 
στην Ευρωζώνη, καθώς η ανεργία 
θα εκτινασσόταν στο 13% κατά μέ
σο όρο, πλήγμα θα υποσιεί και η 
Γερμανία, ενώ  σε χώρες όπως η 
Ισπανία θα προσέγγιζε το 28% το 
2014 με την ανεργία τω ν  νέω ν  να 
εκτινάσσεται άνω του 50%.

Στο πλαίσιο αυτό κάποιος θα 
μπορούσε , να  ισχυριστεί ότι το δί
λημμα τω ν Ευρωπαίων πολιτικών 
μετασχηματίζεται: Ή  θα υποστούν

το όποιο πολιτικό κόστος να επι
τρέψουν μια νέα στήριξη στην Ελ
λάδα ή αργά ή γρήγορα θα ανα
γκαστούν να πουν στους Ευρωπαί
ους φορολογούμενους γ ια τ ί η 
κρίση χρέους τελικά  κατέστησε 
πολλούς από αυτούς άνεργους.

Παράλληλα, αίσθηση προκάλε- 
σαν τις τελευταίες μέρες δηλώσεις 
υψηλόβαθμων στελεχών του κόμ
ματος της Αγκ. Μέρκελ που έθιξαν 
ανοικτά το γεωσιρατηγικό παράγο
ντα στον «Κωδικό Ελλάδα». «Δ είτε  
απλά το χάρτη» δήλωσε ο αντιπρό
εδρος του CDU, ξεκαθαρίζοντας 
πως οι αποφάσεις για την Ελλάδα 
ξεφεύγουν από το απλό ερώτημα 
εάν πληρούνται ή όχι τα οικονομικά 
κριτήρια του Μνημονίου.

ri Διεθνής Ένωση 
Εργασίας (ILO) προει
δοποίησε για τις σημα
ντικές συνέπειες που 
θα έχει ένα Grexit 
στην απασχόληση 
στην Ευρωζώνη, 
καθώς η ανεργία θα 
εκτινασσόταν στο 13% 
κατά μέσο όρο

της επιμήκυνσης
Στο προσκήνιο, ατύπως βρί

σκετα ι πάντα και η δυνατότητα 
για «κούρεμα» τω ν  ομολόγων που 
έχει στην κατοχή της η ΕΚΤ και 
οι κεντρ ικές τράπεζες, πρόταση 
πολιτικά δύσκολη μεν, όχι ανέ
φικτη όμως.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που 
απεύχετα ι η ελλην ική  πλευρά 
είναι οι όποιες αποφάσεις έπονται 
να  μη δίνουν ουσιαστικές απα
ντήσεις  και να  συντηρήσουν τη 
μεγάλη αβεβαιότητα γύρω  από το 
ΟΓθχή. Σ ε μία τέτοια  περίπτωση, 
αν και πλέον δεν  φαίνεται η πιο 
πιθανή, όλες οι προσπάθειες α
νάκαμ ψ ης θα υπονομευθούν, 
καθώς μόνο με ένα  ισχυρό σήμα 
από την Ε.Ε. και το  Δ Ν Τ  έω ς  το  
τέλος Οκτωβρίου η Ελλάδα μπο
ρεί να  ελπ ίζει σε ανάκαμψη.

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Το ΔΝΤ υποστηρίζει 
νέο «κούρεμα» του 
ελληνικού χρέους
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ// ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, 
που κατέχει ο δημόσιος τομέας (ΟΞΙ) 
είναι αναγκαίο με τα σημερινά δεδο
μένα, παρά το γεγονός όπ οι Ευρωπαί
οι αντιστέκονται σθεναρά και απορρί
πτουν κάθε εισήγηση, που έχει πηγή 
την Ουάσιγκτον. Το Δ Ν Τ  φέρεται να 
υποστηρίζει το «κούρεμα», λόγω  και 
του γεγονότος ότι η βιωσιμότητα του 
χρέους αποτελεί καταστατική απαίτη
ση, καθώς είναι γνωσιό  όπ το Δ.Σ. δεν 
θα συνεδριάσει χωρίς να λάβει γνώση 
της Ανάλυσης της Βιωσιμότητας του 
Χρέους (ϋβΑ ). «Τ ο  Ταμείο δεν υπο
χωρεί στο θέμα αυτό», τονίστηκε στην 
«Ημερήσια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Τα
μείο κατέθεσε στο τραπέζι την πρόταση 
του για  νέο  «κούρεμα», την οποία α- 
πέρριψε ο Ολι Ρεν. Ομως, πηγές εκτός 
Ταμείου είναι πεπεισμένες πως θα καμ
φθούν οι αναστάσεις τω ν Ευρωπαίων, 
εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει να ε- 
πιδείξει έργα στο/ ιμείς της εφαρμο
γής και της υλοποίησης. Στο Ταμείο 
και σης Βρυξέλλες εκφράζουν δικαιο
λογημένα παράπονα ότι «από τις 15 
Απριλίου δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο 
και δεν έχει υλοπο—>θεί καμιά απόφα
ση» . Η κατάσταση . [ή την σηγμή πε- 
ριγράφεται ω ς τραγική, όμως εκπλήσ
σει τους δανειστές η εργαηκότητα και 
η αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού 
και τω ν  αρμοδίων υπουργών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΕΡΓΟ
Οι πηγές στέλνουν το μήνυμα στην 

Αθήνα όπ το «κούρεμα» είναι πιθανό, 
ιδιαίτερα εάν επιδειχθεί έργο στους 
τομείς της φοροδιαφυγής, της διαφθο
ράς και τω ν  αποκρατικοποιήσεων. 
Στην Ουάσιγκτον θεωρούν δεδομένο 
όπ «εά ν η ελληνική κυβέρνηση δώσει 
σημάδια και δείγματα υλοποίησης του 
προγράμματος, τότε θα μπορούσε να 
ξεκινήσει η συζήτηση» (για το «κού
ρεμα»).

Απαντώντας σε σχεπκή ερώτηση, 
ο εκπρόσωπος Τζέρι Ράις, τόνισε όπ 
για  να προχωρήσει ένα Πρόγραμμα 
-τη συγκεκριμένη περίπτωση το ελλη
νικό- πρέπει να αποδεικνόεται πως το 
χρέος είναι βιώσιμο. Και αυτό θα μπο
ρούσε να  αποδειχθεί και μέσω τω ν  
μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρ
νηση την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγές που γνω ρ ίζουν την κατά
σταση της οικονομίας, εκφράζουν α
νησυχία για  τις καθυστερήσεις στη

>->-0 εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρι 
Ράις, τόνισε ότι για να προχωρή
σει ένα Πρόγραμμα πρέπει να α- 
ποδεικνύεται πως το χρέος είναι 
βιώσιμο

συμφωνία για το Πρόγραμμα, και προ
ειδοποιούν όπ η συνεδρίαση του Δ.Σ. 
του Ταμείου ίσως καθυστερήσει λόγω  
και της συνόδου του Δ Ν Τ , που θα 
πραγματοποιηθεί φέτος σιο Τόκιο από 
πς 9 μέχρι πς 15 Οκτωβρίου. Εχει α- 
ποφασιστεί να γίνει αγώνας δρόμου 
για να προλάβουν τις προθεσμίες.

Ο κ. Πολ Τόμσεν και η δεκαπενια- 
μελής ομάδα τω ν στελεχών του ΔΝΤ, 
που τον ακολουθούν, θα φτάσουν στην 
Αθήνα σης 7 Σεπτεμβρίου και αναμέ
νεται να μην ολοκληρώσουν πριν από 
την 6η Οκτωβρίου, ημέρα κατά την ο
ποία θα συνεδριάσει για τελευταία φο
ρά, πριν από τη σύνοδο του Δ Ν Τ  στο 
Τόκιο. Εάν το πακέτο τω ν μέτρων είναι 
έτοιμο μέχρι τότε, η Ελλάδα θα μπο
ρούσε να προλάβει πς διαδικασίες.

ΚΑΙ Ο ΓΚΑΪΤΝΕΡ
Πάντως σιο «παιχνίδι» συμμετέχει 

και η αμερικανική κυβέρνηση διά του 
υπουργού Οικονομικών, Τίμοθι Γκά- 
ιτνερ και πιστεύεται όπ θα συνεχιστούν 
οι πιέσεις για να δοθεί τελική απάντη
ση στην κρίση πριν από το τέλος του 
χρόνου. Στο Λευκό Οίκο είναι ολίγον 
ανακουφισμένοι με την απόδοση του 
Ελληνα πρωθυπουργού και τω ν υπουρ
γώ ν  που κατέχουν οικονομικά πορτο
φόλια και πιστεύουν πως οι Ευρωπαί
οι θα δείξουν επιείκεια και θα ελαφρύ
νουν το βάρος από του ώμους τω ν 
Ελλήνων πολιτών.

Εχουν επίσης δώσει σημασία στη 
δήλωση του εκπροσώπου του ΔΝ Τ, ο 
οποίος είπε όπ το Ταμείο υποστηρίζει 
την Ελλάδα και θα συνεχίσει να το 
πράπει. Αναγνώρισε ακόμα όπ η κυ
βέρνηση εργάζεται σκληρά για να κα- 
ταλήξει σε μέτρα που θα είναι αποτε
λεσματικά, δίκαια και ισορροπημένα.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΑΠΟ TO No 2 ΤΟΥ ΔΝΤ
Με μία δήλωση, βαρύνουσας σημασίας, χθες το μεσημέρι, ο Ντ. 
Λίπτον, ο δεύτερος ισχυρότερος αξιωματούχος του Διεθνούς Νομι
σματικού Ταμείου, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τις 
εξελίξεις στην Ελλάδα. «Πιστεύουμε ότι ο πρωθυπουργός και ο 
υπουργός Οικονομικών επιδεικνύουν αφοσίωση στο να βρουν έναν 
κατάλληλο τρόπο προσαρμογής και να θέσουν τα πράγματα ξανά 
στη σωστή τροχιά και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε», δήλωσε 
μιλώντας στο CNBC. «Είμαι αισιόδοξος με την έννοια ότι πιστεύω 
πως εργάζονται σκληρά, θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωζώνη 
και θέλουν να επανεκκινήσουν την οικονομία τους», υποστήριξε ο 
κ. Λίπτον, λίγες μέρες πριν από την άφιξη της αποστολής του 
Ταμείου στην Αθήνα για την τελική αξιολόγηση της οικονομίας.
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Επικίνδυνος «ιός» 
στις αποκρατικοποιήσεις

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ το  Ταμείο... 
Αποκρατικοποιήσεων. Δημιουργήθη- 
κε για  να  «σηκώ σει» σχεδόν το μτσό 
βάρος του Προγράμματος Σταθερό
τητας της οτκονομίας, αλλά αφομοτ- 
ώ νει ταχύτατα όλες τις κακοδαιμονί
ες του ελληνικού δημοσίου.
ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ 
και τα αποτελέσματα πενιχρά έω ς και 
απογοητευττκά. Δύο χρόνια τώρα ε
λάχιστα έχουν γ ίν ε ι επί της ουσίας 
ώστε να  επιβεβαιωθεί ο ρόλος και η 
αποστολή του Ταμείου Αξτοποίησης 
Ιδιωττκής Περιουσίας και να  φέρει σε 
πέρας το Πρόγραμμα Αποκρατικοποι
ήσεων όπως προβλέπουν το πρώτο και το  δεύτερο Μνημό
νιο. Και ο λογαριασμός από την ολιγωρία στην υλοποίηση 
του σχεδίου για  ιδιωτικοποιήσεις «πληρώνετα ι» από τους 
συνταξιούχους και τους μισθωτούς. Ολο αυτό το  24μηνο το 
Ταμείο αναλώθηκε σε ενέργειες προετοιμασίας (θεσμικές 
και νομικές παρεμβάσεις) και κυρίως πρόσληψης συμβού
λων.
ΚΑΙ ΕΝΩ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ του τόσο 
σε θεσμικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνδυασμό 
μάλιστα με τις μεταβολές προσώπων που έγιναν στη διοί
κησή του, αυτό που μοιάζει σταθερό είναι η διάθεση ανά
λωσης διαφόρων «παραγόντων» σε ασκήσεις πιέσεων, ι
σορροπιών, κατανομών και lobbying.
ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΑ όταν προέρ
χεται από στελέχη που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον 
αφού το Ταμείο, σύμφωνα με τον καταστατικό του σκοπό 
«βασίζει τον τρόπο λειτουργίας του στις ακόλουθ ,ρχές:
σαφήνεια στόχων, διαφάνεια διαδικασιών και ταχύτητα. 
Οι αρχές αυτές εξυπηρετούνται καλύτερα με την επιδίωξη 
σαφών και φ ιλικών προς την αγορά σχεδίων αποκρατικο
ποίησης, καθώς και με διαφανείς διαδικασίες αποκραηκο-

Η νέα διοίκηση του Ταμείου ας αποδείξει ότι 
βρίσκεται εκεί για να επιταχύνει την εφαρμογή 
του προγράμματος, με διαφάνεια, επάρκεια και 
αντικειμενικότητα, στην κατεύθυνση 
ικανοποίησης του δημοσίου συμφέροντος

ποίησης».
ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ τω ν  Αποκρατικοποιήσεων θα 
πρέπει να  αποδείξει την ικανότητα υλοποίησης της ύπαρξης 
και του σκοπού της στη διαδικασία αποκρατικοποίησης 
μεγάλων οργανισμών όπως η ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ και αργότερα 
η ΔΕΗ, τα λαχεία, ο ΟΠΑΠ κ.ά.
ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ αλλά και οι απαντήσεις θα πρέ
πει να  είναι ξεκάθαρες. Επιθυμεί το ελληνικό δημόσιο μια 
διαφανή διαδικασία που θα μεγιστοποιεί τα  οικονομικά 
οφέλη από τη συναλλαγή, ανακουφίζοντας σημανηκά τον 
ελληνικό λαό από τα φορολογικά βάρη της υλοποίησης της 
δημοσιονομικής προσαρμογής;
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ άμεσες επενδύσεις με 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για  το σύνολο της οικονομίας 
που προκαλούν Ανάπτυξη και Απασχόληση;
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ διαδικασία που 
αποδεικνύει στα μάτια τω ν  δανειστών τη διαχειρισηκή του 
ικανότητα και επάρκεια;
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ότι μπορεί να  προ
ασπίσει το αδιάβλητο τω ν  διαδικασιών σε ό,τι αφορά τη 
διαχείριση της περιουσίας του;
ΕΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ οι απαντήσεις είναι συγκατα
βατικές και απόλυτες, ας σταματήσουν οι ψίθυροι, οι υπό
γειες διαδικασίες και οι διαπραγματεύσεις, οι διακριτικές 
και αδιάκριτες πιέσεις, οι επικλήσεις του «εθνικού συμφέ
ροντος» κατά το δοκούν και ας αναλωθούν όλοι οι αρμόδι
οι στην υλοποίηση τω ν  πλέον συμφερόντων αποφάσεων 
για  το ν  τόπο και τους πολίτες που τέσσερα χρόνια  τώρα  
αιμοδοτούν την εθνική προσπάθεια.
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ας αποδείξει ότι βρί
σκεται εκεί για  να  επιταχύνει την εφαρμογή του προγράμ
ματος, με διαφάνεια, επάρκεια και ανηκειμενικότητα στην 
κατεύθυνση ικανοποίησης του δημοσίου συμφέροντος και 
μόνον αυτού.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ είναι μια σοβαρή 
υπόθεση. Αποτελεί τον  ακρογωνιαίο λίθο και καθοριστική 
συνθήκη επιτυχίας του σχεδίου για  έξοδο της χώρας από 
την κρίση. Α λλ ιώ ς η όποια ρευστοποίηση δημόσιας περι
ουσίας θα αποδειχθεί μοιραία και η οικονομία θα απαιτεί 
συνεχώς νέες περικοπές συντάξεων και μισθών.

■
ΓΡΑΦΕΙ
0 ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΕΤΣΙΝΗΣ

ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρεμιέρα με τη ΔΕΠΑ 
για τις ιδιωτικοποιήσεις
> ΔΕΠ Α , ΕΛ.ΠΕ.,
ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και Ελληνι
κό αποτελούν το «βαρύ 
πυροβολικό» του προ- . 
γράμματος αποκρατικο
ποιήσεων. Εντός του 
μήνα αναμένεται να ολο
κληρωθεί η παραχώρηση 
του ΙΒΟ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με 
πληροφορίες, ξεκινά εκ νέου η δια
δικασία για την αποκρατικοποίηση 
της ΔΕΠΑ. Η αγορά δίνει ιδιαίτερη 
σημασία στο συγκεκριμένο project 
αφού οι παράγοντες θεωρούν ότι 
μέσω αυτού μπορεί να δοθεί ένα ι
σχυρό σήμα για την αποφασισηκό- 
τητα της ελληνικής πλευράς. Εξάλλου 
η ΔΕΠΑ, μαζί με τα ΕΛ.ΠΕ., τον Ο
ΠΑΠ, τη ΔΕΗ και το Ελληνικό απο
τελούν το «βαρύ πυροβολικό» του 
προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. 
Θα έχει πιθανότατα προηγηθεί η 
ολοκλήρωση  της παραχώρησης 
του IBC. Ωστόσο είνα ι ένα σημα
ντικά μικρότερο project και ω ς  εκ 
τούτου και τα αναμενόμενα έσοδα 
θα είναι πολύ μικρότερα.

Π άντως σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις, αλλά και τις υπάρχουσες 
πληροφορίες, ίσως και εντός του μη
νάς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικα
σία, ενώ  σε πολύ καλό δρόμο είναι 
και τα Λαχεία.

Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΠΑ, να ση
μειωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί ο οι
κονομικός έλεγχος και το επόμενο 
στάδιο είναι η υποβολή μη δεσμευτι
κών προσφορών, οι οποίες ωστόσο 
θα είναι ενδεικτικές, καθώς επίσης 
και το business plan.

Επίσης η διαδικασία αυτή είναι 
πιθανό να ξεκαθαρίσει και το αν η 
πώληση ΔΕ Π Α  - ΔΕΣΦ Α  θα είναι 
«πακέτο» ή η κάθε μία ξεχωριστά.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Να σημειωθεί όπ αρχικά είχαν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ 
- ΔΕΣΦ Α 17 σχήματα, από τα οποία 
αποκλείστηκαν τα τρία, διόη δεν πλη
ρούσαν τις προβλεπόμενες προϋπο
θέσεις. Επίσης να σημειωθεί όπ με 
βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού 
μπορεί να υποβληθεί προσφορά έως 
και το 100% της ΔΕΠΑ. Οι εταιρείες 
που έχουν περάσει στην επόμενη φά
ση είναι:

*  Socar (Αζερμπαϊτζάν): Πρό
κειται για την κραπκή εταιρεία του 
Αζερμπαϊτζάν που δραστηριοποιείται 
στον χώρο του πετρελαίου και τω ν 
ενεργειακών πόρων.

Μίΐβιιί (Ιαπωνία): Έ νας 
από τους μεγαλύτερους επιχειρημα- 
ηκούς ομίλους της Ιαπωνίας με πα
ρουσία σε διάφορους κλάδους με 
δραστηριότητες σε 67 χώρες.

Enagas (Ισπανία): Πρόκει
ται για τον διαχειριστή του συστήματος 
'■'υσικού αερίου της Ισπανίας. Το 2011 

χε έσοδα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Israel Corp: (Ισραήλ): Πρό
κειται για  τη μεγαλύτερη εταιρεία 
συμμετοχών του Ισραήλ, η οποία δι
αθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία. Οι 
σημαντικότερες συμμετοχές της είναι 
στον χώρο της ενέργειας.

μιουργήσει ο όμιλος Μυτιληναίος και 
η Motor Oil, δύο εκ των μεγαλυτέρων 
εταιρειών της Ελλάδας.

ΕΝΙ (Ιταλία): Ένας εκ των 
μεγαλυτέρων ομίλων ενέργειας στην 
Ευρώπη με παρουσία σε 79 χώρες, 

τμπεριλαμβανομένης και της Ελ- 
Λάδας. Το 2011 τα έσοδα ανήλθαν σε 
110 δισ. ευρώ.

5  βοηαίτβοΐι (Αλγερία): Η
ετατρεία ελέγχεται από την κυβέρνη
ση της Αλγερίας και διαχειρίζεται 
τους ενεργειακούς πόρους της χώ
ρας, ενώ  έχει δραστηριότητες και σε 
γειτονικές χώρες.

6  Νβ^ςηβΠ. (Ρωσία): Η εται
ρεία δραστηριοποιείται στον χώρο 
της εξόρυξης και διάθεσης πετρελαί
ου και φυσικού αερίου και είναι μία 
από ης μεγαλύτερες της Ρωσίας στον 
συγκεκριμένο τομέα.

7  νοραΐτ (Ολλανδία): Η εται
ρεία δραστηριοποιείται στον χώρο 
της αποθήκευσης και διαχείρισης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το 
2011 τα έσοδα της ανήλθαν σε 1,2 
δισεκατομμύρια ευρώ.

Gazprom (Ρωσία): Ένας 
από τους μεγαλύτερους ομίλους πα- 
γκοσμίως στον χώρο της ενέργειας 
που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέμα
τα φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η ρωσική ομοσπονδία έχει τον 
πλειοψηφικό έλεγχο (50,002%) της 
Gazprom, η χρημαπστηριακή αξία 
της οποίας ανερχόταν στο τέλος του 
2011 σε 128 δισεκατομμύρια δολά-, 
ρια.

11 PPF Capital Partners Fund 
(Τσεχία): Πρόκειται για το επενδυη- 
κό fund που έχει συμμετοχή στο 5% 
της Τράπεζας Πειραιώς.

J U B  ΓΕΚ Τέρνα (Ελλάδα): Ο
όμιλος δραστηριοποιείται στους κλά
δους των κατασκευών, της ενέργειας, 
του real estate και τω ν παραχωρήσε
ων.

13 Gas Natural (Ισπανία): Με
έδρα τη Βαρκελώνη, πρόκειται για 
έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους 
στην αγορά φυσικού αερίου της Ισπα
νίας με παρουσία επίσης στην Ιταλία 
και χώρες της Λαηνικής Αμερικής. 
Το 2011 τα έσοδα ανήλθαν σε 21 δισ. 
ευρώ.

Μ2Μ (Ελλάδα): Πρόκειται 
για την κοινοπραξία που έχουν δη-

Εάίεοη (Ιταλία): Ένας 
από τους μεγαλύτερους ομίλους ε
νέργειας της Ευρώπης με παρουσία 
σε δέκα χώρες, συμπεριλαμβανομέ- 
νης και της Ελλάδας, όπου είναι εκ 
των μετόχων της Είρεάίεοη. Ο όμιλος 
είχε έσοδα 11,4 δισ. ευρώ το 2011.

Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων έχει αφήσει την 
αγορά να επιλέξει τη σχετική διαδικασία και βέβαια 
θα αποδεχθεί αυτή που θα μεγιστοποιεί τα οφέλη 
για το ελληνικό δημόσιο


