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Σχέδιο για νέα αναδιάρθρωση 
του ελληνικού χρέους Α
Προ βλέπεται «κούρεμα» των ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ, σύμφωνα με το Ρόιτερς

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Οι Ευρωπαίοι εταίροι εξετάζουν σε
νάρια νέαε αναδιάρθρωσή του ελ
ληνικού χρέουε προκειμένου να το 
μειώσουν κατά 70-100 δισ. ευρώ 
και να το  περιορίσουν κοντά στο 
100% του ΑΕΠ, αναφέρει το  πρα
κτορείο Ρόιτερ3 σε αποκλειστικό 
ρεπορτάζ, επικαλούμενο ανώνυμουε 
Ευρωπαίουε αξιωματούχουε. Επι
κρατέστερη εκδοχή είναι το «κού
ρεμα» τω ν  ελληνικών ομολόγων 
που κατέχουν η Ευρωπαϊκή Κεν
τρική Τράπεζα, οι εθνικέε κεντρικέε 
τράπεζεε και ενδεχομένου τα κρά- 
τη-μέλη τηε Ευρωζώνηε, αναφέρει 
το πρακτορείο.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτι
μούν ότι μια δεύτερη αναδιάρθρωση

Ο στόχος της νέας 
αναδιάρθρωσης 
θα είναι η περικοπή 
του ελληνικού χρέους 
κατά 30%.
του ελληνικού χρέουε, η οποία πλέ
ον θα περιλαμβάνει και τον επίσημο 
τομέα (ΟδΙ), είναι η «τελευταία ευ
καιρία» προκειμένου η Ελλάδα να 
παραμείνει στην Ευρωζώνη. Στόχοε 
τηε νέαε αναδιάρθρωσή θα είναι 
η περικοπή του ελληνικού χρέουε 
κατά 30% ή κατά περίπου 70-100 
δισ. ευρώ, καθώε πλέον γίνεται αν
τιληπτό ότι, αφενόε η πρώτη ανα
διάρθρωση τον περασμένο Μάρτιο 
δεν ή ταν επαρκήε και αφετέρου η 
ύφεση τηε ελληνικήε οικονομίαε 
σε συνδυασμό με τον  εκτροχιασμό 
του ελληνικού προγράμματο3 κατά 
του3 π ρ ό σ φ α το ί μήνε3 έχουν κα
ταστήσει ανέφικτη τη ν  επίτευξη 
τω ν  στόχων. Ηδη τιε  τελευταίεε 
εβδομάδεε πληθαίνουν οι πληρο- 
φορίεε σύμφωνα με τιε οποίεε το

Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο δεν 
είναι πλέον πρόθυμο να συνεχίσει 
τη  χρηματοδότηση του ελληνικού 
προγράμματοε αν δεν αποκαταστα
θεί η βιωσιμότητα του ελληνικού 
χρέουε. Σύμφωνα με το Ρόιτερε η 
επικρατέστερη εκδοχή είναι το  κό- 
στο3 τηε δεύτερηε ελληνικήε ανα
δ ιάρθρω σή  να το «σηκώσουν» η 
ΕΚΤ και οι 17 εθνικέε κεντρικέε 
τράπεζεε τηε Ευρωζώνηε, γεγονόε 
που σημαίνει ότι μερικέε τράπεζεε 
και η ίδια η ΕΚΤ θα χρειαστούν επα- 
νακεφαλαιοποίηση. Εκπρόσωποε 
Τύπου τηε ΕΚΤ αρνήθηκε να σχο
λιάσει το δημοσίευμα του Ρόιτερε. 
Οι σχετικέε σ υ ζη τή σ ε ι και ο σχε- 
διασμόε βρίσκονται ακόμη σε αρ
χικό στάδιο, αναφέρει το  Ρόιτερε, 
ωστόσο ανώνυμο3 Ευρωπαίοε αξιω- 
ματούχοε, ο οποίοε εμπλέκεται στιε 
συζητήσειε, αναφέρει ότι «αν έπρε
πε να πω πόσεε πιθανότητεε υπάρ
χουν για εμπλοκή του επίσημου το
μέα στην Ελλάδα, θα έλεγα 70%».

Μια από τιε επιλογέ3 που εξετά
ζονται σε σχέση με το νέο ελληνικό 
«κούρεμα» ε ίνα ι να  απομειωθεί 
κατά 30% η αξία τω ν  ελληνικών 
ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ και 
οι υπόλοιπεε εθνικέε κ ε ν τρ ιά  τρά
πεζεε. Η συνολική αξία τω ν  δανει
κών που έχει λάβει η Ελλάδα από 
το ν  επίσημο τομέα, δηλαδή από 
τουε εταίρου ε στην Ευρωζώνη, το 
ΔΝΤ και το  προσωρινό Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε Στα- 
θερότηταε, ανέρχεται σε 220-230 
δισ. ευρώ. Συνεπώε ένα «κούρεμα» 
αυτών τω ν  δανεικών θα απέφερε 
λίγο περισσότερα από 70 δισ. ευρώ, 
ακόμη και 100 δισ. ευρώ ανάλογα 
με τη  μέθοδο που θα εφαρμοστεί. 
Μάλιστα, αξιωματούχοι αναφέρουν 
ότι η ανάγκη να «κουρευτούν» και 
τα δάνεια από το ν  επίσημο τομέα 
εξετάστηκε και σ το  πλαίσιο τηε 
πρώτηε αναδιάρθρωσηε του Μαρ
τίου, ωστόσο απορρίφθηκε ωε πολύ 
δύσκολο να γίνει αποδεκτή πολιτικά.

λίαε, καθώε η ΕΚΤ θα χάσει το  κα- 
θεστώε προτιμώμενου πιστωτή που 
έχει εξασφαλίσει, γεγονόε που θα 
κάνει πολύ αποτελεσματικότερο 
το  πρόγραμμα αγοράε κρατικών 
ομολόγων από τη ν ΕΚΤ.

Εν τω  μεταξύ, το περιοδικό Eco
nomist εκτιμάει ότι η Αθήνα έχει 
στη διάθεσή τηε μόνο μερικέε εβδο
μάδεε προκειμένου να προσδιορίσει 
αξιόπιστα μέτρα περικοπήε του ελ- 
λείμματο3 κατά 14,5 δισ. ευρώ την 
περίοδο 2012-2014. Αν η Αθήνα δεν 
πείσει την τράκα και το Eurogroup 
ότι τα  νέα μέτρα λιτότηταε είναι 
ρεαλιστικά, τότε δεν θα εκταμιευθεί 
η επόμενη δόση του δανείου, γε- 
Yovos που σημαίνει ότι δεν θα ολο
κληρωθεί η επανακεφαλαιοποίηση 
τω ν  ελληνικών τραπεζών.

Σε αυτή τη ν  περίπτωση η οικο
νομία θα «σ τεγνώ σει», μισθοί και 
συντάξειε σ τον  δημόσιο τομέα δεν 
θα πληρωθούν και η έξοδοε τηε Ελ- 

από το  ευρώ θα μπορούσε 
να συμβεί εντόε μερικών εβδομά
δων, εκτιμάει ο Economist. Αυτή 
ακριβώε την έξοδο φαίνεται να ονει
ρεύεται ο υπουργόε Οικονομικών 
τηε Λ εττονίαε κ. Αντριε Βιλκε, ο 
οποίοε δήλωσε σε ραδιοφωνικό 
σταθμό τηε Λεττονίαε ότι «δεν μπο
ρεί να διατηρηθεί για πολύ η ψευ
δαίσθηση πωε η Ελλάδα μπορεί να 
διατηρήσει τη  θέση τηε στη ν Ευ
ρωζώνη. Πρέπει να  βρεθεί τρόποε 
οΰτωε ώστε η Ελλάδα να εκδιωχθεί 
το συντομότερο δυνατό από τη ν 
Ευρωζώνη, με όσο το δυνατόν λι- 
γότερεε συνέπειεε», είπε ο Κ. Βιλκε 
εξηγώνταε ότι η Ελλάδα καθυστερεί 
τη ν  ανάκαμψη τηε Ευρωζώνηε. 
Πάντωε, εκπρόσωποε Τύπου του 
γερμανικού υπουργείου Οικονομι
κών δήλωσε χθεε ότι η θέση του 
Βερολίνου περί τηε παραμονήε τηε 
Ελλάδαε σ τη ν  Ευρωζώνη, ότι δη
λαδή δεν κινδυνεύει αν εφαρμόζει 
το  πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, 
δεν έχει αλλάξει.

Το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρι
κή Τράπεζα, εφόσον συμβεί, θα βοηθήσει και στην πτώση των επιτοκίων 
Ισπανίας και Ιταλίας.

«Το μεγάλο λάθοε ή ταν ότι δ ια-
ταφέραμε να “κουρέψουμε” τα  ελ
ληνικά ομόλογα που κατείχαν οι 
εθνικέε κεντρικέε τράπεζεε. Αυτό 
ή τα ν  πραγματικά, πραγματικά,

ανόητί ιναφέρει αξιωματούχοε. 
Το «κούρεμα» τω ν  ελληνικών ομο
λόγων που κατέχει η ΕΚΤ, εφόσον 
συμβεί, θα βοηθήσει και στην πτώ
ση τω ν  επιτοκίων Ισπανίαε και Ιτα-

Ποιος θα πληρώσει 
τις ζημιές

Από πολιτικής απόψεως είναι 
ευκολότερο για τους πολιτι
κούς να επιβάλουν ένα «κού
ρεμα» στα ελληνικά ομόλογα 
που κατέχουν οι τράπεζες, 
ακόμη και αν πρόκειται για την 
ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες, 
από το να κουρέψουν τα ελλη
νικά ομόλογα που κατέχουν οι 
ίδιες οι κυβερνήσεις, διότι αυ
τό θα σημαίνει ότι τις ζημίες θα 
τις πλήρωναν οι φορολογούμε
νοι της Ευρωζώνης. Ωστόσο, 
και αυτή η επιλογή κρύβει προ
βλήματα, αφού αρκετές εθνι
κές κεντρικές τράπεζες θα 
χρειαστούν επανακεφαλαι- 
οποίηση, εκτίμησαν οι Ευρω
παίοι αξιωματούχοι μιλώντας 
στο Ρόιτερς. Σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες πληροφορίες, οι 
κεντρικές τράπεζες της Γαλ
λίας, της Μάλτας και της Κύ
πρου είναι οι πλέον εκτεθειμέ
νες σε ελληνικά ομόλογα και 
πιθανότατα θα χρειάζονταν κε
φαλαιακή ενίσχυση. Δύο άλλοι 
αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι και 
η ΕΚΤ θα χρειαστεί επανακε- 
φαλαιοποίηση. «Το προτιμότε
ρο θα ήταν οι ζημίες να κατα- 
γραφούν στα βιβλία της ΕΚΤ. 
Μετά θα πρέπει να επανακε- 
φαλαιοποιηθεί, αλλά κάτι τέ
τοιο θα ήταν πολιτικά πολύ πιο 
εύκολα αποδεκτό από το να 
υποστούν ζημία οι φορολογού
μενοι» εξήγησε αξιωματούχος. 
Ερωτηθείς σχετικά με την έκ
θεση συγκεκριμένων εθνικών 
κεντρικών τραπεζών στα ελλη
νικά ομόλογα, ένας από τους 
τέσσερις ανώνυμους αξιωμα- 
τούχους που μίλησαν στο Ρόι
τερς απάντησε ότι «η Γαλλία 
έχει τεράστια έκθεση. Πολύ 
μεγάλη». Ερωτηθείς αν το 
«κούρεμα» των ελληνικών 
ομολόνων θα έχει ως συνέπεια 
την επανακεφαλαιοποίηση 
ορισμένων κεντρικών τραπε
ζών, απάντησε: «Ναι, αλλά και 
τι έγινε;». Η κεντρική τράπεζα 
της Κύπρου και της Μάλτας δεν 
απάντησαν στα ερωτήματα του 
Ρόιτερς, ενώ η κεντρική τρά
πεζα της Γαλλίας παρέπεμψε 
στην ΕΚΤ.

Ελεγχοι εξπρές, με την παροχή κινήτρων αντί περαίωσης
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αντί της περαίωσης το  υπουργείο 
Οικονομικών προωθεί ελέγχουε εξ- 
πρέε που θα συνοδεύονται με κί
νητρα, όπωε μείωση τω ν  προσαυ- 
ξήσεω ν και πολλέε δόσειε για τη ν 
καταβολή τω ν επιπλέον φόρων που 
προκύπτουν. Περίπου 100.000 επι- 
χειρήσειε και ελεύθεροι επαγγελ- 
ματίεε θα ενταχθούν σ το  σχέδιο 
του υπουργείου Οικονομικών το  
οποίο στοχεύει σ τη ν  είσπραξη εν
τόε  του  τρέχοντοε  έτουε ποσού 
που μπορεί να φθάσει υπό προϋπο- 
θέσειε τα  δύο δισ. ευρώ.

Το αρχικό σχέδιο τηε περαίωσηε 
τω ν  ανέλεγκτων υποθέσεων φαί
ν ετα ι ό τι δεν προχώρησε, παρά 
τιε  μαζικέε προτάσειε που είχαν 
κα τα τεθε ί σ το  υπουργείο Οικο
νομικών. Η ηγεσία  του δεν  ήθελε 
σ τη ν  παρούσα φάση  να  π ιέσει 
τη ν  τρόικα για  μία ακόμη χαρι
σ τική  ρύθμιση, με αποτέλεσμα 
να  αποφασίσει μία νέα διαδικασία 
που θα δώσει τη ν  ευκαιρία σε αρ- 
κετέε επιχειρήσειε να  κλείσουν

τιε  ανέλεγκτεε χρήσειε με συνο
πτικό έλεγχο και κ ίνητρο τη  μεί
ωση  τω ν  προσαυξήσεων. Σ τη  λί
στα  του υπουργείου Οικονομικών 
βρίσκονται 100.000 επιτηδευμα- 
τίεε που δ εν  είχαν υπαχθεί σ τη ν  
περαίωση τω ν  ανέλεγκ τω ν υπο
θέσεω ν 2000 - 2009.

Σύμφωνα με το  σχέδιο, οι εφο- 
ρίεε θα εκδίδουν τιε εντολέε ελέγ
χου και αμέσωε τα ειδικά ελεγκτικά 
κλιμάκια που θα συσταθούν θα 
διενεργούν ελέγχουε με συνοπτι- 
κέε ελεγκτικέε επαληθεύσειε. Κάθε 
έλεγχοε θα διαρκεί 3 ημέρεε, θα 
γίνετα ι δε με συγκεκριμένα κρι
τήρια. Εφόσον προκύπτουν πα- 
ραβάσειε θα γίνετα ι μείωση τω ν  
προσαυξήσεων ανάλογα με τιε δό- 
σειε που θα επιλέγει κάθε επιχεί
ρηση ή ελεύθεροε επαγγελματίαε. 
Σύμφωνα με πληροφορίεε, οι δό- 
σειε θα φθάνουν μέχρι και τιε 36. 
Μάλιστα οι ελεγκτέε θα λαμβάνουν 
υπόψη του ε  και α ντικ ειμ εν ικά  
στοιχεία που θα προσκομίζουν οι 
επ ιτηδευματίεε από τα  οποία θα 
προκύπτουν ό τι λόγοι ανωτέραε

Στη Λίστα του υπουρ
γείου Οικονομικών 
βρίσκονται 100.000 
επιχειρήσεις 
και ελεύθεροι 
επαγγελματίες.

βίαε επηρεάσαν αρνητικά τη ν  πο
ρεία τηε επιχείρησηε.

Οσοι πάντωε δεν  αποδεχθούν 
τα αποτελέσματα τω ν  συνοπτικών 
ελέγχων θα βρεθούν αντιμέτωποι 
με τακτικούε ελέγχουε, που σημαί
νει έλεγχοι σε βάθοε και καταβολή 
τω ν  προστίμων χωρίε δόσειε και 
υψηλότερεε προσαυξήσειε. Σύμ
φωνα με το σχέδιο του υπουργείου 
Οικονομικών οι έλεγχοι θα γίνουν 
κατά προτεραιότητα σε όσουε επι- 
τηδευματίεε:

1. Εχουν ουσιαστικέε παραβάσειε 
του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή 
άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.

2. Δ εν  υπέβαλαν δηλώσειε φο- 
ρολογίαε εισοδήματοε, ΦΠΑ ή άλ
λων φορολογικών αντικειμένων.

3. Εχουν μεγάλα πιστωτικά υπό
λοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται 
από το αντικείμενο δραστηριότητάε 
τουε.

4 . Εχουν κατασχεθέντα βιβλία 
και στοιχεία ή φορολογικέε ταμει- 
ακέε μηχ' ^ε.

5. Εχού δηλώσει απώλεια βι
βλίων και στοιχείων.

6. Εχουν δηλώσει μεγάλα ποσά 
δαπανών.

7. Δ εν προσδιόρισαν ορθά τα κα
θαρά κέρδη τουε.

8. Εμφανίζουν αδικαιολόγητη 
διαφορά μεταξύ στοιχείων τω ν  δη
λώσεων φορολογίαε εισοδήματοε 
και τω ν  δηλώσεων ΦΠΑ.

9 . Εχουν δηλώσει ακαθάριστα 
έσοδα που δεν βρίσκονται σε συμ
φωνία με τα  λοιπά οικονομικά με
γέθη.

10. Εχουν υποβάλει δηλώσειε 
από τιε οποίεε προκύπτει χαμηλόε 
συντελεστήε μικτού και καθαρού 
χέρδουε.

11. Εχουν κάνει χρήση αναπτυ
ξιακών νόμων.

Ληξιπρόθεσμα χρέη
Νέα ρύθμιση για τα  ληξιπρόθε

σμα χρέη προανήγγειλε χθεε ο υφυ- 
πουργόε Οικονομικών Γ. Μαυρα- 
γάνηε. Ο υφυπουργόε ανακοίνωσε 
ότι προωθούνται μέτρα διευκόλυν- 
σηε τηε αποπληρωμήε τω ν  χρεών 
προε το  Δημόσιο, καθώε και δια- 
χωρισμόε του αδικήματοε τηε φο- 
ροδιαφυγήε από εκείνο τηε μη απο
πληρωμήε χρεών προε το Δημόσιο. 
«Πρέπει να διαχωρίσουμε το  αδί
κημα τηε φοροδιαφυγήε γι’ αυτούε 
που συστηματικά φοροδιαφεύγουν 
για ένα μεγάλο ποσό, από το ζήτημα 
τω ν  χρεών προε το  Δημόσιο» ανέ
φερε ο κ. Μαυραγάνηε. «Εχω συ- 
νεννοηθεί με το ν  υπουργό Δικαιο- 
σύνηε να  αλλάξουμε το  καθεστώε» 
συμπλήρωσε ο υφυπουργόε.

Ταυτόχρονα το οικονομικό επιτε
λείο εστιάζει το ενδιαφέρον του στον 
επαναπατρισμό τω ν κεφαλαίων που 
«δραπέτευσαν» από τη  χώρα λόγω 
τηε οικονομικήε κρίσηε. Ο υφυπουρ

γόε Οικονομικών Γιώργοε Μαυρα- 
γάνηε, απαντώνταε στη Βουλή σε 
επίκαιρη ερώτηση σχετικά μέ τον 
έλεγχο καταθέσεων του εξωτερικού, 
ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναζητεί 
τρόπουε επαναπατρισμού κεφαλαί
ων. Ο υφυπουργόε στην απάντησή 
του σημείωσε ότι με το περιουσιο- 
λόγιο θα αποκαλυφθούν περιπτώσειε 
εκείνων που με τα εισοδήματά τουε 
δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την 
περιουσία που έχουν αποκτήσει. Ο 
κ. Μαυραγάνηε επανέλαβε την προ
αναγγελία τηε κυβέρνησηε ότι με 
ειδική νομοθετική ρύθμιση όσοι δεν 
έχουν δηλώσει έσοδα θα έχουν μια 
τελευταία ευκαιρία να το κάνουν και 
να επιστρέψουν οι καταθέσειε χωρίε 
πρόβλημα στη χώρα μαε. Ταυτόχρο
να ο υφυπουργόε Οικονομικών συ
νεχίζει το σχέδιο τηε προηγούμενηε 
κυβέρνησηε για τη  τη  φορολόγηση 
τω ν  «μυστικών» καταθέσεων που 
διαθέτουν οι Ελληνεε στην Ελβετία. 
Οπωε φαίνεται η Ελλάδα θα ακο
λουθήσει το γερμανικό σχέδιο φο- 
ρολόγησηε τω ν καταθέσεων Γερμα
νώ ν  υπηκόων.



Στην Τράπεζα Πειραιώς 
το υγιές κομμάτι της ATE
Η μεταβίβαση περιλαμβάνει καταστήματα, καταθέσεις και τους εργαζομένους

τική γη, που δεν θα μεταβιβαστούν 
στην Τράπεζα Πειραιά«, θα υπάρξει 
σύντομα ειδική νομοθετική μέρι
μνα». Σύμφωνα επίσηε με πληρο- 
φορίεε, στα  μεταβιβαζόμενα στοι- 
χι του ενεργητικού περιλαμβά- 
νον tai η Αγροτική Ασφαλιστική 
και το  σύνολο τω ν  εταιρειών που 
ανήκουν στον  χρηματοπιστωτικό 
τομέα, μεταξύ τω ν  οποίων η θυγα
τρική ms Ρουμανίαε. Αντίθετα, δεν 
περιλαμβάνονται τα  στοιχεία του 
ενεργητικού που δεν εντάσσονται 
στη  χρηματοοικονομική δραστη
ρ ιότητα  και όπ α « διευκρινίζει η 
ΤτΕ, «οι θυγατρικέε εταιρείεε που 
δεν θα μεταβιβαστούν θα αξιοποι- 
ηθούν από το Δημόσιο ωε περιου
σιακό του στοιχείο».

Οι δύο όμιλοι, σημειώνει η Πει
ραιά« στην ανακοίνωσή ms, «δη
μιουργούν έναν ισχυρό εγχώριο 
τραπεζικό οργανισμό, που παρέχει 
απόλυτη προστασία στον αγροτικό 
κόσμο, καλύτερη εξυπηρέτηση όλων 
τω ν  πελατών, καταθετών και δα
νειοληπτών, ποιότητα υπηρεσιών 
και, ήλύτερεε δυνατότητεε χρη
μ ατοδότησή  m s εθνικήε οικονο- 
μίαε, με σύνολο ενεργητικού 75 δισ. 
ευρώ, καταθέσεων 35 δισ. ευρώ και 
χορηγήσεων 47 δισ. ευρώ. Το προ
σωπικό του ομίλου ανέρχεται σε 
17.000 εργα ζόμ ενο ί και το σύνολο 
του δικτύου τω ν καταστημάτων σε 
1.230, με παρουσία σε εννέα ακόμη 
χώρεε εκτόε Ελλάδαε».

Η πρώτη αντίδραση για το  θέμα 
υπήρξε από το ν  ΣΥΡΙΖΑ, o onoios 
δήλωσε ότι «θα  επιδιώξει να  διε- 
ρευνηθεί η ύπαρξη σοβαρών ευθυ
νών από την κυβέρνηση επειδή δεν 
διαφυλάχθηκε σημαντική$ αξίαε 
δημόσια περιουσία και οδηγήθηκε 
με συνοπτικέε διαδικασίεε σε εκ
καθάριση».

«Πράσινο φως» για  την ενίσχυση τω ν τραπεζών
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή το σχήμα για την προσωρινή 
ανακεφαλαιοποίηση m s Ε Ovums 
Τράπεζαε, m s Alpha Bank, m s Eu
robank και m s Τράπεζαε Πειραιά« 
από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικήβ 
Σταθερότηταε.

Σύμφωνα με τη ν  ανακοίνωση 
m s Eupconaüms Επιτροπήε, το ν  
Απρίλιο του 2012 το  Ταμείο δε
σμεύτηκε να συμμετάσχει cms σχε- 
διαζόμενε5 α υ ξή σ ε ι  κεφαλαίου 
τω ν  τραπεζών.

Σ τ «  28 Μαΐου το  ΤΧΣ διέθεσε 
axis τράπεζε5 προσωρινή χρημα
τοδότηση (bridge recapitalization) 
για να καλύψουν την περίοδο μέχρι 
τη ν  εφαρμογή m s τελική5 ανακε- 
φαλαιοποίηση5.

Πρόκειται για τα  18 δισ. ευρώ 
που έχουν κατευθυνθεί otis τρά- 
πεζε5 για την ανακεφαλαιοποίηση 
tous σε ομόλογα του EFSF.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε 
έρευνα για να  διαπιστώσει κατά 
πόσον το  μέτρο είναι σύμφωνο με 
tous κανόνεε ms Ε.Ε. σ τον  τομέα

«Η προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση από το ΤΧΣ διασφαλίζει χη σταθερότη
τα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος», δήλωσε ο επίτροπος για τον Αν
ταγωνισμό, Χοακίν Αλμούνια.

των κρατικών ενισχύσεων npos tis 
τράπεζεε σε περιόδου κρίσηε.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι το  
άνοιγμα ms έρευνας είναι κοινή 
πρακτική για μεγάλα μεγέθη κρα
τικών ενισχύσεων μέσω έκτακτων 
σχημάτων.

«Οι ελληνικέ5 τράπεζεε λειτουρ
γούν αυτή τη ν  περίοδο σε ακραίεε 
συνθήκες» δήλωσε ο επίτροπο5 για 
τον Ανταγωνισμό, Χοακίν Αλμούνια. 
«Η  συμμετοχή tous στο  PSI και η 
βαθιά ύφεση έχουν αποδυναμώσει 
τα  κεφάλαιά tous. Η προσωρινή 
ανακεφαλαιοποίηση από το  ΤΧΣ 
διασφαλίζει τη  σταθερότητα  του 
ελληνικού τραπεζικού συστήμα
τος Τάντωε, πρόκειται για προ
σωρινό  σχήμα ανακεφαλαιοποί- 
nans, το  οποίο θα γίνει μόνιμο και 
θα αυξηθεί αφού θα ολοκληρωθεί 
η διαδικασία προσέλκυσης ιδιωτι
κών κεφαλαίων. Η σχετική διαδι
κασία έχει καθυστερήσει εξαιτία5 
τω ν  εκλογών, καθά« οι πολιτικέ5 
δυνάμειε απέφυγαν να καθορίσουν 
tous ôpous προεκλογικά. Αυτό ανα
μένεται να γίνει σύντομα.

Η μεταβίβαση έκλεισε αργά χθες το απόγευμα, και η Τράπεζα Πειραιώς 
ήταν και η μόνη που κατέθεσε δεσμευτική πρόταση για την απορρόφηση της 
ATEbank.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Η πρώτη φάση αναδιάταξηε του τρα
πεζικού συστήματος περνάει μέσα 
από την ανάκληση m s άδειας m s 
ATEbank και τη  μεταβίβαση τω ν 
καταθέσεων καθά« και του uyioús 
δανειακού χαρτοφυλακίου ms στην 
Τράπεζα Πειραιά«. Η μεταβίβαση 
περιλαμβάνει το δίκτυο καταστη
μάτων, το σύνολο τω ν καταθέσεων, 
που υπολογίζονται στα 15 δισ. ευρώ, 
και tous εργαζομένουs στην τράπεζα 
και tis μεταβιβαζόμενε3 Θυγατρικέ5, 
δηλαδή περί τα  5.700 άτομα.

Οπα« ανακοίνωσε η Τράπεζα ms 
Ελλάδθ5, «η διαφορά m s αξίαε τω ν 
μεταφερόμενων στοιχείων ενεργη
τικού και παθητικού καλύπτεται 
από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας» και αν και ακόμη 
δεν έχει ανακοινωθεί το ύψος τω ν 
κεφαλαίων που θα αναλάβει να κα
λύψει το ΤΧΣ, πληροφορίε5 κάνουν 
λόγο για 6,5 δισ. ευρώ περίπου.

Η μεταβίβαση έκλεισε αργά χθε3 
το  απόγευμα, και η Τράπεζα Πει
ραιά« ήταν και η μόνη που κατέθεσε 
δεσμευτική πρόταση για την απορ
ρόφηση m s ATEbank. Για την τρά
πεζα είχε ενδιαφερθεί σε αρχική 
φάση και η Eurobank, η οποία ωστό
σο δεν επέμεινε μέχρι τέλου5. Η 
λύση που δίνεται για την ATE, σύμ
φωνα με την ανακοίνωση m s Τρά
πεζας m s Ελλάδοε, είναι «με γνώ 
μονα τη διασφάλιση τω ν  καταθέ
σεω ν και τη ν εν γένει χρηματοπι
στωτική σταθερότητα», ενώ σε ανα
κοίνωσή m s η Τράπεζα Πειραιά« 
διαβεβαιώνει για τη  διασφάλιση 
όλων τω ν  θέσεων απασχόλησή, 
σημειώνοντα3 neos «η διοίκηση δε
σμεύεται».

Από τη  Δευτέρα, όλο το  δίκτυο 
τω ν  καταστημάτων m s Αγροτικής

Το ύψος ίων 
κεψαλαίων που θα 
αναλάβει να καλύψει 
ίο  ΤΧΣ εκτιμάται σε 
περίπου 6,5 δισ. ευρώ.

θα λειτουργεί υπό το σχήμα ms Πει
ραιά«, διατηρώντα5 όμα« τη ν εμ
πορική επωνυμία ATEbank και όλεε 
οι συναλλαγέβ τω ν  πελατών m s 
AypotikAs θα εξακολουθούν να 
πραγματοποιούνται κανονικά, όπα« 
μέχρι σήμερα, xcopis καμία αλλαγή. 
Η Τράπεζα m s Ελλάδθ5 θα περι
γράφει στη σχετική απόφαση ms 
Επιτροπής Π ιστωτικών και Ασφα
λιστικών Θεμάτων το ακριβές ύψοε 
του δανειακού χαρτοφυλακίου που

μεταβιβάζεται, óncas επίσηε και το 
ύψοε τω ν καταθέσεων που αναλαμ
βάνει η Τράπεζα Πειραιά«, ενώ ανα
μένεται και η ανακοίνωσ Ju ονό
ματος του εκκαθαριστή, που σύμ
φωνα με πληροφορίες θα είναι ο κ. 
NíKos Μαράντοε. Η λύση m s μετα
β ίβασή  προκρίθηκε στο  πλαίσιο 
ms avàYKns κάλυψή του κεφαλαι
ακού ανοίγματο5 m s ATE, η οποία 
τα τελευταία χρόνια είχε στοιχίσει 
στο Δημόσιο περί τα 5,5 δισ. ευρώ 
και, μετά το  PSI, ο δείκτης κεφα- 
λαιακή3 επάρκειας είχε υποχωρήσει 
πολύ κάτω από το απαιτούμενο όριο. 
Οποιαδήποτε άλλη λύση κρίθηκε 
κοστοβόρο3, καθά« θα στοίχιζε επι
πλέον 5 δισ. ευρώ, xaipis η σχετική 
δυνατότητα να υπάρχει λόγω τω ν  
δεσμεύσεων του Μνημονίου.

Οπα« διευκρίνισε η ΤτΕ: «Για τα 
μη ενήμερα δάνεια με ενέχυρο αγρο-

Καμία απάντηση 
από την τρόικα 
για τα εργασιακά
Δεν είναι έτοιμοι να απαντή
σουν για τα εργασιακά και την 
εθνική συλλογική σύμβαση ερ
γασίας διότι το θέμα δεν έχει 
συζητηθεί ακόμη με την κυβέρ
νηση, δήλωσαν, χθες, οι κ. Μα- 
τία Μορς, ΠόουλΤόμσεν και 
Κλάους Μαζούχ στον πρόεδρο 
της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλο ο 
οποίος συναντήθηκε μαζί τους 
σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Αθήνας, συνοδευόμενος από 
ΙΟμελή αντιπροσωπεία της ορ
γάνωσης. Στη συνάντηση δεν 
κατέστη σαφές τι ακριβώς ανα
μένει η τρόικα από τον διάλογο 
που πρέπει να γίνει έως στις 
31.7.12 προκειμένου να επανα
προσδιοριστεί η εθνική γενική 
συλλογική σύμβαση εργασίας. 
Στο επίμονο ερώτημα για τον 
σεβασμό των ελεύθερων δια
πραγματεύσεων και των ΣΣΕ 
καθώς και των αποτελεσμάτων 
της όποιας συμφωνίας μεταξύ 
εργαζομένων και εργοδοτών 
δεν δόθηκε καμιά απάντηση. 
Επίσης, αρνήθηκαν να συζητή
σουν το νέο πρόγραμμα μέτρων 
πριν το συζητήσουν με τον 
πρωθυπουργό και την κυβέρνη
ση. Η ΓΣΕΕ από την πλευρά της 
αντέταξε ότι «μέτρα που θα 
προβλέπουν περικοπές μι
σθών, συντάξεων και κοινωνι
κών παροχών, θα σπρώξουν πε
ρισσότερο την οικονομία προς 
την ύφεση και την κοινωνία στη 
σύγκρουση». Επίσης οι εκπρό
σωποι της ΓΣΕΕ επέμειναν πως 
το πρόγραμμα δημοσιονομικής 
προσαρμογής έχει παταγωδώς 
αποτύχει. Σημείωσαν ότι παρό
λο που όλο το βάρος έχει πέσει 
στην εργασία και δεν έχει επη
ρεάσει πτωτικά καθόλου τις τι
μές των προϊόντων και υπηρε
σιών, την ίδια ώρα φοροδιαφυ
γή, φοροκλοπή και εισφορο- 
διαφυγή απογειώνονται.

Συλλήψεις
οφειλετών
Δεκαεπτά άτομα συνελήφθη- 
σαν τις δύο τελευταίες ημέρες, 
για μη καταβολή οφειλών προς 
το Δημόσιο. Ανάμεσά τους, 
68χρονος στον Χολαργό, πρό
εδρος εταιρείας τροφίμων, για 
χρέη 13,3 εκατ. ευρώ, η 68χρο- 
νη διευθύνουσα σύμβουλος 
της εταιρείας για οφειλή 4,96 
εκατ. ευρώ και 68χρονος, στη 
Νέα Ερυθραία, σύμβουλος 
ανώνυμης βιομηχανικής εται
ρείας, για χρέη 2,94 εκατ. ευ
ρώ. Επίσης, συνελήφθη στο 
Χαλάνδρι, δθχρονος, πρό
εδρος και διευθύνων σύμβου
λος ανώνυμης τεχνικής εται
ρείας, για χρέη 2,7 εκατ.

Νέα μείωση 
σε εισόδημα, 
κατανάλωση, 
αποταμίευση
Μεγάλες απώλειες σε εισόδημα, κα
τανάλωση και αποταμίευση κατα
γράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα για το πρώτο τρί
μηνο, το  διαθέσιμο εισόδημα του 
τομέα τω ν  νοικοκυριών και τω ν μη 
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που 
εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε 
κατά 5,5% σε σύγκριση με το αν
τίστοιχο τρίμηνο του προηγούμε
νου έτουε, από 37,2 δισ. ευρώ σε 
35,2 δισ. ευρώ.

Οπα« εξηγεί η Ελληνική Στατι
στική Αρχή, αυτό οφείλεται σε μεί
ωση κατά 15,6% τω ν  αποδοχών 
τω ν εργαζομένων, η οποία εν μέρει 
αντισταθμίστηκε από τη ν αύξηση 
στο καθαρό εισόδημα περιουσίας 
και τ «  τρέχουσες μεταβιβάσε« που 
εισπράττονται.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη 
τω ν  νοικοκυριών και τω ν  μη κερ
δοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυ
πηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε

Η τελική καταναλωτική 
δαπάνη των νοικο
κυριών μειώθηκε 
κατά 6,7% για 
το πρώτο τρίμηνο.

κατά 6,7% σε σύγκριση με το  αν
τίστοιχο τρίμηνο του προηγούμε
νου έτουβ, από 41,7 δισεκατομμύ
ρια. ευρώ σε 38,9 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Το ποσοστό αποταμ ίευσή  
τω ν  νοικοκυριών και τω ν  μη κερ
δοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυ
πηρετούν νοικοκυριά, που ορίζεται 
α « η ακαθάριστη αποταμίευση προε 
το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, 
ήταν -10,5% κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2012, σε σύγκριση με -12,0% 
το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Επενδύσεις
Κ ατά  το  π ρώ το  τρ ίμ η νο  του  

2012, το  ποσοστό τω ν  επενδύσεων 
του τομέα τω ν  μη χρηματοοικο
νομικών εταιρειών ή ταν 33,1% σε 
σύγκριση με 41,1% το  πρώτο τρ ί
μηνο του 2011.

Το ποσοστό αυτό ορίζεται α «  οι 
ακαθάριστε5 επ ενδ ύ σ ε « παγίου 
κεφαλαίου προε τη ν  ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία.

Δανειακές ανάγκες
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 

οι καθαρέε δανειακές ανάγκες του 
συνόλου της οικονομίαε απέναντι 
σ τη ν  αλλοδαπή, ή ταν 5,7 δισεκα
τομμύρια ευρώ.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 
του 2011 (που οι δανειακές ανάγκε5 
ανέρχονταν σε 8,8 δισεκατομμύρια 
ευρώ) υπήρξε μείωση του καθαρού 
δανεισμού, λόγω τηε μείωση3 του 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυ
γίου -ο « αποτέλεσμα της αύξησης 
τω ν  εξαγωγών και

της μείωσης τω ν  εισαγωγών- και 
τηε αύξησηε τω ν  καθαρών εισο
δημάτων και τω ν  (τρεχουσών και 
κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που 
λαμβάνονται από τη ν αλλοδαπή.

Μειώνονται οι αποδοχές του πρωθυπουργού, των υπουργών και των ειδικών γραμματέων
Με τις αποδοχές του βουλευτή εξι
σ ώ νοντα ι οι αποδοχές του  πρω
θυπουργού, του  προέδρου τηε 
Βουλήε, του  αρχηγού τη5 αξιω- 
ματικήε α ν τ ιπ ο λ ίτευ σ ή  και τω ν  
υπουργών (εξωκοινοβουλευτικών 
και μη). Στόχο5 είνα ι η μείωση  
τη ε  ε τή σ ια ς  δαπ άνηε κα τά  10 
εκατ. ευρώ, ποσό το  οποίο θα αξιο- 
ποιηθεί ο «  δημοσιονομικό ισο 
δύναμο για  τη ν  απόδοση τη5 εξι- 
σωτικήε αποζημίωσηε στους κτη- 
νοτρόφουε.

Ταυ τόχρονα  ο αναπληρωτή5 
υπουργόε Οικονομικών κ. Χρηστός 
Σταϊκούρα5 υπέγραψε υπουργική 
απόφαση με τη ν οποία μειώνονται 
οι αποδοχές τω ν  γεν ικ ώ ν γραμ
μ ατέω ν και ειδ ικών γραμματέων 
τω ν  υπ ουργείω ν , τω ν  γ ε ν ικ ώ ν  
γραμματέων τω ν  αποκεντρωμέ
νω ν  διοικήσεων και τω ν  στελεχών 
της αυτοδιοίκησης.

Ισχύουσες Νέες

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου 5.856
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 5.856
Περιφερειάρχης Γ ~70
Αντιπεριφερειάρχης ο. *53
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου 2.635 ......
Δήμος άνω ίων 100.000 κατοίκων 5.270

Δήμαρχος Δήμος 20.000 -100.000 κατοίκων 4.216
Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων 3.162
Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων 2.635

Αντιδήμαρχος Δήμος 20.000 -100.000 κατοίκων 2.108
Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων 1.581

Πρόεδρος Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων 2.108
Δημοτικού ¿ήμ0ς 20.000 1100.000 κατοίκων 1.687

Συμβουλίου
Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων 1.265
Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου 4.871
Α' Ειδικών Θέσεων 2.785
Β' Ειδικών Θέσεων 2.582

ΠΗΓΗ: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Αποδοχές 
πριν 

και μετά 
τις μειώσεις

Μεικτές μηνιαίες 
αποδοχές σε ευρώ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

. Σύμφωνα με τη ν  απόφαση, ο 
γενικό ε γραμματέαε υπουργείου 
θα έχει μειωμένεε μικτέε αποδοχέε 
κατά 856 ευρώ όπ α « επίσηε και 
ο γενικό3 γραμματέας απ οκεν
τρ ω μ έ ν α  δ ιο ίκ η σα .

Ο περκρερειάρχα θα λαμβάνει 
το  ποσό 4.500 ευρώ από 5.270 ευ
ρώ, ενώ  οι αποδοχέε του  αντιπε- 
ριφερειάρχη διαμορφώνονται στα  
επίπεδα τω ν  3.375 ευρώ από 3.952 
ευρώ.

Οι δήμαρχοι τω ν  μεγάλων δή
μων και συγκεκριμένα άνω  τω ν
100.000 κατοίκων θα λαμβάνουν 
αποδοχέε ύ ψ ο α  4.500 ευρώ, από 
5.270 ευρώ, ενώ  οι δήμαρχοι σε 
περιοχέε σ τ «  οποίεε οι κάτοικοι 
δεν  ξεπ ερνούν τ ο α  100.000 θα 
λαμβάνουν αποδοχές 3.600 ευρώ 
από 4.216 ευρώ. Τέλοε, οι δήμαρχοι 
σ ε  περιοχές με λ ιγ ό τ ε ρ ο α  από
20.000 κατοίκου ε θα λαμβάνουν

μ ηνια ίο « μικτές αποδοχέ5 2.700 
ευρώ από 3.162 ευρώ. Στου5 ει
δικού ε γραμματείς τω ν  υπουργεί
ω ν  οι αποδοχές π ερ ικόπ τοντα ι 
κατά 621 ευρώ.

Ο σον αφορά τ «  αποδοχέ5 τω ν  
μελών τη5 κυβέρνησηε, αυτέε μει
ώ νοντα ι ο «  εξήε:

-  Σ το ν  πρόεδρο τη5 κυβέρνη
σ ή  και το ν  πρόεδρο ή «  Βουλή5 
κατά 1.872 ευρώ μηνιαία«.

-  Σ τον  αντιπρόεδρο τήε κυβέρ
ν η σ ή  και το ν  αρχηγό τηε αξιω- 
μ α τικήε α ν τ ιπ ο λ ί τ ε υ σ ή  κα τά  
1.404 ευρώ μηνιαία«.

-  Σ τους υπουργούε και του ε 
υφυπουργούς που έχουν τη ν  ιδιό
τη τα  του βουλευτή κατά 935 ευρώ 
μηνια ίο«.

-  Σ τουε υπουργούς και του ε 
υφυπουργούε που δεν έχουν τη ν  
ιδ ιό τη τα  του βουλευτή κατά 468 
ευρώ μηνια ίο«.


