
 

Η Ελλάδα δύσκολο να κη-
ρύξει default (χρεοκοπία) μέσα 
στην επόμενη δεκαετία γιατί 
πολύ απλά, δεν έχει και πολλά 
στα οποία μπορεί να κάνει 
στάση πληρωμών…Στο τρέχον 
σχέδιο αναχρηματοδότησης 
στην Ελλάδα, μέχρι το 2016, ο 
επίσημος τομέας θα κατέχει 
περίπου το 80% του ελληνικού 
χρέους, με χαμηλό επιτόκιο 
και μεγάλη διάρκεια. Συνεπώς, 
η GoldmanSachs πιστεύει ότι 
με ένα τέτοιο τεχνητά χαμηλό 
επιτόκιο στο οποίο δανείζεται 
η Ελλάδα, η πληρωμή των 
τόκων για τα επόμενα 10 χρό-
νια, σε καμία περίπτωση δεν 
μοιάζει πλέον ανεξέλεγκτη. 

Ακόμη και σε ό,τι αφορά τις 
λήξεις ομολόγων, σύμφωνα με 
την Goldman, από τώρα και 
μέχρι το 2020, υπάρχουν μόνο 
τρεις σειρές ομολόγων που 
λήγουν στην Ελλάδα: 
1. Έντοκα γραμμάτια αξίας 
περίπου 15 δισ. ευρώ, τα οποία 
έτσι κι αλλιώς, συνήθως και με 
συνέπεια, μετακυλούνται από 
τις ελληνικές τράπεζες σε διάρ-
κειες μικρότερες των 12 μηνών. 
2. Λήξεις ομολόγων που δια-
κρατούνται από την 
«τρόικα» (τα ομόλογα που 
κατέχει η ΕΚΤ και μέρος των 
αρχικών δανείων του ΔΝΤ) και 
χρηματοδοτούνται από την 
«τρόικα», αξίας περίπου 60 δισ. 
ευρώ συνολικά. 
3. Μικρές ποσότητες εγγυήσε-
ων και ομολόγων διεθνούς 
δικαίου, συνολικού ύψους περί-
που 10 δισ. ευρώ, οι οποίες 
είναι αρκετά μικρές για να μην 
πληρωθούν ή να μην μετακυλη-

θούν από τους εγχώριους επεν-
δυτές. 

Στην ουσία υπάρχουν πολύ 
λίγα στα οποία η Ελλάδα μπο-
ρεί να αθετήσει τις υποχρεώσεις 
της. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των ομολόγων που λήγουν τα 
επόμενα χρόνια, μπορεί είτε να 
μετακυληθούν από το εγχώριο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ή 
η τρόικα να πραγματοποιήσει 
τις πληρωμές για το χρέος που 
βρίσκεται στα χέρια του επίση-
μου τομέα και το οποίο λήγει, 
υπογραμμίζει η Goldman. 

Ως εκ τούτου, το ζήτημα-
κλειδί είναι η προθυμία της 
τρόικας να συνεχίσει την ανα-
χρηματοδότηση του ελληνικού 
χρέους που κατέχει. Οι πολιτι-
κές και οικονομικές εξελίξεις θα 
καθορίσουν το εάν η τρόικα, 
επιλέξει να συνεχίσει το τρέχον 
σχέδιο αναχρηματοδότησης, αν 
προχωρήσει σε περαιτέρω 
μέτρα για την ελάφρυνση του 
χρέους ή αν η χρηματοδότηση 
διακοπεί, με αποτέλεσμα να 
ξαναέρθουν στην επιφάνεια τα 
tailrisks (απρόβλεπτοι κίνδυνοι) 
που συνδέονται με την Ελλάδα. 

Η «ανοικοδόμηση» των 
πολιτικών σχέσεων με την υπό-
λοιπη Ευρώπη, ως εκ τούτου 
αποτελεί προτεραιότητα για την 
Ελλάδα, καταλήγει η Gold-
manSachs. 
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Βρούτσης: Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στο 
ΙΚΑ μέχρι το 2017  

Η μεγάλη αλλαγή της δομής του ασφαλιστικού συστήματος θα 
ξεκινήσει μέσα στο 2013, δηλώνει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
«Επενδυτής» ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, ενώ μέχρι το 2017 
το ΙΚΑ θα πρέπει να αποτελεί τον κεντρικό φορέα του συνταξιοδοτι-
κού συστήματος, προτεραιότητα που έχει να κάνει και με την συμφω-
νία της χώρας με την τρόικα. 

Εντός του 2013 θα τεθούν οι βάσεις ώστε τα τρία μεγάλα Ταμεία, 
ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ να ενσωματωθούν στο ΙΚΑ. 

Από το 2017 όλες οι ληξιπρόθεσμες εισφορές και απαιτήσεις θα 
μεταφερθούν, κάτι που αποτελεί μία «πολύ σημαντική μεταρρύθμιση» 
και έναν «μεγάλο στόχο», κατά τον κ. Βρούτση ίσες με το 25% του 
εισοδήματός του. 
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Σας ενημερώνουμε ότι στην 
περίπτωση που κατά την διάρ-
κεια των κινητοποιήσεων των 
φαρμακοποιών έχει παρέλθει το 
πενθήμερο εκτέλεσης ηλεκτρονι-
κών και χειρόγραφων συνταγών 
και εξακολουθεί να υπάρχει 
αναγκαιότητα χορήγησης των 
φαρμάκων οι συνταγές εκτελού-
νται κανονικά με την παρακάτω 
διαδικασία: 
1. Ο θεράπων ιατρός θα αλλάξει 
την ημερομηνία έκδοσης της 
συνταγής με σφραγίδα και υπο-
γραφή του, 
2. Η συνταγή με την διορθωμέ-
νη ημερομηνία εκτελείται εντός 
πέντε ημερών από τα φαρμακεία 
χειρόγραφα και τοποθετείται 
στο πακέτο των χειρόγραφα 
εκτελεσμένων συνταγών. 

Μετά το τέλος διευρυμένης 
σύσκεψης όπου προήδρευσε ο 
Αντώνης Σαμαράς στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους δήλω-
σε ικανοποιημένος από την 
πορεία εκτέλεσης του προϋπο-
λογισμού, σημειώνοντας επίσης 
ότι «από τη χρηστή διαχείριση» 
έχουν καταστεί δυνατές μερικές 
έκτακτες παροχές, μεταξύ των 
οποίων η καταβολή του 50% 
του μισθού τους σε όσους υπο-
βάλλουν αίτηση για σύνταξη και 
έως ότου αυτή ληφθεί κανονικά. 
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Σαμαράς: Το 50% 
του μισθού τους όσοι 
υποβάλλουν αίτηση για 
σύνταξη 

EOΠΥΥ: «Σχετικά 
με την εκτέλεση 
συνταγών που έχει 
παρέλθει το πενθήμερο 
εκτέλεσής τους» 

Το ΔΣ του Συλλόγου 
σας εύχεται: 

κ α λ ή  χ ρ ο ν ι ά  

 21/12/2012 27/12/2012 28/12/2012 31/12/2012 

Ελλάδα          1.040,8             1.047,8             1.061,9             1.052,8    

Ιρλανδία             352,5                355,6                352,8                354,9    

Πορτογαλία             560,7                571,7                567,5                568,5    

Ισπανία             399,9                404,3                408,8                412,8    

Ιταλία             309,0                313,5                319,9                321,6    

Γαλλία                58,9                   62,0                   67,8                   67,9    

Βέλγιο                63,6                   68,5                   74,1                   73,6    

Spread ευρωπαϊκών 10ετών ομολόγων  
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Εξέλιξη του ΓΔΧ το 
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