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ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αμετακίνητοι είναι οι απεργοί στη θέση τους και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την απεργία, εάν ο υπουργός 
Οικονομίας δεν τους ικανοποιήσει το αίτημα να μην ενταχθεί οτον προϋπολογισμό ο ειδικός λογαριασμός 

από τον οποίο εισπράττουν τα επιδόματα για εργασίες πέραν του ωραρίου.
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«Στέγνωσε» 
από καύοιμα 
π αγορά

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ 
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

Κ ρίνεται σήμερα η έκβαση της 
απεργίας των τελωνειακών, 
η οποία έχει «στεγνώσει» 

από καύσιμα την αγορά και έχει 
προκαλέσειχάος στους μεθοριακούς 
σταθμούς της χώρας.

Στις 3 το μεσημέρι το προεδρείο 
της Ομοσπονδίας των τελωνειακών 
υπαλλήλων θα συναντηθεί με τον 
υφυπουργό Οικονομίας Αντώνη 
Μπέζα, ενώ λίγο νωρίτερα θα συνε
δριάσει η Ομοσπονδία, προκειμένου 
να καθοριστεί η στάση που θα τηρη
θεί κατά την κρίσιμη συνάντηση.

Οι απεργοί είναι αμετακίνητοι στη 
θέση τους και δηλώνουν ότι θα συνε
χίσουν την απεργία, εάν ο υπουργός 
Οικονομίας δεν τους υτανοποιήσει το 
αίτημα να μην ενταχθεί στον προϋπο
λογισμό ο ειδικός λογαριασμός από 
τον οποίο εισπράττουν τα επιδόματα 
για εργασίες πέραν του ωραρίου. Το 
ίδιο αδιάλλακτο εμφανίζεται και το 
υπουργείο, με τον κ. Αλογοσκούφη 
να ρίχνει «λάδι σιη φωτιά». Χθες στη 
Βουλή σχολίασε με ιδιαίτερα σκληρή 
γλώσσα τις απεργιακές κινητοποιή
σεις των τελωνειακών λέγοντας ότι 
«δεν είναι δυνατόν ένας κλάδος κα
λοπληρωμένων δημοσίων υπαλλή
λων να επιχειρεί να κρατήσει όμηρο 
την ελληνική οικονομία και την ελ

ληνική κοινωνία, επειδή θέλουν οι 
ίδιοι να διαχειρίζονται τον Ειδικό 
Λογαριασμό του επιδόματος που ει
σπράττουν». Και πρόσθεσε ότι «με το 
νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε από τη 
Βουλή ενσωματώνονται οι ειδικοί 
λογαριασμοί στον κρατικό προϋπο
λογισμό για λόγους διασφάλισης της 
διαφάνειας στα δημόσια οικονομικά. 
Με την ενσωμάτωση αυτή, δεν υπάρ
χει κανένας κίνδυνος να μην κατα
βάλλονται τα θεσμοθετημένα επιδό
ματα στους δημοσίους υπαλλή
λους».

«Η θέση του υπουργείου στα θέ
ματα διαφάνειας είναι αδιαπραγμά
τευτη» δηλώνει και ο υφυπουργός 
Οικονομικών Αντ. Μπέζας, ενώ ο 
υπουργός Επικράτειας Θ. Ρουσόπου- 
λος κάλεσε τους συμμετέχοντες να 
αναλογιστούν τη ζημιά που προκα- 
λούν με αυτή την ενέργειά τους και 
σημείωσε πως τα συναρμόδια υπουρ
γεία συζητούν προκειμένου να βρεθεί 
λύση ώστε οι επιπτώσεις να μην είναι 
εις βάρος της οικονομίας.

ΠΡΑΤΗΡΙΑ »  Χθες το απόγευμα, 
μετριόταν στα δάχτυλα τα πρατήρια 
στην Αθήνα που διέθεΤαν ακόμη α
μόλυβδη βενζίνη, ενώ ελαφρώς 
καλύτερη ήταν η εικόνα στις άλλες 
περιοχές της χώρας. Υπό το κράτος 
του πανικού οι καταναλωτές προμη
θεύονταν βενζίνη ακόμη και σε 
μπιτόνια ή μπουκάλια του νερού (!)

δημιουργώντας έτσι σοβαρούς κιν
δύνους για τους ίδιους και τους πε
ρίοικους τους. Σύμφωνα με στοιχεία 
της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, 
χθες το μεσημέρι ήταν πολύ δύσκολο 
για τους Αθηναίους να βρουν κάποιο 
πρατήριο με βενζίνη. Αντίθετα, στη 
Θεσσαλονίκη, παρά τα μποτιλιαρί
σματα και τις μεγάλες ουρές, μέχρι 
το απόγευμα δεν είχαν παρατηρηθεί 
μεγάλα προβλήματα.

Στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, 
Λασίθι, Σέρρες, Εύβοια, Άρτα, Καβά
λα και Κιλκίς, τα πρατήρια ξέμειναν 
από καύσιμα από νωρίς το πρωί. Στη 
Δράμα και στο Αγρίνιο οι ελλείψεις 
άρχισαν να εμφανίζονται το απόγευ
μα. Τα πρατήρια στο κέντρο της Λά
ρισας «στέρεψαν» από το πρωί, ενώ 
το απόγευμα άρχισαν να κλείνουν και 
τα πρατήρια της περιφέρειας.

Αν η απεργία συνεχιστεί για ένα 
48ωρο ακόμη, θα έχουμε σοβαρά 
προβλήματα, τονίζει ο Β. Κορκίδης,

πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Πειραιά. «Η βενζίνη αποτελεί την 
αιχμή του δόρατος της κινητοποίη
σης, είναι ο τομέας όπου τα αποτελέ
σματα της απεργίας είναι άμεσα και 
ιδιαίτερα εμφανή. Όμως, στον Πει
ραιά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με 
τους εφοδιασμούς των πλοίων, που 
πλέον σταμάτησαν».

ΣΤΑ ΣΥΗΟΡΑ »  Οι επιπτώσεις από 
την απεργία των τελωνειακών δεν 
περιορίζονται μόνο στα πρατήρια 
καυσίμων. Χάος επικρατεί στους 
μεθοριακούς σταθμούς της Ελλάδος 
με τις γειτονικές χώρες. Το μεγαλύ
τερο πρόβλημα καταγράφεται στο 
τελωνείο των Ευζώνων, όπου έχουν 
συρρεύσει φορτηγά αυτοκίνητα από 
όλη την Ελλάδα, τα οποία μέσω της 
ΠΓΔΜ προσπαθούν να προωθηθούν 
προς την Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή και από την άλλη 
πλευρά των συνόρων, την ΠΓΔΜ,

Το πρόοχημα 
και η διαφάνεια

Από την κατάργηση των 
ειδικών λογαριασμών και τη 
ενσωμάτωσή τους στον κρα
τικό προϋπολογισμό, ο κ. 
Αλογοσκούφης δέχθηκε να 
εξαιρέσει τους τελω νε ια 
κούς. Ο μως εξεγέρθηκαν 
οι... εφοριακοί. Απείλησαν 
με απεργία  ζητώντας κα ι 
αυτοί εξαίρεση. Μπρος στον 
κ ίνδυνο να  καταρρεύσουν 
ολοκληρωτικά τα δημόσια 
έσοδα, ο υπουργός πήρε πί
σω την υπόσχεσή του στους 
τελωνειακούς και κατάργη
σε το ε ιδ ικ ό  λογαριασμό 
τους. Έτσι, φθάσαμε στην 
απεργία που «πάγωσε» τη 
χώρα.Ένας λάθος χειρισμός 
όμως, δεν  μπορεί και δεν 
πρέπει να αθωώσει τους τε
λωνειακούς, καθώς τα επι
δόματα που εισπράττουν θα 
συνεχίσουν να τα εισπράτ
τουν και με το νέο καθεστώς. 
Όμως, θα υπάρχει διαφάνεια 
στη διαχείρισή τους μιας και 
θα γίνεται μέσω Προϋπολο
γισμού και όχι από τις συν
δικαλιστικές ηγεσίες.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ

παραμένουν σιαματημένα εκατοντά
δες άλλα φορτηγά με κατεύθυνση τη 
χώρα μας και μόνο οι πεζοί και τα 
Ι.Χ. με δυσκολία περνούν τα σύνορα. 
Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη 
στους Κήπους του Έβρου, καθώς η 
«ουρά» των φορτηγών είναι μικρό
τερη, ενώ χωρίς δραστηριότητα πα
ραμένουν όλα τα τελωνεία εντός των 
λιμένων της Β. Ελλάδος.
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Μειώθηκαν κατά 64% οι ξένες άμεσες επενδύσεις το 2007 σε σχέση με το 2006

«Εφυγαν» 5,3 διο. δολ. στο εξωτερικό 
«ήλθαν» 1,9 διο. δολ. στην Ελλάδα

Ξένες Αμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ)
(σε εκατ. δολάρια)

Ροές Ξ Α Ε
1990-2000 2 00 4

Μ έσος όρος 

2005 200 6 2007

Εισροές 916 2.101 606 5.364 1.918

Εκροές 237 1.029 1.451 4.167 5.338

Ευρωπαϊκή Ενωση 17090 -0.30% -8.26%

Εισροές 209.482 214.342 498.400 562.444 804.290

Εκροές 280.398 368.006 609.267 640.542 1.142.229

Ευρώπη 9.954 -0.32% -733%

Εισροές 218.311 218.737 505.473 599.327 848.527

Εκροές 300.479 402.172 689.788 736.861 1.216.491

Αναπτυγμένες οικονομίες 7.954 -0.58% -4.21%

Εισροές 357219 403.687 611.283 940.861 1.247.635

Εκροές 438.258 786.004 748.885 1.087186 1.692.141

Παγκόσμια 10.374 -1.40% -17.17%

Εισροές 492.605 717695 958.697 1.411.018 1.833.324

Εκροές 492.535 920.151 880.808 1.323.150 1.996.514

Πηγή: UNCTAD, World Investment Report 2008

»  Στο σύνολο των 141 χωρών 
που εξετάζονται η Ελλάδα 

κατέλαβε την 126η θέση σε 

όρους απόδοσης εισροών, ενώ 
το 2006 ήταν στην 119η θέση

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Κάθετη πτώση παρουσιάζουν 
οι ξένες άμεσες επενδύσεις 
στην Ελλάδα, καθώς η γρα

φειοκρατία, η διαφθορά, οι στρεβλώ
σεις στο δημόσιο τομέα, η πολυνομία 
και η ανελαστική αγορά εργασίας 
δρουν αποτρεπτικά για τους ξένους 
επενδυτές και στοιχίζουν στη χώρα 
89 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Οι εισροές ξένων άμεσων επεν
δύσεων ανήλθαν σε 1,9 δισ. δολάρια 
το 2007 και ήταν μειωμένες κατά 64% 
σε σχέση με το 2006, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης 
για τις Επενδύσεις της Διάσκεψης 
των Ηνωμένων Εθνώνγιατο Εμπόριο 
και την Ανάπτυξη (UNCTAD). Στο 
σύνολο των 141 χωρών που εξετάζο
νται η Ελλάδα κατέλαβε την 126η 
θέση σε όρους απόδοσης εισροών, 
«χάνοντας» επτά θέσεις σε σχέση με 
το 2006, καθώς τότε ήταν στην 119η 
θέση.

ΣΤΗΝ 37η ΘΕΣΗ Γην ίδια ώρα, σε 
όρους δυνατοτήτων προσέλκυσης 
ΞΑΕ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 
37η θέση, από την 36η θέση που ήταν 
στο 2006, που σημαίνει πρακπκά ότι 
υποχωρεί 89 θέσεις στην παγκόσμια 
κατάταξη εξαιτίας της αδυναμίας της 
κυβέρνησης να καταστήσει το επεν

δυτικό περιβάλλον ελκυστικότερο. 
Στον αντίποδα αυξημένες κατά 28% 
σε σχέση με το 2006 ήταν οι εκροές 
επενδύσεων ελληνικών κεφαλαίων 
στο εξωτερικό που ανήλθαν σε 5,3 
δισ. δολάρια, εξαιτίας κυρίως της 
δυναμικής επέκτασης των ελληνι
κών τραπεζών και άλλων επιχειρή
σεων στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης. 
Μάλιστα, σε όρους απόδοσης εκρο
ών η Ελλάδα κατατάσσεται στην 42η 
θέση σε σύνολο 141 χωρών.

Τα συμπεράσματα της έρευνας 
αντικατοπτρίζουν πάγιες αδυναμίες 
που συντηρούν εδώ και χρόνια την

Ελλάδα ουραγό στην προσέλκυση 
ξένων άμεσων επενδύσεων. Μεταξύ 
των μεγάλων προβλημάτων είναι η 
γραφειοκρατία, που σε συνδυασμό 
με την πολυπλοκότητα του νομικού 
συστήματος «στοιχίζει» στη χώρα 
περίπου 16 δισ. ευρώ, σύμφωνα με 
μετρήσεις διεθνών οργανισμών. 
Μεγάλο αγκάθι παραμένει και η 
διαφθορά, ιδίως στον δημόσιο το
μέα, που βρίσκει πρόσφορο έδαφος 
ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολυνο
μίας και της γραφειοκρατίας. Μόλις 
προχθές η Διεθνής Διαφάνεια απο
κάλυψε πως η Ελλάδα είναι «μετε

ξεταστέα» σε θέματα διαφθοράς, 
καθώς με άριστα το 10, βαθμολογεί
ται με 4,7, δηλαδή κάτω από τη βάση 
του 5. Είναι χαρακτηριστικό πως 
εάν η επίδοση της χώρας αυξανόταν 
κατά μία μονάδα, δηλαδή στο 5,7, 
θα σήμαινε αυτόματα αύξηση 1,2 δισ. 
ευρώ σε ξένες άμεσες επενδύσεις.

ΜΕΡΙΔΙΟ »  Η Ελλάδα δεν κατάφε- 
ρε το 2007 να κερδίσει μερίδιο από 
την αύξηση 30% που σημειώθηκε σης 
παγκόσμιες ροές ΞΑΕ, οι οποίες δια
μορφώθηκαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ 
των 1,8 τρισ. δολαρίων, παρά το ότι η

διεθνής κρίση ξέσπασε στο δεύτερο 
εξάμηνο του έτους. Ο ΟΗΕ εκτιμά, 
πάντως, ότι οι αποδόσεις σε παγκό
σμιο επίπεδο δεν θα είναι τόσο καλές 
το2008, καθώς αναμένει χαμηλότερη 
επενδυτική δραστηριότητα εξαιτίας 
της παγκόσμιας κρίσης. Οι πρώτες 
προβλέψεις για το 2008 δείχνουν πως 
οι συνολικές ροές ΞΑΕ θα κυμανθούν 
περίπου στα 1,6 τρισ. δολ., με πτώση 
10% σε σχέση με το 2007.

Σύμφωνα με την έκθεση της 
UNCTAD, το απόθεμα των επενδύ
σεων ανήλθε παγκοσμίους σε 15 τρισ. 
δολάρια, ποσό που αντιπροσωπεύει 
τις δραστηριότητες περίπου 79.000 
πολυεθνικών επιχειρήσεων στις 
οποίες ανήκουν περίπου 790.000 
θυγατρικές. Πρώτη χώρα υποδοχής 
κεφαλαίων παρέμειναν οι ΗΠΑ και 
ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο, 
η Γαλλία, ο Καναδάς και η Ολλαν
δία. Οι εισροές ΞΑΕ στις αναπτυγ
μένες χώρες έφτασε σε 1,2 τρισ. 
δολάρια, ενώ οι εισροές προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες έφτασαν στα 
υψηλότερα επίπεδά τους, καταγρά
φοντας αύξηση 21% σε σχέση με το 
2006, με τη Λατινική Αμερική και 
την Καραϊβική να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη αύξηση, 36%. Το 2007 
χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική 
άνοδο της αξίας εξαγορών και συγ
χωνεύσεων, που έφτασαν σε 1,6 
τρισ. δολάρια. Διπλασιάστηκαν, ε
πίσης, οι διακρατικές εξαγορές και 
συγχωνεύσεις μέσω private equity 
funds σε 461 δισ. δολάρια, ενώ κα
τα γρά φ ετα ι και άνοδος τω ν  
Sovereign Wealth Funds.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο 
Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος.
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Στο τέταρτο τρίμηνο το Δημόσιο θα αναζητήσει 4,5 - 5 δισ. ευρώ

Θα υπερβεί τα 45 δισ. ο δημόσιος δανεισμός

Βαρύ» δανειακό πρό
γραμμα για το τέταρτο 
τρίμηνο το οποίο, με 

βάση το δυσμενές σενάριο του υ
πουργείου Οικονομίας, μπορεί να 
ανέλθει στα 4,5 έως 5 δισ. ευρώ, 
οδηγώντας ενδεχομένως και άνω 
τω ν 43 δισ. ευρώ το συνολικό δη
μόσιο δανεισμό φέτος, ανακοίνωσε 
χθες ο Οργανισμός Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους.

Η υστέρηση στα έσοδα και η α
δυναμία του υπουργείου Οικονομί
ας να περιστείλει ουσιαστικά τις 
δημόσιες δαπάνες προκαλεί σημα

ντικές υπερβάσεις στο φετινό δα
νειακό πρόγραμμα του Δημοσίου, 
που εκτινάσσεται στα επίπεδα των 
41 - 43 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες εκτιμήσεις, αντί του 
αρχικού στόχου για 37 δισ. ευρώ.

ΠΙΘΑΝΗ ΑΚΥΡΩΣΗ Το δανειακό 
πρόγραμμα για το τέταρτο τρίμηνο 
περιλαμβάνει τρεις δημοπρασίες 
ομολόγων και μία εντόκων γραμ
ματίων. Αρμόδια στελέχη του Γενι
κού Λογιστηρίου του Κράτους υπο
γραμμίζουν πως κάποια από τις 
κινήσεις αυτές δεν αποκλείεται να

ακυρωθεί εφόσον τα έσοδα πορευ
τούν τελικά καλύτερα του αναμε
νόμενου. Στη χειρότερη περίπτωση, 
θα γίνουν όλες οι κινήσεις, δηλαδή 
νέα δάνεια ύψους περίπου 4,5 - 5 
δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο, και 
με δεδομένο ότι ο δημόσιος δανει
σμός έχει ήδη ανέλθει σε 38,7 δισ. 
ευρώ, είναι πιθανόν στο σύνολο του 
έτους να καταλήξει τελικά υψηλό
τερος ακόμη και τω ν 43 δισ. ευρώ.

Οι νέες κινήσεις που προγραμ
ματίζονται για το τέταρτο τρίμηνο 
είναι οι εξής:

Ο Δημοπρασία εντόκων γραμ

ματίων, διάρκειας 13, 26 και 52 ε
βδομάδων, που θα διενεργηθεί στις 
30 Σεπτεμβρίου.

Ο Επανέκδοση δεκαετούς ομο
λόγου, λήξης 20 Ιουλίου 2018 με 
κουπόνι 4,60% που αναμένεται στις 
21 Νοεμβρίου.

Ο Επανέκδοση τριετούς ομο
λόγου, λήξης 20 Μαρτίου 2011, με 
κουπόνι 3,80% που αναμένεται στις 
18 Νοεμβρίου.

Ο Επανέκδοση πενταετούς ο
μολόγου, λήξης 20 Αυγούστου 2013, 
με κουπόνι 4% που αναμένεται σης 
9 Δεκεμβρίου.


