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Ο  Βιομηχανία 

Μεταποίηση

Μέτρα στήριξης της κυβέρνησης

«πάγωμα» δανειακών
υποχρεώσεων για ένα 
χρόνο και δυνατότητα 
αναχρηματοδότησης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών 
για επιχειρήσεις που 
πλήττονται ιδιαίτερα 
και έχουν πρόβλημα 

αποπληρωμής οφειλών.

Επαναδιαμόρφωση 
των όρων και των 

προϋποθέσεων ένταξης 
στον Τειρεσία.

Εξορθολογισμός και 
ανακατανομή των δημοσίων 

δαπανών με στόχοτον 
περιορισμό της 

σπατάλης στον δημόσιο 
τομέα.

Σταδιακή μείωση του 
ορίου μεταχρονολόγησης

των νέων επιταγών και 
αναμόρφωση συνολικά 
αυτής της πρακτικής.

Ενίσχυση πραγματικής 
οικονομίας 2,5-3 δισ. ευρώ

Αρση των δυσκολιών που 
εντοπίστηκαν στην υλοποίηση 

των προγραμμάτων για τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις



Βουτιά σε οικοδομή, εξαγωγές 
και βιομηχανική παραγωγή
Τα στοιχεία από όλους τους κλάδους δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε ύφεση

Το υ  ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Συνεχίστηκε η «βουτιά» τηε οικοδο- 
μικήε δραστηριότηταε και τηε βιο- 
μηχανικήε παραγωγήε τούε καλο- 
καιρινούε μήνεε, γεγονόε το οποίο 
δικαιολογεί την πρόβλεψη τω ν υ
πηρεσιών του υπουργείου Οικονο
μικών ότι φέτοε η ύφεση θα είναι βα
θύτερη απ’ ό,τι αναμενόταν και μπο
ρεί να φτάσει έωε και το 1,5%.

Χθεε, η Εθνική Στατιστική Υπη
ρεσία τηε Ελλάδοε (ΕΣΥΕ) ανακοί
νωσε ότι τον Ιούλιο οι άδειεε που εκ- 
δόθηκαν και αφορούσαν την ιδιω
τική οικοδομική δραστηριότητα ή
ταν κατά 17,3% λιγότερεε απ’ ό,τι 
πέρυσι τον ίδιο μήνα. Παράλληλα, 
η βιομηχανική παραγωγή υποχώ
ρησε για 15ο συνεχόμενο μήνα 
και η πτώση του Αυγούστου έφτα
σε στο 8,8% σε σχέση με τον Αύ
γουστο του 2008.

Πλέον, στο υπουργείο Οικονομι
κών θεωρούν ότι η ελληνική οικο
νομία θα συρρικνωθεί κατά 1,5% φέ
τοε, μετά την ανακοίνωση για το 
δεύτερο τρίμηνο (-0,3%). Μια πρό
βλεψη που είναι χειρότερη από 
την τελευταία εκτίμηση του γενικού 
γραμματέα τηε ΕΣΥΕ, κ. Εμ. Κο- 
ντοπυράκη, ο οποίοε θεωρούσε ότι 
το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 0,9%. 
Ωστόσο, από το υπουργείο υπο
στηρίζουν ότι τίποτα δεν είναι βέ
βαιο, ακόμα και το -1,5% μπορεί να 
αλλάξει μέχρι το τέλοε του έτουε.

Η οικοδομή και η βιομηχανία εί
ναι δύο από τουε σημαντικότερουε 
κλάδουε τηε ελληνικήε οικονομίαε 
που συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊό- 
ντοε. Η κρίση στην οποία βρίσκονται 
οι δύο αυτοί κλάδοι έχει άμεσεε ε- 
πιπτώσειε τόσο στο ΑΕΠ, όσο και 
στην αύξηση τηε ανεργίαε.

Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε 
η ΕΣΥΕ προκύπτει ότι ο αριθμόε των 
αδειών που εκδόθηκαν για την α
νέγερση ιδιωτικών κατασκευών 
μειώθηκε τον Ιούλιο του 2009 κατά 
17,3% σε σχέση με τον  Ιούλιο του 
2008, ενώ ο όγκοε τηε ιδιωτικήε οι- 
κοδομικήε δραστηριότηταε υπο
χώρησε κατά 31,8% και η επιφάνεια 
κατά 27,7%.

Πτώση εισαγωγών και εξαγωγών
Σε δισ. ευρώ, Αύγουστος 2009
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0 αριθμός των αδειών που 
εκδόθηκαν για την ανέγερση 

ιδιωτικών κατασκευών 
μειώθηκε τον Ιούλιο του 

2009 κατά 17,3% σε σχέση 
με τον Ιούλιο του 2008, ενώ 

ο όγκος της ιδιωτικής 
οικοδομικής δραστηριότητας 
υποχώρησε κατά 31,8% και 

η επιφάνεια κατά 27,7%.

Μάλιστα, από τιε 13 περιφέρειεε 
τηε χώραε, μόλιε σε μία αυξήθηκε 
ο αριθμόε τω ν νέων αδειών που εκ
δόθηκαν φέτοε τον Ιούλιο. Στη Δυ
τική Ελλάδα, κατά 12,2%. Η μεγα
λύτερη πτώση στιε νέεε άδειεε ση
μειώθηκε στην περιφέρεια τηε Κρή- 
τηε (30,3%) και ακολούθησαν η 
Θεσσαλία (28,4%) και η Πελοπόν- 
νησοε (26,6%). Σε ό,τι αφορά τον ό
γκο, στη Θεσσαλία, την Κεντρική 
Μακεδονία και την Πελοπόννησο 
καταγράφηκαν οι μεγαλύτερεε μει
ώσετε κατά 48,4%, 45,6% και 44,5% 
αντίστοιχα, ενώ σε καμία περιφέρεια 
δεν σημειώθηκε άνοδοε του όγκου 
τηε δραστηριότηταε.

Ελαφρώε καλύτερη είναι η κατά
σταση στο επτάμηνο Ιανουάριου - 
Ιουλίου 2009. Σε σχέση με την ίδια

Φέτος η ύφεση 
θα είναι βαθύτερη 
απ’ ό,τι αναμενόταν 
και μπορεί να φτάσει 
έως και το 1,5%.

περυσινή περίοδο, οι νέεε άδειεε ι- 
διωτικήε οικοδομικήε δραστηριό
τηταε που εκδόθηκαν, ήταν κατά 
16,1% λιγότερεε, ενώ ο όγκοε υπο
χώρησε κατά 28,7% και η επιφάνεια 
κατά 27,3%.

Στο σύνολο (δημόσια και ιδιω
τική δραστηριότητα) τηε οικοδο- 
μήε, το ν  Ιούλιο του 2009 ο όγκοε 
τηε δραστηρ ιότη ταε σημείωσε 
πτώση 27,3% έναντι του Ιουλίου 
του 2008 και η επιφάνεια 25,2%, ε
νώ  ο αριθμόε τω ν  αδειών που εκ
δόθηκαν ή ταν κατά 16,9% μειω- 
μένοε. Στο διάστημα Ιανουάριου - 
Ιουλίου 2009, οι άδειεε που εκδό
θηκαν συνολικά ήταν μειωμένεε 
κατά 15,8% σε σχέση με τη ν α
ντίστοιχη  χρονική περίοδο του 
2008, ο όγκοε τηε δραστηριότηταε 
υποχώρησε κατά 26,6% και η επι
φάνεια κατά 25,7%.

Για τη  βιομηχανική παραγωγή, 
φαίνεται πωε η κρίση που διανύει 
δεν μπορεί να ανακοπεί ούτε για έ

να μήνα. Τον Αύγουστο του 2009, 
συνολικά η βιομηχανική παραγωγή 
κατέγραψε πτώση 8,8% σε σχέση με 
τον Αύγουστο του 2008. Μεγαλύτερη 
ήταν η μείωση τηε παραγωγήε στη 
μεταποίηση (9,6%), η οποία αποτε
λεί και τον βασικό κορμό τηε ελλη
νικήε βιομηχανίαε.

Η απογοητευτική εικόνα τηε βιο- 
μηχανίαε φέτοε φαίνεται από το γε- 
γονόε ότι στο οκτάμηνο Ιανουάρι
ου - Αυγούστου 2009, σε σύγκριση 
με το ίδιο περυσινό διάστημα, η βιο
μηχανική παραγωγή συνολικά μει
ώθηκε κατά 9,7% και η παραγωγή 
στη μεταποίηση κατά 11,7%.

Ενδεικτικό τηε καθίζησηε που έ
χει υποστεί η ελληνική βιομηχανία 
είναι ότι από τουε 30 βασικούε το- 
μείε τηε, τον Αύγουστο του 2009 πα
ρουσίασαν πτώση στην παραγωγή 
οι 25 από αυτούε, σε σχέση με τον 
ίδιο μήνα του 2008.

Η πτώση κατά 9,6% τηε παρα- 
γωγήε στη  μεταποίηση οφείλεται 
κυρίωε στη μείωση τηε παραγωγήε 
κλωστοϋφαντουργικών υλών 
(29,3%), δερμάτων και ειδών υπό- 
δησηε (11,4%), ειδών ενδυμασίαε 
(26,9%), ηλεκτρονικών υπολογι
στών, ηλεκτρονικών και οπτικών 
προϊόντων (41,5%), μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού (36,1%), ε
πίπλων (26%) και βασικών μετάλ
λων (30,2%).

Στο σύνολο τηε βιομηχανικήε 
παραγωγήε, η μείωση κατά 8,8% ο
φείλεται στη μείωση κατά 22,9% του 
δείκτη παραγωγήε διαρκών κατα
ναλωτικών αγαθών, στην πτώση κα
τά 17,5% τω ν ενδιάμεσων αγαθών 
και στην υποχώρηση κατά 12,4% 
τω ν  κεφαλαιουχικών αγαθών. Πα
ράλληλα, τον  Αύγουστο του 2009 έ
ναντι του ίδιου περυσινού μήνα, ο 
δείκτηε παραγωγήε ορυχείων - λα
τομείων μειώθηκε κατά 7,2%, ο 
δείκτηε παραγωγήε ηλεκτρισμού 
κατά 7,9% και ο δείκτηε παροχήε νε
ρού κατά 4,6%.

Τον Αύγουστο, σε σύγκριση με 
τον Ιούλιο του 2009, η πτώση τηε 
βιομηχανικήε παραγωγήε ήταν με
γαλύτερη και έφτασε στο 15,4%, ε
νώ στη μεταποίηση η υποχώρηση 
διαμορφώθηκε στο 19,7%.



Μείωση 12,8% 
στις εξαγωγές και 
37% στις εισαγωγές

Νέα πτώση κατέγραψαν οι ει
σαγωγές και εξαγωνές τον Αύ
γουστο του 2009 σε σχέση με 
τον ίδιο μήνα του 2008. Η αξία 
των εξαγωγών μειώθηκε κατά 
12,8%, ενώ των εισαγωγών κα
τά 37%.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση έ
χει άμεσες και σημαντικές επι
πτώσεις στο διεθνές και ελληνι
κό εμπόριο, ενώ καθοριστικό ρό
λο στη νέα κάμψη που σημειώ
θηκε τον Αύγουστο, έχει και η 
πτώση των τιμών του πετρελαίου 
ψέτος σε σύγκριση με πέρυσι. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) που ανακοι
νώθηκαν χθες, φέτος τον Αύ
γουστο, η αξία των εισαγωγών 
μειώθηκε στα 2,8 δισ. ευρώ α
πό 4,6 δισ. ευρώ (πτώση 37%), 
που ήταν τον ίδιο μήνα του 
2008.
Την ίδια ώρα, η αξία των εξαγω
γών υποχώρησε κατά 12,8% και 
ανήλθε στα 992,8 εκατ. ευρώ 
φέτος τον Αύγουστο, από 1,1 
δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι τον 
ίδιο μήνα.
Η μεγαλύτερη μείωση των εισα
γωγών έχει θετικά αποτελέσμα
τα για το εμπορικό ισοζύγιο της 
Ελλάδας.
Βάσει εκτιμήσεων της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), 
τον Αύγουστο του 2009, το έλ
λειμμα των εμπορευματικών 
συναλλαγών διαμορφώθηκε 
στο 1,8 δισ. ευρώ από 3,3 δισ. 
ευρώ που ήταν τον Αύγουστο 
του 2008. Δηλαδή, η πτώση α
νήλθε στο 45,4%.
Ωστόσο, αυτή η μείωση είναι 
συγκυριακή (κυρίως λόγω της 
κάμψης των τιμών του πετρε
λαίου και της μειωμένης ζήτη
σης λόγω της οικονομικής κρί
σης) και δεν οφείλεται στο γε
γονός ότι η Ελλάδα προώθησε 
διαρθρωτικές αλλαγές που θα 
την καταστήσουν περισσότερο 
ανταγωνιστική.
Αυτό φαίνεται από το ότι η ανα
λογία των εξαγωγών προς τις 
εισαγωγές συνεχίζει να διαμορ
φώνεται περίπου στο ένα τρίτο. 
Την κατάσταση αυτή καλείται το 
νέο οικονομικό επιτελείο να α
ντιστρέφει, καθώς για κάθε έ 
να ευρώ που εξάγουμε, εισά
γουμε τρία.



Ταμειακό έλλειμμα - σοκ 12% του ΑΕΠ βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος
Στο 12% του ΑΕΠ ή σε 28 δισ. ευρώ 
εκτίμησε χθεε ο διοικητήε ins 
Τραπέζηε ins Ελλάδοε (ΤτΕ) κ. Γ. 
npoßcmouAos ότι θα ανέλθει το τα
μειακό έλλειμμα του 2009, μετά την 
πολύωρη συνάντηση που είχε με 
τον  νέο υπουργό Οικονομικών κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου.

«Με βάση τα στοιχεία για το πρώ
το  ενννεάμηνο, το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού έφτασε το 10% 
του ΑΕΠ και με τη  δυναμική που έ
χει αναπτύξει, θα φτάσει, εάν δεν 
ξεπεράσει, το  12% του ΑΕΠ», δή
λωσε ο κ. Προβόπουλοε.

Από το υπουργείο Οικονομικών 
ανέφεραν μετά τη  συνάντηση ότι 
η εξέλιξη αυτή είναι προφανέε 
neos θα επηρεάσει ανοδικά και το 
δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν θα αυξηθεί η 
«άσπρη τρύπα» (τα πλεονάσματα 
τω ν  ασφαλιστικών ταμείων, OTA

και ΝΠΔΔ) για να μειωθεί το  έλ
λειμμα.

Παράλληλα, στελέχη  του  υ
πουργείου επισήμαναν χθεε ότι έ
φτασε στα  «χέρια» του νέου οικο
νομικού επιτελείου, με καθυστέ
ρηση 48 ωρών, επιστολή του προ
έδρου του Συμβουλίου υπουργών 
Οικονομίαε τηε Ευρωζώνηε 
(Επτο^οτιρ), Ζαν - Κλοντ Γιουνκέρ, 
που είχε αποσταλεί από τον  Ιούνιο 
στο  υπουργείο Οικονομίαε. Σε αυ
τή ν  ο κ. Γιουνκέρ αναφέρει ότι η 
δημοσιονομική προσαρμογή δεν 
μπορεί να βασίζεται μόνο στην αύ
ξηση τω ν  εσόδων, καθώε επίσηε 
και μόνο σε προσωρινού χαρα
κτήρα μέτρα.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου προ
σπαθεί να ενημερωθεί για τη ν κα
τάσταση τηε ελληνικήε οικονο- 
μίαε και το μέγεθοε του εκτροχια- 
σμού του προϋπολογισμού, καθώε

Είχε προηγηθεί 
προειδοποιητική 
επιστολή Γιουνκέρ 
στον Παπαθανασίου 
για τα έκτακτα μέτρα.

από την ερχόμενη εβδομάδα θα 
κληθεί να εξηγήσει στιε κοινοτικέε 
αρχέε το πού βρίσκεται η ελληνική 
οικονομία και κυρίωε τι διαρθρω- 
τικέε αλλαγέε θα προωθηθούν για 
να εξυγιανθούν τα  δημόσια οικο
νομικά. Στο πλαίσιο αυτό θα έχει και 
άλλε$ συ να ντή σ ε ι με τον  κ. Προ- 
βόπουλο.

Η παρούσα δημοσιονομική κα
τάσταση τη$ ελληνικήε οικονο- 
μίαε είναι αναμφισβήτητα δραμα
τική. Για το 2008 η Ελλάδα αναθε

ώρησε την πρόβλεψή τηε για το έλ
λειμμα στο 5,7% του ΑΕΠ από 5% 
του ΑΕΠ. Πάντωε, από το υπουργείο 
Οικονομικών, δεν απέκλειαν χθεε 
το  ενδεχόμενο να αναθεωρηθεί 
προε τα πάνω και αυτή η πρόβλε
ψη για το  έλλειμμα του 2008.

Ωστόσο, οι ελληνικέε αρχέε ε
νημέρωσαν στα  τέλη Σεπτεμβρίου 
τιε κοινοτικέε υπηρεσίεε ότι φέτοβ 
το έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 6% 
του ΑΕΠ, μόλιε 0,3% του ΑΕΠ υ
ψηλότερα από ό, τι πέρυσι. Πάντωε, 
ο κ. Προβόπουλοε έχει δηλώσει ό
τ ι το δημοσιονομικό έλλειμμα φέ- 
τοε θα προσεγγίσει το  10% του 
ΑΕΠ, ενώ και στο υπουργείο Οι
κονομικών θεωρούν ότι είναι απί
θανο να επαληθευτεί αυτή η πρό
βλεψη.

Απαραίτητη κρίθηκε στο μέσον 
τηε συνεδρ ίασή  του υπουργού 
με τον διοικητή τηε ΤτΕ και η πα

ρουσία του επικεφαλήε του Οργα
νισμού Διαχείρισή  Δημόσιου Χρέ- 
ου$ (ΟΔΔΗΧ), κ. Σπ. Παπανικολάου. 
Ο ΟΔΔΗΧ την Τρίτη -εκτόε απρο
όπτου- θα διενεργήσει τη  δημο
πρασία τω ν  εντόκων γραμματίων 
του Δημοσίου διάρκειαε 13,26 και 
52 εβδομάδων, ύψου$ τουλάχιστον 
3,5 δισ. ευρώ, και τυπικά ο Οργα- 
νισμό5 χρειάζεται την έγκριση του 
υπουργού για να προχωρήσει τιε 
διαδικασίε5.

Ωστόσο, ο κ. Παπακωνσταντίνου 
ήθελε να ενημερωθεί από τον πλέ
ον αρμόδιο για το ύψοε τω ν  δανει
κών φέτοε (ήδη έχουν φτάσει στο 
ύψοε ρεκόρ τω ν 55,4 δισ. ευρώ), αλ
λά και να συζητήσει το ενδεχόμε
νο τη$ νέαε έκδοσηε ομολόγου, για 
να καλύψει τα ταμειακά ελλείμμα
τα μέχρι το τέλοε του έτουε. Πά- 
ντωε, το οικονομικό επιτελείο θα πά
ρει τιε τελικέε αποφάσειε για το φε

τινό πρόγραμμα δανεισμού μόλιε α
ποκτήσει μια σαφή εικόνα τω ν  εκ
κρεμοτήτων που υπάρχουν. Είναι 
ενδεικτικό ότι μόνο το ΙΚΑ θέλει πε
ρισσότερα από 1 δισ. ευρώ έω$ τέ- 
λοε του έτου5 για να καταβάλει συ- 
ντάξειε και δώρο Χριστουγέννων.

Εντόε τηε εβδομάδοε, κλιμάκιο 
τη5 Ευρωπαϊκή5 Επιτροπήε θα 
πραγματοποιήσει επίσκεψη στην 
Αθήνα για να ενημερωθεί για την 
πραγματική κατάσταση τη5 ελλη- 
νικήε οικονομίαε και του προϋπο
λογισμού.

Οι συ να ντή σ ε ι αυτέε του νέου 
υπουργού με το κλιμάκιο τηε Κο
μισιόν θα προηγηθούν τω ν  Συμ
βουλίων υπουργών Οικονομίαε τηβ 
Ευρωζώνηε (Ειπτ^ππιρ) και τηε Ε. 
Ε. τω ν «27» (Εεοήη), που θα γίνουν 
τη  Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και Τρί
τη  20 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.
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