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Στο 2,9% αναμένεται 

ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο
Σημαντική υποχώρηση το υ  πληθωρισμού σ την πε
ριοχή το υ  2,9%  αναμένετα ι το ν  Ν ο έμ β ρ ιο  και του  
2,5%  το ν  Δ εκέμ β ρ ιο , σύμφω να μ ε τις  πρώ τες εκτιμή 
σεις. Την ερχόμ ενη  Δ ευ τέρα , ανακοινώ νετα ι επίσημα 
από τη ν  Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τη ς  Ελλάδος, ω
στόσο η πτώση τω ν τιμώ ν του  π ετρελαίου και τω ν 
πρώτων υλών φα ίνετα ι ότι έχουν περάσει στα τελικό  
προϊόντα και ο γεν ικό ς  δ είκτης τιμώ ν καταναλωτή έ 
χει σ ημειώ σ ει α ισθητή μείωση, τό σ ο  από το  3,9%  
που ήταν το ν  Ο κτώ βρ ιο  όσο και από το  4 ,9%  που έ 
φ τα σ ε φ έτο ς . Παράλληλα, στη μείω ση του  πληθωρι
σμού έχουν σ υμβάλει οι σ ιω π ηρές εκπτώ σεις στην 
αγορά και οι π ροσ φ ορές που γίνονται από τα μαγα
ζιά, αλλά και η μείω ση τη ς  κατανάλω σης που έχει 
φ έρ ε ι και υποχώρηση τω ν τιμώ ν. Μ ε  τα νέα  δ εδ ο μ έ 
να, ο μέσ ος ετήσ ιος πληθωρισμός δ ιαμορφ ώ νετα ι 
στο 4 ,2%  μ ε 4 ,3%  για το  2 00 8 .

Καταβολή Δώρου Χριστουγέννων
Στις 16 Δεκεμβρίου θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλλη
λοι και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, το  Δώ ρο Χ ρ ι- ' 
σ τουγέννων, σύμφω να με τον υφυπουργό Ο ικονομίας 
κ. Ν . Λέγκα. Επίσης, με απόφασή του, οι συντάξεις 
του  Ιανουάριου 2 00 9 , θα καταβληθούν στις 22 Δ ε
κεμβρίου, λόγω τω ν εορτώ ν Χριστουγέννω ν και του 
νέου  έτους. Παράλληλα, ξεκ ίνησ ε από χθες η καταβο
λή του  Δ ώ ρου Χριστουγέννω ν σε 8 2 0 .7 6 2  συνταξιού
χους το υ  ΟΓΑ (μαζί με τη  σύνταξη του  Δ εκεμβρ ίου ) 
και θα ολοκληρω θεί στις 10 Δ εκεμ βρ ίου , ενώ  η διοί
κηση το υ  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοίνωσε ότι οι συνταξιούχοι 
του  Ιδρύματος θα λάβουν στις 16 Δ εκεμ βρ ίου  το  Δώ
ρο Χριστουγέννω ν και τη  σύνταξη το υ  Ιανουαρίου.

Κινητοποιήσεις στην ΕΠΑΝΤ
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα οι εργα 
ζόμενοι τη ς  Επιτροπής Ανταγωνισμού με θεσμικά και 
ο ικονομικά αιτήματα. Σήμερα  έχουν στάση εργασίας 
από τις 1 2 .00  -1 5 .0 0  και ταυτόχρονα παράσταση 
στον υπουργό Ανάπτυξης. Την Τετάρτη  3, τη ν  Πέμπτη 
4 και τη ν  Π αρασκευή 5 Δ εκεμ β ρ ίο υ  οι εργαζόμενοι 
τη ς  Επιτροπής Ανταγωνισμού πραγματοποιούν τρ ιή μ ε
ρη απεργία, ενώ  δύο  4 8ω ρες  απ εργίες θα πραγματο
ποιήσουν στις 11 και 12 Δ εκεμ β ρ ίο υ  και στις 18 και 
19 Δ εκευΒ οίου.

Ευρωπαϊκό ρεκόρ στον δημόσιο δανεισμό
ΣΤΑ 53 ΔΙΣ. ευρώ το 2009, σύμφωνα με τους Financial Times -Μικρό πακέτο παροχών υπαγορεύουν οι αγορές
Πρωταθλήτρια στα δανεικά αναδεικνύε- 
ται η Ελλάδα, μεταξύ των σημαντικότε
ρων οικονομιών τηε Ευρώπηε και την 
Αμερική. Δημοσίευμα τω ν Financial 
Times (F. Τ.) φέρνει τη χώρα μαε στην 
πρώτη θέση του σχετικού καταλόγου, 
βάσει του προγράμματοε δανεισμού τηε ) 
ωε ποσοστού του ΑΕΠ, ενώ διατυπώνει' 
σοβαρέε αμφιβολίεε για το κατά πόσο 
θα μπορέσουν οι χώρεε όπωε η Ελλάδα 
να εξυπηρετήσουν το δημόσιο χρέοε 
τουε κάτω από συνθήκεε έλλειψηε ρευ- 
στότηταε, αυξημένων αναγκών για τη 
στήριξη των οικονομιών και των χρημα
τοπιστωτικών συστημάτων και των υ
ψηλών επιτοκίων.

Υπερβάσεις
Σύμφωνα με τουε F. Τ„ ο δανεισμόε 

του 2009 θα ανέλθει στο 20,3% του ελ
ληνικού ΑΕΠ, ενώ ωε απόλυτοε αριθμόε 
θα φτάσει στα 53 δισ. ευρώ, συμπερι
λαμβανομένων των ομολόγων που θα 
εκδοθούν για την κάλυψη των αναγκών 
του σχεδίου ρευστότηταε τηε αγοράε (13 
δισ. ευρώ). Ακόμα και χωρίε το ποσό αυ
τό, ο ετήσιοε δανεισμόε του επόμενου έ- 
τουε θα διαμορφωθεί στο 15,3% του 
ΑΕΠ, ποσοστό πολύ υψηλότερο από χώ
ρεε όπωε η Ιταλία (13,6% ή 220 δισ. ευ-' 
ρώ), η Γερμανία (9,4% ή 238 δισ. ευρώ) 
και η Πορτογαλία (6,9% ή 12 δισ. ευρώ).

Το γεγονόε αυτό το γνωρίζει ο υπουρ- 
γόε Οικονομίαε και Οικονομικών κ. Γ. 
Αλογοσκούφηε και γι’ αυτό χθεε η αγω
νία του ήταν έκδηλη. Σε ραδιοφωνική 
του συνέντευξη, ο κ. Αλογοσκούφηε α
πάντησε ρητορικά σε ερώτηση σχετικά 
με το αν κινδυνεύει η Ελλάδα να μη βρί
σκει δανειστέε, λέγονταε «μα αντέχει η 
Ελλάδα να πληρώνει δύο μονάδεε πάνω 
στα επιτόκια, σε σχέση με τη Γερμα
νία;», ενώ εξέφρασε και τον φόβο πωε
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«κινδυνεύουμε τώρα, με την κρίση, να έ
χουμε κάποιεε υπερβάσειε στα ελλείμ
ματα».

Οι εξελίξειε αυτέε έρχονται λίγεε ώρεε 
πριν από την καθοριστικήε σημασίαε συ
νεδρίαση του συμβουλίου των 27 υπουρ
γών Οικονομίαε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε 
(Εοοίΐη), που θα δώσει τιε κατευθύνσειε 
για την αξιοποίηση τηε δημοσιονομικήε 
«χαλάρωσηε» που ενέκρινε η Κομισιόν 
την προηγούμενη εβδομάδα.

Παροχές
Για την Ελλάδα, το «μικρό καλάθι» πα

ροχών συνεχίζει να ισχύει. Οπωε υπο
στήριξε ο κ. Αλογοσκούφηε, «πρέπει να 
είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι 
θα κάνουμε. Διότι, δεν αντέχει ούτε η ελ
ληνική κοινωνία, αλλά ούτε και η ελλη
νική οικονομία να κάνει πάλι πολιτική
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με δανεικά. Πρέπει να κοιτάξουμε να κά
νουμε ό, τι μπορούμε μέσα στο πλαίσιο 
των αντοχών του προϋπολογισμού».

Παράλληλα, ο υπουργόε απέκλεισε 
στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ, όπωε συ- 
ζητείται για τον κλάδο του τουρισμού, 
καθώε κάτι τέτοιο χρειάζεται την ομό
φωνη έγκριση του Ecofm, και επιλεκτι- 
κέε μειώσειε είναι πάρα πολύ δύσκολο 
να γίνουν, όπωε είπε. Αυτή τη στιγμή η 
Ελλάδα συζητά «ένα πακέτο για τη μείω
ση του ΦΠΑ σε κάποιεε κατηγορίεε κλά
δων έντασηε εργασίαε», συμπλήρωσε.

Η «δαμόκλειοε σπάθη» του υψηλού 
κόστουε δανεισμού και του υπέρογκου 
χρέουε «κόβει» τιε γενικευμένεε παρο- 
χέε. Χθεε η διαφορά απόδοσηε (spread) 
του ελληνικού ΙΟετούε ομολόγου με τα 
αντίστοιχο γερμανικό Bund άγγιξε και 
πάλι τιε 170 μονάδεε βάσηε (βρέθηκλ

Ιστιε 169 μονάδεε βάσηε), ενώ τα spread 
ί των 3ετών και 5ετών ομολόγων έφτασαν 
I ακόμα και στιε 184 και 185 μονάδεε βά- 
I  σηε αντίστοιχα.
\ Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό , .ε 
/τον χαμηλό τζίρο (μόλιε 405 εκατ. ευρώ) 
και τιε έντονεε ρευστοποιήσειε (255 ε
κατ. ευρώ) στην Ηλεκτρονική Δευτερο
γενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ), αποδεικνύ- 
ουν ότι «οι επενδυτέε ψάχνουν για σι
γουριά πια και όχι για αποδόσειε», σύμ
φωνα και με τον κ. Αλογοσκούφη.

Επιδόματα
Ετσι, το πακέτο τω ν κοινωνικών μέ

τρων που θα ανακοινωθεί τιε επόμενεε 
ημέρεε, θα είναι «μικρό», καθώε ο δημο- 
σιονομικόε εκτροχιασμόε θα επιφέρει υ- 
ποβάθμιση τηε ελληνικήε οικονομίαε 
και ακόμα ακριβότερο κόστοε δανει
σμού.

! Σύμφωνα με τιε πληροφορίεε, μεταξύ 
των μέτρων που εξετάζονται συμπερι- 
λαμβάνονται η καταβολή επιδόματοε 
θέρμανσηε, η αύξηση του επιδόματοε α- 
νεργίαε, η αναστολή τω ν δόσεων γι 
σουε μένουν άνεργοι μετά τον Σεπτέμ
βριο, η ενίσχυση των συνταξιούχων του 
ΟΓΑ, των χαμηλοσυνταξιούχων, τω ν δι
καιούχων του ΕΚΑΣ, τω ν μονογονεϊκών 
οικογενειών, η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ 

Ινέων θέσεων εργασίαε (περίπου 
ΝβΟΟ.ΟΟΟ) και άλλεε παρεμβάσειε στην α- 
ν>ρά εργασίαε υπέρ τηε απασχόλησηε, 
η ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων, 
που μπορεί να φτάσει στα 400 εκατ. ευ
ρώ, και η επίσπευση τηε μείωσηε του κε
ντρικού φορολογικού συντελεστή στο 
24% από 25%, από το 2009 αντί του 
2010, για τα φυσικά πρόσωπα.

Ωστόσο, όλα θα κριθούν από τιε σημε- 
ρινέε αποφάσειε του Εοοίΐη.

Σωτηρης Ν ικάς


