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Σελ. 7

«Για να έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 
ανανεώσιμη ενέργεια, χρειάζεται 

μία τιμή όχι μικρότερη 
ίτ* από τα 75 δολ. το βαρέλι»

«Η ζήτηση το 2009 εκτιμάται 
ότι θα μειωθεί κατά 

5 0 0 .0 0 0  βαρέλια ημερησίως. 
Αυτό είναι ανήκουστο...»

«Τα επόμενα 50 χρόνια 
το 60-70%  των ενεργειακών 
αναγκών θα καλύπτεται από 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Από μια κλωστή 

κρέμεται η Ενωμένη 
Κλωστοϋφαντουργία

Μετέωρη είναι η τραπεζική χρηματο
δότηση της πολύπαθης Ενωμένης Κλω- 
στοϋφαντουργίας.Η  Κομισιόν ζητά ε
ξηγήσεις για τον τρόπο χρηματοδότη
σης. Σημειώ νει δε ότι η χορήγηση δα
νείου  ύψους 5 εκατ. από την Αγροτική 
Τράπεζα προς την Ενωμένη Κλωστοϋ
φαντουργία, ενδεχομένως να αποτελεί 
κρατική ενίσχυση. Την ίδια στιγμή εξε
τάζεται το ενδεχόμενο να κλείσουν ερ
γοστάσια του ομίλου. (Σελ. 2)

Στο Ευρωκοινοβούλιο 
το 65ωρο

Τη δυνατότητα αύξησης του μέσου 
εβδομαδ ια ίου  χρόνου εργασ ίας πάνω 
από 65 ώ ρες με ατομ ικές σ υμβάσ εις  
εργασ ίας δ ίδε ι και η έκθεση που έρ 
χεται προς ψ ήφ ιση  στην Ο λομέλεια  
του ευρω παϊκού Κοινοβουλίου την 
προσεχή Τρίτη. (Σελ. 9)

ΓΡΑΦΟΥΝ
Το στοίχημα βελτίωσης της αντα
γωνιστικότητας αφορά όλους
■  Των Σπύρου Μακρυδάκη καθηγητή 
του INSEAD και προέδρου της Εηιτρσ 
πής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού 
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και 
Ανάπτυξης και Κωνσταντίνου Αγγελό- 
πουλου, μέλους της ίδιας Επιτροπής 

Οι προοπτικές της ελληνικής οι
κονομίας κατά τον ΟΟΣΑ
■  Του Στυλιανού Λ. Πέτσα, Σύμβου
λου της Μ όνιμης Ελληνικής Αντιπρο
σωπείας στον Ο Ο ΣΑ

Νέο ρεκόρ χρεών 4,4 δισ. ευρώ 
των δημόσιων μονάδων υγείας
■  Του Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, κα
θηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης

(Σελ. 6)

Σε τεντωμένο σχοινί 
ο προϋπολογισμός...

Η πολιτική αστάθεια  των τελευτα ίω ν 
ημερώ ν και οι φ ιλόδοξοι στόχοι δημι
ουργούν σοβαρά ερωτήματα για το αν 
θα καταφέρει η κυβέρνηση να εκτελέ- 
σει τελικά τον προϋπολογισμό του 
2 0 0 9  ή θα αναγκαστεί να τον αλλάξει 
κατά τη διάρκεια του έτους. (Σελ. 2)

... και το Πρόγραμμα 
Σταθερότητας

Με τον κίνδυνο να μην ισχύσουν οι 
προβλέψεις του, καταρτίζεται αυτήν την 
περίοδο το Πρόγραμμα Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης 2008 -  2011. Για τον λό
γο αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει από την κυ
βέρνηση, πριν το καταθέσει στην Κομι
σιόν, να συζητηθεί στη Βουλή, έτσι ώστε 
να αναθεωρηθεί όπου χρειαστεί. (Σελ. 2)

Η κρίση θα κρίνει 
τις τράπεζες

Η κρίση έχει προκαλέσει προβλήματα 
σε αρκετούς κλάδους της ελληνικής οι
κονομίας, οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια 
από τ ις  τράπεζες. Η ποιότητα των χαρ
τοφυλακίω ν χορηγήσεων των τραπε
ζών θα κρίνει το μέγεθος των ζημιών 
που ενδεχομένως θα υποστούν από ε
π ισφάλειες ή καθυστερήσεις. (Σελ. 2)

Η «τετράτροχη» 
εξάρτηση της Αμερικής

Πολλοί πιστεύουν ότι οι αυ τοκ ινη τσ  
β ιομηχανίες G eneral M otors, Chrysler 
και Ford είναι πολύ μεγάλες για να 
διαλυθούν. Στην πραγματικότητα ο ρό
λος τους έχει περισταλεί. (Σελ. 7)
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■ «Ακριβή η ζωή στην Ελλάδα» 
για τους δυτικοευρωπαίους

■ Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα 
των απολύσεων παγκοσμίως
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■ Ανάκαμψη του χρηματοοικονομικού 
κλάδου αναμένουν οι επενδυτέςi'lirnilWBliinMil Τρίτη mmm

■ Πορτοφόλι: Τα επιτόκια 
συγκεντρώσεως οφειλών
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Μ έρος του πακέτου των 700 δισ. δολ. διεκδικούν οι αυ
τοκινητοβιομηχανίες General Motors, Chrysler και Ford.

Ρυθμίζουν τις αγορές οι «Τρεις Αδελφές» των ΗΠΑ
Ανατράπηκε το κλίμα απαισιοδοξία5 που επικρατούσε την Παρασκευή στο χρηματιστήριο τ α  Νέαε Υ ό ρ κ α  μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι προτίθεται να διαθέσει μέρο$ του πακέτου των 700 δισ. δολαρίων για τη διάσωση των Τριών Αδελφών, General Motors, Chrysler και Ford Motor. Νωρίτερα, opens, η καταδίκη του σχεδίου των 14 δισ. δολαρίων για τη διάσωση των αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών από τη Γερουσία είχε παρασύρει σε απώλειεε τα χρηματιστήρια τ α  Aoias και m s Ευρώ πα.

Ο δείκτη Dow Jones είχε υποχωρήσει oris 8.347,81 pováóes για να ανακάμψει αργά το βράδυ τ α  Παρασκευή5 στιε 8.619,41 μονά- δεβ, καταγράφονταε άνοδο 0,63%, έπειτα από διευκρίνιση τ α  αμερικανικήε κυβέρνη- ons ότι θα στηρίξει ris αυτοκίνητοβιομηχα- νίεε, τουλάχιστον, μέχρι να βρεθεί βιώσιμη λύση από το Κογκρέσο. Νωρίτερα, opens, ο δείκτη Nikkei στο Τόκιο είχε βυθιστεί κατά 5,56%, με τιε μετοχέ5 των ιαπωνικών Honda και Nissan να υποχωρούν κατά 11% και πλέον. Στην Ευρώπη, οι γενικοί δείκτεε των

χρηματιστηρίων βυθίστηκαν σε απώλειεε την Παρασκευή για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Dow Jones Stoxx 600 να παρουσιάζει πτώση 2,9%, περιορίζονταε έτσι τα εβδομαδιαία κέρδη του στο 4,3%. MeyàXes απώλειε5 σημειώθηκαν, επίση5, στον βρετανικό τραπεζικό κλάδο εξαιτίαε προειδοποιήσεων από την HBOS για νέεε απώλειε5. Στη Φρανκφούρτη, ο δ είκ τα  Dax παρουσίασε πτώση 2,18% και o FTSE-100 στο Λονδίνο αποδυναμώθηκε κατά 2,47%.

Στο βάθος 
κίνδυνος 
προσφυγής 
στο ΔΝΤ
ΤΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ για την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά 
κέντρα -  Βαθιά ανήσυχος ο Γ. Προβόπουλος
Η εκτόξευση του κόστου5 δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, και δευτερευ- όντοε τ α  Ιταλία3, προβληματίζει τιε Βρυξέλλε5 για την ικανότητα των δύο κρατών να αναχρηματοδοτήσουν το δημόσιο χρέοε το 2009, δεδομέν α  τ α  επιδείνωσ ή  του διεθνούε κλίματοε.Το μήνυμα που έχει, ανεπισήμω5 αλλά ευκρινέστατα, μεταδοθεί στην Τράπεζα τη5 Ελλά- δοε από α  Βρυξέλ- λεε και τη Φρανκφούρτη, είναι βαρύ: Από εμάε μην περιμένετε, αν χρεια- σθεί θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Διεθνέ5 Νομισματικό Ταμείο. Διότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί χρηματοδότησ ή  για τα κράτη-μέλη τ α  ΟΝΕ. Επιπλέον η «διάσωση» (ήαίΐίουί) κρατών- μελών τ α  ΟΝΕ δεν προβλέπεται από τη συνθήκη του Μάαστριχτ.Ο διοικητήε τ α  Τραπέζα τ α  Ελλά- δοε, κ. Γιώργοε Προβόπουλο5, γνωρίζο-

vras καλά τα προβλήματα ms ελληνική5 oixovopias, διακατέχεται από βαθύτατη ανησυχία. Η χρονική συγκυρία των ταραχών δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για την Ελλάδα, ιπιμφωνούν οικονομολόγοι διεθνών οργανισμών και αναλυ- τέβ εταιρειών αξιολόγησή του επενδυτικού κίνδυνου. Οι όροι δανεισμού του ελληνικού κρά- tous θυμίζουν ολοένα και περισσότερο αναπτυσσόμενη οικονομία. To spread των 1 θετών ομολόγων σε σύγκριση με ns αποδόσειβ των αντίστοιχων γερμανικών εκτινάχθηκε την Παρασκευή ons 210 μονάδεε. Τα βίαια γεγονότα συνυπο- λογίσθηκαν από τον Economist Intelligence Unit, που πλέον προβλέπει ύφεση και φλερτ με το υπερβολικό έλλειμμα για το 2009. Μέτριο θεωρεί τον κίνδυνο στην χώρα η εταιρεία Global Risks, κα- 0eiis κρίνει ότι ή ασφάλεια που προσφέρει το κρά-cos είναι ανεπαρκήε. (Σελ. 4-5)

ΙΟετές ομόλογο
Η διακύμανση tou Spread

Σχεδόν μηδενικός ήταν την τελευταία εβδομάδα ο τζίρος των εμπορικών 
καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, καθώς οι 
άλλοτε πολυσύχναστοι αυτές τις ημέρες δρόμοι έμοιαζαν «βομβαρδισμέ
νοι». Σε 435 ανέρχονται οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές στο κέντρο 
της πρωτεύουσας, ενώ συνολικά σε όλη τη χώρα φτάνουν α ς  565, με το 
10% περίπου αυτών να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Οι ασφαλιστικές ε
ταιρείες υπολογίζουν το κόστος αποκατάστασης των ζημιών σε 50  εκατομ
μύρια ευρώ, ενώ οι μεγάλες αλυσίδες σε ΙΟΟ εκατομμύρια ευρώ. Ανυπολό
γιστα, ωστόσο, είναι τα διαφυγόντα κέρδη στο εμπόριο, το οποίο εν μέσω  
οικονομικής κρίσης, δέχεται ένα ακόμη ισχυρότατο πλήγμα. (Σελ. 4-5)

¿επερνουν 
το 1,5 δισ. 
οι απώλειες 
στο εμπόριο
Τη «χαριστική βολή» δέχθηκε το εμπόριο, καθώε τα γεγονότα τ α  τελευταίαε εβδομάδαε επιτάχυναν την έλευση των επιπτώσεων τ α  οικονομικήε κρί- σ α . Με δεδομένο ότι το 25% του τζίρου στο εμπόριο πραγματοποιείται την περίοδο των Χριστουγέννων -  σε κλάδουε μάλιστα όπω5 τα κοσμήματα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 30%-40% -  ότι αυτή την εβδομάδα ο τζίροΞ ήταν σχεδόν μηδενικόε, ότι τα καταστήματα που καταστράφηκαν ολοσχερών δεν θα λειτουργήσουν ούτε τώρα, ούτε στ'ή χϊ,ϊμερινέε εκπτώσειε, αλλά τηθα- νώ5 ούτε και το Πάσχα, τότε η εκτίμηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδθ5 για συνολικό κόστοε 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ πιθανώε να μην απέχει πολύ από την πραγματικότητα. (Σελ. 4)

Οι ταραχές 
πλήττουν και 
τον Τουρισμό
Οι βίαιες ταραχέε των τελευταίων ημερών θα πλήξουν τον τουρισμό κυ- ρίω5 στα αστικά κέντρα. Οι αρνητικέε επιπτώσειε, όμω5, θα είναι βραχυπρό- Θεσμε5 και δεν θα επηρεάσουν την τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, σύμφωνα με εκτιμήσει στελεχών του κλάδου. Οι επιπτώσεΐ3 αυτέ5 αφορούν ακυρώσει εταιρικών και άλλων εκδηλώσεων α  ημέρεε των επεισοδίων και έωε τΐ5 εορτέε των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάε σε αστικούε προορισμούε τ α  χώραε. (Σελ. 4)

__________Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Α Γ Ο Ρ Α  ■ Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Ζ η κ ο υ __Πραξικόπημα κατά του Μπους στη Γερουσία...
Μ ε ακροβασίες πανικού ο Asukos Oikos υπόσχεται τώρα ότι θα διασώσει από τη χρεοκοπία tis τρειε αυτοκινητοβιομηχανίε5 του Ντιτρόιτ με χρήματα από το τραπεζικό πακέτο των 700 δισ. δολαρίων. Η General Motors μαζί με ns δύο μικρότερεε Ford και Chrysler - ζητιάνευαν επί μέρεε μερίδιο από τα 700 δισ. για να διασωθούν από την ολέθρια κρίση, κάτι που αρνείτο επίμονα ο πρόεδροε Mnous και unoupyos του Χένρι Πόλσον. Δηλαδή, θα ’πρεπε πρώτα να υποστεί τον εξευτελισμό από tous δικούε του γερουσιαστέ5, που α- πέρριψαν προχθέε το σχέδιο διάσωσηε των 14 δισ. δολαρίων. Τι ξεπεσμόε... Πόντια, η Wall Street και τα χρηματιστήρια m s Ευρώ- nns, ένιωσαν πρόσκαιρη ανακούφιση από ns υποσχέσειε Mnous και συνήλθαν από το χάσε. Και το δολάριο αφού είχε γκρεμιστεί στα χαμηλότερα επίπεδα 13 ετών, στα 88,40 γιεν, σταθεροποιήθηκε στα 90,80 γιεν και έναντι του ευρώ ισορρόπησε στα 1,3355 δολάρια ανά ευρώ. Αλλά η αδυναμία αυτή του δολαρίου υποδηλώνει κάτι σοβαρότερο.Opcos, το πραξικόπημα αυτό των ρεπου- μπλικανών γερουσιαστών, δεν ήταν κεραυ- vos εν αιθρία. Παρόμοια συμπεριφορά χλευασμού είχαν επιδείξει και όταν αρχι- κ ια  κατεψήφισαν το διαβόητο σχέδιο των 700 δισ. του Πόλσον για τη διάσωση των τραπεζών. Ωστόσο, μετά υπέκυψαν καθώε δεν επιθυμούσαν να χρεωθούν n s συνέπει- ε3 svos εφιαλτικού κραχ του τραπεζικού συ- στήματοε και m s Wall Street. Η κυβέρνηση Mnous υλοποιεί τη μεγαλύτερη οικονο-

μική παρέμβαση στην ιστορία των ΗΠΑ. Ωστόσο, ενώ η αμερικανική οικονομική κρίση είναι η χειρότερη στη χώρα από την εποχή τ α  Μ εγάλα Υφεση5 και απαιτείται μια πολυδάπανη κρατική παρέμβαση, ο τρόποε που γίνεται είναι αίωλοε. Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν περισσότερα από μία απλή υπόσχεση για την αποφυγή μιαε οικονομικήε κατα-
Οηως στο Ιράκ, και στην οικονο
μία, η κυβέρνηση Μπους εκβια
στικά υποστήριζε ότι θα επέλθει 
οικονομικός Αρμαγεδδώνας.

στροφήε. Θα πρέπει να λάβουν ιδιοκτησιακό μερίδιο από τΐ5 εταιρείεε, οι οποίε5 θα σωθούν με τα δικά τουε χρήματα.Πρόκειται για μια εκβιαστική οικονομική παρέμβαση που προσομοιάζει στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Μπουε άσκησε πιέσειε για να ξεκινήσει ο πόλεμο5 στο Ιράκ. Αυτή την πολιτική την καταδικάζουν οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο... Αλλά είναι αργά. Τότε ο Λευκόε Οίκοε έλεγε ότι εάν το Κογκρέσο δεν δώσει την έγκρισή του για την εισβολή θα υπήρχαν τρομοκρατι- κέ5 επιθέσειε με πυρηνικά όπλα. Και στην οικονομική πολιτική ο Πόλσον έλεγε ότι εάν δεν γίνει ακριβια αυτό που θέλει, θα ε- πέλθει οικονομικόε Αρμαγεδδώναε. Συχνά, οι Αμερικανοί αυταπατώνται (όπωε όλοι οι

λαοί), πιστεύονταε ότι τα όποια προβλήματα μπορεί να λυθούν, αρκεί να λάβει δραστικά μέτρα η κυβέρνηση. Opcos, η τρέχουσα κρίση θα αποτελέσει ακόμη ένα παράδειγμα m s λανθασμένα aum s κ ρ ίσ α . Chrtcos, πρόκειται για μία «τεράστια ειρωνεία»... Τόσο το 1971 όσο και σήμερα, οι κυβερνήσει των Ρεπουμπλικανών, που αποφάσισαν vis παρεμβάσειε στην οικονομία και a n s αγορέε, ήταν κυβερνήσει πιστέε στην ιδέα m s ελεύθερα αγοράε. Τον Αύγουστο του 1971, ο πρόεδροε Νίξον έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα ελέγχου μισθών - τιμών. Ωστόσο, ο Νίξον είχε θέσει το σύνολο m s oiKovopias υπό έλεγχο.Οταν ανακοίνωσε ο Νίξον το πρόγραμμα ελέγχου μισθών - τιμών (επιφυλάσσονταε την απόλυτη έκπληξη, αφού ελάμβανε σταθερά θέση κατά τ α  επιβολή5 ελέγχων στην οικονομία), η απόφασή του αυτή έτυχε θετικότατα υποδοχήε από tous πάντε5, onus αναφέρει ο Αλεν Μάτιουσον στο βιβλίο του με τίτλο «Nixon’s Economy». Σύμφωνα με μία δημοσκόπηση δε, έια  και το 75% των Αμερικανών ενέκρινε τότε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Νίξον. Το 1974, όταν κα- ταργήθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο πληθωρισμόε εκτοξεύθηκε στο 12% και η ανεργία στο 10,8%. X0os.. Ο κατιιταλισμόε μεταλλάσσεται, ο πολιτικόε κόσμοε αλλάζει. Η οικονομία δεν μπορεί να είναι ασύνδετη από την πολιτική και κόντρα στο γενικότερο συμφέρον τ α  Koiveovias. Δεν μιλάμε για κρατισμό και φυσικά δεν εννοεί αυτό κανέ- vas ούτε καν οι Ευρωπαίοι ηγέτεβ!
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Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή
Υπερβολές τα περί χρεοκοπίας, υπαρκτή η αβεβαιότητα
ΔΕΜΕΝΑ τα χέρια της κυβέρνησης για τόνωση της οικονομίας λόγω του υφηλού δημόσιου χρέους, επισημαίνουν οι αναλυτές

Της Κα τ ε ρ ίν α ς  Σ ω κ ο υ

Τον προβληματισμό τους για την αρνητική χρονική συγκυρία των ταραχών και τις επιπτώσεις που θα έχουν στην ευάλωτη από τη διεθνή κρίση ελληνική οικονομία εκφράζουν στην «Κ» οικονομολόγοι και αναλυτές διεθνών οργανισμών και εταιρειών αξιολόγησης των επενδυτικών κινδύνων. Αν και τονίζουν ότι αυξάνονται οι αβεβαιότητες για την ανάπτυξη και επιση- τίνουν την αύξηση του κόστους δανεισμού, την οποία καταδεικνύει η εκτόξευση του spread στο ρεκόρ των 210 μονάδων βάσης την Παρασκευή, δεν συμμερίζονται τις υπερβολές που γράφτηκαν σε κάποιες ξένες εφημερίδες περί πιθανότητας χρεοκοπίας m s χώρας. Οι ταραχές των τελευταίων ημερών ήταν ένας από 
t o u s  λόγουε -αλλά όχι βέβαια ο κυρίαρχος, όπως επισημαίνει η οικονομολόγος του Economist Intelligence Unit Μέγκαν Γκριν- που η υπηρεσία αναλύσεων του Economist μείωσε τις εκτιμήσεις της για την ελληνική οικονομία και προ'- βλέπει αρνητική ανάπτυξη για το επόμενο έτος. Ομοίως, αύξησε τις προβλέψεις της για το δημοσιονομικό έλλειμμα και πλέον θεωρεί ορατό το ενδεχόμενο το δημοσιονομικό έλλειμμα να

ηπερβεί το 3% του ΑΕΠ τα δύο επόμενα χρόνια.Οπως παρατηρεί ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ για την Ευρώπη κ. Αθ. Βαμβακί- δης, «εν μέσω της οικονομικής κρίσης και σε μία εποχή που οι επενδυτές αναζητούν ασφαλές καταφύγιο, οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα αυξάνουν τις αβεβαιότητες για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας». Ο ίδιος προσθέτει ότι «η κοινωνική και πολιτική αστάθεια είναι πάντα αρνητική για μία οικονομία, και η χρονική τους συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για την Ελλάδα». Το γεγονός αυτό καταδεικνύει άλλωστε η εκτόξευση του spread άνω του 2% για τους δεκαετείς ελληνικούς τίτλους, διαφορά που αντανακλά περισσότερο τους όρους δανεισμού αναπτυσσόμενης οικονομίας και αναμένεται να παραμείνει υψηλά για όσο καιρό διαρκεί η ένταση.Η κ. Γκριν εκτιμά ότι οι καταστροφές των τελευταίων ημερών αυξάνουν τις ανάγκες δανει

σμού της ελληνικής κυβέρνησης. Η οικονομολόγος του EIU, ωστόσο, επισημαίνει ότι «τα χέρια της κυβέρνησης είναι δεμένα», καθώς λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει δημόσια ενίσχυση για την τόνωση της οικονομίας. Ως ευρωπαϊκή χώρα, απορρίπτει το ενδεχόμενο η Ελλάδα να έχει προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ωστόσο τονίζει ότι «δεν θα ήταν προς το συμφέρον της να καταφύγει σε επιπλέον δανεισμό», και μάλιστα σε συνθήκες αύξησης του κόστους δανεισμού.Ως «μεσαίο» αξιολόγησε την περασμένη Τετάρτη τον κίνδυνο ασφάλειας στην Ελλάδα για το 2009 η Control Risks, μία εταιρεία που ειδικεύεται στην αποτίμηση του επενδυτικού κινδύνου. Στην Ευρώπη, την ίδια αξιολόγηση δίνει στην Αλβανία, την πΓΔΜ, τη Σερβία αλλά επίσης τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Οπως επισημαίνει, μεσαίος κίνδυνος σημαίνει ότι «υπάρχει εύλογη πιθανότητα ότι ζητήματα

ασφαλείας θα επηρεάσουν τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα», καθώς «η ασφάλεια που παρέχει το κράτος είναι ανεπαρκής». Οσο για τις τελευταίες ταραχές, ο αναλυτής της εταιρείας Ντέιβιντ Λι συγκρίνει τις συγκρούσεις με αυτές που έλαβαν χώρα στα προάστια του Παρισιού το 2005. Οπως εξηγεί, «υπάρχουν κάποια μέρη που οι αναρχικοί είναι πιο πιθανό να εμπνεύσουν τη βία, και αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα».Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει κοινωνικούς και πολιτικούς κινδύνους και χειρότερες οικονομικές συνθήκες ως αποτέλεσμα της κρίσης, εκτιμά από την πλευρά της η αναλύτρια του ινστιτούτου διεθνών αναλύσεων Chatham House Βανέσα Ρόσι. Οπως επισημαίνει, «πολλές μεσογειακές και ανατολικοευ- ρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες - κάποιες μάλιστα έχουν ήδη ζητήσει τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λόγω της παγκόσμιας έλλειψης κεφαλαίων και της δυσκολίας πρόσβασης σε δανεισμό που προκάλεσε η χρηματοπιστωτική κρίση». Η κ. Ρόσι εστιάζει στις οικονομικές συνθήκες που προκάλεσαν τις αντιδράσεις, οι οποίες θεωρεί ότι ήταν μεγαλύτερες των αναμενομένων.

Οπως εκτιμά, τα σοβαρά παγκόσμια οικονομικά προβλήματα «πιθανώς να χτυπήσουν σκληρά την Ελλάδα λόγω του υψηλού ελλείμματος τρε- χουσών συναλλαγών και του δημοσίου χρέους, καθώς τα περιθώρια χειρισμών για την ενίσχυση της οικονομίας είναι πολύ μικρότερα».Αναφερόμενοε σε μία έρευνα του ΔΝΤ, ο κ. Βαμβακίδης βλέπει τις μεταρρυθμίσεις ως «μοναδικό φως στο βάθος ενός πολύ σκοτεινού τούνελ». Σε αυτή υπάρχουν πολύ ισχυρά εμπειρικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι μεταρρυθμίσεις συχνά ακολουθούν περιόδους κρίσης, όταν αναδεικνύεται η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και εξασθενούν οι ομάδες που αντιδρούν σε αυτές.Από την πλευρά της, και η οικονομολόγος του Εΐυ επισημαίνει την ανάγκη προώθησης «δύσκολων μεταρρυθμίσεων», τις οποίες όπως επισημαίνει επιχειρούν κάποια από τα μέλη της παρούσας ελληνικής κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, πάντως, η κ. Γκριν θεωρεί ότι η πίεση προς την κυβέρνηση για πρόωρες εκλογές έχει αυξηθεί, καθώς «στα κυβερνητικά σκάνδαλα και την πιθανότητα δίωξης κάποιων υπουργών προστίθεται πλέον και η πιθανότητα εσωτερικών διαφωνιών».

Αναγκαία κρίνεται από 
τους οικονομολόγους 
και τους αναλυτές δ ιε
θνών οργανισμών 
η προώθηση δύσκολων 
μεταρρυθμ ίσεων...

Κοζάνη

Ιωάννινα

Μυτιλήνη

Ο απολογισμός της καταστροφής

565 εμπορικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα 
υπέστησαν ζημιές.

435 εμπορικές επιχειρήσεις μόνο στην Αθήνα
υπέστησαν ζημιές.

88 εμπορικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη 
υπέστησαν ζημιές.

47 επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
καταστράφηκαν ολοσχερώς.

84 καταστήματα κινητής τηλεφωνίας έγιναν 
στόχος, 11 εξ αυτών καταστράφηκαν εντελώς,
3 6  υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές.

3 - 4  μήνες θα απαιτηθούν για 
να επαναλειτουργήσουν οι ολοσχερώς 
κατεστραμμένες επιχειρήσεις. Δεν θα δουλέψουν 
την περίοδο των Χριστουγέννων, στις χειμερινές 
εκπτώσεις και ίσως ούτε και το Πάσχα.

α /  Σχεδόν μηδενικός ήταν ο τζίρος 
των καταστημάτων επί μια εβδομάδα.

1,5 δισεκατομμύριο ευρώ εκτιμάται ότι είναι 
το συνολικό κόστος από την καταστροφή κτιρίων, 
εμπορευμάτων και διαφυγόντα κέρδη.

300 εκατομμύρια ευρώ
εκτιμάται ότι είναι η απώλεια για το Δημόσιο 
από τη μη είσπραξη ΦΠΑ.

600 - 1.200 ευρώ
ανά τετραγωνικό μέτρο υπολογίζεται ότι είναι 
το κόστος αποκατάστασης των κτιρίων.^ /Α κ υ ρ ώ θ ηκ α ν πολλές εταιρικές εκδηλώσεις σε 

ξενοδοχεία στη διάρκεια των επεισοδίων και 
ακυρώσεις γκρουπ που επρόκειτο να 
επισκεφθούν τη χώρα στις εορτές των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.i  / Μείωση των on-line κρατήσεων στα
ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

1 8 0  καταστήματα τραπεζών 
υπέστησαν ζημιές.

1 7  ξενοδοχεία στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη υπέστησαν ζημιές.

2 . 5 0 0  οι εργαζόμενοι
στις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές!

5 0 . 0 0 0 .  0 0 0  ευρώ
είναι το συνολικό κόστος των ζημιών 
στις εμπορικές επιχειρήσεις στην Αθήνα.

100.000. 000
ευρώ είναι το κόστος από την 
καταστροφή κτιριακών 
εγκαταστάσεων κι εμπορευμάτων 
στις μεγάλες αλυσίδες.

χάρτης των επεισοδίων
®  Δράμα

/2\ ΚΛνΙη

Θεσσαλονίκη >■

•ψ τψ à V ‘*

Ym/inΟι πόλεις της Ελλάδας όπου σημειώθηκαν ταραχές από το βράδυ του Σαββάτου,6 Δεκεμβρίου 2008 μετά την είδηση του θανάτου του Ιδχρονου μαθητή

► Αμεση οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για 
επιχειρήσεις με προσωπικό έως 50 άτομα.

► Επιπλέον ενίσχυση σε ποσοστό 50% για ζημιά 
ύψους από 10.000 έως 200 .000  ευρώ.

► Για το υπόλοιπο 50% της ζημιάς χορήγηση δανείων ίσο με το κόστος της ζημιάς, διάρκειας 
15 ετών με επιδότηση επιτοκίου κατά 100%.

► Χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης από τις 
τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου.► Αναστολή για ένα 3μηνο των πληρωμών δόσεων, 
ληξιπρόθεσμων και μη, προς τις τράπεζες.► Αναστολή πληρωμών για ένα 3μηνο των 
υποχρεώσεων προς ΔΟΥ και ΙΚΑ και για ένα 
4μηνο προς τον ΟΑΕΕ.► Παράταση για ένα 3μηνο της προθεσμίας 
υποβολής των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος 
νομικών προσώπων και των δηλώσεων 
παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, αμοιβές τρίτων 
κ.λπ.), τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, 
τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου και 
τρίτων.

► Πλήρης κάλυψη του μισθού και των
εισφορών επί τρίμηνο, καθώς και του 
δώρου Χριστουγέννων, όλων των 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δεν θα 
μπορέσουν να λειτουργήσουν έως τις 20 
Δεκεμβρίου.► Παράταση για ένα 3μηνο της προθεσμίας 
υποβολής περιοδικών και εκκαθαριστικών 
δηλώσεων του ΦΠΑ και αναστολή για ένα 
3μηνο της καταβολής του.► Παράταση έως τις 27-9-2009 του χρόνου 
δήλωσης μεταβολών των ταμειακών 
μηχανών κι ενημέρωσης κι εκτύπωσης των 
βιβλίων ΚΒΣ.

► Επιστροφή των καταβληθέντων τελών
κυκλοφορίας 2009 στις περιπτώσεις 
καταστροφής οχημάτων (επιχειρήσεων και 
ιδιωτών).

► Αντικατάσταση των κατεστραμμένων 
οχημάτων χωρίς καταβολή του
οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης.

Ψ Εθνική Τράπεζα: Αναστολή δόσεων επιχειρηματικών δανείων έως 12 μήνες ι 
χορήγηση δανείων για αποκατάσταση ζημιών με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες ι

'.Ο Eurobank: Δάνεια με δυνατότητα έναρξης αποπληρωμής του δανείου μετά 
από 6 ή 12 μήνες, μείωση έως 1% του επιτοκίου των υφιστάμενων 
δανείων, αναστολή δόσεων έως 12 μήνες κ.ά.

© ATEbank: Ανοσιολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων 
επιχειρηματικών δανείων με επιμήκυνση της διάρκειας 
αποπληρωμής τους έως και 12 μήνες, παράταση λήξης 
των δανείων για κεφάλαια κίνησης κατά 6 μήνες κ.ά.

Ο Attica Bank: Αναστολή δόσεων επιχειρηματικών 
δανείων έως 12 μήνες και χορήγηση δανείων 
για αποκατάσταση ζημιών με περίοδο 
χάριτος έως 12 μήνες κ.ά.

® Geniki Bank: Μείωση επιτοκίου 
χορηγήσεων κατά δύο μονάδες 
και ρύθμιση αποπληρωμής %  
οφειλών με περίοδο χάριτος 12 μηνών κ.ά.

Ο Citibank: Αναστολή δόσεων επιχειρηματικών δανείων έως 12 μήνες 
μείωση επιτοκίου έως 1%, αναστολή δόσεων καταναλωτικών δανείων 
και πιστωτικών καρτών των επιχειρηματιών έως 12 μήνες κ.ά.

και
κ.α

Η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας με επείγουσα 
εγκύκλιό της καλεί τις εταιρείες-μέλη της να καταβάλουν άμεσα 
τις αποζημιώσεις.

Μόνο βραχυπρόθεσμες θα είναι οι επιπτώσεις στον Τουρισμό Από 600 έως 1.200 
ανά τ.μ. η ανακαταΰκευή

Του Σ τ ά θ η  Κ ο υ ς ο υ ν η

Σοβαρές αλλά βραχυπρόθεσμες και, μόνο, στα αστικά κέντρα είναι οι εκπτώσεις για τον τουριστικό κλάδο .πό τις βίαιες ταραχές που βίωσε η Ελλάδα.Στην εκτίμηση αυτή συγκλίνουν 3 ξενοδόχοι, 2 υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας και ο εκπρόσωπος στην Ελλάδα του μεγαλύτερου Τουριστικού Οργανισμού στον κόσμο. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που οι επιχειρήσεις υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, κατεγράφησαν περιορισμένες ζημιές και φθορές σε μικρό αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων. Στο κέντρο της Αθήνας σε 10 έως 15 ξενοδοχεία αναφέρθησαν οι σοβαρότερες ζημιές και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε 2 ξενοδοχεία.Ο τουριστικός κλάδος προσμετρά τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις από τις ταραχές. Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν σε ακυρώσεις εταιρικών άλλων εκδηλώσεων τις ημέρες τ^ν επεισοδίων και έως τις εορτές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σε αστικούς προορισμούς της χώρας και ακυρώσεις μεμονωμένων επισκεπτών και μικρών γκρουπ. Ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης δέχθηκαν και ακυρώσεις επισκεπτών από Βουλγαρία και Ρουμανία Υστέρηση παρατηρήθηκε τις ημέρες των επεισοδίων και στον ρυθμό των οη-ΐίηε κρατήσεων των ξενοδοχείων.Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Νικήτας Κακλαμάνης αναγνωρίζοντας τις συνέπειες για τον τουρισμό της πρωτεύουσας, θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει εκτάκτως αύριο να απαλλαγούν από το Τέλος Παρεπιδημού- ντων του μηνάς Δεκεμβρίου τα ξενοδοχεία που λειτουργούν εντός

των ορίων του Δήμου Αθηναίων.Πάντως πέραν των βραχυπρόθεσμων ζημιών κοινή είναι η εκτίμηση ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις για την προσεχή παραθεριστική περίοδο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ε- παναληφθούν ανάλογες ταραχές το πρώτο τετράμηνο του 2009, περίοδος που θεωρείται κρίσιμη για το κλείσιμο των τουριστικών πακέτων από το εξωτερικό, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της σε- ζόν που έρχεται ο μεγαλύτερος όγκος των ξένων επισκεπτών, ενώ παράλληλα διατηρείται η ροή των κρατήσεων. Το θέμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης και ο βαθμός που θα επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό παραμένει στην κορυφή των παραμέτρων για τον τουριστικό κόσμο της χώρας που θα παίξει ρόλο για τη διαμόρφωση των μεγεθών του ελληνικού τουρισμού την παραθεριστική σεζόν του 2009.Ο κ. Τιμ Ανανιάδης με τη διπλή ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία και του Περιφερειακού Διευθυντή της αμερικανικής ξενοδοχειακής αλυσίδας Starwood Hotels and Resorts με ευθύνη στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στην Κύπρο επισημαίνει ότι τα τελευταία γεγονότα επηρέασαν τα ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας καθώς σημειώθηκαν ακυρώσεις μικρών γκρουπ αλλά και μεμονωμένων επισκεπτών. Επίσης, επηρεάσθηκε ο κλάδος των επαγγελματικών ταξιδιών στην πρωτεύουσα. Οπως τονίζει «συνήθως τέτοια επεισόδια δεν επηρεάζουν έναν προορισμό σε βάθος χρόνου ούτε μπορούν να συγκριθούν με

τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχε παλαιότερα η Ισπανία και πρόσφατα η Ινδία. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα από τις ταραχές των τελευταίων ημερών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ακυρώσεις για το καλοκαίρι». Ωστόσο, ο κ. Ανανιάδης θεωρεί ότι αν δώσουμε ξανά το δικαίωμα μετάδοσης τέτοιων εικόνων από τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ειδικότερα κοντά στην περίοδο έναρξης της προσεχούς σεζόν οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες για τον ελληνικό τουρισμό. Για εμάς, σημειώνει, το μεγαλύτερο πρόβλημα το 2009 αποτελεί το μέγεθος των επιπτώσεων οτον τουρισμό ως αποτέλεσμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης.
Αργοπορία στις κρατήσειςΟ Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Athenaeum Intercontinental κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος χαρακτηρίζει τις βίαιες ταραχές ως ένα συμπληρωματικό αρνητικό γεγονός για τον ελληνικό τουρισμό στα προβλήματα που θα δημιουργηθούν λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Βέβαια, τονίζει ότι το καλοκαίρι είναι πολύ μακριά για να μιλάμε για πραγματικές συνέπειες εξαιτίας αυτών των γεγονότων. Μπορεί, όμως, να επηρεάσουν σε επίπεδο αργοπορίας στη ροή των κρατήσεων. Η κίνηση στα ξενοδοχεία της Αθήνας επισημαίνει την περίοδο των Χριστουγέννων ήταν μικρή με πληρότητες της τάξης του 40%, ανεξαρτήτως, των επεισοδίων. Προς το παρόν, σημειώνει, η ξενοδοχειακή αγορά βιώνει τις συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης με ακυρώσεις συνε

δρίων ή εταιρικών συναντήσεων για το 2009. Βαρύνουσα θα πρέπει να θεωρείται η εκτίμηση των τελευταίων γεγονότων σε σχέση με τις επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό και του κ. Νίκου Παπαθανάση, ο οποίος εκπροσωπεί στην Ελλάδα την TUI τον μεγαλύτερο Τουριστικό Οργανισμό στον κόσμο. Διατηρεί τη θέση του Δι- ευθύνοντος Συμβούλου στην TUI Hellas επί 17 χρόνια έχοντας για 2 χρόνια, παράλληλα, καθήκοντα Διευ- θύνοντος Συμβούλου και στην TUI Ισπανίας. Οπως επισημαίνει «η Ελλάδα έχει την ατυχία γενικότερα ως προορισμός και την τύχη σε σχέση με τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα να μη διαθέτει χειμερινά προγράμματα για την προσέλκυση ξένων τουριστών». Επίσης, σημειώνει ότι «επιπτώσεις υπάρχουν στα περιορισμένα για την Ελλάδα προγράμματα City break. Συνήθως, όμως, τέτοια γεγονότα ξεπερ- νιούνται γρήγορα για τους προορισμούς». Μεγάλο αντίκτυπο για τους τουριστικούς προορισμούς έχουν οι τρομοκρατικές επιθέσεις με θύματα καταλήγει ο κ. Παπαθανάσης.Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ξενοδοχείων Ηλέκτρα Α.Ε. κ. Γιάννης Ρέτσος επισημαίνει ότι σημειώθηκαν ακυρώσεις προγραμματισμένων εκδηλώσεων στα κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και την προσεχή. Επίσης, έφυγαν και μεμονωμένοι πελάτες από τα ξενοδοχεία του κέντρου. Οπως επισημαίνει «μέσα στην ατυχία μας είμαστε τυχεροί που συνέβησαν αυτή τη χρονική στιγμή τα συγκεκριμένα επεισόδια. Αν τα θεωρήσουμε ως ένα μεμονωμένο γεγονός δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις εξαιτίας αυτών στον τουρισμό. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τη σοβαρή διεθνή οικονομική

κρίση. Αν, όμως, αποτελούν την αρχή μιας ευρύτερης αναστάτωσης τότε θα πρέπει να ανησυχούμε».
Πλήγμα για την εικόνα μαςΟ Διευθύνων Σύμβουλος της ξενοδοχειακής εταιρείας Μουσαμάς Αφοί ΑΞΕ (Holiday Inn Athens-Attica Avenue, Crowne Plaza) κ. Απόστολος Μουσαμάς τονίζει ότι το χειρότερο που συνέβη με τα συγκεκριμένα βίαια γεγονότα είναι το πλήγμα που δέχθηκε η διεθνής εικόνα της χώρας. Σε τέτοιες περιπτώσεις τονίζει ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε στην Ελλάδα όσον αφορά το μέγεθος των επιπτώσεων. Επίσης, επισημαίνει ότι θα βοηθούσε την Ελλάδα η συνεργασία με εταιρείες δημοσίων σχέσεων σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες προ- κειμένου να αναπαράγονται τέτοιους είδους γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Σε σχέση με τα πρόσφατα επεισόδια στη χώρα μας τονίζει ότι υπήρξαν ακυρώσεις. Εκτιμά ότι αποτελούν πρόσκαιρη αντίδραση των τουριστών και πιστεύει .ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις για το καλοκαίρι. Αυτό που πρέπει να μας προβληματίζει ιδιαίτερα, καταλήγει είναι το μέγεθος και η διάρκεια της οικονομικής κρίσης και κατά πόσο αυτή θα επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό.

Με βραχυπρόθεσμη διάρκειαΟ Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ξενοδοχείων Airotel κ. Αλέξανδρος Βασιλικός σημειώνει ότι οι επιπτώσεις από τα γεγονότα έχουν βραχυπρόθεσμη διάρκεια για τον ελληνικό τουρισμό με σημείο αναφοράς τα city breaks, τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής, τις on-line κρατήσεις και τις μικρές συνεδριακές εκδηλώσεις. Οπως τονίζει δεν μπορούμε να ανα- φερθούμε σε επιπτώσεις για το προσεχές καλοκαίρι.

Παράγοντες του κλάδου 
εκτιμούν ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις θα προέλθουν 
από τη διεθνή κρίση.

Την αισιόδοξη εκτίμηση ότι η μεγάλη πλειονότητα των καταστημάτων του κέντρου της Αθήνας που επλήγησαν από τα πρωτοφανή επεισόδια την περασμένη εβδομάδα θα ξαναλειτουργή· σει σύντομα διατυπώνει ο κ. Στέλιος Οικονομί δης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Arcon Constructions που ειδικεύεται στην ανακατα- σκευή εμπορικών χώρων. «Το θετικό είναι ότι τα περισσότερα καταστήματα έχουν ζημιές περιορισμένης έκτασης, κυρίως σε βιτρίνες και προθήκες, οι οποίες μπορούν να αποκατασταθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με σχετικά μικρό κόστος. Βέβαια, το τι ζημιές έχει υποστεί το εμπόρευμα του κάθε καταστήματος είναι κάτι που προς το παρόν είναι αρκετά δύσκολο να ε- κτιμηθεί. Σε ό,τι αφορά πάντως το τεχνικό τμήμα, θεωρώ ότι μεγάλος αριθμός καταστημάτων θα έχει επανέλθει στην πρότερη κατάστασή του ακόμα και μέσα στην εβδομάδα που έρχεται».Από την άλλη πλευρά πάντως, για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που έχουν πυρποληθεί και έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά, τα πράγματα είναι σαφώς δυσκολότερα. «Η φωτιά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα κατάστημα, καθώς σε αντίθεση με την πλημμύρα -που καταστρέφει κυρίως το εμπόρευμα- η φωτιά kc ταστρέφει τα πάντα» τονίζει ο κ. Οτκονομίδης.«Στις περιπτώσεις ολοκληρωτικής καταστροφής από πυρκαγιά το κόστος ανακατασκευής ενός μέσου εμπορικού καταστήματος κυμαίνεται από τα 600 ευρώ ανά τ.μ. φθάνοντας έως και τα 1.100 με 1.200 ευρώ ανά τ.μ. Βέβαια στο κόστος αυτό πρέπει να συνυπολογιστούν και οι πρόσθετες δαπάνες για νέα αντικλεπτικά συστήματα και συστήματα συναγερμού, καθώς και λοιπές υποδομές των καταστημάτων που δεν συνδέονται με το αμιγώς τεχνικό τμήμα.Για τα υποκαταστήματα των τραπεζών που πυρπολήθηκαν το μέσο κόστος ανακατασκευής υπολογίζεται σε 500 ευρώ ανά τ.μ., ενώ για καταστήματα με ειδικές προδιαγραφές (όπως π.χ. κοσμηματοπωλεία) το αντίστοιχο κόστος μπορεί να φθάσει και στα 3.000 ευρώ ανά τ.μ.». Σε ό,τι αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την α- νακατασκευή ενός πλήρως κατεστραμμένου καταστήματος, υπολογίζεται μεταξύ των 12 και 15 ημερών. Μ ακης Θ εοδωρατος

I J k



Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή
Τρεις άμεσοι 
κίνδυνοι και 
στο βάθος ΔΝΤ
ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ δεν θα μας δανείσουν - Βαθύτατα 
ανήσυχος ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γ. Προβόπουλος

Του Κ ώ σ τ α  Κα λ λ ίτ σ η

Ενα από τα κριτήρια για την είσοδό pas στην ΟΝΕ ήταν να ηετύχουμε τη μείωση των spreads των ΙΟετών ομολόγων κάτω από n s 200 μονάδεε. Το πετύχαμε. Μάλιστα, eras 31 Δεκεμβρίου 2003, τα είχαμε μειώσει στιε 20 μονάδε5. Τα πέντε τελευταία χρόνια ήταν αρκετά για να αναστρέψουμε την πορεία τουε και να τα επαναφέρουμε στην «κόκκινη» ζώνη των 200 μονάδων -δηλαδή στο επίπεδο που κυμαίνονται τα spreads ομολόγων των αφρικανικών χωρών σε καλούε Kaipoús. Ωε συνέπεια ras ευδιάκριτα (ακόμη και στον κ. Αλμούνια!..) κακοδιαχείρισή, η δημοσιονομική πολιτική αντί για μοχλόε αντικυκλικήε πολιτικήε έχει καταστεί υφεσιακό βάροε.Το έλλειμμα διακυβέρνησή, η πρόωρη εμφάνιση φαινομένων κοινωνικήε 
Kpions πριν από την πραγματική επέλαση ras οικονομικήε Kpions παράγουν μια διάχυτη απαισιοδοξία και μοιρολατρική αναμονή του χειρότερου. Εταιρείεε πωλούνται φτηνά, αλλά ου- δείε από auraús που μπορούν n s αγοράζει, διότι όλοι προσδοκούν ότι αύριο θα είναι φτηνότερεε, μετοχέε έχούν πέσει σε πρωτοφανώ5 χαμηλά επίπεδα αλλά όλοι περιμένουν ότι θα ns βρουν σε ακόμη χαμηλότερα, το ίδιο συμβαίνει στην αγορά του real estate και ού- τω καθ’ εξήε.Evas apvnnKós πολλαπλασιάσατε έχει τεθεί σε λειτουργία και επικαθορί- ζει n s οικονομικέε εξελίξει.Η βιαιότητα ras Kpions θα εκδηλωθεί 
to u s  πρώτουε μήνεε του 2009. Οι μεγά- λεε επιχειρήσει θα εφαρμόσουν σχέδια περικοπήε κόστουε, με μείωση θέσεων εργασίαε. Evrós του δμήνου προβλέπε- ται ότι μεγάλεε επιχειρήσειε θα έχουν πρόβλημα και θα επιδιώξουν αναδιάρθρωση των δανείων t o u s . Αν συνεχι-

κλείνονται κρατήσει, η εικόνα τη5 Ελλάδαε είναι «μαύρη»...), την πτώση τηε οικοδομήε κατά 40% και έω5 70% του ναυτιλικού συναλλάγματοε.Τρεΐ5 επιπλέον κίνδυνοι ανησυχούν ιδιαίτερα την ελληνική επιχειρηματικότητα.
0 κίνδυνος των τραπεζώνΤα κέρδη που έδειξαν οι τράπεζεε στο 9μηνο είναι λογιστικά αυξημένα. Αφενόε 2,1 δισ. ευρώ προστέθηκαν με ανάλογη μείωση τηε καθαρήε Θέση5 τουε. Αφετέρου, ένα ποσοστό των κερδών του5 δεν είναι παρά λογιστική προεξόφληση των προμηθειών τουε από στεγαστικά δάνεια, προμηθειών που θα εισπραχθούν στα επόμενα έτη. Πόσε5, όμω5, θα εισπραχθούν στην πράξη;Τα «κακά» δάνεια (αυτά που είναι πιθανόν να «σκάσουν») τρέχουν φέτο5 με διπλάσιο ρυθμό από πέρυσι και το 2009 υπολογίζεται ότι θα τρέχουν με ρυθμό διπλάσιο από φέτοε. Υπολογίζεται ότι το 2009 θα «σκάσουν» δάνεια ύ- ψουε 6 δισ. ευρώ συνολικά. Οι τράπεζεε θα τα αναδιαπραγματευτούν με του3 πελάτε5 τουε, κάτι διόλου εύκολο.Η επέκτασή τουε στιε γειτονικέε α- γορέ5, από παράγονταε ισχύοε, έχει μετατραπεί σε παράγοντα εξασθένησηε.Με δεδομένεε τιε υποχρεώσει τουε (το 2009 λήγουν τιτλοποιήσειε ύψουε 18 δισ. ευρώ), πολλοί εκτιμούν ότι το πακέτο των 28 δισ. θα αποδειχθεί ανε- παρκέε. Τι θα γίνει; Είτε θα απαιτηθεί νέο πακέτο είτε θα υποχρεωθεί το κρά- τοε να εξαγοράσει κάποιεε τράπεζεε, είτε συνδυασμόε και των δύο.Το θέμα αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώε οι ξένεε τράπεζεε (με πρώ- τεε τιε γερμανικέ3) εξαιτίαε των δικών τόπε προβλημάτων εκδηλώνουν τάση απόσυρσή από την ελληνική αγορά.

0 κίνδυνος ασφαλείας

σια περιουσία από τιε επιθέσειε των «κουκουλοφόρων» σύμφωνα με τουε κείμενουε νόμουε τηε ελληνικήε δημο- κρατίαε, δημιουργεί μία νέα «μόδα»: Τιε αιφνίδιεε επιθέσει κουκουλοφόρων, σε ανύποπτου5 πολίτε5, σε χώρουε α- πρόβλεπτου5, με διάψορεε αφορμέε πρόσφορε5 λάΐκιστικά. Ετσι, θα προκα- λείται αναταραχή διαρκείαε, με επακόλουθα όσα βιώσαμε αυτέε τΐ5 ημέρεε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.Πέραν τούτου, προεξοφλείται άνο- δοε τηε εγκληματικότηταε ωε παρακολούθημα τηε οικονομικήε κρίση5. Ορισμένα κρούσματα απαγωγών και το γενικό κλίμα αποδιοργάνωσή δημιουργούν συνειρμούε και για άλλεε σκληρέε εκδηλώσει εγκληματικότηταε. Τέλοε, η παρουσία των μεταναστών, από πηγή ευλογίαε τα τελευταία χρόνια, αν δεν υπάρξει η πρόνοια μιαε σχεδιασμέν α  πολιτικήε, μπορεί να μεταλλαχτεί σε πηγή αναστάτωσηε με «εμφύλιεε» συγκρούσειε μεταξύ μεταναστών (παλιών με νεοεισερχόμενουε στην αγορά εργασίαε) ή μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών (ενδεικτική η συμπεριφορά ορισμένων σωματείων που αρνούνται να εγγράψουν μετανάστεε ωε μέλη).
0 πολιτικός κίνδυνοςΓια πρώτη φορά, στον διεθνή Τύπο γίνονται αναφορέε για εκτίμηση και «κοινωνικού κινδύνου» στην Ελλάδα -κάτι που δεν υπολογίζεται ούτε στη

τηε προσδώσει πνοή, θα «ξεφουσκώσει» εντόε ολίγων 24ώρων. Η παραμονή του σημερινού status συνεπάγεται την άσκηση δημοσιονομικήε πολιτι- m s  με δωδεκατημόρια, ήτοι με τη μέθοδο «βλέπονταε και κάνονταε», καθότι ο προϋπολογισμόε 2009 είναι ένα λογιστικό κατασκεύασμα εκτόε τόπου και χρόνου.Ηδη, τα πρώτα μηνύματα ανασφάλει- as των ξένων έρχονται από το μέτωπο ras Ολυμπιακή5 Αεροπορίαε: Οι 3-4 σοβαροί επενδυτέε που ενδιαφέρονται, έχουν διαμηνύσει ότι δεν εμπιστεύονται μια απλή επιχειρηματική συμφωνία, και δεν πρόκειται να την εξαγοράσουν αν η συμφωνία εξαγοράε δεν εγκριθεί από το ίδιο το ελληνικό Κοινοβούλιο, ώστε να μην είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί από μια επόμενη κυβέρνηση.Η δυναμική των εξελίξεων σκιαγραφεί και ένα άλλο κακό σενάριο, αυτό των πρόωρων εκλογών μετά λίγουε μή- ves, με όχι λίγεε ns πιθανότητεε δύο διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, μεσούσα τηε οικονομικήε Kpions.

0 δρόμος προς το ΔΝΤΘα ήταν σημαντικό αν, έστω, είχε καταστεί εφικτή κάποιου τύπου εθνική συμφωνία για τον περιορισμό των καταστροφών από την κρίση, αν είχε διαμορφωθεί συναινετικά το νέο πρόγραμμα σταθερότηταε. Δυστυχώε, αυτό δεν συμβαίνει.

μαζευτούν οι σπατάλεε -  έχουν γίνει 70.000 προσλήψεΐ5 μέσα στην 5ετία. Το δημόσιο έλλειμμα θα υπερβεί και το 2008 το 3%, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μαε θέσει σε επιτήρηση χωρίε καν να περιμένει τα τελικά στοιχεία, ακόμη και με τιε προβλέψειε τον προσεχή Ιανουάριο.Μείζων κίνδυνοε είναι η εκτόξευση των spreads, η οποία, με n s 210 μονάδεε ras Παρασκευήε, έχει εισέλθει στο οπτικό πεδίο, για τρειε λόγουε.Πρώτοε, το διεθνέ5 περιβάλλον δεν βοηθά, καθώε όλα τα ισχυρά κράτη εισέρχονται στον ανταγωνισμό προσέλκ υ σ ή  κεφαλαίων -  την Πέμπτη δυσκολεύτηκε ακόμη και η Γερμανία να καλύψει έκδοση τίτλων 7 δισ. ευρώ!Δεύτεροε, οι μεγάλεε αβεβαιότητεε που δημιουργεί στο εξωτερικό η δημοσιονομική μα5 διαχείριση.Τρίτοε, το πολύ υψηλό ποσοστό του χρέουε που πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί το 2009, λόγω τηε κακήε διαχεί- ρισηε.Τι θα κάνουμε; Η Ελλάδα δεν αντέχει να πληρώνει «χρυσά» τα δάνεια από τουε ξένουε τραπεζίτεε. Α ν φτάσουμε σε οριακό σημείο, έναε τρόποε θα ήταν να ζητήσουμε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Ενωση (όπωε το 1994), έναε άλλοε από το Διεθνέ5 Νομισματικό Ταμείο. Μόνο που η πρώτη δυνατότητα, απλώε δεν υπάρχει. Το μήνυμα που έχει, ανεπισήμωε αλλάστεί η πολιτική παράλυση, το 2009 α- Ο επιχειρηματικόε κόσμοε φοβάται Ρουμανία. Η κυβέρνηση εμφανίζεται Η υπαγωγή μαε σε καθεστώε απλήε ευκρινέστατα, μεταδοθεί στην Τρά- δρανείε θα βιώσουμε τη μεγάλη κάμψη ότι η αποτυχία κυβέρνησηε και αρχών περίπου ανύπαρκτη και ο επικείμενοε επιτήρησηε, από πολλούε θεωρείται πεζά τηε Ελλάδοε από Βρυξέλλεε και του τουρισμού (αυτό το διάστημα που ασφαλείαε να υπερασπιστούν τη δημό- ανασχηματισμόε θεωρείται ότι, αντί να δεδομένη, ίσωε καλοδεχούμενη, για να Φρανκφούρτη, είναι βαρύ: «Από εμάε

Γην απογοητευτική δημοσιονομική 
κατάσταση της χώ ρας επισημαίνει 
ο αρμόδιος επίτροπος της Ε.Ε., κ. X. 
Αλμούνια Τα περιθώρια στενεύουν ε
πικίνδυνα. Αν φτάσουμε σε οριακό 
σημείο, ένας τρόπος θα ήταν να ζητή
σουμε δάνειο από την Ε.Ε. (όπως το 
1994), ένας άλλος από το ΔΝΤ. Η  
πρώτη δυνατότητα δεν υπάρχει. Το 
μήνυμα που έχει, ανεπισήμως αλλά 
ευκρινώς, μεταδοθεί στην Τράπεζα 
της Ελλάδος από Βρυξέλλες και 
Φρανκφούρτη, είναι βαρύ: «Από εμάς 
μην περιμένετε, να απευθυνθείτε στο 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

μην περιμένετε, να απευθυνθείτε στο Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο».
Η συνθήκη του ΜάαστριχτΣύμφωνα με έγκυρεε πληροφορίεε, οι ελληνικέε εξελίξειε (και δευτερευό- ντωε οι ιταλικέε, διότι η Ιταλία είναι μία μεγάλη οικονομία...) έχουν ανησυχήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έδωσε εντολή στιε αρμόδιεε υπη- ρεσίεε να εξετάσουν τι θα γίνει «σε περίπτωση που κράτη-μέλη τηε ΟΝΕ αντιμετωπίσουν δυσχέρειεε στην ανα- χρηματοδότηση του δημοσίου χρέουε τουε». Η απάντηση που δόθηκε στην Επιτροπή είναι ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, όποια κράτη δεν μπορέσουν να το αναχρηματοδοτήσουν, θα πρέπει να αποταθούν στο Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο. Και τούτο για δύο λόγουε:Πρώτον, διότι ενώ υπάρχουν μηχανισμοί δανειοδότησηε κρατών που δεν είναι μέλη τηε ΟΝΕ, δεν υπάρχουν αντίστοιχοι για τα κράτη-μέλη τηε ΟΝΕ.Δεύτερον, διότι η «διάσωση» (bail- lout) κρατών-μελών τηε ΟΝΕ δεν προ- βλέπεται από την ιδρυτική συνθήκη ras, τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Επειδή ακριβώε στόχοε του Μάαστριχτ είναι η επιβολή δημοσιονομικήε πειθαρχίαε στα κράτη-μέλη, δεν τουε προσφέρει «μαξιλάρι» για την αποτυχία τουε.Αρα, η μόνη διέξοδοε για όποιο κρά- 

tos δεν καταφέρει να αναχρηματοδο- τήσει το δημόσιο χρέοε του είναι η προσφυγή στο ΔΝΤ.Ο διοικητήε τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε, κ. Γιώργοε Προβόπουλοε, έχονταε πλήρη επίγνωση των προβλημάτων, διακατέχεται από βαθύτατη ανησυχία. Οι πολιτικέε ηγεσίεε είναι ενήμερεε των προβλημάτων, αλλά περί άλλα τυρβάζουν. Πρακτικά, είτε από το ΔΝΤ πάρουμε δάνειο είτε από την Ευρώπη, οι όροι είναι εξίσου αυστηροί -μόνον που το ΔΝΤ έχει επιπλέον αρνητικό πολίτη«) φορτίο. Απορία: Ποια κυβέρνηση θα μπορέσει να σηκώσει το βάροε τηε επιβολήε αυτών των όρων;
Τα 50 εκατ. ευρώ των αποζημιώσεων θα καταβληθούν μέχρι τέλος του έτους

Της Ευ γ ε ν ία ς  Τ ζ ω ρ τ ζ η

Τη δέσμευση για αποπληρωμή των αποζημιώσεων στουε ζημιωθέντεε, πριν την έναρξη των εορτών των Χριστουγέννων, έχει αναλάβει η ασφαλιστική αγορά, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη την καταβολή τουε. Στόχοε, σύμφωνα με τον πρόεδρο τηε Ενω σα Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδοε κ. Φωκίωνα Μπράβο, είναι μέχρι το τέ- λοε του χρόνου να έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσει, το ύψοε των οποίων υπολογίζεται σε 50 εκατ. ευρώ περίπου. Το υψηλό κόστοε των ζημιών, που επιμερίζεται σε μεγάλεε εταιρείεε του κλάδου, αλλά και μικρότερεε με ειδίκευση στον κλάδο πυρόε και τουε εμπορικούε κινδύνουε, θα αποτελέσει χαριστική βολή για τον κλάδο, ο ο- ποίοε διανύει ήδη μια από τιε χειρότερεε χρονιέε, λόγω τηε πτώσηε των τιμών στιε χρηματαγορέε. Το τίμημα αναμένεται βαρύ, καθώε σε πρώτη φάση θα επιβαρύνει τα περιορισμένα -ούτωε ή άλ- λωε- κέρδη τηε χρονιάε, με συνέπεια η εγγραφή εγάλων ζημιών, να θεωρείται πλέον δεδομένη

για μεγάλο αριθμό εταιρειών. Τα κεφάλαια του κλάδου θα είναι το αμέσωε επόμενο χτύπημα, καθώε το ζημιογόνο αποτέλεσμα θα επιβαρύνει απευθείαε την καθαρή θέση των εταιρειών, με συνέπεια ορισμένεε εταιρείεε να προβληματίζονται για το κατά πόσο θα πρέπει να στραφούν κατά την Ελληνικήε Αστυνομίαε, κάτι το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει ήδη νομολογία που έχει κατά το παρελθόν δικαιώσει ασφαλιστική εταιρεία, που προσέφυγε για παρόμοιο λόγο.
Τα τραπεζικά καταστήματαΤο μεγαλύτερο κόστοε των αποζημιώσεων αφορά την αποκατάσταση των 200 περίπου τραπεζικών καταστημάτων, που έχουν χτυπηθεί npos το παρόν και το οποίο αναλαμβάνουν μεγάλεε ασφαλιστικέε εταιρείεε, όπωε η Εθνική Ασφαλιστική, η Efg Ασφαλιστική, η ΑΧΑ, η Groupama και η Αγροτική Ασφαλιστική. Υψηλό αναμένεται και το κόστοε αποκατάστασηε των καταστημάτων Πλαίσιο, Sprider, Zara, ορισμέ

νων σούπερμαρκετ, κ.ά., που καταστράφηκαν ολοσχερώε.Παράπλευρη απώλεια θα αποτελέσει και ενδεχόμενη άνοδοε του κόστουε τηε αντασφάλι- σηε, σε μια περίοδο μάλιστα που οι διαπραγματεύσεΐ3 για την ανανέωση των αντασφαλι- στικών συμβάσεων, ενόψει τηε έναρξηε τηε νέαε χρονιάε, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρώ- τεε εκτιμήσειε πάντωε για την επίπτωση στο κόστοε τηε αντασφάλισα, είναι μετριοπα- θείε, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο τηε AON Turner τον κ. Τζέραλντ Τέρνερ δεν φαίνεται να στοιχειοθετείται η έλευση καταστροφικού γεγονότοε, που θα έδινε το δικαίωμα στουε μεγάλουε αντασφαλιστικούε ομίλουε, να ενεργοποιήσουν τουε ειδικούε όρουε των αντασφα- λιστικών συμβάσεων και να οδηγηθούμε σε αύξηση των τιμολογίων. Το γεγονόε ότι - με ε

ξαίρεση την ολοσχερή καταστροφή ορισμένων τραπεζικών καταστημάτων και ορισμένων εμπορικών επιχειρήσεων - οι περισσότερεε ζη- μιέ5 είναι μικρέε, ρίχνει το ßäpos των αποζημιώσεων στιε ίδιεε τιε ασφαλι- στικέε εταιρείεε και όχι στουε αντασφαλιστέε τουε. Οπωε εξηγεί ο γενικόε διευθυντήε τηε BMS Hellas κ. Δημήτρηε Τσεζμετζόγλου, αυτό συμβαίνει γιατί η συντριπτική πλειο- ψηφία των αντασφαλιστικών συμβάσεων, μεταθέτει στον α- ντασφαλιστή το κόστοε ras ζημιάε από ένα όριο (συμβά- σειε τηε μορφήε excess of loss) με συνέπεια η επίπτωση στα νέα τιμολόγια να υπολογίζεται τηε τάξηε του 10%.
Αύξηση ασφαλίστρωνΔιαθέτονταε έτσι συμβάσειε με υψηλή ίδια κράτηση, οι ασφαλιστικέε εταιρείεε θα υπο

χρεωθούν να καλύψουν οι ίδιεε το κόστοε τηε ζημιάε, το οποίο σύμφωνα με κάποιεε εκτιμή- σειε, θα μετακυλιστεί στο κόστοε του ασφαλίστρου, που πληρώνουν οι επιχειρήσει και τα καταστήματα. Σημειώνεται ότι το μέσο κό- στοε για την ασφάλιση ενόε εμπορικού κατα- στήματο5 με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 100.000 ευρώ διαμορφώνεται περί τα 2.500 ευρώ ετη- σίωε και περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη τόσο για ζημιέε από στάσειε, απεργίεε, οχλαγωγίεε ή κακόβουλεε ενέργειεε, όσο και την κάλυψη του σεισμού. Παρά το γεγονόε ότι το κόστοε δεν θεωρείται υψηλό, δεν είναι πολλέ5 οι επι- χειρήσειε που είναι ασφαλισμένεε, ενώ οι ίδιεε οι ασφαλιστικέε αρνούνται να ασφαλίσουν μεμονωμένα καταστήματα του κέντρου, που δεν πληρούν συγκεκριμένουε όρουε ασφάλειαε, όπωε π.χ. συμπαγή ρολά. Τα πρόσφατα γεγονότα εκτιμάται ότι θα αναδείξουν έστω και με τραγικό τρόπο την αναγκαιότητα τηε ασφάλι- σηε και θα οδηγήσουν σε ενίσχυση τηε ασφα- λιστικήε συνείδησηε.

Οι ασφαλιστικές 
θεωρούν το υψηλό 
κόστος των ζημιών 
χαριστική βολή 
για τον κλάδο.

Απειλούνται χιλιάδες 
θέσεις εργασίας στο εμπόριο
Υπό απειλή βρίσκονται χιλιάδεε θέσειε εργασίαε στο εμπόριο, καθώε τα γεγονότα τηε τελευταίαε εβδομάδαε επιτάχυναν την έλευση των επιπτώσεων τηε οι- κονομικήε κρίσηε που υπολογίζονται σε 1,5 δισ. ευρώ. Αν και οι φορείε τηε αγο- ράε επισημαίνουν ότι ακριβήε αποτίμηση των συνεπειών δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση, όλοι συγκλίνουν στην άποψη ότι τα «κανόνια» που αναμένονταν έτσι κι αλλιώε μέσα στο 2009, θα ακουστούν πλέον από τουε πρώτουε πήνεε του προσεχού5 έτουε και δεν απο-νείεται να είναι πολύ περισσότερα από τα αρχικώε εκτιμώμενα.Την Παρασκευή, ημέρα πληρωμών για τουε εμποροϋπαλλήλουε, οι περισσότεροι εργοδότεε τούε παρέπεμψαν στο μέλλον, οπότε θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το κράτοε, με συνέπεια να «σπάσουν τα τηλέφωνα» στο Κέντρο Πληροφόρησηε Εργαζομένων τηε ΓΣΕΕ.Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καλυφθούν πλήρωε οι μισθοί, οι εισφορέε και το δώρο των Χριστουγέννων για τουε ερ- γαζομένουε των επιχειρήσεων που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν έωε τιε 20 Δεκεμβρίου. Η εξειδίκευση των μέτρων, ωστόσο, και η  κατάθεση στη Βουλή των απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων αναμένεται προε το τέλοε τηε ερ- χόμενηε εβδομάδαε.Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στουε 2.500 υπαλλήλουε των επιχει

ρήσεων που επλήγησαν από τα τελευταία συμβάντα. Ηδη πριν από την εβδομάδα των ταραχών είχαν διαφανεί οι πρώτε3 ενδείξειε τη5 κρίσηε. Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τιε ΜμΕ, κατά το 2008 ο μέσθ5 κύ- κλοε εργασιών στιε μικρέε επιχειρήσει εμφάνισε μείωση κατά 18%, ενώ στιε με- σαίεε κατά 45%.Στην αναστροφή τηε εικόναε αυτήε προσδοκούσε ο εμπορικόε κόσμοε τα Χριστούγεννα, περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται το 25% κατά μέσο όρο του ετήσιου τζίρου του λιανεμπορίου. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε τζίρο περίπου 1 δισ. ευρώ, ανεβάζονταε το συνολικό κόστοε (ζημιέε και διαφυγέν κέρδοε) από τιε πρόσφατεε ταραχέε σε 1,5 δισ. ευρώ. Σε κλάδουε, όπωε αυτόε των κοσμημάτων ο οποίοε επλήγη ιδιαιτέρωε από τα επεισόδια, την περίοδο των εορτών πραγματοποιείται το 30%-40% του τζίρου.Η εβδομάδα που πέρασε γκρέμισε τιε προσδοκίεε, ειδικά των εμπόρων που δραστηριοποιούνται στο κέντρο τηε Αθήναε, καθώ5 επί μία εβδομάδα ο τζί- ροε τουε ήταν σχεδόν μηδενικόε. Τα όσα συμβαίνουν στο λιανεμπόριο συμπαρασύρουν και τον κλάδο τηε βιοτεχνίαε, όπου έτσι κι αλλιώε λόγω τηε κρίσηε, οι εκτιμ ήσ ει του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών έκαναν λόγο για 18.000 θέ- σειε εργασίαε «στον αέρα».
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Οι φορείς της αγοράς επισημαίνουν ότι ακριβής αποτίμηση των συνε
πειών δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση, όλοι συγκλίνουν στην 
άποψη ότι τα «κανόνια» που αναμένονταν έτσι κι αλλιώς μέσα στο 
2009, θα ακουστούν από τους πρώτους μήνες του προσεχούς έτους.

Από αύριο τα δάνεια σε 875.000 
επιχειρήσεις από το ΤΕΜΠΜΕ
Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ για την άμεση ενίσχυση με ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Περίπου 875.000 επιχειρήσειε τηε χώ- ραε όλων των εταιρικών μορφών που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο τηε οικονομίαβ με εξαίρεση τον πρωτογενή τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελμα- τιών, θα μπορούν από αύριο να απευθυνθούν στην τράπεζα που συνεργάζονται για δάνειο με εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ και επιδοτούμενο επιτόκιο διάρκειαε τριών 'ετών.Το ύψοε του δανείου θα μπορεί να φτάσει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών τριών τελευταίων ετών τηε ε- ταιρείαε και μπορεί να ανέλθει μέχρι και τα 350.000 ευρώ. Η κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει μία φορά αίτηση προκειμένου να επω- φεληθούν όσο το δυνατόν περισσότε- ρεε επιχειρήσειε. Το νέο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ θα επιδοτεί εξ ολοκλήρου το επιτόκιο και θα παρέχει εγγύηση 80% στα δάνεια αυτά χωρίε να απαιτείται άλλη διασφάλιση από τον επιχειρηματία στην τράπεζα.Πρόκειται ουσιαστικά για την παροχή άτοκων δανείων που οι επιχειρ ή σ ε ι που πληρούν τιε ελάχιστεε προϋποθέσειε, όπωε τονίζει στην «Κ» ο γενικόε διευθυντήε του ΤΕΜΠΜΕ κ. Ν. Τριτάρηε, θα μπορούν να το

χρησιμοποιήσουν όπωε αυτέ5 κρίνουν. «Θα μπορούν να καλύψουν τρέχουσεε ανάγκεε τουε, να αναχρηματοδοτήσουν υφιστάμενα δάνεια, να πληρώσουν προμηθευτέε ή άλλε5 υποχρεώ σει τουε» τονίζει ο κ. Τριτά- ρηε, διευκρινίζοντα5 ότι θα μπορούν επιπλέον να «αξιοποιήσουν χρήματα ή  ακίνητη περιουσία που ενδεχομένου ήταν δεσμευμένα ωε κάλυψη για άλλα δάνεια ή που θα τουε δέσμευε η τράπεζα για το συγκεκριμένο δάνειο αν δεν είχαν την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ».Το νέο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ χει συγκεκριμένη στοχοθέτηση, τονίζει ο κ. Τριτάρη5, «αφορά υγιείε επ ιχειρή σ ει που έχουν τουλάχιστον τρεΐ5 κλεισμένεε διαχειριστικέε χρή- σειε, τρία συνεχόμενα χρόνια κερδο- φορίαε και απασχολούν λιγότερουε από 50 εργαζομένου5. Αφορά επιχειρ ή σ ε ι που έχουν αποδείξει την ορθότητα των στρατηγικών επιλογών τουε, που -σχεδιάζονταε μεσοπρόθεσμα σε ομαλέ5 συνθήκεε- “ανοίχτηκαν” στην αγορά, προσέλαβαν προσωπικό και σήμερα έρχεται η οικονομική κρίση να ανατρέψει τον προγραμματισμό του5».Η υποβολή τηε αίτησηε από τον επιχειρηματία, θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά, είτε μέσω τράπεζαε είτε απευθείαε από την επιχείρηση.
Χ ρυσά Λ ιαγγου

k ι.



Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή
Οι προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας κατά τον ΟΟΣΑ

Του Σ τ υ λ ια ν ο ύ  Λ .  Π έτσα*Ο  Ο Ο Σ Α  δημοσίευσε την εξαμηνιαία έκθεσή του για τιε οικονομικέε προο- πτικέε στιε 25 Νοεμβρίου 2008 (Economic Outlook 84). Ο ΟΟΣΑ δεν προβλέπει ύφεση τηε ελληνικήε οικονο- μίαε ούτε και έκρηξη τηε ανεργίαε, όπωε ορισμένα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσηε παρουσίασαν στην ^λλάδα.Ο ΟΟΣΑ προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ για τιε τριάντα χώρεε-μέλη του κατά -0,4% και για την Ευρωζώνη -0,6% το 2009, ενώ για την Ελλάδα αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% το 2009. Το 2010 προ- βλέπεται σταδιακή ανάκαμψη, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5% στον ΟΟΣΑ, 1,2% στην Ευρωζώνη και 2,5% στην Ελλάδα. Για τη χώρα μαε η  μείωση των ρυθμών αύξησηε του ΑΕΠ, από 4,0% και 3,2% το 2007 και το 2008 αντίστοιχα, συνιστά επιβράδυνση, όχι ύφεση. Χωρίε να παραγνωρίζονται τα διαρθρωτικά προβλήματα τηε ελληνικήε οικονο- μίαε, η επιβράδυνση δεν οφείλεται σε αυτά. Η επιβράδυνση οφείλεται στη μεγαλύτερη συγχρονισμένη μεταπολεμική οικονομική ύφεση των ανεπτυγμένων οικονομικά κρατών, η οποία επηρεάζει σημαντικά και τιε υπόλοιπεε οικονομίεε του πλανήτη μειώνονταε την εξωτερική ζήτηση, ενώ ταυτόχρονα η  παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση μειώνει την εσωτερική ζήτηση και τιε επενδύσειε λόγω τηε «πιστωτικήε ασφυξίαε» (credit crunch) που εξαπλώθηκε στιε παγκό- σμιεε χρηματοπιστωτικέε αγορέε.Ο πληθωρισμόε αναμένεται να «κλείσει» το 2008 στο 4,5% και 3,4% σε Ελλάδα και Ευρωζώνη αντίστοιχα, ενώ προβλέπεται να υποχωρήσει σημαντικά σε 2,7% και 2,4% στην Ελλάδα, έναντι 1,4% και 1,3% για την Ευρωζώνη για το 2008 και 2009 αντίστοιχα. Η ανεργία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ελαφρά στη χώρα μαε από 7,6% το 2008, σε 8,0% το 2009 και σε 8,2% το 2010. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη, η  ανεργία θα κάνει άλμα από 7,4% το 2008, σε 8,6% το 2009 και σε 9,0% το 2010. Στο σχετικό διάγραμμα φαίνεται η διαφορά που κάλυψε η χώρα μαε έναντι τηε Ευ- ρωζώνηε και του ΟΟΣΑ τα τελευταία χρόνια παρά το σχετικά χαμηλό ποσοστό απασχόλησηε, ιδίωε των γυναικών, και παρά το γεγονόε ότι έχει από τα χαμηλότερα στον ΟΟΣΑ ποσοστά μερικήε απασχόλησηε.Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών άγγιξε το 14% του ΑΕΠ το 2007 και προβλέπεται ότι θα διατηρη-

θεί στα επίπεδα του 13,2% μέχρι το 2010. Παρά το γεγονόε αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι από το έλλειμμα του 2007, ποσό που αντιστοιχεί στο 6,4% περίπου του ΑΕΠ, οφείλεται στιε καθα- ρέε εισαγωγέε πετρελαίου και στιε ε- πενδύσειε'των Ελλήνων πλοιοκτητών για την κατασκευή νέων πλοίων. Ο υ- ποδιπλασιασμόε των τιμών του πετρελαίου τουε τελευταίουε μήνεε, λόγω τηε υψηλήε πετρελαϊκήε εξάρτησηε τηε χώραε μαε, θα μειώσει σημαντικά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Το γεγονόε αυτό, όμωε, θα είναι πρόσκαιρο γιατί οι τιμέε του πετρελαίου θα αυξηθούν ταχύτατα μόλιε αρχίσουν να φαίνονται σημάδια ανάκαμψηε τηε πα- γκόσμιαε οικονομίαε, καθώε η  παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου συνεχώε αυξάνεται, ιδίωε από τιε αναδυόμενεε οι- κονομίεε, ενώ οι διεθνείε ενεργειακέε επενδύσειε παραμένουν καθηλωμένεε σε μη βιώσιμα επίπεδα.Επομένωε προβλέπε- ται από τον ΟΟΣΑ ότι ο μέσοε ρυθμόε ανάπτυ- ξηε τηε Ελλάδαε θα είναι πολλαπλάσιοε του ΟΟΣΑ και τηε Ευρωζώνηε την τριετία 2008-2010, ο πληθωρισμόε θα υποχωρήσει σημαντικά προε ό- φελοε των πραγματικών μισθών και η ανεργία, εάν συνυπολογιστεί το μέγεθοε τηε παγκόσμιαε κρίσηε, θα συγκρατηθεί σε λογικά επίπεδα. Συνεπώε, η πορεία τηε πραγματικήε σύγκλισηε (σε όρουε κατά κεφαλήν ΑΕΠ), παρά την παγκόσμια κρίση, όχι μόνο συνεχίζεται αλλά και επιταχύνεται. Ετσι, το ερώτημα δεν είναι εάν η ελληνική οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότητα στην κρίση, αλλά εάν διαθέτει την απαραίτητη ευρωστία για να συνεχίσει μακροπρόθεσμα να αναπτύσσεται με ρυθμούε ταχύτερουε από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και τηε Ευρωζώνηε. Η απάντηση είναι καταφατική, αρκεί να προχωρήσουμε στιε ανα- γκαίεε μεταρρυθμίσειε ώστε να καταστήσουμε λιγότερο άκαμπτεε τιε αγορέε εργασίαε και προϊόντων, φροντίζο- νταε ταυτόχρονα η δημοσιονομική πολιτική να είναι συμβατή με τον στόχο τηε μακροχρόνιαε βιωσιμότηταε των δημοσίων οικονομικών. Αντίθετα, η  απάντηση θα είναι αρνητική εάν κάθε φορά που δημοσιεύεται μια έκθεση ε- νόε διεθνούε οργανισμού, αναλωνόμαστε σε «καταστροφολογία» χωρίε να αναλαμβάνουμε τιε πρωτοβουλίεε που θα φέρουν τη χώρα μαε εκεί που τηε αρμόζει στη σύγχρονη παγκοσμιοποιη- μένη οικονομία.
* Σύμβουλος, Μόνιμη Ελληνική Αντιπρο

σωπεία στον ΟΟΣΑ.

Για τη χώρα μας 
η μείωση των 
ρυθμών αύξησης 
του ΑΕΠ, το 2 0 0 7  
και το 2 0 0 8 , συνι- 
στά επιβράδυνση 
και όχι ύφεση.

E u r o l a n d
Τ ο υ  Γ ι ά ν ν η  Κ ο τ ο φ ω λ ο υ

Η κρίση δοκιμάζει τώρα 
τους θεσμούς της ΕυρώπηςΓοϋ Γ ιά ν ν η  Κ ο τ ο φ ω λ ο υ

Η τρέχουσα οικονομική κρίση οδηγεί περισσότερο από ποτέ στην ανάγκη μιαε ενιαίαε πολιτικήε ηγεσίαε για την Ευρώπη, αναβιώνονταε τιε προτεραιό- τητεε που είχε θέσει το πάλαι ποτέ ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τώρα η  Συνθήκη τηε Λισσαβώναε, για μία μακροβιό- ερη σταθερή προεδρία στην κορυφή τηε Ε.Ε. κ.ο.κ. Διότι, πολύ απλά, η κρίση αυτή κατέδειξε εκτόε των άλλων την πολιτική και θεσμική ανεπάρκεια τηε Ευρώπηε και κυρίωε τιε μεγάλεε α- δυναμίεε των εθνικών κρατών, να αντιμετωπίσουν από μόνα τουε τιε κολοσ- σιαίεε μεταβολέε που συντελούνται με ανοι- χτέε τιε οικονομίεε σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ί- διεε οι εθνικέε πολιτικέε ηγεσίεε κατ’ αρχάε, αποδείχθηκε ότι στηρίχθη- καν σε λανθασμένεε προβλέψειε για το μέγεθοε αυτήε τηε κρίσηε, όταν ξέσπασε πριν από ε- νάμιση χρόνο στιε ΗΠΑ και εκτίμησαν λάθοε την ένταση με την οποία θα υπούσε και τιε μεγά- _ε ευρωπαϊκέε τράπεζεε. Γι’ αυτό και ο εφησυχασμόε ότι η  κρίση του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματοε δεν θα επηρεάσει σημαντικά το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και ότι δεν θα πληγούν καίρια οι δυτικά του ατλαντικού ανεπτυγμένεε οικονομίεε. Ξύπνησαν μετά την κατάρρευση τηε Lehman B ro th e r και αντιλήφθηκαν τότε περί τίνοε επρόκειτο.Αλλά και τα ίδια τα κοινοτικά όργανα, πρωτίστωε η αρμόδια Κομισιόν και εν συνεχεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επέδειξαν πολύ χαμηλά πολιτικά ρεφλέξ. Ιδίωε η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον κ. Μπαρόζο αποδείχθηκε ανε- παρκήε και θεατήε των όποιων εξελίξεων. Αντί να ενεργοποιήσει τιε προτά- σειε για την προστασία του τραπεζικού συστήματοε, εκείνη απαθήε περίμενε την ανάληψη πρωτοβουλιών από τα

κράτη μέλη τηε Ε.Ε. Απόδειξη ότι δεν μπόρεσε να διαμορφώσει μέτρα ούτε για την εγγύηση των καταθέσεων ούτε για την κίνηση των κεφαλαίων, μία καθοριστική έλλειψη, η  οποία κινητοποίησε τουε κ. Σαρκοζί και Μπράουν που ήρθαν στη συνέχεια να την καλύψουν, για να μην κατρακυλήσει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα στην άβυσσο.Αντιθέτωε πολύ σωστά και άμεσα λειτούργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ενεργοποίησε σχεδόν άμεσα τα εργαλεία τηε ρευστότη- ταε και εν συνεχεία των επιτοκίων για να ξεπαγώσει την αγορά και να περιορίσει το κύμα των επιπτώσεων στιε ευρωπαϊ- κέε οικονομίεε. Οι ισχυ- ρέε ενέσειε ρευστότηταε από τον κ. Τρισέ υπήρξαν πραγματικά σωτή- ριεε για το σύστημα και μάλιστα από τα μέσα του καλοκαιριού και με δεδομένη την θεσμική αδυναμία τηε ΕΚΤ, να μην έχει τον ρόλο τηε ενιαίαε εποπτικήε Αρχήε για τιε ευρωπαϊκέε τράπεζεε και άρα να γνωρίζει ακριβώε το βάθοε του προβλήματοε. Παρ’ όλα αυτά η Κεντρική Τράπεζα ήταν το μόνο υπερεθνικό όργανο που λειτούργησε αποτελεσματικά, μπόρεσε να συνεργαστεί άμεσα με την αμερικανική FED και είναι αυτή που μαζί με το ίδιο το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα περιέσωσαν την κατάσταση (φανταστείτε την Ελλάδα στην κρίση εκτόε ευρώ!).Η Ευρώπη χρειάζεται λοιπόν ενιαία πολιτική, περί αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Χρειάζεται ισχυρούε μηχα- νισμούε και ενιαία -ό χι εκ περιτροπήε (ανά εξάμηνο και άρα αδύναμη)- ηγεσία. Απόδειξη η  σημερινή δραστήρια προεδρία Σαρκοζί, που έδωσε απαντή- σειε στην πρόκληση και κατευθύνσειε για το ανάχωμα τηε κρίσηε συγκαλώ- νταε έξι Διασκέψειε Κορυφήε! Εκτόε από το ότι σταμάτησε τα ρωσικά τανκε στη Γεωργία το καλοκαίρι.

Οι δυσκολίες α- 
νέδειξαν την πο
λιτική και θεσ μι
κή ανεπάρκεια  
της Ευρώπης και 
τις αδυναμίες των 
εθνικώ ν κρατών.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μάς αφορά όλους

Για να πετύχουμε περισσότερη ανάπτυξη για όλους, αύριο θα πρέπει να προτάξουμε η ς  επενδύσεις κυρίω ς στην 
παιδεία, την έρευνα και την τεχνολογία. Α κόμα πιο σημαντικό είναι να παρέχουμε στους νέους μ α ς την ευκαιρία να 
κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες τους.

Των Σ π υρο υ  Μ α κ ρ υ δ α κ η * 
και Κ ω ν στα ν τίν ο υ  
Α γ γ ε λ ο π ο υ λ ο υ* *

Γιατί η αξία των αγαθών και υπηρεσιών που εξάγουν η Φινλανδία και η Δανία είναι 3,5 φορέε μεγαλύτερη από τιε δικέε μαε εξαγωγέε, αν και ο πληθυσμόε τουε είναι ο μισόε τηε Ελλάδοε; Μπορούμε να ανταγωνιστούμε επαρ- κώε αυτέε τιε χώρεε στο πα- γκοσμιοποιημένο χωριό που ζούμε; Μπορούμε να αυξήσουμε τιε εξαγωγέε μαε; Αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία απαιτούν σοβαρή και αντικειμενική σκέψη.Σύμφωνα με τιε πρόσφα- τεε και διεθνώε αξιόπιστεε Εκθέσειε Ανταγωνιστικότητα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και του IMD η Ελλάδα βρίσκεται στην 67η (μεταξύ 134 χωρών) και στην 42η (μεταξύ 55 χωρών) θέση αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι ωε χώρα έχουμε περιθώρια βελτίωσηε.Είναι σαφέε ότι ο κυριότε- ροε λόγοε για τη σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα είναι ότι οι ελληνικέε επιχειρή- σειε γίνονται συνεχώε λιγότερο ικανέε να ανταγωνι- σθούν διεθνώε. Αυτό σημαίνει λιγότερεε εξαγωγέε, λιγότερο φορολογικά έσοδα για το κράτοε και συνεπώε διόγκωση του δημόσιου χρέουε για να καλυφθούν οι ανάγκεε του προϋπολογισμού.Η προσπάθεια για τη βελτίωση τηε ανταγωνιστικότη- ταε απαιτεί θυσίεε και συναίνεση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, η οποία λείπει αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση είναι κρισιμότερη τώρα, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στη μέση μιαε διεθνούε οικονομι- κήε κρίσηε.Σε πρόσφατο άρθρο του ο καθηγητήε του πανεπιστημίου του Harvard, Michael Porter, ειδικόε σε θέματα α- νταγωνιστικότηταε, σημειώνει ότι: «η εμπειρία μάε διδάσκει ότι σε περιόδουε κρί- σειε, για να αντιμετωπίσουμε το άμεσο πρόβλημα θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική». Μπορεί λοιπόν η τρέχουσα κρίση να παρουσιάζει μια μεγάλη ευκαιρία: Να συμφωνήσουμε όλοι στην ανάγκη βελτίωσηε τηε αντα- γωνιστικότητάε μαε.Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι παρά τιε όποι-

εε οικονομικέε μαε ανάγκεε, υπάρχει έναε μεγάλοε περιο- ρισμόε: οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Συνεπώε θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα χρηματοδοτήσουμε και τι όχι. Θα πρέπει να θέσουμε μακροπρόθεσμεε οικονομικέε προτεραιότητεε που θα φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τη χώρα τιε επόμενεε δεκαετίεε. Το να λέμε ότι «το κράτοε φταίει για όλα», και «να κόψει το κεφάλι του να βρει τα λεφτά», είναι εκτόε πραγματι- κότηταε. Είναι σαν να βάζουμε το κεφάλι μαε στην άμμο και να προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει κίνδυνοε.Ωστόσο, για να είναι επιτυ- χήε η προσπάθεια στρατηγικού σχεδιασμού για τη βελτίωση τηε ανταγωνιστικότη- ταε απαιτούνται αμοιβαίεε υ- ποχωρήσειε και συναίνεση. Εργο δύσκολο, μιαε και προϋποθέτει τη σύγκλιση αντίθετων θέσεων, την αποφυγή μονολιθικών απόψεων και αντιλήψεων, αυξημένη δόση εξωστρέφειαε και κυρίωε την προσέλευση στον διάλογο με διάθεση σύνθεσηε για το κοινό καλό.Η εύκολη επιλογή είναι η οχύρωση πίσω από κεκτημέ- να δικαιώματα και παρωχη- μένεε αντιλήψειε περί ανά- πτυξηε και βελτίωσηε των συνθηκών εργασίαε και δια- βίωσηε. Ωστόσο, οι εκρηκτι- κέε παγκόσμιεε κοινωνικό -

οικονομικέε εξελίξειε δεν επιτρέπουν τη στασιμότητα.Για να μπορέσουμε όλοι να συμμετάσχουμε στα οφέλη που θα προκόψουν από την ενίσχυση τηε ανταγωνιστι- κότηταε τηε χώραε μαε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε μέροε από τιε σημερινέε μαε ανάγκεε για
Η προσπάθεια α
παιτεί θυσίες και 
συναίνεση των κοι
νωνικών εταίρων, 
η οποία λείπει αυ
τή τη στιγμή.

να δρέψουμε μεγαλύτερα οφέλη στο μέλλον.Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων το γνωρίζουν καλά αυτό. Για να εισέλθειε σε μία καινούργια αγορά και να α- ναπτυχθείε αύριο, θα πρέπει να «ζοριστείε», να προσπα- θήσειε περισσότερο σήμερα. Το γνωρίζουν καλά και όσοι σπουδάζουν. Κάνουν θυσίεε ωε φοιτητέε για να βελτιώσουν τιε πιθανότητεε για καλάτε ρεε απολαβέε (ηθικέε και υλικέε) και μια ενδιαφέρουσα εργασία στο μέλλον. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε και ωε χώρα. Να ενισχύσου- με την προσπάθεια για με-

ταρρυθμίσειε, να πούμε ναι στιε αλλαγέε σήμερα, που θα φέρουν περισσότερη ανάπτυξη για όλουε αύριο.Για να πετύχουμε απαιτείται να δώσουμε έμφαση στην καινοτομική επιχειρηματικότητα που θα παράγει προϊόντα και υπηρεσίεε υψη- λήε προστιθέμενηε αξίαε. Θα πρέπει να προτάξουμε τιε ε- πενδύσειε στην παιδεία, την έρευνα και τεχνολογία, τιε α- νανεώσιμεε πηγέε ενέργειαε και τον υψηλού εισοδήματοε τουρισμό, με στρατηγικό στόχο να γίνουμε mo ανταγωνιστικοί στο μέλλον. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να παρέχουμε στουε νέουε μαε την ευκαιρία να κάνουν πραγματικότητα τιε ιδέεε τουε και να είναι σε θέση να ιδρύσουν εταιρείεε που θα δραστηριοποιούνται επιτυ- χώε διεθνώε. Γιατί δύο σπου- δαστέε μπορούν να ιδρύσουν εταιρείεε στιε ΗΠΑ, σαν την Google, και να γίνουν δισεκατομμυριούχοι και δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο στην Ελλάδα;Απαιτείται να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να επενδύσουμε τώρα για να βελτιώσουμε τη μελλοντική μαε ανταγωνιστικότητα. Η κατανάλωση ικανοποιεί τιε πα- ρούσεε ανάγκεε, αλλά αγνοεί το μέλλον των παιδιών μαε. Οι επενδύσειε για το μέλλον απαιτούν θυσίεε στο παρόν, αλλά βελτιώνουν σημαντικά

τιε πιθανότητεε των νέων γενεών για μια καλύτερη ζωή. Οι διαθέσιμοι πόροι ποτέ δεν είναι αρκετοί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ακόμα και στιε πιο πλούσιεε χώρεε. Χρειάζεται λοιπόν έναε ορθολογικόε τρόποε να αποφασίσουμε μεταξύ του τώρα και του μέλλο- ντοε. Αν χάσουμε το στοίχημα τηε ενίσχυσηε τηε αντα- γωνιστικότηταε θα το «πληρώσουν» οι επόμενεε γενιέε.Οπωε σημειώνει και ο καθηγητήε Porter: «η στρατηγική μαε για την ανταγωνιστικότητα πρέπει να περιλαμβάνει ξεκάθαρεε προτεραιότητεε, βασισμένεε στην ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων τηε οικονο- μίαε μαε. Θα πρέπει να έχει την ξεκάθαρη υποστήριξη τηε μεγάληε πλειοψηφίαε τηε κοινωνίαε και να εστιάζει στην ανταγωνιστική μαε πραγματικότητα και όχι στην υπεράσπιση των παλαιών μαε πολιτικών». Η βελτίωση τηε ανταγωνιστικότηταε τηε Ελλάδαε είναι υπόθεση όλων μαε.
*0μότιμος καθηγητής του 

ΙΝδΕΑΟ και Πρόεδρος της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμό
νων του Εθνικού Συμβουλί
ου Ανταγωνιστικότητας και 
Ανάπτυξης

**Μέλος της Επιτροπής Εμπει
ρογνωμόνων του Εθνικού 
Συμβουλίου Ανταγωνιστικό
τητας και Ανάπτυξης

Νέο ρεκόρ χρεών 4,4 δισ. ευρώ των δημόσιων μονάδων υγείας

Παρά τις διακηρύξεις για ένα σύγχρονο δημόσιο υγειονομικό σύστημα, οι 
πόροι που διατίθενται στα νοσοκομεία ακολουθούν σταθερά το μονοπάτι 
της αναποτελεσματικότητας και της μείωσης.

Των Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ  Ζ ο π ο υ ν ιδ η * 
και Γεω ργίο υ  Φ . Φ ρ α γ κ ια δ α κ η * *

Η συνολική δαπάνη των νοσοκομείων σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα χρεών του υπουργείου Οικονομικών από τιε ΔΥΠΕ ανέρχεται στα 4,33 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία. Αντίθετα ο συνολικόε κύκλοε εργασιών των ιδιωτικών εταιρειών παρο- χήε υπηρεσιών υγείαε εξακολουθεί να αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό από το 2006 έωε σήμερα. Ο ρυθμόε αύξη- σηε του κύκλου εργασιών των ιδιωτικών κλινικών παροχήε υγείαε αυξάνεται ετησίωε κατά 18%.Καθώε η ανάπτυξη του Ιδιωτικού τομέα προχωρά με αυξητικούε ρυθ- μούε, τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων ανέρχονται σήμερα στα 4,4 δισεκατομμύρια, έναντι 2,2 δισ. την περίοδο 2001-2004. Η διαχειριστική αναποτελεσματικότητα καθώε και η γενικότερη παρακμή του ΕΣΥ ενισχύουν την ανάπτυξη του Ιδιωτικού Τομέα. Παρά τιε διακηρύξειε ή τιε προ- θέσειε για ένα σύγχρονο δημόσιο υγειονομικό σύστημα, οι πόροι που εξακολουθούν να διατίθενται στα νοσοκομεία ακολουθούν σταθερά το μονοπάτι τηε αναποτελεσματικότη- ταε και τηε μείωσηε. Οχι μόνο δεν σχετίζονται με το είδοε και τον όγκο του παραγόμενου έργου τουε, αφού ο αριθμόε του υπηρετούντοε προσωπικού δεν τον προσδιορίζει, αλλά ακολουθούν και μεθοδολογία που τιμωρεί τα πιο αποδοτικά νοσοκομεία. Για παράδειγμα, η χρησιμοποίηση του αριθμού των παραγομένων ημερών νο- σηλείαε ωε μεθόδου αποζημίωσηε και άντλησηε εσόδων, ευνοεί την επιμήκυνση του χρόνου παραμονήε του ασθενή στο νοσοκομείο, όταν ο στό- χοε του αποτελεσματικού μάνατζμεντ και τηε καλήε ιατρικήε πρακτικήε σκοπεύει στη διαρκή μείωσή του.Τα αποτελέσματα των προηγούμενων διαχειριστικών κενών στα δημόσια νοσοκομεία αποτυπώνεται με ένα συνοπτικό απολογιστικό πίνακα για τα νοσοκομεία τηε Κρήτηε. Το συνολικό χρέοε μόνο στη ΔΥΠΕ Κρήτηε αγγίζει τα 240 εκατ. ευρώΗ υποχρηματοδότηση στιε δημό- σιεε υποδομέε υγείαε με το κόστοε νοσηλείαε να παραμένει χαμηλό και

σε τιμέε κόστουε των αρχών τηε προηγούμενηε δεκαετίαε, η αδυναμία των ασφαλιστικών Ταμείων να καλύψουν τη ζήτηση σε συνδυασμό με την υστέρηση τηε κρατικήε χρη- ματοδότησηε σε κοινωνικέε υπηρεσίεε ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το κενό που εμφανίζει σήμερα η δημόσια υγεία. Τα νοσοκομεία δεν ασκούν ουσιαστική τιμολογιακή πολιτική, καθώε ισχύει η αναδρομική αποζημίωση, με συνέπεια την απουσία ελέγχου των δαπανών και την έλλειψη κινήτρων για αποδοτική χρήση αυτών. Η ύπαρξη κλειστού νοσηλίου, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστοε νοσηλείαε, καθώε υπολείπεται αυτού, και το οποίο καθιερώνεται κεντρικά δεν συνιστά τιμολογιακή πολιτική. Επίσηε, τα ελληνικά νοσοκομεία χαρακτηρίζονται από απαρχαιωμένη λογιστική και διαχειριστική λειτουργία καθώε δεν εφαρμόζεται ακόμα το διπλογραφικό σύστημα γενικήε και αναλυτικήε λογιστι-

κήε με αποτέλεσμα να-μη καταγράφονται τα κόστη των επιμέρουε δραστηριοτήτων, να μη συντάσσονται αξιόπιστοι ετήσιοι προϋπολογισμοί και επομένωε να μη μπορεί να διαμορφωθεί μια ρεαλιστική τιμολογιακή πολιτική. Συνεπώε, είναι εμφανέε ότι η συγκεκριμένη δομή και ο υπάρχων τρόποε διοίκησηε δεν είναι ικανόε να συμβάλλει στην εξασφάλιση τηε αποδο- τικότηταε και τηε ποιότηταε των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.Το κράτοε από την άλλη μεριά φαίνεται να βραδυπορεί ωε αιτία τηε χρόνιαε α- ναποτελεσματικότηταε τηε δημόσιαε διοίκησηε οργανωμένων συστημάτων παροχήε υπηρεσιών κάθε μορφήε και ιδιαίτερα τηε υγείαε. Σήμερα όπωε όλα δείχνουν η εκχώρηση δημόσιαε ευθύνηε στον ιδιωτικό τομέα είναι θέμα συνειδητήε επιλογήε και εφαρμόζεται σταδιακά χρόνο με τον χρόνο. Το ερώτημα παραμένει όπωε αναφέρει σε συνέντευξή του ο κ. Λιαρόπου-

λοε, καθηγητήε οικονομικών τηε υγείαε, «είναι η ελληνική κοινωνία διατεθειμένη να εκχωρήσει συνειδητά την υγεία στον ιδιωτικό τομέα;»Είναι σαφέε ότι η μετατροπή τηε μορφήε των δημόσιων νοσοκομείων, από ΝΠΔΔ σε κάποια άλλη μορφή, είναι επιβεβλημένη ώστε να επιχειρη- θεί η ανατροπή τηε σημερινήε αρνη- τικήε κατάστασηε. Πιθανή ρεαλιστική λύση θα μπορούσε να είναι η μετατροπή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με εποπτεία από το υπουργείο Υγείαε ή σε μια κρατϊ κή ανώνυμη εταιρεία. Η μονιμότητα του υπάρχοντοε προσωπικού μπορεί να διατηρηθεί, καθώε είναι δυσχερήε η κατάργησή του άμεσα, αλλά μελλο- ντικέε προσλήψειε είναι αναγκαίο να γίνονται χωρίε βεβαιότητα μονιμότη- ταε. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η καθιέρωση πολιτικήε αμοιβών, η διαπραγμάτευση ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση των επαγ- γελματιών και των ειδικοτήτων, η α- ποδοτικότητα των εργαζομένων και η βελτίωση τηε ποιότηταε των προ- σφερόμενων υπηρεσιών.Οι διαπραγματεύσειε με τουε προ- μηθευτέε μπορούν να πραγματοποιούνται υπό διαφορετικούε όρουε, οι οποίοι θα ευνοούν το νοσοκομείο στην απόκτηση, χρήση και απόσβεση του εξοπλισμού. Επίσηε η συνεργασία με ιδιωτικέε ασφαλιστικέε ε- ταιρείεε των νοσοκομείων μπορι να επιχειρηθεί με το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να προσδιοριστούν πιο επικερδείε τιμέε, παροχή υπηρεσιών σε κοινωνικούε ή  ιδιωτι- κούε φορείε με οικονομικά ανταλλάγματα, συνεργασία με ιδιώτεε για- τρούε οι οποίοι θα χρησιμοποιούν το νοσοκομειακό χώρο και εξοπλισμό, με αποτέλεσμα σχετικέε απο- δόσειε στο νοσοκομείο, και πολλέε άλλεε δραστηριότητεε και διαδικα- σίεε, οι οποίεε συντελούνται στον ιδιωτικό τομέα.
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