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Πώς εξηγείται 
το... θαύμα 
της μείωσης 
της ανεργίας
Το ποσοστό ανεργία* συνεχίζει να 
πέφτει, αλλά το προβλήματα xns α
πασχόληση* χαι τη* αγορά* εργα
σία* αυξάνονται. Οι άνεργοι μειώνο
νται. αλλά ο αριθμό* των απασχολού
μενων με μισθού* στα όρια των κα· 
τώτατων αποδοχών αυξάνεται.

Ο γρίφο* για το ποσοστό ανεργία* 
που συνεχίζει να μειώνεται παρ' όλη 
την κρισιμότητα των προβλημάτων 
τη* ελληνική* οιχονομία* έχει απά
ντηση. Οχι μόνο στην εκτεταμένη 
χρήση των γνωστών προγραμμάτων 
stage που δημιούργησαν «τη γενιά 
των 400 ευρώ, χωρΐ* ασφάλιση. Ούτε 
εξηγείται μόνο με τι* χρηματοδοτή
σει* των ανέργων από τα ταμεία ταυ 
ΟΑΕΔ για να ανοίξουν τη δική του* ο- 
τομιχή επιχείρηση.

Επιπροσθέτω*. και ο ορισμό* του 
ανέργου που καταγράφει η ΕΣΥΕστι* 
έρευνέ* τη*, αν και δεν διοψέρει από 
αυτόν που ακολουθούν αντίστοιχε* 
υπηρεσίε* στ» άλλε* ευρωπαϊκέ* χώ
ρε*. δεν μπορεί να απστυπώσει tu 
μεγάλε* αλλαγέ* που έχουν συντελε- 
στεί στην αγορά εργασία* με την ε
κτεταμένη ευελιξία τόσο στην επίση
μη αγορά όσο και στην παραοιχονο- 
μία. (Σελ. 4)

Δυσοίωνο 
και το 2009 
για το Χ.Α.
Μία ακόμη δύσκολη χρονιά θα είναι 
για το ελληνιχό Χρηματιστήριο και 
το 2009, εκτιμούν μιλώντα* στην «Κ> 
χρηματιστέ* και παράγοντε* τη* α
γορά*. Η διεθνή* κρίση, η επιβρά
δυνση τη* ελληνική* οικονομία*, αλ- 
λα και τα προβλήματα που αντιμετω
πίζουν πολλέ* εισηγμένε* εταιρείε* 
συνθέτουν ένα δυσοίωνο σχηιηχό 
για τον επόμενο χρόνο.

Επιπλέον, αναμένεται να ενταθεί 
το χύμα εξόδου από το ΧΑ. κοθώ* 
στρατηγική των πολυεθνυεών είναι η 
απόσυρση των θυγατρικών του* από 
περιφερειακέ* αγορέ*. Λυτέ* οι κινή
σει* διευκολύνονται πλέον από τα 
χαμηλέ* αιιστιμήοεα.

Από την αρχή του έτου*. ο Γενικό* 
Δείκτη* έχει υποχωρήσει κατά 68%. 
στα χαμηλότερα επίπεδα από τον 
Μάρτιο, ενώ η κεφαλαιοποίηση του 
Χρηματιστηρίου έχει μειωθεί κατά 
131 &ο. ευρώ. (Ιελ 7)

Επιδρομή φόρων 
το νέο έτος

Φορολογική κατοιγίδο έρχεται το 
2009 γιο ελεύθερους τπσγγτλμσπές. 
επιχειρήσεις κοι μισθωτούς. Στους ε
λεύθερους εησγγελμοήες κστοργεάοι 
το οφορολόγτπο. στις επιχειρήσεις ου- 
ξονετοι η προκαταβολή φόρου οπό π 
65% στο 80%. Στους μισθωτούς κοι 
τους συντοξκιύχους μειώνεται στο 
25% ο κεντρικός φορολογικος συντε
λεστής κοι ισχύει το οφορολόγητο τω 
12.000 ευρώ. Ομως, το οφέλη θα εκ 
■ο· περιορισμένο δ*οη η ωρίμοση τω 

· ,Ηΐρ̂ μοοοίπσητπτ 
ρι̂ ΑιγίΑπς κλμακος οδηγέ. στην 
ιύξηση των μηνιοιων κροτήσίων Επι 
»ης. ουξονσντοι οι τιμές των κουσί- 

μπο την ονοοροσορμογή του Ει
δικού Φόρου Κατανάλωσης (Σελ 2)

Ποιοι κλάδοι 
αντέχουν

Υπάρχουν .σι κλάδοι που αντέχουν 
ης κρίσεις Αυτό εηισημαίνετοι σε 
ιθεση της ΜςΚιη*βγ, η οποίο κστο- 
ίγει όη σωστές διορθρωυκές αλλα

γές μπορούν να επηρεάσουν θετικ ' 
το μέλλον τεσσάρων βκιμηχανικών 
κλάδων του χάλυβα, των ηετροχημ» 
καιν, της υψηλής τεχνολογίας και το 
κστοναλωτικών σγοθών. (Ιελ. 9)

Οι επιρρεπείς 
δανειολήπτες...

. οφΛ του καλού και του κακού 
δανειολήπτη οκιογροφεί ο πρόεδρος 
του «Τέίρεσία* κ. I. Μούργελος Η ε· 
μηειρίο έχει δείξει ότι ον υπάρξει έ
νας δανειολήπτης ασυνεπής μίο φο
ρά. τότε πιθανότατο θα υπάρξει κοι 
γιο δεύτερη φορά. Επίσης, η εμπει
ρία έχει δείξει όη ένος στους δύο 
ηου μίο φορά εξέδωσον ακάλυπτη ε 
ππ ^θο  το ξρνακόνει. Οι συμηερ*- 
φ<Λουτές έχουν συγκεντρωθεί κοι 
οποκωδικοποιηθεί, δημιουργώντος 
κριτήριο με το οποίο ο. τράπεζες ο 
ξιολογούν τους δανειολήπτες (Ιελ. 5)

Οι δύο προκλήσεις 
των τραπεζών

Το 2009 φέρνει ης τράπεζες ονημέ- 
τωηες με δύο μεγάλες προκλήσεις 
την ονημετώηιση της κρίσης κοι ττ 
δοχείρκιη των επενδύσεων που έ 
ουν πραγματοποιήσει στο εξωτερικά 

-ΟΙ κυρίως στη ΝΑ Ευρώηη. Οι συν
θήκες ουτες επαναφέρουν ης συζη
τήσεις γιο εξαγορές κοι ουγχωνεύ- 
ο*Κ (Σ*Α- 5)

Στη μέγγενη 
οι κατασκευαστικές

^ΡΙοσηκπ Η έλλειψη ρευστότατος 
στην αγορά περιορίζει κοι το ιδιωτικό 
έργο, γεγονός ηου σε συνδυοσμό με 
τον περιορισμένο αριθμό έργων μι
κρού κοι μεσαίου μεγέθους ηου έ- 
χουν δημοηρστηθεί οπό το 2005 μέ 
χ(κ σήμερο, απειλούν πλέον εκατο
ντάδες ποιρείες του κλάδου. (Ιελ. 7)
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«Σώστε τη στερλίνα» εκλιιιαρεί το Σίτι...
Μ ε ΤΟ «μελοδραματικό» μήνυμα υ· οικονομική πρωτεύουσα τη* Ευρωπ«*ή* 

πέρ τη* διάσωση* τη* στερλίνα*. Ενωση* και του ευρώ και έδρα τη* Εφρω 
στο οποίο στηρίζει και u t δική παικη* Κεντρική* Τράπεζα*, 

του επιβίωση το Σίτι του Λονδίνου, βομ- Τώρα, αναβιώνει στο Σίτι η ψϋ^η 
βορδίζπαι τώρα ο βρετανικό* λοό*. Φυ- τη* αγορά* με δεδομένο το κλισέ όη οι 
σικά. στο Ιδιο σύνθημα «σώστε τη στερ- Εργατικοί έχουν μονιά υποτιμήσει* *>υ 
λίνα- στηρίζει ξανά στην κυριολεξία η εθνικού tous νομίσμοτο* (δηλαδή Tof*j 
Δεξιό των TôpuKai τη δική τη* ηολπυιή βόητο «Wilson's devaluaiíon ρίκξ^.). 
σωτηρία. Να θυμίσω πω* το Σάββατο 17 Οκτ̂ ρρΙ-

Ομω*. επί μια 30ετία, η απληστία των ου 1964 η κυβέρνηση Χόρολντ Otftojv 
τραπεζιτών και οι άπραγοι πολιτικοί κάθε προέβη στη μεγάλη υποτίμηση τη*ο«ό
παράταξη* στη Βρετανία

Το Eiaßönio
<ών κοινοιομιώ» κΤΙΓη σύνδρομο ..W ilson's 
r Ä Ä S r t !  dovolustion phobia- 
ins ouimtpufopós.j-· ¿J t | KupiCÚaCI 10 Σ(»| 

ίου  Λονδίνου, επειδή

1. Φυσικά, η Κο.ηα- 
vlo σχεδόν οδηγιοοχε 
στη χρεοκοπία τ u  ((yot- 
Tirs του 1960 κ *  ^  
1970 λόγω των α γ ^
VIσηκών υποτιμ^^ 
τη* στερλίνα*.

Η κατάρρευσή φ ΐ 
στερλίνα* έχει πά*, μα-

ιάρρευση των βρετανι κατα00££ΐ η στεολίνα. müotl*πανωλεθα .̂Το 
κων τραπεζών και r. βυ καταΡΡ“ ' " βρττανικό νόμισμ*^-
θιση τη* στερλίνα*. ζετοι οε συνεχή ^ μ -

Η βρετανική οιχονομία απώλκσε την κό ρεχόρ έναντι του ευρώ, και unfexgtfV 
δη Θέση παγκοσμίω* καΟώ* είναι πλέον φόβοι πω* δεν θα αποφυγή την τ**,*>- 
μικρόηρη από αυτήν τη* Γαλλία* και ε- τική πτώση τη* αξία* τη* στο ένα

οικονομία, ακολουθούμενη από τα ουςο- του χρόνου έχει χάσει 
νομίε* τη* Ιαπωνία*, τη* Γερμανία* και τη* έναντι του ευρώ, 

ι* Κίνα*. Και το δεύτερο μεγαλύτερο Επίση*. η στερλίνα έχει πέσει <7 
χν κόσμο μετά τη WaU χρηματοοικο- δολάρια και από τα αρχέ* του χρό»0υ

νοντι του γιεν. Αξίζει να σημειωθεί Οτι ε- 
νο χρόνο πριν, η στερλίνα είχε εκτινα
χθεί στα 2.1144 δολόρια. δηλοδή στα υ
ψηλότερα επίπεδα 26 ετών έναντι του 
δολαρίου.

Φυσικό, η στερλίνα δεν είναι αυτό που 
ήταν κάποτε. Ο Λ και ο Β Παγκόσμιο* 
Πόλεμο* επιτάχυναν μια διαδυταοίο που 
είχε ήδη μπει σε τροχιά και έληξε με συσ
σωρεμένα χρέη και πληθωρισμό. Τον 
19ο αιώνα, η Βρετανία ήταν η κυρίαρχη 
οικονομία και η στερλίνα βασίλευε. Από 
την εποχή τη* κρίση* του Σουέζ η Βρε
τανία δεν μπορούσε να προσαρμοστεί σε 
έναν κόσμο που η στερλίνα είχε χάσει 
την πρωτοκαθεδρία τη* από το δολάριο, 
με tous πιστωτέ* να απαιτούν την εξορ- 
Υύρωση των επιταγών του*.

Η οικονομία έχει υποστεί ραγδαία κα 
ΘΙζηοη σε συνθήχε* βαθιά* ύφεση*, ενω 
τώρα απειλείται επικίνδυνα και από τον 
αποπληθωρισμό, η Τράπεζα τη* Αγγλία* 
έχει ήδη μειώσει το εθνικό επιτόκιο σιο 
2%. τυπικά στα χαμηλότερα επίπεδα από 
ΤΟ 1951. Στην ουοίο. όμω*. πρόκειται για 
επίπεδα που ιαοδυναμουν με τα χαμηλό
τερο επίπεδα των εκιτοχίων τη* ιστορι
κή* κεντρική* τράπεζα* από τη δημιουρ- 
Yto tiu  το 1694. öcöojrfvoo Os. oiMnmt 
αυτά έπεσαν κάτω aró 2%. Στα αρχέ* 
του Ιανουάριου, η τρςπεζα αναμένεται 
να μειώσει το εθνικά επιτόκιο στο 1%. 
δηλαδή στο ναδίρ των )14 χρόνων από 
*ην ίδρυση του πιστωτικού Λρύματοτ 
*η* Βρετανία*.

Αυστηρή 
δημοσιονομική 
πειθαρχία ζητεί 
ο Λ. Παπαδήμος

Η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να πάρει σκληρά μέτρα
Στ σκληρά μέτρο δημοσιονομική* προσαρ
μογή* και ανάταξη* ms οικονομία* θα πρ€ 
πει να κατοφύγϊΐ η κυβέρνηση cvrós των ε
πομένων μηνών, προ κειμένου να αντιμετω
πίσει τα συνέπειε* από την αυξανόμενη δυ
σπιστία των αγορών έναντι τη* ελληνική* 
οικονομία*, που αντανακλάται στη διεύρυν 
ση των spreads των ομολόγων και δημιουρ
γεί προβλήματα στην εξυπηρέτηση του δη
μοσίου χρέου*.

Δημοσιονομικό μέιραχαι μπαρρυθμίοεα 
θα απαιτήσουν, επίση*, ιόοο η Κομισιόν 
όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
στην περίπτωση που a Ελλαδα χρειαστεί 
τη στήριξή του* για να καλύψει τα υπέρο
γκε* δανειακέ* ανάγχε»™*. οι οιιοίε* εκτι 
μάται ότι θα προσεγγία*™ τα 50 δισ. ευρώ 
το 2009.

Η διεθνή* κρίση, στο χρηματοπιστωτικό

σύστημα κατ' ορχα* και στην πραγματική 
οικονομία στη συνέχεια, αποκάλυψε τη φε
νάκη τη* «ήιιια* δημοσιονομυαί* προσαρ 
μογή*», γεγονά* που επιβάλλει πλέον την υ
πέρβασή τη* και μάλιστα σε συνθήχε* πολι
τική* ρευστότητα*, κοινωνικών εντάσεων 
και επιβράδυνση* τη* οικονομία*. Στα 19 
Ιανουαρίου. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 
πολύ πιθανά να πιστοποιήσει άτι το 2008 το 
έλλειμμα υπερέβη για δεύτερη συνεχή χρο
νιά το Οριο του 3% του ΑΕΠ κοι να κινήσει 
τη διαδικασία επιτήρηση*.

«Η επιτήρηση οπό την Ε£. δεν έχει ση
μασία. Αυτό που έχει σημασία είναι η επιτή- 
ρηση από τα αγορέ* και η ελληνική κυβέρ
νηση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίε* τό
σο στο πεδίο των δημοσίων οιχονομιχών ό
σο και των μεταρρυθμίσεων για να πείσει 
τα αγοί^-. λένε στα Βρυζίλλη. (Ιελ. 2)

Μ Ε  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ  ίω ν  οικονομικά ασθενέστερων 
κοινωνικών ομάδων - Συνέντευξη στην «Κ»
Αξιόπιστη δημοσιονομική πολιτική 
ώστε να μειωθεί το έλλειμμα και το 
χρέο*. με μέτρα προστασία* των 
οικονομικά ασθενέστερων, συνι- 
σιά ο αντιπρόεδρο* τη* Ευρωπαϊ
κή* Κεντριχή* Τράπεζα* κ. Λουκά* 
Παπαδήμο*. προκειμένου η ελλη
νική οικονομία να επαναχτήσει 
την εμπιστοσύνη των αγορών και 
να περιοριστεί το spread των ελλη
νικών ομολόγων με το αντίστοιχα

«Οι αγορέ* απαιτούν μεγαλύτερη 
δημοσιονομική πειΟαρχίο και συ
στηματική προσπάθεια γιο την εξυ
γίανση των δημοσίων οικονομικών. 
Οι εξελίξεα στα αγορέ* κρατικών 
τίτλων επιβεβαιώνουν την άποψη 
όη η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
κρίση συνεπάγεται αυξημένου* πι
στωτικού* κινδύνου* για χώρε* με 
μεγόλα δημοσιονομικό ελλείμματα 
και υψηλό δημόσιο χρέο*.

Ση* χώρε* αυτέ*. οι πιστωτικοί 
κίνδυνοι πρέπει να αντιμετωπι
στούν με την εφαρμογή μια* ουνε- 
πού* και αξιόπιστη* μεσοπρόθε-

σμη* δημοσιονομική* πολιτική*, 
που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμόιη-

νίζει σε συνέντευξή του στην ·Κ».
Entons, ο αντιπρόεδρο* τη* Ευ

ρωπαϊκή* Κεντρική* Τράπεζα* 
στέλνει σοφέ* μήνυμα προ* τι* 
τράπιζε* ότι έχουν επαρκή ρευ
στότητα γιο να χρηματοδοτήσουν 
την οικονομία «Στη διατραπεζική 
αγορά χρήματο* δεν υπάρχει έλλει
ψη ρευστότητα* που Οο μπορούσε 
να περιορίσει τα δραστηριότητε* 
των τραπεζών και την ικανότητά 
του* νο χρηματοδοτούν την οικο
νομία·. τονίζει

Επίση*, ο κ. Παποδήμο* αφήνει 
ανοιχτά το ενδεχόμενο νέα* μείω
ση* των επιτοκίων του ευρώ. Εάν η 
εκτίμηση άτι μειώνεται ακόμη πε
ρισσότερο ο κίνδυνο* του πληθω
ρισμού επιβεβαιωθεί, «τότε ενδεί- 
κνυτοι περαιτέρω χαλάρωση τη* 
νομισματική* πολιτική*·, σημειώ
νει. Επίση*, εκτιμά άτι ο κίνδυνο* 
αποπληθωρισμού στην Ευρωζώνη 
είναι αμελητέο*. (Σελ. 3)
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Ερχονται σκληρά μέτρα 
για τη μείωση του ελλείμματος
Η  Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  κρίση α ποκάλυψ ε τη φενάκη τ η ς - ή π ια ς  δημοσιονομικής 
π ρ οσ α ρ μ ο γή ς» και οι α γορ ές ζητούν την ά μ εσ η α π ό σ υ ρ σ ή  τ η ς

ίου Βαζιλη Ζηρα

I« σκληρά μέτρα δημοσιονομική* προσαρμογή* 
και ανάταξη* τη* οικονομία* Οα πρέπει να κότα- 
φύγει η κυβέρνηση εντό* των επόμενων μηνών, 
προκειμενου να αντιμπωηίση us ουνέπειε* από 
την αυξανόμενη Λυοπκπία των αγορών έναντι 
tits ελληνική* οικονομία*. που αντανακλάται στη 
διεύρυνση των spreads των ομολόγων και δημι
ουργεί προβλήματα στην εξυπηρέτηση του δημο
σίου * pious Δημοσιονομικά μέτρο και μπορρυΟ 
plore Οα αιιαιτάσουν errions τόσο η Κομισιόν ό
σο και η Ευρωπαϊκά Κεντρική Τράπεζα, στην πε
ρίπτωση που η Ελλάδα χρειαστεί τη στήριξή tous 
για να καλύψει us υπέρογκε* δανειακέ* ανάγχε* 
ins. οι onolrs ικτιμάται ότι Οα προσεγγίσουν τα 
50 δ» ευρώ το 2009.

Η διεθνή* κρίση, στο χρηματοπιστωτικό σύ
στημα κατ' αρχό* και στην πραγματική οικονομία 
στη συνέχεια, αποκάλυψε τη ψενόχη τη* «ήπια* 
δημοσιονομική* προσαρμογή*» και οι αγορέ* ζη
τούν την άμεση απόσυρσή τη*.

Eus 19 Ιανουάριου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εί
ναι πολύ πιθανό να πιστοποιήσει ότι το 2008 το 
έλλειμμα υπερέβη για δεύτερη συνεχή χρονιά το 
όριο του 3% του ΛΕΠ και να κινήσει τη διοδικαοΐα 
επιτήρηση*. «Η επιτήρηση από την Ε.Ε. δεν έχει 
σημασία Αυτό που έχει σημασία είναι η επιτήρη
ση από τι* αγορέ* και η ελληνική κυβέρνηση πρέ
πει να αναλάβετ πρωτοβουλίε* τόσο στο πεδίο 
των δημοσίων οικονομικών όσο και των μεταρ 
ρυθμίσεων για να πείσει tu αγορέ*». Χέει αρμό
διο* κοινστιχά* παράγων και συμπληρώνει με 
νόημα ότι «υπ- αυτήν την έννοια η διαδικασία υ
περβολικού ελλείμματε* (σ.σ. ônus αποκαλείται ε- 
ηισημω* η επιτήρηση) ίσω* λειτουργήσει θετικά».

Οστόοο. τα περιθώρια για ήπιε* προσέγγισε« έ
χουν πλέον εξαντληθεί και απαιτείται ένα σχέδιο 
σταθεροποίηση* και ανασυγκρότηση*, αντίστοι
χο αυτού με το οποίο ξεκίνησε η πορεία ένταξη* 
στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση, το 
1991 και με μέτρα γνωστά, που έχουν προταθεί ε 
πανειλημμένω* από όλου* του* διεθνεί* ψορεί* 
(ΛΝΤ. ΟΟΤΛ. ΕΕ ). αλλά ξορκίζονταν ακόμη και 
στι* καλέ* εποχέ*. λόγω του υψηλού πολιτικού κύ
στου*. Σε ό.τι αψορά τη δημοσιονομική εξυγίαν
ση. στο σχέλο* των δαπανών, αντί τη* συστημα
τική* unocKiipnons των υποχρεώσεων του Δημο
σίου που διαψεύδεται στο τέλοε κάθε χρονιά* και 
τη* μείωση* του Προγράμματο* Δημοσίων Επεν
δύσεων, απαιτείται:

Συγκράτηση τη* μιοθολογική* δαπάνη* στον 
δημόσιο τομέα Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα 
συνδυασμό μέτρων που θα προβλέπει περιορισμό 
των προσλήψεων (με μια συγχεχριμένη αναλογία 
νέων προσλήψεων προ* tu αποχωρήσει*), ονομα-

στυιέ* αυξήσει* μισθών χαμηλότερε* του πληθω
ρισμού και ένα γενναίο .ψαλίδι» mu έκτακτε* α· 
ποδοχέ* (επιδόματα, πλασματικέ* υηερωρίε* 
κ-λη.) στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
που εκτινάσσουν τη μιοθολογική δαπάνη σε επί
πεδα πολύ υψηλότερα από αυτά ιιου ιιροβλέιιουν 
οι συλλογικέ* συμβάσει*. Δραστικό* περιορισμό* 
των προμηθειών και των λειτουργικών δαπανών, 
ειδικά στου* τομεί* τη* υγεία*, τη* δημόσια* διοί
κηση* και τη* άμυνα*

Στο οκέλιη ιων φορολογικών ευόδων. το οικο
νομικό επιτελείο θα υποχρεωθεί να εγχαταλείψει 
τα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα, όηω* η περαί- 
ωση χαι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
που απλώ* διαβρώνουν τη φορολογική συνείδη
ση. χωρί* να αποφέρουν έσοδα για τα δημόσια τα
μεία και να προχωρήσει σε μια εχ βόθρων ανα
διοργάνωση τη* φορολογική* διοίκηση*, ώστε να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή 
Επιπλέον. Οα πρέπει να λάβει μέτρα διεύρυνση* 
ms φορολογική* βάση*, καταργώντα* τα ειδικά 
Φορολογικά καθεστώτα για εχατομμυρια Φορολο
γούμενου*. Εκτιμάται ότι το <0% των εισοδημά
των φορολογείται εκτό* φορολογική* κλίμακα*.

Ωστόσο. <nu παρούοε* ουνθήκκ*. μέτρα σκλη
ρή* δήμουιονομική* προσαρμογή* απειλούν να 
ρίξουν την οικονομία σε βαθιά ύφεση, εάν δεν συ- 
νοδευθούν από ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμί 
σεων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, όπω*:
■ Απελευθέρωση των αγορών.
■ Ανοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, που σύμφωνα 
με κάποιε* εκτιμήσει* μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ 
ακόμη και κατά 10% σε μία πενταετία.
■ Δραστιχή μείωση τη* γραφειοκρατία* ειδικά για 
την υλοποίηση επενδύσεων και την ίδρυση επι
χειρήσεων.

Τέτοιου τύπου μέτρα Οα απαιτήσουν και οι ευ
ρωπαϊκοί θεσμοί για να στηρίξουν τα κράτη · μέ

λη όηω* η Βλάδα και π Ιιαλία οε περίπτωση που 
αδυνατούν *¡ δανειστούν ή το κόστα* του δανει
σμού εκπνέει οε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. 
Αν και οι κλονισμοί τη* ΕΕ. και τη* ΕΚΤ δεν 
ιιροβλέποιπτδκ,διχοσία ευρωπαϊκή* στήριξη* για 
τέτοιε* περτπώσει*. αρμόδιοι παρά γονιέ* δεν α
ποκλείουν ίο ενδεχόμενο παρέμβαση*. Ωστόσο, 
σημειώνουν Πω* προϋποθέτει συμφωνία όλων 
των κρατών, μελών σε πολιτικό επίπεδο. Και για 
να ουμφωνίοουν θα απαιτήσουν τη λήψη σκλη
ρών μέτρωγοντ¡στοίχων με αυτά που θα ζητούσε 
και το Διεψτίχ Νομισματικό Ταμείο για κράτη - 
μέλη εκτό* Ευρωζώνη*.

Πάντω*. «pos ίο παρόν το υπουργείο Οικονο
μία* ψαινπιμ να συνεχίζει απλώ* να ξορκίζει το 
καχό. προοβοκώντα* ότι σταδιακά, καθώ* θα αρ
χίζουν να αποδίδουν τα μέτρα ενίσχυση* τη* ρευ
στότητα* του διεθνού* χρηματοπιστωτυιού συ 
στήματο*. % βρεθούν κεφάλαια για να αναχρη- 
ματοδοτηθϋ και τ0 ελληνικό χρέο*.

Προτιμά τα αγνοεί ότι τον επόμενο χρόνο οι α- 
vayxcs των κρατών σε κεφάλαια για να χρηματο
δοτήσουν τα μέτρα στήριξη* των οιχονσμιών 
του* θα τριπλασιαστούν οε σχέση με φέτο*. ξε· 
περνώνταιτα 3 τρισ. ευρώ. Μέσα οε αυτέ* tu α
σφυκτικέ* ουνθήκε* τη* διεθνού* αγορά*, στο 
πρώτο εξάμηνο του 2009 το ελληνυιό Δημόσιο θα 
πρέπει να αντλήσει περίπου 28 30 δ»σ. ευρώ. Μό
νο τον Ιανουάριο, οι λήξε« κρατικών ομολόγων a 
νέρχσνται οε 7 δισ. ευρώ. Ακόμη κι αν το ενδια
φέρον των επενδυτών είναι αρκετό για να καλυ
φθούν οι εχδόσει*. στην περίπτωση που το 
spread των ελληνικών ομολόγων με τα αντίστοιχα 
γερμανικά διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα των 
230 - 240 μονάδων βάση*, το επιπλέον χόστο* του 
δανεισμού θα ανελθει σε 750 · 1.000 εχατ. ευρώ 
την επόμενη Serlo, σύμφωνα με tu εκτιμήσει* 
τη* Eurobank.

Προβλέψεις για την ελληνική οικονομία
twnrm-iiπρΜίη ejieu UM -ΦΛ+« ίΜίψΜΐΚmp+Xt*«
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Επιτήρηση «δείχνουν» οι προβλέψεις 
της Κομισιόν για την ελληνική ο ικ ο ν ο ^

Tou ΣπτΗρη Νίκα

Δτδομένο 0ο πρέπει πλέον να θεωρείται ότι 
το έλλειμμα Οο ξεπερόσπ φέτο* το όριο του 
3% Ï0V ΑΕΠ, βάζοντα* την Ελλάδα or «περί- 
πέτειε*» γιο μια ακόμη φορά. Τα -βλέμματα» 
όλων, αυτή τη στιγμή, είναι στραμμένα στι* 
ανακοινώσει* τη* Κομισιόν, που Οα γίνουν 
στι* 19 Ιανουάριου, για την πορεία των οικο
νομιών. Τα στοιχεία για την πορεία των εσό
δων στο εντεκόμηνο Ιανουάριου - Νοεμβρί
ου 2008. δείχνουν υστέρηση τη* τάξη* του 
1% του ΑΕΠ. Δηλαδή η «μαύρη τρύπα» δια
μορφώνεται πλέον στα 2.6 δισ. ευρώ, γεγονόχ 
το οποίο σε συνδυοσμό με tu υπερβάαει* 
των δαπανών - κυρίω* για τόκου*- ανεβά
ζουν το έλλειμμα oc επίπεδα άνω του 4% του 
ΛΕΠ. σύμφωνα με tu εκτιμήσει* αναλυτών.

Επιβράδυνση
Οι ίδιοι αναφέρουν, επίση*, άτι αν δεν αλ

λάξει κάτι στην οικονομική πολπυιή τη* κυ
βέρνηση*. ή έστω αν δεν διορθωθεί προ* το 
καλύτερο η κατάστοση στην παγκόσμια οι
κονομία. τόιε δεν οιιοκλείηαι το 2009 το έλ
λειμμα να βρεθεί ακόμα υψηλότερα από ό.τι 
Φέτο*. Μάλιστα, την άποψη αιπη φαίνεται 
να συνυπογράφουν τόσο το ΙΟΒΕ, όσο και η 
Eurobank, που μέσα στην εβδομάδα ανακοί
νωσαν tu δικέ* του* πρόβλεψη* για την ελ- 
ληνιχή οικονομία Το ΙΟΒΕ. από την πλευρά 
του. θεωρεί ότι το έλλειμμα θα βρεθεί πάνω 
από το 3% του ΛΕΠ τόσο το 2008 όσο χαι το 
2009, ενώ ο ρυθμό* ανάπτυξη* του επόμε
νου έτου* Οα επιβροδυνθεί στο 2%. έναντι 
2.7% που είναι ο στόχο* του υπουργείου Οι
κονομία*. Από την άλλη πλευρά, η 
Eurobank εκτιμά πω* η οικονομία θα *τρέ· 
ξει» με ρυθμό που θα κυμανθεί από το 1% έ· 
ω* το 1.7% το 2009. ενώ χαρακτηρίζει ω* 
•φιλόδοξο* τον στόχο του υπουργείου για το 
έλλειμμα του 2009.

£tu 19 Ιανουάριου, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

χρονικά ms, έκτακτε* προβλέψη* για την 
πορεία τη* ευρωπαϊκή* οικονομία* και των 
χωρών -  μελών τη*, ξεχωριστά. Σύμφωνα 
με ns πληροφορίε* που υπάρχουν, ση* νέ
ε* τη* εκτιμήσει* θα καταγράφεται περαιτέ
ρω επιβράδυνση των οικονομιών, ενώ σε 
αρκετέ* περίπτωση* θα σημειώνονται υ-

„ „ Μοο! OTO δημοοιονομικά cWtlmiOIO
των χωρών, os a im tU m a  τον οατταμΤ- 
νων muettov <πίρ*« "ou e 
vviOtt το tcMv>“k> διότπημο

Στο στόχαστρο
μ FXKiSo 6CV Οα βφάγη αηό το στόχο- 

™ “ ίκομν»«ν Ο, νί£5.05 προίΜψη. 
™ τα» tWnvuri οοτονομία. αναμΡνπα, να 
τίνοτ K1PÓ1CÓC5 οπό ..5 «Λνοοώρινί» τ«.· 
uñoeu τη* F.E.. που χαμήλωναν τον πήχυ
Ζ Ζ £ * ί τ» » 1·  » « β ,»νουν το ίλλιιμμα OTO 2.2% του ΑΕΠ χαι την 
Γ ίν ία  οτο Μ%. ϊτο τνδ,αμΜΟ. τα υηουρ- 
«Ιο Οιχονομίαχ θα ίχει χαταοίσπ otisiu- 
Λωποτχίχαρχίχ το ανοΟτωρημίνο Πρό
γραμμα Σια0τρόιηϊα5 ΧΟΙ Avómuíns (ΠΣΑ) 
Ζ την πτρίοδο 2008-2011. Σε αυτό. 00 υ- 
υάρχει iva βασιχό οενόριο για τοτι μίΧλπ 
γενίοΟοι otous I01UTS του Τ»ειμματ05.τη5 
ovómutns. του xpious και του «U ó>- 
ομου Το στνοριο αυτό είθισται να óTppaot- 
ίει με .15 προ0λε*ετ5 τοα προΟποΧαγ,αμαύ. 
όμν» με lis tviovis oflcílaióiniis στην πα· 
γχόαμια οιχονομία. δεν οηοχΧεΙεται να ι> 
πάρχουν χαι κόποι« αιιοκλίσευ. 

Διαρθρωτικές αδυναμίες 
Ο· διαρΟρωιιχεε αδυναμίεί ins tXXnvixós 

oixovoulas ουνίσταντοι στο υπίρογχο όημό- 
αιο xpios που υ$ απόλυτοε αριθμόε αντί να 
μετώνπαι. αυίάνεται. στη χαμηλό ανταγωνι
στικότητα τι» χώραχ που αηστυπώνεται στο 
τεράαηο «λειμμα ipcxoaoúv συναλλαγών 
και το οποίο ίεπερνά τα 14% τοα ΑΕΠ. στον 
δυοχίνητο δημόσιο ιοιΛα με τη δαιδαλώδη 
γραφειοχρατία. αλλό χαι την αδυναμία από 

αρμόδιε* unnptolt* να περιορίσουν τη

αι όπω*Ολα αυτά, οι αγορέ* τα βλέπουν κα 
φαίνεται τα κατακρίνουν. Η πρώτη άν 
πί πτώση τη* διεθνού* κρίση* στην ελληνική 
οικονομία, είναι η αύξηση του κόστου* δα
νεισμού του Δημοσίου. Μια αύξηση που ξε
κίνησε σταδιακά οπό tu αρχέ* του 2008 και 
έχει χορυφωθεί το τελευταίο τρίμηνο.

Πλέον, η Ελλάδα δανείζεται με του* χειρό
τερου* όρου* σε ολόκληρη την Ευρωζώνη 
και καλείται μέσα στο 2009. να uAonoußrrx 
δανειακό πρόγραμμα -μαμούθ» για τα δεδο
μένα τη*, ύψου* 45 δισ. ευρώ.

Δημοπρασία Ακινήτου
Τιμή εκκίνησης: 6.700.000 ευρά
Η δημοπρασία θα διεξοχθεί στις 29 Δεκεμβρίου ?οο8.
στο γραφεία της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου σιπν Αθήνα.
οτηΛεωςι. Αλεξάνδρας 158Α. «4 7»-

Γ ^ Κ Ε Δ

Οκιοόροφο ουτστελές κτίριο 
γραφείων επκρανείος τ.μ. στο 
κέντρο των Βρυξελλών, αποκλειστικό ; 
για χρήση επαγγελματικής στέγης.
Το ακίνητο βρίοκετοι αε πλεΛΛχπκή 
Oían στον τομέα 30 της πόλης 
όπου εινα εγκατεστημένο ιογρα-οο

0, (αωαμιχοίχΜΜ μ «  ορόφων 
ίβθέτιχώ αιοθίρό χαρίαμαιο, κΛώς 
χα latoWnio óuxupnnió. nou 
όιομορφώθόΜττ μπό από πρήόφοτη

Ιο χτίριο πκχίομβό« Δύουπόνοους

Εχει ονεγιρθο το 1980, αποτελεί «ο- 
,ιηοιοιότϋΛίΜΚΟόΔιίμΟΟΜυ 
τοι μέχρι ηρόητοςαιέγαζέ

Φορολογικές επιβαρύνσεις για ελεύθερους 
επαγγελματίες, επιχειρήσεις και μισθωτούς
Ton Προκοπή Χατζηνικολαου

Αλλάξει επί τα χείρω το φορολογικό 
τοπίο από το 2009 για χιλιόδε* φορο- 
λογουμένου*. αφενό* εξοιτία* τη* αλ
λαγή* του τρόπου φορολόγηση* των 
εισοδημάτων του* και αφετέρου λόγω 
των δεσμεύσεων μα* έναντι τη* Ε£.

Αυτοί που θα πληγούν περισσότερο 
το νέο έτο* είναι οι ελεύθεροι εηαγ- 
γελματίε*. που θα δουν το εισόδημά 
του* να συρρικνώνεται χαι να φορο
λογείται από το πρώτο ευρώ που ti- 
0πράττουν λόγω τη* κατάργηση* του 
αφορολόγητου ορίου.

Παράλληλα αυξάνονται οι ειδιχοί 
Φάροι κατανάλωση* στην αμόλυβδη 
και στο πετρέλαιο κίνηση*, ενώ δυ
σμενέστερο γίνεται το καθεστώ* φο
ρολογία* των επιχειρήσεων εν μέσω 
τη* χρηματοπιστωτική* κρίση*.

Λπο την άλλη βέβαια μειώνονται οι 
Φορολογιχοΐ συντελεστέ* για φυσικά 
και νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, και otu 
δυο περιπτώσει* το όφελο* «ροκανίζε
ται» εξαιτία* τη* αύξηση* τη* προκα
ταβολή* φόρου όσον αφορά τι* επιχει
ρήσει* και τη μη τιμαριθμοποίηση τη* 
Φορολογική* κλίμακα* για του* μισθω
τού* και του* συνταξιούχου*. 

Ελεύθεροι επαγγελματίες
Το αφορολόγητο όριο των 10.500 

ευρώ θα ισχύει για ελάχιστου* ελεύθε
ρου* επαγγελματίε*. οι οποίοι αναμέ
νεται να επιβαρυνθούν υπέρμετρα με
τά tu αλλαγέ* που ισχύουν από 1»1» 
2009 και αφορούν τα εισοδήματα που 
αποκτήθηκαν το 2008. Απά τα εηιβα 
ρυντικα μέτρα απαλλάσσονται οι ε 
λεύθέροι επαγγελματίε* που ξεκινούν 
τώρα την επαγγελματική του* σταδιο
δρομία. Οι εν λόγω επαγγελματίε* θα 
τυγχάνουν του αφορολογήτου ορίου 
των 10.500 ευρώ για τα τρία πρώτα 
χρόνια απά την έναρξη εργασιών.

Εφόσον οι εν λόγω επαγγελμοιίε* εί
ναι κάτω των τριάντα θα έχουν για α
κόμα τρία χρόνια το αφορολόγητο ό
ριο. Δηλαδή, δικηγόρο* 24 χρόνων που 
κάνει έναρξη εργασιών θα έχει αφορο
λόγητο όριο για έξι χρόνια και μέχρι 
την ηλικία των 30 χρόνων (τρία χρόνιο 
επειδή είναι κάτω των 30 και άλλα τρία 
χρόνια επειδή ξεχινάει τώρα την ειιαγ- 
γελμοτική του δραστηριότητα). Σε κά
θε περίπτωση, το αφορολόγητο όριο 
δεν μπορεί να ξεπεράσει τα έξι χρόνια, 
αχόμα και αν ο φορολογούμενα* είναι 
κάτω των 30 ετών. Πα τα τρία πρώτα 
χρόνια εργασία* του θα μποροεί να έ
χει εισοδήματα απά αρκετού* εργοδό
τη. ενώ για τα επόμενα τρία το μέτρο

σκληραίνει και ο νομοθετη* ορίζει την 
υποχρεώση του* ενό* εργοδότη. Στην 
περίπτωση που ο φορολογούμενο* εί
ναι 29 ετών χαι κάνει έναρξη εργασιών 
θα έχει μόνο τρία χρόνια αφορολόγητο 
όριο. Από τα μέτρα θίγονται όλοι οι ε
λεύθεροι επαγγελματίε* που έχουν πε- 
ράοει το τριαχοστό έτο* τη* ηλιχια* 
του* κοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
πριν από τρία χρόνια.

Καύσιμα
Ακριβαίνει η βενζίνη από το νέο C 

το*, καθώ* και το πετρέλαιο xivnans.
Συγκεκριμένα, αυξάνονται απά 1-1- 

2009 οι τιμέ* των καυσίμων μετά την 
αναπροσαρμοφή του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωση*. Απά το νέο έτο* ο ΕΦΚ 
στην απλή αμόλυβδη θα είναι αυξημέ
νο* 2.69^νω στη super αμόλυβδη θα αυξηθεί^^

Ο ΚφΛΒ πετρέλαιο κίνηση* ανα
προσαρμόζεται από 1-1-2009 κατά 
3.1%. Οπω* προκύπτει από έχθεοη 
του Γενυτού Λογιστηρίου του Κρότου* 
τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου θα 
παρουοιόοουν αύξηση τη* τάξη* των 
620 εχατ. ευρώ από tu ανωτέρω αυξή
σει* Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμο
γή των συντελεστών του ειδικού φο 
ρου κατανάλωση* στα πετρελαιοειδή 
προϊόντα γίνεται λογω τη* προσαρμ* 
γή* του εθνικού δικαίου στην οδηγία 
2003/96 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επιχειρήσεις
Τη στιγμή που οι επιχείρησε« βιώ- 

νουν την ουιονομυεή δυσπραγία και η 
ύψεση είναι πλέον ορατή στην ευρω
παϊκή ουιονομία, οι επυαιρήσε* κα
λούνται από το νέο έτο* να προκατα
βάλλουν περισσότερου* φόρου*. Συ-

γχεχριμενο. από το νέο έτο* αυξάνε 
ται η προκαταβολή φόρου από το 65% 
στο 80%. Παράλληλα, επιβάλλεται αυ
τοτελή* φόρο* με συντελεστή 10% 
στα διανεμόμενα κέρδη (όφελο* για το 
Δημόσιο ύψου* 250 εχατ. ευρώ). Σύμ
φωνα με τη νομοθεσία τα μερίσματα 
που καταβάλλονται από ημεδαπέ* α
νώνυμε* naipcies οε φυσιχα η νομικά 
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά φορο
λογούνται με τη μορφή παρακράτη
ση*. με συντελεστή 10%. Επιπλέον, 
προβλέηηαι φορολόγηση μερισμάτων 
που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κό- 
Toucoi Ελλαδο* από ανώνυμε* εταιρεί- 
ε* τη* αλλοδαπή*, με τη μορφή παρο
κράτηση*. με συντελεστή 10%.

Παράλληλα από το νέο έτο* φορο
λογούνται με βάοη την κλίμακα φορο
λογία* εισοδήματα* τα stock option*. 
Εψόσον πρόκυψη και umpé V 
την πώληση των μεταχων. Λπη θα 
Φορολογηθεί με συντελεστή 10%. 

Φόρος υπεραξίας 
Αν και μετατέθηκε ο χρόνο* εφαρ

μογή* του μέτρου, ωστόσο αηό την ΐιχ 
Απριλίου αλλάζει ο tpônos φορολόγη
ση* των μποχών. Συγκεκριμένα επι
βάλλεται φάρο* 10% στην υπεραξία 
που προκύπτει από την πώληοη μπο
χών. Μέχρι την 1η Απριλίου διατηρεί
ται ο Φάρο* 0.15% εηί των χρηματι
στηριακών συναλλαγών. Δεν αηοκλεί- 
παι να υπάρξει και ν<α αναβολή εξαι- 
uas τη* αδυναμία* εφαμρογή* του μέ
τρου.

Μιαθωτοί και συνταξιούχοι
Μειώνεται στο 25% ο κενχρυιό* φο

ρολογικό* συντελεστή* για τα εισοδή
ματα του 2009 Οσοι μισθωτοί χ 
νταξιυύχοι έχουν ειοοδήματΕ 
12.000 ευρώ δεν Οα πληρώυυυν 
ναν φόρο στο ελληνικό Δημόσιο, ενώ 
για τα εισόδημα από 12.001 έω* 30.000 
ο συντελεστή* μειώνεται στο 25% απά 
27%. Επίση* για ποσά από 30.001 ές»

οι >Μΐου- 

υυν κανε-

75000 ευρώ ο συντελεστή* διαμορφώ
νεται το 2009 στο 35% από 37%. Βέ
βαια. τα οφέλη για του* περισσότερου* 
μισθωτού* και συνταξιούχου* θα είναι 
περιορισμένα. Η ωρίμανοη των μ,.
σθων και η μη τιμαριθμοποίηση τη* 
φορολογιχή* κλίμακα* οδηγούν στην 
αύξηση των μηνιαίων κρατήσεων γ,α 
tu ανωτέρω κατηγορίε* φορολογούμε
νων. Περισσότερο θίγονται οι άγαμοι 
μιαθωτοί και οι έγγαμοι χωρί* παιδιά 
με μηνιαίο εισόδημα από 900 ευρώ teas 
και 1.300 ευρώ .καθώ* και οι μιαθωτοί 
με δύο παιδιά με μηνιαίε* αηοδοχέ* α- 
ηό 1.000 έω* 1.500 ευρώ.
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Αυξημένοι οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία λόγω ελλείμματος και χρέους
Μηΐϋη.. η . λ'.ΜΟΠΚ ¿Τ"ΐα< Μπαμπη Παπαδημι

IvrcTtS πολιτική «« νβ συνυπάρξουν, σημειώνει ο κ. Παπαδήμος διευ
κράζοντας μι τον τρύπαJ που JJJJJJWOmro πρέπει να δοθεί στην αηοχστάστοση της
εμπιστοσύνης Λ υ τ ό ς »"Ιωση ™  <όστουςχρηματοδότησης και τέλι 
«*. στην σ*ύ*αμψ" f» W  απορεί να προστατεύει μόνον μ/χρες ενός an
μτίουσ,κ σνομίες που συντηρούν χαμηλή ονςηογωιπστ,κοτητ o «,. υψηλή «πμόσκ, χρέος

Κατά τα προηγούμενο χρόνιο. ορισμός 
xùp€< της Ζώνης τικ Ευρώ ΡΜαν °αν6υα 
σμό σχετικά υφηλσύ πληθωρισμού και διευ νηο
ρυνΟμενου ελλείμματος τρεχουοωνσυναλλα συνέβαλαν
γών που σε κάηοιτς περιπτώσεις συνοδευό

ρότα Αυτές οι χώρες ανημπωαΜ 
οθπους και ηδικούς κινδύνους xc
νεχιζόμενη χρημβτοίποτωτική κρψ -------- «nwe-mw» vv*rvvRwuwttrwvíT«"J
— Πόσο αποτελεσματικό WW XÙùi Oo αντιμε- oru optúpics αγορί* χρήματο». To malo nip»·

βνή ανταγωνιστικότητα και αυτό ανταναχλάται 
οτη διεύρυνση του ισοζυγίου τρεχουοών συναλ- 
>OTfûv Οι δημοσιονομικέ» ανιοορροηίε» talons 
ewtßafcav στην ενίσχυση των πληθωρ*στυ«ών 
ιαίοτον, τη διάβρωση τη» ανταγωνιστικότητα» 
και την αύξηση του εξωτερικού χρίου*. Πα τι» 
XÛOCS τη» Ευρωπαϊκά» Ενωση» που 6cv συμμτ- 
τίκουν στη Ζώνη του Ευρώ, οι εξελίξει* αυτί* Οα 
συντηόγοντο mton» <πα νσμίομοτό

ην παγκόσμιο χρηματοπιστωτική 
ση rtapTÓrai οπό την wxú τη* παραγωγική» και 
χρηματοπιστωτική* δομή» τη» οικονομία» τη*, 
τη διεθνή ανταγωνισηκότητά τη» και την ορθό
τητα τη» μακροοικονομική» τη» πολιτική». Οι 
χώρο τη» Ευρωζώνη* που βίωσαν υψηλήιερο
πληθωρισμό από τον μίοο όρο τη» νομισματι- _____
κή» ένωση* για μοκρό περίοδο οπώλισαν διε ναλιχή

πληθωριστικού»
Pd να προστατεύσει τι» οικονομίε» με χαμηλή ο 
«αγωνιστικότητα και υψηλό δημόσιο χρίο* α
πό αναπτυξιακού» κινδύνου» και οπό πιίση* 

γ. Συμπεροομοτ«ά. η συ- 
παγκόσμια» χρηματοπι-

™Μο.» 
,ον βο0“ 4

s g S S g s S S
KP, την own,Λα*„¡¡¡· <πον πληήω-

s F ^ S s S r -

ΙΟ* κίνδυνου». οι t*vémtj
o!* 10X0 ηο«λ*ΠΠΪ*,

πόκτηοη περιουσιακών στοιχείων που συνδίο- 
νται μί διαφορετικού* κινδύνου* Αν και 6* ν θα 
npfitfi να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα 
θα Γκπληρώοη τι* δαντιακί» υποχρκώοπ» τη», η 
διεύρυνση τη» διαφορά» των αποδόσεων αντανα
κλά την αβεβαιότητα και την ανησυχία γιο τη δη 
μοσ»νομική κατάσταση τη» χώρα», δεδομένου 
του μεγίθσυ» του δημόσιου χρίου» τη» Ελλάδα*. 
Εάν η διαψορό των οηοδόσίων διατηρηθεί ot υ
ψηλό επίπεδο. το κόστο» ίζυπηρίτηση» του χρί
ου» θα αυξηθεί και το έλλειμμα του προΟπολογν 
σρού θα δαυρυνθτΐ, υποσκάπτονται τη δημοσ» 
νομική σταθερότητα. Οι αγορί» οπαπούν μτγαλύ-

προοπάθεια για την εξυγίανση των δημόσιων οι
κονομικών. Οι εξελίξει* στα αγορί» κρατικών τίτ
λων επιβεβαιώνουν tnv άποψη ότι η παγκόσμιο

δημοσιονομικά ελλείμματα κοι υψηλό δημόσιο

ra αντιμπωπιοθούν μι

ότι οι χώρες τικ Ευρωζώνης με δημοσιονο
μικά ελλείμματα μπορούν να 
προσπάθεια μιΐωοης au ' “

σγική ούτε το κλίμα 
που επικρατεί στην αγορά υποστηρίζουν αυτή 
την άποψη στην περίπτωση χωρών μι μτγάλα - 
δημοσιονομικά ελλείμματα κοι υψηλά δημόσιο 9  
χρίο». Στα χώρα ουτί». η ΐφαρμογη α ητόν 
κή» δημοσιονομυαα πολιτική» δεν είναι ο σω
στή* τρόπο* αντιμετώπιση» τη» δυνητική» επί
δραση» τη» παγκόσμια» χρηματοπιστωτική* 
κρίση» στην εγχώριο οικονομική δραστηριότη
τα Αντίθετα, μ» συνετή δημοσιονομική πολιτι
κή. η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και οριομί- 

ιχευμένα μίτρα

μια» ouvtnoú* και αξιόπιστη* μεσοπρόθεσμη* δη
μοσιονομική» πολπική* που Οα εζοοφαλίοπ τι 
βιωσιμότητα των δημόσιων οιχονομιχών.

Υπάρχει ρευστότητα, αλλά 
•οι τράπεζες είναι απρόθυμες να 
χρηματοδοτήσουν την οικονομία
Α Ν Ο ΙΧ Τ Ο  ίο  ενδεχόμενο νέας μείωσης των επιτοκίων 
του ευρώ αφήνει ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ κ. Λ. Παπαδήμος

Τον Οα έχουν αυίηΟεί στο απαιτούμενο ί 
κίφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας, π χρηματοδό
τηση των τραπεζών και οι πιστώσεις προς στην 
ευρύτερη οικονομία. Οι απαντήσεις του Λουκά Πα 
ποδήμου. αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρι
κής Τράπεζας από το 2002, προσφέρουν μια συ
γκροτημένη αισιοδοξία Απέναντι στην κατηγορία 
ότι οι κεντρικές τράπεζες άργησαν να ηροβλέφουν 
την εηερχόμενη κρίση δέχεται πως «οι αρχές δεν

— Είναι τώρα ασφαλές το της εμπιστοσι
τραπεζικό σύστημα της Ζώ
νης του Ευρώ:
— Οι κυβερνήσει* των χωρών 

τη» Ζώνη» του Ευρώ κοι η Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν 
λάβει σειρά

χρήματος και την επάνοδο τι 
αγοράς σε ομαλές συνθήκες

προέβλεφαν τη σοβαρότητα, την ίχτοση και τη 
διάρκεια της χρηματοπιστωτικής αναταραχής που 
ακολούθησε··, σημειώνει όμως ότι είχαν συχνά 
«κρούση τον κώδωνα του κινδύνου«, αλλά οι συ
στάσεις «αγνοήθηκαν στο σύνολό τους, ίως ότου 
ορισμένα γεγονότα πυροδότησαν την αναπόφευ
κτη προσαρμογή των αγορών».

Επιπλέον σημειώνει ότι στη διατραπεζική αγορά 
χρήματος «δεν υπάρχει έλλειψη ρευστότητας· κοι 
επομένως δεν δικαιολογείται καθυστέρηση των 
τραπεζών στην χρηματοδότηση της οικονομίας.

τη» εμπιστοσύνη» στο τραπεζικό 
σύστημα και την ταχύτερη επάνο- 

jv αγορών or ομολί* συνΟή-

τη διαφύλαξη τη» σταθε 
ράτητα» και τη» οοφάλεια* του 
τραπεζικού συστήματο* 
νη» του Ευρώ. Η ΕΚΤ. με 
ξη» που διενεργεί

. εξασφαλίζει επαρκή θυμία tg

Το υψηλό επίπεδο '
EURIBOR και οι μεγάλε* 6»- 
is μεταξύ των επιτοκίων αυ- 
κοι του βασικού πητοκίου τη» 
6<ν οφείλονται στην ίλλειψη 

πρά- ρευστότητα» στη διατραπεζική α
γορά χράματα». αλλά στην οπρο-

ρευστότητα γιο την κάλυψη . . 
αναγκών των τραπεζών, διαοφα- άλλο, κυρίω» 
λΐζσντα» τη χρηματοπιπτωιι 
σταθερότητα και προάγοντα»

δρυμάτων να δανείζουν το iva

Οι τρόπε*» θα .
οικονομία; ξιοποιήοουν τα μίτρα που εξήγγτι·

ποία περιλαμβάνουν εγγύηση* για 
την έκδοση νίων τραπεζικών χρε
ογράφων κοι την κεφαλαιακή ενι

αυτό. οε συνδυασμό uc ns ενίρ- γορα Οα οδηγούν οε σημαντι 
γειε* των Ιδων των τραπεζών, θα κή διόρθωση τηβγορα». Γα προ 
βοηθήσουν να αποκατασταθεΐ η ε· ειδοποιητικά μπψματα τη» ΕΚ1 
μπιστοσύνη. να αυξηθούν το κε- και άλλων αρχικοί

κλούβαν εν ρίρι ανεπαρκή εκτί
μηση και οναησ*λ.εσματική δια- 
εΙριοη κινδύνωΙ ικ

κ. Λουκάς ΠαιιαόΛμι*.
— Ποια είναι π ευθύνη των 
τραπεζών κοι των εποπτικών 
αρχών ως προς την αντιμετώ
πιση «τοξικών« κοι άλλων 
χρηματοοικονομικών προϊό
ντων υψηλού κινδύνου;

πραζε μόνο στο πλαίσιο : 
συντονισμένης δράσης μ. 
λες κεντρικές τράπεζες;
— Η ΕΚΤ δεν άργησε να ; 

σει τα επιτόκιά τη». Λντιθέτω». 
νηργησε έγκαιρο».

δκ> συμπέρασμα σχετικά με η
βελτίωση των προοπτικών για 
τον πληθωρισμό, εν μίρει ω» α
ποτέλεσμα των αυξανόμενων ε-

απροθυμία
ντανακλά τη συνεχιζόμενη οβεβαι- 

πην οικο- ότητα που αντιμπωπιζουν οι τρά- παροχή mort 
Μάλκπο. από τι* 15 Οκτώ- πεζε» σχετικά με την πκηολήπτι- ρη οικονομία 

καλύπτουμε πλή- κή ιχανότητα των αντισυμβαλλά- 
τραπεζών, χαθώ» και την α- 

αναγκε»

ι* μεγαλύτερε» φαλαιακά αποθέματα ασφαλεία* λουθε* συσιόου αγνοήθηκαν
Γα χρηματοπιστωτικά ιδρύ- άλλαξε η αξιολόγησή μα

η άλλοι επενδυτί» δεν προοπυχί» χ<

Ρόλω 
α χινδιΛ ου*

χοθοδιχι,
:αι των συνακόλουθων

βελτιωθεί η χρηματοδότη- στο σνη-ολό τουίΟι αγορί» δεν ά μπόρεσαν να παρακολουθήσουν, πληθωρισμού. Μέχρι το τέλη Σε

pu» tu αναγκε» των τραπεζών σε
ρευστότητα, παρέχοντα» απεριό- βεβαιότητα· 
ριστη χρηματοδότηση για 
χρονιχά διαστήματα ίω» έξι 
μηνών έναντι αποδεκτών ε
μπράγματων ασφαλειών.
Προκειμίνου να διευκολύ
νουμε την παροχή ρευστό
τητα», διευρύναμε σημαντι
κό τα είδη και την ποιότητα 
των εμπράγματων οσψαλη-

ιτωιλτραπεξών. προάγοντα» ιην κουσαν ή δεν 4ελατ να
ευρύτε- oouv. Apa. οι εόσημε» προειδο- 

nouiotis δεν ΠΒρίοοαν τη συ 
ΕΚΤ βρέθηκε αντιμίτω- μπερκρορό ιων «ρημροηιστωτι·

ππ με μια πρωτοφανή κρίση κών ιδρυμάτων m τσν άλλων ε- 
εμπιστοσυνης στο τραπεζικό πενδυτών. ίω» άου βρισμένα γε

σύστημα Πόσο αληθεύει γονότο πυροδό^αντην αναπό-
ότι δεν ήσασταν στ θέση φευκτή »ι>ι>οο(μογά

αξιολογήσουν και διαχειριστούν πτεμβρίουί 
αποτελεσματικά του» κινδύνου» δυνοι πληθωρισμού πορίμενι 
που συνδίοπαν με τα ηολύηλο- ανοδικοί, παρά 
κα και οδιαφανή προίόντα. η αξία uv ρυθμών οικονομική» <

Τα προειδοποιητικά μήνυμα 
το τικ ΕΚΤ και άλλων αρχών Ι!,“  
και οι συνακόλουθες συστά- νπρικέ» τροπεζε» κοι διι 
« ι ς  αγνοήθηκαν στο σύνολό 

οποδεχόμοστε από τους. Οι αγορές δεν ακόυσαν 
δεν ήθελαν να ακούσουν.

οι αλίψ,α. μστάσο. ότ

στου» ισολάγισμού» των τρα
πεζών. όταν κατέρρευσαν οι 
αγορί» TGW υποκείμενων ne

μιαματιχή» πολπική». χωρί» να 
επιβράδυνση τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα 

jv τιμών μεσοπρόθεσμα.
— Εν όψη της απειλής μιας 
βαθύτερης κρίσης στην πραγ

ματική οικονομία, μήπως 
έπρεπε να είχε μειώσει

οι ορχέ» δεν πκίβλεψαν τη οο- ριονσιακών στοιχείων.

tu ipûnrio. Επομίνω». 
δκπροπεζυαί αγορά χρήμα- 

g  το» δεν υπάρχει έλλειψη ρευ 
^τότητα» που θα μπορούσε

αναταραχή» ηαίοκβλούθηοε.
— Πσιί η χίψβτοπιοτωτικίί 
κρίση είναι Ιοοοοβαρή και 
γιατί 6ιαρκ4όαο πολύ;
-  Η ooßoftntfl κοι η Wie

ρευστότητα» των ίδιων των
BBHP—......ικανότητά ζών. Επιπλέον, το γέγονά* ότι έχει στωτιχό ούοπημα ικ____r .w
I χρηματοδοτούν την OUCO- κλονιστεί η εμπιστοσύνη άλλων ρουοαν να επηρεάσουν δύομε- 

νομία. Ταυτόχρονα, τα μέτρα που χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων νώ» τη στοθερότητά του. Πολλέΐ 
έλαβαν η ανακοίνωσαν οι κυβερ- και επενδυτών στο τραπεζικά σύ· 
νήοει» θα cvwxûoouv. όπου χρί- στημα έχει περιορίσει tu λοιπέ» 
mai απαραίτητο, την κεφαλαία- πηγέ* χρηματοδότηση» των τρα· μηση τη» αξία» 
κή θέση των τραπεζών και την ι- πεζών.Οισυνθήκε»αυτί»έχουνε- gj|jgj ousted 
κανότητά του» να χρηματοδστού- πηρεάοει δυσμενώ» την προθυμία 
νται από άλλα πηγί* τη» αγορά» των τραπεζών να χορηγουν ρευ 
για μεγαλύτερα χρονιχά διαστή στ ότητα η μία στην άλλη. Η ενί-
----  Εξάλλου εντσχύθηχαν τα σχυση τη» κεφαλαιακή» Oían» των

------- τραπεζών και η μεγαλύτερη διαφά-

ειδοποιήσο πολύ 
σπάσει η κρίση -σε μερικέ» 
nrpunuocu rupuwôTW a 
πά ένα χρόνο ενωρίτερα- Οτι 
υπήρχαν αρκποί. ολοένα
και μεγαλύτεροι κίνδυνοι ..... ........- r P I ---- ... --------------------
οδυναμίε* στο χρηματοπι- σχυτικά. Το μ^ο· των υπερβο- αγορί». Αυτό oçcttnau μεταξύ

Οι τράπεζες και άλλοι επενδυ
τές δεν μπόρεσαν να αξιολογή
σουν και να διαχειριστούν α- 
ηοτελ£βμοτικά τους κινδύνους 

στην πράξη να περκηείλουν που συνδέονταν με τα πολύ-
“ ΐ — Γ  "»»«» » '  -» '«■·*«  ηρβϊβ»™.

η ΕΚΤ ταχύτερα τα βασικά 
της επιτόκια, όπως έπρα- 
(αν η Ομοσπονδιακή Τρά
πεζα των ΗΠΛ και η Τράπε
ζα της Αγγλίας

Η χροντχή στιγμή χα 
θο» τι

τοκίων τη» κεντρική» τράπχ-
(ûs. έξάρτύνιβι βηά την
ξιολόγησή τη» σχετικά με

τραπεζικά σύ· φορί» είχαμε κρούση ___
κινδύνου άτι η υηερεκτί-

------κατοικιών κοι η διοσύνδε*’̂  :
ορισμένε» στωτικων

ηχαγορό^υποεκτίμηση άλλων, 
¡ν κινδύνωίηρίτ ξεοιιάσει η ζέ» κοι 
»Ιση, η πολιφ^ητα

jv η ταχεία άνοδο» του κό- επιδιώξεων ηολιηχή». χαθώ» χοι 
tpYOolas ονά μονάδα ηροϊ- απύ ιην αβεβαιότητα και του» κιν- 

οι ι ποΓττικί» αρχί» βοσί- άντο» που παρατηρήθηκε τα δύνου» που αντιμετωπίζει Είναι 
υπερβολικό «rus αξιολο- προηγούμενα τρίμηνα -παρά την προφονέ» άτι δεν μπορούμε να 

εξαοθένηοη τη» οικονομική» προβλίψουμε το μέλλον με ßcßaW-
τναν από δρασιηριάτητο»-

εταιρείε» μέτρηση» τη» πισταλη- μπορούσε να επηρεάσει δύομε- πρόθεσμων προοπτικών τη» οικο-
_______ JB P JH P f ll__. _ Sp B i i  πτική» ικανότητα». Οι αξκΑογή- νώ» την εξέλιξη των τιμών σε με- νομία» oc περιόδου» αναταραχή»

υπερβάλλουσα πιστωτι- ρε* oyopfs χ* οιίδιάφορε» χώ· ση» αυτί» αποδείχθηκαν ανεπαρ- οοπρόθεομο ορίζοντα Πράγματι, είναι εξαιρετικά

συστήματα εγγύηση» — 
θέσεων, τα οποία προστατεύουν 
άμεσα τα νοικοκυριά και ταυ* άλ
λου» καταθέτη. Συνεπώ». τα μί 
τρο που έχουν ήδη ληφθεί από 
tu κυβερνήσει την ΒΚΤ κοι tu 
rúvucís κεντριχέ* τράπεζ». χα
θώ» και η δέσμευσή του» να κά-

•  νουν ό,τι χρειάζεται για να διοφυ- 
λαχθεί η χρηματοπιστωτική στα
θερότητα. έγγυώντοι την οοφά- 
ληο του τραπεζικού συστήματο» 
τη» Ζώνη* του Ευρώ. Βεβοίω». ο» 
ίδιε* οι τροπεζε» διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο και οφείλουν να συμ
βάλουν στην ενδυνάμωση τη* 
σταθερότητα* κοι <πη σωστή λει
τουργία του χρηματοπιστωτικού
συστήματο».-Ομως, παρά την παροχή

ρευστότητας από την ΒΚΤ και 
τη μείωση των επιτοκίων της 
Τράπεζας, η διατραπεζική αγο
ρά χρήματος δεν λειτουργεί ι
κανοποιητικό Τα επιτόκια 
EURIBOR εξακολουθούν να 
βρίσκονται πολύ υψηλότερα 
από το βασικά επιτόκιο τπς 
ΕΚΤ Πότε μπορούμε να ανσ 
μένουμε την αποκατάσταση

κή επέκταση, η υψηλή κοι αυξα- ρε» σε ένα ^ββλον υιιερβόλ- 
νόμενη δανειακή εξάρτηση των λουσα» δαν^Μ εξάρτηση», η 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατάρρευσή, βάοωση μεγά 
και η ηολυπλ-οκότητα των νέων λων τραπι^ και η οη· 

τα όσον οφορά την αξία του ε- δομημένων πιστωτικών προίό- μαντική επ^^φη τη* παγκό- 
ντων ενείχαν κινδύνου* και ση- σμια» o«oijj¡|¿¿nYoúv την α- 
ματοδσιούσαν άμετρη συμηερι- πώλεια και, γένι-

—  χρηματοπιστωτικέ* ο- κότερα, τ ο # ^  και τη διάρ-

V έκθεσή
ίου» σε κινδύνου» τη» αγορά» και 
ιε πιστωτικού» κινδύνου» θ<ι ηρέ· . . 
ιη να «ηιμβάλουν στην αύξηση γοpis. Οι εξελίξεω αυτί»

ι επιδεινώθηκαν ο 
Οήχε» στην αγορά.

— τους τελευταίους μήνες οι 
κίνδυνοι πληθωρισμού υπο
χώρησαν απότομα δίνοντας 
τη θέση τους σε ανησυχίες 
για αποπληθωρισμό. Μήπως 
η ΕΚΤ άργησε να μειώσει τα 
βασικά της επιτόκια κοι το ί·

Δεν υπάρχει στον ορίζοντα ορατός κ ίν ^ ^  αποπληθωρισμού

— Οταν λέτε ότι οι κίνδυνοι διατόρα 
ξης τπς σταθερότητας των τιμών πα
ρουσιάζουν καθοδική τόση, εννοείτε 
ότι ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος α 
ποπληθωριομού;

ενδέχεται νο βώσε. ι*α ταχεία ofK*¿k 
on του ηληθωριομού. Ομως ιαν α^Μ : 
μια τέτοιο εξέλιξα ονομενετοι ότι «jVT 
βραχύβα «οι επομένως δεν θι

των ημών μεκυνετοι συνεχώς, δηλαδή ότι ο 
ρυθμός πληθωρισμού είναι αρνητικός για μο
κρό χρονική περίοδο. Δεν υπάρχει στον opÉ

ι Ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 200 
ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Ζώνη 
του Ευρώ μπορεί νο σημειώσει σημαντική ..... , .
και απότομη πτώοη για σύντομο χρονικό διό- ρός εργοαίας στη Ζώνη 
στημα. λόγω των επιδράσεων της εξέλιξης 
των ημών του πετρελαίου 
εμπορευμάτων στο ηαρ<λθόν κοι στο μέλλον.
Επομένως, η οικονομία της Ζώνης του Ευρώ

. συ κστογροφά- 
μενου πληθωρισμού, εινο. σταθερές γύρω 
στο 2%. Τρίτον, στόχος της νομίσματος no- 
λιυκής της ΕΚΤ εήοι π στοθερότητο ιων ττ 
U«v, η οποία ορίζεται ποσοτικό ως ρυθμός 
πληθωρισμού χαμηλότερος, αλλά πλησίον του

....... 2%. Δεν θέλουμε πληθωρισμό άνω του 2%,
αποπληθωρισμού δε ν ( άλλο επίσης δεν θα εηπρέψουμι >------—
r..AÉ,u π/νΐΐηι λήνοι vin um·. .λ imv».

— Ορισμένοι οικονομολόγοι, ̂  i
Of.uvulv Ατι η ηιη/ΛΠΩίκΛ <«ιν. ItA'

-  Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιο τοι>ζ
---------- θεωρ^^ή-πουργώ

. ________  θ Ευρ,
εναν υψηλό βοθμόοδρονε.0, ,

άλλων βοσιχών ψιος χστο τον κοθοριομο των J
μ«σθων Εκομότοι «» ο μέοος 
6ου των «Λομοσακιύν μκιθων

Ι όηω* ανοφέρατε, η εκτίμηση των τικέ» οξιολογήοετ* των Μοφάρυν 
I κινδύνων πληθωρισμού μεταβλή- κεντρικών τραπεζών δεν είναι πα- 
[ θηκε απότομα και αιπά συνέβη νομοιότυηέ» και δεν πρέπει να α- 
στη ορχέ» Οκτωβρίου 2008. Η ναμένπα άτι θα είναι ίδιε» για 
κλιμάκωση τη» χρηματοηκπωτι· διάφορου* λόγου»: η ιεράρχηση 

j κή» αναταραχή» που ακολούθησε των στόχων πολπική* διοφερο, οι 
την πτώχευση τη» Lehman αρχιχέ» οικονομικέ» και νόμισμα- 
Brother* rixe δυσμενιί» επιδρά- τιχί» συνθήκε» διαφέρουν οπό χώ- 

j ocu σε ορισμένο μεγάλα χρήμα· ρα οε χώρα, ο τρόπο» λειτουργία» 
τοπκπωτικά ιδρύματα στην Ευ- και η δυναμική των οικονομιών ε- 
ρώπη και «nu ΗΠΑ και κλόνισε nions διαφέρουν, επειδή οι κατα- 
σημαντικά την εμπιστοσύνη στο ναλωτέ» και οι emxnphocu ου- λ 
τροαιζικό σύστημα παγχοσμίω*. μπερίφίρονται με διοφορετιχό “

τρόπο και επειδή τα θεσμυιά ή 
u χρηματοπιστωτι- διαρθρωτικό χαραχτηριοτικά των 

κί» αγορέ», οι περαιτέρω ενδεί- αγορω\· είναι διοφορπικά 
ξετ» ότι η οικονομική δραστήρια- Οσον οφορά το μέλλον, οι κίν- 
τητο θα ήταν ασθενέστερη από δυνοι διατάραξη» τη» σταθερά- 
ό,τι αναμενάταν, η μεγάλη κάμψη τητα» των τιμών φαίνεται να εί- 
των τιμών του ππρελοίου και η ναι ισορροπημένοι, αλλά ινδέχε- 
υποχώρηση των πληθωρκτηχών ται να παρουσιάσουν καθοδική 
προσδοκιών, άλα aints οι εξέλί- τάση. Εάν αυτή η εκτίμηση οη· 
ξεω κατέδειξαν σαφώ» άτι περιο- βεβαιωθεί, tou ενδείκνυται πε- 
ρίστηκον οι πληθωριστικοί κίνδυ- ραιτέρω χαλάρωση τη» νομισμα- 
vot Ευνεπώ». η ΕΚΤ μείωσε τα χιχή» πολιτική», θα αξιολογή- 
βασικά επιτόκια στι» 8 Οκτωβρί- σουμε προσεκτικά την οικονομι- 
ου. πριν από την προγραμματι- κή και νομισματική κατάσταση 
σμένη συνεδρίαση του Διουαιτι- και tu προοπτικέ* για τη σταθε 
χού Συμβουλίου, στο πλαίσιο συ- ράτητα των τιμών με βάση τα τε

ι*αλσ«ρο, αλλά πλησίον του 2*

χιονισμένων ενεργειών . 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 
ΗΠΑ και άλλα κεντριχέ* τράπε
ζα. Είχαμε άλα κσταλήξει στο ί-

λευταία διαθέσιμα στοιχεία, άλ
λα πληροφορίε» και τη συνολι
κή αξιολόγηση κινδύνων που 
διενεργούμε.
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Με ευρεσιτεχνία made in Greece η μείωση της ανεργίας
ΤΑ  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  stage, οι επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ για δημιουργία αυτοαπασχόλησης και η παραοικονομία εξηγούν το φαινόμενο τη ς πτώ σης

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

<α'Ρ*οη ο
ονίργον παρουσιάζει «Ιωση σι
Unva >VV4IW>,
*α»Οέθηκαν ούτε ...___ ___ __ ____
για το γ· ιριμήνο του 2008 Διαπιστώνεται ότι 

Κ’’.1" ui°o ποσοστό ανεργία; στη χώρο μηώθη-
*'· Kt «ΓΙΟ 7.2%, tvavri 7.9 

»<ο διάστημα του 2007.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι εύλσ 

εξηγείται η μείωση του ποσοστού ανι 
Υ·α* όταν η ελληνικό οικονομία όχι μόνο ί 
δημιουργεί vies Otocis εργασίαν, αντιθέτ*... 
ανΌμπωπΙίιτ προβλήματα πολύ σοβαρόηρα ptast (stage) 
Κι από μια ενδεχόμενη ύφεση;

Η απάντηση σε οιπό το ερώτημα δεν 
pel να είναι μονοσήμαντη. Το ποσοστό \
VctQI όχι γιατί έχει προηγηθεί κάποια σ

Η πτώση του ποσοστού ανεργία; οφείλεται 
στ ου; εξή; λόγου;:

ι: με ε- ο. Στην αύξηση των ευέλικτων, ανασφάλι· 
ϊ; των στων και χαμηλό ομειβόμενων μορφών οπα
ία τρί- σχόληση;. κυρίω; στον δημόσιο τομέα με την

γενιέ; του 400 ευρώ είναι απόροια αυτή; 1986- Το 1 98?mi Επιδοτούμενοι έφτασαν

,ην οηοΐ^ομηχον,, QTOKaíoúvtvt!
■φΟΙνουοε*. m m nt, -------------------------
ρΛοηι6ίνίι*ηναν.0 ^  aOTxù- ΤΟ, Ο,αν κλΜνο o xúKtos ,00 1ί 
pfs χαμηλού ΕΟνασιακ̂ ·, ίύοιουΐ w  Ανοια- νων μεταναστών η pos τιτ ΗΠΛ. '  

Í ? "«»το. 1.100επιχείρηση το

εργασία;. Η έλλειψη αυτή αρχίξη να γίνε πηρεσία απασχόληση; 
ιαι ορατή ήδη από τα τέλη τη; δεκαετία; του συναίνεση *' '

Ελλή-

πραγματικότητα; σ . .
, Μόνο που στην Ελλάδα η δημιουργία ευ- 

αντίστοιχο χρονν έλικτων θέσεων δεν έχει καμία σχέση με την 
ευελιξία τη; Βρετανία;, τη; Ιρλανδία; η τη 

πει είναι εύλογο, flexlcurity τη; Aavlos. Προωθήθηκε από το 
κρότο; το οποίο ω; εργοδότη; έκανε ευρύτα
τη χρήση των συγχρηματοδοτούμενων προ
γραμμάτων «απόχτηση; εργασιακή; εμπεν 

. „ . .  πλήρη ογοχή των κοινο
τικών Διευθύνσεων. Περισσότερε; από 80 000 
θέσε« εργασία; καλυφθηχαν στη δημόσια δι
οίκηση από νεαρά παιδιά που εντάχθηκαν σε 
ανάλογο προγράμματα την τελευταία πενταε-

Το μέσο ποσοοτό ανεργίας 
στη χωρά μεΙώ6η„  ^  7 ,2% 
το γ τρίμηνο του 2008, έναντι 
7,9% το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 2007.

26.760 νέοι. Το 65%. δηλαδή 17.372 άτομα, εί- εντάχθηκαν και νέοι επίστήμονε;. Μάλιστι 
χε προσωρινή απασχόληση. Από αυτοί»; το σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση το. 

οδηγούν στην ιιρόβλεψη ότι ακόμη 53%. δηλαδή οι 9 200. είχε συμβάσειε διάρκει- ΟΑΕΔ. την κρίσιμη διετίο 2009-2010 θα επιδο-

Καναδά, το Βέλγιο. Μάλιστα, σύμφω
να με κάποιου; αναλυτέ;, η άνθηση τη; αγο
ρά; εργασία; μετά τη μεταπολίτευση οφείλε
ται στα κενά που προκάλεσε η μοζιχή μετα
νάστευση των Ελλήνων.

Σήμερα η αυτοαποσχόληση -μέσω των 
συμβάσεων έργου- υποκρύπτει μισθωτή ερ
γασία, αλλά δεν
πο δομικό στοιχ._______
γασία;. Σύμφωνα και με πρόσφατη έκθεση 
τη; Ευρωπαϊκή; Επιτροπή;, το 40.7% του σι 
νόλου των εργαζομένων στην Ελλάδα αυτοί 
πασχολεϊται. Ποσοστό που κατατάσσει τη 
Ελλάδα στη δεύτερη θέση των 27 τη; Ε.Ε., μ 
τά τη Ρουμανία, όταν το αντίστοιχο μέσο π< 
σοστό για την Ε.Ε. ήταν 16.6% το 2006.

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγρόμμαι 
του ΟΑΕΔ και των άλλων κρατικών * 

επιδότησαν

διανομή των κονδι
Παραοικονομία

Το ποσοστό ανεργία; στην !

Οσοι δηλώνουν απασχολούμενοι στι; έρευ
ε; εργατικού δυναμικού τη; ΕΣΥΕ δεν ση- 
αΐνει ότι εργάζονται στη νόμιμη αγορά με ι 
ια σχετική κανονικότητα. Αλλωστε, ο ορι- 

ι αποτελεί ένα ιδιότυ- σμό; του ανέργου που χρησιμοποιείται και 
εγχώρια; αγορά; ερ- διεθνώ; και από την ΕΣΥΕ προκαλεί έντονο 

σκεπτυησμό. ιδιαίτερα σε μια χώρα με διευ- 
ρυμένη παραοικονομία, όπω; η Ελλαδα. Π« 
είναι, λοιπόν, ο άνεργο; ι* 
στι; έρευνεί;

Σύμφωνα με τον ορισμό και τη; ΕΣΥΕ. ά
νεργο; είναι αυτό; «που δεν εργάστηκε ούτε 
μία ώρα την εβδομάδα (αναφορά; τη; έρευ- 
vas), αυτό; που επιθυμεί να βρει εργασία α
ναζητεί εργασία και είναι διατεθειμένο; να ο-

ιαση ιη; αυτοαπα- πασχοληθεί·.

Λ) καταγράφεται

j>v απολύσεων και as από 7 έω; 12 μήνε;. 
απώλεια; θέσεων πλήρου; απασχόληση;, δεν 
Είναι απίθανο να συνεχιστεί η πτώση του πο
σοστού ανεργία; τουλάχιστον το πρώτο εξά-

Ελευθέροι επογγελμοτίες
■»V15 000 ευρώ περίπου ρατηθούν με το ποσό τα. tww ...κ. 

6.000 νέοι επιστήμονε; (Aucias έω; και ί 
- · για να στήσουν τη δυαι του; ατομική επ

IV ερωτηθέντων σε μια σειρά tf

ποσοστού ανερ χείρηση ω; γιατροί. φαρμακοποιοί. κ-

βτήγοοία*. οι κρατικέ; παρεμβάσει; για την αύ· 
^οση  τη; επισφαλού; εργασία;, η εχτεταμένη 

παραοικονομία, αλλά και ο στατιστικό; ορι
σμό; του ανέργου φωτίζουν την απάντηση.

ή; αγορά; γία; συμβάλλουν οι επιδοτήσει; του ΟΑΕΔ για τροι, δικηγόροι, μηχανικοί.

που emoomoav mv com,,»,, . . . . ---------- -------------  -  »«Ρ'ΒΜ πυοοδ,oíWOS
oxôMwns σ,ον ,ρπογτνη ,ουία one ttoav  ορ,ΟοοΟ ,uv ovípyuv ηροκύπτη οπό

I Φόρμαχο για να αντιμπωπκποΟν πρόοκα,· ν, fions ,„·------- π . „π,....
,η Ο, mini,Inns και από το δαπερο κύμα α- τάστων κ, 
νοδιαρΟρώοτον που συνττ«στιυίτ από τα μί- 

is του ·90 με τι; ιδιωιικοποιή- 
ην κατεύθυνση, ο ΟΑΕΔ μετα-

... δημιουργία αυτοαπασχόληση;, βραχυχρό- Στην πράξη, η εκτετομένη επιδότηση __ _______ _________
vías διάρκεια;. Οι επιδοτήσει; των ελεύθερων αυτοαπασχόληση; χάβε ε16ου$ μικρή; δρα- μηλή διεισδυηκότητά 
επαγγελματιών ξεκίνησαν το 1986 ω; Οερα- στηριότητα; βοήθησε σιην απορρόφηση των 
πεία στη μαζική ανεργία που προκλήθηχε από κραδασμών από την έλλειψη θέσεων μισθω-

_  β .. ............................................... η; αγορά; εργασία;. Δηλαδή, αυτό; που ano-
^ρόππκτ στ φάρΤα δΐπαιτραΥυαπτ προγραμ- οκοίτπα, „io ώρα τπν 
υιιιι.is Γι vovós που τίπγτ, tv μίρη κα, ,η χα· αγορό ή μία πμίρο στπν παραοικονομία te ,

Νέοι και γυναίκες πλήττονται περισσότερο Η απασχόληση των νέων μέχρι 29 c

Στη» Ελλαδα η
ρίω; ανεργία vi 
via ανέργων. A

i» απασχολούμενο;.

¿V, 200 7
Και το 4ύο φύλο Α,δρ,ς
1.967.799 1. .100 958.699

Ολό-
. ον μέσο στατιστικ 

δείκτη ανεπορκή στην αποτύπωση 
του πραγματικού προβλήματο;. 
Επί παραδείγματι. το δεύτερο τρί
μηνο του 2007 το μέσο ποσοστό 
των ανέργων στη χώρα ήταν 8.1%. 
αλλά η ανεργία στου; νέου; ηλι
κία; μέχρι 29 ετών έφτασε το 
16.9%. Δηλαδή, ήταν διπλάσιο από 
τη στατιστική αποτύπωσή Tns στο 
σύνολο Tns χώρα;. Μάλιστα, στ» 
νέε; γυναίκι; το ποσοστό ανεργία; 
«έτρεχε» με 23.6%! Enlons, υπάρ
χει ενα; «σκληρό;· πυρήνα; μα
κροχρόνια; ανεργία; άνω των 12 
μηνών. Σε αυτόν εντάσσεται το 
52,2% του συνόλου των ανέργων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ένα 
χρόνο που πέρασε, παρ' ότι εντό-

θηκαν τα προγράμματα κατάρτι
ση; και «εργασιακή; εμπειρία;», το 
ποσοστό ανεργία;

πρωτεία διατηρούν οι νέοι και στη 
μακροχρόνια ανεργία. Ετσι, το 

47.8% των ανθρώ 
-  · που βρέθηκαν

* αγο-
καταγραφηκε Το δεύτερο  τρίμη- ρά; εργασία; 

στο 15,6% το τρίτο o n m  τα οότερο από 1 χρόνο
τρίμηνο του 2008. 0 του * υ υ /  το παραμένουν άνερ

Γχίζει όμω; να μέσο ΠΟΟΟστό ίω ν  YOL Ενα; ακόμη δεί-
α νέργω ν στη «ώραπαραμένει σχεδόν 

διπλάσιο από το μέ
σο ποσοστό για το 
σύνολο τη; χώρα; 
(7.2%). Enlons. η α
νεργία στι; νέε; γυ· 
ναίκε; μέχρι 29 ετών 
συνεχίζει να «τρέ
χει» με πολύ υψηλό

Ταυτοχρόνω;. πε
ρισσότεροι από του; μισού; ονέρ- γασία;. οι 3 
vous (57,6%) είναι νέοι, ενώ τα ίδια σχολούνται

ήταν 8,1%, αλλά 
η ανεργία στους 
νέους ηλικίας μέ 
χρ. 29 ετών έφτα
σε ΤΟ 16,9%. νέργων είναι νέοι.

ι έχουν εργαστεί 
στο παρελθόν», απο- 
δεικνύει τη μεγάλη 
περιοδικότητα του 
προβλήματο; στη 

γενιά, αφού

οτου; πέντε εργάζεται μι σύμβα
ση προσωρινή; απασχόληση;. 
Σχεδόν tvas στου; τρει; εργοζό- 
μενοι« μτ μερική απασχόληση εί
ναι νέο;. Δηλαδή αποτελούν το 
27% των μερικώ; απασχολουμέ- 
νων στη χώρο.

Η ιΑειοψηφίο των νέων ανθρώ
πων που έχουν μία απασχόληση 
εργάζονται στον τομέα των υπηρε
σιών. Εκεί απορροφούνται οι 7 
στου; ίο νέου;, χαθώ; και το 85% 
των απασχολούμενων νέων γυναι
κών. Αντιθέτω;. στον δευτερογενή 
τομέα αναλογεί ένα; νέο; σε κάθε 
τέσσερα νέε; προσλήψε«.

Οι νέοι συμμετέχουν με διπλάσια 
αναλογία στα -χαμηλά- εισοδημα
τικά κλιμάκια (μέχρι 750 ευρώ ανα
λογούν δε στο 40% των μισθωτών 
που αίκίΒονται με μηνιαίο μισθό 
μικρότερο των 750 ευρώ).

Ποσοστό ουμμετοιΓκ: (% πληθυσμού των νέων)
Σύνολο οηοοχολουμίνων
Ποσοστό οηοσχόληοΓΚ (% πληθυσμού των νέων)

(% συνόλου των νέων οησσχολουμένων)
Μισθωτοί (% συνόλου τω
Προσωρινό οηοσχόλοση

uv οησσχολουμένων)

28 250 43.063 >

633.254 374.247 289.007
129 438 66.431

593.265 298.584
69.0 58.1

175.455 68.701

Ανεργοι νέοι (% του συνόλου των νέων ανέργων) 
Μσκροχρόνιο ανεργία (% του συνόλου των νέων ανέργων)

74.396 31.990

294 681 
85.1

106.75* ¡

54.287 ϊ 
42.401.

Στη δίνη πολιτικής αβεβαιότητας και κρίσης 
οι αποκρατικοποιήσεις ΟΑ και ΟΑΘ

Το ασταθές πολιτικό σκηνικό και η 
διεθνή; κρίση προκαλούν σοβαρά 
προβλήματα και στο πρόγραμμα α- 
ποκρατικοποιήσεων. τα οποία ανα- 
δείχθηχαν με το ναυάγιο τη; συμφω
νία; Hutchl;on · ΟΑΘ και με το κα
τώτερο των προσδοκιών ενδιαφέρον 
των επενδυτών για την Ολυμπιακή.

Ρ.κτό; του γεγονότα; ότι η αεροπο
ρική αγορά δεγ διέρχποί την καλύ
τερη περίοδό tns. η οριακή κοινο
βουλευτική πλειοψηψία. η κοινωνι
κή αναταραχή και η όξυνση xns πο
λιτική; αντιπαράθεση; αποτελούν 
συστατικά στοιχείο τη; απόφαση; 
των μεγάλων αερομεταφορέων -ε- 
ν^ό; κοι εχτό; Ευρώπη;· να μη διεκ- 
δικάσουν την Ολυμπιακή.

Η αμηχανία aou ηροχόλιαι το ό· 
νο,γμο ,η , Matas στην κυρ,ανηοη 
ή,αν ,μφανή,. κοθώϊ απούσιαζαν η· 
,ι,ρο ονομα,ο ό,,ω, η Qsur Alrwsys 
και η Iberia. Ε,ο,. κα, γ,α να αποφύ· 
γει νέε; περιπέτειε; με την Κομι- 
οιόν. η κυβέρνηση θα πρέπει να επι- 
λέξει μαοξύ των ενδιαφερομένων 
που πέρασαν στην τρίτη φάση και 
8α υποβάλουν ιιροοψορέ; tos τ« 30 
Ιανουαρίου.

Ενδιαφέρον κοι για τ» τρει; εται- 
êlcs (πτητικό έργο, επίγεια εξυπη

ρέτηση. τεχνική βάση) έχουν υπο
βάλλει συνολικά τρίο σχήματα.
■ Eurocorp JV: Πρόκειται για επεν
δυτικό σχήμα με συμμετοχή τη; γαλ- 
*ícás αεροπορική; εταιρεία; (Air 
Meólterranee). ίου Ομίλου Βερνίκου 
kqi διεθνών επενδυτών. Η Air 
HedítcrTance ιδρύθηκε το 1997. 
δραστηριοποιείται στι; ητήσει; 
*0ρτερ κυι έχει 9 αεροσκάφη. 
•Ομιλος Foud Al Ghaulm: Ομιλο; ι 
W i« v  από to Κουβέιτ ο οποίο; έ· 
•ϊσιην ιδιοκτησία του την αερο.ιο- 

εταιρεία τζετ G*ln)et. με έδρα 
«  Αθήνα. Στον Ομιλο ανήκουν ε·
^¿cíts κατασκευαστικέ;, πετρελαί- 
-Ι.,ουρ,σμού. vautAlüS. ,ηλτπμίο,. 
«¿v.snw óututíss-'l 
'  ICP Capital Port»·'·
% ^ S  (,πη,,κύ κομμά,,): H PCP 
a E ü  Partners ,,ou to ,  ενδμμριρ· 
^ ta ,  YW ,ην Π0*Λ, toytMS rfu 
Sim ons αλλά w» ' nv «uvuoi W- 
1 «  »pcavutOs nirvOwiucOs ol- 
>  Mtow >ns etc,pelos o orixns 
S tó u r Bin Zayed Al Nals-jm. μί-

los ,ns ßooAucns οικογζν,κΜ ïou 
Αμπού Ντάμπι, επένδυσε πάνω από 
3.5 6»σ. δολάρια στην Barclays, απο· 
κτώντα; ποσοστό τη; τάξεωε του 
16%. τον περασμένο Οκτώβριο. Για 
την Πάνθεον (εταιρεία που θα διαχει
ρίζεται το πτηηχό κομμάτι του Ομί
λου Tns Ολυμπιακή;) έχει συμπράξει 
με την Etihad Airways, στην οποία η 
κυβέρνηση φαίνεται όη έχει εναπο- 
Οέσει μεγάλο μέρος των ελπίδων τη; 
για την επιτυχή έκβαση του διαγωνι
σμού. Η Etihad Airways είναι η κρα
τική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβι
κών Εμιράτων με έδρα το Abu Dhabi. 
Ιδρύθηκε το 2003. διαθέτει 37 αερο
σκάφη (σιην πλειονότητά του; 
Airbus) και εχτελεϊ ηχήσει; σε 44 
ιιροορισμού;.

Αποκλειστικά για την Πάνθεον εν
διαφέρον έχουν εκδηλώσει συνολικά 
άλλε; τέσσερι; ετοιρείε;:
■ Athens Airway; Sky One: Η ΛΑ 
δεν διαθέτει ακόμη άδεια ηχητική; 
εκμετάλλευση;, ενώ παρέλαβε πριν 
από λίγε; ημέρε; το πρώτο εκ των 
πέντε αεροσκαφών (Embraerl45) 
που έχει παραγγείλει. Ιδρύθηκε crus 
αρχέ; του έτους, διαθέτει μετοχικά 
κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ. Στόχο; τη; 
είναι η εκτέλεση πτήσεων εσωτερι
κού οπό τον Ιανουάριο του 2009 Η 
Sky One είναι αμερικανική εταιρεία 
που πραγματοποιεί ναυλωμένε; ιπή- 
σει; με ιόρυτέ; του; Γκρεγχ πόνοον 
και Χένρι Λάφλιν.
■ Chryilvr Aviotlon: Ιδιωτική εται
ρεία ναύλωοη; αεροσκαφών κοι 
πτήσεων τσάρτερ με έδρα την Καλι- 
Φόρνια. Ιδιοκτήτη; τη; ο Ελληνοα- 
μερικανό; επιχειρηματία; Σ. Ράπη; 
που έχει και στο παρελθόν αποπει
ραθεί να αποκτήσει την Ολυμπιακή.
■ Klotch * Ce: διεθνέ; επενδυτικό 
fund του Λονδίνου, που είχε ενδια- 
ψερθεί και κατά την αντίστοιχη ιιρο 
σπάθεια του 2005.
■ SkyEuropc: Ακόμη μία αεροπορική 
εταιρεία χαμηλού κύστου; που δρα
στηριοποιείται κυρίω; σιην Κεντρι
κή Ευρώιιη. με έδρα την Μπρατιολά- 
βα ins Σλοβακία;.

Συνολικά επτά συμμετοχές συγκε
ντρώνει και η εταιρεία επίγεια; εξυ
πηρέτηση;
■ Goldair Αναμενόμενη ήταν η συμ
μέτοχη ins ελληνική; Goldair καθώ; 
και τη; Swissport ισπανικών συμφε
ρόντων που δραστηριοποιείται στον 
χώρο τη; επίγειο; εξυπηρέτηση;.

■ Hellenic Cargo Group: αποτελεί
consortium που υποστηρίζεται από 
την Alls Global χαι την Antrans Group.
■ Ρ4Ρ Private Bonk: επενδυτική τρά
πεζα με έδρα την Ελβετία

Ελπίδες »ια Cosco
Προβληματισμένο αλλά και υπο

χρεωμένο να δώσει πεισηχέ; απα
ντήσει; για την αποτυχία υλοποίη
ση; μια; στρατηγική; επιλογή; ins 
κυβέρνηση; από την οποία θα προέ- 
κυιπαν ιιολλαιιλά οφέλη τόσο για το 
Δημόσιο όσο και για την τοπική οι
κονομία ins Θεσσαλονίκη; βρίσκει 
το υπουργείο Εμπορική; Ναυτιλία; 
(YEN) η επόμενη ημέρα μετά την α- .  
πόσυροη ins HuichUon. J

Την ίδια στιγμή, πληροψορίε; α\·α- 
Φέρουν ότι παραμένει εν ισχύι το εν
διαφέρον xns κινεζική; εταιρεία; 
Cosco για το λιμάνι ms θεσοαλονίχη;. 
η οποία στον διαγωνισμό, είχε προ
σφέρει 131.9 εχατ. ευρώ και βρέθηκε 
στην δεύτερη θέση μετά τη Hutchison 
που προο έφερε 419,5 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν όη η 
Hutchison, εκ των υστέρων, θεώρησε 
πολύ υψηλό το προσφερόμενο τίμημα 
για το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων 
(ΣΕΜΠΟ) ins θεσοαλονίχη; καθω; 
λόγω ms οικονομική; κρίση; πολλέ; 
εταίρε les διακίνηση; εμπορευματοκι
βωτίων προχώρησαν σε μείωση του ό
γκου των μεταφορών. Ωστόσο, το γε- 
νονόs Oil μόλι; πριν από λίγε; ημέ
ρε;. η Hutchiron, υπέγραψε την εκ
μετάλλευση του Σταθμού εμπορευμα
τοκιβωτίων Free Port του λιμένα τη; 
Στοκχόλμη;, γτα 25 χρόνια, ύστερα ο- 
πό συμφωνία στην οποία κατέληξε μί 
τον Οργανισμό Λιμένα Στοκχόλμη;, υ
ποδεικνύει ότι ενδεχομένως να υπήρ
χαν και άλλοι λόγοι που την ώθησαν 
νααποουρθΛ

Κπιοήμωβ λέγεται όη η Hutchison, 
μεσούση; Tns οικονομική; κρίση;, 
δεν κατάφερε να βρει χρηματοδότη
ση με του; όρου; που επιθυμούσε ή 
(κάποιοι τη; είχαν υποσχεθεΐ) και για 
τον λόγο αυτό αποσύρθηχε...

Από mv όλλη, όμω;. πλευρά πληρο
φορία αναφέρουν όη το τελευταίο 
διάστημα. Φέρεται, να υπήρχαν δ*ο- 
φωνίε; και μεταξύ των εταιρειών που 
αποτελούσαν mv κοινοπραξία, υπό τη 
Hutchiron, που διεκδίκησε το ΣΕΜΠΟ 
αηη θεσοαλονίχη. Στην κοινοπραξία 
συμμετείχαν και ot ελληνικέ; εταιρεία 
Alapls ΑΒΕΕ και ΛΥΔ AJL
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Πώς αξιολογούν οι τράπεζες τους δανειολήπτες
ΟΙ ΑΣΥΝΕΠΕΙΣ έχουν α υξη μ ένες  π ιθανότη τες  υπ οτροπ ής  -  Μ ιλάει <^η ν  *Κ» ο  π ρόεδρος τη ς  «ΤειρεοΙας>

Της Ευγενιαζ TznrrzH μηνών. Προχωρώντα* ένα ρήμα παραπέ- να ποραβλέψουν · ^  γύπηχε. Το πρόβλημα παραμένει και ή
ρα. επιχειρεί τη μέτρηση με ακρίβεια του εξόφληση» μια» meaváuwf,  „VWaoi‘ ιιλώ'  οιιοκρύπτεται. κουκουλώνεται. με
βαθμού τη» αθέτηση» μια» υποχρέωση» του* τρο* “nv° tS utü νο κβταν^»^' WOq,° οποχίλ*°ΐ« «ύξηση ιων tm  

υπτων επιτα- Σύμφωνα λοιπόν με τα συμπεράσματα θει η  άλλο *°ν^ύτερη a** η και συνακολουθώ» του κόστου*
εμπειρία, θα των αναλύσεων, ένα* καταναλωτή» που έ· σύμβαση voyo ̂ ^ Σ ύ μ -  Αυτό μοιραία θα οδηγήσει σε ανόσχεση

χει nópei τέσσερα δόνεια ή πιστωτικέ» φωνα r’,‘
κόρτε*, έχει 11.2% πιθανότητα

Αυξημένες πιθανότητε* υποτροπή» 
ένα» στου* δύο εκδότε» ακαλύπτων 
Υών. κοθώ*. σύμφωνα . .
υπάρξει ασυνεπή» και δεύτερη φορά, 
δείχνουν οι αναλύσει» τη» ·Τειρεσία» · 
εταιρεία» που συγκεντρώνει τα στοιχεία περήμερο» για περισσότερο από 
Υ»α τι» ακάλυπτε» ετπταγέ» και τι» απληρώ- 
ε» συναλλαγματικέ» κάθε μήνα.
ρτοξεύθηκαν ι ά 161% τ(

ενω εάν εχει πάρε, εξ, δάνεια, η π,θα- είναι α ν ε κ τ ή ,  η θ α ν ^ Χ ™  
ητα υπερβαίνει το 15%. Αυξημένε* εΐ- σχετιχάοσφθλή»εθνη ^ ̂ ^ηταοθετη-

' Νοέμβριο, ναι επίση» οι πιθανότητε» καθυστερήσεων

τη» μείωση» των επιτοκίων χορηγήσεων ή 
‘μη και στην αύξησή του», αλλά κα 

δημιουργία νέα» γενιά» υπερχρεωμέ 
νοικοκυριών, για την οποία πιθανό- 

3 θα υπαρξουν και πάλι διαμαρτυρίε» 
ύ η αιτία θα έχει ξεχαστεί«. Αλλωστε 

ιιρισμό» ότι η ελαστικοποίησι

jv οποίων, όπω» εξηγεί ο πρόεδρο» με παλλέ* τράπεζε». Ετσι, όσο αυξάνει
τη» «Τειρεσία»· κ. Γιάννη» Μουργελα» με 
πάει πολλά χρόνια πίσω, εππρέποντα» α- 
σφαλεί» εκτιμήσει» για τη ρευστότητα τη» 
αγορά», δείχνουν ou. εάν

η» tits δεν υπερβαίνει το 2.5%.
Σημειώνεται & n j o ou i  «.auoumjuouioh των 

Κινδύνων (ΣΣΚ)· αΓΙ:,καλε'ται η κριτηρίων τήρηση» των πληροφοριών θα 
τ* ν ,Ι0Οοχη οδηγήσει σε αύξηση των χορηγήσεων, ό- 

; επισημαίνει ο πρόεδρο» του -Τειρε 
·. δεν ευσταθεί και είναι πολλοπλώ»

». λίστο. ti

γή. ο εκδότη» τη» έχει πά- — ,
vu atiú 53% πιθανότητα να ° « °  π ερ ισ σ ότερα  
μην εκπληρώσει επόμενη 6ÓVCIO έχ ε ι λ ά β ε ι 
οικονομική του υποχρέω- , .
ση. Ο εμπλουτισμό* τη* (Ιό- Καταναλωτής,
ση» δεδομένων τη» -Τειρέ τόσο π ερ ισ σ ό τερ ες  
σία»> και με στοιχεία για τα .  . ,
αιεναο,,κο ,<ι, «ο,ονα,ο π ιθ α ν ό τη τες  έχ ε ι νο  
.1X0 οανπα. χαθώ, και γτο χα θ υ σ τερ π σ ε ι τη ν

ρ . .  ,
τρέπει τη διεξαγωγή ανά- εξόφληση των αντί
λογων συμπερασμάτων και (ποιχω ν δόσεω ν για νότηχο οβ*™°η* προσεγ- 
για του» δανειολήπτε» και γίζέι το 20%.
η στατιστική ανάλυση αυ χρονικό διάστημά θπ 
τών των στοιχείων ótúcvci ,,η,πλιίτΓηΛ τε.,ν πρόέδ|
ότ, το ποοοοιο αθέτηση» .0. υετοήοη» οιπέ» ar

unns εχετ Αορει οανεια. τοσο αυ«ι· Η  .ι»»««.—- -- δον' - ν~"· *WIWU ®  »uwun«« κ
ο κίνδυνο* να παρουσιαστούν καθυ οληπτων. δηλοδή τη» »w πητο» οιποι. οψαλμένον Λυτό γιατί σε καμιά χώρα δεν

στερήσει» ση» αποπληρω- που ξητάει ένα δάνειο η μια τΐστωοη νο παρατηρήθηκε κάιι τέτοιο και γι’ αυτό σ
μέ». Η στατιστική ανάλυση εκιιληρώοει τι» υπόχρεή ______________κανένα από το 43
εξειδικεύει αυτήν την εκτί- σει» του. Το αρχείο 
μηση και δείχνει ότι εάν έ· τουργεί
_ro rovo lux rts ta iM  2002 γ,ο T u 'Ä o d .  ° 1 απλήρω τες συναλ
βει δάνεια ή πιστωτικέ» καταναλωτική* ιιιοχη». λαγματικές εκτοξεύ 
κόρτε» από δυο τράπεζε». δηλαδη τα προσωπικό Qn|(av
η πιθανότητα να παρου- δάνεια, πιστωτικέ» κόρ ά 161%

καθυστέρηση ά 
των τριών μηνών πλησιά
ζει το 10%. ενώ αν οι χο< 
γήσει* προέρχονται a 
τέσσερι» τράπεζεΐ. η

-ανοιχτά, δάνειά τον Νοέμβριο,
. από το 2005 για τι» .

χορήγησε,» στεγοστ,κή* ξ ίπ ερ νω ντα ς  μέσα 
,,.στη» κα. από φ.«.* »<·. σε ένα μόλις μήνα

. τι» χορηγήσει* προ* τι»
μικρέ» επιχειρήσει», με ι ™ 153  εκ α ΐ. ευρ ώ .
,ήοιο τζίρο έω» 2.5 εκατ. -----------------------------
ευρώ. Μέχρι και τον AÚ- 
νουοτο ίου 2008. οτη ίευχή ΧΙοτα είχαν 

•οι μπρήσε« αυτέ» απο καταχωρισθει δεδομένα για ιο 76% των 
πουν ιδιαίτερη βαρύτητα καταναλωτικών δανείων, ιο 44% ιων χο

ιη» οικονομική» κρίση» το 48% των στεγαοτικών δανείων και η 
που διανύουμε, την ένταση τη* οποία* δεν πληροφόρηση χαρακτ ορίζεται οπό υψηλό 

ιιοοαστό μειώνεται οτο 40% στην lupl- μηορουμε να ηροβλεψουμε. Το γεγονό*. βαθμό αντικειμενικότητα». ιικη» εηίι
πτώση τη» μη πληρωμή* ουνολλαγματι- μάλιστα, ότι το πρόβλημα στην Αμερική ξι- Ο κ. Μούργελα* επιμένει ότι η »ρΛ»υσα ντίστοιχα 
κή». κάτι όμω* που εξηγείται από το γεγο- κίνησε από την αλόγιστη χορήγηση δονεί- οικονομική κρίση κ * Λ '
νό» ότι εχδίδονται ολοένα και λιγότερεί ων οπό tu ίδιε» tu τράπεζε» επιβεβαιώνει λυνση* τη» αγορα» 
συναλλαγματικέ» μικρού ύψου» ποσού, την ανάγκη μια» αποτελεοματικόιερη* πι 
1.480 ευρώ κατά μέσο όρο. στοδοτική» πολιτική* κοι ενίσχυση» τω·

Η ανάλυση του -Τειρεσία· δείχνει επί- μηχανισμών αξιολόγηση» των κίνδυνων 
ση» ότι όσο περισσότερα δάνεια έχει λά· Οι τρόπεζε» Οα πρέπει να αξιοηοιήσουν αι . ,
βει ένα» καταναλωτή», τόσο περισσότερε» τά τα συμπεράσματα, προσαρμόζονται την ρηοπ*. διευκρινίζει, -δεν εξαφανίζει 
πιθανότητ ε»έχηνα καθυστερήσει την ε- πολιτική του» oru αυστηρέ* απαιτήσει* ποκΛηποτε πρόβλημα. εψοσον. γταπορα- 
ξόφληση των αντίστοιχων δόσεων για που θέτει το θεσμικά πλαίσιο αλλά 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών Τράπεζα

ο ποοοστά αθέτηση» 
υπερβαίνει ίο 54% στην τριών μ η νώ ν.
περίπτωση που προΟπάρ ------- --------
χει καταγγελία σύμβαση»

Φεία πληροφοριών πί 
<nns που λειτουργούν 
στην Ευρώπη δεν εχει τε 
θει θέμα περιορισμού τη» 
παρεχόμενη» πληροφό
ρηση» για να υποστηρ 
χθεί η αύξηση τη» ρευ 
στότητα» στην αγορά 
Exornas υπόψη ότι 
τράπεζε» έχουν υποχρέω
ση και ευθύνη να μην 
κτίθενται oe υπέρμε

--------- τρου» κινδύνου» και ν
διατηρούν τι* επισψαλει 

ε» οε χαμηλά επίπεδα, η μείωση τη» ιιλη 
ροφόρηση» αναμφίβολα Οα οδηγούσε 
ιιεριοριυμό των χορηγήσεων μόνο oru 
σφαλεί»·. Συνεπώ*. καταλήγει ο κ. Μουρ- 
γελα». -τυχόν περιορισμό» τη* πΧηροψήρ 
ση* Οα λειτουργούσε οε βόρο» τη» πνστ 
uxn» επέκταση», χωρι» να μειώνονται
________ ιιθονότητε» αύξηση» των

διευκό- σφαλειών και υπερχρέωση» των πολιτών 
χαρακτηριστικό ότι όταν εχπρόσ 
ου ενό» από δύο γραψείο πληροφο- 

λεπουργούν στην Ιταλ

---------------- πρέπει
δηγήσει σε επίλογέ» όηω* η ε/οοτικοιιοί- 
non των κριτηρίων εισόδοη και ποραμο- ριών πίστη» 
νή* στη λίστα με το «ηχείρημάτη». Τυχόν ρωτήθηκε σχεηκά. απάντησε: «Οταν 
περιορισμό» τη» παρεχόμενη» ηληροφό πυρετό, δεν χτυπά» το θερμόμετρο για

κατεβει· και γι’ αυτό -πιστεύω ότι 
στην Ελλάδα πρέπει νο κάνουμε το Ιδιο, 

δείγμα, η μη εμφάνιση μια» σφραγισμένη» πιλέγοντα» τον μακροπρόθεσμο σχεδίασμά
μ Ελλόδο» Λεν θα πρέπει έτσι επιταγή» δεν σημαίνει άτι αυτό δενσφρα-

Βαλκάνια: δύσκολη η νέα χρονιά για τις εισηγμένες εταιρείες
ΤοοΑ ν ε π η  Ν τοκα

Η ανάπτυξη των ελληνι
κών εποτειρήσεων tu δε- 
χαετίε* ’80 και ·90 στη Νο
τιοανατολική Ευρώπη έχει 
αυξήσει τσν δείκτη έκθε- 
οη* των εισηγμένων απέ
ναντι στι» χώρε* αιπέί. 
που αναμένεται να εμφο-

C'ήσουν επιβράδυνση στον 
υΟμό ανάπτυξή* του* λό

γω τη» διεθνοϋ* ύφεση». 
Σύμφωνο με το ρεπορτάζ 
τη» «Κ· αρκετέ» εισηγμέ
νε» τη» υψηλή» και τη» με
σαία» κεφαλαιοποίηση» 
στηρίζονται σε μεγάλο 
βαθμό από του* τζίρου» 
των θυγατρικών του» στην 
ευρύτερη περιοχή τη* Νέ
α» Ευρώπη*, γεγονό» που 
προκαλεΐ πονοκεφάλου» 
στι» διοικήσει» του» που 
ήδη έχουν θέσει σχέδια 
μείωση* τη* παραγωγή* η 
και κλείσιμο των θυγατρι 

>» γκι περιορισμό

Οι εισηγμένες του FTSE 20 και του Mid Cap 40 
που έχουν έκθεση στη ΝΑ Ευρώπη με βάσ η 
το ποσοστό των πωλήσεών τους

Η παρουσία των 4 μεγαλύτερων 
ελληνικών τραπεζών 
σε Βαλκάνια-ΝΑ Ευρώπη

Ρωοίο. Ρουμανία. Ονκρανίο, 
Βουλγορίο. Ζερβίο
ΝΑ Ευρώπη 
Ανοτ. Ευρώπη 
Αλβανία 
Βουλγαρώ
Ρουμανία
Ρουμανία
Βουλγαρία

'  16.10 
10.70 
16.48

EUROBANK 'Βα*λγορίο

Πολωνία. Ουκρανία. Τοεχίο. 
Τουρκία, Ουγγαρία, Βαλκάνια 
Ουγγαρίο..

ΝΙΚΑΣ
SPRIDER
JUMBO
ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Ρουμανιο
Βουλγορίο
ΒαλκάνΜ
Βουλγορίο. Κιίηρος 
Ρουμανία. Βουλγορίο

Ραίμονίο 
ΣΐφΙα 

1 Πολώνιο
ALPHA BANK

I Ροιμονίο
ΣφβΌ

5 Τ*"°
^AÍpvío_______ 25
ΓΒώλΥορίο 84
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ο φθινόπωρο τluv αηωλΑΐών α.ώ cvfttxöucvo αμού Jinô 
κύμα útptons. Onus ιιύλιοια 
ΠΟΚΟΛυΦί KOI η ÍPCUVQ L —
Eurobank αυιήν ιην Κ»ομύ6α tmPpdbimms tuv uioBuv

NouoovoLokmft Ευρώπη ms mmuiuoLS cnünouns. Η ση- οιμίπηιαIWlMUVULunu. r ......... .....j  ...............Tr

λαμβάνουν και αρνητικά σενάρια νονικά « „<ψογωγε$ των εργο
στάσιο^ μρτάδων στα Βαλκά- κερδών 30% 
νια KOit^jj^vrai σύμφωνα με 

xP îOlpo^WQ οι παραγγε-

την πρόβλεψη γιο ανά 
πτύξη πωλήοεων κατ 
17% από tu παλιέ* Ουγ 
τρικέ» του. Ο όμιλο 
Elmec Sport, με σημαντ 
κη παρουσία στην αγορά 
ένδυσης τη* Ρουμανία* 
Tris Βουλγαρία* και προ- 
Οφάτω» τη* Μολδαβία*, 
κτιμά άτι οι ρυθμοί αν 
ιιτυξη» των τοπικών θυγο 
τριχών του θα παραμε

ξάμηνο του 2008. Ο όμ 
λο* Κλουκίνα - Λάππα. 
σημαντική έκθεση στι» 
γορέ» των Βαλχανίω 
προχώρησε σε προ* 
κάτω αναθεώρηση τω 
προβλέψεών του yw 
2008. το καλοκαίρι κ 
πριν από το ξέσπασμα τη 
διεθνοϋ» κρίση». Πα τ 
χρηοε« 2009 και 20 
προέβλεπε αύξηση πωλή 

καθαρω
« 15% «

roroùa και στην ntptmuan που η μαντική tmSdvuon luv bwOn- Emv «Κ. μίλησαν αρκετά σχελί- «»«“f
xanuaToiiiaLuLiKn κριοη icAsiú- κών rtuTtpunu χρημοτοΜτη- κη ηοηγμίνων tnutipnotuv ctmpc«^ «  «πουογτκα 
0(1 οχκτικΰ γρήγορο, ο. ρυθμοί -»* «» »«"»« '' · '  ■'°“· "
ανήπτυςη. Z  ¿ 5 »  au.« Οα κ ω ν ικ ώ ν  c»pouv_ —

--------------------  pu θα enigpáoiL ikahtpQ ορνη-
ου επιμελήθηκε ο καθηγητή» Γ. τικά <nu εηενδυσευ.

εισηγμένων επιχειρήσεων 
έχουν παρουσία στα Βαλκά-

----- — ----------  νια, όπω» διακρίνεται και στον
Νέα» Ευρώπη*, γεγονό* σχετικό πίνακα Ολοι εξέφροσαν τρα π ^ ^ υ  

την ψυχραιμία του» και υποστή- ^  ***'
ριξαν ότι το 2008 Οα εξελιχθεί ο- 

Ωστώσο. σε κατάσταση έτοιμό- μαλα με βάση tu έω» τώρα πα- 
εισηγμένε* ραγγελίε» που καλύπτουν την

Ales τω» m-xptöv. Παρ' όλα αυτά, παρόν, έχουν μείνει αμετύβλητ 
Ο όμιλοί FourUs διαθέτει 

κό- χρή έκθεση oru αναδυόμενε»

λιανική 
Ρουμάνι 

Βουλγαρία, αν και σι 
δεύτερη πρόκειται να εγκατ

- - ..............  owed και μίοω ΙΚΕΑ. Στον ομ
2009-(ΐ4μι»Ρίίχο  W«P* ίκΟεοη λο ΜαΙλ*η. iiou διαΟίτη μτη

. . . . .____ ...__________ W M P I __ _______ ,____  pis Βουλγορίο, κοι μονΙο πορογωγτκή μονήδα και
Ανατολική Ευρώπη κατ Τουρ- Οίληοτ να kPvct προμλτψη για το ^ήονάβμΛ* 0141» για (Ιοοϋο μηορικί* riaipelcs at Βουλγαρ

ουνόυασμο μγ την καβοίική τα- naipílís που (χοήν παρυγώγτκή ραγώγτκή Ευναμικήτητα των 
on των τωών των εμποργυμήτων ή γμηορική παρουσία oc Βαλκί- ταιιχιών tous. Kovtls 6μω3 6(ν 
και του ηπριλυΙου Οα ίκουν IAS via. Ανατολική Ευρώαη και Τουρ- 0(ληο( να κ0ν(ΐηρ0|1λ(τ|ιη για τα 
ουνακήλουβη ouvineia να ουρ- κΐα Μ(χμιστιγμήν 6cv ίκουγ δια- 2009 και ουμωώνηααν 4η Οο d- 
».«ν,υΐηήν τα (λλίίμματα Tpc- πιοτώοη σοβαρή προβλήματα ναι (να δύοκοΑο tros, cvù οι ni- 

iiopda (ργαοιών των θυγο- ριοσΰττροι αποκίτλυφον àd 
cnlTicba τριχών tous αηΟ την w o n

- λητουργτ- κών οτη Ρουμανία w 
Η foolKnon τον ομί- αθλητικών ωδών οτ 

λου Jl«boße kPCTOorri va nu 
v i l e r ρ. cKTinñocu για τι 
nopda ru, «ργαοιών τ

ρικνωθούν τα (λλώμμοτα τρ(- 
χαυοων συναλλαγών και νο ηί-
οο ο πληθωρισμό* ' 
καίω των ορίων · οτήχων των

Via*» κ,νηο» "ου προ*

____ ................ ' Vos o onolos KÔOTOUSκαι βίλτίωοιι* ms napo-
τάίοντυι Ολα να αρνητικό 0(*ό· " '“ '»bol«»'110 του KO- γωγωΟτητα*, r ^  aOpuciva

μιαματτκών αρχών (ηλην Ουκρα- Ευρώιτη.6ηω* 
Z T ^ a v a L r o .  που «οω — ■
apxloei νο «ιιβραδήνοατ (lav

οταδιυχΟ κλιμακώνπαι στη Νίυ ρ,α κατ dvai oc Oían «ηιρυλακή* κλου του oris ογορί*
. . . . .—  Κ— a g u e — υπήλοιπο για να διαφυλαχθίΙ η βωοιμήτη- "*"■------

’ ' επενδύσεων. Υφηλήβοθ-

Ρ ___  ̂ ουιονομικό διευθυντή
Μέσω εϋρύίσ μίλου ΒΙκτωρο Παπακωνσταντ 

Sú<A> °f Σερ- νου μέχρι στιγμή» δεν έχει παρο-VVA ιων IIIIVOWUIWV. TTllOU ’  ̂ ---- - ■-----
μα στελέχη ins ΒκκΟλχο υπα- ß'o. C 1/ , rir«H  Ρουμανία, τηρηθεί cmSdvuon on* xupes

__ . . .  ____ιλαιπηι ΚΩ Πολω KOI rWauwele .UK: ΚΐΙΟώΠΠ».
IQ ellippoouvciui IW  --------------------- ------- ν MU υΐΐ/χχπ Ul» DlUAUÂd ---- · ■ ^λγάί^,^ · · WUMU-IU, uipisvc. ---- ------
ονΟδου του ηληθωρι- γρδμματα αντίδροοη* που περί- νραμμκουν δτι αυνεχΚονται κα- ^  “ ι ΟυγγαρΙο. ins Was Ευρώπη*.

Συγχωνεύσεις στα 
πιστωτικά ιδρύματα 
φέρνει το 2009

Του Γιάννη Παπααογιαννη

το φόσμο uχη» ύφεση» να πλανάται πάνω (και) από 
την ΕΛΛηνικη οικονομία, οι cyxúpas τρΟηείε* ηροετοι- 
μαδοντοι γ,α τη δ,οχειριοπ ,ου 2009: (το* ιδιαίτερα υφη· 
λών απαιτήσεων κοι μεγάλων ιιροκλήοεων ειδική για το 
τραπεζικά σύστημα. Α

Το νεο έχο». το ζήτημα των εξαγορών - συγχωνεύσεων φ  
ειιανέρχηαι με ριζικά διαφορετικού» όρου», καθω» οδη
γό* των εξελίξεων 0α είναι η ανάγκη και όχι οι ηγετικέ» 
Φίλοδοξίε» των τραπεζών.

Δύο είναι ο, μεγάλε» προκλήση» που Οα αντιμετωπί- 
οουν ο, τράπεζε» Η ιιρώτη είναι η διαχείριση των tm- 
πτώσεων ins κρίση* ηου αναπόδραστο οδηγεί οε οημο- 
ντική αύληση των καθυστερήσεων αποπληρωμή* των δα
νείων. τόσο για τα νοικοκυριά όσο και ττ* επιχειρήσει*. Το 
δεύτερα μεγάλο μίτωπο ηου θα πρεπετ να αντιμετωπί- 
οουν οι τραπεί» dvai η Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι«. 
ηενδύοει* ιιου ίκουν ορογυοτοποιησει στο είωτερικδ. Το 
2009 αναμένεται ανώμαλη προσγείωση των οικονομιών 
ms περιοχή», ενώ οι σοβαρέ» μακροοικονομικέ» avujop- 
ροπίε* που τι* ημέρε» τη» ευφορίο» έμοιαζαν ασήμαντε» 
μπορούν να παροσύρουν σε επικίνδυνα νερά τι» εύθραυ
στε* γεττονιχέ» οικονομίε* και μαζί με αυτέ» τι» εγχώριο 
τράπεζε» που έχουν επενδύσει πολλά <nu γειτονικέ* χώ-

Παράλληλο. οι εμπορικέ* τράπεζε» θα πρέπει γρήγορα 
νο αντικαταστήσουν το μοντέλο λειτουργία και ανά 
πτυξή* του* ηου είχε βασιστεί στο δανεισμό Η νια α ,^  
χιτεκτονική του τραπεζικού συστήματο*. που μόλι» ι Μ  
ρα ξεκινάει να διαμορφώνεται, θα τερματίσει την υπερ
βολική χρήση του δανεισμού και Οα εξουδετερώσει συ- 
μπερίΦορέ* που κυνηγούσαν τι» βραχυπρόθεσμε» απο- 
δόσει* και κέρδη: το τραπεζικό σύστημα τα τελευταία 
χρόνια είχε υιοθετήσει μια καθαρά χρηματιστηριακή συ- 
μιιερίφορά. με tu διοικήσει» να αναζητούν από τρίμηνο 
σε τρίμηνο τη μεγιστοποίηση τη* απόδοση» γιο του» με
τόχου*. αδιαφορώντα» για τον μακροχρόνιο στρατηγικό 
σχεδίασμά και ανάπτυξη. Το μέγα ζητούμενο ήταν η επί
τευξη όσο το δυνατόν υψηλότερων κερδών με τη χρήση 
όσο το δυνατόν λιγάτερων κεφαλαίων. Οποια τράπεζα 
δεν λειτουργούσε έτσι εθεωρείτο περίπου σαν αποτυχη
μένη. Το «μυωπικό» κυνήγι του βραχυπρόθεσμου κίρ- 
δου» μοιραίο οδήγησε στην υποεκτίμηση των κινδύνων 
και σταδιακό στην ολοένα και μεγαλύτερη έκθεση των 
τραπεζών σε κινδύνου» και στο σχηματισμό φούσκα».

Το μοντέλο ανάπτυξη» των ελληνικών τραπεζών στο ε
ξωτερικά στηρΙχΟηχε αποκλειστικά στον δανεισμό. Μέ
χρι τώρα, οι εγχώριε» τράπεζε» δανείζονταν από τη δια
τραπεζική αγορά για τη χρηματοδότηση των εργασιών 
του* (χορήγηση δανείων) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό, ενώ η εύκολη πρόσβαση οε φθηνό χρήμα συ
νέβαλε αποφασιστικά για 
την επέκτασή του» τόσο 
μέσω εξαγορών όσο και ορ
γανική» ανάπτυξη»
ξωτεριχά. Το μοντέλο αν

Αυο είναι οι μεγά
λες προκλήσεις ηου 
θ α  α ν τ ιμ ε τω π ίσ ο υ ν .  
Η  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ

Ιστορία Αιιό εδώ κοι ι 
θα πρέπει να βρουν 
mo ισόρροπο τρόπο 
Toupyias. χρηματοδοτώ- επιπτώσεων της 
ντα» τι» χορηγήσει» του» 
από την προσέλκυση κότα- Κρίσης ΚΟΙ ΟΙ

" « Γ η  r Z m v T v  « " « Μ « *  Π .ϋ
να επαρκούν για τη χρήμα έχουν πραγματοποι 
τοδότηση των εργασιών ,ιβΓ1 
των τραπεζών δεν είναι εύ
κολη υπόθεση ούτε στην -------
Ελλάδα, ποιι χαρακτήριζε-

ο ε ξ ω τ ε ρ ικ ό .

τε φυσικά ση* γειτονι-, από χαμηλή αποταμίευση, ο ________ ,_____
κέ» χώρε», όπου πρακτικά δεν υπάρχουν αποταμίευσα».

Η κατάσταση σήμερα <nu τράπεζε» θυμίζει πολύ το 
ελληνικό Δημόσιο: δεν φρόντισαν aus καλέ» εποχέ» να 
δημιουργήσουν αποθέματα ώστε να μπορούν να τα α- 
ξιοποιήσουν σε έκτακτε» και ασυνήθιστε* συνθήκεε, ά
πω» αυτέ» που σήμερα αντιμετωιιίζουμε.

Tis ημέρε» τη» ευφορία», οι διοικήσει» των τραπεζών 
κονταροχτυπιόνταν για το ιιοια θα ιιαρουσιάσει τι* υψη
λότερα κέρδη, για να προσελκύσουν ξένου» θεσμικού» 
μετόχου» (οι οποίοι όσο γρήγορα τοποθετήθηκαν τόσο 
γρήγορα αποχωρούν) και να εηεκταθούν γρήγορα στο ε
ξωτερικό. Ελάχιστα έγιναν για τη διενέργεια υψηλότερων 
προβλέψεων γτα ns δύσκολε» ημέρε». για την εξυγίανση 
των χαρτοφυλακίων δανείων ή ακόμα και τη συγχώνευ
ση τραπεζών για τη δημιουργία μεγαλύτερων, ισχυρότε-, ̂  

ι ανθεκτικότερων tnu κρίσει» οργανισμών.
Τώρα θα υποχρεωθούν -από τη σκληρή πραγματικότη

τα- οε μεγάλη αύξηση των προβλέψεων για την αντιμε
τώπιση των ειιιοιραλειών, ενώ μεγάλα κεφαλαιακά απο
θέματα απαιτούνται κοι για την υποστήριξη των θέσεων 
του» στο Βαλκάνιο. Και όλο αυτά θα πρέπει να ειητευ- 
χθούν οε ένα περιβάλλον με υψηλό κόοτο» χρήματά», 
μείωσή» των εργασιών των τραπεζών, δίχω» δυνατότητε» 
πρόσβαση» οε εναλλακτικέ* πηγέ» χρηματοδότηση» και 
δίχω» τα λαμπερά υπερκέρδη των προηγούμενων ετών. 
Είναι βέβαιο ότι η κατάσταση των τραπεζών στην Ελλά
δα σήμερα είναι πολύ χειρότερη από αυτήν που προσπα
θούν να μεταδώσουν οι διοιχήοη» του»: η αδυναμία ά
ντληση» κεφαλαίων από τη διατραπεζική, η απελπισμένη 
προαψορά επιτοκίων τη» τάξη» του 8% για την προσέλ
κυση καταθέσεων και η ανυπομονησία γτα την έλευοπ 
του κυβερνητικού πακέτου στήριξη» είναι ορισμένα μόνο 
οπό το συμπτώματα τη» αδυναμία» του».

Συγχωνεύσεις ανάγκης;
Στο νέο περιβάλλον η δημιουργία νέων ισχυρότερων 

σχημάτων αποτελεί ενδεχομένω» μια φυγή προ» τα ε- ^  
μπρό». Οστάοο. η κατάρρευση των κεφαλαιοποιήσεων, η ^
ίλλειψη εμπιστοσύνη» αλλά και οι τεχνικέ» δοοκολίε» nc„ 
δημιουργεί η επικείμενη ουμμποχή του ελληνικού Δημο
σίου στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών δημιουργεί αμ· 
Φΐβολίε» κατά πόσον είναι εφικτή η εκκίνηση ενό» νέου 
κύκλου συγχωνεύσεων το 2009. Το βέβαιο είναι άτι στην 
περίπτωση που η σημερινή εξαιρετικά δύσκολη κατάστα
ση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα διαρκέσει αρκε
τού» μήνη ακόμα, τότε ορισμένε» εγχώριε» τρόπεζε» δεν 
θο μπορέσουν να υποστηρίξουν tu επενδύσει» του» στα 
Βαλκάνια και είτε θα αναζητήσουν κρατική βοήθεια (νέο 
πακέτο) είτέ θα υποχρεωθούν να πουλήσουν tu θυγατρι
κέ» του» τράπεζε» στο εξωτερυτό είτε θα αναζητήσουν νέ
ου» στρατηγικού» μέτοχέ» στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
Η κυοφορούμενη συμφωνία στρατηγική» συνεργασία* 
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με το ΙΚΑ είναι αε μεγά
λο βαθμό συμφωνία ανάγκη»: το Δημόσιο εκχωρεί ένα ιιε- 
ριουοιακό του στοιχείο στο DCA προκειμένου να καλύψει 
tu μεγάλε* υποχρεώσεα του προ» το Ταμείο.

ipopadpglannu(ólkíitr)imerini.¿r



Χωρίς δίχτυ ασφαλείας 
οι εργαζόμενοι στην κρίση

7«; Λεύτερη Τςουλφιδη' τιχή* χαλάpuons και αύξηση* ίου χρη 
μαιισιηριαχου δείκτη που τη διαδέχε- 
τα» η ελληψη ρευστότητα* και κατόρ-

______________________  priions του χρηματιστηριακού δείκτη.
Utos και όχι μόνο το χρηματοπιστωτικό Ακόμη, το 1930 οι δοσμοί oris ησαγωγέ*
τη$ μίpos. Η αιτία ms κρίση* είναι 
δ»αμφιαβήι 
Pías συνεηεΐα τη» onolas. από ενα 
με*° και μετά, η αύξηση των επενδύσε
ων οδηγεί σε ισχνή ή και αρνητική με-

____  αυξήθηκαν διεθνώ* προκειμένου
Γρδοφο- ποστηρυιθεί η εγχώρια παραγωγή και οι 

θέσε» αποοχδληση*. ενώ σήμερα η 
προστασία λαμβάνει τη μορφή διευκο
λύνσεων προ5 τον χρηματοπιστωτυτό

ται η ανεργία και μειώυνπαι η οικονο
μική ανάπτυξη. Λν και ο μηχανισμό* 
που οδηγεί oiis κρίσει* rivai ίδιο*. ε
τούτο» δεν είναι όλε* οι xploris πα
νομοιότυπε*. ΚαΟεμία από auris εχει 
το δικό Tns αποτύπωμα που είναι συ
νάρτηση του ισχύοντο* θεσμικού 
πλαισίου και των κοινωνικοοικονομι
κών συνθηκών.

Από την οικονομική ιστορία γνωρί
ζομε ότι την κάθε 
κρίση τη διαδεχποι η *
άνθηση στη διάρκεια 
Tns ο notas δημιουρ- 
Ytnai μια ατμοοψαι 
PQ (υιιερ)αισιοδοξία$

i 1873-
1896. όταν η Αγγλία, η ηγίτιδα δύναμη 
Tns moxiís, αντιμετώπιζε χρόνιο έλλειμ
μα στο εμπορικό Tns ισοζύγιο, που το α
ντιστάθμιζε με εισροέ* κεφαλαίων Αντί
στοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και 
στη σημερινή κρίση μόνο που οι ΗΠΛ 
βρίσκονται στη θέση ms Αγγλία*. Ταυ
τόχρονα. αναπτύσσονται vtrs οικονομι- 
κί$ (υπερ)δσνάμεΐ5 που επιδιώκουν να έ
χουν ρόλο στο διεθνέ* γίγνεσθαι. Οι 

πρόσφατε$ ουζητή- 
oris για μια διεθνή 
συνδιάσκεψη τύπου 
Μπρέτον rouvrs πλη
θαίνουν. μόνο

ωρήθηκε απρόσβλη
τη από κρίοεΐ5 χάρη 
οτην παρεμβατική 
πολιτική του κρό
του*. Το κρότο* πρό
νοια* που δημιουρ- 
γήθηκε συγχράτηοε ■ 
του 1970-1980 οπό το 
οξεία κρίση. . 
δ05 αυτή ίχει ονομαστεί «σιωπηρή κρί
ση·. Σύντομα, όμω*. 
τρεψαν τ;
πεύθυνα για την παρότι 
μότητα* Ο νεοφιλελευθερισμό*, το δόγ
μα που υιοθετήθηκε στι* ορχε* του 
1980, απεβλεπε οτην άμεση επαναφορά 
τ* υψηλή; κερδοφορία* μεσω

Θα ήταν μεγάλη ειρω 
νεία να αφηνόταν 
η άσκηση ο ,.ον .μ ,κή ς  Ι ! , ” ' 
πολιτικής σε όσους 
μέιρι πρότινος θεοποι
ούσαν την ελεύθερη 
αΥορά και δοιμονοηοι- Γνω π"ό“Χ ν ο  
ούσαν το κράτος.

κάποιο βιώσιμο . 
διο και κάποια υπερ- 
δύναμη που να μπο
ρεί να το επιβάλει, 

θτωρούικ όσον ο· 
! ανεργία ότι

βρεθεί στα επίπεδα
_____  τη* κρίση* του 1930

παρά του 1970-1980 
και αυτά γιατί η άνοδο* του νεοφιλελευ
θερισμού σήμαινε την κατάρρευση '

στασιμότητα 
εκδηλωθεί σε

αυτό άλλωστε η περίο- κρότου* πρόνοια*. Επόμενό«, σήμερα 
δεν υπάρχει το ίδιο ισχυρό ασφαλιστικό 
δίκτυο προστασία* των εργαζόμενων με 

οξεία κρίση θεωρήθηκαν υ· αυτά τη* «σιωπηρή* κρίση;». Η ελληνική 
οικονομία ήδη υφίσταται τι; συνέπειε$ 
τη* κρίση; καΟώ* το ποσοστό ανεργία* 
είναι από το υψηλότερα οιην Ε.Ε.. ενώ 
το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο χρίσε, 
οι ανάγχε* εξυπηρέτηση; του οποίου σε 
συνδυασμό με του; όρου; του συμφώ
νου σταθερότητα* δεν αφήνουν πολλά 
περιθώρια ελιγμών, τελο*. είναι βέβαιο 

οικονομολόγοι διαθέτουν και τ«

Οήλωοη* των πραγματικών μισθών, 
συγχωνεύσεων αλλά χαι των αποκρατι
κοποιήσεων και γενικότερα τη; εξασθί- 

μι κρότου; πρόνοια;.

δεκαετία* του 1980 συνοδεύεται ποτελούσε ôpos μεγάλη ειρωνεία 
ιιό μια σειρά θεμελιωδών αλλαγών φηνόταν η άσκηση οικονομική; πολιτι

κή; σε όσου* μέχρι πρότινο* θεοποιού
σαν την ελεύθερη αγορά και δαιμονοηοι- 
ούσαν το kpótos και την παρεμβατική 
του πολιτική.

στη δομή των επιχειρήσεων 
πληροφορική να παίζει πρωτεύοντα 
ρόλο. II αηοκηλούμενη «νεα οικονο
μία» θεωρήθηκε απρόσβλητη από κρΙ- 
οει.* και αυιό χάρη στην ανάπτυξη τη; 
πληροφορική* που επιτρέπει την έ
γκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 
των προβλημάτων οτο επίπεδο τη; επι
χειρηματική; μονάδα$ και όχι μέσω 
του κράτουδ και των πολιτικών του. ά
πω; στη «μεικτή οικονομία».

Στη σημερινή κρίση, όπο» και του 
1930, διαπιστώσαμε μια περίοδο πισιω-

Το κείμενο βασίζεται στο υπό έκδοση βι
βλίο μου: Οικονομικό Ιστορία της Ελλά 
δας. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδο
νίας. 2009

* 0 κ. Λ. ΤσουλφΙδης είναι Αναπληροτός 
ΚαΟηγητός Πανεπιστημίου Μακεδο
νίας. Οικονομική Ιστορία και η Τρίχου- 
σο Κρίση

Στήριξη (ποιων;) μικρομεσαίων επιχειρήσεων
/<>ι/Χρήστου Χατζηεμμανουμα ·

ζοφερό περιβή)
διαμορφώνει η παγκ*, " 

οικονομική κρίση απαιτεί oofrw 
κινήσει; οπό όλοι»- χρημαίοοι*^ 
μικό τομεο. ετηχειρηματίε; χ0, 
ζομενου* ιη* πραγματική; 
μία;, κρατικό τομέα και ιδιώτε, Xuv 
νοικοκυριών. Η νεφελώδη* kQl 
τον υστέρων κριτική των 
των του χρηματοοικονομικού σϋο^ 
ματο* δεν μπορεί να υ η ο κ α « * ^  
την ανάγκη για τη λήψη και 1
λοποίηοη συγκεκριμένων π ρ ο ^ ^ ' 
αποφάσεων. Οποιο; και αν 
για την κρίση, τώρα σημασία έχ^ να 
βγούμε οπό αυτήν Σημασία ν 
μην πέσουμε σε παγκόσμια ή εθν^η 
βαθιά ύφεση. Απαιτούνται δρόοεΐ5 
os npos Tis onotcs δεν υπάρχου Πε' 
ριθώρια γιο λαϊκισμού; ούτε για ̂  
σε» εντυπωσιασμού.

Είναι αλήθεια ότι οι nymopcs χων 
μεγάλων οικονομιών απέτυχαν να 
προνοήσουν και να προλάβουν. Λπέ- 
τυχαν έστω και να διαγνώσουν σα>
ατά τη δυναμυαί του προβλήματος 
όταν αυτό βρισχόταν στ» πρώτο 
φάση* τη; εκδήλωσή; του. Λχόμ* 
και σήμερα, οι απαντήοε» που δίν<* 
νται σε διεθνέ*. αλλά και ευρωπαϊκή 
επίπεδο δεν πείθουν ότι υπάρχω 
πράγματι συνολικό σχέδιο. Τα ηε&. 
Φημα 200 δισ. του πακέτου Mnapófo 
ms 26ns Νοεμβρίου ήταν στην πραγ- 
ματικότητα 30. συν 170 δισ. που πρ>. 
κύπτουν από την πρόσθεση εν* 
potpurrl ανεξάρτητων εθνικών nan. 
των, με σχετικά μικρή ομοιογένεια

Ελλείψει σαφού* και συντονισμέ 
νη; κοινή; αντιμετώπιση;, κάθε κμ. 
βέρνηση. κάθε λαό;, οφείλει να κάνη 
το καλύτερο που μπορεί, αναλύονται 
με καθαρή σκέψη το πρόβλημα, ovq. 
γνωρίζονται του; περιορισμού; που 
θέτει η εγχώρια χατάσταση. και uto- 
ποιώντα; με αποφασιστικότητα το 
πρόγραμμα που επιλέγεται.

Τι πρέιιει να κάνουμε, λοιπόν, us 
χώρα; Κατά την άποψή μου. είναι ε· 
πιτακτική ανάγκη στο επόμενο διά
στημα να οτηριχθεί αποφασισηχά η 
πραγματική οικονομία, άπω* οτηρί- 
χθηκε ήδη ο χρηματοοικονομικά;

Αυτό, βέβαια, σήμερα ακούγηαι 
os απόλυτη κοινοτοπία, αφού ένα 
πλήθο* από δήθεν νεοχεϊνσιανέ* α
πόψε» pas κατακλύζουν τ» τελευ
ταίε; εβδομόδε;. Εν τούτο», οι προ-

διο έγκυρη, ούτε το ίδιο ειλικρινή
Αυτό που χρειαζόμαστε οιίμερα 5nr 
είναι μία πλειοδοσία -διεκδικήσεων», 
αλλά, αντίθετο, μια αποφασιστικέ α
ξιοποίηση των πολύ περιορισμέ·* 
περιθωρίων που pas αφήνει η δ«ο 
θρωτικά και xpovtus αρνητική δηο- 
σιονομική μα; κατάσταση, π ροκεφί
νου να βοηθήσουμε το ελληνικό ιο- 
ραγωγικό δυναμικό να επιβιώσει τη* 
κρίσεω; και να ενισχΰσετ την μοκμο-
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Η ανεξάρτητη μικροεπιχείρηοη χαμηλός προστιθέμενης αξίας, πον αηλιος 
συγκαλύπτει την υποαπασχόληση, απλάκ δεν μπορεί να επιβιώσει στον 
2 Ιο αιώνα Αιπή είναι μια πραγματικότητα, που όσο γρηγορότερα την ανα- 
γνωρίοουμε. τόσο το καλύτερο για όλους μας.

πρόθεσμη βιωσιμότητα του. να οδηγήσει σε ένα εξαιρετικό βρα-
Το άμεσο αιτούμενο. συνεπώ;. δεν χυχρόνιο και ιιαροδικό αποτέλεσμα, 

είναι τόσο η απευθεία* παροχή ενν αφού θα μεταφραστεί εν πολλοί* σε 
σχύσεων οε διάφορε; κοινωνικέ; ο- άμεση κατανάλωση εισαγόμενων 
μάδεβ μέσω εηιδοματικών πολιτικών προϊόντων, ενώ παράλληλο θα κατα- 
και μια; συλλήβδην αύξηση* των με- λήξη, το δίχω* άλλο, και οε διαιώνι- 
ταβιβοστικών 0η των μέτρων

και μόνιμη δη
μοσιονομική ε
πιβάρυνση.

Στηρίζοντα* 
την επυιείρηση. 
ιδίω; τη μικρό- 
μεσαία. ενι- 
σχύοντα; την 
παραμονή των 
μισθωτών στι* 
θέσε» εργασία; 
και περιορίζο- 
ντο; το πέρα 
σιια στην ανερ
γία.

ε. ά.τι κ<
λέγεται
οο ενημέρωση;, 
μέχρι στιγμή; η 
κρίση δεν έχει ε
πηρεάσει το δια
θέσιμο εισόδημα 
όσων έχουν στα
θερέ* απολαβέ*. 
δηλαδή των μι
σθωτών και συ
νταξιούχων αυ-

κολούθηοε να 
αυξάνεται, έστω 
και αργό. Η κρί
ση πλήττει την επιχείρηση, 
ραγωγή, το εμπόριο, και απειλεί πλέ-

Η αντικυκλικπ πολιτική 
δεν αρκεί να υιοθετηθεί 
άμεσα, πρέπει και να 
εφαρμοσθεί άμεσα 
-  αλλιώς θα αιμορά άλλη 
φάση του κύκλου. Δεν 
θα είναι, συνεπώς, 
πολιτική καταπολέμησης 
της σημερινής ύφεσης.

πενδύσει;, ειδι- 
με τρόπο που να δημι

ουργεί ένα μακροπρόθεσμο απόθεμα
ra πλήξη την απασχόληση. Αυτό υποδομών και φυσικού και ανθρώπι-

χρειάζεται ιιρωτίοτω;. λοιπόν, 
είναι η παροχή στηρίξε«·» στην επι
χειρηματικότητα και την εργασία.
προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
διπλή λαίλαπα
σι» στο δανεισμό, αφενόΐ. ____
μείωση; Tns καταναλωτική; ζήτη
ση;. αφετέρου.

Αντίθετα, η απευθεία; ενίσχυση 
διαθέσιμου εισοδήματο; κάποι-

) κεφαλαίου, μπορούμε τελικά 
περιορίσουμε τ» ετηπτώσει; τη; κρί
ση;. να προετοιμαστούμε για την ε
πόμενη Φάση οικονομική; ανάιττυ-

έλλειψη; πρόσβα- ξη* και να ηηοχύσουμι έμμεσα τα ετ- 
¡¡gg σοδήματα.

Μια τέτοια; λογική; στήριξη του 
παραγωγικού ιστού οφείλει να κατα- 
τείνη στη διασφάλιση όρων βιώσι- στενωπό, 

μακροπρόθεσμη; ανάπτυξη;.

βιωσιμότητα; επιχειρηματικότητα; 
που πολλέ; ψορέ* συνοδεύεται οπό 
πλήρη έλλειψη καινοτομία*. δράσε- 
ων έρευνα; και ανάπτυξη;, άυλη* υ
περαξία; υπό τη μορφή design. κΑη.
Η ανεξάρτητη μικροεπιχείρηοη χα- 
μηλή* προστιθέμενη; οξία*. που a 
πλώ* συγκαλύπτει την υποαπασχό
ληση και συντελεί στα χρόνια προ
βλήματα του ισοζυγίου πληρωμών, α- 
πλω; δεν μπορεί να επιβιώσει στον 
21ο αιώνα. Αυτή είναι μια ιιραγμοττ- 
κότητα. που όσο γρηγορότερα την ο- 
ναγνωρίσουμε. τόσο το καλύτερο για 
όλου; μα*.

Οι πρόσφαιε; κυβερνητικέ* πρω- 
toßouAics. ειδικά δε η νέα δράση του 
Ταμείου Εγγυοδοσία* Μικρών και Πο
λύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), 
που προβλέπει την τριετή επιδότηση 
του επιτοκίου και την εγγύηση του 
80% του κεφαλαίου των δανείων για 
κεφάλαια κίνηση* των μικρών και πο
λύ μικρών επιχειρήσεων, αλλά και τα 
μέτρα για τον τουρισμό, είναι ένα ι
σχυρό βήμα προ* τη σωστή κοτεύ 
θυνοη. Και τα κριτήρια που έχουν τε
θεί στην περίπτωση του ΤΕΜΠΜΕ για 
την επιλεξιμότητα μόνον μικρών επι
χειρήσεων που το προηγούμενα, κα
λά χρονιά είχαν παρουσιάσει θετικά 
αποτελέσματα και ω* εκ τούτου δ*ο- 
θέτουν. κατά τεκμήριο, εχέγγυο σο
βαρότητα* και βιωσιμότητα*, είναι ι-^  
διαπέρω; ενθαρρυντικά. ^

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι 
δράσε» για την αναθέρμανση τη* 
πραγματική* οικονομία* οφείλουν να 
λαμβάνουν σοβαρότατα υπ' όψιν τον 
παράγοντα «χρόνο*·. Οφείλουν, δη
λαδή, να έχουν <·» γνώμονα, ω* πρώ
τιστο κριτήριο, τη δυνατότητα υλο
ποίηση* εδώ και τώρα. Δεν χρειαζό
μαστε φιλόδοξα σχέδια μακρά* 
πνοή*, που όμω* προϋποθέτουν μα
κροχρόνια ωρίμανση. Στην παρούσα 
συγκυρία, δεν έχουμε τον καιρό για 
μακρόχρονε* μελέτε;, πολύμηνε; νο
μοθετικέ* πρωτοβουλιε;. αργόσυρτε; 
και δήθεν ακριβοδίκαιε; διαγωνιση- 
κέ5 διαδιχαοίε;, δίκε* επί δικών, και 
έναρξη των δημόσιων έργων μετά ο
πό τρία-τέσσερα χρόνια. Δεν έχουμε 
την πολυτέλεια για νομοθετικά πακέ
τα κινήτρων, όπου xänoia επιχειρη
ματικά σχέδια θα αποτιμηθούν σε έ
να βάθο* διετία; χαι οι ααομιεύσε» 
θα ξεκινήσουν το 2011.

Η αντιχυκλική πολιτική δεν αρκεί 
να υιοθετηθεί άμεσα, πρέπει και να ε- 
φαρμοσθεί άμεσα -  αλλιώδ θα αψορά 
άλλη φάση του κύκλου. Δεν θα είναι, 
συνεπώ;. πολιτική χαταπολίμοαη* 
xns σημερινή; ύφεση*. Αντίβετβ. 
στην πραγματικότητα θα αποτελεί 
πολιτική υπερθέρμανση* τη* επάμε- 
vns αναπτυξιακή* φάση*, όταν πλί

θα έχουμε βγει από την τρέχουσα

>ν στρωμάτων μέσω επιδοματική* θα ήταν, συνεπώ*. χρήσι
. ............ στόχο δήθεν m  στήρι- συνίσταται στην τυφλή επιδότηση

»  μιχρή* κλίμακα* και αμφίβολη;

• Ο κ. Χρ. Χατζπεμμανουήλ είναι πρόε
δρος και διιυάύνων σύμβουλος του 
ΟΠΑΠ

Γιατί πρέπει να διατηρηθούν οι μικρές και οι μεσαίες τράπεζες
_ | ξοΐ/ΔΗΜΗΤΡΗ ΠαΠΑΔΜΜΗΤΡΙΟΥ *

Στη διάρκεια ms θητεία; του us 
προέδρου του διοικητυτού συμβου
λίου ms Federal Reserve, ο Αλαν 
ΓκρΙνοηαν υποστήριζε την ανεξέ
λεγκτη τιτλοποιηση. τον επισφαλή 
δανεισμό, τα στεγαστιχό δάνεια με 
δυνατότητα κυμαινόμενου επιτο
κίου. τα πιστωτικά παράγωγα και 
κάθε άλλο είδο; χρηματοπιστωτι
κή* αλχημεία* με την πεποίθηση 

-¡ν ι οι αγορέ* «δουλεύουν» για τη 
^Ρίωση κοι ιη διάχυση του κινδύ

νου και την κατανομή του σε ό
σου* είναι καλύτερα εξοπλισμένοι

όμω*, παραδέχεται τώρα ο Γκρίν- 
οπαν δεν θα ψαντοζόταν ποτέ το 
αποτέλεσμα: μια χρηματοπιστωτι
κή και ου(ονομική κρίση βιβλικών 
διαστάσεων.

Το πρόβλημα είναι πω; οι δυνά- 
με» τη; αγορά; δεν σταθεροποι
ούνται τουλάχιστον όταν αυτό έ
χει σημασία. Τη φυσική τάοη τη; 
αγορά; npos την αστάθεια ανα
γνώρισε προ πολλού ο Τζον Μέι- 
ναρντ Κέιν; και την επανεξέτασε 
πειστικά με σύγχρονου; όρου; ο 
Χάιμαν Μίνσκι σε όλη τη σταδιο
δρομία του. Η θεωρία του Μίνσκι 
εξηγεί ιιω; τη μεταπολεμική πε; 
ρίοδο η οικονομία μετασχηματί-

Οστηκε από εύρωστη σε εύθραυ
στη. Επτοήμανε τη διαχείριση 
χρήματο*. δηλαδή τι* τεράστιε; 
δεξαμενέ; συνταξιοδοτικών ταμεί
ων. τα hedge iUnds. τα κρατικά ε· 
ηενδιιτικά κεφάλαια, τι; χορηγίε; 
των πανεπιστημίων, τα iUnds των 
χρηματαγορών και γειηκώ* όλα 
αυτά που βρίσκονται εκτό; παρα
δοσιακού τραπεζικού ουστήpoios 
και επομένω; υπόκηντα» oc ελα
στικέ* ρυθμίσε» ή δεν υπόκεινται 

- σε χανενό; είδου; εποπτεία. Δεδο
μένη; τη* τεράστια* διάθεση* για 
διακινδύνευση. η διαχείριση χρή
ματο; στράφηκε οτ» μεγάλε* απο- 
δόσε» τι* οποίε* υπόσχονταν οι 
χρηματοιικηωπκοΐ εργολάβοι τη* 
Wall Street, που επινόησαν εξαι
ρετικά καινοτόμα και σύνθετο ερ
γαλεία ακατανόητα οτον περισσό
τερο κόσμο.

Το σχέδιο cvioxuons του χρήμα- λύσε» που αξίζει να εξετάσουμε 
τοιιιστωτικού κλάδου που ενέκρι- προσεκτικό. Η Federal Reserve 
νε το αμερικανικό Κογκρέσο uoit- ιιροσέφερε πολύ διευρυμένη πί· 
ρεί τόσο σε αξία όσο και σε δήμο- στωση με έκπτωση σε πολύ πε ισ 
τικότητα. Παρά τ» ενέσε» κεφα- σότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύμο- 
λαίων που χορηγεί, δεν επιτρέπει τα αποδεχόμενη ένα πολύ ευρύτε- 
στο υπουργείο Οικονομικών να α· ρο φάσμα στοιχείων ενεργητικού 
οχεί δικαιώματα ιδιοκτήτη, όπω; us υποθήκε*. διεύρυνε επίση; την 
την αντικατάσταση των στελεχών κάλυψη του Ταμείου Ασφάλιση* 

ι δημιούργησαν το υφιστάμενο Καταθέσεων (FDIC) ώστε να καλύ- 
ι καταθέσε» με-χάο;. Και η απόδο

ση των κεφαλαίων 
αποτελεί, επίση;, 
μια ευκαιρία για να 
συγκεντρωθεί ο έ
λεγχο; του αμερυω- 
νικού χρηματοπι
στωτικού συστήμα- 
τοβ στα χέρια ορι
σμένων μεγάλων 
τραπεζών. Είναι, ω
στόσο. λίγε* οι πιθα- 
νότ ητε* να πει- 
οθούν οι τράπεζε* 
να αυξήσουν τον 
δανεισμό μόνον ε
πειδή το κρότο* τ» 
απήλλαξε από κά
ποια προβληματικά 
στοιχεία του ενερ
γητικού τη* ή επειδή

Η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ δεν πρέπει 
νο βασίζεται και 
να ενθαρρύνει τον 
περαιτέρω δανει
σμό του ιδιωτικού

ιι 250.000 
λαρίων κοι παρείχε 
εγγυήσει* για κατα
θέσει* που στο πα
ρελθόν δεν είχαν α
σφάλιση. Κι ενώ με 
τα μέτρα αυτά ανα
χαιτίζεται χάπο» η 
διάθεση των κατα
θετών να αποσύ
ρουν τα μετρητά

τομέα προκειμένου urn*, η Fed πρέπει 
να ανακαλέσει κά
θε προϋιιόθεση για 
υποθήκη και να 
προχωρήσει σε α- 
περιόριστο δανει
σμό. Παράλληλα χ0 
FD1C πρέπει να κα- 

χορήγη- ι αργήσει κάθε όριο στην αοφόλι- 
κίποκ. κεφάλαια. ΕφΟαον n α αη καιαΟΤοεων και να ανμαεριλο.

---------------------- ΐίΧ,πε·

να ανασύρει την 
οικονομία από την 
ύφεση.

μερικανική οικονομία ΡρΙακπαι οε Οει άλεε us κοταθίοειε
w o n . δεν είναι η καεάλληλη πε· {ει-μίλη tou προκειμίνοα να ηοο. 
ρΐοδοε Via δανεισμό. Επειτα απά οτατεΟοει τβ μεγάλεε καταθίοει. 
καμία δεκαριά χρονιά αδιάκοπων ποα διατηρούν οι επίχειρά™, u 
δαπανών από τον ιδιωτικά ταμία. ασταΟάε φερεγγαάτητα. που Bool· 
νοικοκυριά και ετάιρείε. ίχουν κο· ζεται στην αγορά των κακών οτοπ 
ταχρεωθεΙ άεν θα ίπρεπε και μάλ- ιεΐων ενεργητικού απά την ηβία. 
λον δεν Θέλουν να δανεισθοόν nr- ------- ι ---- ς·»----------............ - λ. απαιτεί κεφάλαια πολύ υτ-
ραιτίρω Η κυβίρνηοη δεν ηρίττει γαλύτερα απά τα 700 δ »  δολά™ 
νο ΟοσΙίεται και παλλώ δε μάλλον αλλά αε άντίβεοη με το no a S w i 

ενθαρρύνει τον ηεοαιτέοω δη- τη« Αη»τΑτπ.π. κ„. _____7τ μαπεραιτέρω δα
νεισμό του ιδιωτικού τομέα προ
κειμένου να ανασύρει την οιχσνο-

ρευστότηταχ δεν απαιτεί άμε- 
αντιμετώπιση.

Εκείνακείμενου να ανασύρει την οικσνο- Εκείνα που πρέπει να γίνουν λ 
μία από αυτήν την ύφεση. Η καλύ- μέσο είναι πρώτον να δοθεί 
«ρη  σιροτηνική είνο. η σντιμετώ- θειο στου* κατόχου» κατοικιών^upn στρατηγική ____
mon τη* κρίση* ρευστότητα* και 
διατήρηση

α αντιμετωπίσουν τι— χρέο; χων
μικρών και μεσαί- στεγαστικών δανείων και 

τραπεζών σε λειτουργία παρά η ρον να τεθεί σε εφαρμογή μ ιαοί 
μέγόλα^κέ- μαντική δέσμη φορολογικών μέ!

É j f i
συγκέντρωσή . . .  
ντρο χρήματο* ώ 
σθεί η πρόσβαση στην πίστωση 
πά τη στιγμή που θα ανακάμψει η 
οδονομία.

Υπάρχουν κι όλλε* εναλλακτικέ*

διοσφαλι- τρων (φοροαπαλλαγέ* κ
σε» δαπανών) ώστε να αυίηΑΗ*'..Λ ______ _ 1 Π

τοχβι ακινήτων πρέπει να δοθούν 
οτελαστικά δάνεια τριακονταετία* 
με σε όσου* έχουν στεγαστικά 
δάνοα των οποίων οι δόαε» υπέρ- 
βαίτάυν σήμερα το 1/3 των εοό- 
δωνβηό την κατοικία του*. Το κό- 
στοί του προγράμματο* αυτού, το 
οποί* πρότετνε η πρόεδρο* του 
Π>^ΣεΛά Μπέιρ. πρεπει να μοι- 
ροσψύν το αμερυ(ανυ(ό υπουρ
γέ'0 Οικονομικών και τα χρηματο- 
πιο^ϊτκό ιδρύματα που έχουν 
οτηνχατοχή του* στεγαστικά δά
νεια |

θα Χρειαστεί μιο σημαντική δέ- 
σν11 Ιορολογυ(ών μέτρων τι» τά- 
ζ»» τ4λάχιστον του ενόβ τρίο. 6ο- 
λαρΜ*. Εχουν κατατεθεί πολλέ* 
ηΡ01̂ » .  μεταξύ των οποίων και 
η ·ν*%οη του κόστου* τη* κατα- 
νόλωοή,., με χην κατάργηση των 
φόΡ^Χ.οτ» πωλήσε» και κάλυψη 
τηί Ίβ,τεία* και των διαφυγό- 
ντΡν Χάόδων των τοπικών αρχών
αΜ°ν!§ °μο°πον6ιακή ΧθΡ^Ρνη·

φ ά Ρ ^ ί*  εργοσια* και το υπουσ 
γεί° °Ψ^νομικών να καταβάλει α-

ν(θ'πΚ̂ 0σφαλΙσε» τουλάχιστον 
μ « 51* 4ου ανακάμψει η οικονο- 
μΐο θα έχουν περισσότερα 
χ ρ ΰ ^ Ιτ α  νοικοκυριά, ενώ θα 

κόστο* τη* εργασία* για 
■ M S j ^ ^ · »  με αποτ 

δαπάνε* ι
άοηάνί! ins «u- 

joùv νο στραφούν 
,  uYctas «αΟωτ και 
,μίνη υποδομή Φύ- 
íimvwY Πάρων. 
irrilfinKulitpvnon 
τίμημα: Η απάντη- 
ροτικά «οι σίγουρα 

- - O , - - Ι  η ηράταση άποκ. κι 
ο ν ^ Α ίά σ τ ο τ  ίάν και ίΦάοον 
μικχ* QonOáotT να απο·
φύΤ>υμ* 1*0 καινούργιο Μεγάλη 
γ^ρπ

•ο*  οδημπτριού rW»
Etonomio msnruíf 

-  κ“'*·- - - ηκώνοτο

E u r o l a n d
T o r  Γ ΙΛ Ν Ν Η  Κ Ο ΤΟ Φ Ο Λ Ο Ϊ

0  ρόλος του κράτους 
απέναντι στην ύφεση
Το αηοττλτσμο Tos napoúoás Kpions θα μίνα χράνιο. XpcioTcroi ταχύτητα ara 
«ναι η f πονοφορά του Kpáious o t ση· Φάοίων. οττνηγορούν Ολοι οι οπμοντ 
μαίνοντα παρκμίατικό ράλο στην οτκο· κοι οικονομικοί ανολυτκ τώρα Κυρία 
νομία. διάτι μάνο αιιτή η λύοη προθάλ· άμωί, νομ«ουμτ άτι κρη«ηοι διαυγι 
λπ τούτη τη στιγμή ω$ ικανή και βιώσι- πολιτική και ουντννάησπ γτο το πού ι 
μη γιο να ίπκράοουν οι οικονομύΐ τη κριβώτ θο κοτίύθυνθούν τα χρήματ 
μηϋονο διεθνή κρίση κοι νο xrioouv μία αυτά, πού θο ρίξει το κράιοε τα λεκη 
καινούργια ηροοητική. Αυτά δεν οημαΙ- γιο εηενδύοεΒ. θο ηρίηει οσφολώτ τ 
νει. npos θεοί). κροτικοποιήοεΒ επκει· κ,νηθούν npos νεούτ τομείτ κο. Οχι ηρ. 
ρήσεων, σημαίνει αηλωο επανάκαμψη τομείτ τιβ οιχονομίοε που «úlvouv ί  
τη* πολιτική* κοι του θεσμικού ράλοο ηρίηει νο ηροκαλούν ηολλοηλοοιοοι 
του κροτουτ ΟΤΒ στρατηγικέ* οποφο- κή οφίλη οτο ετοοδήμοτο και να δεκ 
οεττ τητ οικοτομίοτ οοργουν τη βάοη γ,ο αοίηοη τη* ηαρ

Ο ούλλογτομά*είνοι απλή* και αρχίζει γωγτκάτητο* θο πρεηη να ουνδυ 
νο viveral συνείδηση <πβ  πολίτικε* ηγε· οτούν εηίοη* με το irto μοντίλο τηΓ, 

χονομία* το οποίο I
- _________ — διαμορφωθεί μετά μ

κ. , .  , κρίση αυτή και με γν
, ,Ζ η  ϊ Ι  Ν ^ ΐζ01,μ £ ° ’ · »PC I- μονά πάντα μίνιο

μεγάλων . 
ρών. Μέσα σε αυτή 
διεθνή οικονομική 
ξίωση

ϊ ΐ Γ Ϊ  Τ'κή κοι σ υ νεννό η σ η
σμο* ηέρο από το κρά για ΤΟ που  α κ ρ ιβ έ ς  α^Τνο 
το* ο οιιοίο* κοι να ε· 0α κα τευ θυ νθο ύ ν  Γ_ °
μ πνέει εμπιστοσύνη κοι υ *
να μπορεί να διαθέσει ΤΟ Χρήματα.
πολύ χρήμα Ο ρόλο* του ------------------

) μοναδικό

αύξηση* των δημοα 
ελλειμμάτων. Αλλά 
τά είναι δεύτερε 
σήμερα, προκειμέ 
• η θωρακιστεί η ευιαξιόπιστο όχημα εξόδου αιιά την κρίση, pía των λαών

v0»ta πε^οετ οε Φάση avármiOii 
άη η νομιομοτικη πολιτική, το πρώτο αντιμετωπίσει στο βήθο* ε ν ά * 3  
εργαλείο γιο την αντιμειωπτοη μιο* κρ(. χρόνου το θίμο τωνtíW nuárJv» 
Οή*. εξούδίΤίρωθηκε άάο με ,ον η ρ .  οοφω. ί ν α 3 ύ ^ . ^ Τ  ^ . ,  
δεντσμό οκεδον των βοοικών εηηοκΤων αηά το νο ηά ϊ^η  w t o Í r a á S i  
Και δεν Ολλοξε τίποτε, ούτε πρόκειται νο λύτερε* διοσΛιεα ̂ τ η ν ^ ^ ? ώ  
αλλάξει μάνο με ουτά Τι απομίνει λοι νο κινδυνέψουν ra  ^ α τ γ ΐκ ^ Τ  
ηάν^ο δεύτερο, θεμελ,ώδε* ωοτάοο ,ρ. κ « ν ω ™ ^ 6 ο  
ΥΟλεώ γτο τίτοιε* ηεριητώοίΒ. η δήμο- την Ευρώπη *™,' , "

ηκων εγγνήοεων κοι των υψηλών δήμο- δο. Ολο αυτά όμω. nou ηποηή 

νομική μηχανή και να τη βάλουν εμηρό* ση στην Ε υ ο τ ^ ι t®vl,A ^
(βλίτκ και πρώτε* εξαγγελία Ομηάμα λών κ ρ α τ ώ Γ ΐ ,3 ι1 ^ ! ~
για το ηακίτο των 2J τρ» δαλι ' . Ρ̂ ' οθοουν

Auu\εί,οιηελιή&ι^ο ναμηζήοοικ w v
με μη περοιτίρω κατολίοθηοη που θο vialou* o n x í J ^ L Mv “  **° 
μοι σημαδίφει παγκοσμίωϊ γιο ,α επά- μ Ι ο Ι ά ^ Χ ^ ^  0^  “Π°
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Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το Χ.Α. και το 2009
Η στις ανεπτυγμ ένες αγορές  και διατήρηση των κραδασμ ) οτο ελληνικό Χ ρηματιστήριο βλέπουν οι αναλυτές για το νέο έτος

7ot/ A né ΕΤΗ ΝΐΟΚΛ

*”  χαμηλό., ρα ι illntóa Ιω ν TtArmalmv 
"fVTC ρ ώ ν  (Millos 2003) SioMoOnoc .η ν  c- 
Ροομαδα ίω ν  Χριστουγέννων το ελληνικό 
χρηματιστήριο, διευρύνοντας τι* απώλειες 
από την αρχή του έτους στο -68a*. Περισ 
αστέρα από 131 δισ. ευρώ έχουν οφαιρεθεί 
από τη  συνολική κεφαλαιοποίηση in s  ayo-

pós με τον τραπεζικό κλάδο να αποτελεί 
τον πιο αδύναμο κρίκο της αγοράν Η καθί
ζηση του Χ Λ  συνοδεύτηκε και οπό την α- 
παξιωτική εικόνα του τζίρου που επέστρε
ψε °ε  επίπεδα Ιουλίου 2002, αφού έχει ova- 
κοπεί και η εηαναδραστηριοποιηση των εγ
χώριον επενδυτών. Το μπαράζ αρνητικών 
εκθέσεων αιιό ξένους οίκους για τα προ
βλήματα δανεισμού της ελληνικής οικονο-

A p v n iiK O  H D -U n  «
a ÎT j lW S  "O“  δ OOKCIQ TTÍS t
Ι*°>“  ‘"'W ust αποτέλίσε η

αιιόφασή της κοινοπραξίας Hutchison- 
Alapls να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό 
για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του 
ΟΛΘ, στον οποίο είχε ανακηρυχθεί προσω
ρινός ανάδοχος.

Ταυτόχρονα κύμα αποχωρήσεων από το 
ελληνικά Χρηματοστήριο εκτιμάται ότι θα 
εκδηλωθεί με μεγαλύτερη ένταση το 2009 
αφενός λόγω των χαμηλών αποτιμήσεων

που έχει δημιουργήσει η απαξιωτική πορεία 
της αγοράς και αφετέρου λόγω της πολιτι
κή* των πολυεθνικών να οδηγήσουν στην 
έξοδο vis θυγατρικές tous.

Μέλη της χρηματιστηριακής κοινότητας 
προβλέπουν βαθιά ικρεση στις ανεπτυγμέ
νες αγορές και διατήρηση των κραδασμών 
και των διακυμάνσεων στα χρηματιστήριο 
προβλέπουν για το νέο οικονομικά έτος.

Η ανάκαμψη θα κριθεί 
από τους καταναλωτές

Τ ο υ  Κωνσταντίνου Βεργου ■

Το 2009 με βάση τα ώς τώρα δεδομένα φαίνεται ότι 0α 
διακρίνεται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, μέχρι πε 
ρίπου τις αρχές της άνοιξης, αναμένεται να διακρίνε- 
ται από αισιοδοξία. Η αγορά αναμένεται να ανοτιμηθεΐ 
κατά τους μήνες αυτούς επηρεαζόμενη από τις πρώτο 
βουλίε* του νέου ιιροέδρου των ΗΠΑ για την ενίσχυση 
m s  βιομηχανίας και των χρηματοοικονομικών εταιρει
ών. ενώ επίσης ο μειωμένος ρολος των ξένων κερδο
σκοπικών κεφαλαίων (τα onoia ρευστοποιούσαν κατά 
TOUS τελευταίους unvcs tis  μ ποχικές tous θέσεις). α- 

. ναμένεται να επιδράσει θετικά. Στην συνέχεια η μεσο
π ρ ό θ εσ μ η  πορεία Tns αγοράς 0ο εξαρτηθεί από την α· 

ποτελεσματικότητα των μέτρων της Ε.Ε. αλλά και της 
κυβέρνησης Ομπάμα στις ΗΠΑ. αλλά και από τον βαθ
μό στον οποίο θα μειωθεί η κατανάλωση από την πρό- 
οψ ο ιη  χειροτέρευση στην παγκόσμια οικονομία. Αν η 
διάθεση των πολιτών να καταναλώνουν δεν επηρεα 
στεί σοβαρά, τότε η παγκόσμια οικονομία θα ανακάμ 
ψει γρήγορα και οι χρηματιστηριακές αξίες θα ανατι- 
μηθούν ταχύτατα. Αντίθετα, σε περίπτωση που η διά
θεση για κατανάλωση επηρεαστεί σοβαρά, θα χρεια
στούν εκτεταμένα μέτρα βελτίωσης της οικονομίας 
στις ΗΠΑ και αλλού πριν δούμε σημαντική άνοδο σε 
τιμές μετοχών και κέρδη εταιρειών. Οι εταιρείες του 
κλάδου χονδρεμπορίου, μεταλλουργίας, διυλιστηρίων, 
τυχερών ιιαιχνιδιών. ενέργειας, κοινής ωφέλειας θα 
ξεχωρίσουν κατά το 2009. ενώ πίεση στα κέρδη και τις 
χρηματιστηριακές τιμές τους 0α έχουν τράπεζες, εται
ρείες λιανεμπορίου, κατασκευές, κλάδος επεξεργασίας 
ξύλου και εκμετάλλευση ακινήτων. Ιδιαίτερα οι κλάδοι 
κατασκευών και τραπεζών ίσως χρειαστούν 2-3 έτη 
για να ανακάμψουν σε κέρδη. Χαμένε* από τις εξελί
ξεις θα είναι όσες εταιρείες, ανεξαρτήτων κλάδου, εί
ναι υηερδανεισμένες και ôocs έχουν έντονα εξαγωγι 
κή δράση, διότι τόσο το διεθνές εμπόριο αναμένεται 
να περιοριστεί, όσο και η επαναδιαπραγμάτευση δα
νείων θα είναι δύσκολη. Καθώς οι μεγάλες κυβερνή
σεις κατευθύνονται προς πολιτικές ενίσχυσης των εγ
χώριων οικονομιών, πιθανόν ο ρόλος των πολυεθνι
κών εταιριών θα περιοριστεί, κάτι που αναμένεται να 
κπιδράΟΜ καν στις αιιοτιμηοεις τους·.

Ό κ - . Κ .  Β ίρ γος  είναι υπ εύθυνος Τμήματος Ανάλυσης Κύ
κλος ΑΧΕΠΕΥ. πρόεδρος Ελληνικής Ενωσης Πιστοποιημί 
νων Αναλυτών (ΕΕΠΛΜΛ).
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Προτιμήστε εταιρείες με χαμηλό δανεισμό
Του  Βασίλη Βλαςταρακη'

Σε μια εποχή πλήρους αποστροφής 
του επενδυτικού κινδύνου, όχι αδικαι
ολόγητα μετά όσα έχουν διάδρομοιι- 
σθεί μέσο στο 20 08 . οι επενδυτές κα 
λούνται να αποφασίσουν πού 0ο τοπο
θετήσουν το κεφόλαιό τους. Αντικει
μενικό μ< βάση την προοπτική που 
διαγροφοοι για τους επόμενους 12 
μήνη  ο* τράπεζες αναμένεται να υπο- 
αιιοδώπουν Κέφια αιτία αποτελεί το 
θέμα της κεφαλαιακής επάρκειας μετά 
την ξέφρενη άνοδο της προηγούμενης 
πενταετίας. Ο ρυθμός αύξησης της πι-

στωτικής επέκτασης το 2009 προβλέ- 
ιιεται να μειωθεί στο 10% περίπου (α
πό 21% το 2008). στοιχείο που οπό μό
νο του θέτει φραγμούς στην ανάπτυξη 
των τραπεζών. Οι πιθανές επισφάλειες 
είναι ένα ακόμη θέμα που καλούνται 
να αντιμετωπίσουν οι διοικήσεις των 
τραπεζών. Οι κλάδοι που ιιροβλέπεται 
να πρωτοστατήσουν το 2009 με βάση 
το μέχρι σήμερα aioixcla ϊίνοι η ενέρ
γεια. οι τηλεΐΗκαινοινίη. το τρόφιμα, 
τα ταξίδια · οναψίκΑ Οι επενδυτές 0α 
πρέπει να επιλέγουν μετοχές με αμυ
ντικό χαρακτηριστικό και προοπτική 
ανάπτυξης με χαμηλό δανεισμό και

κυρίως εξασφαλισμένες ταμειακές ρο
ές, ώστε ανό πάσα στιγμή να είναι σε 
θέση να αντεπεξέλθοιιν οτην πιστωτι
κή κρίση. Η ιστορία μός διδάσκει ότι 
άλες οι χρηματιστηριακές κρίσης εί
χαν ημερομηνία λήξεως. Ο επενδυτής 
που επιλέγει ποιοτικές μετοχές με 
προοπτική ανάπτυξης είναι βέβαιο ότι 
θα έχει αποδόσεις κατά πολύ υψηλότε
ρες των τραπεζικών καταθέσεων ή 
των ομολόγων.

’ 0  κ. Β ασ ίλης Β λασταράκης είν α ι επ ικε
φ αλής το υ  Τμήματος Α νάλυσ ης της  
Beta ΑΧΕΠΕΥ

Ακόμη δεν εχουμε 
δει τα χειρότερα...

Του Δ ιονυςη Λευύακη'

Στην ελληνική αγορά, με οτοιχεία από το '87. δεν έχουμε 
ξαναδει πτώση οε αντίστοιχο διάστημα μεγαλύτερη από 
το 67.6% που καταγράφηκε από τις 5.344.5 μονάδες του 
ΓΑ στις 31/10/07 έως τις 1.728.49 τον Οκτώβριο του Ό8. 
Και για εμάς, όπως και γτα τις περισσότερες αγορές ταυ 
πλανήτη, το 2008 ήταν ανάμεσα στις τρεις κορυφαίες χρο
νιές σε μεταβλητότητα την τελευταία εικοσαετία. Αξίζει ε
πίσης να οημειωθεί ότι ο δείκτης κεφαλαιοποίησης προς 
ΛΕΠ βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδο qhô το 08  και 0f 
•κανονικές συνθήκες· τι
μές κάτω του 30% συνα- 
ντονται κατά κανόνα σε α· 
ναδυομενες αγορές. Η ει
σχώρηση της κρίσης στην 
πραγματική οικονομία κά
νει πλέον αισθητή την πα
ρουσία της και στα αποτε
λέσματα των εισηγμένων 
εταιρειών στην Ελλάδα αν 
και αυτό που έχουμε δει 
μέχρι ιωρα απέχουν πολύ 
από αυιά ιιου φαίνεται να 
έχει προεξοφλήσει η αγο
ρά. Με αυτά τα δεδομένα, είναι λογικό να περιμένει κανείς 
ότι η παγχόομια οικονομία δεν έχει δει ακόμα τα χειρότε- 
ρα αν και τα συνεχόμενα αρνητικό ρεκόρ πολλών ετών 
στα στοιχεία που δημοσιεύονται δείχνουν να μην απέχει 
πολύ. Από την άλλη, είναι επίσης λογικό να ιιούμε ότ ι η α
γορά θα αναγνωρίσει το σημείο καμπής αρκετά πριν αυτό 
φανεί στα εταιρικά κέρδη και θα αντιδράοει ανάλογα, ό
πως έκανε άλλωστε και στο ξεκίνημα της κρίσης. Εξάλλου, 
στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι κινήσεις 
των αγορών οτο τέλος των Bear Market s να προηγούνται 
αυτών των εταιρικών κερδών κατά περίπου έξι μήνες. Στη 
δική μας αγορά βέβαια, υπάρχουν ειιιιιλέον δυσκολίες κα
θώς είνοι αμφίβολο πόσο μεγάλο είναι το κομμάτι των κε
φαλαίων που «εγκατέλειψε» μόνιμα τις ελληντχές μετοχές, 
λόγω αναγκαστικών ρευστοποιήσεων, και οε αρκετές πε
ριπτώσεις ηαύοη δραστηριοτήτων, κοι κατά πόσο υπάρχει 
η δυνατότητα αυτά τα κεφάλαια να αναπληρωθούν çvtç q- 
πο α υ τ ά  π ου τ η ρ ο ύ ν  σ τ  Οση αναμ ο νή» εύ ω  κ α ι αρκετό και 
ρό. είτε απ ό  νέες πηγές»

Ό κ .  Δ. Λ ευ τά κ η ς  e lva i αντιπρόεδρε* της  M e rit Χ ρημ ατι
στηριακής.

Η  α γ ο ρ ά  θα  α ν α 
γ ν ω ρ ίσ ε ι το  σ η
μ ε ίο  κ α μ π ή ς  α ρ κ ε 
τά  π ριν  α υ τό  φ α 
ν ε ί  σ τα  ε τ α ιρ ικ ά  
κ έ ρ δ η  κ α ι θα  α ν τ ι-  
δ ρ ά σ ε ι α ν ά λ ο γ α .

Τα ακίνητα έχασαν τη μάχη του Ιντερνετ
Το υ  Μ ακμ Ο εοδωρατου

Η αναζήτηση και εξεύρεση 
κατοικίας οε μια ξένη χώρα 
προφανώς δεν απλή και εύ
κολη διαδικασία. Για τη  συ
ντριπτική πλειοψηφία των 
επίδοξων επενδυτών η 
πρώτη επαφή με το... αντι
κείμενο του πόθου τους και 
τη χώρα που το φιλοξενεί 
γίνεται μέσω του Διαδικτύ
ου. όπου αναζητά tis σχετι
κές πληροφορίες για την 
κατάσταση τη* τοπικής α·

Λ  Η  Ε λ λ ά δ α  δ τν  β ρ ί 
σ κ ε τα ι σ τη ν  π ρώ τη  
δ ε κ ά δ α  α ν α ζ ή τ η 
σ η ς  ε ξ ο χ ικ ώ ν  -  
7 η  η  Κ ύ π ρ ο ς ,
1 0 η  η Τ ο υ ρ κ ία .

γοράς ακινήτων, τα συν 
και τα ιιλην. τι* τιμές και 
τα διάφορα κόστη, κυρίως 
φορολογία, και βεβαίως τις 
αποδάοεις. Μια απλή »βόλ
τα» στο Διαδίκτυο μάς οδη
γεί δυστυχώς εύκολα και 
γρήγορα στο συμπέρασμα 
ότι η ελληνική αγορά ακι
νήτων -και κυρίως °υ ιή  
της παραθ» ριοτυαίς κατοι
κίας- έχει χάοει ιη  μώ*η 
του ΙηιεΓηιΗ. ενώ μόλις ο α
νυποψίαστος επενδυτής 
συγκεντρώσει τα σιοιχεία 
που χρειάζεται και τα αΧ}'  
γχρίνη. τότε η χώρα μας 
χάνει και μάλισία πολύ εύ
κολα και τη  μάχη τη* πώ
λησης.

Πρόσφατη έρέννα της ι
στοσελίδας «ΟΐοόΔίβάβ*». 
που ειδικεύεται σε θέματα 
ακίνητης περιουσίας, πα
ρουσίασε ενδιαφέρουσα έ
ρευνα με δείγμα ι»5 ιστοσε
λίδες που επισχέφθηκαν. 
μέοω <3οο&1ε. 1.4 εκατομμύ
ρια αγγλόφωνοι χρήστες 
του ίΜεΓηίί που αναζητού
σαν εξοχική κατοικία στη 
διάρκεια ίο υ  περασμένου 
Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέ-

Πόσοι και σε ποιες χώρες αναζήτησαν
εξο χ ική  κατοικία μέσω του In te rn et 
τον περασμένο Σεπτέμβριο

θίση Χώρο / η«ριο*ή
Αρ.6μ0ζ

«ηιβΜΠτων

%«ηΙ

1 Ιοπανίο 393.617 27.9
2 Γαλλία 184 102 13,1
3 Ιιολία 129.396 9.2
4 Μέση ΛναιοΑΛ 121 835 8.6
5 Κεντρική κοι Νόιια Αμερική 113.434 8.0
6 Βουλγαρία 103.516 7.3
7 Κύπρος 101.121 7.2
8 Κοροίβικη 79.195 5.6
9 Ανατολική Ευρώπη 75.636 5.4

10 Τουρκία 65.297 4.6

H  ε λ λ η ν ικ ή  α γ ο ρ ά  κ α τ ο ικ ία ς  ε ίν α ι  ακ μ ιβ /). μ ι ιδ ια ίτε ρ α  χα  
μ η λ έ ς  α π ο δ ό σ ε ις , υ ψ η λ ό  φ ο μ υ λ ό ) ΐιυ η  m w Ιου , υ ψ η λ ό  
κ ό σ το ς  μ η α β ίβ α ο η ς .  ιν ώ  οι ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς  επ ιδ ό σ ε ις  τη ς  
χ ιο ρ α ς  δ ε ν  χ α ρ α κ τη ρ ίζ ο ν τα ι ω ς  οτ κ α λ ύ τ ε ρ ε ς  δ υ να τές .

οματα της έρευνας είναι 
μάλλον αποκαρδιωτικά για 
τη χώρας μας. ασχέτως αν 
οι εγχώριες εταιρείες ακινή
των και οι μεσίτες έχουν 
καλλιεργήσει μεγάλες προσ
δοκίες. Η Ελλάδα δεν βρί
σκεται ούτε καν μεταξύ των 
10 πρώτων επιλογών και 
προφανώς, κατόπιν τούτου, 
δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα 
να αναζητήσουμε οε πια θέ
ση ακριβώς βρίσκεται Στον 
αντίποδα, η Ισπανία εμφα
νίζεται ο πλέον δημοφιλής 
προορισμός με 393.617 «ε
πισκέψεις». ήτοι 27.9% επί 
του συνόλου, ενώ ακολου
θεί με μεγάλη διοφορά η 
Γαλλίο (184.102 επισκέψεις) 
και η Ιταλία (129.3% επι
σκέψεις)· Στην 7η θέση βρί
σκεται η Κύπρος με 101.121 
επισκέψεις και ποσοστό

7,2%. Η στενή δεσμοί του 
νησιού μι τη Βρετανία λει
τουργεί βεβαίως υπέρ της 
Κύπρου, αλλά τον σημαντι
κότερο ρόλο διαδραματίζει 
η πιο οργανωμένη και επαγ
γελματική προσέγγιση της 
αγοράς παραθεριοτικής κα
τοικίας αιιά tu  εταιρείες α
νάπτυξης ακινήτων. Η πρώ
τη ΙΟάδα ολοκληρώνεται με 
την Τουρκία για την αγορά 
εξοχικών της οποίας αναζή
τησαν στοιχεία 65297 χρή- 
στες του Internet, εξασφα
λίζοντας το  4.6% του συνό
λου.

Ή είναι, όμως, αιπό που 
στερεί απά την Ελλάδα τη 
δυνατότητα να φιγουράρει 
στην πρώτη ΙΟάδα μΐας τέ
τοιας έρευνας; Γιατί οι ξέ
νοι δυνητικοί πελάτες μας 
6cv μπαίνουν, στην πλειο-

ψηφία τους, καν στον κόπο 
να ψάξουν στοιχεία για εν- 
δεχόμενη. έστω, αγορά κα
τοικίας στην Ελλάδα. Η α
πάντηση είναι μάλλον πο
λύ απλή, και είναι οτι η ελ
ληνική αγορα είναι πολύ α
κριβή. όχι μονο σε σύγκρι
ση με τους «ανταγωνιστές» 
της. αλλά σε σχέση με am ó 
που προσφέρει η ίδια. 
Μπορεί οι τιμές ιιώλησης 
των εξοχικών κατοικιών. 
o th  χώρα μας να κινούνται 
οτα Ιδια περίπου επίπεδα, 
με αυτά της δημοφιλούς; 
Ισπανίας, αλλά πώς είναΐι 
δυνατόν να ανταγωνιστείς 
μια χώρα που προσελκύει 
léoocpis ιρορίδ περισσότε
ρους τουρίστες-επισκέ πιες

I

Κάθε μήνα πτωχεύει και μία κατασκευαστική

π ο υ  ο ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε ισν n u f to p ισ μένχι αριθμό έργων μ ικ ρ ο ύ  κ α ι μ ιο α ίο υ  
μ ε γ έθ ο υ ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  δ η μ ο ιιρ α τη Ο ε ί α π ό  το 2 0 0 S  κ α ι μ έχ ρ ι σ ή μ ερ α , a m  ιλοθν 
π λέο ν  ε κ α το ν τά δ ε ς  ε τα ιρ ε ίε ς  το υ  κλάδ ου .

Του  Ν ικου X. Ρουγανογλου

Μ ι  ρυθμό μιας εταιρείας ανά μήνα α
νακοινώνεται η πτώχευση των εισηγ
μένων επιχειρήσεων του κατασκευα
στικού κλάδου οπό τον Οκτώβριο και 
μπά. όταν δηλαδή ξεκίνησαν να γί
νονται εμφανείς και στην Ελλάδα οι 
συνέπειες της παγκόσμιας οικονομι
κής κρίσης. Τελευταίο «θύμα· ήταν 
η. εκ Βορείου Ελλάδος ορμώμενη. ε
ταιρεία Αφοί Μεσοχωρίτη. η οποία α- 
ποτέλεοε την τρίτη κατά σειρά κατα
σκευαστική εταιρεία που υποβάλλει 
αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 
του νέου Πτωχευτικού Κώδιχα. Τα 
προβλήματα ρευστότητας που αντι
μετωπίζει η εταιρεία δεν ξεπεράστη- 
καν κι έτσι κατέστη υποχρεωτική η 
αίτηση πτώχευσης, προχειμένου να 
εξεταστούν οι πιθανοί τρόπο» οντιμε- 
τώιιισης της κρίσης. Η διοίκηση απο
δίδει την κατάσταση αυτή σε τρεις 
παράγοντες: οτην αύξηση των τιμών 
του πετρελαίου (παρά την πρόαφατη 
πτώαη τους παραμένουν οε υψηλό
τερα επίιιεδα από προηγούμενα έτη), 
οτην καθιιοτέρηοη πληρωμών από 
το Δημόσιο, που αποτελεί τον βασι
κότερο πελάτη της Αφοί Μεσοχωρί
τη, αλλά και στην αδυναμία «ξαοφά 
λιοης περαιιέρω χρηματοδότησης ο- 
ηό τις τράπεζες.

Ουσιαστικά, το παραπάνω τρίπτυ- 
ΧΟ επηρεάζει τη συντριπτική πλειο 
νότητα των μικρομεααίων εταιρειών 
*ου κλάδου. Ως εκ τούτου, η απάστα 
°η  από την υποβολή αίτησης ιπώ- 
**ύσης ίως την επιβίωση μετριέται 
όήάτις »αντοχές» της κάθε εταιρείας. 
Η διαφορά έγκειται οτο άτι η τρέχου- 

συγκυρία έχει καταστήσει την εν 
^Υω απόσταση εξαιρετικά μικρή, ό- 
Π(Λ  αποδείχθηκε τον Νοέμβριο με τη 
«ΕΚΛΤ και ένα μήνα νωρίτερα και 
ί**Χην Betanet. Η έλλειψη ρτυοτάτη- 

οτην αγορά περιορίζει και τα ι- 
φατικά έργα, γεγονός που οε ουν- 
^^όομό με τον περιορισμένο αριθμό 
*ΡΥων μικρού και μεσαίου μεγέθους 
¡"[ôu έχουν δημοπρατηθεί απά το 

και μέχρι σήμερα, απειλούν 
• ^ ο ν  εκατοντάδες εταιρείες του 
*^δου. Σημειωτέον ότι η εφαρμογή 
ι°*) μειοδοτικού συστήματος στην ε- 
JJoyft αναδόχου. οδήγησε σε υψη- 
*** εκπτώσεις χαι κατά συνέπεια σε 
?°Ρρΐκνωοη των περιθωρίων κέρ- 
*><* των εταιρειών. Ετσι, ακόμα και 
^οιρείες με υψηλό ανεκτέλεστο δυ-
°Χολο παραμένουν κερόοψόρί*· κάτι

που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο 
την πιστοληπτιχή τους ικανότητα.

Οπως όλα δεϋτνουν. ο κατασκευα
στικός κλάδος οδεύει προς συρρίκνω
ση. τουλάχιστον όσον αφορά τον α
ριθμό των εταιρειών που δραοτηριο-

Η ε τ α ιρ ε ία  Α φ ο ί Μ εσ ο χ ω *  
ρ ίτη  υ π έβ α λε  α ίτησ η  για  
υπ α γω γή στο ά ρ θρ ο  9 9  
του  Π τω χ ευ τικ ο ύ  Κ ώ δ ικ α .

ποιούνται οε αυτόν, γεγονός που Οο 
ιιιιοτυπωθεί οταδιακά και στο τα- 
μιιλό της Σοφοκλέους. Ηδη. οι μεγά
λοι όμιλοι επισπεύδουν t u  διαδικα
σίες αναδιοργάνωσης, προκειμένου 
να αποκτήσουν πιο ξεκάθαρη δομή 
Kui να περιορίσουν τα λειτουργικά 
και διοικητικά τους έξοδα Στο ηλαΙ- 
οιο αυτό, η διαγραφή θυγατρικών ή 
OOVÔfÔCVÉYWV επιχειρήσεων απά το 
ταμπλό Οα βρεθεί σύντομα στην ημε
ρήσια διάταξη.

ο  όμιλος της ΓΕΚ ήδη έχει προχω
ρήσει τη σχετική διαδικασία, έλαβε 
xis απαιτούμενες cγlΦ^oεu και πλέον 
η ΤΕΡΝΛ απορροφιέται οπό τη ΓΕΚ 
και οι μετοχές της διαγράφονται από 
το Χ Α  Ανάλογες εξελίξεις θα πρέπει 
να αναμένονται τους πρώτους μήνες 
του 2009 και στον όμιλο της J&P - 
Αβαξ, καθώς η διοίκηση κρίνει ότι η

διατήρηση τη* θυγατρικής ΑΘΗΝΑ 
ATE στο ταμπλό δεν προσφέρο ου
σιαστικά κάτι. Αν <nu παραπάνω 
προστεθεί και η τριάδα των εταιρει
ών που έχουν υποβάλει αίτηση πτώ
χευσης (Δ1ΕΚΑΤ, Betanet και Αφοί 
Μεσοχωρίτη). τότε γίνεται αντιληπτό 
ότι μικραίνει κι άλλο η παρουσία του 
καταοκευυοιικού κλάδου οτο χρη
ματιστήριο.

Μάλιστα, o tis παραπάνω εταιρείες 
δεν αποκλείεται τους επόμενους μα- 
νες να προστεθούν τόσο η Προοδευ
τική όσο και η Μοχλός, θυγατρική 
της Τεχνικής Ολυμπιακής. Η πρώτη 
μπορεί μεν να περιόριοε σ η μ α ν τ ικ ά ^ ^  
τον δανειαμό της, μέσω της π ω λ η σ η ς^ Ρ  
ηεριουοιαχών στοιχείων, όπως το με
ρίδιο στην κοινοπραξία εκμετάλλευ
σης της Γέφυρας ΡΙου - Αντιρρίου. αλ
λά το καταοκευοοτικό της αντικείμε
νο έχει περιοριστεί οημαντυίά. Η εξέ
λιξη αυτή γεννά αβεβαιότητα, τη 
στιγμή που το σχέδιο εξεύρεσης 
στρατηγικού επενδυτή δεν ευοδώθη- 
κε ποτέ, πόσω μάλλον υπό την πα
ρούσα συγκυρία. Αντίστοιχα, η Μο
χλός πρωταγωνιστεί στο σχέδιο ανα
διάρθρωσης που εξαχολουθεί να επε
ξεργάζεται η διοίκηση της Τεχνικής 
Ολυμπιαχής. οε μία προσπάθεια να 
βρεθεί η καταλληλότερη λύση για 
τον περιορισμό των εξόδων και τη 
διατήρηση του πτυχίου της ανώτα
της τάξης. Στο πλαίσιο αυτό, n  Μο
χλός αποτελεί τον υπ' αριθμό 1 υπο
ψήφιο για αποχώρηση αιιά το ΧΛ.
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«Καταφύγιο» οι μακροπρόθεσμες αποτελεσματικές στρατηγικές
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΚΙΝβΕΥ δείχνει ότι σωστές διαρθρωτικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν θετικά το μέλλον 4 βιομηχανικών κλάδων
I t  εποχές μεγάλη* αβεβαιότητα*. η κατα
νόηση των μακροπρόθεσμων τάσεων τη* 
βιομηχανία* μπορεί να βοηθήσει τα οτελέ- 
χη των επιχειρήσεων να σχεδιάσουν απο
τελεσματικέ* στρατηγικέ*. Σχετική έκθε 
ση τη* McKlnsey επιχειρεί μια εκτενή 
ανάλυση ζητημάτων διαρθρωτική* <pùons 
που μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον 
τεσσάρων βιομηχανικών κλάδων και ου- 
γκεκριμενα εκείνων του χάλυβα, τη* υψη
λή* τεχνολογία*, τη* χημική* βιομηχα
νία* (πετροχημικά) και των καταναλωτι
κών αγαθών.

Στην εν λόγω Εκθεση αναλύονται τα πο
ρίσματα Ερευνα* Tns McKlnsey. σύμφωνα 
με την οποία παρά τη στασιμότητα που ε- 
πΕψερε στη βιομηχανία χάλυβα η επιβρά
δυνση στην εφαρμογή των κατασκευαστι
κών σχεδίων us  συνέπεια τη* πιστωτική* 
κρίση*, οι ανάγκε* τη* παγκόσμια* οικονο 
μία* σε χάλυβα παραμένουν μακροπρόθε
σμα τόσο υψηλΕ* ώστε μάλλον θα αναζω
πυρώσουν τη ζήτηση μΕσα στα επόμενα 
χρόνια.

Η Εκθεση προβλέπει. Ετσι, πω* μέχρι το 
2025 η παγχόσμια ζήτηση θα εχει φτάσει 
τα δύο δισ. τόνου* ετησίω*.

Ειδικότερα, η έκθεση επισημαίνει πω* 
πολύ πρόσφατα, μόλι* τη δεκαετία του

•1990. μειώθηκαν οι ανάγκε* για χάλυβα 
ki* ώριμε* αγορΕ* τη* Ευρώπη* χαι Tns 
Βόρεια* Αμερική*, καθω* προσγειωνόταν 
σταδιακά η καμπύλη τη* ζήτηση.* για αυ
τοκίνητα, ψυγεία και υποδομή.

Τονίζει μάλιστα πω* στην αλλαγή τη* δε
καετία* τα μεγάλο κατασκευαστικά σχέδια 
και τα Εργα υποδομή* που καθιστούσε α
ναγκαία η αστικοποίηση κυρίω* στην Κί
να. αλλά και στην Ινδία και τι* χώρε* τη* 
Μέση* Ανατολή* αντιπροσώπευαν το 35% 
τη* παγχόσμια* ζήτηση* για χάλυβα, αλλά 
περισσότερο από το 50% τη* αύξηση* που 
σημείωνε αυτή η ζήτηση.

Σε ά,τι αψορά τη ζήτηση για άλλα μέταλ
λα. άπω* το αλουμίνιο και ο χαλκό*, αυτή 
υιιερέβαινε επίση* την αύξηση του ΛΕΠ 
αυτών των περιοχών.

Σύμφωνα με t is  εκτίμησε« Tns 
McKlnsey. η συνεχή* ανάπτυξη των ιιεριο- 
χών αυτών μάλλον θα ενιοχύοει μακρο
πρόθεσμα τη βιομηχανία, αλλά η πιστωτι
κή κρίση θα έχει ω* άμεση συνέπεια να 
μειωθεί η ζήτηση για χαλυβα. όχι μόνον ε
πειδή θα περιοριστεί αιιό πλευρά* του τε
λικού κατοναλωτήμ αλλά και επειδή οι βιο- 
μηχανίε* που τον χρησιμοποιούν σε όλη 
την αλυσίδα τη* προσφορά* θα καταφύ- 
γουν μάλλον στη χρήση των υφιστάμενων 
αποθεμάτων του*. Π α ράλλη λα , η πιστωτι
κή κρίση θα ανασταλεί τα βραχυπρόθεσμα 
οχΕδια ανάπτυξη* για την παραγωγή χάλυ
βα και την εξόρυξη σε παγκόσμιο επίπεδο 
και θα Εχει πιθανότατα ω* αποτέλεσμα μια 
πιο ευμετάβλητη ισορροπία ανάμεσα στη 
ζήτηση και την προσφορά Ομω*. η έκθεση 
καταλήγει στο συμπέρασμα πω* σε λίγο 
χρόνια θα αρχίσει ξανά η επέκταση, καθώ*

η βιομηχανία θα προσπαθεί να ανταποκρι- 
Οεί στην αυξανόμενη ζήτηση από τι* ανο- 
δυόμενε* αγορέ*.

Υψηλή τεχνολογία
Σε ό.τι αφορά την υψηλή τεχνολογία, η 

έκθεση τη* McKlnsey επισημαίνει ιιω* ου- 
νήθω* στη διάρκεια μια* ύφεση* οι δαπά- 
νε* στον τομέα αυτόν μειώνονται περισσό
τερο από όσο το ΑΕΠ. Επειτα από μελάτη 
επί περιπτώσεων ύφεση* σε SO χώρε* μέσα 
στα τελευταία 13 χρόνια, διαπιστώνεται 
συγκεκριμένα μείωση κατά πέντε με επτά 
φορί* μεγαλύτερη εκείνη* του ΑΕΠ που εί
ναι ακόμη μεγαλύτερη (από οκτώ ώ* εννέα 
φορέ* εκείνη* του ΛΕΠ) σε ό.ιι αφορά την 
ανάπτυξη μηχανικού και μικρότερη (από 
τρει* ώ* πέντε φορέ* εκείνη* του ΛΕΠ) σε 
ό.τι αψορά την ανάπτυξη λογισμικού και υ
πηρεσιών. Η μείωση ήταν πολύ μεγαλύτε
ρη στη διάρκεια τη* επιβράδυνση* του 
2001. καθώ* οι δαιιάνε* για ηλεκτρονικού* 
υπολογίστε* και εξοπλισμού τηλεπικοινω
νιών είχαν ήδη εκτιναχθεί σε ιστορικά υ
ψηλά επίπεδα.

Η ιλιγγιώδηΐ αύξηση των νέων εταιρειών 
στον τομέα τη* υψηλή* τεχνολογία* σε 
συνδυασμό με του* φόβου* για τον λεγόμε
νο «ιό του έτου* 2000· είχαν ω* αποτέλεσμα 
να εκτιναχθούν οι δα πάνε* για εξοπλισμό 
τηλεπικοινωνιών, ιιαροχη υπηρεσιών και έ
να ευρύ φάσμα άλλων προϊόντων. Με την 
εμφάνιση τη* οικονομική* επιβράδυνση* ε
ξαφανίστηκαν οι καινούργιοι από τον κλά 
δο. ενώ πολλΕ* εταιρείε* διέθεταν υπερβο
λικό τεχνολογικό εξοπλισμό και δυναμικό 
τηλεπικοινωνιών, με αποτέλεσμα τ« ρα
γδαίε* περικοπέ* δαπανών οε όλο το φήημα 
τη* οικονομία*. Οπω* επισημαίνει η έκθε 
on. πολλΕ* εταιρείε* έχουν έκτοτε αναγκα
στεί να κάνουν πολύ πιο αποτελεσματική 
χρήση τη* τεχνολογία* πληροφορία* 

Σύμφωνα με την McKlnsey. κοθώ* η οι
κονομία εισέρχεται στην παρούσα επιβρά
δυνση η αύξηση τη* xpñons τεχνολογία* 
τη* πληροφορία* βρίσχεται ελαψρώ* κάτω 
οπό τον μέσο όρο τη* δεκαετία* Και ενώ οι 
περισσότερε* εταιρείε* αναθεωρούν τον 
προϋπολογισμό του* για τεχνολογία στην 
προσπάθειά του* να μειώσουν συνολικά τι* 
δαιιάνε*. πολλέΐ προσπαθούν να διατηρή
σουν τι* επενδύσει* υψηλή* ιιροτεραιότη- 
τα*. Οπω* επισημαίνει η έκθεση, η αβεβαι
ότητα του σύγχρονου ετηχειρηματικου πε· 
ριβάλλοντοί καθιστά επισφαλή οποιαδήπο
τε πρόβλεψη περί των δαπανών για τεχνο
λογία. αλλά φαίνηοι πιθανό λόγω τη* ε
μπειρία* του ο κλάδο* να εναρμονιοθει πε
ρισσότερο με τη μακροπρόθεσμη δυναμική 
του από όσο το 2001.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική έκ
δοση του ιιεριοδικού Quantity inc 
Με ΚΙ η tty (τεύχος Δεκεμβρίου 2008) κοι uno- 
νράφττοι από τα στελεχη της Frank Bekaert. 
Benedikt Zeum er, Fric Kuicher. D tltp Wagte. 
Betsy Bohlen. K r i i t i  W eaver και Scott Andre.

Ο ι κλάδο ι που α ντέχο υ ν  σ την  κρίση
Μέση ουξροη της κατανάλωσης Ο* περίοδο ύφεσης (1990-91 *® 2001-02). OC θ* *" *"” *** 
κή διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (1984-2006) Δείκτης, μέση αύξηση <*Μ*>*ής ntpiooou-θ
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Περίοδοι ύφατης

Η χημική βιομηχανία σε 
χώρες χαμηλού κόστους
Οπως επισημαίνει η έκθεση, από τ «  αρχέ* τη* δεκαε
τία* του 1980. η παγκόσμια παραγωγή χημικών και πε 
τροχημικών δεν έχει μειωθεί κατά βιώσιμο τρόπο. Τότε 
το αποτέλεσμα ήταν μια αναδιάρθρωση Tns ßtopnxa 
v ías, με μονάδε* χαμηλότερου kóotous να αντικαθι
στούν τι* παλαιότερε* και λιγότερο αιιοτελεοματικέ*. 
καθώδ και τ«  μονόδε* μικρότερη* κλίμακα* με μικρό
τερα περιθώρια κέρδου*.

Οι ουνεχείΝ επιβράδυνση* συμπίεσαν τα περιθώρια 
κέρδου*. καθυστέρησαν τα σχέδια επέκταση* και έδω
σαν σ τ« εταιρείε* με ισχυρού$ ισολογισμού* την ευ- 
καίρια να εξαγοράσουν ανταγωνιοτέ* του* των οποίων 
η αξία είχε μειωθεί. Οι υφίο> «  αυτέ*. nàvros. δεν οδή
γησαν σε σημαντική αναδιάρθρωση m s βιομηχανία;», 
λυμφωνα με την έρευνα τι^ McKlnsey. μια σημαντική 
ειιιβράδυνοη θα ήταν διαφοριτική σήμερα: η μειωμένη 
ζήτηση ενδέχεται να βοηθήσει την καινούργια παρα
γωγή χαμηλού κόοτου* οτην Κίνα και στη Μέση Ανα
τολή να αντικαταστήσει ταχύτερα την παραγωγή υψη
λού kôotous σε Ευρώιιη. Ιαιωνία. Βόρεια Αμερική και 
Νότια Κορέα.
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Η κρίση στα καταναλωτικά αγαθά
Οι υφέσεις ιηηριαζονν τις δοησνες σ». 
διάφορες κατηγορίες καταναλωτικών σγο- 
θών με διάφορους τροπους Σύμφωνο με 
ιην ονάλυση ηου εκονε η McKintcy σχετικό 
με τις καταναλωτικές δαπάνες στη διάρκεια 
των υφίοεων των περιόδων 1990 - 91 κοι 
2001 0?. συνάγεται πως ο· κστσνολωτες 
στις ΗΠΑ προτίμησαν να ολλοξονν προτε
ραιότητες ηαρο να κάνουν γενικότερες οι
κονομίες
Οι μικρές κοθημερινες οηολουοος, οοως 

η έξοδος γιο φογητά, τα προΐόντο κοι οι υ
πηρεσίες προσωπικής φροντίδας κοι οι μ/ 
κροσυσκευές ήταν οι τομείς ηου έπληγη
σαν. Αντ' ουτων εντσχύθηκον οι τομείς της 
δκπροφπς ολλό κοι των εκδόσεων, ηου ο- 
ντικστεστησσν τις ηιο δα πονηρές σννήθει

ες. καθώς κοι οι οοφολειες υγείος κοι η κ>- 
τροφορμοκευηκη περίθαλψη.
Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι δο- 
ηάνες γιο την ηοιδείο. Σύμφωνο, όμως, με 
την εν λόγω έρευνα, οι τάσεις ουτές είναι 
ενδεικτικές χωρίς, ωστόσο, νο μος διδά
σκουν ολη την κπορίο: ο< ουστηρσυροι ό
ροι στη «ορόγηση πιστώσεων, το χομηλό 
ποσοστά προσωπικής αηοτομιευσης κοι η 
μείωση των τιμών των κατοικιών εξωθούν 
τον κοσμο va n tp n u y p tt ος δ αηο ν ίς  η*ο 
γρήγορα και σ ε  περισσότερους "τομε̂ τ £ν
oüyoic opwpEvtc εστηγηρί/ς ανττχουν πι·
ρισσάτερο στην κστοκγίδα. Ετσι, όσες εται
ρείες αντιδρούν στην εηιβροδνκση. κατανο
ώντας την ηιθσνή εηιδοση της κστηγορ^ος 
τους, βρισκοντοι σε καλύτερη μοίρα

Οι εργοδότες μειώνουν 
το κόστος εργασίας για να 
διατηρήσουν την απασχόληση

Το<· M att Richtei 
The N ew York Times

Ιολονότι οι απολύσει* πλησιά 
>uv σ ι imopucà επίπεδα, ορισμέ- 
di εργοδότε* επινόησαν μια ε- 
ολλαχτική. ΕλπΙζοντα* να απο- 
ύγουν η να περιορίσουν τι* απο- 
οοε«. όλο και περισσότεροι ει- 
άγουν την εβδομάδα των τεσσά- 
ων εργάσιμων ημερών, δεν δί- 
ουν επίδομα άδειο*, ενώ μαζί με 
5 ηόγωμο των μισθών περικό- 
T0UV OUlrtÓlClS και Επιλέγουν τα 
ιιέλικτα προγράμματα εργασία*. 
Ιειώνουν Ετσι το κόατο* τη* c p  
οσίο*. αλλά διατηρούν την aria- 
χόληση Σε ορισμένε* περιπτώ- 
ει* επιλέγουν αυτήν τη λύση 
αι οι εργαζόμενοι. Το κοταμαρ 
υρεί η πρόταση που έκανε στ« 
ρχέ* Δεκεμβρίου ο πρόεδρο* 
ου συμβουλίου των καθηγητών 
το Πανεπιστήμιο Brandéis, 
ουιλιομ Φλε*. να εκχωρήσουν οι 
00 κοθηγητέ* το 1% των αποδο- 
ών του*.
Οιιω* τόνισε ο κ- Φλε*. προθυ- 

ιοποιήθηχε ποσοστό άνω του 
0% των καθηγητών και αυτόσυ- 
χπάγπαι εξοικονόμηση τουλάχι- 
η ον 100.000 δολαρίων, ενώ απο 
ρέηονται οι απόλυσε« ορκετων 
ιπαλλήλων. Ορισμένε* οπό αυτί* 
«  πρακτικέ* δεν είναι πρωτοψα- 
ir!» οε αυτήν την κρίση Το σκε 
πικό. όμω*. με το οποίο αυξάνε- 
;αι η δημοτικάτητά του* τον τε
λευταίο μήνα αντανακλά τι* ίδιοι- 
ιερότητε* αυτή* εδώ τη* ύψεοη*. 
ιην αιφνίδια εμβάθυνοή τη* και 
ιην αλλαγή στη δυναμική τη*πο· 
pc όσμια* οικονομία*. Οι εταιρείε* 
ιου εφαρμόζουν αυτί* τι* τακτι- 
εέ* επισημαίνουν πω* η οικονο-
jîû Εκανε t t to io  βουτιό τον
Λτωβριο ώστε δεν θα ήθελαν νο 
ιιροχωρήσουν οε υπερβολικέ* πε- 
ρικοπέ*. γιατί ενδέχεται να ανα
κάμψει εξ ίσου ξοφνικΔ 

Τονίζουν, επίση*, ότι υπήρξαν 
ιδιαίτερα προσεκτικέ* στ« προ-

Το πακέτο στήριξης δεν έσωσε 
τα εργοστάσια οχημάτων SUV

σλήψει* και τι* δαπάνε* τα τελευ
ταία έτη. ιδιαιτέρω* του* τελευ
ταίου* 12 μήνε* όταν σχεδόν όλοι 
αισθάνονταν όιι η χώ ρ α  βρισκό 
ταν οε ύφεση, ώστε οι ιιαραγωγι- 
κοί εργαζόμενοι να παραμεΐνουν 
στο μισθολόγιό του* Κ ι ορισμέ
νε* εταιρείε*. οι εργαζόμενοι υ
ποστηρίζουν τ«  άμεσε* nepuco- 
πί* μισθών, τουλήχιστον προ* το 
παρόν. Η επιβράδυνση είναι τόσο 
μεγάλη, ώατ» ο αντίκτυπά* m s 
πλήττει τόσο τ«  συντάξει* όσο 
και τα προγράμματα ουνταξιο- 
δότηση*. ενώ το μέλλε >ν διαγρά
φεται τίκιο αβέβαιο ώστε οι
εργοδότε* αλλά ακόμη και οι ερ· ____  __________
γαζόμενοι προτιμούν τι* μικρέ* Λ ν ά μ ιο α  α ι ις  t i a i p f k ç  ιιο υ  π ρσ ημ ούν η ι λ ^ ι ρ ο ά ρ α σ η κ ά  μ έ ιρ α α -  
περικοπέ* αποδοχών παρά να n ô  t ic  α ι ιο λ ύ ο ιις  περ ιλαμ β άνετα ι κ α ι η  I k f ,  μ/ ηαροιεταμίντς δ ιά κ ο  
διακινδυνεύοουν κάποια δρακό- n t ç  û v t u  αποδοχών. 
ντια μέτρα.

Ανάμεσα στι* craipclts τιου ζημιώοεων. δημοσίευσε προσφά- 
προτιμούν τα λιγότερο δραστικά τω* στοιχεία που φέρουν ιο 23% 
μέτρα οπό m  απόλυσε« συγκα- των ιπυιειρησεων να σχεδιάζει a 

πολύσει* για το επόμενο έτο*. C- 
νώ τον Οχτώβριο το αντίστοιχο 
ποσοστά ήταν 26%.

Οι εταιρείε* φαίνονται αποφο-

ταλέγονται οι ΙΧ·11 (με παρατηα- 
μένε* διαχοπέ* âveu αποδοχών).
Cisco (εβδομάδα τεσσάρων ημε
ρών). Motorola (περικοπέ* μι
σθών). Nevada casinos (εβδομάδα 
τεσσάρων ημε- .
ρών). Honda (ε θ ε φ  
λούσιε* διακοπέ* 6ÍVOUV επ ίδομα «peón, σύμφωνα
άνευ αποδοχών) . . με την Τζένιψερ
και The Seattle ο δ ε ία ς , εν ω  μ α ζ ί μ ε  Τοάτμαν. καθηγή- 
Time* (που σχε- τ ο  πάγω μα τω ν μ ι-  ^ρ10 °10 novrm 

σ θώ ν  π ερικόπτουν  
κ α ι σ υ ν τά ξ ε ις .

και ίΐίλμνει πω* δεν θέλει να την 
επανο^βει. Λυτήν m  φορά cm- 
λέγονα οψοιρέσει ορισμένα από 

Unóvous γιο πρώτη φορά στα 
12 χρόνια που υπάρχει η ααι- 
Ρι *<1 βολλοί από του* υπαλλή- 
λοψ δ(ι)ρσαν άτι δεν του* ενο-

διάζει να εξουιο
νομ ήσει ένα εκοτ, 
δολάρια δίνοντα* 
μια εβδομάδα ά
δεια άνευ αποδο
χών σε 500 υπαλλήλου*). Για την 
ακρίβεια, αυτέ* οι πρακτικέ* εί
ναι πολύ λιγότερο διαδεδομένε*

σισμένε* να βρουν εναλλακτικέ* χλ0οιΛΐ'η επιλογή, ιδιαιτέρω* ε- 
λύσει* οτι* απο- χωρίζουν ότι αλλού γίνο

--------- λύσε« κατά την ύ· ντψοηολύοε«.
Ιΐμφρνα ω  1ον Τρούμαν Μπι- 

ούΐπ. καθηγητή Οικονομικών 
"τ«γ*)ί. το πνεύμα ομοψυχία* 
0αΐξα\τύ'οΟ«1 μάλλον επειδή ό- 
ΐά» ̂  μείωση των μισθών κρατά- 
η  »ήιρό 01 εργαζόμενοι δυσαρε- 
°Ηΐντθ>· °Ελουν πίσω τ«  αποδο- 
χ**του* και "ροτιμούν μια από- 
λβ^ 0  ̂ ο ν  Τοάλεντζερ. άμω*. 
® *ιή*,ν _ σύμβουλο*

στήμιο
Berkeley, η οποία 
εχτιμά πω* η τα
κτική αυτή οικο- 
δομεί μακροπρό

θεσμε* σχίσει* αφοσίωση* των 
εργαζομένων που δεν θα απολυ
θούν. ενώ ενισχύει την εταιρεία

από τ«  απόλυσε« και οι μειώσει* ώστε να ανταγωνιστεί και να προ- 
μιοθών πολύ σπάνιε*. Σύμφωνα σλάβει εκ νέου άλλου* Στο Σαν
με τα τελευταία στοιχεία του υ 
πουργείου Εργασία*. ÔI ώόίάΐε* α· 
ποδοχέ* αυξήθηκαν τον Νοέμ
βριο 3% ώ* 7% σε σύγκριση με 
τον Νοέμβριο του 2007. Η συμ
βουλευτική Watson Wyatt, που 
καταγράψει τα στουιεία περί απο-

Φρανοίοκο. η εταιρείο σχέδια- 
ομού στο Διαδίκτυο Hot Studio α
πέλυσε αρκετού* υπαλλήλου* το 
2000, όταν έσκασε η ψούοκο των 
εταιρειών υψηλέ« τεχνολογίαν Η 
ιδιοκτήτριά τη*, άμω*. χαρακτη
ρίζει την τακτική αυτή επώδυνη

Gr*y & Chrtstma*. c- 
"•βϋμΰ'^' οι εργοδότε* δεν
*9|ρίύ̂ τύ* ουμιιόνια αλλά α·
96 (suv'”·* οπολογιομού* ηου 
**» έ*·>ν0ν ποχί 04 τώ ρα . Οι C-

íxouv χρηοιμοποιήοπ
ΐ£**ολογΐα γ,0 να υπολογί- 

ν οηόδοοη των υπαλλή- 
I t ptß KQl oc πολλέ* περιιπώ- 
, yvpí^ouv άτι εκείνοι που θα 

- τ  είναι παραγωγικοί.

faivNlCK BUNKLEY και 
Bill Vlasic 

The N ew York Times

Ούτε tvo πακέτο στήριξή* 
οπό την ομοσπονδιακή κυ
βέρνηση δεν θα μιιορέοει 
να σώσει τρία από τα τε
λευταία εργοστάσια κατα
σκευή* οχημάτων ελεύθε
ρου χρόνου (SUV) που έ
χουν απομείνει στ« ΗΠΑ. 
Τα οιχονομικά προβλήμα
τα. οε συνδυασμό με την 
κατάρρευση τη* αγορά* τέ
τοιων οχημάτων, ανάγχο- 
σαν πρόσφατα την General
Motors να κλιΐοει ία  έργο
οτάοιό τη* οτην πόλη 
Τζέινοβιλ του üukjkôvoiv 
και στο Μορέ\· του Οχόιο. 
οηματοδοτώνταχ το «τίλο* 
εποχή*· οτην κυριαρχία 
των SUV στον δρόμο.

Το τελευταίο Chevrolet 
Tahoe έφυγε από τη γραμ
μή συναρμολόγηση* του 
Τζέινοβιλ παραμονή Χρι
στουγέννων. Το εργοστά
σιο. ηλικία* 90 ετών, είχε 
καταοχευάσετ περισσότερα 
από 3.7 εκατομμύρια μεγά
λα SUV από τ«  αρχέ* τη* 
δεκαετία* του ·90. Ιίαράτι 
οι περισσότεροι από του* 
1.100 εναπομείναντε* ερ
γαζομένου* του εργοστασί
ου δεν είχαν βάρδια την τε
λευταία ημέρα, πολλοί εμ
φανίστηκαν για μια συγκι
νησιακά φορτισμένη «τελε
τή λήξη*·. Κάποιοι ξέσπα
σαν οε δάκρυα αμέσω* με
τά. Και κάποιοι άλλοι α
ντάλλαξαν χρκπουγεννιά· 
τυια δώρα, ουνεχίζοντα* 
μια παράδοση που είχε ξε
κινήσει ήδη από την πρό
σληψή του*.

Μπορεί η συνολική πτώ
ση στην αγορά νέων οχη
μάτων να μην ξεπερνάει το 
16% από τι* αρχέ* του 
2008. Ομω* οι ηωλήσει* των 
μεγάλων SUV έχουν καταρ-

ρεύσει. ουρρικι-ουμενε* κα· 
ιά 40%. Με του* καταναλω- 
τί* να στρέψουν πλέον την 
προτίμησή tous σε μυιρό- 
τερα. λιγότερο ενεργοβόρα 
οχήματα, ήταν περιττή για 
την GM η ύπαρξη των ερ
γοστασίων τ όσο στο Τζέιν- 
οβιλ όσο και στο Τέξα*. 
Ωστόσο, κοποια μέλη του 
προσωπικού στο εργοστά
σιο αυτό ισχυρίζονται πω* 
η εταιρεία παραβίασε δέ
σμευση τη* να το κρατήσει 
ανοιχτό, την οποία είχε α- 
ναλάβει στη ουλλογιχή 
σύμβαση του 2007 με το 
ουνδικάν? εργςζόμενωγ 
στην αυτοκινητοβιομηχα
νία. UAW.

Η συρρίκνωση των μερι
δίων του* στην αγορο έχει 
αναγχάσει τα τελευταία 
χρόνια τόσο την GM όσο 
και την Chrysler και τη 
Ford Motor Company να

κλείσουν τουλάχιστον ίο 
εργοστάσια συναρμολόγη
ση* και να απολύσουν χι
λιάδα εργαζομένου*, χατα- 
στρέφοντα* ολόκληρε* κοι- 
νότητε*. από την Τζόρτζια 
ώ* το Νιου Τζέρσεί και αιιό 
το Μίσιγχαν ώ* την Οκλα- 
χόμα. Παρ’ όλα αυτά, οι ϋΜ 
και Οιτγ*1εΓ δεν αποκλείε
ται να συνιχίοουν να  «χα- 
τεβάζουν τα ρολά· και 
λων εγκαταστάσεων. 
αναδιαρθρωνουν τ »  δρα- 
σιηριότητέ* του* για να εκ
πληρώσουν του* όρου* των 
ομοσπονδιακών δανείων. 
Συμψωνα μί ανολν«5, *οι
παιρείε* κλείνουν τώρα ερ
γοστάσια με πολύ ταχ^ίϊ 
ρυθμού*, ίσω* άμω* να εί
ναι πολύ αργά και οι κινή
σει* του* πολύ λίγε». Αυτά 
που κάνουν θα έπρεπε να 
το έχουν κάνει πριν από 15 
χρονιά·.

ATEbank $
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Οι «μύθοι» για 
την απασχόληση 
των στελεχών

9 ΟΙ ΚΑΚΙΕΣ συνήθειες ροκανίζουν τον χρόνο 
εργασ ίας τω ν εργαζομένων στις επιχειρήσεις

7ΐΚ Χ Ρ ΙΣΤΙΝ Α Σ Δ α Μ ΟΥΛΙΑΝΟΥ

Λ ίνι ότι «ο δρόμο* npos την κόλαση ιίνπι 
οτρωμένοχ με... χαλί* προΟέοει*·. Ιοω* 
για να τονισΟεί η εκδοχή όττ οι καλέ5 προ 
θέσει* σπάνια υλοποιούνται παρά την. 
συνήθως. ειλικρινή και έντονη επιθυμία 
εκείνων που TIS εκφράζουν. Και μπορεί 
ν*εν σε προσωπικό επίπεδο η αθέτηση του 
•Όα κόψω το τσιγάρο» είτε ·θο πίνω λιγό- 
ιερου* καφέδε*· είτε ·δεν 0α χρησιμο
ποιώ το ασανσίρ· και αλλά σχετικά να πε
ριορίζει την αποτυχία σε εμβέλεια προσω
πικού ζωτικού χώρου, ωστόσο, σε αυτό 
•τον μικρό και μεγάλο κόσμο* τη* εργα- 
οΐά* και Tns κοριέ ρα* έχει ευρύτερε* επι
πτώσεις, ενώ. παράλληλα, αποτελεί οχε- 
δόν Οεσμά κάθε Πρωτοχρονιά να γίνεται 

Λ  τάΟεση καλών «προθέσεων» τόσο οπό
JS εργοδοτε* και tous οργανισμού! ό

σο και απά τα υπεύθυνα σιελίχη που του* 
διοικούν.

Μια σταθερή πρωτοχρονιάτυαι καλή 
πρόθεση -αλλά και μεγάλο* cnoxos και 
ευσεβή* προσωπικό* πόθο*- είναι η απο
τελεσματικότερη διαχείριση του επόμε
νου ημερολογιακού χρόνου -  αλλά και του 
εργασιακού χρόνου ιδιαίτερο. Η σχίση 
του οποίου με το συνεχώ* αυξανόμενο 
φόρτο τη* καθημερινή* εργοσία* υποδει
κνύεται αντιοτρόφω* ανάλογη. Επιπλέον 
•ένοχο*» είναι και ο καταιγισμό* με τα 
προϊόντα από τι* τεχνολογίε* τη* πληρο
φορία*. ΙΊα να ξεδιαλέξει*, μάλιστα, τι* 
χρήσιμε* πληροφορίε* και μόνο, σου τρώ
ει τη μιοή ημέρα... Αφού το ξεχώρισμα 
πρέπει να γίνει διά τη* ·ει* άτοπον απα
γωγή*» από το φόβο μηπω* αβασάνιστα 
ξεφύγουν πληροφορίε* για «ευκοιρίε*· εί
τε ιιαροβλεφΟούν «προτεραιότητε*· που 
όχι σπάνια αναδύομαι μέσα από τι* πλη 
ροφορίε* ·σε δεύτερο πλάνο».

Ωστόσο, οι ειδικοί διατείνονται ότι τα 
στελέχη είναι ουνυιιεύθυνα για την έλλει
ψη χρόνου κατά την άσκηση των καθη
κόντων του*. Που. τελικά, έχει επιπτώσεις 
στην αποτελεσματικότητα και στην πα·

ραγωγικότητά του* αλλό και του* δημι 
ουργεί άγχο* συνήΟω* από θέματα που εί
τε βρίσκονται σε εκκρεμότητα είτε δεν έ
χουν καν αρχίσει να τα διαχειρίζονται 
Πατί. άπω* λένε, όσο εύκολο είναι να α
ποκτήσουμε χρονοβόρε* κακέ* ουνήθειε* 
τόσο δύσκολο είναι να το αναγνωρίσουμε 
ότι είναι κακέ* και -ιδιαιτέρω* δύσκολο- 
να τι* απαρνηΟούμε.

Οι ειδυωί αναφέρονται μάλιστα και σε 
συγκεκριμένου* «μύθου*· που επικρα
τούν και είναι αυτοί κυρίω* που «ροκανί
ζουν· το χρόνο των στελεχών. Πρώτο* 
«púOos» τουλάχιστον κατά την άποψη 
του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Tns Βρετα
νία*- είναι ή ΠέΠΟίΟΠΟΠ 10Θ OTCAÍXOUS ό
τι είναι »αναντικατάστατο·. Και ότι όταν 
αναμένονται και απαιτούνται απαντήσει* 
είτε όταν αναζητούνται λύσει* στα διάφο
ρα προβλήματα, αυτό* είναι o póvos που 
us κατέχει. ·Λν πιστεύετε άτι εσύ είσαι ο 
μοναδικό* και ο αναντικατάστατο** τότε 
αναμφισβήτητα 0α δεχθεί* και τη μερίδα 
του λέοντοί από τα προβλήματα που ανα 
κύπτουν».

Αλλο* »μύθο*· είναι ôu . με την παράτα
ση του ωραρίου και κατά us  νυκτερινέ* 
ώρες. το στέλεχο* θα αποσπάσει μεγαλύ
τερη αναγνώριση από του* προισταμέ 
vous του και από την επιχείρηση όπω* και 
περισσότερη εκτίμηση προ* το πρόσωπό 
του. *Λν αυτό σου συμβα ίνει. τότε χρειά
ζεσαι αναδιοργάνωση κατά τρόπο ώστε η 
εργασία σου “να χωρίσει" μέσα στο ημε 
ρήσιο ωράριό σου. Γιατί, δυο πράγματα 
μπορεί να σου συμβούν: αφενό* ο εργο
δότη* σου νο επωφελείται από τι* πιιιιλέ- 
ον ώρε* εργασία* που του προσφέρει*, α
φετέρου να δημιουργήσει* προβλήματα 
μέσα στην οικογένειά σου».

Υπάρχει ακόμη και ο μύθοί άτι το στέ
λεχος πρέπει να δείχνει -υπαραπασχολη- 
μένο». Κάτι που δεν αποτελεί, βέβαια, χαι 
εγγύηση ότι είναι υπερα παοχολημένο με 
αυτά που πρέπει. Επιπλέον, έτσι δίνει την 
εντύπωση ou «δεν έχει καιρό* ούτε για νο 
ακούσει ούτε για να οσχοληθεί ιιε του* άλ·

λου*. οι οποίοι ίσω.* και νο χροόώνται τη 
συνεργασία και τη βοήθεια του. A»0s σπ· 
μαντικό* μύθο* είναι ότι το στέλ^ο* πρ*. 
πει να δείχνει προθυμία να ανα)0μβάνει 
το πά πα και να μη λεει ποτέ »όιο» oc οτι
δήποτε του προτείνουν. »Το να ntu ¿>μω* 
“ώ* εδώ κοι μη παρέχει" μπορεί Βίβ,,,α να 
μην είναι εύκολη υπόθεση, ωστάοο. σε τε
λευταία ανάλυση μπορεί να οποβοίνει 
χρησιμότερο τόσο για σένα προσωπικά ό
σο και για tous άλλου* εμπλεκόμενου*·.

Ωστόσο, λέγεται Οτι η αναθεώρηση των 
κακών συνηθειών που ροκανίζον,τ τον ερ
γασιακό χρόνο των στελεχών ιφεπει να 
αρχίζει με τον εντοπισμό των δραστηριο
τήτων εκείνων οι οποίε* και .προσφέ
ρουν» τι* μεγαλύτερε* -χρονοπαγίδε*·. 
Με πρώτη και καλύτερη την πολίτικη τη* 
•ανοιχτή* ιιόρτα*· -  όπου οι διακοπέ* 
στην εργασία του στελέχου* και τα ιιηγαι- 
νέλα δίνουν και παίρνουν... Αλλε* «χρό 
νοπαγίδε*» είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρο
μείο. η ακατάλληλη παρουσίαση των πλη
ροφοριών όπω* και η διαδικασία προώθη
ση* πληροφοριών προ* τρίτου*. Αλλά και 
η αταξία και η έλλειψη οργάνωση* συνε
πάγεται δαπάνη χρόνου για «ψάξιμο» ό
ταν τα απαραίτητα στοιχεία που Οα έπρε- 
πε να είναι άμεσα διαθέσιμα, δεν είναι.

Μπορεί Ομω* να συμβαίνει και το αντίθε
το Δηλαδπ να υπάρχει υπερβαλικό «μάζε
μα» και φύλαξη πληροφορικού υλικού -  
κάτι που κάνει να μοιάζει το γραφείο του 
στελέχου*. ■ · 1«  φωλιά. του σκίουρου.

Εννοείται ότι για οποιαδήποτε προσπά
θεια αναθεώρηση* των χρονοβόρων συ- 
νηθ» ιών. το πρώτο πράγμα που συνιστά- 
ται να κάνει το στέλεχο* είναι νο διαχωρί
σει αυτά που είναι «στο δικό του το χέρι» 
να διορθωθούν είτε να τροποποιηθούν 
-δηλαδή οι συνήθειες και οι συμπεριφο- 
ρέ* του- από αυτά που βρίσκονται εκτά* 
του δικού του ελέγχου. Και γιο το οποίο, 
άρα. ευθύνονται οι άλλοι. Και επειδή η α
ξιολόγηση τόσο πολλών δεδομένων που. 
τελικά, θα βοηθήυουν στην αποτελεσμα
τικότερη διαχείριση του χρόνου των στε
λεχών όχι μόνο δεν είναι εύκολη υπόθε
ση. αλλά είναι και δουλειά των ειδικών, υ
ποθέτουμε Οτι κάθε συλλογικό* επαγγελ
ματικό* φορέα* που σέβποι τον εαυτό 
του και νοιάζεται όντω* για τα συμφέρο
ντα και την εξέλιξη των μελών του. οφεί
λει νο του* παρέχει τη σχεηκη συμβου
λευτική βοήθεια, Ισω* κοι τα απαραίτητα 
χρήσιμα «εργαλείο·.

χά(σ kath tm crln t.g r
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Diageo: επικεφαλής 
εκστρατείας κατά 

κατανάλωσης αλκοόλ
Είναι ίνα πολύπτυχο εντυπάχι με χρηστικό περιεχόμενο. Φιλι
κό στην εμφάνιση όσο κοι στην αφή κοι χωράει και στη μι
κρότερη τσέπη οιιοιουδηποτε ενδύματο*. Με το μήνυμά του 
«Δεν πίνω πριν οδηγήσω» είτε «Πνε ο οδηγό* τη* Παρέα*. Μην 
πίνει* πριν οδηγησετ*» μπορεί να σώσει ζωέ*. Συνοδεύει τη με
γάλη πρωτοβουλία τριών φορέων που συνεργάζονται για τη 
μείωση τον τροχαίων ατυχημάτων που συνδέονται με την κα
τανάλωση αλκοόλ κοι -κοτό το δυνατόν προσπαθεί va era», 
pfáari τη νοοτροπία των Ελλήνων οδηγών, οι οποίοι έχουν ε
πιφυλάξει γιο τη χωρά μο* την τιμητική... πρωτιά στην Ευρό 
παικη Ενωση νο έχουμε το υψηλότερο ποσοστό τροχαίων ατυ
χημάτων εξ QiTias Tns μη υπευθυνη* κατανάλωση* αλκοόλ.

Οι φορεί* τη* ενημερωτική* αυτή* εκστρατεία* είναι, κατ ' 
αρχα*. η κορυφαία εταιρεία premium αλκοολούχων ποτών 
Diageo Hellas, η οποία έχει κάνει »σημαία» στο μάρκετινγκ γιο 
το προϊόντα τη* την ανάπτυξη υπεύθυνη* σχέση* τη* κοινω
νία* με το αλκοολ. Είναι rui
ons το δραστήριο Ινστιτούτο 
ΟδικιΐΝ Ασφάλεια* ·Πάνο* Μυ 
λωνά*» -  που ιδρύθηκε το 
2005 οπό μια «χαροκαμένη· 
μανα στη μνήμη ενό* χαρι
σματικού και αδιχοχαμένου α
πό τροχαίο νέου ανθρώπου.
Είναι και ο Σύλλογο* Ελλήνων 
Συγκοινωνιολάγων με εκατσ 
νταδε* μέλει Στη συντριπτική 
πλειονότητά του*, εξειδιχευ- 
μένοι συγκοινωνκνάγοι μηχα
νικοί στο*’ ιδιωτικό και τον δη
μόσιο τομέα που είναι οι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό, 
τον σχεδίασμά, την εφαρμογή, τη λειτουργία, τη συντήρηση 
και την εκμετάλλευση συγκοινωνησκώνσυστημάτων».

Πρόσφατα, μέσα από τον διαδικτυακό τόπο www. 
dontdrinkanddrive.gr άρχισε να διεξάγεται διαγωνισμό* με 
θέμα «Δώσε Εσύ το Μήνυμα·. Προτρέηπαι. δηλαδή, το κανό 
να συμμετέχει για τον ορισμό του «Οδηγού τη* Παρέα*· που 
ιιρέπει να αποφοοίζεται notos θα είναι πριν από κάθε έξοδο. Η 
εκστρατεία των τριών φορέων έχει αρχίσει με σειρά εκδηλώ
σεων απο το 2007. Τον Φεβρουάριο 2008, ο παγκόσμιο* προ- 
τοθλητη* τη* Formula I ο κ. Μίκα Χάκινεν -που riva κ ι  ο 
πρεσβευτή* Υπεύθυνη* Κατανάλωση* Tns Diageo- ύισν στην 
Αθήνα, αφ' ενά* γιο να μεταδώσει «διά ζώσπ*· το μήνυμά του. 
αλλά και για να παραλάβει κοινωνικά αριστείο που του οητνε- 
μήθη γιο το ρόλο του αυτό.

Οπω* ετνοι ηδη γνωστό, από το 2005 η Diageo ίχη γίνη χο
ρηγό* του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κάτι που ατούιττ® σαν 
αντίφαση με την ενεργό πολιτική τη* για την εδροίωση νοο
τροπία* υπεύθυνη* κατανάλωση*. Ωστόσο, όπω* ό α  πη και σε 
παλαιότερη συνέντευξή του στην «Κ» ο κ. Ιον Ροπ, διευθυντή* 
Εταιρικών Σχέσεων Tns Diageo pic. «αυτό που ισχύει στην 
πραγματικότητα είναι το άκρω* αντίθετο. Το γεγονό* αυτό ίχη 
δημιουργήσει μια μοναδική ευκαιρία μια μοναδική πλατφόρμα 
επυωινωνία* με του* καταναλωτέ*. που πρέπει να καταλάβουν 
ποια είναι η δική tous ατομιχη ευθύνη». » ά .

Οι Ε λλ η ν ες  οδηγοί 
έχουν  σ τη ν  Ε .Ε . 
το υ ψ η λ ό τερ ο  πο
σοστό τρο χ α ίω ν  
α τυ χ η μ ά τω ν  ε ξ α ι-  
τ ία ς  του  αλκοόλ . φ

I  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  & Ζ Ω Η  \
Η ανάπτυξη της εργονομίας δεν 
είναι ανάλογη της προσφοράς

•Εργονομίο είναι η επιστή
μη που προσορμόζει την 
εργασία στον άνθρωπο», 
pos λέει το Εγχειρίδιο Κα· 
Tápuons Εργοδοτών - Τε
χνικών Ασφάλεια* με τίτλο 
•Ασφάλεια & Υγεία κατά 
την Εργασία» (wwvv.er 
gonomia.gr). Δηλαδή, ερ
γονομία σημαίνει επίτευξη 
ισορροπία* ανάμεσα crus 
απαιτήσει* τη* εργασίας 
με τι* iKovórmrs. τα χαρα
κτηριστικά κοι τι* δυνατό- 
τητε* του εργαζομένου. 
Οσο για τα οφέλη που προ
κύπτουν ότον με εργονομι- 
κέβ παρεμβάσει* πετυχαί
νουμε την ισορροπία ουιή. 

>»πά είναι πολλαπλό και α· 
Vjipoáv Ολου* μαχ: εργοζο 

μένουν cmxnprtocis, op 
νανισμού*, καταναλωτέ*, 
δημόσια οικονομία, δημό
σια ασφάλεια -για vu μην 
οναφερθούμε στην πρώτη 
και κυρίαρχη προτεραιότη
τα. που είναι η προοταοια 
τη* υγεία* και η ασφάλεια 
των ανθρώπων- παντού 
και πάντοτε.

Ομω*, επισήμανση του 
προέδρου τη* Ελληνική* 
Εταιρεία* Εργονομία* 
(ΕΕΕ) κ. ΙΙλία Μπανούτσου 
κατά την πρόσφατη ημερί
δα του ΤΕΕ που πραγματο
ποιήθηκε ο ι  συνεργασία 
με την ΕΕΕ. είναι ότι στη 
χώρσ pas »η ανάπτυξη Tns 
εργονομία* δεν είναι ανό-

λογη τη* προσφορά* τη*·. 
Προοδιορίζοντα* δε t is  κυ· 
ριάτερε* aiTtcs in s υστέρη
ση* αυτή*, ανίφερε όη «οι 
πραγματικέ* ανάγχε* του 
συγχρόνου ανθρώπου, συ
χνά. δεν αποτελούν προτε
ραιότητα για την πολιτεία 
και για t is  επιχειρήσει*·.

Για παράδειγμα, αναφέρ
θηκε στην ελαχιστοποΓηση 
του χρόνου εργασία*, «που 
σήμερα μπορεί να φθάσει 
και τι* 13 ώρε* ημερησίω*. 
Στ» περιπτώσει* αυτCs θα 
πρέπει να αναμένεται αύ
ξηση των ατυχημάτων, 
των ασθενειών, αλλά και 
των ψυχολογικών προβλη
μάτων των εργαζομένων - 
otpes, αδυναμία συγχέ- 
ντρωση* τη* ιιροαοχά*. α
δυναμία εξισορρόπηση* 
εργασιακών και προσωπι
κών υποχρεώσεων, μεταξύ 
άλλων.

Υπογράμμισε ακόμη την 
πλημμελή εφαρμογή τη* 
νομοθεσία* γιο την εργο
νομία. όπωί και των σχετι
κών πρότυπων. Ω* παράγο
ντα με αρνητικέ* ειιιιττώ- 
οει* ανέφερε την κιχίηητα 
των αλλαγών και την ιιίεση 
-όχι μόνο τη χρονική, αλλά 
και την οικονομική που α
σκεί η αγορά στι* επιχειρή
σει*.

Ωστόσο, εξίσου ισχυροί 
είναι και θετικοί παράγο- 
ντε* -οι «προωθητέ*» και

οι συνήγοροι τη* ανάπτυ
ξη* τη* εργονομία*. Πέρο 
οιιό την ανάιιτυξη τη* νο
μοθεσία* γιο την πρόληψη 
του επαγγελματικού κίνδυ 
νου που αναπτύσσεται με 
αναφορέ* στην εργονομία 
και τα ιιρόιυπα, συνηγο
ρούν επίση* κοι οι τεχνο- 
λογίε* που προσφέρουν 
πλέον λύσει* εφαρμόσιμε* 
και οικονομικέ* προχειμέ- 
νου η εργασία νο προσαρ
μόζεται στον άνθρωπο. 
Ενώ. το Διαδίκτυο συνει
σφέρει πλέον καθοριστικά. 
Ακόμη, γεγονό* είναι και 
■η διάδοση των γνώσεων 
τη* εργονομία* μέσα αιιό 
την Παιδεία και τα ΑΕΙ σε 
άλλε* ειδικότητες μηχανι
κών «οι οποίοι και θα ανα
ζητούν τη συμβολή της σε 
Οσο το δυνατόν περισσότε
ρο αρχικό στάδιο·.

Σημειώνεται άτι η εργο
νομία διδάσκεται ήδη ως 
αυτόνομο μάθημα σε-ηέντε 
Τμήματα Μηχανικών, σε έ
να Τμήμα Βιομηχανικής Δι 
οίκηση* και σε δύο τμήμα 
τα ΛΤΕΙ. Πρόταση τη* ημε 
ρίδα* ήταν να πολλαπλά· 
σιαστούν οι εκδηλώσει* 
για τη διάδοοη τη* εργονο
μία* με στόχο «να δημιουρ- 
γηθεί εργονομική ουνείδη- 
οη· οτο καταναλωτικό κοι
νό των τεχνολογικών προϊ
όντων.

ΧηπίΝΑ Δαμοτλιλμου

A S P I S
Real Estate

Franchi*« Opportunity

Δημιουργήστε m vfiutnO ódnaOW I 
Real Estate. τροΜΟ**- υητρεο** κχχ 
Δκιχυριοικ AkM)iua/ (Prof »t ι y Manageuw" il :

X u p is  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  Ε μ π ιιρ ία

ρ α ν η β α ο Μ  Τοούμπα to * . 21 06 10 6  560

T E X A S  
O I L  C O M P A N Y
Seeks suce«** onented mo- 
wJual or company to represent 
Irte o( high performance pro
tean* coatings. Outstanding 
earning* & growth opportunity 
No poor coatings experience 
oeoOed. Completo i/ammo.
We are professional* with 76 
years expenonc*. Contact A.J. 
Thomas. Senior VP. South
western Petroleum, Box 
961005. Ft Worth. Texas 
76161-0005 USA. Phone:8t7- 
348-7258. Fax: 617-677-W7. 
www.swepcoworld.com. 
Ptease respond in English wttfi 
your complete ma*ng address.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η γνώση της «γλώσσας του σώματος»
«Γιο οποίον δεν αναγνω
ρίζει ιη "γλώσσα ιοιι σώ- 
ματο*" στην επικοινωνία 
είναι σαν να διαβάζει ένα 
κείμενο που του λείπουν 
ια σημεία ins στίξη*·.λί- 
ει ο dr Rltiurrl Thom
pson. ένα* από του* συγ
γράφει* του βιβλίου ·Πώ5 
να διαβάζει* τη γλώσσα 
του σώματο*·. Που μπο- 
p»i μεν να γράφτηκε για 
του* μάναιζερ ms Βρε
τανία*. ωστόσο, η αποκω
δικοποίηση τη* ουθόρμη 
ms -και Οχι μόνο- οκτώ 
-γλώσσα*· είναι χρηοιμί 
για τον καθένα.

Ο συγγραφέα* επιμένει 
ότι Οα έγραφε* ¡σοκ έναϊ 
τομο με αυτά που φανε
ρώνει με τη γλωσσά του 
σώματο* ο προϊστάμενο* 
είτε ο υφιστάμενό* σου 
αν ποτέ θελήσει* νο ερ- 
unvtOotts τι txtt οιο 
μυαλά του ενόσω ανταλ
λάσσει* μαζί του λίγεί 
κουβένιε*.

Συγκεκριμένο για τον 
χώρο τη* εργοοίο* υπο
στηρίζει άτι η γλώσοη 
του σώματο* είναι εχεί- 
νη που προδίδει την 
πραγματική στάση που 
τηρεί ο καθένα*, το πώ* 
αντιδρά οτι* οκέψει* 
ιων άλλων και. τελικά, η 
«γνώση· m s γλώσσα* 
αυτή* είναι που σε κάνει 
αποτελεσματικό οτην ε
πικοινωνία σου με του* 
άλλου*.

Και. επειδή οι συγγρο. 
ψεί* γνωρίζουν Οτι τα δι- 
ευθυντικά στελέχη είναι 
πολυάσχολα, του* δίνουν 
οε «καψουλε*- μερική 
ιρμηνείε* για tu πλέον 
συνηθισμένε* σωματική
κ ιν ήσ ει*:
■ Οταν iplßrn το μάτι π  -IW  „ iM O fb u o ito in o n  ιη ς  'γλ χ ό ο α ικ  to u  υώ μ α το ς"  «ΡέΜονται ou*vd ο» e n r w x k c  
i t  αγγίζει* τη μύτη *qT  ,α  ι  nuonwviüAd λ ά θ η  ιω ν  ö u v ü u n u * »  σ η λ ίΛ ώ χ  .
ρώνει ότι λ α  ψέμαια
·· Είοαι κατακριτικό* α.  κτύλων των χεριών οου κοι μετά

α. —  . — c και us 5ύο παλαμα: είναι φανερό
au nnprs την απόφοσή οου!
■ χ α μ ή λ ω ν ε«  το  βλ έμ *κ ι: ν ικήΟ η-

οκού* Οταν c/  «nnpiítt t  χο ηήΥΟΨν, 
W in« ηολάμη κοι <«,
δείκτη οτο μάγουλο.
■ Διοφωνεί* όταν «μοΚΑ., \ο  Ρομ. 
χο σου. ■ πλέκει* ίο δάχτυλά των χεριών 

πίσω από το κιψύλ. και τεντώνει*

X rls ra v o v u u iX m o ílo » ''-  
.  ¡M U ixiv t«  « ο »  o oux lyo inu i
KO, , o  r ip « -  SOM««««·' Oí Ομιι*ο.

. . -  .  * ο « ρ ώ ν «  Ou ομ«.<1ολληι oc
E v u K c u t io ù to n K o ^ ^ V  nou o«oós ócav ocpcúcvs

> Avunooovcu 0,0, oos lo  
W í Ο Οίοηωοοοί'

■ Kocovocu 0 « ,, K,v,ta ^  («· 
VIPKOCU) co Kc«Xi. Av „ <ό·ηο. 
oucft «tvo, Ouuc ypowo^ ¿no“1*»
óu συμφωνεί*.

τον λαιμό και ξύνεοαι κότω από το 
αυτί...
■ Ανταιιοκρίνεοαι ο' αυτό που λέει 
ό συνομιλητή* οόϋ όΤάν μφηΟέί* 
τη δμαί του σωματική στάση.
■ Αν ο» ομιλητή* τεντώσει* τα χέ
ρια προ* το εμπρο* με τ«  παλάμε* 
προ* τα κάτω σημαίνει ότι είσαι 
βέβαιο* για το τι λέει το ακροατή
ριό οου.
■ Τέλο* και κάη που ίσω* δεν χρει
αζότανε ιδιαίτερη ερμηνεία είναι 6- 
η  όταν κινείσαι διαρκώ* δείχνε«

τη νευρικότητα οου... Ενώ 
tu λέξετ* που χρησιμοποι
ούμε Οταν μιλάμε tu μαθαί
νουμε. η γλώσσα του οώμο- 
το* είναι υποσυνείδητη, αυ
τόματη και ω* επί το πλη
σίον διαπολιτισμικη. Ενώ οτ 
λέξη* πληροφορούν, η 
γλώσσα του οώμοτο* δίνη 
νοήματα. Εστω και αν είναι 
μια βαθια ανθρώπινη επι
κοινωνία. ωστοσο. στον κό
σμο των μπίζνε* η αποκωδι
κοποίησή τη* έχπ αξιολογη
θεί tas ανταγωνιστικό πλεο 
νέκτημο. «Οσοι δεν μπο
ρούν να καταλάβουν γιατί 
cts μότην αγωνίζονται να 
πείοουν tous άλλου*, να u> 
χουν Tns ανταπόχριση* 
του* και να κερδίσουν την 
προσοχή tous ίσω* να μην 
γνωρίζουν ιιώ* να χρησιμο
ποιήσουν το 90 τοι* εκατό «  
Tns επικοινωνία* που δεν η  φ ]  
ναι λεκτική, αλλα ενα απο- 
τελχσματυτά «παχέτο· φατ 
νή*. σωματική* στάση* και 
χειρονομιών·.

Στο βιβλίο επιβεβαιώνεται 
cnions ποσο ζωτική* σημα
σία* είναι η προοωπυαί επα
φή οε κάθε σημαντική επι
χειρηματική συναλλαγή. 
OTU διαπραγματεύοε« και 
κατά το κλείαιμο των συμ
φωνιών. Αποτελεί άλλωστε ι
διαίτερο προσόν για το σιέ- 
λεχοΐ εκείνο που στον επαγ
γελματικά χώρο του. μέσο α
πό την οπτική επικοινωνία 
καταφέρνει «να διαβάσει α 
νάμεσα στι* γραμμέ*·. άπιΜ  
ουνήθω* λέμε για έναν έ
μπειρο και διεισδυτικά ανα
γνώστη.

•Η σημασία τη* γλώοαα* 
του σώματο* στο μάνατζμε
ντ δεν έχει οαιμηθεί άπω*
Οα επρεπε·. οημετωνει σύμ
βουλο* διοίκηση* επιχειρή
σεων Και επισημαίνει ότι 
του* λόγου* τόσο τη* ετητυ- 
xías όσο χαι τη* αποτυχία* 

των μονατζερ πολύ συχνά θα πρέ
πει να του* αναζητούμε στον κρυ
φό κόσμο τη* μη XcxukAs επικοι
νωνία*. Και η πολύτιμη συμβουλή 
του -ευρέω* εφαρμόσιμη προφα- 
νώ ΐ- είναι: Οταν θέλετε να ζητήσε
τε αύξηση, προαγωγή, να κερδίσε
τε μιαν υπόθεση είτε να στείλετε 
οε κάποιον το οωοτΟ μήνυμα, πά
ντα να θυμόσαστε ότι η δύναμη 
δεν βρίσκεται οτο περιεχόμενο αλ
λά στο «πακέτο*...

Xe. Δ.

http://www.swepcoworld.com


_  ■ f y r iA K H  2 8  Λ ί Κ Γ Μ Β η Τ ο Τ Τ ^ Τ

Δ Ικ® Ν Η----------- ----------------------- ---------------------- --------------------------------- G

Χρυσοφόρα βιντεοπαιχνίδια
ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΛΗ „ „ α „
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τμι e c o n o m ist^  ° Π<!  ^ ι ο μ η χ α ν Ι α  τ η ς  φ α ν τ α σ ί α ς  ε ν  μ έ σ ο )  t l K  0 , ε β ν ° 0 (  κ ρ ί σ η ς

YCviä VÍQ ,OUS av* w «0 i cna 30 χρθν»θ' ^ ' Q̂ V ' n* Άαντα-
νώντη* ------ μ,0υρ Μ* υψηλό διαθέσιμο εισόδημά ιή στ<Λ  * 'Wo εχ

αιιτά avTiuruoniîOWV p Λ ακόμη
¿rv enoTtAf ( ασψολώ* έκπληξη 
to γτγονόϊ ότι μ .0 β ιομηχανίο 
0 οποία έ π ιτ ρ ίι ιη  στουχ πελά- 

' « s m s ν α ίο υ ν ο χ ο ν  κόσμο ιηχ
φαντασία*. αποδεικνύεται ιδι- 
οιτίρωχ δημοφιλή.* και κερδο 
¿>ρο* cv μέσω του τρέχοντοχ 
απαισιόδοξου οικονομικού κλ|-’

A V  ματ οχ Την ώρο που άλλοι κλά- 
^  6οι καταρρέουν. rxclvos των η- 

χτκτρονικών ηαιχνιδιών έκτο 
ξίύπαι στα Οψη. Οι ιιογχό-

n u M K . r o  n o u  0 » ο ρ ™ ν  k o v o m c s  υτ ,ο· 
χονσόλίs ηαιχνιδιών και ό.τι 
ο χπ ίίη α ι με α ιπ ίχ, κυρίωχ 
προγράμματα λογισμικού, ανο 
μίνπαι να ψτάσουν φέιοχ στο 
ρεκόρ των 49.9 δισ. δολαρίων, 
σύμφωνα με την εταιρεία συμ
βούλων Screen Digest. Οι πω- 
λήσηί βίντεο ηαιχνιδιών ανήλ- 
Οαν τον Οκτώβριο στ is ΗΠΛ

Y ú v ra s  (ν α  κ ιη ιη  · μ,0υ(> Ρ* « ψ η λ ό  δ ιο Ο ίσ ιμ ο  εισ όδημο
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εμφανίσθηκαν το 2006. Κατα 
τη διάρκεια του κύχλου ξωόχ 
tous, οι τιμέχ α
πό αυτίχ

χωρούν, ελκύο 
VTQS ( ν α  ευρύ
τερο κοινό. Κά
θε kúkXos διαρ 
κεI ιιερισσότερο 
από τον προη
γούμενο. καΟώχ 
τα βίντεο-παι-

υαν ιυν vPKton>pu> otis in  ιλ χνίδια γίνονται 
στο 697 εκαι. δολάρια, ή*αν ολοίνα και δημοφιλέστερο 
ΑηλοδΛ αυξημένε* κσιά 35% o lilaos nnimr.< .......
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προηγούμενη ύφεση σ'·* 
ΗΠΛ. το 2001. τονίζει όμωΐ ότι 

τα μεγέθη τη« Λ* 
=  ** ταν τότε πολύ μι

κρότερα οπό τα 
σημερινά.

Σήμερα, που 
τα βίντεο-παιχνί· 
δια είναι πιο δη-
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την παιρεία ερευνών NPD. Λέ 
γπαι συχνά ότι τα βίντεο-παι- 
xviôtc δεν επηρεάζονται αιιό 
την ύφεση. Αληθεύει αυτό:
|Η  βίομηχαχΊα των βίντεο παι-

μ η Λ*'“  ’  ‘ υυ  κ>

«»V ,ο  Π 5 & ’ ΛΜ  ’« * -
τω ν  («,ήΟων σ Μ  f  Λ ί κ ™ » | 1 „ ϊ λ“ ί Ι “ ν  
Η11Λ να  πα ίζουν T” V A>xvpt: ô ï f  η  ΕΑ

κ ά π ο ιο  α π ό α υ τά  η  β ιο μη χο- , ηχ o u  ,¡vn^ pOSc . ■ . .  κεοδη τη> ” SH,VQ| ...

Παιχνίδια 15-25 εκατ. δολαρίων

άζετσι από την κρίση και γτο έ 
ναν ακόμη λόγο: τα βίντεο-παι-
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Είνοι πολύ νωρκ για νο «τιμηθεί εον ηροκεαοι γιο 
μ*ο ευρύτερο «ίση »πιβρόδσνσηε του κλάδου 
Αλλωσιι, οηω< ονοψερει ο κ Χόρντιγκ Ρολζ. δ» ν ι ί 
νοι οουνήθκπο γο τις εταιρείες του κλάδου νο κο 
νουν οηολόσκις στην τρύουσο «ροση του κύκλου 
ίωπς της νεο< γενιάς οπο κονσόλες ηου έχουν στην 
κυκλοφορία. Ειδικότερο, Ομως, σί 9Λ· ΟψΟρό ΙΠν 
ϋτχτιοηίε Αη$, υηηρξσν λονθοσμίνες εκτιμήσεις 
κοι ηρογρομμοιισμός ηου τώρο ΐχουν κόστος γ>0 
την ετοιρειο Μετοξύ άλλων, ηροέβη στην ανάπτυξη 
μεγάλου ορ-θγιου ηοιχνιδιων, όχι ιδιαίτερο υψηλής 
ηοκάτητος. Επίσης, δεν εκτιμήθηκε ορθως οηο την ε

τοιρεκο η μεγάλη εησυκιο ηου γνώρισε η κονσάλο 
ηοιχνιδιων W li, της N im endo Ετσι, επένδυσε μεγά
λο κιφάλυια για την ανάπτυξη ηοικνιδιών κοτολλη 
λων γιο υ ς  κονσόλες των ανταγωνιστών της τελευ- 
το-ος των οηοκων συν τοκς θλλθ*ς το  κοστος σχε
δίασης είνοι πολύ υψηλό λόγω των γραφικών υψη
λής cuK p fa ioc που φέρουν. Το κόστος σνοπτυξης 
κοθενος οηό ουτά το  ηοανιδ«» κυμοινετοι οη ο  το 
15 έω ς κοι 25 εκοτ. δολάριο Πέραν των ·διο«τερων 
θυτών ηαρογοντων. όμως, η ύφεση του 2009 θο ο  
η ο δ ιιξ ιι ια ν  πράγματι τα βιντισηοιχνιδκο είνοι μίο 
«σίγουρη οηοντηση» στις οικονομικές κρίσεις

Επανεξετάζουν τη στρατηγική επένδυσης στα εμπορεύματα Ταμεία και θεσμικοί
Συνταξιοδοτικό τομελο κοι λοιποί Οι- 
ομικοί επένδυτέχ ίπανεξέτάζουν τη 
στρατηγική έπένδυσηχ στο εμπορεύ
ματα μέσα στο 2009. καΟώχ επωμί- 
οθηκαν μεγάλεχ απώλιιέ« από το 
σκάσιμο τηχ mkwokos στιχ τιμέε αυ
τών των αγορών. Μέχρι κοι το καλο
καίρι. Οταν δεν είχαν ακόμη γίνει α· 
νιιληιπέχ οι ιερόστιεχ διαστάσει« 
τηχ παγκόσμιοι όψεσηχ. η επικρατέ
στερη τάση στο εμπορεύματα ήταν 
οι Οέσειχ long, δηλαδή αγοραχ συμ
βολαίων. αντί πώληοηχ (short). Και 
οιπη η στρατηγική ήταν απόλυτα α
ποδοτική εον αναλογιστεί κονείχ το 
μεγάλο ράλι στιχ τιμέχ του καλαμπο
κιού. του χαλκού και του πετρελαίου, 
οι orio les, όμωχ. κατέρρευοαν μέσο 
στουχ τελχιτταίοι« τέσσερίδ μήνεχ.

ûicwcipioiis σιτπαξιοδοιικών τα
μείων δηλώνουν πλ.έον ανοιχτά άτι ε
παναπροσδιορίζουν τη οτραιηγική 
tous, δίνονταχ μεγαλύτερο βάροχ σε 
Οέσειχ short, δηλαδή ιιωληοηχ συμ
βολαίων στην προθεσμιακή αγορΟ ε
μπορευμάτων. II επενδυτική τράπεζα 
Barclays Capital, μεγάλοχ οιιαδόχ tns 
συγκεκριμένη.« ayopás τα τελευταία 
χρόνια και σύμβουλοί συνταξιοδοτι- 
κών ταμείων, επισημαίνει στο ειδη- 
οεογραφίκό πρακτορείο Reuters ότι 
οι Οέσειχ long είναι παρακινδυνευμε- 
vts υπό Tis σημερινέχ ουνΟήκεχ. Γιο 
πρώτη φορά μετό το 1950. ο ρυΟμόχ 
ανάπτυξηδ στην παγκόσμια οικονο 
μία ιιρόκειται να συρρικνο>Οεί κατά 
0.4% μέσα στο 2009. Παράλληλα, οι 
ενδείξειχ αντιπληΟωρισμού. δηλαδή 
μιαχ σταθερά moTtKñs πορείαχ των 
τιμών, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικέχ 
στο τρέχον περιβάλλον ántas νομι 
σματικΛχ πολιτικήχ. Από το ιστορικό 
ρεκόρ των 147 δολορίων τα βαρέλι, 
που καταγράφηκε στα μέσα Ιουνίου, 
η τιμή του αργού στη Νέα Υόρκη έχει 
βυθιστεί κατα 72%. φθάνονταί axis

A lió  ι/ς- o p x tç  ίο υ  ( τους, Ο ίο μ ικ ο ί η ι η δ υ ι ί ς  ó io x tie vo a x · ΙΟ ό ιο . όολ a t  ιιροΟ ηγιακύ  α ι ιμ β ό λο ια  ιμ ι ιυ μ ιυ μ ύ ιυ ν  ne 
n p o t fá t n a v  ά ν ο δ ο  ιω ν  ιιμ ώ ν, ο ίΗ ΐβ ά λλ ο ν τα ς  στην ιρομ ακνκΛ  άδοόο ιη ς  ιψ ά ς  t u  η π ρ ιλ α Ιο α .  Π α ρ ά  την tu e n  ο  t i n  
τ ο υ  σ το ιχ ήμ α το ς , όεν απο κό μ ιο αδ  ό λ ο ι κέρδ η.

α ρ χ ίε  τ η ς  εβδομΟδαχ στα 42 δολάριά. 
Μία εβδομάδα πριν είχε υποχωρήσει 
σε επίπεδα χαμηλύυρο των 35 δολο
ρίων το βαρέλι, αλλά έκτοτε ενιοχύ- 
θηκε από τη δέσμευση του ΟΙΙΕΚ να 
εφαρμόσει άμεσα τιχ ποσοστόσειχ 
στην ημερήσια παραγωγή πετρελαί
ου έτσι ώστε να «σταθεροποιηθούν 
οι τιμέχ· του μαύρου χρυσού.

.Μέχρι σήμερα, ο οικονομικόχ κό 
σμοί έχει περάσει από τεράστια κύ
ματα διακυμάνσεων. Αχ μη λησμονεί- 
ται ότι το καλοκαίρι οι αναπτυσσόμε- 
νεχ χώρεχ βρίσχοχταν σε κατάσταση 
πανικού, με τιχ τιμέχ του καλαμπόκι

ου. του αλευριού, του ρυζιού και τηχ 
οόγιαχ να περνούν από το ένα ρεκόρ 
στο ύλλσ.ακολουθώνταχ με επικίνδυ
νη ευλάβεια ιιχ τιμέχ του πετρελαίου 
σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Η κοινω
νική αναταραχή στιχ χώρεχ αυιέχ ή
ταν ενδεικτική των διαστάσεων που 
έχει λάβει η τρέχουσα κρίση. Οέτο- 
νταχ πλέον σε οριακεχ δοκιμασίεχ 
την ευρωστία ακόμη κοι των πλου
σιότερων κρατών του κόσμου, όιιωχ 
και όλων των φορέων δκιχείρισηχ α
τομικού και κοινωνικού πλούτου που 
συμμετέχουν στιχ αγορέχ.

Από τιχ αρΧ£$ 1ου έ-χουχ. θεσμικοί

ίτιενδιπέχ διοχέτευσαν περίπου -10 
δισ. δολάρια σε προθεσμιακά συμβό- 
)εηο εμπορευμάτων ιιου προέβλχπαν 
άνοδο των τιμών, συμβάλλοντας 
οτην άνοδο τηχ τιμήχ του αργού στα 
100 δολάρια και πλέον το βαρέλι την 
πρώτη ημέρα των αγορών, έναν χρό
νο πριν Παρά την ευστοχία του στοι- 
χήματοχ. δεν αποκόμισαν όλοι κέρ
δη. Τα ουνταξιοδοτικα ταμεία επεν
δύουν. κυρίωχ. σε δείκτεχ που ενσω
ματώνουν τιμεε εμπορευμάτων και 
κλειδώνουν κεφάλαια γιο ένα διάστη
μα. Με τη μι-ιακύλιση θέσεων, δηλα
δή την αντικατάσταση συμβολαίων

άμεσηχ εκπλήρωσηχ με μελλοντικά, 
μπορούν και ανανεώνουν τιχ τοποθε
τήσ ει tous, μιο τακτική που οπεδεί- 
χΟπ κοστοβόρο με το συνεχιζόμενο 
ράλι των τιμών του πετρελαίου, ενώ 
με την πτώση που ακολούθησε υπέ- 
στησον σοβαρέ« απωλειεχ.

Λναλυτέχ τηχ αγοράχ συμφωνούν 
ότι μέσο στουχ πρώτου* έξι μήνεχ 
του 2009. οι αγορέχ Οο ισορροπούν 
σε τεντωμένο σκοινί, γεγονόχ που α- 
ποιτεί προσεκτικεχ 
κινήσειχ. κοΟώχ ίο 
κεφάλαια που επεν
δύονται είναι ίδιοι 
τέρα υψηλά. Χαρα
κτηριστικό παρά
δειγμα είναι η 
Calpers. ενα συ\τα· 
ξιοδοτικό ταμείο 
oris ΗΠΛ με ενεργη
τικό 182 6ισ. δολο
ρίων. το οποίο προ
σφέρει προγράμμα
τα συντάξεωχ και ια· 
τρικηχ κάλυψή οε 
περισσότερουχ από 1.6 εκατ. δημοσί- 
ous υπαλλήλουχ. ενεργούχ η μη. και 
τιχ οικογένειέχ tous. Διαθέτει ένα 
προσωπική 2.500 υπαλλήλων. Η 
Calpcrs υπέσιη καΟαρέχ απώλειεχ 
τηχ τάξεωχ του 3% από την πτώση 
Tns τιμής του ππρελαιου. ενω το χα 
ταπίστευμα του Πανεπιστημίου Χάρ- 
βαρντ καιέγραψε αρνητικέ* αποδο- 
σειχ 22% μέσα στουχ τελευταίους 
τέσσερυ μήνεχ. καΟώχ η κρίση που 
ξεκίνησε απο τον τραπεζικό κλάδο ε
πηρεάζει πλέον tis αποδόσεΐδ όλων 
των αγορών εξαιτίαχ τηχ παγχόσμιαχ 
ύφεοηχ. Η Calpers δεν προτίθεται να 
αλλάξει το μέγεΟοχ τηχ έχθεσήχ τηχ. 
αλλά την τακτική Tns.

Οι ειδήμονεχ υποστηρίζουν ότι μία 
από τιχ εναλλακτικέχ στουχ δείκτεχ 
με Οέσειχ long οτην αγορό των εμπο-

ρευμότων, όπωχ είναι ο Standard 8# 
Poor's GSC1 που ενσωματώνει τοπο
θετήσει* οε πετρέλαιο και αγροτικά 
προϊόντα, είναι τα Commodity 
Trading Advisors (C1T). μια veo εκδο
χή hedge funds ή κεφαλαίων αντι- 
στάΟμισηχ κινδύνου. Είναι μια ιιλευ- 
ρά στον κλάδο των hedge funds που 
κέρδισε από την καθολική πτώση 
των τιμών. Λίγο πριν οπό το ρεκόρ 
των 147 δολαρίων που κατέγραψε η 

τιμή του αργού τον 
Ιούλιο, τα CTAs έλα- 

_  . , βαν Οεσειχ short και
Γ ια  πρώ τη φ ο ρ ά  μ ε - «ιωφεληθηκαν οπό 
TÓ ΤΟ 1 9 5 0 ,  Ο ρ υ θ μ ό ς  ι η  μίτέπητα υποχώ

ρηση των τιμών ·-α ν ά π τυ ξη ς  στην η α -
γκοσμια οικονομία 
π ρό κειτα ι να συρρι  
κ ν ω θ ε ί κατά 0 ,4 %  
μέσ α στο 2 0 0 9 .

μπορευμάτων. 
Μηςράνι Κρισμαν 
του R e u te rs  υπο
γραμμίζει Οτι τα 
CTAx διαφέρουν a nô 
άλλα hedge fluids 
διότι λειτουργούν με 
διαφάνεια σε αγορέχ 
παραγωγόν, με απώ

τερο στόχο την αηοκρυιιτογράφηοη 
των τάσεων που εκτυλίσσονται. Οπό
τε. «μπορεί να προσελκύσουν συντη- 
pnttxoùs επενδυτεε O n u s  είναι τα συ- 
νπαξιοδοτυεα ταμεία·. Κατα παράδο
ση. τα hedge fund* βουτούν από τη 
μια αγορά στην άλλη χωρίχ να υπά
γονται σε κάποιο ουγκεχριμένο ρυθ
μιστικά πλαίσιο. Μήπωχ. τελικά, τα 
CTAs είναι ο οιωνάχ που προμυνΑει 
τη μεπάλλαξη των «ατίθασων· hedlgc 
fUnds σε αυντηρηιιχά επενδυτικά ο
χήματα: Μήπωχ. τελικά, η κρίση αυ
τή είναι μια ριζική διόρθωση tn s  συ- 
μπερίφοράχ τόσο των διαχειριστών 
κεφαλαίων όσο και των θεσμιχών ή 
μη πελοτών tous; Αυτό θα το δούμε 
μεοα οτο νέο έτοχ. Το έτοχ των μεγά
λων δοκιμασιών για άλουχ.

Zor/ ι ι  Ζολοτα

I »
Αναζητώντας τον... πατέρα της φούσκας στην αγορά κατοικιών

Τω ν  V ikas Bajaj και 
David Lionhakdt 

The N ew York Times

•Απόψε προτείνω νέες φ ορ οα ηαλλογΚ . 
γ ιο  κάθε μεσαίου εισοδήματος οικογένεια 
εργοζομίνων... Τους λέω. όπ ιά ν  πουλή 
ο ο υ ν  το σ π ίτι τους . 6 rv  Οα xp iia oO ct να 
καταβά λουν  φ ό ρ ο  υη τρ αζΙαζ  γ ι ’ αυ τό  no  
τέ, μα π ο τά ·

Προιάρος Mm* Κλιντομ. 
ϊυνίδριο του Δηρο*ρο«ι«ου Κομμοκκ.

5 μέσος Apepixavós δεν έβγαζε ποτέ με- 
ίάλο κερδο* πουλώ νταχ το σπίτι του. 
ίρχήχ γτνομένηχ από το 1W9. αυτό άλ- 
Όξε. Παράδειγμα ο κατασκευαοτήχ κα· 
9ιχιών Ράιαν Γουάμπλερ. πούλησε και 
ίανογόροσε σπίτι στην περιοχή του Φοι- 
'«ο. στην Αριζόνο. τρειχ ψορέχ μέσα σε 
Ία οκτωτίο. εξοσιραλίζονταχ συνολικά 
ερδη σχεδόν 700.000 δολαρίων Η υλο
οίηση tn s npótaons του τότε προέδρου 
λίντον. που ίσχυσε με σχέδιο νόμου το 
» 7 . του επίτρεψ ε να κρατήσει τα πε- 
όσότερα από αυτά εντελώχ αφορολόγη- 
>· Οι πριν από αυτόν γενιέχ Αμερικανών 
»  ctoav ανάλογη τύχη. Enkms. οι εν λό-
λ φοροαπαλλαγή δεν αφορούσε άλ λ«  ε- 
^δυτικέχ κατηγορίεχ · μέτοχέ*, ομόλο· 
ι ή ποσοστά σε μικρέχ επιχειρήσει*
»υ συνέχιζαν να φορολογούνται ωχ υπε- 
ξίεχ. με ποσοστό 20%.
Η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση ενε- 
ρρυνε tous Αμερικανούχ να επενδύουν 
κατοικίεχ όσο το δυνατόν περισσότερο 
ι αυτό ακριβά» άρχισαν να πρόπουν. Ο

κ. Γουάμπλερ κάνη λόγο για σοβαρό κίνη- γ ,«  μεταχείριση για του* *ρικανούχ. ο 
τρο να ιιροχωριι κάποιο* σε αγοραπωλη· vápos aurás τουχ προέιιιε^στην ουσία 
olí* ακινήτων αν και οικονομολόγοι τονί- να αρχίσουν νο βλέπουν τ ^ ΐ τ .  tous πε- 
ζουν ότι αυτό. καΟεαιπο το μέτρο δεν οδή· ριοσότερο u s  επένδυση «ς, λιγότερο u s  
Υηο« <πη δημιουργία ΑΡουοκα* τιμών οτην την εστία του*. Οι ουζητή^ ntpi αυτού 
αγορα KOTOiKlasTtov ΜΠΛ. Αλλοι παράγο- έδιναν κι έπαιρναν καΟωχο,4μία δεκαετία 
vies, όπωχ το φθηνά χρήμα, η χαλάρωση τώρυ. οι επενδύσε» σε xaindes δεν ήταν 
των προδιαγραφών των τραπεζών για τη μόνον εξαιρπικά π ρ ο ο υ δ ^ χ  αλλά και
χορήγηση οτεγαοτικών δανείων, η αποτυ
χία των ρυθμισιικών Αρχών να λάβουν έ
γκαιρα μέτρα και η γενική εντύπωση, ότι οι 
τιμέχ των ακινήτων δεν Οα μπορούσαν ιιο- 
τέ να υποχά>ρήσουν. μάλλον διαδραμάτι
σαν σημαντικότερο ρόλο.

Ομωχ. εμπηρογνωμονεχ —  
τονίζουν επίσηχ ότι το μέ
τρο είχε ^ ^ ι ν τ ι κ ή  επί
δραση υ ^ ^ ιπ ε ν δ υ τ ικ η  
συμπεριφορά, επιτρέπο- 
νταχ στιχ πωλήσειχ κατοι
κιών από τουχ ιδιοκτήτεχ 
τουχ να αποκομίσουν με
γάλα. αφορολόγητα κέρδη.
Πρόσφατη μελέτη σίελέ- 
χουχ τηχ Κεντρική* Τρά πε
ζοί των ΗΠΑ καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι εάν η 
θέσπιση του συγκεκριμέ
νου νόμου οδήγησε την τελευταία δεκαε
τία σε 17% περισσότερε* πωλήσειχ κατοι
κιών απ' ό.τι θα Ισχυε διαφορετικά. 0  Βέρ- 
νον Λ. Σμιθ. νομπελίστα* και καθηγητή* 
οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ 
Μέισον. στην Ουόσιγκτον, έχει δηλώση ό
τι στη νομοθετική αυτή ρύθμιση «οφείλε
ται η δημιουργία τηχ μητέρα* όλά>ν των... 
φουσκών τιμών στην αγορά κατοικία*·. 

Επιφυλάσσονται μία ιδιαίτερη φορολο-

αφορολόγητε*!
Εε συνδυασμό με άλλεχ,,,ροηγουμένω* 

ιοχύουσε* ρυθμίσετχ. öntn η δυνατότητα 
έκπτωση* των τόκων η* ρη γαστικών 

[δανείων στη δήλωση ώοβω,ογκι* εισοδή- 
|  ματο*. η αυτή ρύθμι

ση anoity0( σοβαρο κί
νητρο γΐά να επενδύει κα 
νε» οε o iftT #  και περισ
σότερα (^ jjia  η xtlXu. 
ρή ανπμ^,,ιση των δα- 
νιιοληιιτ^ tjinils τηχ κα- 
ιπγορίαι ΐορλάχιατον, α. 
π ό τ ιχ τ ο ^ ^ .  kuOus και 
το ψΟηνδ χρήμα άνοιξαν 
διάπλατ0ΐι,  θυρεχ Tns Q. 
YOpOs L u c ia s  οχεδάν 
σε κάΟε^ρριανό

A v a ^ ^ y o s  οτην ιδ|.
αίτερη φορολ«γική

αντιμετώπιση, ο Τοαρλι^ρτι. ειιικεφα- 
λΛ* τηχ Υπηρεσία* Εοόδων
την περίοδο 1 » 7  · ^ , , < ^ ρ ο ύ ο ε  ό- 
τι «γιατί να ειιιμένουι* V<J ^»ούμε I0US 
πολίτε* να επενδύουν ̂  ^ψάλοιά του* 
στην αγορά κατοιχίΟΛ ^  ^  έχουν χο ό- 
φελοs tn s φ ο ροα πα λλ ^  ^  «Ρδω ν υ- 
περοξία* όταν η ω λ ο υ ν .^ Α ΐ μην του* 
αφήνουμε να επενδύο<*ο£ ¿ίλε* κατηγο- 
pUs. περισσότερο n a ^ J ^ s .  όπωχ εΐ-

Μ ε  το νόμο  το υ  Κ λ ί-  
ντον οι Α μ ε ρ ικ α ν ο ί  
ά ρχισ α ν να  βλέπ ο υν  
χο σπ ίτι το υ ς  κ ω -  
ρ ίω ς ω ς επ ένδ υ σ η  
" α ι λ ιγ ό τερ ο  ώ ς  
τη ν  εσ τ ία  τ ο υ ς .

ναι οι μετοχέχ και τα ομόλογα, χωρίχ να 
Φορολογούνται οι υπεραξίεχ που θα απο
κομίζουν;-

Η φορολογική αιπή μεταρρύθμιση, που 
πρότεινε ο πρόεδρο* Κλίντον το 19% δεν 
οφειλετο ακριβώχ σε δική του έμπνευση. 
Επρόκειτο για την απάντησή του στον τό
τε · εν μεσω τηχ προεκλογική* εκοτραιεί- 
us του 19% για την προεδρία των ΗΠΛ · 
Ρεποιιμπλιχανό αντίπαλό του. Μπομπ Ντό- 
ουλ. ο οποίο* υποσχόταν γενικευμένεχ πε- 
piKonís φάρων, γτο κάθε περίπτωση εξα
σφάλιση* κεφαλαιακών κερδών. Η πράτα- 
οη του κ. Ντόουλ τρόμαξε τότε τουχ επιτε 
λεί* tn s εχστρατείαχ Κλίντον. καθώς θα 
μπορούσε να αποδηχθεί εξαιρετιχά δημο- 
φίληχΙ Η αντίδραοή τουχ συμιιεριελαβε α· 
ηό τη μία τη διάδοση τηχ πληροφορία* όιι 
ένα τέτοιο μέιρο Οα οδηγούσε στη διόγκω
ση του δημοσίου ελλείμματοχ και από την 
άλλη στην αντιπρόταση για το αφορολόγη
το των υπεραξιών στην περίπτωση πώλη
οηχ κατοικία*.

Το μέτρο δεν προωθήθηκε πάντωχ αβα
σάνιστα. με πολλούχ συνεργάτεχ του προέ
δρου Κλίντον να εκφράζουν ανχιρρήοει*.. 
σήμερα αποτελεί εκ νέου θέμα δημοσίου 
διαλόγου, ενώ εκιιρόσωποχ του κ. Κλίντον, 
που ρωτήθηκε σχετυιώχ έχοντα* ενημερω
θεί για το άρθρο αυτό, αρνήθηχε να το 
σχολιάσει. Πάντα», παρά τι* επικρίσειχ 
που έχει δεχθεί η συγκεκριμένη φορολογι
κή μεταρρύθμιση κατά τη διάρκεια τηχ πε
ρασμένη* δεκαετί-as. éxovras τεθεί εκ νέου 
στο μικροσχόπιο τη* κυβέρνηση* Μπουχ 
αλλά και διαχομματικών Επιτροπών, το γε· 
γονόχ είναι ότι ouócls τόλμησε μέχρι οτιγ- 
μήχ να αντιστρέψίχ

Π ο λ λ ο ί το ν ίζ ο υ ν  τ ώ ρ α  ότι ίο μ έ ιρ ο  ψ ο μ ο α ιια λ λ α γ ή ς  u w  
Κ λ ίν το ν  ε η έ δ ρ α ο ε  σ τη ν  επενδυτικό α υ μ ιη ρ ιφ ο ρ ά , ι η ι τ ρ έ -  
η ο ν τα ς  σ το υ ς  ιδιοκτήτες να α π ο κο μ ίσ ο υ ν  u ñ ó  η ς  ι ιω λ Λ  
σεις κ α τ ο ικ ιώ ν  μ ε γ ά λ α  κ έ ρ δ ι ι
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Μέρκελ, η κ. Αντίδραση για τις ΗΠΑ
Ο Λ Ο Ι Π Α Ρ Α Δ Ε Χ Ο Ν Τ Α Ι τ η ν  ανάγκη πανευρωπαϊκού, τονωτικού προγράμματος πλην της καγκελαρίου

7ου  Paul Krugman

•δού πώς έχει η κατάσταση. Η 
οικονομία αντιμετωπίζει τη 
χειρότερη κρίση των τελευταί
ων δεκαετιών. Η συνήθης πρα
κτική αντιμετώπιση* Tns οικο- 
νομική* επιβράδυνσης. η μείω- 

ξ '  ση των επιτοκίων, δεν αποδί
δει. Τα μεγάλα πακέτα κρατι- 
κή-s βοήθεια* «ραίνεται να απο
τελούν τη μόνη διέξοδο από 
την οικονομική κατάρρευση.

Υπάρχει άμα» έ ν α  ιιρόβλημα. 
° ι  συντηρητικοί πολιτικοί εμ
μένουν σε μια ξεπερασμένη ι
δεολογία και iotas ακόμη και 
να υποθέτουν -λανθασμένα- 
ότι οι ψη«ροφόροι tous είναι σε 
θέση να ξεπεράσουν από μόνη 
t o u s  τη κρίση και να βγουν σώ
οι από τη θύελλα.

Οχι. δεν ανα«ρέρομαι στον 
Μπομη Κόρκερ. τον Γερουσια
στή από τη ... Nissan., -εν
νοώ από το Τενεσί- ούτε και 
o to u s συναδέλιρου* και ομοϊ
δεάτες του Ρεπουμπλικανούς, 
που αρνήθηκαν την περασμέ-

Cyn εβδομάδα να τείνουν χείρα 
Ιόηθεία* και να εξαγοράσουν 
λίγο χρόνο για την αμερικανι
κά αυτοκινητοβιομηχανία. 
(Ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο 
κυκλοφόρησε ανάμεσα otous 
Ρεπουμιιλικανού* Γερουσια
στές υποοτήριζε ότι αρνοΰμε- 
νοι τη  χορήγηση δανεισμού 
a n s  αμερικανικές αυτοκινητο

βιομηχανίες αποτελούσε ¡ευ
καιρία για το Κόμμα του* να 
«καταφέρουν ένα ιιρώτο πλήγ
μα κατά του συνδικαλισμού.)

Λναψέρομαι αντιθέτως στη 
Γερμανίδα καγκελάριο. Λγχελα 
Μέρκελ, και στο οικονομικά ε
πιτελείο τη*, ιιου αναδιικνύο- 
νται στα μεγαλύτερα εμπόδια 
για την κατάρτιση ενό$. απο
λύτως απαραίτητου, σχεδίου 
διάσωση* της ευρωπαϊκής οι
κονομία*.

Στις Ηνωμένε* ΠολιτεΙε* δεν 
δίνουμε ιδιαίτερη σημασία 
στην ουαρή κατάσταση τη* ευ
ρωπαϊκή* οικονομία*, καθώ* 
-και λογικά- επικεντρωνόμα
στε «πα δικά μας προβλήματα 
Ομω* η έτερη οικονομική υπερ- 
δύναμη του κόσμου -η  Ευρω
παϊκή Ενωση διαθέτει ΛΕΠ α- 
ντίστοιχο με αυτό των ΗΠΛ- 
βρίσκεται σε τόσο δεινή θέση 
όσο και εμεί*. στι* ΗΠΛ Τα χει
ρότερα προβλήματα εντοπίζο
νται στην περιφέρεια τη* Ευρώ
πη*. όπου πολλές μικρές οικο
νομίες διανύουν κρίσει* ανάλο
γες με εκείνε* του παρελθόντο* 
στη Λατινική Αμερική χαι την 
Ασία. Η Λεττονία είναι η νέα 
Αργεντινή. Η Ουκρανία είναι η 
νέα Ινδονησία. Ωστόσο, τα προ
βλήματα ιιλήττουν και τι* μεγά
λε* δυτικοευρωπαϊκέ* οικονο- 
μίε*. όπως η βρετανική, η γαλ
λική. η ιταλυ«ή και η μεγαλύτε
ρη απ' όλε*, η γερμανική.

Οπω* και «τη* Ηνωμένε* ΓΙο 
λιτείε*. η άσκηση νομισμοτο- 
πιστωτική* πολιτική* -μείωση 
των επιτοκίων -  για την αντι
μετώπιση της κρίση* φτάνει 
<πα όριά τη*. Ετσι, το μόνο 
που απομένει, για να αποφευ
χθεί μια κατάρρευση ανάλογη 
με τη Μεγάλη Υφεση, είναι η 
επιθετική χρήση τη* δημόσιό-

Το μ εγά λο  « Ο χ ι»  της  
Γ ε ρ μ α ν ία ς  δ εν  θα  
δ ια ρ κ έσ ε ι γ ια  π ολύ. Το  
ΙΓ Ο  τη ν  π ρο ειδοπ οίησ ε  
γ ια  μ εγ α λ ύ τε ρ η  ο ικ ο 
ν ο μ ικ ή  κρ ίσ η  τη ς  μ ε τ α 
π ο λεμ ικ ή ς  π ερ ιό δ ο υ .

νομική* πολιτική*, ήτοι η αύ
ξηση των δημοσίων δαπανών 
ή οι περικοπές φόρων, για να 
τονωθεί η ζήτηση. Λυτή τιι 
στιγμή, όλοι παραδέχονται την 
ανάγκη evós μεγάλου, πανευ
ρωπαϊκού, δημοσιονομικού, 
τονωτικού προγράμματος. 
Ολοι, εκτός. píos. Η καγκελά
ριο* Μέρκελ έχει γίνει η Κυ
ρία Αντίδραση. Οπω* είπε σε 
πρόσφατη κομματική συνά
ντηση αναφερόμενη στην πι
θανότητα ενό* τέτοιου σχεδί-

0« -εμείς δεν συμμετέχου
με σε έναν ίΐβόάλογο αγώνα 
δρόμου μι ¿^αθλο δισεκατομ
μύρια ε υ ρ ώ ,

Τ'™ άποψήtns ευικροτούν 
και επαυξάνο1/τ μέλη του οικο
νομικού επιτελείου T ns. χαθώ* 
η πολίτικη n><oiil m s Γέρμα- 
via* «ραίνεται πιστεύει ότι η 
σικονομ[α m s Χώρα* βρίσκεται 
σε καλή χατ4<ηαση και δεν 
χρή&ι ουσιαιΠίχής βοήθεια*. 
Πόσο λάθος jhvouv... Το ση
μαντικό όμωί δεν είναι τόσο 
αυτ®· άοο ότι με τη στάση tous  
σιιοκλείουν τη λήψη μέτρων 
σε οανευρωιιαίκό επίπεδο, στο 
πλαίσιο ενό* κοινού μετώπου.

Στην πραγματικότητα, οποι
αδήποτε ευρ<*αική κυβέρνη
ση επιδίωξη ν* χόβει μονομε- 
Ρω* μέτρα θα ταταληξει πιθα
νότατα υπερ**ωμένη χωρί* 
να καιυφέρει Yq  δηιηουργήσει 
Γγχωρίω* ικατό αριθμό νέων 
θέσεων εργασίαν ηστόσο. για 
την ευρωπαϊκή οικονομία συ
νολικά το π ρ ίσ μ α  αυτή δεγ 
θα ελάμβανε τόοο μεγάλε* δια- 
στάσει* εάν Οντιμετωπιζόταν 
από κοινού. Το δύο τρίτα των 
εισαγωγών του μέσου κρά- 
τους-μελους Tns Ενωση* προ
έρχονται από όλλε* ευρωπαϊ
κέ* χώρες. Ετσι, συνολικά η 
Ηπειρο* δεν είναι περισσότε
ρο εξαρτημένη από t is  εισαγω
γές απ' ό.τι οι ΗΠΛ. Λυτό ση
μαίνει πως ιηα συντονισμένη

προσπάθεια τόνωση* τη* οιχο- 
voplas. ye κάθε χώρα να υπο
λογίζει και στις προσπάθειες 
των γειτόνων Tns. θα «πήρι<ε 
πολύ περισσότερο το ευρώ, α
ντί των επιμέρους. ασυντόνι- 
στων προσπαθειών.

Δεν μπορεί* όμως να έχεις 
μία συντονισμένη ευρωπαϊκή 
προσπάθεια, όταν η μεγαλύτε
ρη οικονομία της Ευρώπη* δεν 
αρνείτατ απλώς να σύνεργα- 
σθεί. αλλά κατηγορεί επίσης 
t is  ιιροσπήθειες των γειτόνων 
τη* γιο την αντιμετώπιση m s 
κρίση.*...

Το με·γάλο «Οχι·· xns Γερμα
νίας δεν  θα διαρκέσει για πολύ. 
Την περασμένη εβδομάδα, το 
Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευ
νών. IFO. προειδοποίησε ότι 
σύντομα η Γερμανία θα βρεθεί 
αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη 
οικονομική κρίση της μεταπο
λεμική* περιόδου. Εάν και ό
ταν αυτό συμβεί, η κ. Μέρκελ 
και οι συνεργάτες τη* θα ανα
θεωρήσουν τι* θέσεις tous.

Ωστόσο, στην Ευρώπη. όπως 
και στις ΗΠΛ. το θέμα είναι ο 
χρόνος. Σε ο λ ό κ λ η ρ ο  τον κό
σμο. οι εθνικές ο ικονομ ά βυ
θίζονται με ταχεί* ρυθμούς, ε
νώ περιμένουμε για κάποιον, 
οποιονδηποτε να αντιδράσει 
αποτελεσματικά με τη σωστή 
πολιτική. Πόσο κακό θα έχει γί
νει έως ότοιι αποτελέσει πραγ
ματικότητα αυτή η αντίδραση;

-Κ ό κ κ ο υ  π α ν ί- η  κ α γ κ ελ ά ρ ιο ς  inc Γερ μ α ν ία ς  γ ια  ιις Η Π Λ . Ολοι 
π αρ αδ έχ ο ντα ι την αν ά γ κ η  εν ός  μ εγ ά λο υ , π α ν ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ ', δ ημ ο
σιονομ ικού, το ν ω τικ ο ύ  προγράμ μ ατος. Ο λο ι, ε κ τ ό ς  α π ό  τ η ν  κ. 
Μ έ ρ κ ε λ  H  π ολεη κή η γ ε σ ία  τ η ς  Γ ερ ίΐα νία ς  π ισ τε ύ ε ι ό τ ι  η  ο ικ ο ν ο 
μ ία  τη ς  χόχρας β ρ ίσ κ ετα ι σ ε  κ α λ ά  κ α τ ά σ τα σ η  κ α ι  δεν χ ρ ή ζ ε ι  ο υ 
σ ια σ τικ ή ς  βο ήθ ειας .

Η Ουάσιγκτον αναμένει την επιδρομή «των ιδιαίτερων ζητιάνων» και δυσπιστεί
7a i  Robert J .  S amuelson

Εμείς, εδώ στην Ουάσιγκτον. περι
μένουμε μία στρατιά επάγγελμά- 
τιών άσκησης επιρροής (Ιοδόγίςτ*). 
συμβούλων Τύπου. καλοπληρωμέ- 
νων -εμπειρογνωμόνων·· και ιδιότυ
πων «παυροτρόρων. Ποιος μα* φέρ
νει αυτήν την επιδρομή των -ιδιαί
τερων ζητιάνων;- Μα. ο Μπαρόκ

Δ ιά φ ο ρ α  κ έντρ α  λοιδορούν  
τη  δ έ σ μ ευ σ η  του Ο μπάμα  
να ε ξο σ τρ α κ ίσ ε ι από 
τη ν  π ο λιτ ική  αρένα όλα 
τα  « ιδ ια ίτ ε ρ α  σ υ μ φ έρο ντα » .

Ομιιύμα. ο άνθρωπο* που δεσμεύ- 
Οηκε να «αλλάξει- την Ουάσιγκτον 
είοσ τρα ΐζοντα ς  οπό την πολιτική 
αρένα όλα εκείνα τα -ιδιαίτερα συμ
φέροντα,» τα  υιιοία παρουσιάζο
νταν σαν ένα είδο* κηφηνών, που 
δεν αξίζουν κανέναν σεβασμό. Πρό
κειται γιο μία υπόσχεση του κ. 
Ομπάμα που. εκ των πραγμάτων, 
δεν μπορεί να τηρηθεί.

Ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε 
απο τα ιδιαίτερα συμφέροντα και 
του* επαγγέλματος της επιρροής, 
είναι να καταργήσουμε το ίδιο το 
κρότο*. Οσο πιο ισχυρό θα είναι το 
κρότο*, τόσο περισσότερη προσπά
θεια Οα καταβάλλεται για την άσκη
ση επιρροής σε αυτό. Ως ικ  τούτου, 
όσο παράδοξο και ον  μοιάζει αυτό 

μ ο  τον συγκεκριμένο αξιωματούχο.

η πρόθεση του κ. Ομιιάμα για πε
ρισσότερο κρότο*, σημαίνει και πε
ρισσότερη προσπάθεια για την ά
σκηση επιρροής. Αρκεί να παρακο
λουθήσει κάποιο* τι* εξελίξει* γύρω 
από το πακέτο τόνωσης της αμερι
κανικής οικονομία*, το» οποίου η α
ξία ενδέχεται να «ρτάχιει στα 700 
δισ. δολάρια, για να πεισθεί για τη 
μοναδική αλήθεια. Ι1ρ«)σ(ρατο άρ
θρο μάλιστα τη* The Washington 
Post, έψερ» τον τίτλο: «Φρενίτιδα α
πό του* Επαγγελματίε* τη* Επιρ
ροή* για το Ομοσπονδιακό Χρήμα··.

Ερχονται κι άλλ,α. Ο  κ Ομιιάμα ο
ραματίζεται την αναδιάρθρωση του 
e vds τρίτου Tns οικονομίας των 
ΗΠΑ. Οπω* έχει πει θα προωθήσει 
μεταρρυθμίσει* στον τομέα της υ
γείας. που αντιστοιχεί -στο 16% του 
αμερικανικού ΑΕΠ. της ενέργειας, 
που καλύπτει το 10% του ΑΕΠ και 
m s χρηματοπιστωτικής αγοράς · 
τράπεζες, χρηματιστηριακέ* χαι α- 
οφαλιοτικέ* εταιρείες - «υπεύθυ
νης» για το 8% του Λκαθάριοτου 
Εθνικού Προϊόντος της μεγαλύτε
ρης οικονομίας στον κόσμο.

Αναμένεται λοιπόν μία γενική κι
νητοποίηση των -συμφερόντων· α
πό τους... ακτινολόγους και tous πα
ραγωγού* ενέργειας οπό ανανεώσι
με* πηγέ*. μέχρι τις εταιρείες αμοι
βαίων κεφαλαίων και τα  νοσοκομείο. 
Οπως παρατηρεί ο Μπάρα Βάιντα. 
διακεκριμένο* δημοσιογράφο* του 
National Journal, για τα  θέματα Tns 
αγορά* των «lobbyists-·: «θα έχουμε 
ένα ελ ντοράντο στην οδό Κ.- με την 
οδό -Κ- να θεωρείται συμβολικά η 
Φωλιά των επαγγελματιών της άσκη
σης επιρροής στην Ουάσιγκτον.

Διάφορα κ έ ν τρ α  επ ιρ ρ ο ή ς  εκ τιμ ο ύ ν  ιώ ρ α  ό τ ι η  π ρ ό θ εσ η  τ ο υ  Ο μ π άμ α να  εξο -  
σ τρ α κ ίο ε r roue lo b b y is ts  (το ς  έ ν α  ε ίδος κ η φ ή ν ω ν ) ε ίν α ι κ α τα δ ικ α σ μ έν η  ν α  α- 
ιιο τύ χε ι. Ο ο ο  ι ιιο  ισ χ υ ρ ό  θ α  ε ίν α ι ιο  κρά ιος . τόσ ο  π ε ρ ισ α ό τε ρ η  ιμ κο σπ άθετα  
θ α  κ α τα β ά λ λ ε τα ι γ ια  τη ν  ά σ κ η ο η  επ ιρροής σ ε  α υ τό .

Οι εν λόγω επαγγελματίες θεω
ρούνται «κακόφημοι·· και γι' αυτόν 
τον λόγο οι πολιτικοί τους Θέτουν 
κατά κανόνα στο στόχαστρο. Ο λα
ός οπό την πλευρά του διευκολύνε
ται να αποδίδει τη δυσαρέσκειά του _ 
στους λιμοκοντόρου* εμπόρου* τη* < 
επιρροής. Σκάνδαλο, τα οποία βλέ
πουν κατά καιρούς το «ρως της δη

μοσιότητας. επιβεβαιώνουν το στε
ρεότυπο. Πρόκειται για «παγγελμα- 
xies του τύπου του Τζαχ Αμπράμοψ. 
που προσχαλούν τα μέλη του Κο
γκρέσου σε ιιολυτελή δείπνα... Γε
γονός είναι όμως ότι ενώ  όλοι αγα
πούν να μισούν του* -lobbyists.· 
αυτό το μίσος κινείται ουσιαστικά 
στη σφαίρα της μυθολογίας.

Είμαστε μία., συλλογή ειδικών 
συμφερόντων. Αλλωστε, τα ειδυ«ά 
συμφέροντα του ενός, αποτελούν 
τη  δουλειά ή τον ηθικά αγώνα ενός 
άλλου... Εάν αδυνατούν οι ψηφο
φόροι να οργανωθούν για να ασκή
σουν επιρροή στην κυβέρνηση - να 
περιορίσουν ή να κατευθύνουν τις 
εξουσίες της - τότε η δημοκρατία 
πεθαίνει. Η «λαϊκή βούληση» σπά
νια μπορεί να καθοριαθεί διότι ο λα- 
os διαφωνεί και οι επιθυμίες του έρ
χονται σε αντίθεση. Λσφαλώ*. το 
«δημόσιο καλό» πρέπει πάντα νά 
κυριαρχεί, αλλά είναι επίσης συζη
τήσιμο τι το αποτελεί. Η ιδέα ότι οι 
επιλογές θα πρέπει να γίνονται οε έ
να κενό - το οποίο θα έχει εκχωρη
θεί και θα διαφεντεύεται από μία 
παντογντόστη πολττιχή ελίτ - είναι 
βαθιά αντιδημοκροτικη. Οι επαγ- 
γελματίες της άσκησης επιρροής 
οτο δημόσια πρόσωπα εντείνουν το 
δημόσιο διάλογο, αποτελώντα* δίο
δο έκφραση.* περισσοτέρων αντί- 
προσωπευομένων και δίαυλο πλη
ροφόρησης m s  κυβέρνησης.

Evas δεύτερος μύθος θέλει τους 
lobbyists και τη δραστηριότητα 
τους να ευνοούν tous έχοντες και 
κατέχοντες. ουμιιεριλαμβανομένων 
των επιχειρήσεων, καθώς έχουν τη 
δυνατότητα κάλυψης του σχετικού 
κόστους. Τα στοιχεία διαφέρουν. 
Ασφαλώς, οι πλουσιότεροι Αμερικα
νοί καταφέρνουν νο έχουν κάποια 
προνόμια όμως στην πραγματικότη
τα βρίσκονται στην υπηρεσία του 
δημοσίου. Το 1% εξ' αυτών κατα
βάλει το 28% των ομοσπονδιακών 
φόρων, σύμφωνα με στοιχεία του 
Κογκρέσου. Την ίδια ώρα, περί το

60% του αξίας 3 τρίο, δολαρίων ο
μοσπονδιακού προϋπολογισμού 
διατίθεται γιο την παροχή υπηρε
σιών στη μεσαία και στην κατώτερη 
εισοδηματική τάξη. Βεβαίως μπορεί 
κανείς να υποστηρίξει ότι τα  ιιοσο- 
στά έπρεπε να είναι ακόμη πιο ευ
νοϊκά για την πλειονότητα, όμως ε
άν οι πλούσιοι Αμερικανοί είχαν τό
σο μεγάλη δύναμη θα πλήρωναν και 
λιγότερους φόρους.

0  τρίτος μύθος θέλει τη διαδιχα 
σΐα της άσκησης επιρροής να έ χ ε ι  
να κάνει με την προνομιακή πρό
σβαση στους νομοθέτε* ή σε διοι
κητικά στελέχη του Κογκρέσου και 
υποστηρίζει ότι με τις εισιρορές 
του* «ττι* προεκλογικέ* εκστρατείες 
οι προνομιούχοι αποκτούν αυτήν 
την πρόσβαση. Αυτή είναι η  μερική 
αλήθεια. Οπω* υποστηρίζουν εμπει
ρογνώμονες. όταν οι νομοθίτε* δια- 
κρίνουν την λαϊκή υιιοτττήριξη ή α
ντίθεση για το ένα ή το άλλο θέμα, 
τείνουν να ψηφίζουν αναλύγως της 
εκδάλτοσης της λαϊκής βούλησης.

Το 2008 υπήρχαν 16.000- ενεργοί 
lobbyists στην Ουάσιγκτον με τη 
σχετική -άδεια επαγγέλματος.» ή
τοι 50% ιιερισοότεροι από το 1998. 
Ομω* υπάρχουν επίσης ορδέ* άλ
λων. συμβούλων, διαφημιστών, ε
μπειρογνωμόνων. που επηρεάζουν 
του* πολιτικούς. Συνολυίά ο αριθ
μός τους φτάνει του* 261.000... 
Μαζί με τους επαγγελματίε* του 
lobbying, ασχέτως του αν πιέζουν 
γτα κάτι που θεωρείται καλό ή για 
κάτι που αντιμετωπίζεται ως κακό, 
η δουλειά τους αποτελεί μία ε«ραρ- 
μογή του δημοκρατικού καθεστώ-

Η Κίνα με 30 χρόνια οικονομικών μεταρρυθμίσεων 
άλλαξε και τις ισορροπίες στη διεθνή σκηνή

Το υ  J im Yardiey 
International Herald Trisune

Μια ολόκληρη JOcrto οικονομικών μεταρ
ρυθμίσεων «ιτην Κίνα, υπό την καθοδήγηση 
τη* ηγεσία* του Κομμουνιστικού Κόμματο*. 
δεν μιιαμόρψωσε μόνον τη χώρα σε οικο
νομική δύναμη. Αλλαξε τι* ισορροπίε* στη 
διεθνή οκηνή. Μετά από μια μακρά περίοδο 
■•ανοιγμάτων και μεταρρυθμίσεων», με βά
ση τη φιλοσοφία του εμπνευοτή της Νέα* 
Κίνας Ντένγκ Ξιαοπίνγκ. η χώρα αυτή κα
λείται να ανταπεξέλθα σε προκλήσεις που 
έχουν αιιοδυναμ«*>σει παλαιότερους ιιαίκτες 
του διεθνούς οικονομικού συστήματος. Η 
παγκόσμιο ΰψεση. σήμερα, έχει χτυπήσει 
ακόμη και το συγκριτικό πλεονέκτημα m s 
Kivas έναντι των πιο έμπειρων ανταγωνι
στών της. Λναιρερόμαστε στις φθηνές εξα
γωγές της. οι οποίες παρουσίασαν m o a n  
για ιιρώτη φ ο ρ ά  μέσα σε μια ετπαττία. Το 
Πεκίνο θέτει πλέον νέε* προτεραιότητες. 
Μέχρι ιιρόσφατα, ο πρόεδρος τη$ χώρας. 
Χου Ζινιόο. στόχευε μ η  a f t  < ^ v στην 
καταπολέμηση τη* μόλυνση* του περιβάλ
λοντος. την ανισότητά ισοδημάτων για να 
διασφαλίσει m  μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
στο εσωτερικό της χώρα*. Υπό τι* τρέχου- 
οε* ουνθήκε*. όμως, οι προτεραιότητες αλ-

λ<Το κύμα των μαζικών απολύσεων και των 
απεργιών συμπαρασύριι τη διάθεση m s  w - 
βέρνησπ* να αποδεχτεί πολιτικήικριτική. 
Διακεκριμένος πολέμιος του καθεστώτος

κρατήθηκε από τις αρχές μετά τη δημοσιο
ποίηση επιστολής για δημοκρατία στη χώ
ρα. Δημοσιογράφος σε μια από τις μεγαλύ
τερες εφημερίδες της χώρας υποβαθμίστη
κε εξαηίας άρθρων που κρίθηκαν ιιροκλη- 
τικά. «Πρέπει να διδαχθούμε από τον πολι
τισμό», είπε ο Χου αε ιιρόοφατη ομιλία του. 
συμιιληρώνοίΛτα.* επιγραμματικά «αλλά δεν

Η  π α γ κ ό σ μ ια  ύ φ ε σ η  χτύ π η σ ε  
ό μ ω ς  κ α ι ίο  σ υ γ κ ρ ιτ ικ ό  π λ ε ο ν έ 
κ τη μ α  τ ο υ  Π ε κ ίν ο υ ,  τ ις  φ θ η ν έ ς  
ε ξ α γ ω γ έ ς .

θα αντιγράψουμε ποτέ το ôurucô πολιτικό 
σύστημα».

«Εάν η οικονομία βρίσκεται σε άσχημη 
κατάσταση, τότε πώς θα αναθρέψω το παι
δί μου», λέει η  Λι. με την κόρη της να παίζει 
παραδίπλα. Μέχρι σήμερα παραμένει δύ
σκολο νο υπολογισθεί ο αριθμός των έργο  
οτασίων που έχουν βάλει λουκέτο στη Σε- 
τζέν χαι την ευρύτερη περιφέρεια της Γκοο- 
αντόνγκ, που είναι η καρδιά Tns εξαγωγικής 
μηχανη* της Κίνας. Πληρο«ρορίες μαρτυ
ρούν το κλείσιμο περισσότερων από 7.000 
μικρά ή μεσαία εργοστάσια του* τελευταί
ους μήνε*.

Ο δήμαρχος τη* Σενζέν υπολογίζει ότι έ-

χουν χάσει τη  6o>4»,fl χου* περίπου. 
500.000 άτομα.

Υπαρχουν, εν τω ι*,ο[ύ οημάδια που 
προμηνυουν εηιδείνω^ ’ οι){0ν0μ1α*. με 
το ρυθμό ανάπτυξη* wLL ÛTOi ότι θα κυ 
μιινΟεί το 2009 μ π ο ξβ Γ . c% και 6%. ένα 
Φάομα προβλέψεων π *  ά  χομη
Mnepo an* t o b  6 ι ψ £  J g  Mils av«
m m m  "OV έ χο υ ν  [  „£>nvouuc-
να κ » ν > ·  ° » ·ο ι· έ ν « |"  ,  „I
ν ,ρο  in s  xuixu έχουν * >̂ „ νώ0[, 
δοχηοέ« για tous a vea SQ’ ° “  doirs ιιου

s r jz ;
^ υ γτ^ μ τ  απώττρο o r  ' £ £ £  „.vJíu
Τέρα Woo. οτυν,γχυ,, " ^ τ Γ μ έ τ ρ α  
aura. «mu» , avaypvrn £ « · »

Πα τηπρΟΟεσμη επίδραση οχ 
OupüKion xns xúpas iv " " “ ¡J1 η 
πολιτική ηγτοΐα τη. xW -κόμη
μέτρων μτ llâpos έργο υ ' ^ Γ ω τ τ Ι ν α .
η χαταοχέμη οιίηροέΡΙ ....
λιμένων. Εχουν, entons, ω’ 
κρατικέ* τράπεζες γιο 1 
iiloTtJons και αποφοο'0 
γέ* οτι* ιιωλήοεις α*τ'"’
είναι κρίσιμα Y,QxnV ο 
οη*. αν και ο ρ ,ο μ ^ ^ 1 
κάνουν λόγο για m f 
κλου βιομηχανική ο''ώ' 
νη* από το κράτ0$ ^  
στηκαν κατά την
98. με αποτέλεσμαμια Ρυπογόνο χ ώ ^

’ 0 >/j< ¡w  i, ψ Α i » -
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Η  δ ιε θ ν ή ς  κ ρ ίσ η  έ π λ η ξ ε  τ ο  π λ ε ο ν έ κ τη μ α  τη ς  Κ ίνας, τ ις  φ θ η ν έ ς  ε ξ α γ ω γ έ ς  τ η ς  ο ι  o n o i r  
σ ΐα σ α ν  ιιτ ισ υ ιι γ ια  π ρ ώ τη  φ ο ρ ά  μ έ σ α  α ε  μ ία  ι m a n i a  Το Π ε κ ίν ο  θ έ τ ε ι  π λ έ ο ν  ν έ ε ς  τι " a(H W ' 
m m  t o  κ ύ μ α  rio* μ ά ζ ικ ω ν  α η ό λ ύ σ ε ω ν κ α ι τω ν  α π ε ρ γ ιώ ν  σ υ μ π α ο α ο ύ ο ι, ™ t ( K n t t x u ^

ι,- uv. n n rJ irv O r l  ηη Χ η ιν Λ  Y n m x ri * υμ *-1 ΙΠ  O KÍO fO H IH Ç KU-β έ ρ ν τκ τ η ς  va  α π ο δ εχ θ ε ί π ο λ ιτ ικ ή  κρ π ική .

«Το μείζον ερώτημα που προκύπτει είναι 
εάν η τρέχουσα οικονομική κρίοη θα απο- 
τελέσει κίνητρο για κάποιες πολιτικές με
ταρρυθμίσεις«. σχολιάζει ο Γζάτζεφ Φιού- 
σμιθ. καθηγητής του πανεπιστημίου της 
Βοστώνης και ειδικός επί θεμάτων της Κί
να*. Μια από τις εξελίξεις που φοβάται ο I-

δ·ο . ότ, μπορεί να λί,Οει χώρο t  
οτολή ειρορμογΑχ νομαοχεαίου. 
" τ ι <r' ous QYpÖTCs τη  μεταβίβο 
χα,ωματων ιδ,οκτηοΐα. o ris  r e ,  
■Πολλοί ανησυχοΟν Οτι „λ ίαν  „ , 
“ TOW κοινωνία Οα επιτέυχβ 
Opoöurcpous ρυθμού.-.


