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Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας στο περιθώριο της βράβευσης των Ολυμπιονικών του Πεκίνου, διευκρί- 

νησε πως για την κατάσταση των οικονομιών της ευρύτερης περιοχής υπήρξαν πολλά στοιχεία υπερβολής, το

νίζοντας παράλληλα πως «καμιά μεγάλη ελληνική τράπεζα δεν χρειάζεται ναυαγοσωστική επιχείρηση αυτή τη 

στιγμή. Για τις μικρές τράπεζες η κάθε περίπτωση θα εξεταστεί με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων τους».

ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΣ Ο Τ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

«Η Εθνική διαθέτει 
σημαντική ρευστότητα»
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΠΑΝΝΟΥ

Σ ταθερός στις απόψεις του για την 
ανάγκη ή όχι ένταξης στο πακέ
το στήριξης τωντραπεζών εμφα

νίσθηκε χθες ο πρόεδρος της Εθνικής 
Τράπεζας κ. Τάκης Αράπογλου, ο οποί
ος στο περιθώριο της βράβευσης των 
Ολυμπιονικών που έλαβαν μέρος στους 
Ολυμπιακούς Α γώνες του Πεκίνου, 
τόνισε πως «οι τράπεζες που δεν έχουν 
πρόβλημα δεν θα κάνουν χρήση του 
πακέτου». Για το αν θα κάνει χρήση του 
πακέτου ή όχι η τράπεζα, επανέλαβε 
πως η Εθνική διαθέτει σημαντική ρευ
στότητα και επιφυλάσσεται μέχρι την 1η 
Φεβρουάριου 2009.

Ερωτηθείς, επίσης, αν η Εθνική θα 
αναλάβει ρόλο ναυαγοσώστη στην ελ
ληνική τραπεζική αγορά απάντησε: 
«Καμία μεγάλη ελληνική τράπεζα δεν 
χρειάζεται ναυαγοσωστική επιχείρηση 
αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τις μικρές 
θα δούμε κατά περίπτωση και πάντοτε 
με γνώμονα το συμφέρον των μετό
χων».

Για την κατάσταση των οικονομιών 
της ευρύτερης περιοχής είπε πως υπήρ
ξαν πολλά στοιχεία υπερβολής και τό
νισε: «Υπάρχει κίνδυνος στην αγορά 
όχι όμως λόγος για καταβαράθρωση των 
πάντων». Πιο αναλυτικά, για την τουρ
κική οικονομία υπογράμμισε ότι «δεν 
έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί, δεν έχει 
αλλάξει κάτι για την Εθνική και το νό
μισμα (παρά τις όποιες διακυμάνσεις) 
συμπεριφέρεται καλά».

ΕΠΙΤΟΚΙΑ «  Ο πρόεδρος της Εθνικής 
επεσήμανε πως η Τράπεζα δεν θα ανα
κόψει τη χρηματοδότηση του δανεισμού 
και τα επιτόκια ανταποκρίνονται σήμε
ρα στο αυξημένο κόστος χρήματος. Στο 
σημείο αυτό δεν παρέλειψε να αναφέρει 
ότι «δεν θα ξαναδούμε επιτόκια στα ε
πίπεδα προ της κρίσης». Τ ο επίπεδο των 
επιτοκίων στο παρελθόν, συμπλήρωσε, 
ήταν ζημιογόνο για τις τράπεζες, καθώς 
έκαναν «παράλογη τιμολόγηση πολλών 
μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες δα
νείζονταν μέχρι πρόσφατα με επιτόκιο 
χαμηλότερο από αυτό που δανείζονταν 
το Δημόσιο». Σε αυτές σαφώς θα υπάρ
ξει ανατιμολόγηση.

Γιατη διατραπεζική αγορά είπε πως 
τις τελευταίες τρεις ημέρες «η κατάστα-

ση εξομαλύνεται».
Οσον αφορά την μετοχή της Εθνικής 

τόνισε πως «φύγανε οι βραχυπρόθεσμοι 
επενδυτές (τα Hedge Funds) και μπαί
νουν επενδυτές με μακροχρόνιο χαρα
κτήρα όπως τα παραδοσιακά αμοιβαία 
κεφάλαια, τα ασφαλιστικά ταμεία», ενώ 
το ποσοστό της Εκκλησίας της Ελλάδος 
έχει φθάσειτο 1,7% από 1,5%.

Σε ερώτηση πώς βλέπει την πορεία 
της χρηματιστηριακής αγοράς θεωρεί 
λογικό να δούμε τις επόμενες ημέρες 
μία διόρθωση στην αγορά, χωρίς αυτό 
να σημαίνει πως πρέπει να γίνει απα
ραίτητα.

ΔΥΟ ΛΟΓΟΙ (Μιλώντας για την κρίση 
ο κ. Αράπογλου απέδωσε τη δραματι- 
κότητά της σε δύο λόγους και ένα κατα- 
λύτη. Οι λόγοι ήταν το φθηνό χρήμα και 
η υψηλή βαθμολόγηση των προϊόντων 
από τους ξένους οίκους αξιολόγησης. Ο 
καταλύτης ήταν η «προσπάθεια» των 
τραπεζιτών για όσο το δυνατόν μεγαλύ
τερο κέρδος.
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«Θα μπουν
όλες»!

»  «Ολες οι τράπεζες θα μπουν 
στο πρόγραμμα στήριξης κα
θώς εντός του 2009 λήγουν 
ομολογιακές εκδόσεις και τιτ- 
λοποιήσεις συνολικού ύφους 
20 δισ. ευρώ. Αρα θα υπάρξει 
αδήριτη ανάγκη χρηματοδότη
σης των παλαιότερων εκδόσε
ων». Αυτό υποστήριζε χθες 
πηγή της Τραπέζης της Ελλά
δος. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
σήμερα ξεκινάει στη Βουλή η 
συζήτηση επί του επίμαχου νο
μοσχεδίου του υπουργείου Οι
κονομίας για την ενίσχυση της 
ρευστότητας των τραπεζών. 
Υπενθυμίζεται πως το νομο
σχέδιο δεν θεσπίζει την υπο
χρέωση έκδοσης προνομιού
χων μετοχών σε αντίθεση με 
τις δηλώσεις του υπουργού Οι
κονομίας.
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Γενικός Δείκτης: Η πορεία της μετοχής οε μονάδες (̂

Ανοδικά η Αθήνα για 6η συνεδρίαση
Ο  Το Ελληνικό Χρηματιστήριο 

από τις 24 Οκτωβρίου και όταν 

ο δείκτης βρισκόταν στις 1.728,49 

μονάδες, κατάφερε να 

παρουσιάσει κέρδη 29,1%

Για 6η συνεχή συνεδρίαση το Ελλη
νικό Χρηματιστήριο κινήθηκε ανο
δικά με προπομπό την Εθνική Τρά
πεζα αλλά και γενικότερα τον τρα
πεζικό κλάδο, ο οποίος παρά τις εκ
θέσεις των διεθνών οίκων δείχνει ι
διαίτερη χρηματιστηριακή δυναμι
κή μετά την υποχώρηση φυσικά στα 
πολύ χαμηλά επίπεδα ημών στα ο
ποία βρίσκεται σήμερα.
Οι χρηματιστηριακές αγορές στο 
σύνολό τους κερδίζουν έδαφος, ό
μως απέχουν πολύ από την ανάκτη
ση του εδάφους που κατείχαν στις 
αρχές του έτους.
Ωστόσο χθες οι αγορές προεξοφλώ
ντας το αποτέλεσμα των αμερικανι
κών εκλογών και το γεγονός ότι οι 
ΗΠΑ δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον 
το φάσμα της εκλογικής αναμέτρη
σης διαμόρφωναν την αντίληψη 
πως η νέα κυβέρνηση θα επιπέσει 
στα προβλήματα της αμερικανικής 
οικονομίας που ζητούν επιτακτικά 
επίλυση. Κρίσιμο φράγμα για την 
ελληνική χρηματιστηριακή αγορά 
αποτελούν οι 2.300 μονάδες, επίπε
δο το οποίο θα δοκιμάσει και στο ο
ποίο αρκετοί επισημαίνουν πως 
μπορεί να υπάρξει διόρθωση.
Εάν ωστόσο το επίπεδο αυτό ξεπε- 
ραστεί τότε οι τιμές των μετοχών α
ναμένεται να οδηγηθούν σε ένα επί
πεδο δείκτη το οποίο ενδέχεται και 
να ξεπερνάει τις 2.500 μονάδες.
Το Ελληνικό Χρηματιστήριο μέσα 
στο διάστημα έξι συνεδριάσεων, δη
λαδή από τις 24.10 και όταν ο δεί
κτης βρισκόταν στις 1.728,49 μονά
δες, κατάφεοε να παρουσιάσει κέρ-

δη της τάξης του 29,1%. 
Χρηματιστηριακοί κύκλοι σημειώ
νουν πως αν η αγορά συνεχίσει μο
νοσήμαντα την ανοδική της πορεία, 
τότε το ενδεχόμενο της διόρθωσης 
έστω και τεχνικά έρχεται σαφώς 
πιο κοντά. Σε κάθε περίπτωση, πά
ντως, ο βραχυπρόθεσμος κύκλος 
της πρόβλεψης παραμένει θετικός, 
ενώ αρνητικός παραμένει ο μακρο
πρόθεσμος.
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι τα 
χαρτοφυλάκια τα οποία τοποθετή
θηκαν αρκετά νωρίς στο Χ.Α. και τα 
περισσότερα εκ των οποίων ανή
κουν σε Ελληνες επενδυτές, δεν 
φαίνεται να έχουν τη διάθεση απο
χώρησης. Ωστόσο υπάρχουν και αρ
κετοί οι οποίοι βλέπουν τα τρέχοντα 
επίπεδα τιμών παρά τις απώλειες 
που καταγράφουν στα χαρτοφυλά
κιά τους ως ευκαιρία για αποχώρη
ση. Οι δύο αυτές τάσεις είναι που θα 
καθορίσουν και την περαιτέρω τάση 
της αγοράς.
Από τον FTSE 20 η μόνη μετοχή με 
απώλειες ήταν αυτή της Τιτάν. Αντι- 
θέτως εντυπωσιακά ήταν τα κέρδη 
για τις υπόλοιπες μετοχές του δεί
κτη. Η Εθνική ενισχύθηκε κατά 
10,68%, η Κύπρου κατά 7,55%, το 
Ταχ. Ταμιευτήριο κατά 7,20%, η 
Μυτιληναίος κατά 7,43%, η ΟΠΑΠ 
κατά 7,2% και η Intralot κατά 
7,77%. Σημαντικά κέρδη μεγαλύτε
ρα του 6% καταγράφηκαν για τις 
μετοχές των Πειραιώς και 
Eurobank και του 5% για Coca-Cola 
και Alpha Bank.
Ο Γ ενικός Δείκτης έκλεισε στις 
2.229,59 με κέρδη 5,24%, ενώ ο τζί
ρος διαμορφώθηκε στα 275 εκατ. α
πό τα οποία τα 18,4 αφορούσαν προ- 
συμφωνημένες συναλλαγές.
Σε 225 ανήλθαν οι μετοχές που ση
μείωσαν άνοδο έναντι 38 που υπο
χώρησαν.

ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2
Με ιδιαίτερα έντονο τόνο ο υπουργός Οικονομίας έβαλε χθες «φρένο» στην παροχολογία χαμηλώνοντας αισθητά 

τον πήχυ των προσδοκιών για περιορισμένες μόνον παροχές στους οικονομικά ασθενέστερους. «Η Ελλάδα δεν έχει την 

πολυτέλεια να ασκήσει πολιτική μεγάλων παροχών» τόνισε ο κ. Αλογοσκούφης, μετά τη λήξη των εργασιών του Εοο/Εϊπ.

«ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ Ι10ΛΥΤΕΛΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ»

«Φρένο» οτην παροχολογία 
από τον Γ. Αλογοοκούφπ

»  Για το θέμα των παροχών ο υπουργός Οικονομίας άφησε έμμεσες αιχμές προς συναδέλ
φους του, καθώς, όπως τόνισε, ο ίδιος δεν πρόκειται να συμβάλει στην κατεύθυνση της 
χαλάρωσης των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΡΑΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Ο υπουργός Οικονομίας θέλησε ο 
ίδιος να κόψει όλη αυτή την «πα
ραφιλολογία περ ί χαλάρωσης, 

περί δαπανών και περιθωρίων που υπάρ
χουν», τονίζοντας πως δεν υπάρχει η πο
λυτέλεια να μπει η χώρα σε νέες περιπέ
τειες, εννοώντας προφανώς την επιτήρηση. 
Δεν έλειψαν και οι έμμεσες αιχμές προς 
συναδέλφους του, καθώς, όπως τόνισε, ο 
ίδιος δεν πρόκειται να συμβάλει στην 
κατεύθυνση της χαλάρωσης των δημοσι
ονομικών στόχων που έχουν τεθεί.

Έσπευσε πάντως να «υποσχεθεί» πως 
θα γίνει ό,τι είναι δυνατό για την ενίσχυση 
των οικονομικά αδυνάτων, αν και, όπως 
παραδέχθηκε, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρ
χουν περιθώρια χαλάρωσης των δημοσι
ονομικών στόχων που έχουν τεθεί.

Εξέφρασε ικανοποίηση για τις προβλέ
ψεις της Κομισιόν για το ρυθμό ανάπτυξης, 
τον πληθωρισμό και το έλλειμμα και τόνι
σε πως εξαιτίας αυτών των παραγόντων 
«οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα θα 

αυξηθούν 3,4% το 2009 και 
το 2008». Επανερχόμενος 
στο θέμα των παροχών τόνι
σε πως είναι εξαιρετικά πε
ριορισμένες οι δυνατότητες 
περαιτέρω διεύρυνσης του 
ελλείμματος σε σχέση με τα 
ήδη προβλεπόμενα. «Στο 
πλαίσιο αυτό», κατέληξε «η 
κυβέρνηση θα εξαντλήσει 
όλα τα περιθώρια για την 
προστασία των οικονομικά 
αδυνάτων από τις επιπτώ
σεις της κρίσης», επιμένο- 
ντας πάντως στην ανάγκη 
«να μην απομακρυνθούμε 

από τη δημοσιονομική πειθαρχεία».
Σημειώνεται πως μικρή απόκλιση από 

τις προδιαγραφές του Συμφώνου Σταθε
ρότητας θα μπορούσε να σημάνει αύξηση 
του ελλείμματος κατά 0,2% - 0,4% του ΑΕΠ, 
δηλαδή κάπου 500 εκατ. ευρώ -1 δισ. ευρώ. 
Η αύξηση αυτή δεν μεταφράζεται ωστόσο 
σε ισόποσες παροχές γιατί θα πρέπει να 
περιλάβει και τις αποκλίσεις στα έσοδα 
και τις δαπάνες εξαιτίας της κρίσης.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Ο κ. Αλογοσκού- 
φης εξέφρασε απορία και αντιρρήσεις για 
τις προβλέψεις της Κομισιόν περί αύξησης 
στο 9% της ανεργίας φέτος λέγοντας πως 
έχει ζητήσει από την Επιτροπή να διευκρι

νίσει πού στηρίζει την πρόβλεψή της.
Ο υπουργός προανήγγειλε τροποποι

ήσεις, τεχνικού χαρακτήρα για το σχέδιο 
τω ν τραπεζών και είπε πω ς το σχέδιο 
βρίσκεται από χθες υπό συζήτηση με την 
Κομισιόν, προκειμένου να ληφθεί έγκριση,

αφού αυτή βεβαιωθεί ότι και το ελληνικό, 
όπως και τα υπόλοιπα σχέδια θα είναι 
συντονισμένα ώστε να μη χρησιμοποιηθεί 
από κάποια  χώ ρα  σαν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα εις βάρος άλλων χωρών.

«Το σχέδιο θα αλλάξει σε κάποιες τε

χνικές λεπτομέρειες, δεν αλλάζει καμία 
από τις βασικές κατευθύνσεις του, αλλά σε 
αυτά τα πράγματα είναι οι λεπτομέρειες που 
τα καθορίζουν και αυτές τις λεπτομέρειες 
καθορίζουμε με την Κομισιόν», εξήγησε.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οσον αφορά τις αντιδράσεις 
των τραπεζών σχετικά με τους όρους που 
περιορίζουν τη διανομή κερδών, τα μπό- 
νους και τις αμοιβές στελεχών, εκτίμησε 
πως «οι αντιδράσεις αυτές -θα το δείτε και 
στη διαδρομή του χρόνου- μπροστά στην 
πορεία των εξελίξεων, θα αποδειχθούν 
ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία». 
Υποστήριξε δε πως επειδή δεν είναι χαρι
στικό προς τις τράπεζες και βάζει περιορι
σμούς, γ ι’ αυτό δεν είναι της προτίμησης 
και αποδοχής κανενός, ενώ άφησε ανοικτό 
το ενδεχόμενο να μη συμμετάσχουν ορι
σμένες τράπεζες.

Ο κ. Αλογοσκούφης, μετά από πέντε 
χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη 
Νέα Δημοκρατία επιχείρησε χθες να επιρ- 
ρίψει στις προηγούμενες κυβερνήσεις την 
ευθύνη για τις συνέπειες της κρίσης στην 
ελληνική οικονομία. «Οι συνέπειες οφεί
λονται σε δύο κακές κληρονομιές του 
παρελθόντος, τις δημοσιονομικές ανισορ
ροπίες καιτηχαμηλή ανταγωνιστικότητα», 
είπε.

Αναζητώντας ευνοϊκή αντιμετώπιση της Ελλάδος για το έλλειμμα
.Ο Συναντήσεις κορυφής 
του πρωθυπουργού ενόφει 

της συνόδου κορυφής την 

Παρασκευή

Επαφές κορυφής χθες, του 
πρωθυπουργού κ. Κ. Καρα
μανλή, ενόψειτης Συνόδου 
Κορυφής της Παρασκευής, 
σε μια τελευταία προσπάθεια 
να επιτύχει μια ευνοϊκή αντι
μετώπιση της Ελλάδας στο 
θέμα του ελλείμματος, ώστε 
να διευρυνθούν τα περιθώρια 
για παροχές.
Ο κ. Καραμανλής είχε χθες 
το πρωί στις Βρυξέλλες συ
νάντηση με τον πρόεδρο του 
Eurogroup και πρωθυπουρ
γό του Λουξεμβούργου Ζαν 
Κ λ ^ π  Γιούνκερ, ενώ συνα-

ντήθηκε και με τον πρόεδρο 
της Κομισιόν Ζ. Μ. Μπαρό- 
ζο. Ο πρωθυπουργός βρέθη
κε χθες στις Βρυξέλλες 
με αφορμή την εκδήλωση 
που συνδιοργάνωσαν η «δε
ξαμενή σκέψης» (Think 
Tank) «CEPS» που έχει την 
έδρα της στη βελγική πρω
τεύουσα και το Ίδρυμα «Κ. 
Καραμανλής» με την ευκαι
ρία της συμπλήρωσης δέκα 
ετών από τον θάνατο του Κ. 
Καραμανλή.

Η ΟΜΙΛΙΑ : >0 πρωθυπουρ
γός αναφέρθηκε στην ομιλία 
του, στη διεθνή οικονομική 
κρίση που θέτει υπό δοκιμα
σία το ισχύον μοντέλο οικο
νομικής διακυβέρνησης της 
Έ νωσης και υπαγορεύει την

ανάγκη για καλύτερο συντο
νισμό ανάμεσα στη νομισμα
τική, τη δημοσιονομική πο
λιτική και τη χρηματοπιστω
τική εποπτεία. Στο πλαίσιο 
αυτό, είπε ο ίδιος, η μόνη α
ξιόπιστη απάντηση είναι η 
ευρωπαϊκή αλλά και η διε
θνής συνεργασία, η συντονι
σμένη δράση, η αποφασιστι
κότητα και το όραμα ώστε να 
ξεπερασθούν οι επιπτώσεις 
της κρίσης με το μικρότερο 
δυνατόν οικονομικό και κοι
νωνικό κόστος και να διαλυ
θεί η ανασφάλεια των Ευρω
παίων πολιτών για το μέλ
λον τους.
Ο κ. Καραμανλής έκλεισε 
την ομιλία του υπογραμμίζο
ντας ότι τα βήματα για την α
ντιμετώπιση της παρούσας

χρηματοπιστωτικής κρίσης 
είναι βήματα προς την κα
τεύθυνση της εμβάθυνσης, 
βήματα αποφασιστικά προς 
μια Ευρώπη περισσότερο πο
λιτική και κοινωνική, με άλ
λα λόγια, μια Ευρωπαϊκή Έ 
νωση των πολιτών.
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε 
στην ομιλία του και ο πρόε
δρος της Κομισιόν Μανουέλ 
Μπαρόζο, ο οποίος έκανε λό
γο για τρεις προτεραιότητες 
της Ένωσης: Πρώτον, την α- 
νημετώπιση της σημερινής 
διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, δεύτερον, την υιοθέ
τηση του πακέτου με τα μέτρα 
για την ενέργεια και την προ
στασία του κλίματος και τρί
τον, το μέλλον των ευρωατ- 
λαντικών σχέσεων.

0 κ. Αλογο- 
σκούφης
εξέφρασε απορία και 

αντιρρήσεις για τις 

προβλέψεις της Κομι

σιόν περί αύξησης 

στο 9% της ανεργίας 

φέτος λέγοντας πως 

έχει ζητήσει από την 

Ε.Ε. διευκρινίσεις



ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 »  ΤΟ ΘΕΜΑ 2 5

Τον Οκτώβριο υποχώρησε 10,4 μονάδες, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ

Στα επίπεδα του... 1990 κατρακΰλισε 
ο δείκτης οικονομικού κλίματος

Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

»  Οι Ελληνες καταναλωτές 

είναι οι πιο απαισιόδοξοι 

από όλους τους Ευρωπαίους 

για την εξέλιξη των οικο

νομικών τους

ΤΗΣ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ ΠΙΟΥ

Βουτιά 10,4 μονάδων έκανε 
τον Οκτώβριο ο δείκτης οι
κονομικού κλίματος, που 

καταρτίζειτο ΙΟΒΕ, καταγράφοντας 
τις μεγαλύτερες ίσως απώλειες που 
έχει παρουσιάσει ποτέ και υποχω
ρώντας σε ιστορικά χαμηλό επίπε
δο, στα επίπεδα του 1990. Η κρίση 
που πλήττει την παγκόσμια οικο
νομία με αιχμή το χρηματοπιστωτι
κό σύστημα, σε συνδυασμό με εν
δογενείς παράγοντες προκάλεσαν 
γενικευμένη αβεβαιότητα σε κατα
ναλωτές και επιχειρηματίες που 
αποτυπώθηκε στην κάθετη πτώση 
του δείκτη, η οποία έφερε τη χώρα 
μας στη 19η θέση ανάμεσα στα υπό
λοιπα ευρωπαϊκά κράτη.

Οι Ελληνες εμφανίζονται πιο 
απαισιόδοξοι από όλους τους Ευ
ρωπαίους για την εξέλιξη των οι
κονομικών τους, καθώς και για την 
οικονομία της χώρας. Εξαιρετικά 
ανησυχητικές είναι η προβλέψεις 
για εκτίναξη της ανεργίας, καθώς 
οι περισσότεροι φοβούνται ότι θα 
αυξηθεί, ενώ οι 2 στις 10 βιομηχα
νίες προβλέπουν πτώση της απα
σχόλησης τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με την έκθεση Οικο
νομικής Συγκυρίας, που ανακοίνω

σε χθες το ΙΟΒΕ, ο δείκτης, ο οποί
ος υποχώρησε για όγδοο συνεχή 
μήνα, διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο 
στις 72,9 μονάδες από 83,3 τον 
Σεπτέμβριο. Πρόκειται για το χα 
μηλότερο επίπεδο από το 1990,7,5 
μονάδες κάτω από το μέσο επίπεδο 
της ευρωζώνης και 4,6 μονάδες 
κάτω από το μέσο όρο των χωρών 
της ΕΕ-27, όπου επίσης καταγρά- 
φηκε σημαντική πτώση, με τη με
γαλύτερη στην Ολλανδία με απώ
λειες 11,3 μονάδων.

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ »Μ εγάλη αβεβαι
ότητα για την εγχώρια οικονομία 
δεν εξέφρασαν στην έρευνα μόνον 
οι καταναλωτές, που κατά κανόνα 
είναι πιο ευαίσθητοι στις δυσμενείς 
οικονομικές εξελίξεις αλλά και οι 
επιχειρηματίες σε όλους τους τομείς 
και κυρίως στη βιομηχανία και το 
λιανικό εμπόριο: Στη βιομηχανία οι 
προβλέψεις για την πορεία της πα
ραγωγής και της ζήτησης έπεσαν 
πολύ χαμηλά, ενώ περιορίζονται 
δραστικά οι νέες παραγγελίες οδη
γώντας σε διόγκωση των αποθεμά
των. Αρνητικές είναι οι προβλέψεις 
των επιχειρηματιών σης Υπηρεσίες, 
παρ’ ότι η τρέχουσα ζήτηση έμεινε 
σταθερή.

Στο Λιανικό Εμπόριο οι εξελίξεις 
είναι χειρότερες, καθώς οι τρέχου
σες πουλήσεις έχουν πέσει κάτω από 
τα αναμενόμενα και οι προβλέψεις 
για  τους επόμενους μήνες είναι 
πολύ πιο απαισιόδοξες. Η πορεία 
των εργασιών σης Κατασκευές και 
ιδιαίτερα στις κατοικίες κρίνεται 
χαμηλή, αν και η εξασφαλισμένη

δραστηριότητα για πάνω από 1,5 
χρόνο σε όλων των ειδών τις κατα
σκευές διευκολύνει την επιχειρη
ματική λειτουργία. Η πίεση σε όλους 
τουςτομείςτης οικονομίας συνεχίζει 
να επηρεάζει η ς  ημές, γ ι’ αυτό οι 
προβλέψεις για την εξέλιξή τους 
είναι πιο ήπιες.

Αναλυηκότερα, ο δείκτης Επι
χειρηματικώ ν Π ροσδοκιών στη 
Βιομηχανία έχασε τον Οκτώβριο 8,3 
μονάδες και διαμορφώθηκε στις 
83,9 μονάδες, που αποτελούν χαμη
λό ρεκόρ για την περίοδο 2001-2008. 
Η διάχυτη απαισιοδοξία έχει απο
τυπωθεί στους περισσότερους επι- 
μέρους δείκτες που διαμορφώνουν 
η ς  προσδοκίες των βιομηχανικών 
επιχειρήσεων. Το καθαρό ισοζύγιο 
των απαντήσεων που δόθηκαν στην 
έρευνα για το επίπεδο των παραγ
γελιών και της ζήτησης όχι απλώς 
παρέμεινε αρνητικό αλλά διευρύν- 
θηκε κατά 13 μονάδες. Στην ίδια 
κατεύθυνση κινούνται οι εκημήσεις 
για η ς  παραγγελίες εξωτερικού, με 
το ποσοστό των επιχειρήσεων που
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Καταναλωτές
»  Νέα σημαντική πτώση, 
τη τάξης των 7 μονάδων, 
παρουσίασε ο Δείκτης Κα
ταναλωτικής Εμπιστοσύνης 
που έφθασε στις -57 μονά
δες από -50 μονάδες τον 
Σεπτέμβριο.
Οι Ελληνες παραμένουν οι 
πιο απαισιόδοξοι στην Ευ
ρώπη, με τους Ούγγρους 
και τους Πορτογάλους να 
ακολουθούν. Οι προβλέ
ψεις των Ελλήνων έχουν 
επιδεινωθεί τόσο για την 
οικονομική κατάσταση του 
νοικοκυριού τους, όσο για 
την οικονομική πορεία της 
χώρας, ενώ είναι περισσό
τεροι όσοι φοβούνται για 
άνοδο της ανεργίας.

προβλέπουν μείωση της ζήτησης 
από το εξωτερικό να αυξάνεται στο 
36% από 25% τον Σεπτέμβριο. Ταυ
τόχρονα διπλασιάστηκε στο 20% το 
ποσοστό των επιχειρήσεων που α
ναμένουν υποχώρηση των εξαγω
γών. Το ποσοστό χρησιμοποίησης 
του εργοστασιακού δυναμικού εξα
σθενεί για τρίτο συνεχή μήνα στο 
75,2% (από 76% τον Σεπτέμβριο). 
Ωστόσο οι μήνες εξασφαλισμένης 
παραγωγής δεν επηρεάστηκαν και 
διατηρήθηκαν στους 5 μήνες, ενώ 
ηπιότερες, εξ αιτίας της κρίσης είναι 
οι προβλέψεις για η ς  ημές.

ΑΓΑΘΑ Οσον αφορά στις επιμέ- 
ρους κατηγορίες, στα Καταναλωτι
κά Αγαθά ο δείκτης υποχώρησε τον 
Οκτώβριο σης 89,1 μονάδες από ης 
97,8 μονάδες του προηγούμενου 
μήνα, σημειώνοντας τη χαμηλότε
ρη επίδοση εδώ και 3,5 χρόνια. 
Δυσμενείς είναι και οι προβλέψεις 
για την εξέλιξη της απασχόλησης 
στον κλάδο. Πτώση 10 μονάδων 
κατέγραψε ο δείκτης στα Ενδιάμε
σα Αγαθά, ο οποίος υποχώρησε σης 
76,2 μονάδες, στη χαμηλότερη επί
δοση των τελευταίων 15 χρόνων. 
Τ ο 43% των ερωτηθέντων υπογραμ
μίζουν την ανεπάρκεια της ζήτησης, 
ως το βασικότερο πρόσκομμα στη 
λειτουργία τους. Τα Κεφαλαιουχικά 
Αγαθά είναι τα μόνα που κατέγρα
ψαν άνοδο του δείκτη, (91,8 μονά
δες από 88,2 μονάδες).

Στις Κατασκευές ο δείκτης έ
μεινε σχεδόν αμετάβλητος, στις 90,9 
μονάδες (από 90 μονάδες τον Σε
πτέμβριο).
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Οι υπουργοί Οικονομίας συμφώνησαν σε απλό συντονισμό των σχεδίων των κρατών - μελών

Χωρίς κοινό οχέδιο εξόδου από την κρίση

ή τροποποίησης του Συμφώνου 
Σταθερότητας», τόνισε η προε- 
δρεύουσα Γαλλίδα υπουργός 
Οικονομίας, Κριστίν Λαγκόρντ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Οι υπουργοί Οικονομίας της 
Κοινότητας απέρριψαν στη 
χθεσινή σύνοδό τους την ι

δέα για την υιοθέτηση ενός κοινού 
σχεδίου εξόδου της Ένωσης από τη 
χρηματοπιστωηκή και οικονομική 
κρίση. Και ενώ η ευρωπαϊκή .πραγ
ματική οικονομία έχει ήδη αρχίσει 
να διολισθαίνει προς την ύφεση, οι 
ίδιοι προέκριναν απλώς τον συντο
νισμό των εθνικών πολιτικών των 
χωρών τους για την επίτευξη συγκε
κριμένων και ουσιαστικών στόχων 
περιορισμένης χρονικής διάρκειας 
που θα τονώσουν την ανάκαμψη των

οικονομιών τους. Όσο για τη χαλά
ρωση των κανόνων λειτουργίας του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανά
πτυξης οι υπουργοί Οικονομίας την 
απέκλεισαν κατηγορηματικά. «Δεν 
τίθεται θέμα αναστολής ή τροποποί
ησης του», τόνισε η προεδρεύουσα 
Γαλλίδα Κριστίν Λ αγκάρντ και 
συμφώνησαν μόνο στο να θέσουν σε 
αναστολή παλαιότερη απόφαση τους 
να πετύχουν οι χώρες τους ισοσκε
λισμένους προϋπολογισμούς από το 
2010. Οστόχος αυτός είχε ήδηχάσει 
την αξιοπιστία του εδώ και πολλούς 
μήνες όταν οι 15 της ευρωζώνης α
ποδέχθηκαν το αίτημα της Γαλλίας 
και της Ιταλίας να εμφανίσουν ισο

σκελισμένους προϋπολογισμούς 
αντί του 2010, η μεν πρώτη το 2012 
και η δεύτερη το 2011.

ΑΡΝΗΣΗ Οι υπουργοί Οικονομίας 
απέρριψαν επίσης και τη γαλλική 
πρόταση για τη μια «οικονομική 
κυβέρνηση» της ευρωζώνης με 
τακτικές συνεδριάσεις των αρχη
γώ ν  τω ν 15 χω ρ ώ ν μελώ ν της 
ΟΝΕ.

Πολλές κοινοτικές χώρες δή
λωσαν ότι δεν θέλουν μια θεσμοθε
τημένη επίσημη οικονομική διακυ
βέρνηση της ευρω ζώ νης, διότι 
φοβούνται πως αυτή θα περιορίσει 
την απόλυτη σήμερα ελευθερία της

ΕΚΤ και τον αυτοματισμό που διέπει 
τη λειτουργία του Συμφώνου Στα
θερότητας.

Οι υπουργοί Οικονομίας συζή
τησαν επίσης, με βάση γραπτή εισή
γηση της γαλλικής προεδρίας, για 
την υιοθέτηση από το έκτακτο ευρω
παϊκό συμβούλιο κορυφής την Πα
ρασκευή ενός «οδικού χάρτη», ένα 
δεκασέλιδο κείμενο για τις μεταρ
ρυθμίσεις της διεθνούς οικονομίας 
με βάση τον οποίο θα διαμορφώσουν 
μια κοινή θέση που θα υποστηρίξουν 
στη διεθνή διάσκεψη κορυφής της 
Ουάσιγκτον σης 15 Νοεμβρίου για 
την αντιμετώπιση της διεθνούς 
κρίσης.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ

Φοροαπαλλαγή 
των σιεγαστικών για 
την πρώτη κατοικία

Τροπολογία για την ανακούφιση των 
νοικοκυριών που έχουν λάβει στεγα- 
στικά δάνεια σχεδιάζει να καταθέσει 
τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το 
ΠΑΣΟΚ, όπως προανήγγειλε χθες η 
πολιηκή εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ 
για θέματα Οικονομίας, κυρία Λ. Κα- 
τσέλη. Η τροπολογία θα προβλέπει 
την πλήρη φοροαπαλλαγή γτα τους 
τόκους των στεγασιικών δανείων 
που έχουν ληφθεί για την απόκτηση 
πρώτης κατοικίας. Οι τόκοι θα εκπί
πτουν εξ ολοκλήρου από το εισόδημα 
του φορολογούμενου. Το ΠΑΣΟΚ, 
όπως είπε χθες η κ. Κατσέλη, θα κα
ταθέσει σύντομα την πρότασή της για 
τη φορολογία, η οποία θα στοχεύετ 
στην αναδιανομή των φορολογικών 
βαρών και την ελάφρυνση των μεσαί
ων και χαμηλών εισοδηματικών 
στρωμάτων. Η κ. Κατσέλη χαρακτη
ρίζει λευκή επιταγή 28 δισ. ευρώ 
προς ης τράπεζες το νομοσχέδιο της 
κυβέρνησης για την ενίσχυση των πι
στωτικών ιδρυμάτων, υπογραμμίζο
ντας όη αυτό δεν αποσκοπεί στην ενί
σχυση της πραγματικής οικονομίας, 
αλλά αποτελεί προϊόν συμβιβασμών 
και εξυπηρετήσεων προς όφελος των 
τραπεζών. Στη συνάντηση με τους 
δημοσιογράφους, εκτίμησε πως η οι
κονομία θα εμφανίσει ταχεία επιβρά
δυνση με τον ρυθμό ανάπτυξης να πέ
φτει στο 1,7% το 2009, προέβλεφε ότι 
και φέτος το έλλειμμα θα κλείσει άνω 
του 3%, αλλά η χώρας μας δεν θα 
μπει σε επιτήρηση λόγω της κρίσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η Ευρώπη είναι 
αναδυόμενη δύναμη

Νέο ρόλο, περισσότερο ηγετικό και 
αποφασιστικό, σης διεθνείς εξελίξεις 
διεκδικεί η Ευρώπη. Αυτό επισημάν- 
θηκε στο ευρωπαϊκό συνέδριο «Ευ
ρωπαϊκή Ολοκλήρωση - Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και ο Ευρωπαίος Πολί
της», που οργανώθηκε στην Αθήνα. 
Βασικός σκοπός του συνεδρίου ήταν 
η έγκυρη κατ έγκαιρη ενημέρωση 
για ης εξελίξεις στην Ε.Ε. και ης δυ
νατότητες που έχουν σήμερα όλοτ οι 
Ευρωπαίοι πολίτες να αναπτύξουν 
δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέ
λη της Ε.Ε. σχεηκά με την άσκηση 
του επαγγέλματος τους, ης επιχετρη- 
μαηκές τους δραστηρτότητες, ης 
σπουδές τους και την επτμόρφωσή 
τους. Η συμμετοχή του Ευρωπαίου 
πολίτη καθίσταται καταλυτική στη 
νέα «αρχιτεκτονική» που διαμορφώ
νεται, όπως θα αποδειχθεί και από 
ης προσεχείς ευρωεκλογές υπο
γραμμίστηκε στο συνέδριο.

Αμεσα κεφάλαια κίνησης με επιδότηση επιτοκίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

προσπαθεί να εξασφαλίσει το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 80% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Τριεχώ άτοκα δάνεια 
οε μικρές επιχειράοεις

Χρηστός
Φώλιας
//Υπουργός Ανάπτυξης

0 υπουργός Ανάπτυξης 
κάλεσε χθες όλες 
τις τράπεζες να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
ως τις 12 Νοεμβρίου 
για να συνεργαστούν 
με το Ταμείο στο νέο 
πρόγραμμα. Το υπουργείο 
εκτιμά ότι τα νέα μέτρα 
θα κάνουν πολύ πιο φιλική 
για τις τράπεζες τη 
χρήση του ΤΕΜΠΜΕ, 
ανοίγοντας τη στρόφιγγα 
της χρηματοδότησης 
για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

ν

ΤΗΣ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ ΠΙΟΥ

Ο υπουργός Ανάπτυξης Χρ. 
Φώλιας ανακοίνωσε χθεςτο 
ν έ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α  του 

ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο προβλέπει εγγυ
ήσεις του Ταμείου για την παροχή από 
ης τράπεζες κεφαλαίου κίνησης και 
δανείων στους μικρομεσαίους με επι
δοτούμενο επττόκιο:

Το πρόγραμμα καλεί η ς  τράπεζες 
να δεσμευτούν στην παροχή επιτοκί
ου με βάση το Euribor + 2,1%, ενώ το 
ΤΕΜΠΜΕ επιδοτεί το επιτόκιο και 
δεσμεύεται προς η ς τράπεζες όη σε 
περίπτωση κατάπτωσης του δανείου 
θα προχωρεί σε άμεση εκταμίευση της 
παρεχόμενης εγγύησης, που ανέρχε- 
τατ στο 80% του κεφαλαίου.

Οι δύο καινοτομίες του προγράμ
ματος είναι όη για πρώτη φορά το 
ΤΕΜΠΜΕ θα χορηγήσει εγγυήσεις 
για κεφάλαια κίνησης με επιδοτούμε
νο επιτόκιο και όη το Ταμείο θα κα
ταβάλει άμεσα στην τράπεζα το εγγυ
ημένο κεφάλαιο, παραιτούμενο, σε 
περίπτωση κατάπτωσης του δανείου 
από το «δικαίωμα δίζησης»: Το 
ΤΕΜΠΜΕ μπορούσε να ασκήσει «έν
σταση δίζησης» που πρακηκά σήμαινε 
όη υποχρέωνε τηντράπεζα να προχω
ρήσει σε χρονοβόρες διαδικασίες, 
κατασχέσεις, πλειστηριασμούς κ.λπ. 
για να εισπράξει μέρος των οφειλών 
και μόνον όταν ολοκληρωνόταν η 
διαδικασία αυτή, το Ταμείο κατέβαλε 
το ποσό της αρχυατς εγγύησης προς 
ηςτράπεζες γιατο υπόλοιπο της οφει
λής. Αυτή ακριβώς η διαδικασία που 
απέρρεε από την ένσταση της δίζησης 
ήταν και ο βασικός λόγος που μέχρι 
σήμερα οι τράπεζες δεν προωθούσαν 
στους πελάτες τους δάνεια με την εγ
γύηση του ΤΕΜΠΜΕ.

Ο κ. Φώλιας κάλεσε χθες όλες ης 
τράπεζες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
ως ης 12 Νοεμβρίου για να συνεργα
στούν με το Ταμείο στο νέο πρόγραμμα, 
με βάση 11 όρους και προϋποθέσεις 
(βλ. πινακογράφημα).

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Το υπουργείο Ανά
πτυξης εκημά όη τα νέα μέτρα θα 
κάνουν πολύ πιο φιλυαί για ης τράπε
ζες τη χρήση του ΤΕΜΠΜΕ, ανοίγο-
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Ο Η εγγύηση του ΤΕΜ ΠΜ Ε θα καλύπτει το 80% των δανείων 
μέχρι 350.000 ευρώ.

Ο Για το υπόλοιπο 20%  του δανείου για το οποίο δεν θα εγγυάται 
το ΤΕΜΠΜΕ, η τράπεζα δεν θα αναζητεί περαιτέρω εξασφαλίσεις 
από τις επιχειρήσεις.

Ο Η προμήθεια του ΤΕΜΠΜΕ θα καταβάλλεται απευθείας από την 
επιχείρηση εφάπαξ, κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου και 
θα ανέρχεται σε 1% της εγγύησης.

Ο Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης επιτοκίου θα είναι 
τριετής.

Ο Το επιτόκιο τω ν δανείων θα είναι ΕιιπήοΓ μηνός +2,1 μονάδες.
Ο Το ΤΕΜ ΠΜ Ε θα επιδοτεί το σύνολο του επιτοκίου σε διάρκεια 

3 ετών. Η επιδότηση θα καταβάλλεται στην τράπεζα ανά εξάμηνο 
από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.

Ο Τα δάνεια αυτά δεν δύνανται να ξεπερνούν το 30% του μέσου 
κύκλου εργασιών της εταιρείας των τριών τελευταίων ετών.

Ο Προϋπόθεση ώστε οι εταιρείες να είναι επιλέξιμες για την 
ενίσχυση, είναι να έχουν κερδοφορία προ αποσβέσεων τα τρία 
τελευταία χρόνια.

Ο Η προτεινόμενη συνεργασία αφορά και υφιστάμενες εγκρίσεις 
κεφαλαίων κίνησης.

Ο Η προτεινόμενη συνεργασία συνεπάγεται την άρση 
εμπραγμάτων εγγυήσεων (προσημειώσεις) για το ύψος του ποσού 
που εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ.

Ο Το ΤΕΜ ΠΜ Ε δεν θα εξασκεί ένσταση δίζησης για το
εγγυημένο μέρος του δανείου.

ντας τη στρόφιγγα της χρηματοδότη- 
σης για ης μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τ ο μετοχικό κεφάλαιο του ΤΕΜΠΜΕ, 
που λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια, α
νέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ και αποτε
λεί την κάλυψη των εγγυήσεων που 
παρέχει. Χρηματοδοτείται από το Γ  
ΚΠΣ και σύντομα από το ΕΣΓ1Α.

Αξίζει να σημειωθεί όη τα νέα 
μέτρα προβλέπουν επιδότηση επιτο
κίου για δάνεια με τριετή εγγύηση και 
για τρία χρόνια. Το επιτόκιο επιδοτεί
ται πλήρως από το Ταμείο (Ετιπόοτ 
μηνός +2,1 μονάδες), στην πράξη δη
λαδή αποτελεί άτοκο δάνειο. Επιπλέ
ον η εφάπαξ καταβολή της προμήθει
ας του Ταμείου (1% της εγγύησης) 
κατά την πρώτη εκταμίευση απλοποι
εί τη γραφειοκραηκή διαδικασία με
ταξύ Τράπεζας και ΤΕΜΠΜΕ.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρο- 
νται να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα 
-αφού αυτό ορισηκοποτηθεί μετά ης

12 Νοεμβρίου- θα μπορούν να απευ
θυνθούν στα δίκτυα τωντραπεζών που 
θα συνεργαστούν με το Ταμείο. Σε 
περίπτωση πάντως που οι επιχειρήσεις 
ανημετωπίσουν κάποιο πρόβλημα με 
η ς τράπεζες θα μπορούν να απευθύ
νονται και στο ΤΕΜΠΜΕ. Το Ταμείο (Α$'- 
θα μπορεί να παράσχει απ’ ευθί ' ^  a<j0c 
εγγύηση στην επιχείρηση. ■'

Ο Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κων
σταντίνος Μίχαλος εξέφρασε χθες 
την ικανοποίησή του για την άμεση 
ανταπόκριση του υπουργού Ανάπτυ
ξης στο αίτημα του ΕΒΕΑ γτα προώ
θηση δέσμης μέτρων για την ενίσχυ
ση της ρευστότητας των μικρομεσαί- 
ων επιχειρήσεων. Παράλληλα επα
νέλαβε το αίτημα του ΕΒΕΑ προς τη 
διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος 
να προχωρήσει άμεσα σε συστάσεις 
προς η ς τράπεζες για τη μείωση του 
spread του επιτοκίου προς η ς  μικρο- 
μεσαίες επιχειρήσεις.


