
ΗΜΕΡΗΣΙΑ'
ΤΡΙΤΗ 4 ΙΝιυΕΜΒΡΙΟΥ 2008. ΤΟ ΘΕΜΑ 2 5

Ανοδο της ανεργίας και διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα «βλέπει» η Ε.Ε.

Αλματώδης αύξηαη στο έλλειμμα 
του ισοζυγίου και μείωαη επενδυοεων

Υφεση στη 
μεταποίηση
»  Κάτω από τις 50 μονά
δες, που παραπέμπει σε ύ
φεση, υποχώρησε η παρα
γωγή στη μεταποίηση τον 
Οκτώβριο σύμφωνα με τον 
δείκτη υπευθύνων προμη
θειών ΡΜΙ, που μειώθηκε 
στις 48,1 μονάδες. 0  δείκτης 
υποχώρησε κάτω από τις 50  
μονάδες, που στη συγκεκρι
μένη μέτρηση διαχωρίζει 
την ανάπτυξη από τη συρρί
κνωση, για πρώτη φορά από 
τον Δεκέμβριο του 2006, ε
νώ κατέγραψε τη χαμηλότε
ρη επίδοση σε διάστημα εν
νέα ετών εξαιτίας της υπο
χώρησης στις νέες παραγγε
λίες. Η Ελλάδα, παρά τα ση
μάδια αντίστασης που πα
ρουσίαζε έως και τον Σε
πτέμβριο τελικά υπέκυψε 
στην κρίση, με την αυξητική 
τάση στην παραγωγή και τις 
νέες παραγγελίες να λαμβά
νει τέλος με αποτέλεσμα πε
ραιτέρω απώλειας θέσεων 
εργασίας. Για πρώτη φορά 
μετά από πέντε χρόνια κατα- 
γράφηκε πτώση στην αγο
ραστική δραστηριότητα και 
στα αποθέματα προμηθειών.

ανατρεπτική πρόβλεψη για την ανερ
γία καθώς εκτιμά πως θα διαμορφω
θεί φέτος στο 9% και θα αυξηθεί πε
ραιτέρω στο 9,2% το2009 και στο 9,3% 
το 2010. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΛ Λ Α Δ Α )
(% Π Ο ΣΟ ΣΤ ΙΑ ΙΑ  Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Η )

2007 2009 2010 1
ΑΕΠ 4,0 31 2,5 206

Ιδιωτική Κατανάλωση 3,0 2,6 2,2 2,3 Γ 1
Δημόσια Κατανάλωση 7,7 2,9 2,7 2,7

Ακαθάριστες Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου 4,9 32 2,8 33
Εξαγωγές 3,1 4,2 31 33

I
·;

Εισαγωγές 6,7 2,6 2,5 30

Ανεργία (α) 8,3 9,0 9,2 9,3 Λ
Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 6,3 5,9 5,7 5,4

Πληθωρισμός 30 4,4 35 33 ’
Εμπορικό έλλειμμα (β) -18,7 -18,9 -19,1 -19,2

— «

Ελλειμμα ισοζυγίου πληρωμών (β) -14,0 -14,3 -15,0 -15,5
Ελλειμμα γενικής κυβέρνησης (β) -3,5 -2,5 -2,2 -30 1 §

Χρέος γενικής κυβέρνησης (β) 94,8 93,4 92,2 91,9

α. Ορισμός Eurostat β. ως ποσοστό του ΑΕΠ

προβλέψεις της Επιτροπής φέτος, 
αυτό θα σημάνει αύξηση της ανεργίας 
στο 11%σεμέσα επίπεδα τους τελευ
ταίους πέντε μήνες του έτους ή περί
που 150.000 ανέργους περισσότερους 
από όσους αναμένει η κυβέρνηση στο 
διάστημα αυτό. Το υπουργείο Οικο
νομίας «βλέπει» ανεργία στο 7,4% 
φέτος κατ οριακή υποχώρηση στο 
7,3% το 2009. Αξίζει επίσης να σημει
ωθεί πως η πρόβλεψη για το 2009 
είνατ η χειρότερη που έχει διατυπωθεί 
αφού το συνήθως απαιστόδοξο Διε
θνές Ν ομισματικό Τ αμείο προβλέπει 
αύξηση της ανεργίας στο 8,3%.

Ο Προσγειώνει στο 3,1% τον 
πήχη της ανάπτυξης για φέτος και

Χαμηλώνει ο πήχυς για τις παροχές

»  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναμένει εκτίναξη του 

ελλείμματος στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών από 
14,3% του ΑΕΠ φέτος, στο 15% 

το 2009 και στο 15,5% το 2010, 

το υψηλότερο στην ευρωζώνη

το υ  για ρ γο υ  δ α ρ α τ ο υ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Επιδείνωση της ανταγωντστι- 
κότητας με εκτίναξη του ελ
λείμματος του ισοζυγίου τρε

χουσών συναλλαγών, προσγείωση 
του ρυθμού ανάπτυξης κυρίως εξαι
τίας της επιβράδυνσης στην τδιωττκή 
κατανάλωση, άλμα της ανεργίας, 
διατήρηση του δημοσιονομικού ελ
λείμματος άνω του 2% φέτος και το 
2009 και εκτίναξη του στο 3% το 2010 
προβλέπει η Κομισιόν για την Ελλά
δα. Οι προβλέψεις αναμένεται να 
αναθεωρηθούν επί τα χείρω μετά την 
υποβολή στην Επιτροπή των επικατ- 
ροποιημένων προγραμμάτων σταθε
ρότητας από όλες τις χώρες - μέλη, 
στα οποία αναμένετατ να συμπεριλη- 
φθούν δυσμενέστερες και πιο ρεαλι
στικές εκτιμήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ »  Σύμφωνα με τα στοι
χεία που δημοσιοποίησε χθες η Κο
μισιόν, για την Ελλάδα:
β Εκπέμπει σήμα κινδύνου για 

την ανταγωνισττκότητα αναμένοντας 
εκτίναξη του ελλείμματος στο ισοζύ
γιο τρεχουσών συναλλαγών από 
14,3% του ΑΕΠ φέτος, στο 15% το 2009 
και στο 15,5% το 2010, επίπεδα τα ο
ποία είναι μακράντα υψηλότερα στην 
ευρωζώνη, επισημαίνοντας πως το 
κόστος ανά μονάδα εργασίας αυξά
νεται με ρυθμό υψηλότερο της ευρω
ζώνης. Σε δυσθεώρητα ύψη αναμέ
νεται να διαμορφωθεί και το εμπορι
κό έλλειμμα. Για το 2008 προβλέπει 
εμπορικό έλλειμμα στο 18,9% του 
ΑΕΠ και περαιτέρω διεύρυνσή του 
στο 19,1% το 2009 και στο 19,2% το 
2010. Σημανηκή επιβράδυνση ανα
μένει στον ρυθμό αύξησης των εξα
γωγών, στο 3,1%το 2009 και στο 3,3% 
το 2010 από 4,3% φέτος, ενώ μεγάλη 
αναμένεται να είναι και η επιβράδυν
ση στον ρυθμό αύξησης των εισαγω
γών: Περιμένει επιβράδυνση στον 
ρυθμό ανόδου των ετσαγωγών, εξαι
τίας της μείωσης στην εσωτερική 
ζήτηση στο 2,6% φέτος, από 6,7% 
πέρσι και διαμόρφωση του ρυθμού 
στο 2,5% το 2009 και στο 3% το 2010. 

Ο Η Επιτροπή προχωρά σε μία

β  Η Αθήνα γνωρίζει ότι με το 
δημόσιο χρέος στα ύφη τα 

περιθώρια είναι περιορισμένα
Το υπουργείο Οικονομίας χαμη
λώνει τον πήχη των προσδοκιών 
για παροχές προτάσσοντας το υ
ψηλό δημόσιο χρέος που το χαρα
κτηρίζει «αχίλλειο πτέρνα» της οι
κονομίας, γνωρίζοντας προφανώς 
ότι τα περιθώρια από την πλευρά 
της Κομισιόν είναι περιορισμένα. 
Με δεδομένο ότι η Επιτροπή προ
βλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,5% για 
την Ελλάδα φέτος, ο οποίος αν και 
επιβραδυνόμενος είναι κατά πολύ

υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο 
όρο της ευρωζώνης, αλλά κατ επι
μονή του ελλείμματος άνω του 2% 
του ΑΕΠ φέτος και το 2009, στις 
Βρυξέλλες θεωρείται πολύ δύσκο
λο η Επιτροπή να εγκρίνει τη χα
λάρωση του Συμφώνου Σταθερό
τητας για την Ελλάδα και τη διοχέ
τευση στην οικονομία της πακέτου 
1,2 δισ. ευρώ. Η Αθήνα περιμένει 
τι θα λεχθεί σήμερα στο Εοο/Είη 
και την Παρασκευή στο Συμβούλιο 
Κορυφής με την ελπίδα ότι άλλες 
«μεγάλες» κοινοτικές χώρες θα ε- 
πιμείνουν και καταφέρουν ν ’ απο
σπάσουν χαλάρωση του Συμφώ-

αναμένει επιβράδυνση στο 2,5% το 
2009 κατ 2,6% το 2010, την ώρα που 
μέχρι στιγμής η κυβέρνηση αναμένει 
ρυθμό ανάπτυξης 3,4% φέτος και 3% 
το 2009.0  βασικός λόγος για την επι
βράδυνση που παρουσιάζει η ανάπτυ
ξη στην Ελλάδα είναι η εξασθένιση 
της ιδτωτικής κατανάλωσης η οποία 
αναμένεται να συνεχιστεί και στο 
δεύτερο εξάμηνο του 2008 εξαττίας 
και της στενότητας στις τραπεζικές 
χορηγήσεις. Προσγείωση αναμένεται 
και στις επενδύσεις εξαιτίας της απο- 
δυνάμωσης της αγοράς ακινήτων και 
της συρρίκνωσης της οικοδομικής 
δραστηριότητας ιδίως σπς κατοικίες, 
ενώ επιβράδυνση αναμένει και στις

νου Σταθερότητας για περιορισμέ
νο χρονικό διάστημα και να επω
φεληθεί αυτόματα και η Ελλάδα. 
Σε αντίθετη περίπτωση η Ελλάδα 
θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
μια, «α λα καρτ» χαλάρωση του 
Συμφώνου κάνοντας υπομονή μέ
χρι τις αρχές του 2009. Τότε με τις 
Εκθέσεις Σταθερότητας, επί των ε- 
πικαιροποτημένων Προγραμμά
των Σταθερότητας των χωρών θα 
συμπεριληφθούν πιο ρεαλιστικές 
εκτιμήσεις με βάση τις τελευταίες 
και δυσμενέστερες εξελίξεις στο 
χρηματοπιστωτικό και οικονομικό 
τομέα.

επιχειρηματικές επενδύσεις. Οι ακα
θάριστες επενδύσεις παγίου κεφα
λαίου αναμένεται να αυξηθούν 2,8% 
το 2009 κατ 3,2% φέτος από 4,9% 
πέρσι. Η ιδιωτική κατανάλωση ανα
μένεται να αυξηθεί με ρυθμό 2,6% 
φέτος, από 3% πέρσι και να επιβρα
δυνθεί περαιτέρω στο 2,2% το 2009 
καιστο2,3%το2010. Σημανηκή επι
βράδυνση αναμένεται και στη δημό
σια κατανάλωση, αφού ο ρυθμός 
αύξησής της αναμένεται στο 2,9% 
φέτος και στο 2,7% το2009 και το 2010 
από 7,7% το 2007.

Ο Ευάλωτα χαρακτηρίζει η Κομι
σιόν τα δημόσια οικονομικά αφού η 
προβλεπόμενη μείωση του ελλείμμα
τος φέτος και το 2009 στηρίζεται εν 
μέρει και σε εφάπαξ μέτρα, προβλέ- 
ποντας όη με την πολιηκή που ασκεί
ται σήμερα το έλλειμμα θα εκηναχθεί 
στο 3% το 2010 εγείροντας θέμα επι
τήρησης. Οτ αδυναμίες στα σταπστικά 
στοιχεία για τα δημοσιονομικά παρα
μένουν ένα επαναλαμβανόμενο ζή
τημα επισημαίνετη Επιτροπή. Θεωρεί 
πως το δημοσιονομικό έλλειμμα φέ
τος θα διαμορφωθεί στο 2,5% και θα 
υποχωρήσει στο 2,2% το 2009 αλλά 
με την πολιηκή που ακολουθείται θα 
εκηναχθεί στο 3% το 2010.

Ο Ανω του 90% του ΑΕΠ «βλέπει» 
το δημόσιο χρέος. Προβλέπει 93,4% 
φέτος, από 94,8% πέρσι, και 92,2%το 
2009 και 91,9% το 2010.

Ο Πληθωρισμό υψηλότερο του 3% 
τη διετία 2009 - 2010 αναμένει η Κο
μισιόν, δηλαδή 3,5% το 2009 και 3,3% 
το 2010, ενώ φέτος αναμένει 4,4%.
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ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟ

Επενδύσεις 400 
εκατ. σε υποδομές 
έως το 2015

Με το ποσό των 400 εκατ. ευρώ θα 
χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση 
μεγάλων έργων στις περιφέρειες 
Στερεός Ελλάδος και Νοτίου Αι
γαίου, στο πλαίσιο του σχετικού 
προγράμματος που έχει διάρκεια 
έως το 2013. Οι δυο παραπάνω πε
ριφέρειες είναι ενταγμένες στις 
Περιφέρειες του Στόχου 2 (Περι
φέρειες, στις οποίες το κατά κεφα
λήν ΑΕΠ ήταν το 2005 μεγαλύτερο 
από το 75% του μέσου όρου στην 
Ε.Ε. των «15»).
Η κατανομή των κονδυλίων που 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς 
πόρους θα γίνει με 150 εκατ. ευρώ 
για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλά
δας και με 250 εκατ. ευρώ για την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Τα 
ποσά αυτά θα διατεθούν, μέσω των 
Περιφερειών, έως το 2013 με δια
δικασίες αντίστοιχες του ΕΣΠΑ. 
Αφορούν στην ολοκλήρωση μεγά
λων έργων υποδομών και αναπτυ
ξιακών δράσεων, επιπλέον αυτών 
που προβλέπονται από το ΕΣΠΑ. 
Οι γενικοί γραμματείς των δύο αυ
τών Περιφερειών ανέλαβαν να ε- 
ξειδικεύσουν το Πρόγραμμα σε συ
νεργασία με τους τοπικούς φορείς 
και να το υποβάλουν στο υπουρ
γείο Οικονομίας.
Σε συνάντηση, στο υπουργείο, που 
είχαν χθες ο υπουργός Οικονομί
ας κ. Γιώργος Αλογοσκούφης και 
ο υφυπουργός κ. Γιάννης Παπαθα
νασίου με τους δύο γενικούς γραμ
ματείς των Περιφερειών Στερεάς 
Ελλάδας κ. Θανάση Σκορδά και 
Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπο 
Κόκκινο, παρουσία του γενικού 
γραμματέα Επενδύσεων και Ανά
πτυξης κ. Παναγιώτη Δρόσου, συ
ζήτησαν το σχετικό ζήτημα.

ΤΕΕ

Εκδήλωση
για τα ουαχήμαχα
ποιότητας

Τα οφέλη, οι προοπτικές και τα 
προβλήματα που προκύπτουν από 
την τυποποίηση και τα συστήματα 
ποιότητας πρόκειται να αποτελό
σουν το αντικείμενο της εκδήλω
σης που συνδιοργανώνουν στις 7 
Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και το ΤΕΕ. Στις εργα
σίες της εκδήλωσης, που διοργα- 
νώνεται στο πλαίσιο δράσης για το 
έτος τυποποίησης, έχει προσκλη
θεί ο υφυπουργός Ανάπτυξης, 
Σταύρος Καλαφάτης.

«Η κυβέρνηση της Ν.Δ. εισάγει στρεβλώσεις που βάζουν τη ΔΕΗ σε τροχιά Ολυμπιακής» υπογραμμίζουν οι 
34 βουλευτές του ΠΑΣ0Κ που κατέθεσαν επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή. Οι Ελληνες καταναλωτές καλούνται 
να πληρώσουν το τίμημα της κατάρρευσης της επιχείρησης, επισημαίνουν στην ερώτησή τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Νέα αύξηοη οτα τιμολόγια 
της ΔΕΗ οε δύο μήνες

ΤΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ ΠΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

Νέες αυξήσεις στα τιμολό
για της ΔΕΗ από την 1η 
Ιανουάριου 2009λόγω της 

επιβολής της ρήτρας καυσίμων, 
που είναι αμφίβολο αν θα καλύ- 
φουν τις ζημιές της προαναγγέλ
λει ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗ, ενώ 
την ίδια στιγμή η επιχείρησης 
εγγράφει ζημιές της τάξης των 80 
εκατ. ευρώ ετησίως μόνον από τη 
μετατροπή της άδειας ηλεκτροπα
ραγωγής της «Αλουμίνιον της 
Ελλάδος» από αυτοπαραγωγό σε 
συμπαραγωγό.

Το ΠΑΣΟΚ με επίκαιρη επε
ρώτηση που κατέθεσαν χθες στη 
Βουλή 34 βουλευτές, καταγγέλλει 
ότι η απόφαση του υπουργού Ανά
πτυξης να μετατρέψει την άδεια 
ηλεκτροπαραγωγής της «Αλουμί
νιον της Ελλάδος» οδηγεί σε πο
λιτική αρμπιτράζ και επικαλείται 
την ενημέρωση του προέδρου και 
διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ 
Τάκη Αθανασόπουλου στη Βουλή, 
σύμφωνα με την οποία «μόνον από 
την ΑτΕ η ΔΕΗ θα έχει ζημιές 
περίπου 80 εκατ. ευρώ ετησίως».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ »  Στην ερώτηση γίνε
ται αναφορά στο σύνολο των πο
λιτικών της κυβέρνησης που έχουν 
οδηγήσει τη ΔΕΗ σε οικονομική 
κατάρρευση και μαρασμό: Μέσα 
σε 22 μήνες ΐα  τιμολόγια αυξήθη- 
καν23,4%, ο Ελληνας φορολογού
μενος έχει πληρώσει πάνω από 1 
δισ. ευρώ από το 2005 ως σήμερα 
και παρόλα αυτά η ΔΕΗ από 310 
εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη το 2004, 
το πρώτο εξάμηνο του 2008 εμφά
νισε ζημιές 138 εκατ. ευρώ και α
ναμένεται να παρουσιάσει ακόμα 
μεγαλύτερες το δεύτερο εξάμηνο, 
κατά δήλωση του ίδιου του προέ
δρου της.

Αντίστοιχη είναι η πορεία των 
μετοχώντης στο Χ.Α., που σήμερα 
είναι κάτω από τις τιμές εισαγω
γής της στο χρηματιστήριο το 2001, 
με την εταιρεία να έχει απολέσει 
σε κεφαλαιοποίηση περισσότερα 
από 6,09 δισ. ευρώ. «Η κυβέρνηση 
της ΝΔ εισάγει στρεβλώσεις που 
βάζουν τη Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού σε τροχιά Ολυμπια-

»  Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ
βουλος της ΔΕΗ, Τ. Αθανασό- 
πουλος

ΔΕΗ: Η πορεία της μετοχής
σε ευρώ

Οικονομική κατάρρευση
»  Η ΔΕΗ από 310 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη το 2004, το πρώτο εξάμηνο 

του 2008 εμφάνισε ζημιές 138 εκατ. ευρώ και αναμένεται να παρου
σιάσει ακόμα μεγαλύτερες το δεύτερο εξάμηνο. Την ίδια στιγμή έχει 
απωλέσει σε κεφαλαιοποίηση περισσότερα από 6,9 δισ. ευρώ

κής» υπογραμμίζουν οι 34 βουλευ
τές και οι Ελληνες καταναλωτές 
καλούνται να πληρώσουν το τίμη
μα. Σε συνέδριο χθες στη Θεσσα
λονίκη ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗ 
Νίκος Χατζηαργυρίου δήλωσε ότι 
η ρήτρα καυσίμων θα οδηγήσει σε 
άνοδο των τιμολογίων ρεύματος 
τουλάχιστον κατά το πρώτο τρίμη
νο του 2009, παρόλη την πτώση 
στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου 
και του φυσικού αερίου, επειδή οι 
τιμές στις οποίες προμηθεύεται η 
ΔΕΗ το φυσικό αέριο καθυστερούν

6 μήνες για να προσαρμοστούν στα 
τρέχοντα επίπεδα. Αυτό σημαίνει 
ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2008 η 
ΔΕΗ θα πληρώσει το φυσικό αέριο 
με βάση τις δ ιεθνείς τιμές του 
πρώτου εξαμήνου. Ο κ. Χατζηαρ
γυρίου πρόσθεσε όμως ότι, μετά 
το πρώτο τρίμηνο του 2009, αν δεν 
αυξηθούν σημαντικά οι τιμές του 
πετρελαίου από τα τρέχοντα επί
πεδα, τότε η ρήτρα καυσίμων εν
δεχομένως να συμβάλει στη μεί
ωση των τιμολογίων. Διευκρίνισε 
ότι η ρήτρα δεν περιλαμβάνει τις

αυξήσεις στις τιμές από τις εισα
γωγές ηλεκτρικής ενέργειας και 
δήλωσε ότι αν επαληθευτεί το 
σενάριο που προαναφέρθηκε για 
το 2009, τότε η ΔΕΗ δεν θα κατα
γράψει καμία θετική συνέπεια στα 
οικονομικά της μεγέθη από την 
επιβολή της ρήτρας, το ύψος της 
οποίας δεν το προσδιόρισε. Η 
παραδοχή ότι η ρήτρα μπορεί να 
μην αποφέρει ουσιαστικά οφέλη 
στη ΔΕΗ εκτιμάται ότι ανοίγει το 
δρόμο για νέες διεκδικήσεις όσον 
αφορά στα τιμολόγια.

ΠΑΣΟΚ: «Παράνομη η μετακύλιση των ζημιών»
Οι 34 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κα
τηγορούν την κυβέρνηση για τον 
κατήφορο της ΔΕΗ και απαριθ
μούν μία σειρά από ενέργειες 
και δράσεις που έχουν οδηγήσει 
στην κατάσταση αυτή:
Ο  Τον μακροχρόνιο ενεργειακό 
σχεδίασμά που έχει μείνει στα 
συρτάρια του υπουργείου Ανά
πτυξης.
Ο  Τις ελλείψεις στην ασφάλεια 
του ενεργειακού σχεδιασμού, 
που έχουν οδηγήσει σε πειρα
ματισμούς και σε «δεήσεις» για 
να βρέξει, προκειμένου να εξα
σφαλιστεί ρεύμα για τη χώρα.
© Το νέο τρόπο υπολογισμού 
της Οριακής Τιμής του Συστή
ματος που ζημιώνει αποκλει

στικά τη ΔΕΗ.
© Τις στρατιές των συμβούλων 
που έχουν προσληφθεί στη ΔΕΗ 
και τα πλουσιοπάροχα μπόνους 
που δίνονται στα στελέχη.
© Την υποχρέωση της ΔΕΗ να 
λειτουργεί ως τελευταίο καταφύ
γιο ακόμα και για τους ανταγω
νιστές της και
© Την αδυναμία είσπραξης από 
τη ΔΕΗ των χρημάτων που τις ο
φείλονται από Υπηρεσίες Δημο
σίου Συμφέροντος και τις ανε- 
νεργές επενδύσεις, που σήμερα 
ανέρχονται σε 2,5 δισ. ευρώ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ »Το ΠΑΣΟΚ 
καλεί τον υπουργό Ανάπτυξης, 
Χρήστο Φώλια, να δώσει απα

ντήσεις για «την άδικη και 
παράνομη μετακύλιση των ζη
μιών της ΔΕΗ και του πλουτι
σμού των ολίγων στις πλάτες 
των καταναλωτών», για τις «ά
στοχες πολιτικές της ηγεσίας 
του υπουργείου Ανάπτυξης και 
της διοίκησης της ΔΕΗ που οδη
γούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση 
του δημοσίου τομέα στη χρεοκο
πία», καθώς και για τις «απαρά
δεκτες πρακτικές που κρατούν 
τη ΔΕΗ όμηρο συγκεκριμένων ι
διωτικών συμφερόντων και υπο
δοχέα όλων των ζημιών του συ
στήματος με κίνδυνο ή να κα- 
ταρρεύσει ή να οδηγεί σε αλλε
πάλληλες αυξήσεις τα τιμολόγια 
ρεύματος».
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Δάνεια έως 12,5 εκατ. 
σπς μικρομεοαίες της Ε JE.

»  Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτεί επενδύσεις οι οποίες θα κυμαίνονται από πολύ 
μικρά ποσά, έως και 25 εκατ. και η διάρκεια της χρηματοδότησης θα είναι 
συνακόλουθη με την οικονομική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης

» Ο ι  ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται σε μια από τις 

100 τράπεζες που συνεργάζο
νται με την ΕΤΕπ

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Τ α 12,5 εκατ. ευρώ θα είναι 
το ανώτερο ποσό δανει
σμού που θα μπορεί να 

λάβει π κάθε μικρομεσαία επιχεί
ρηση εντός της Ε.Ε., μέσω της Ευ
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο πλαίσιο υλοποίησης της από
φασης για χορήγηση «πακέτου» 
ύφους 30 δισ. ευρώ, έως και το 2010 
για την ενίσχυση των μικρομεσαί ων 
επιχειρήσεων, με στόχο να μετρια- 
σθούν οι επιπτώσεις της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον έχουν τη 
δυνατότητα να απευθύνονται σε μία 
από τις 100 εμπορικές τράπεζες με 
τις οποίες συνεργάζεται η ΕΤΕπ, 
στην Ε.Ε. των 27, μεταξύ των οποί
ων και αρκετές στην Ελλάδα. Η 
διάρκεια των δανείων αυτών θα 
κυμαίνεται μεταξύ 2 και 12 ετών. 
Θα πρέπει να σημειωθεί πω ς το 
μέτρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 
αφού ως μικρομεσαία επιχείρηση 
λογίζεται κάθε εταιρεία που απα
σχολεί λιγότερους από 250 εργαζό
μενους, εκεί δηλαδή που βρίσκεται 
ο συντριπτικός αριθμός των ελλη
νικών επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ »  Η ΕΤΕπ θα χρη
ματοδοτεί επενδύσεις οι οποίες θα 
κυμαίνονται από πολύ μικρά ποσά, 
έως και 25 εκατ. ευρώ και η διάρ- 
κειά της θα είναι συνακόλουθη με 
την οικονομική ζωή της χρηματο
δοτούμενης επένδυσης.

Οι επενδύσεις που είναι ενταγ- 
μένες στο συγκεκριμένο πρόγραμ
μα είναι οι εξής:

Ο Υλικά στοιχεία, όπως για  
παράδειγμα, η αγορά εξοπλισμού 
ή ακινήτων. Η αγορά γης καταρχήν 
αποκλείεται, εκτός εάν είναι ζωτι
κής σημασίας για την επένδυση. 
Παράλληλα, αποκλείεται η αγορά 
αγροτικών εκτάσεων.

Ο Αϋλα στοιχεία, όπως δαπάνες 
άμεσα συνδεδεμένες με έρευνα και 
ανάπτυξη, δημιουργία ή ανάληψη 
δικτύων διανομής, ακόμη και σε 
άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε., κα
τάθεση ή απόκτηση διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, δαπάνες για τη με
ταβίβαση μιας επιχείρησης εφόσον 
αυτή επιτρέπει τη συνέχιση της 
οικονομικής δραστηριότητας (και

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Υλικά στοιχεία, όπως για 
παράδειγμα, η αγορά εξο
πλισμού ή ακινήτων. Η αγο
ρά γης καταρχήν αποκλείε
ται, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για την επένδυση. 
Παράλληλα, αποκλείεται η 
αγορά αγροτικών εκτάσεων.

Ο Αϋλα στοιχεία, όπως δαπά
νες άμεσα συνδεδεμένες με 
έρευνα και ανάπτυξη, δημι
ουργία ή ανάληψη δικτύων 
διανομής, ακόμη και σε άλ
λο κράτος - μέλος της Ε.Ε., 
κατάθεση ή απόκτηση δι
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
δαπάνες για τη μεταβίβαση 
μιας επιχείρησης εφόσον 
αυτή επιτρέπει τη συνέχιση 
της οικονομικής δραστηριό
τητας (και εφόσον ο αγορα
στής και η πωλούμενη επι
χείρηση είναι M M E και το 
ποσό που απαιτείται για τη 
χρηματοδότηση της μεταβί
βασης δεν υπερβαίνει το 1 
εκατ. ευρώ).

Ο Τη διαρκή αύξηση του κε
φαλαίου κίνησης που απαι
τείται για την ανάπτυξη μιας 
επεκτεινόμενης MME.

εφόσον ο αγοραστής και η πωλού
μενη επιχείρηση είναι MME και το 
ποσό που απαιτείται για τη χρημα
τοδότηση της μεταβίβασης δεν υ
περβαίνει το 1 εκατ. ευρώ). '

Ο Τη διαρκή αύξηση του κεφα
λαίου κίνησης που απαιτείται για 
την ανάπτυξη μιας επεκτεινόμενης 
MME.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Από τα δάνεια της 
ΕΤΕπ αποκλείονται δραστηριότη
τες που σχετίζονται με τον οπλισμό, 
τα τυχερά παιγχίδια και τον καπνό, 
τις δραστηριότητες των οποίων ο 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος δεν 
είναι δυνατόν να περιοριστεί ή α
ντισταθμιστεί κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του, τους τομείς που αποτε
λούν ανπκείμενο διχογνωμίας από 
ηθική άποψη (όπως η κλωνοποίη
ση ανθρώπων), και την αμιγή δρα
στηριότητα εργολαβίας οικοδομών. 
Α ποκλείονται επίσης οι αμιγώς 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές 
(π.χ. εξαγορές επιχειρήσεων), με 
εξαίρεση τις μεταβιβάσεις επιχει
ρήσεων στις ειδικές περιστάσεις 
που αναφέρονται παραπάνω.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ »  Τα δάνεια της Ευρω
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για 
τις μικρομεοαίες επιχειρήσεις θα 
διατίθενται στο σύνολο της Ευρω
παϊκής Ενωσης μέσω εμπορικών 
τραπεζών, οι οποίες θα είναι υπεύ
θυνες για την αξιολόγηση κάθε ε- 
πιμέρους αίτησης δανείου που υπο
βάλλεται από ΜΜΕ. Στις περισσό
τερες περ ιπτώ σεις, η απόφαση 
χορήγησης δανείου ή μη, σε μια 
ΜΜΕ θα εναπόκειται αποκλειστικά 
στην διαμεσολαβούσα τράπεζα.

Η συμμετοχή της ΕΤΕπ επιτρέ
πει τη βελτίωση των χρηματοδοτι
κών όρων των δανείων αυτών και 
η ΕΤΕπ θα μεριμνά ώστε να παρέ
χετα ι σαφής πληροφόρηση στις 
ενδιαφερόμενες ΜΜΕ σχετικά με 
τους ευνοϊκούς αυτούς όρους.

Για ορισμένες χρηματοδοτή
σεις, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν
δύσεων μπορεί επίσης να αναλαμ
βάνει κινδύνους από κοινού με τον 
τραπεζικό εταίρο της ή να χορηγεί 
ενδιάμεσες (mezzanine) χρηματο
δοτήσεις. Οι πρακτικές λεπτομέ
ρειες όσον αφορά τις δύο αυτές 
δυνατότητες θα περιγραφούν πλη
ρέστερα σε μεταγενέστερη φάση.

»  Σύμφωνα με 
έρευνα του 

ΙΝΕ που έγινε 
με βάση τις 
συγχωνεύ

σεις και 
εξαγορές 

στην τελευ
ταία ΙΟετία 

έδειξε ότι σε 
ποσοστό 

37,3% οι θέ
σεις εργασίας 

μειώνονται

Σήμα κινδύνου από τον καθηγητή Σ. Ρομπόλη στην «Η»

Εως 80.000 επιπλέον 
άνεργοι το 2009, 
λόγω της κρίοης
» Ο ι  επτά κλάδοι υψηλού κιν

δύνου για μείωοη της απασχό

λησης. 0α χαθούν θέσεις εργα
σίας από τις συγχωνεύσεις σε 

τράπεζες και ασφάλειες

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Δ ιπλό σήμα κινδύνου για 
την πορεία της απασχό
λησης εξαιτίας της επα- 

πειλούμενης κρίσης στην πραγμα
τική οικονομία εκπέμπει μέσω της 
«Η» ο επιστημονικός διευθυντής 
του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ 
καθηγητής Σ. Ρομπόλης: «Αναμέ
νουμε μείωση των θέσεων εργασί
ας σε βασικούς κλάδους της οικο
νομίας που θα πληγούν αλλά και 
λόγω των εξαγορών και συγχω
νεύσεων επιχειρήσεων στον κλάδο 
των τραπεζών και των ασφαλίσεων 
που πρέπει να αναμένονται», δη
λώνει στην «Η» ο επιστημονικός 
διευθυντής του ΙΝΕ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του Ινστιτούτου, η αύξηση των α
πολύσεων και της ανεργίας κατά 
40.000 - 80.000 το 2009 (ανάλογα 
με τον ρυθμό επιβράδυνσης της 
οικονομίας, αντίστοιχα) θα προέλ- 
θει από την κρίση που θα «χτυπή
σει» 7 κλάδους:
Ο Τις κατασκευές και όλους τους 
περιφερειακούς κλάδους (μάρμα
ρο, ξύλο, τσιμέντο, τούβλα) που υ
ποστηρίζουν την οικοδομή.
Ο  Τον τουρισμό σε όλο το εύρος 
του κλάδου.
Ο Τις διεθνείς μεταφορές καθώς 
η αναμενόμενη κάμψη θα πλήξει 
τις ναυτιλιακές, τα ναυτιλιακά 
γραφεία και τους εκτελωνιστές.
Ο Την ένδυση - υπόδηση - τα λοιπά 
είδη του εμπορίου αλλά και τα 
τρόφιμα και ποτά (για τα τελευταία 
σημειώνεται ότι αποτελούν το 60% 
της κατανάλωσης των χαμηλόμι
σθων).

Ο Τις εξάγω γικές επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στις βαλ
κανικές χώρες πουλώντας αγρο
τικά είδη, είδη ένδυσης - υπόδησης 
ακόμη και τρόφιμα - ποτά.
Ο Τις επιχειρήσεις παραγωγής 
πρώτων υλών, που εξάγονται και 
χρησιμοποιούνται στην αυτοκινη
τοβιομηχανία της Ε.Ε.
Ο Τις τράπεζες και τις ασφάλειες 
κυρίως μέσω συγχωνεύσεων και 
εξαγορών.

ΕΡΕΥΝΑ »  Ερευνα του ΙΝΕ που 
έγινε με βάση τις συγχωνεύσεις 
και εξαγορές στηντελευταία ΙΟετία 
στη χώρα μας (1995 - 2005) έδειξε 
ότι σε ποσοστό 37,3% οι θέσεις 
εργασίας μειώνονται, θέτοντας 
πρόωρα εκτός αγοράς εργασίας 
τους μεγαλύτερους σε ηλικία ερ
γαζομένους. Οι κλάδοι που παρου
σιάζουν τη σημαντικότερη δραστη
ριότητα σε εξαγορές και συγχω
νεύσεις είναι ο τομέας των υπηρε
σιών και ιδιαίτερα των τραπεζικών 
και χρηματοοικονομικών υπηρε
σιών, το εμπόριο, η πληροφορική, 
οι κατασκευές και η βιομηχανία 
ποτών. Ειδικότερα:
Ο Συνολική μείωση των θέσεων 
εργασίας στο 37,3% των περιπτώ
σεων είτε με εθελούσια έξοδο (που 
αποτελεί τη συνηθέστερη επιλογή, 
σε ποσοστό 42,3%) είτε με απολύ
σεις (24,3%) και συνταξιοδότηση 
χωρίς αναπλήρωση των αποχω- 
ρούντων (23,4%). Στις μισές περί
που περιπτώσεις εξαγορών και 
συγχωνεύσεων που συνοδεύτηκαν 
από μείωση της απασχόλησης (στο 
49%) έγιναν απολύσεις. Κυρίως 
αποχωρούν οι μεγάλες ηλικίες του 
εργατικού δυναμικού (στο 52% α
φορούσαν εργαζόμενους πάνω από 
45 ετών), ενώ οι προσλήψεις στη
ρίζονται (52%) στην απασχόληση 
νέων ηλικίας μέχρι 30 ετών.
Ο Στο 80% παρατηρείται μείωση 
των δαπανών για την εργασία 
είτε με ένταση των ρυθμών εργα
σίας είτε με τη χρήση ευέλικτων 
μορφών απασχόλησης.


