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Στενό «πρέσινγκ» 
και εκ των ένδον 
για παροχέβ

Περιτριγυρισμένο« από 
tous ouvaôéXqjous του 
Πρ. Παυλόπουλο, Χρ. 
Φώλια και Γιάννη 
Παπαθανασίου ο κ. Γ. 
ΑλογσσκούφπΒ μειδιά. 
Λίγο αργότερα θα γίνει 
σκυθρωπόβ όταν όλοι οι 
συνάδελφοί του στην 
κυβέρνηση θα αρχίσουν 
να του ζητούν πρόσθετα 
κονδύλια και napoxés 
από το ελληνικό τμήμα 
του ευρωπακέτου

Δύο ερωτήματα για το αν το 
έλλειμμα θα ξεπεράσει κατά 
πολύ την κόκκινη γραμμή 
του 3%  του ΑΕΠ και σε ποι- 
o u s  θα δοθούν τα χρήματα 
που θα προκύψουν από την 
υπέρβαση αυτή αρχίζουν 
να ταλανίζουν την κυβέρ
νηση, ενώ απασχολούν ο
λόκληρη την πολιτική ηγε
σία T n s  χώραε και t o u s  οικο
νομολόγοι^ που έχουν ά
μεση σχέση με τον δημόσιο 
χώρο.

Του ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ α ερωτήματα χρειάζο
νται άμεση απάντηση, 
καθώς μετά τις κατευθυ

ντήριες γραμμές του ευρωπαϊ
κού πακέτου των 
200 δισ. ευρώ πρέ
πει να καταρτιστεί ε
ντός δύο-τριών το 
πολύ εβδομάδων το 
ελληνικό πακέτο, ώ
στε να ρεύσει χρήμα στην αγορά, 
να ενισχυθεί η κατανάλωση και 
να αποτραπούν οδυνηρές συνέ
πειες από την επερχόμενη οικο
νομική κρίση.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση 
του λεγάμενου «ευρωπακέτου» 
άρχισαν να ασκούνται έντονες 
εσωκομματικές πιέσεις στο υπό 
τον κ. Αλογοσκούφη οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης. Επι
τελείο με μειωμένη, όπως φαί
νεται, δύναμη αντίστασης, αφού 
δηλητηριώ δεις φήμες εξακο
λουθούν να θέλουν τον κ. Αλο- 
γοσκούφη να απομακρύνεται α
πό το υπουργείο  Ο ικονομίας 
στις προσεχείς 30 ημέρες (το 
πολύ). Είχαν προηγηθεί οι πα

ρατηρήσεις Σουφλιά, που ζήτη
σε πρόσθετα κονδύλια για δημό
σια έργα και οι προβλέψεις του 
Γ. Τραγάκη για μείωση του ΦΠΑ 
(έστω στις υπηρεσίες), την ίδια 
στιγμή που ο υπουργός Οικονο
μίας απέκλειε στη Βουλή ένα τέ
τοιο ενδεχόμενο (σημειώνεται 
ότι μείωση ΦΠΑ κατά μία μονά
δα συνεπάγεται απώλεια φορο
λογικών εσόδων 1 δισ. ευρώ).

Πέντε «παλιοί»
Οι πρώην υπουργοί OiKovopias Γ. 

Παπαντωνίου, Γ. ApaYaoàxns (ανα- 
nXnpoùTàs unoupyôs), Παν. Ρουμε
λιώτη και οι καθηγητέΐ Οικονομικών 
Βασ. Pânavos και Παν. KopAipas κα
ταθέτου ν Tis απόψε« tous για το ελλη
νικό πακέτο άμεσηε τόνωσι« Tns οι- 
Kovopias.
■ Ο Γ. Παπαντωνίου μά5 επισήμανε 
ότι η Αγγλία, σύμφωνα με tous «Φαϊ- 
vàvaiaXTôips», θα φτάσει το έλλειμ
μα στο 8% και η Γαλλία στο 4% του 
ΑΕΠ. Εμείε πρέπει να είμαστε προσε
κτικοί μεν, αλλά μπορούμε να φτά
σουμε στο 4% εάν διαπραγματευτού
με σκληρά με την Ε.Ε. ένα a λα ΟΝΕ 
πακέτο για τη ν ανταγωνιστικότητα Tns 
EÂXnviKns οικονομία5, με άνοιγμα α
γορών, χτύπημα των μεσαζόντων υ
πέρ καταναλωτών, άνοιγμα κλειστών 
επαγγελμάτων, ιδία« στ« μεταφορέβ 
κ.λπ. Αν ο κ. Αλογοσκούφηε δεν θέλει 
να διαπραγματευθεί, as παραιτηθεί 
μαζί με την κυβέρνησή του.
■ Ο Γ. Δραγασάκη5 χαρακτήρισε τη 
θέση του κ. Αλμού via για τα ελλείμμα
τα υφεσιακή και πρότει νε να δοθεί α- 
μέσα« διορθωτικό ποσό 300 ευρώ και 
πλέον σε φτωχούί και oôuvôtous, κα- 
θώε και να δημιουργηθούν αμέσα« 
100.000 θ έσ ε«  εργασίαε, ώστε να 
προληφθεί ενδεχόμενη απώλειά tous, 
καθα« και απώλεια πόρων 2 δισ. ευ
ρώ από τ« ασφαλιστικέε tous εισφο- 
pés και tous ipôpous που θα κατέβαλ
λαν. Η κρίση, είπε, είναι βαθύτερη 
στην ελληνική οικονομία και πρέπει 
να καταρτιστεί ΙΟετέβ πρόγραμμα ε
ξόδων και με δημόσιε$ επενδύσε«. Ο 
κ. Δραγασάκηβ σημείωσε ότι δεν πρέ
πει να ισχύσει η απαγόρευση ms Τρά- 
ruzas Tns EXXàôos να μη δοθεί τμήμα 
των 28 δισ. npos τα Βαλκάνια. Αν 
βουλιάξουν τα Βαλκάνια, θα βουλιά
ξουμε κι εμεί5, είπε χαρακτηριστικά 
και πρότεινε ôXes οι βαλκανικέ$ τρά- 
πεζεβ δημόσιου συμφέροντοβ (μαζί 
και οι ελληνικέε) να διαπραγματευ-

συνιστούν
τούν από κοινού με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ένα πρόγραμ
μα στήριξηε των Βαλκανίων.
■ Ο Βασ. Pánavos κατέθεσε στην «Ε» 
τ« κατευθύνσε« evos πακέτου άμε- 
ans στήριξή Tns οικο vopías. Στοιχεία 
του είναι η επιτάχυνση τρεχόντων 
προγραμμάτων των δημόσιων επεν
δύσεων (διότι χρησιμοποιούνται τσι
μέντο, σίδερο και άλλα εγχώρια πα- 
ραγόμενα αγαθά, καθα« και παράγο- 
νται εισοδήματα για kotoíkous Tns 
x<í>pas) και η σκληρή διαπραγμάτευ
ση με την Ε.Ε. να μα5 δοθούν τα κον
δύλια του Γ' ΚΠΣ, τα οποία δεν μπό
ρεσαν να απορροφηθούν. Ομοιο« 
για την άμεση ενίσχυση Tns εσωτερι- 
kús zm nans πρότεινε τη ν αύξηση και 
επέκταση του ΕΚΑΣ, το επίδομα θέρ
μ α νσ ή  και ανεργίαβ, την κάλυψη των 
οφειλών για φάρμακα και νοσοκο
μεία κ.λπ. Ολα αυτά, είπε, θα πάνε 
otous αδύvaTous, που θα αγοράσουν 
βασικά καταναλωτικά αγαθά, που συ- 
νήθο« παράγονται εδώ. Τέλθ5, πρό- 
τεινε την ανάκληση του φόρου otous 
piKpoptoaious.
■  Ο Πα ν. Ρουμελιώτη5 είναι Tns γνώ- 
pns ότι οι κοινοτικοί «δεν θα pas αφή- 
σουν να διευρύνουμε πολύ το έλ
λειμμα». θα το πληρώσουμε ακριβά 
σε tókous, σημειώνει και θεωρεί ότι 
μπορούμε να υπερβούμε το έλλειμμα 
κατά 0,7% του ΑΕΠ. Σοβαροί περιορι
στικοί παράγοντε5 είναι το υψηλό δη
μόσιο xpéos και το έλλειμμα του ισο
ζυγίου πληρωμών.
■  Ο Παν. KopXípas τόνισε ότι η Ελλά
δα χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια κεϊν- 
σιανή πολιτική. Εχουμε, όρο«, απο
δυναμώσει και καταργήσει το δημο
σιονομικό εργαλείο Tns oiKOvopixós 
πολιτική5, δηλαδή να δώσει χρήματα 
ο προϋπολογισμόε. Τα μεγάλα ελ
λείμματα δεν το επιτρέπουν. Ο Παπα
ντωνίου, κατέληξε, άφησε παρακατα
θήκη την ΟΝΕ. Ο κ. Αλογοσκούφη τι 
θα αφήσει; Κ.Τ.

»  Πού θα πάει 

το ελληνικό 

πακέτο

Πρώτα ο προϋπολογισμόβ
Ο κ. Αλογοσκούφης αποφεύ

γει να απαντήσει στην πληθώρα 
των αιτημάτων των υπουργών για 
προσλήψεις και πρόσθετα κον
δύλια, όπως και να αντιμετωπί
σει τους κομματικούς «ινστρού
χτορες», που βλέπουν μέσα από 
το ελληνικό πακέτο στήριξης της 
κατανάλωσης τη μεγάλη ευκαι
ρία για  παροχές και για  α ντι

στροφή του σε βάρος 
της Ν.Δ. πολιτικού 
κλίματος. Προς το 
παρόν ο υπουργός 
Οικονομίας λέει ότι 
«έχουμε μπροστά 

μας την ψήφιση του προϋπολο
γισμού, που προβλέπει έλλειμμα 
2% του ΑΕΠ» και προσθέτει ότι 
«έχουμε μικρά περιθώρια για 
πρόσθετες δαπάνες και παρο
χές».

Π αραπέμπει, μάλιστα, στην 
πρόσφατη τηλεοπτική εικόνα 
του επιτρόπου X. Αλμούνια που 
έλεγε, ονομάζοντας ειδικά και 
την Ελλάδα, ότι «εάν υπάρχουν 
αποκλίσεις μερικών δεκαδικών 
ψηφίων, δεν θα κινηθεί η διαδι
κασία του υπερβολικού ελλείμ
ματος», δηλαδή δεν θα τεθούν οι 
χώ ρες που «αποκλίνουν» υπό 
κοινοτική επιτήρηση.

Σε σύσκεψη, όμως, συνεργα-
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ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΚΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ*

8.512,27 4.214,57
(8.373,39) (4.226,10)

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ* ΠΑΡΙΣΙ*

4.609,31 3.213,52
(4.665,27) (3.250,39)

* 16.00 ώ ρ α  Ε λ λ ά δ α $

ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΝΩ

28/11 ΜΕΤ%
EUROBANK PROP. (KO) 6,16 13,65 
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 4,48 9,80
F0LLI-F0LLIE (Κ0) 6,80 9,32
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ(KO) 0,89 7,23
ΔΕΗ(KO) 11,46 6,51
ΛΟΥΡΟΣ(KO) 0,84 6,33
ΙΝΤΡΑΚ0Μ (Κ0) 0,86 6,17
F0URLIS (KO) 5,72 5,54
ΙΝΤΡΑΚΑΤ(KO) 0,40 5,26
ΣΙΔΕΝ0Ρ (KO) 2,83 5,20

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΩ

28/11 MET%
Μ ΙΝ Ο ΙΚ Ε Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Ε Σ  (K O ) 3,70 -16,67
EUR0MEDICA (KO) 4,04 -15,48
ΠΗΓΑΣΟΣ(KO) 1,30 -14,47
ΒΑΣΙΛ0Π0ΥΛ0Σ (Κ)26,00 -11,86
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (Κ0) 1,45 -8,81
ΠΛ.ΚΡΗΤΗΣ(KO) 2,85 -7,47
ΑΧΟΝ (KO) 0,87 -7,45
AUTOHELLAS (KO) 1,35 -6,90
ΚΑΕ(KO) 4,96 -6,77
BLUE STAR(ΚΑ) 1,96 -6,67

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕ:

ΔΟΛΑΡΙΟ 1,2574(1,2745)#
ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8199 ¡0,8/58 #  
ΓΕΝ 120,002(121,564)#
ΦΡ. ΕΛΒΕΤΙΑΣ 1,52 70(1,5265)# 
ΔΟΛ. ΑΥΣΤΡΑΛ. 1,9299 (1,9453)#

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ»

ΜΟΝΕΜΓΟΝ 
«Ε» ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
«£»Β0Ρ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
«Ε» 100 ΜΕΤΟΧΟΝ 
«Ε»ΑΝΪΙΔΕ!ΚΤΗΣ 
http://www.enet.gr

ΗΜΕΡΑ!
2.122,26 2,77%

911,26 0,20%

633,46 0,67%

372,81 -0,31%

223,96 -0,25%

ΑΠ01/1

-68,76'
-42,71%

■38,45!

-52,47%

-51,70

mailto:efin@enet.gr
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“οικονομική
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ 1 ΔΙΣ. ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ 2 ΔΙΣ.

Εκλεισαν οι στρόφιγγεβ δανεισμού σε νοι
Η κορύφωση τη$ διεθνούε πιστωτι- 
κή$ κρίση5 τον μήνα αυτόν, η οποία 
στην Ελλάδα μεταφέρθηκε ωε κρί
ση ρευστότηταε, όπα^ δείχνουν τα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε χθε$ 
η Τράπεζα τη$ Ελλάδοε, περιόρισε 
δραστικά τιε χορηγήσει στεγαστι- 
κών και καταναλωτικών δανείων.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΤΗ

Ετσι, ενώ ένα μόλις μήνα πριν, τον Σε
πτέμβριο, οι τράπεζες είχαν χορηγή
σει περίπου 1,6 δισ. ευρώ σε στεγα

στικά και καταναλωτικά δάνεια, τον Οκτώ
βριο τα δάνεια αυτής της κατηγορίας περιο
ρίστηκαν στα 600 εκατ. ευρώ. Πέρυσι τον 
Οκτώβριο τα νοικοκυριά είχαν δανειστεί 
περίπου 2 δισ. Η κατακόρυφη πτώση των 
χορηγήσεων στα νοικοκυριά αποτελεί εξέ
λιξη που ενισχύει την εμμονή της κυβέρνη
σης και της Τράπεζας της Ελλάδος να επι
βάλλουν σε όλες τις τράπεζες την αποδοχή 
του σχεδίου των 28 δισ. ευρώ για την ενί
σχυση της ρευστότητας στην οικονομία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τα υπό

λοιπα στεγαστικών και καταναλωτικών δα
νείων (101,1 δισ. ευρώ) στο δεκάμηνο Ια
νουάριου - Οκτωβρίου 2008 (συμπεριλαμ
βανομένων των δανείων που έχουν τιτλο- 
ποιηθεί και διαγραφές) αυξήθηκαν σε ετή
σια βάση (δηλαδή σε σύγκριση με το αντί
στοιχο διάστημα του 2007) κατά 15,1%. Η 
εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την επιβράδυν
ση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης προς 
τα νοικοκυριά, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το 
Σεπτέμβριο ο ρυθμός ανόδου της είχε δια
μορφωθεί στο 14,9%. Πιο αναλυτικά, οι τρά
πεζες χορήγησαν 262 εκατ. ευρώ νέα στε
γαστικά δάνεια τον Οκτώβριο, ενώ ο δωδε
κάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρουσίασε 
περαιτέρω επιβράδυνση και διαμορφώθηκε 
στο 13,7% από 14,9% που ήταν τον Σεπτέμ
βριο. Οι χορηγήσεις των καταναλωτικών 
δανείων ήταν αυξημένες κατά 291 εκατ. ευ
ρώ και ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους 
επιβραδύνθηκε σε 19,1% έναντι 20,7% τον 
Σεπτέμβριο.

Από την άλλη πλευρά, η υποχώρηση της 
οικονομικής δραστηριότητας ωθεί τις επι
χειρήσεις σε ολοένα και μεγαλύτερο δανει
σμό. Η πιστωτική επέκταση προς τις επιχει
ρήσεις εμφανίζει σημαντική επιτάχυνση

Προεόρτια κρίσηε 
στην κατανάλωση
ΑύΕηση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο κατά 1,3% ση
μειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ ο όγκος των 
πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,8%. Σύμφωνα με χθεσινή 
ανακοίνωση Tns Στατιστικής Υπηρεσίας, η αύέηση του 
δείκτη κύκλου εργασιών κατά 1,3% τον Σεπτέμβριο 
2008, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμ
βρίου 2007, προήλθε από την αύίηοη του δείκτη Tns 
κατηγορίας καταστημάτων ειδών διατροφής κατά 
2,3% και από την αύΣηση του δείκτη Tns κατηγορίας 
καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής κατά 0,5%. Η 
μείωση του όγκου των πωλήσεων κατά 1,8% προήλθε 
από τη μείωση του δείκτη της κατηγορίας καταστημά
των ειδών διατροφής κατά 1,1% και από τη μείωση του 
δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων ειδών εκτός δια
τροφής κατά 2,2%.

και διαμορφώθηκε στο 24,1% τον Οκτώβριο, 
από 22,5% που ήταν τον Σεπτέμβριο. Σε α
πόλυτα μεγέθη, τα νέα δάνεια που χορηγή
θηκαν στις επιχειρήσεις έφτασαν το 1,864 
δισ. ευρώ. Τον Σεπτέμβριο τα νέα δάνεια 
προς τις επιχειρήσεις που είχαν χορηγήσει 
οι τράπεζες είχαν φτάσει το 1,9 διο. ευρώ.

Το συνολικό υπόλοιπο των δανείων προς 
επ ιχε ιρήσ εις και νοικοκυριά στο τέλος 
Οκτωβρίου έφτασε τα 227,2 δισ. ευρώ και ή
ταν αυξημένο κατά 19,7% σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2007. Τον περα
σμένο Σεπτέμβριο το υπόλοιπο αυτό -προ
σαρμοσμένο πάντα με τα ποσά των τιτλο- 
ποιήσεων και διαγραφών- εμφάνιζε αύξη
ση κατά 19,5%.

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει ότι 
τον Οκτώβριο επιταχύνθηκε ο ετήσιος ρυθ
μός ανόδου της χρηματοδότησης προς ό
λους τους κλάδους με εξαίρεση τη ναυτι
λία, τις μεταφορές - επικοινωνίες και τον 
τουρισμό, όπου παρατηρήθηκε μικρή επι
βράδυνση. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι με 
υψηλό και επιταχυνόμενο ρυθμό αυξήθη
κε η χρηματοδότηση προς το εμπόριο 
(Οκτώβριος 2008: 22,0%, Σεπτέμβριος 
2008: 21,0%), τη βιομηχανία (Οκτώβριος 
2008:17,5%, Σεπτέμβριος 2008:16,2%) και 
τις κατασκευές (Οκτώβριο 2008:39,2%, Σε
πτέμβριος 2008: 38,1%), που αποτελούν 
τους σημαντικότερους από πλευράς τραπε
ζικής χρηματοδότησης κλάδους επιχειρη
ματικής δραστηριότητας. I

Tns ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ

Η  ακρίβεια καλπάζει, με 
t is  τιμέε στα ύψη ακό
μα και στα είδη πρώ- 

τηε ανάγκη και δη στα τρόφι
μα. Η φορολογία και οι λογα
ριασμοί αυξάνουν, ενώ οι μι
σθοί είναι τόσο χαμηλοί, που 
οι εργαζόμενοι δυσκολεύο
νται να βγάλουν τα n p o s  το 
ζην. Η οικονομική κρίση δο
κιμάζει σκληρά t o u s  Ελληνεβ, 
μετά από χρόνια λιτότηταε. 
( I o A it e s  που έχουν μάθει να 
ζουν «περιορισμένα» δεν 
μπορούν να αντεπεξέλθουν 
στα στοιχειώδη ακόμη και αν 
μπαίνουν στο σπίτι δύο μ ι
σθοί, ειδικά όταν υπάρχουν 
παιδιά. Συνταξιούχοι επιβιώ
νουν με συντάξειβ πείνα5, 
φοιτητέ5 εργάζονται παράλ
ληλα με t is  σπουδέε t o u s , α
κόμη και για 300 ευρώ. Μ ι
σθοσυντήρητοι και μικροεπι- 
χειρηματίε5 δεν σκέφτονται 
να περάσουν t is  πόρτε5 των 
καταστημάτων, είτε με εκπτώ- 
o e is  είτε με n p o o c p o p é s ,  ακό
μη και o t i s  Y i o p î é s .

ΣΕ ΕΝΔΕΙΑ ΜΙΣΘΟΣΥΝΤΗΡΗΤΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΑΛΛΑ

Ψώνια cms γιορτέδ; Ούτε
Παναγιώτης 
Στάγιας
45 ετών, ναυτικόν, 
παντρεμένοι, 
με κόρη 
10 ετών

Τααπαραπητα
«Στις γιορτές θα ψωνίσουμε 

μόνο τα απαραίτητα. Δεν έχουν 
ακριβύνει μόνο τα τρόφιμα, έχει 
αυξηθεί και η φορολογία. Δυσκο
λευόμαστε, παρότι δουλεύει και 
η γυναίκα μου είναι δημόσιος υ
πάλληλος. Αλλες χρονιές πηγαί
ναμε κάπου τα Χριστούγεννα, 
φέτος δεν θα πάμε πουθενά».

Νίκος Κ.
40 ετών, 
ιδιοκτήτης 

ξενοδοχείου 
στη Σκιάθο

Δεν το σκέφτομαι
«Παλιότερα, αν και το ξενο-

δοχείο λειτουργεί μόνο το κα
λοκαίρι, έβγαζα χρήματα που 
μου επέτρεπαν να ζω και τον 
χειμώνα. Τώρα, ο κόσμος δεν 
πάει διακοπές. Από το σουπερ
μάρκετ παίρνω τα απαραίτητα. 
Δεν έχω δική μου οικογένεια, 
αλλά βοηθάω τη μητέρα μου, 
που παίρνει σύνταξη 300 ευρώ. 
Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ 
και κάθε χρόνο αυξάνει τις ε ι
σφορές. Το τελευταίο που σκέ
φτομαι είναι να κάνω ψώνια τα 
Χριστούγεννα, είτε έχουν εκ
πτώσεις είτε όχι».

Μαρία
Ριςήτου
50 ετών,
τραπεζοκόμος στο 
νοσοκομείο 
«Μεταξά», 
διαζευγμένη, 

μητέρα 4 παιδιών

Με πνίγουν τα χρέη
«Να ψωνίσω δώρα τις γιορτές; 

Ούτε για αστείο. Θα ψωνίσω μό

νο τα εντελώς απαραίτητα. Δη
λαδή, τρόφιμα. Είμαι χρεωμένη 
ώς τον λαιμό, έχω πάρει κατανα- 
λωτικά δάνεια, σπίτι δεν έχω, 
πληρώνω και ενοίκιο. Με εκπτώ
σεις ή χωρίς, για χριστουγεννιά
τικες αγορές είμαι τώρα;».

Δημήτρης
Γουλιάς
72 ετών, 
συνταξιούχος

Τώρα λυγίσαμε
«Τα φέρναμε που τα φέρναμε 

δύσκολα βόλτα, τώρα έχουμε 
λυγίσει. Ζοόμε με 965 ευρώ τον 
μήνα, 415 ευρώ η δική μου σύ
νταξη και 550 της γυναίκας μου. 
Το ευρώ είναι μεγάλη απατεω
νιά, δεν έχουμε πια συναίσθη
ση της αξίας των χρημάτων. 
Ανεβάζουν τις τιμές στα πάντα 
και δεν  το καταλαβαίνουμε. 
Ενώ οι μισθοί είναι πείνας, ανε-

βαίνει το ρεύμα και η Εφορία. Ο 
γιος μου, 33 ετών, δουλεύει για 
500 ευρώ χωρίς ασφάλιση, επί 
38 μήνες με συμβάσεις ορισμέ
νου χρόνου. Η κόρη μου, 27 ε
τών, είναι άνεργη. Εληξε η 
18μηνη σύμβασή της και ελπί
ζει μήπως την ανανεώσουν. Και 
μου λέτε για χριστουγεννιάτι
κα ψώνια; Για πολυτέλειες;».

Ιωάννα
Ψυχογυιού
31 ετών, oivonoiós, 
παντρεμένη, 
μητέρα evos 
αγοριού

Ολα είναι ακριβό
«Οι εποχές που περιμέναμε 

έξω από τα μαγαζιά στις εκπτώ
σεις έχουν περάσει ανεπιστρε
πτί. Ολα τα προϊόντα είναι α
κριβότερα. Στις γιορτές θα αγο
ράσω τα αναγκαία και δώρα θα 
κάνω μόνο στα κοντινά μου 
πρόσωπα».
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κοκυρια -
ΟΚΤΩΒΡΙΟ

emxeipnoets
Στενό «πρέσινγκ» και 
εκ των ένδον για napoxés
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 23

τών του ο κ. Αλογοσκού- 
φης φέρεται ειπών ότι ε
άν ανοίξουμε τώρα, δεν 
μας «ξεπλένουν» μερικά 
δεκαδικά ψηφία. Το έλ
λειμμα θα φτάσει το 5% 
του ΑΕΠ, ενώ ήδη έχου
με ένα υψηλό δημόσιο 
χρέος, που θα μας δημι
ουργήσει σοβαρή επι
βάρυνση για τόκους το 
2009. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, το ελληνικό 
πακέτο δύσκολα θα υ- 
περβεί το 1 δισ. ευρώ. 
Μια εφιαλτική εικόνα

του 2009 που θα δημι
ουργήσει ο υψηλός δα
νεισμός δίνουν οικονο
μολόγοι, με την ευχή να 
μην επαληθευτούν. Ο 
δανεισμός του Δημοσί
ου, λένε, θα φτάσει τα 
43 δισ. ευρώ επισήμως. 
Ανεπισήμως θα είναι 
μεγαλύτερος. Το Δημό
σιο θα δανειστεί επίσης 
τα 28 δισ. για τη ρευ
στότητα, που θα δο
θούν στις τράπεζες. Αν 
υπολογίσουμε και τον 
δανεισμό των ιδιωτών, 
αλλά και ξεχωριστά των 
τραπεζών, θα φτάσου-

με στο ιλιγγιώδες ποσό 
των 90-100 δισ. ευρώ. 
Ετσι, θα οδεύσουμε, το
νίζουν, σε επιτόκιο με 
250 μονάδες βάση πά
νω από τα γερμανικά, 
δηλ. 2,5% επιπλέον 
(σήμερα τα γερμανικά 
είναι 3,20% και τα ελλη
νικά στο 4,90%). θα 
φτάσουν έτσι τα ελληνι
κά επιτόκια στο 5,5%, ί
σως και πολύ περισσό
τερο, αν ληφθεί υπόψη 
ότι στην «πιάτσα» της 
διεθνούς αγοράς θα 
βγουν οι ΗΠΑ για να 
καλύψουν το τερατώδες 
έλλειμμα του 6% του 
ΑΕΠ και η Αγγλία με έλ
λειμμα 8% του ΑΕΠ 
(σύμφωνα με τους 
«ΦαϊνάνσιαλΤάιμς»).

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

για αστείο
Μαρίνα 
Ασλανίδη
55 ετών, 
τραπεζικός 
υπάλληλος, 
διαζευγμένη, 

μητέρα ενός παιδιού

Φάτε μάτια ψάρια
«Δεν αγοράζω πια, κοιτάζω μό

νο τις βιτρίνες, έχουν - δεν έχουν 
εκπτώσεις. Χρωστάω δόσεις οε 
καταναλωτικά δάνεια και σε εορ- 
τοδάνειο. Τα κυμαινόμενα επιτό
κια δανείων έχουν ανέβει, οι τιμές 
των προϊόντων και οι λογαριασμοί 
ρεύματος, νερού κ.λπ. είναι στα ύ
ψη και τα χειρότερα έρχονται».

Νίκος 
Γιαννιός
24 ετών, 
φοιτητήε

Ολο χειρότερα
«Δυσκολεύομαι πολύ. Δου

λεύω νύχτα για να μην επιβα
ρύνω τους γονείς μου. Οταν πή
γα στα Χανιά πρωτοετής φοιτη
τής, με 700 ευρώ μπορούσα να 
ζήσω. Τώρα θέλω 1.000, ακρί
βυναν προϊόντα και οι λογαρια
σμοί. Ηταν που ήταν τα Χανιά 
ακριβή πόλη, τώρα τα πράγμα
τα έγιναν χειρότερα. Δεν μπο
ρώ να κάνω χριστουγεννιάτικα 
ψώνια, όταν δυσκολεύομαι να 
βγάλω τα προς το ζην».

Παρασκευόπουλος 
Πέτρος
33 ετών, 
συνιδιοκτήτη 
συνεργείου 
αυτοκινήτων

Δίχως σάλιο
«Δεν υπάρχει σάλιο. Ούτε 

τον σκύλο μου δεν μπορώ να 
ταΐσω. Ενοίκιο, κοινόχρηστα, 
ΔΕΗ, OTE, όλα έχουν αυξη
θεί. Και που έρχοντα ι Χρι-

στούγεννα, η ακρίβεια παρα
μένει, με ή χω ρίς εκπτώ σεις 
στα μαγαζιά».

Μιχάλης 
Περπινιάς
29 ετών, 
ασφαλιστή5, 
παντρεμένοι, 
πατέρα$

Το κράτος;
«Η φορολογία αυξήθηκε, εί

ναι υπέρογκη για εμάς τους μι- 
κρομεσαίους. Πρέπει να αυξή
σει το κράτος τη φορολογία για 
τους πλούσιους, αλλά δεν το 
κάνει, φοβάται.

Δεν υπάρχει κράτος. Ο καθέ
νας βάζει ό,τι τιμή θέλει, ακόμη 
και στα είδη πρώτης ανάγκης, 
στα τρόφιμα.

Με ή χω ρίς εκπτώ σεις, θα 
ψωνίσω με μέτρο. Είμαι αγα- 
νακτισμένος από την κυβερ
νητική πολιτική που δεν ευνο
εί τον λαό».

ενός κοριτσιού

ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Του ΚΩΣΤΑΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ζηλεύουμε xcopís επίδομα... yaXonoiiAas

Ζ ηλεύουμε. Αυτό είναι το συναίσθη
μα που κεντρίζεται, όταν ακούμε 

tous ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών να 
ανακοινώνουν μέτρα αντιμετώπισης 
της κρίσης, πριν καλό καλά κάνουν τις 
συστάσεις τους οι διάφοροι υπερεθνι
κοί οργανισμοί. Ο Μπράούν άρχισε να 
χτίζει -για  να χρησιμοποιήσουμε ό
ρους που χρησιμοποιεί- τη νέα αρχιτε
κτονική τού ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος, με προτάσεις που έγιναν 
κτήμα των Ευρωπαίων και π ροβλέ
πουν ισχυρή κρατική εποπτεία στις τρά
πεζες. Ο Σαρκοζί αλώνισε -αξιοηοιώ- 
ντας και την προεδρία της Ε .Ε .- την Ευ
ρώπη και την Αμερική, δείχνοντας με
γάλες ηγετικές ικανότητες. Τόσο μεγά
λες που οι Ευρωπαίοι ηγέτες -και οι δι
κοί μας στην Ελλάδα- να φοβούνται τη 
μεγάλη έλλειψή του όταν ο Τσέχος πρό
εδρος αναλάβει την εξάμηνη προεδρία 
της Ε.Ε. Η Αγκελα Μέρκελ, χωρίς να και- 
νοτομήσει αλλά με τη στιβαρότητα που 
δίδει η θέση τής επικεφαλής της γερμα- 
νικής ατμομηχανής για την Ευρώπη 
συνέθεσε μια τριάδα Ευρωπαίων ηγε
τών με πρωτοβουλίες με τις οποίες επι
διώκει να αντιστρέφει, το κλίμα ηττοπά
θειας, σύγχυσης και φόβου για τα μελ
λούμενα. Σημασία έχει ότι οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες τις περισσότερες φορές ξεπέρα- 
σαν νεοφιλελεύθερους δογματισμούς, 
προκαταλήψεις και πρακτικές του πα
ρελθόντος. Ο Γκ. Μπράουν δεν δίστασε 
να κρατικοποιήσει τράπεζες. Η Μέρκελ 
δεν δίστασε να «υποδείξει» κρατική ε
νίσχυση των αυτοκινητοβιομηχανιών, 
κι as ολοφύρονται οι διάφοροι κύριοι 
Μπαρόζο στις Βρυξέλλες για τις «κρατι
κές ενισχύσεις που νοθεύουν τον αντα
γωνισμό». Ο Σαρκοζί, χωρίς να υστε
ρήσει στα προηγούμενα, πήρε μέτρα 
για απαγόρευση των απολύσεων, φέρ
νοντας μάλιστα σε πολύ δύσκολη θέση 
την Αριστερά, αν δεν την υπερφαλάγ
γισε. Οι τρεις τους, στους οποίους προ
στέθηκε μέχρι και ο Μπερλουσκόνι (ε
πίσης και ο θαπατέρο), πέρασαν στην 
επόμενη φάση με ταχύτητα, δυναμι
σμό, γνώση και συνείδηση του προ
βλήματος. Ποια είναι η συνταγή για να 
μην μπει οι οικονομία στην ύφεση; Να 
τονωθεί άμεσα η κατανάλωση. Ανάλο
γα με τις ιδιαιτερότητές της, η κάθε χώ
ρα πήρε τα μέτρα της. Η Αγγλία μείωσε 
τον ΦΠΑ για να Βοηθηθούν οι αδύνα
τοι και να πέσουν οι τιμές. Ο θαπατέρο 
πληρώνει τη μισή δόση των δανείων α
νέργων και συνταξιούχων. Ο Σαρκοζί 
δίνει στις περιφερειακές αρχές κονδύ
λια για να διατεθούν άμεσα στους φτω
χούς της κάθε περιοχής. Στην Ιρλανδία, 
το κράτος εγγυάται τα δάνεια των φυ
σικών προσώπων. Καινοτόμες δράσεις 
που ρίχνουν άμεσα λεφτά στην αγορά

προωθούνται σ' όλες τις χώρες της κε
ντρικής Ευρώπης και στις χώρες της ευ
ρωζώνης.

Γιατί ζηλεύουμε; Γιατί στην Ελλάδα ο 
πρωθυπουργός καμαρώνει -σ α ν  το 
γύφτικο σκεπάρνι, λένε οι λαϊκιστές- ε
πειδή «πούλησε» για 35 χρόνια τα δύο 
μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Πηγαί
νει στο υπουργείο Μεταφορών, δήθεν 
αιφνιδιαστικά, για να ανακοινώσει ότι 
βρίσκεται σε καλό δρόμο η πώληση της 
Ολυμπιακής. Μεταβαίνει στην Κοζάνη 
για να «ντοπάρει» τους αγρότες που 
πλήττονται από τις χαμηλές τιμές των 
προϊόντων τους και τις υψηλές τιμές στις 
οποίες αγοράζουν τα φάρμακα και τα 
λιπάσματα. Εν ολίγοις, ο κ. Καραμανλής 
καμαρώνει γιατί ξεπουλά δημόσιο 
πλούτο και ανέχεται -χωρίς να ασκεί 
καμία κοινωνική πολιτική- τη συμπερι
φορά των πολυεθνικών, που διαφε
ντεύουν πλέον και την ύπαιθρο.

Π ότε δεν θα ζηλεύαμε και θα αισθα
νόμαστε υπερήφανοι για τους ηγέ

τες μας; Οταν ο κ. Καραμανλής θα πή
γαινε στην Ευρώπη και θα πρότείνε τα 
δικά του ρηξικέλευθα μέτρα για την α
ντιμετώπιση της κρίσης. Οταν δεν θα 
περίμενε να δει ποια μέτρα πέρνσυν οι 
άλλοι για να συρθεί πίσω απ' αυτούς 
και απ'αυτά, υιοθετώντας τα μισά ή και 
λιγότερα, με τον φόβο μήπως οι Ευρω
παίοι θεωρήσουν και πάλι την Ελλάδα 
μαύρο πρόβατο της Ευρώπης.

Θ α ήμασταν υπερήφα ντοι a ν ο κ. Κα
ραμανλής, αντί να απειλεί τις τρά

πεζες στα λόγια, επέβαλλε σ' αυτές, μέ
σω των επιμέρους συμφωνιών που συ
νάπτει με την καθεμιά ο κ. Αλογοσκού- 
φης, να μειώσει τα επιτόκια των καρτών 
από 20% σε 10%, όπως ζήτησε ο κ. A λ. 
ΑλαΒάνος. Ποιο ρόλο παίζει, άλλωστε, 
η μεγάλη διαφορά επιτοκίων μεταξύ 
καταναλωτικών δανείων (γύρω στο 10
Ι 1 %) και πιστωτικών καρτών; Η διαφο
ρετικότητα είναι ελληνική εφεύρεση για 
υπερκέρδη, θα ήμασταν υπερήφανοι 
αν ο κ. Καραμανλής νομοθετούσε να 
δοθεί σε όλους τους μισθωτούς το δώ
ρο Χριστουγέννων προσαυξημένο κα
τά 50 ευρώ, εν είδει «επιδόματος γαλο- 
πούλας».Ή αν κάθε συνταξιούχος κάτω 
των 600 ευρώ τον μήνα λάβαινε μια πι
στωτική κάρτα, με την οποία θα αγόρα
ζε είδη αξίας 120 ευρώ, όπως έκανε ο 
συντηρητικός Μπερλουσκόνι στην Ιτα
λία. θα ήμασταν υπερήφανοι, αν αντί 
της περιβόητης flexicuriry που προτεί
νει η Ε.Ε., ο κ. Καραμανλής απαγόρευε 
τις απολύσεις για έναη τουλάχιστον 
χρόνο, μέχρι να φανούν τα πρώτα ση
μάδια της ανάκαμψης.

Είμαστε δυστυχώς στη Λιλιπούπολη, 
τη χώρα των «λίγων» και μικρών, και ό
χι στη χώρα των θαυμάτων.
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“οικονομική I Εξηγήσειβ & Παρεξήγησες
I Του Δημήτρη Κοντογιάννη

Τα επιτόκια 
και ο ΟΣΕ
Δεν μπορεί να κατηγορήσει 
κανείς μια επιχείρηση, δη
μόσια η ιδιωτική, επειδή 
βγαίνει στη γύρα της αγο
ράς για να Βρει το υψηλότε
ρο δυνατόν επιτόκιο κατα
θέσεων για τα χρήματα που 
διαθέτει. Το ίδιο ισχύει για 
τον ΟΣΕ. Τραπ έζιά  αναφέ
ρουν ότι ο ΟΣΕ βγαίνει σχε
δόν κάθε εβδομάδα στην α
γορά προσκαλώντας τα πι
στωτικά ιδρύματα να προ
σφέρουν επιτόκια για κατα
θ έσ ε ι προθεσμίας που α
φορούν ποσά από 30 έως 
70 εκατ. ευρώ. Στο παρελ
θόν έχει κάνει το ίδιο για με
γαλύτερο ποσό προκαλώ- 
ντας πόλεμο μεταξύ των 
τραπεζών που Βλέπουν τη 
ρευστότητα σαν το νερό 
στην έρημο. Με δεδομένα 
τα ελλείμματα του οργανι
σμού, η στήλη ρώτησε από 
πού προέρχονται αυτά τα 
λεφτά. Σύμφωνα λοιπόν με 
τραπεζίτη, τα χρήματα πρέ
πει να προέρχονται από κοι- 
νοπρακτικό δάνειο που είχε 
πάρει ο ΟΣΕ πριναπό τη με
γάλη κρίση με πολύ καλούς 
όρους, πιθανόν για επενδύ
σ ε ι . Δηλαδή του πληρώνε
τε μεγαλύτερο επιτόκιο από 
εκείνο με το οποίο δανεί
στηκε; ρωτήσαμε τον ίδιο. 
«Κάπως έτσι είναι», συμπλή
ρωσε. θα πρέπει πά ντως να 
τονισθείότι υπάρχει μια 
τράπεζα, η Εθνική, που συμ- 
μετάσχει μεν otis δημοπρα
σ ία , αλλά προσφέρει νορ
μάλ επιτόκια, επειδή δεν 
καίγεται για ρευστότητα, ό
πως λένε οι ανταγωνιστές 
τηε. Είναι χαρακτηριστικό 
αυτό που συνέβη πριναπό 
λίγες μέρες. Νομικό Πρόσω
πο Δημοσίου Δικαίου προ- 
σκάλεσε tis τράπεζες να 
προσφέρουν επιτόκια για 
προθεσμιακή κατάθεση ύ
ψους 10 εκατ. ευρώ. Η τρά
πεζα που κέρδισε στη δημο
πρασία πλήρωσε ετήσιο επι
τόκιο 8,8%. (!) Η προσφορά 
Tns E0vik0s ήταν μόλις 
4,3%. Πώς να μη δίνει όμως 
τέτοια επιτόκια όταν μπόρε
σε να μαζέψει καταθέσεις ύ
ψους 5,7 δισ. ευρώ από την 
κατάρρευση τηε Lehman 
Brothers τον Σεπτέμβριο μέ
χρι το τέλθ5 Οκτωβρίου;

Από την Εθνική στο Golden Hall

■ To Χ.Α. 
σε ρυθμού$ 
ράλι;
Υστερα από μια πα- 

ρατεταμένη περίο

δο πτώσης, αρνητι- 

κή$ ψυχολογία; και 

πολλών αρνητικών 

νέων έρχεται συνή

θως κάποια ανοδι

κή αντίδραση. Αυτό 

ελπίζουν πολλοί να 

συμβεί o t is  διεθνεί; 

αγορές και τη Σοφο- 

κλέου$ με Βοήθειες 

από την ιστορία, 

που θέλει τον Δε

κέμβριο να είναι έ

να καλό$χρηματι- 

στηριακόςμήνας,ο 

onoíos σημαδεύεται 

συνήθως από ένα 

ράλι προ; το τέλος 

του. Πάντως, τα α
ποτελέσματα θρή

νου των μεγάλων 

ελληνικών εταιρει

ών, η.χ. Εθνικής, 

Alpha, OTE, δεν εν

θουσίασαν, ενώ τη; 

ΔΕΗ απογοήτευσαν. 

Αντιθέτως, καλύτε

ρα ήταν του ΟΠΑΠ, 

που όμως σημαδεύ

τηκαν από την κό

ντρα του διευθύνο- 

ντος με Εένο αναλυ

τή στην τηλεδιάσκε

ψη. Ολα τα ενδεχό

μενα είναι ανοιχτά.

Εχουν περάσει πάνω από 4 
χρόνια από τότε που ο 
Απόστολος Ταμβακάκης 
εξέπληξε πολλούς επιλέ
γοντας να αναλάβει τα η
νία της Lamda 
Development, μιας εται
ρείας ανάπτυξης ακινήτων 
του ομίλου Λάτση που 
προσπαθούσε να βρει τον 
βηματισμό της, υλοποιώ
ντας παράλληλα μια επέν
δυση ύψους 330 εκατ. ευ
ρώ, αντί να πάει σε τράπε
ζα. Την άνοιξη του 2004, οι 
παροικοόντες την Ιερου
σαλήμ γνώριζαν ή υπο
πτεύονταν ότι αρκετές 
τράπεζες είχαν χτυπήσει 
την πόρτα τού μέχρι πριν 
από λίγο καιρό υποδιοικη
τή της Εθνικής Τράπεζας. 
Ελάχιστοι όμως ήξεραν ότι 
μία απ’ αυτές ήταν η 
Citigroup, που ήθελε τον 
κ. Ταμβακάκη να αναλάβει 
επικεφαλής του τομέα μι- 
κρομεσαίων επιχειρήσεων

σε παγκόσμια κλίμακα. 
Ομως, ο τελευταίος προτί
μησε να μείνει στην Ελλά
δα, αναλαμβάνοντας κα
θήκοντα εκτελεστικού 
προέδρου της εισηγμένης 
Lamda Development, με
τά τη συνάντηση που είχε 
με τον Σπάρο Λάτση. Περί
που ενάμιση χρόνο αργό
τερα άνοιγε τις πύλες του 
το The Mall, συνολικής ε
πιφάνειας 58.000 τ.μ., το 
οποίο έμελλε να γίνει ση
μείο αναφοράς. Ακολού
θησαν άλλα μεγάλα πρό- 
τζεκτ στην Ελλάδα, όπως 
το εμπορικό κέντρο 
M editerranean Cosmos 
στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
και στο εξωτερικό. Στο διά
στημα που μεσολάβησε οι 
τράπεζες δεν τον ξέχασαν. 
Ο κ. Ταμβακάκης ήταν έ
νας από εκείνους που προ
σέγγισαν οι Γάλλοι της 
Credit Agricole για να α- 
ναλάβει τα ηνία της Εμπο

ρικής Τράπεζας, χωρίς ό
μως να προκόψει συμφω
νία. Την Πέμπτη που μας 
πέρασε ο Ταμβακάκης έ
κανε τα εγκαίνια του νέου 
μεγάλου εμπορικού κέ
ντρου Golden Hall, επιφά
νειας 41.000 τ.μ. της 
Lamda Development στις

»  Πολλοί 

αναρωτιούνται 

πόσα μεγάλα 

εμπορικά κέντρα 

μπορεί να 

«σηκώσει» η Αθήνα

εγκαταστάσεις του πρώην 
Διεθνούς Κέντρου Ραδιο
τηλεόρασης στο Μαρούσι. 
Πολλοί αναρωτιούνται αν 
δύο μεγάλα εμπορικά κέ
ντρα, όπως το The Mall και 
το Golden Hall, μπορούν 
να συνυπάρχουν σε τόσο 
κοντινή απόσταση και πό
σα τέτοια εμπορικά κέντρα 
«σηκώνει» η Αθήνα. Οι ο-

παδοί της συνύπαρξης υ
ποστηρίζουν ότι το Golden 
Hall δεν έχει σινεμά και το 
85% των καταστημάτων 
που στεγάζει είναι διαφο
ρετικά από εκείνα που θα 
βρει κανείς οτο The Mall. 
Οσον αφορά το δεύτερο ε
ρώτημα, ο κ.Ταμβακάκης 
έχει υποστηρίξει σε ανύ
ποπτο διάστημα ότι αν η 
Ρώμη που έχει παρόμοιο 
πληθυσμό με την Αθήνα 
μπορεί να υποστηρίξει κά
που 12, τότε η ελληνική 
πρωτεύουσα θα μπορούσε 
να έχει 7 με 8. Ακόμη και η 
Κωνσταντινούπολη, με 
πληθυσμό 15 εκατ. κατοί
κους, αλλά πολύ χαμηλό
τερο μέσο εισόδημα, έχει 
πάνω από 40 εμπορικά κέ
ντρα. Ομως, δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που θεωρούν ότι η 
στάση του κ.Ταμβακάκη 
στην πραγματική οικονο
μία δεν θα διαρκέσει για 
πολύ καιρό ακόμη. Αν έ
χουν δίκιο, τότε ο επόμε
νος σταθμός του είναι 
γνωστός.

Τι τρέχει 
στο Ομάν;

Η οικονομική κρίση δεν κάνει διακρίσεις. Χτυπάει παντού, ακόμη και σε μέρη 
του κόσμου που έχουν «πήξει» στα πετροδόλαρα τα τελευταία χρόνια, όπως 
το σουλτανάτο του Ομάν. Στις 4 Ιανουάριου του 2006, η εταιρεία ASITτου Ομάν 
και μια ελληνοτουρκική κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν ο όμιλος της 
Ελληνικής ΤεχνοδομικήςΤΕΒ και η τουρκική ΕΝΚΑ υπέγραψαν μνημόνιο συ
νεργασίας για την κατασκευή της 1 ns φάσης του έργου Blue City, προϋπολο
γισμού 1,9 δισ. δολαρίων. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 
2007, το έργο που αφορά την κατασκευή μιας νέας πόλης ονόματι Blue City 
θεμελιωνόταν. Οι προσδοκίες ήταν μεγάλες. Η κατασκευή της πρώτης φάσης 
του έργου θα ολοκληρωνόταν τμηματικά, ενώ το τελευταίο τμήμα αναμενό- 
ταν να παραδοθεί το 2012. Εναν χρόνο αργότερα, το έργο φαίνεται να μην 
προχωράει λόγω της διεθνούς κρίσης. Η Moody's υποβάθμισε πρόσφατα την 
πρώτη σειρά ομολογιών που είχε εκδώσει η εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) 
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το πρότζεκτ και δεν αποκλείεται να ματαιωθεί 
λόγω έλλειψης ρευστού. Αυτά όλα όμως τα γνωρίζουν καλύτερα από τη στήλη, 
που τα έφερε στο νου διαβάζοντας τη σχετική ανακοίνωση της Moody's, οι ι
θύνοντες της Ελληνικής Τεχνοδομικής. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να ενημερώ
σουν το επενδυτικό κοινό, μέρος του οποίου περίμενε πολλά απ' αυτό το πρό
τζεκτ; Επιπλέον, δεν θα έπρεπε να αφαιρέσουν το ποσόν που είχαν συνυπο
λογίσει στο ανεκτέλεστο έργων του ομίλου, αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα;

4eis%sa»> ■ -

Μια αντίφαση που δεν υπάρχει
Κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κ. Βγενόηουλος αναφέρθηκε σε 
μια δήλω ση του κ. Αλογοσκούφ η και σε μια άλλη του προέ
δρου Tns Εθνικής κ. Αράπογλου, θέλοντας να υποδηλώσει ότι 
υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ τους. Η δήλωση Αλογοσκού- 
φη αφ ορούσε τη δυνατότητα παροχής νέων δανείω ν ύψους 
28 δισ. ευρώ μέσω του πακέτου, ενώ η δήλωση Αράπογλου ότι 
οι λήξεις ομολόγων των τραπεζών ανέρχονται σε 19 δισ. ευρώ 
το 2009. Για κάποιον που τα ακούει και δεν έχει ειδικές γνώσεις 
υπάρχει όντως αντίφαση. Πώς μπορεί να δοθούν 28 δισ. ευρώ 
σε νέα δάνεια όταν οι τράπεζες χρειάζονται 19 δισ. ευρώ για να 
αναχρηματοδοτήσουν παλιά ομολογιακά δάνεια, τα οποία λή-

γουν την επόμενη χρονιά; Κι όμως, μπορούν. Βλέπετε, από τα 28 
δ ισ . ευρώ, τα 5 δισ. αντιπροσωπεύουν αύξηση μετοχικού κε
φαλαίου. Επομένως οι τράπεζες μπορούν να δανείσουν μέχρι 5 
φορές αυτό το ποσόν, κοινώς να δώ σουν νέα δάνεια ύψους 25 
δ ισ . ευρώ από αύξηση των καταθέσεων. Αν σ' αυτά προστε
θούν τα 8 δισ. ευρώ που θα πάρουν από την ΕΚΤ και τα οποία 
μπορούν εύκολα να γ ίνουν δάνεια, το νούμερο ανεβαίνει στα 
33 δισ. ευρώ. (25 δισ. + 8 δισ.) Αυτό συμβαίνει ακόμη κι αν οι 
τράπεζες χρησιμοποιήσουν όλες τις εγγυήσεις ύψους 15 δισ. 
ευρώ του πακέτου για να αναχρηματοδοτήσουν ομολογιακά 
δάνεια που λήγουν. Πιθανόν λοιπόν ο Αλογοσκούφης να έχει 
υποεκτιμήσει το ποσόν των νέων δανείων που μπορεί να δο
θούν από το πακέτο. Σωστός λοιπόν ο Mr. MIG στα όσα είπε για 
την προσέλκυση ξένω ν επενδύσεω ν στη χώρα, αλλά όχι στο 
θέμα της αντίφασης. ΑΓΟΡΑΙΟΣ agoraios@enet.gr

mailto:agoraios@enet.gr
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Ενα Γατριωτόκι 0 χρυσό: (ins σιωπή!) αποδίίκνύοαι μπακίρι
Οποια «πέτρα» και αν σηκώ σει στο 
διεθνέβ χρηματοπιστωτικό στερέω
μα, όλο και κάποιον Ελληνα θα BpEis 
να «κρύβεται», συ νόθα« κάτω από 
μεγάλε$ «γκάφε5» για να το διατυπώ
σουμε ευγενικά.
Ετσι λοιπόν, ένα «πατριωτάκι» μετα
νάστη δεύτερέ ή rpims γεviàs 

-δεν έχει σημασία o tis  
ΗΠΑονόματιΛ/laxaipas- 

«r j i  οδήγησε τη Citibank στο 
g  g xeiAos ms κατάρρευσή. 
J l j  f t  Η ιστορία διαδραματί-

στηκε σε μια πολυτελή αί
θουσα Tns αμερικα v ik ù s  Tpàruzas 
απ'αυτέε όπου οι τοίχοι είναι πλήρακ 
επενδυμένοι μεξύλο και στα ράφια 
φιγουράρουν δερματόδετα βιβλία 
και nàans φύσεωε βραβεία, τον Σε
πτέμβριο του 2007. Ολα τα κορυφαία 
στελέχη ήταν συγκεντρωμένα προ- 
κειμένου να εξετάσουν tis  αναταρα- 
xés που είχαν προκαλέσει στην αγο
ρά κάποια μη εξυπηρετούμενα στε- 
γαστικά δάνεια. Το «απόλυτο» τότε 
αφεντικό Tns Citi, ο περίφημο5 
Charles Prince ο τρικ«, για πρώτη 
φορά πληροφορείται ότι η τράπεζα έ
χει επενδύσει στα (μετέπειτα τοξικά) 
ομόλογα 43 δισ. δολάρια. Avôouxos 
ρωτάει τον άνθρωπο που επέβλεπε 
tis  συ ναλλαγέε auîés, τον «Thomas 
Maheras», κατά πόσο κινδυνεύει η 
τράπεζα από tis  επενδύσει auîés. Η 
απάντηση που εισέπραξε από τον τό- 
τεαντιπρόεδρο ήτανκαθησυχαστι- 
κή όχι μόνο την ημέρα εκείνη, αλλά 
όσε$ «popés έκτοτε τονξα ναρώτησε.
Η κατάληξη ms lO Topias απέδειξε με 
οδυνηρό τρόπο ότι όχι μόνο ο ψέ- 
ρελπΐ5 συμπατριώτη αλλά ολόκλη
ρο το σύστημα παρακολούθησή 
κινδύνων του τραπεζικού κολοσ
σού έπεσαν οικτρά έξω. Χ.Ζ.

Των οικιών ημών εμπιμπραμένων, υμείς 
άδετε. Κάπως έτσι πρέπει να απαντή
σουμε και οι σύγχρονοι Ελληνες στους 

εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ που συνέταξαν 
την έκθεση για την ελληνική οικονομία, τμή
μα ως γνωστόν της συνολικής έκθεσης του 
διεθνούς οργανισμού για τις 30 χώρες του 
και την παγκόσμια οικονομία. Διότι ναι μεν 
οι εμπειρογνώμονες μίλησαν για την ανά
γκη να υπάρξει άμεσα ρευστό στην οικονο
μία -και την ελληνική-, ώστε να αποτραπεί, 
το βάθεμα της κρίσης, αλλά δεν έλαβαν κα
θόλου υπόψη τους ότι έχουν να κάνουν με έ
ναν ταλαιπωρημένο λαό, που υφίσταται την 
ακρίβεια, την ανεργία και την αβεβαιότητα 
για το αύριο πολλά χρόνια πριν από την εμ
φάνιση της κρίσης. Εναν λαό που ταλαιπω
ρείται επιπλέον από τις αβελτηρίες της οι
κονομικής και κοινωνικής πολιτικής και υ
ποφέρει από τις «μεταρρυθμίσεις» της 
Ν.Δ.Ολα αυτά τα έσβησε με μια μονοκοντυ- 
λιά ο ΟΟΣΑ. Και ξαναγύρισε στις γνωστές

συνταγές του των τελευταίων χρόνων. Ετσι, 
έναν μόλις χρόνο μετά τη «μεταρρύθμιση» 
(οπισθοδρόμηση το λέμε εμείς) του ασφα
λιστικού συστήματος με τον νόμο Πετραλιά 
(τα διορισμένα Δ.Σ. των ενοποιημένων Τα
μείων, π.χ., αντί να ασχολούνται με τη μετα
τόπιση πόρων προς τους μελλοντικούς α
νέργους -  ασφαλισμένους τους, σπαταλούν 
ώρες και ώρες με την κοπή της πρωτοχρο
νιάτικης... πίτας τον Ιανουάριο - Φεβρουά
ριο), ο ΟΟΣΑ έθεσε και πάλι στηντωρινή έκ
θεσή του θέμα νέας «μεταρρύθμισης» της 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα ίδια Παντελάκη 
μου, τα ίδια Παντελή μου, και ας βγάζει λό
γους ο πρωθυπουργός για τη μεγάλη «με
ταρρύθμιση» στην οποία προχώρησε η Ν.Δ. 
Είναι φανερό ότι οι διεθνείς οργανισμοί θα 
ζητήσουν και πάλι «αίμα». Οι πιέσεις άρχι
σαν, χωρίς ο κ. Καραμανλής να τους βάζει στη 
θέση τους.

Ούτε ο κ. Αλογοσκούφης επανέλαβε όσα 
έλεγε στο παρελθόν, ότι «αυτά αποτελούν

συστάσεις, αλλά η κυβέρνηση αποφασίζει».
Η «συνταγή» δεν είναι βεβαίως μονοθε- 

ματική. Γι’ άλλη μία φορά θέτει θέμα «με
ταρρύθμισης» στην αγορά εργασίας, καλώ- 
ντας την κυβέρνηση να κάνει πιο ευέλικτη 
την εργατική νομοθεσία. Την ίδια δηλαδή 
στιγμή που επαπειλείται κύμα απολύσεων 
λόγω της κρίσης, οι «μονοδιάστατοι» άν
θρωποι του ΟΟΣΑ προτείνουν να γίνουν ευ
κολότερες οι απολύσεις, ερχόμενοι σε αντί
θεση με το κοινό αίσθημα που ζητεί κρατική 
προστασία από αυτές. Είναι φανερό ότι προ
σπαθούν να «μπάσουν» τη Αεχΐευηίγ από το 
παράθυρο, ενώ δεν έχει καμία απολύτως θέ
ση, ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης.Και 
πάλι όι κ.κ. Καραμανλής και Αλογοσκούφης 
εοιώπησαν, το ίδιο και η κ. Πετραλιά, η οποία 
προβάλλεται ως στέλεχος της Κοινωνικής 
Δεξιάς.Η κυβέρνηση νομίζει ότι η σιωπή εί
ναι χρυσός. Μπορεί, όμως (όπως τουλάχι
στον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις), να απο- 
δειχθεί «μπακίρι». Κ.Τ.

FLEXIBVUTV & FLBdCURITV ΚΙ Α Π Ο  O V O L O B U -V H V ...
l u c c h e t t o c u r i t y /

Δύο περίπου p r iv e s  από το λουκέτο Tns Lehman 
Brothers και ενώ η παγκόσμια οικονομία βουτάει στην 
ύφεση, τα αλλεπάλληλα σωσίβια δισ. δολαρίων που οι 
κυ β ερ ν ή σ ε ι ανακοινώνουν συνεχα» δείχνουν λίγα 
για να αποτρέψουν το μοιραίο. Το δίμηνο που πέρασε, 
στο τραπέζι έπεσαν αρχικά τεράστια πακέτα για τη σω
τηρία των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού συ- 
στήματοε και στη συνέχεια μικρότερα πακέτα για την 
τόνωση Tns πραγματική5 oiKovopias. Πολλοί έσπευ- 
σαν να μιλήσουν για την αναβίωση του κρατισμού, 
των κεϊνσιανών ή ακόμη και των σοσιαλιστικών οικο
νομικών πολιτικών. Μη γελιόσαστε. Βασικό σημείο για 
την κατάσταση looppom'as και στα δύο παραπάνω οι
κονομικά μοντέλα είναι η πλήρη5 απασχόληση. Κάτι 
που ούτε κατά διάνοια δεν πιστεύουν τα οικονομικά ε
πιτελεία των σημερινών κυβερνήσεων. Πόσο μάλλον 
όταν εδώ και χρόνια με t is  «ελαστικέβ t o u s  ayopés ερ- 
yaoias» έχουν επιβάλει το αντίθετο. Μπ. Mix.

Του ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΜΕΝΟΥ

Μισέ$ αλήθειε$
■ Με μισέ5 αλήθειεε και 
αοριστίε5 επιχειρεί ο 
υπουργ05 Οικονομία$ Γ. 
Αλογοσκούφηενα 
υπερασπιστεί το θετικό τηε 
πολιτική5 του. Αναφέρεται 
π.χ. στον επενδυτικό νόμο 
«που δίνει ισχυρά κίνητρα 
για τιε ιδιωτικέ$ επενδύσει» 
και στιε Συμπράξεΐ5 
Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα ενώ προχθέ5 στο 
«Ινστιτούτο Δημοκρατία 
- Κ. Καραμανλήε», μίλησε για 
«εγκρίσεΐ5 έργων -με 
συμπράξειε- 5,7 δισ. ευρώ 
και επενδυτικών σχεδίων 
άνω των 10 δισ. ευρώ Βάσει 
του επενδυτικού νόμου».
Και αυτό, κατά τον υπουργό, 
«είναι πολύ σημαντικό για

την αναπτυξιακή προοπτική 
τ α  ελληνικήε ο ικονομ ία  το 
2009, μια χρονιά που 
αναμένεται να φέρει 
δυσκολίεε». Αποφεύγει να 
διευκρινίσει πόσεε από αυτέε 
α  Συμπράξεΐ5 και πόσα 
ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια 
άρχισαν να υλοποιούνται 
αφού αυτό είναι που θα 
μετρήσει και θα συμβάλει 
στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση.Πάντω5, στον 
νέο προϋπολογισμό 
διαβάζουμε ότι από τα 
προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται αμιγώε 
από εθνικούε πόρουε του 
Προγράμματο$ Δημοσίων 
Επενδύσεων, διατέθηκαν σε 
ενισχύσεΐ5 αναπτυξιακών 
νόμων 388 εκ. ευρώ το 2007 
και μόλΐ5 100 εκ. ευρώ το

2008.Εκεί δε που η ομιλία του 
υπουργού έμοιαζε με 
μεταφυσική προφητεία ήταν 
όταν έλεγε ότι «η κρίση δεν 
θα κρατήσει για πάντα. Η 
ανάκαμψη θα έρθει και τότε η 
ελληνική οικονομία θα 
πρέπει να είναι σε θέση να 
την αξιοποιήσει xcopis tis 
αδυναμία  του 
παρελθόντο$».Εκτ05 όμωε 
από tis αδυναμία  m s 
ο ικονομ ία  του παρελθόνκ«, 
το θέμα είναι τι γίνεται και για 
tous α δ ύ ν α μ ο ί του 
παρελθόντο5, του napôvm s 
και του μέλλοντο5. Σ.Στ.

Το πάθημα
■ Αυτό που γνωρίζει ο λαό$, 
με την «μπακαλίστικη» 
εμπειρία του, δεν μπορούν να

το καταλάβουν οι φέροντε$ 
τρανταχτά πτυχία από MIT και 
LSE και ηγούνται σήμερα Tns 
οικονομική5 κυβερνητική5 
opàôas. Εξήγγειλαν 
πρόσφατα ότι θα δώσουν 150 
εκατ. ευρώ otous 
συνεταιρισμού5. Αριστα! θα 
καλύψουν οι Ενώ σει tis 
znpiés tous και δεν θα πάρουν 
οι παραγωγοί ούτε λεπτό! 
Αρνούνται να δώσουν 100 
εκατ. ευρώ και αυτά ors δάνειο 
(άτοκο;) otous κτηνοτρόφοι, 
για ν' αγοράσουν ζωοτροφέ5. 
Οι παραγωγοί πουλάνε 
σήμερα το καλαμπόκι 10 
λεπτά (και otis ΕΑΣ) και οι 
κτηνοτρόφοι το αγοράζουν 
20-24 λεπτά. Και αυτοί που 
υποτίθεται νοιάζονται για tous 
aYpÔTcs δεν διευκολύνουν 
tous κτηνοτρόφοι, οι οποίοι

ευχαρίστωε θα αγόραζαν το 
καλαμπόκι με 16 λεπτά το κιλό 
(φτηνότερα ά« και 35%) και οι 
παραγωγοί θα έπαιρναν τιμή 
ά« και 60% μεγαλύτερη (από 
10 σε 16 λεπτά το κιλό!) Τι 
παθαίνει ο αγρότη όταν 
επιλέγει «σπουδασμένοι» να 
τον κυβερνούν! Μ.Κ.

Οι «ταύροι» του 
απομονωτισμού
■ Την εποχήτη5 
χρηματοπιστωτική5 
παγκοσμιοποίησή που δεν 
αφήνει χρηματιστήριο όρθιο, 
δύο αγορέ5 αντιστέκονται στο 
κραχ.
Τ  ο χρηματιστήριο τη$ Γ κάνα 
καταγράφει άνοδο σχεδόν 
60% από τΐ5 αρχέ5 του έτου$,

όση είναι περίπου η μέση πτώ
ση των α ναδυόμενων αγο
ρών. Τ ο χρηματιστήριο του 
Ιράκ κατέγραψε άνοδο 40%(!) 
τον Σεπτέμβριο μόνο, τον ίδιο 
μήνα που κατέρρεε η Lehman 
Brothers, προκαλώντα5 τον 
γνωστό διεθνή χρηματιστη
ριακό πανικό.Το μυστικό Tns 
ανόδου των δύο αγορών βρί
σκεται στο ότι είναι πολύ... πί
σω. Κανένα από αυτό δεν είναι 
ηλεκτρονικό. Στο Ιράκ οι χρη
ματιστήρια^ συναλλαγέ$ κα
ταγράφονται με μαρκαδόρο 
σε πίνακα (όπωε οι επιχειρή
σ ε ι) .  Στα δύο χρηματιστήρια 
η παρουσία ξένων κεφαλαίων 
είναι σχεδόν ανύπαρκτη και 
τεχνικέ5 oncos η «μόχλευση» 
άγνωστε5. Κάλλιο δύο και στο 
χέρι... Μ.Λ.
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“οικονομική
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 τ.μ., IX  ΑΝΩ ΤΩΝ 2.000 ΚΥΒΙΚΩΝ, ΣΚΑΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 8μ.

Ερχονται τα τεκμήρια διαβίωσηβ
Μέσο ετήσιο κόστος χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων

Β Η Μ Μ
Wares

καυαψου(θ£€)
K00T0S

Mtttaücf)
Wares

αιιντήρηακ(«{)
Wows τελών 

BIKtofOpfeiwi)
Συνολικό Wares 

xpiions (ot €1
Συνολικό KâoTos

xptions οτρογγυλοποιημΐνο (o£ €)

2.001-2.500 1.267,75 1.009,91 292,83 504,20 3.074,68 3 .000,00
2.501-3.000 1.391,45 1 .322,83 391,86 580 ,00 3.686,17 3 .500,00
3.001-4.000 1.603,39 1 .239 ,58 456,59 580 ,00 3.879,57 4 .000,00
4.001-5.000 1.947,76 1 .996,22 516,55 580 ,00 5.040,53 5 .000,00

5.001 και πλέον 2.189,00 2 .538 ,47 777,69 580 ,00 6.086,16 6 .000,00

Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

Τεκμήρια για ακίνητα ά
νω των 200 τ.μ., αυτοκί
νητα άνω των 2.000 κυ- 
Βικών και σκάφη άνω 
των 8 μέτρων προτεί
νουν οι κοινωνικοί φο
ρεία.

Τ α συστήματα υπολογι
σμού του ελάχιστου κό
στους χρήσης προτάθη- 

καν μεν από τους φορείς κα
τά τη χθεσινή τρίτη συνε
δρίαση του συμβουλίου για 
την αντιμετώπιση της φορο
διαφυγής, αλλά, όσο και αν 
ζητήθηκαν αποσαφηνίσεις, 
ο υπουργός Οικονομίας και 
Οικονομικών Γιώργος Αλο- 
γοσκουφης περιορίστηκε α
πλώς στο να πει ότι «σύντο
μα θα ανακοινωθούν οι θέ
σεις του υπουργείου για το ε
λάχιστο κόστος χρήσης, οι ο
ποίες είναι πολύ κοντά σε 
αυτές των φορέων. Το νέο σύ
στημα είναι ήπιο και λογικό 
και δεν έχει καμιά σχέση με 
το παλαιό σύστημα των τεκ
μηρίων».

Οι τρεις προτάσεις που έ
γιναν από τους φορείς αφο
ρούν:

1. Ελάχιστο μηνιαίο (πε- 
ριοριζόμενο σε τρεις μήνες 
για εξοχικό) ελάχιστο κό

στος χρήσης 5 ευρώ ανά τ.μ. 
(αντιστοιχεί σε 1 ευρώ για 
ρεύμα-ύδρευση, θέρμανση- 
κλιματισμό, καθαρισμό-συ- 
ντήρηση, κοινόχρηστα-επι- 
σκευές και δημοτικά και άλ
λα τέλη) για  τους χώρους 
κύριας χρήσης και 2,5 ευρώ 
για τους βοηθητικούς χώ 
ρους συστήνει η Ομοσπον
δία  Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ). Για παράδειγ
μα, μονοκατοικία 300 τ.μ., 
με βοηθητικό χώρο 60 τ.μ., 
το κόστος χρήσης είναι 
1.500 ευρώ για τον κύριο 
χώρο και 150 ευρώ για τον 
βοηθητικό ανά μήνα, ήτοι 
συνολικά 1.650 ευρώ ή

19.800 ευρώ ετησίως.
2. Με αφετηρία τα 2.001 

κυβικά εκατοστά, το ελάχι
στο κόστος χρήσης προτεί- 
νεται να υπολογίζεται βάσει 
κόστους καυσίμων, ασφάλι
σης, συντήρησης και τελών 
κυκλοφορίας από τον Σύν
δεσμο Εισαγωγέων Α ντι
προσώπων Αυτοκινήτων, 
ξεκινώντας από τα 3.000 
ευρώ και φτάνοντας μέχρι 
τα 6.000 ευρώ για οχήματα 
5.001 κυβικών και άνω (βλ. 
σχετικό πίνακα).

3. Κόστος χρήσης για 
σκάφη αναψυχής άνω των 7 
μέτρων, ξεκινώντας από τα 
1.788 ευρώ και φτάνοντας

μέχρι τα 8.085 ευρώ για πά
νω από 11 και μέχρι 12 μέ
τρα προτείνει ο Σύνδεσμος 
Κατασκευαστών Σκαφών 
(ΣΕΚΑΠΛΑΣ).

Ακόμα οι φορείς έθεσαν το 
επίμαχο εν μέσω οικονομι
κής κρίσης ζήτημα της μείω
σης των φορολογικών συντε - 
λεστών, επί του οποίου δεν 
πήραν καμιά απάντηση από 
τον Γιώργο Αλογοσκούφη, ο 
οποίος τους έδωσε ραντεβού 
μέοα στον Δεκέμβριο.

Η στάση της πολιτικής η
γεσίας του υπουργείου να μη 
συζητεί τα προβλήματα και 
απλώς να καλεί τους φορείς 
για να τους ανακοινώσει τις

αποφάσεις έχει προκαλέσει 
τις αντιδράσεις των κομμά
των. Ετσι, μετά την αποχή 
του ΠΑΣΟΚ, ήρθε και ο 
ΣΥΡΙΖ Α να καταγγείλει την 
έλλειψη διαλόγου, τονίζο
ντας ότι το υπουργείο θέλει 
να επιβάλει «ρόλο διακό- 
σμησης του χώρου» και δι
ευκρινίζοντας πως «δεν θα 
γίνει συμμέτοχος σε κινή
σεις εντυπωσιασμού και 
προβολής των κυβερνητι
κών θέσεων».

Στη χθεσινή τρίτη συνε
δρίαση του συμβουλίου πα
ρουσιάστηκε η διαφημιστι
κή καμπάνια κόστους 5,8 ε- 
κατ. ευρώ (χρηματοδότηση 
από Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων), που ξεκίνη
σε από χθ ες  με κεντρικό 
σύνθημα «Η φορολογική 
συνείδηση είναι κοινωνική 
συνείδηση. Ξεκινάει από 
τον καθένα, μας ωφελεί ό
λους». Στόχος της καμπά- 
νιας, επισήμανε ο κ. Αλογο- 
σκούφης, είναι: «Να συνει
δητοποιήσει η κοινωνία ότι 
η φοροδιαφυγή δημιουργεί 
κοινωνικά ελλείμματα», θέ
τοντας ότι τώρα όσο ποτέ 
άλλοτε, λόγω κρίσης «είναι 
απαραίτητη η αντιμετώπιση 
της φοροδιαφυγής, ώστε να 
αντιμετω πιστεί αποτελε
σματικά και η κρίση».»

Κατασκευαστή: Οι μικροί έχουν προβλήματα ρευστότητικ
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Τ ο πακέτο των 28 δισ. ευρώ θα κατα
στήσει ευχερέστερη τη χρηματοδό

τηση των εταιρειών του κατασκευαστι
κού κλάδου, αλλά πολλές μικρομεσαίες 
εταιρείες δεν πρόκειται να ανακάμψουν 
αν δεν βγουν νέα έργα και το Δημόσιο 
δεν φανεί συνεπές στιε πληρωμές του για 
εκτελεσθέντα έργα, τονίζουν στελέχη του 
κλάδου και τραπεζίτες.

Πάντα«, οι 3 μεγάλοι κατασκευαστικοί 
όμιλοι της χώρας, δηλαδή ο όμιλος της 
ΕλληνικήςΤεχνοδομικής, η 1&Ρ Ανθχ και 
η ΓΕΚ-Τέρνα, δεν αντιμετωπίζουν πρό
βλημα ρευστότητας και το μόνο που ου
σιαστικά τις προβληματίζει είναι η κατά
σταση της οικονομίας τα επόμενα τρίμη
να.

Στελέχη των προαναφερθέντων ομί
λων επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν ση
μαντικές καθυστερήσει σε σχέση με το 
παρελθόν στη ροή των πληρωμών από

το Δημόσιο για δημόσια έργα που έχουν 
ήδη εκτελεσθεί.

«Αν ρίξει κανείς μια ματιά στον προϋ
πολογισμό θα διαπιστώσει ότι υπάρ
χουν κονδύλια για τα ολυμπιακά έργα 
που κατασκευάστηκαν το 2004 και 
πριν», τόνίζει ένας εξ αυτών στην «Ε».

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι υπο
γραμμίζουν ότι όλες οι δανειακές συμ
βάσεις που έχουν υπογράφει για συγ- 
χρηματοδοτούμενα έργα εκτελούνται 
κανονικά και δεν υπάρχει πρόβλημα 
χρηματοδότησης, ενώ παραμένει άγνω
στο τι στάση θα κρατήσουν οι τράπεζες 
στα ΣΔ ΙΤ  (συμπράξεις δημόσιου και ι
διωτικού τομέα).

Ομως οι μεγάλοι όμιλοι έχουν παγώ
σει διάφορα άλλα πρότζεκτ, π.χ. οικι
στικά συγκροτήματα που σχέδιαζαν να 
ξεκινήσουν στην Ελλάδα και το εξωτε
ρικό.

Εκτός όμως από τους μεγάλους ομί
λους υπάρχουν μεσαίες εταιρείες ,όπως

η ΔΙΕΚΑΤ, η θεμελιοδομή και η ΑΕΓΕΚ, 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα και έ
χουν μπει στα άρθρα 44 ή 99, σύμφω
να με στελέχη του κλάδου και τραπεζί
τες.

Προβλήματα ρευστότητας αντιμετω
πίζουν επίσης δεκάδες μικρομεσαίες τε
χνικές εταιρείες που δραστηριοποιού
νται στα δημόσια έργα και επηρεάζονται 
αρνητικά από την αργή ροή στις πληρω
μές του Δημοσίου και από το γεγονός ό
τι δεν βγαίνουν νέα έργα εδώ και καιρό. 
Ιδιωτικές εταιρείες που είχαν σκοπό να 
φτιάξουν νέα κτίρια δεν το κάνουν γιατί 
φοβούνται ότι θα καθήσει η ζήτηση ή 
δεν βρίσκουν το ύφος της χρηματοδό
τησης που επιθυμούν, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει δουλειά για τεχνικές εται
ρείες.

Τραπεζίτες επισημαίνουν ότι δεν πρό
κειται να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις 
ούτε για το 100% της προϋπολογισμέ
νης αξίας των έργων όπως στο παρελ-

θόν, ούτε θα δοθούν δάνεια με επιτοκια- 
κά ςρτθθάς της τάξης του 1 %.

«Στο παρελθόν γνωρίζαμε ότι ακόμη 
κι αν είχαμε κάνει κάποια λάθος τιμολό
γηση θα το αντισταθμίζαμε από την αύ
ξηση της αξίας π.χ. του ακινήτου. Σήμε
ρα τα πράγματα είναι πιο σφιχτά», τονίζει 
ο επικεφαλής του τομέα πιστοδοτήσεων 
μεσαίας τράπεζας.

Τόσο αυτός όσο και άλλοι συνάδελ
φοί του τονίζουν ότι οι τράπεζες θα βοη
θήσουν όσες τεχνικές εταιρείες ή εργο
λάβους αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευ
στότητας, αναχρηματοδοτώντας παλαι- 
ότερα δάνεια με παράταση του χρόνου 
αποπληρωμής. Το πακέτο των 28 δισ. ευ
ρώ βοηθά στην ευχερέστερη χρηματο
δότηση των επιχειρήσεων, συμπληρώ
νουν.

Υπογραμμίζουν όμως ότι δεν μπο
ρούν να κάνουν το ίδιο για εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης 
λόγω κακής διαχείρισης στο παρελθόν.

Ε ΙΣ Η Γ Μ Ε Ν Ε Σ

Πληθωριστι
Πιεσμένο

Του ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΑ

Σε τροχιά παραγωγής υπερκερ
δών εξακολουθούν να βρίσκο

νται οι μεγάλες ελληνικές επιχει
ρήσεις έναν χρόνο μετά το ξέσπα
σμα της χρηματοπιστωτικής κρί
σης, ωστόσο, η σημαντική επιδεί
νωση που αποτυπώνεται στα οι
κονομικά αποτελέσματα 9μήνου 
2008 των εισηγμένων εταιρειών 
δείχνει πως τα δύσκολα για του ερ- 
γαζόμενους και τους μετόχους 
των εταιρειών έρχονται με τη νέα ι 
χρονιά. c

Σύμφωνα με την Πήγασος 
ΑΧΕΠΕΥ, που επεξεργάστηκε τις Γ 
λογιστικές καταστάσεις 9μήνου ■ 
224 εισηγμένων εταιρειών, προ
κύπτει κάμψη των καθαρών κερ
δών κατά 19,4% στα επίπεδα των 
6,3 δισ. ευρώ. Σε α
πόλυτο μέγεθος τα 
κέρδη των εταιρει
ών παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα, κο
ντά στα ιστορικά υ
ψηλά των 11,3 δισ. 
ευρώ του 2007, ω
στόσο είναι σαφής 
η τάση αναστρο
φής που εκδηλώνε
ται και η οποία ανα
μένεται ότι θα γίνει 
εντονότερη στο ε
πόμενο διάστημα και όσο οι συνέ- ς 
πειες της οικονομικής πλέον ύφε- ε 
σης θα αρχίσουν να διαβρώνουν 1
την ανάπτυξη της ελληνικής οικο- ( 
νομίας. Ηδη στο τέλος Σεπτεμβρί- ι 
ου οι ζημιογόνες εταιρείες στο Χ.Α. 
προσέγγιζαν τις εκατό. ζ

Το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρί- Ε 
ου ήταν η χειρότερη περίοδος ν 
τουλάχιστον των πέντε τελευταί- ρ. 
ων χρόνων για τις εισηγμένες επι- ά\ 
χειρήσεις. Η κορύφωση της χρη- c  
ματοπιστωτικής αναταραχής με A 
την εκτίναξη του κόστους δανει- / 
σμού, το πάγωμα της χρηματοδό
τησης από τις τράπεζες, την κάθετη ; 
κάμψη της κατανάλωσης και το , 
«κραχ» εμπιστοσύνης που επι-^ 
κράτησε στην αγορά, επέδρασε ·. 
αρνητικά στις οικονομικές επιδό
σεις των επιχειρήσεων, ενώ σε 
πολλές περιπτώσεις έδωσε την α
φορμή σε αρκετούς επιχειρημα
τίες να εκμεταλλευτούν το κλίμα 
και να προχωρήσουν σε a ντεργα- , 
τικά και αντιαναπτυξιακά μέτρα ; 
(απολύσεις, διαθεσιμότητες, «πά
γωμα» παραγωγής και επενδύσε
ων).

Αξίζει να σημειωθεί πως η υπο
χώρηση της κερδοφορίας των ει
σηγμένων εταιρειών στο 9μηνο

»  Στο κόι 

ΔΕΗ, εκδί 
κλωστο- 

υφαντουι 
Κάμψη μι 

σε εμπόρι 

Βιομηχαν


