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Συντονισμένες 
διαψεύσεις για 
πρόωρες εκλογές
«Οι πολίτες δεν επιθυμούν εκλογές», δήλωσε 
η Ντάρα Μπακογιάννη > σελ. 14

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Εκβιάζει την Ε.Ε. 
για χον Ναύιιεοο 
ο Τ. Ερντογάν
Ζητά επιτάχυνση των ενταξιακών διαπραγμα
τεύσεων, με όπλο τον αγωγό > σελ. 45

Κομισιόν: -1,9% η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, θα χαθούν 3,5 εκατ. θέσεις εργασίας

Η ύφεοη γονατίζει την ΕΕ
Ελλάδα: ΑΕΠ 0,2% και ανεργία 9%
Αναθεωρείται 
ο προϋπολογισμός 
Κατεβαίνει ο πήχυς 
των παροχών
Εκτός πραγματικότητας είναι οι στό
χοι του κρατικού προϋπολογισμού 
και η κυβέρνηση προχωρά στην ανα
θεώρησή τους. Ταυτόχρονα, ψαλιδί
ζει τις προσδοκίες για παροχές εξαι- 
τίας της οικονομικής κρίσης.

Ανοίγει σήμερα 
το βιβλίο 
προσφορών για 
τα 5ετή ομόλογα
Αναλυτές στις Βρυξέλλες αμφιβάλ
λουν εάν τα επιτόκια στη δημοπρα
σία των 5ετών ομολόγων θα δια
μορφωθούν σε ανεκτά επίπεδα. X. 
Αλμούνια: Να πληρώσουν το κόστος 
των spread όσοι έχουν πρόβλημα.
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χάρτης της κρίσης εκτιμήσεις για το 2009
«Ξεχύστε 
τα σενάρια 
εξόδου από την 
Ευρωζώνη»
Σαφές μήνυμα ότι από την Ευρωζώνη 
δεν θα βγει καμία χώρα έστειλε χθες 
ο X. Αλμούνια. Τόνισε ότι η ομαλοποί- 
ηση των οικονομιών θα εξαρτηθεί α
πό το κατά πόσο θα ανοίξουν οι στρό
φιγγες του τραπεζικού δανεισμού.

Πλήγμα για 
το ευρώ 
η υποβάθμιση 
της Ισπανίας
Απώλειες για το ευρώ μετά την ανα
κοίνωση της β&Ρ ότι μειώνει την 
πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανί
ας κατά 1 βαθμίδα, επειδή η κρίση α- 
νέδειξε μια σειρά από «δομικές αδυ
ναμίες» της οικονομίας > σελ. 3 - 7

Πώς οχολιάζει την οικονομική συγκυρία ο Γουόρεν Μπάφετ

Οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε 
οικονομικό Περλ Χάρμπορ

Ο Τις μεγαλύτερες εταιρικές ζημ ίες (28 δια. στερλί
νες) στην ιστορία της Βρετανίας παρουσίασε η ΡίΒε

Η κατάσταση της οικονομίας δεν είναι τόσο άσχημη όσο στον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο ή στη μεγάλη ύφεση του '29, αλλά ωστόσο 
είναι και πάλι σοβαρή, δήλωσε ο Γ. Μπάφετ και προέβλεψε ότι 
«θα χρειαστεί χρόνος, αλλά οι ΗΠΑ θα ανακάμψουν» > σελ. 12

Στα επίπεδα του Απριλίου 2003  επέστρεφε ο Γενικός Δείκτης

Σε χαμηλό 68 μηνών 
το ελληνικό Χρηματιστήριο

Ο Από τις αρχές του έτους οι απώλειες του Γενικού 
Δείκτη φθάνουν το 7,8% και του τραπεζικού 13,4%

Πτώση 5,14% χθες για  το Χρηματιστήριο. Οι τεχνικοί αναλυτές 
ανησυχούν μήπως ξεκίνησε ένας κύκλος υποχώρησης των ημών. 
Σε αυτή την περίπτωση θεωρούν πιθανές τις 1.500 μονάδες, ενώ 
αν υπάρξει ανάκαμψη, τις 1.700 μονάδες > σελ. 7
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
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+ Ευθυμίιου του Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομ. Αρτης 
Ο ΜΗΝΑΣ: 1ος «  ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 4η

«ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ: 7.38 «ΔΥΣΗ  ΗΛΙΟΥ: 17.35 «Σελήνη  24 ημερών

φ  ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Σήμερα
κυκλοφορούν τα ΖΥΓΑ

Υπεύθυνη πολιτική I [Το βαρόμετρο της ημέρας]

Η ύφεση πέρασε το κατώφλι της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Σύμφωνα με την έκθεση της Κο

μισιόν που δημοσιοποιήθηκε χθες, ισχυρές χώρες 
όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία εισέρχο
νται σε βαθιά ύφεση.

Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν 
αποτυπώνονται απλά οι επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης, της ύφεσης (και) στην ελληνική οικονομία. 
Αποτυπώνεται η πλήρης αποτυχία της πολιτικής 
που εφάρμοσε, πέντε χρόνια τώρα, η κυβέρνηση, 
κάτι που παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς και ο 
κ. Γ. Παπαθανασίου με τη δήλωσή του πως «ό,τι 
πετύχαμε μέχρι σήμερα, δεν είναι αρκετό για να 
αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της μεγαλύτερης 
οικονομικής κρίσης που γνωρίζει η Ευρώπη τις 
τελευταίες δεκαετίες».

Από το περασμένο καλοκαίρι που πύκνωναν τα 
σημάδια της επερχόμενης οικονομικής κρίσης, η 
κυβέρνηση, με δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών, 
υποστήριζε ότι η ελληνική οικονομία είναι θωρακι
σμένη χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
είχε πραγματοποιήσει.

Αίφνης αυτή η θωράκιση αποδείχθηκε χάρτινος 
πύργος. Αποδείχθηκε ότι το δημοσιονομικό έλλειμ
μα δεν έχει μειωθεί, αντίθετα είναι πολύ πάνω από 
το 3% για τρίτο συνεχές έτος, ότι το δημόσιο χρέος 
συνεχίζει να αυξάνεται, ότι η ανταγωνιστικότητα 
είναι σε συνεχή κάθοδο, όη γενικά η δημοσιονομική 
κατάσταση έχει εκτροχιαστεί και οι επιπτώσεις της 
διεθνούς κρίσης δεν μπορούν να μετριασθούν.

Χάθηκε έτσι πολύτιμος πολιτικός χρόνος για την 
έγκαιρη λήψη έκτακτων, πρόσθετων μέτρων διόρ
θωσης της δημοσιονομικής ανισορροπίας.

Τώρα που αποκαλύφθηκαν οι επιπτώσεις της κρί
σης σε όλο τους το εύρος, η κυβέρνηση καθυστερη
μένα προχωρεί σε αναθεώρηση της πολιτικής της.

Χθες ο υπουργός Οικονομίας έστειλε σαφές μή
νυμα όη η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης 
αλλάζει, ώστε απαλλαγμένη από ωραιοποιήσεις να 
απαντά στα πραγματικά προβλήματα. «Όταν τα δε
δομένα αλλάζουν, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να 
προσαρμόζουμε ης πολιτικές μας με την απαραίτη
τη ευελιξία αλλά και με πλήρη σεβασμό σης ανάγκες 
της κοινωνίας», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. 
Παπαθανασίου. Καθώς η οικονομία βαδίζει επί ξυρού 
ακμής, ο υπουργός Οικονομίας ψαλιδίζει η ς  προσ
δοκίες που δπμιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα 
για περισσότερες παροχές.
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ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Προβλέψεις-σοκ για σχεδόν μηδενική α
νάπτυξη και εκτίναξη των ελλειμμάτων 
στην Ελλάδα, δημοσιοποίησε χθες η Κο
μισιόν. [σελ. 3]

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Η οικονομία της ευρωζώνης θα εισέλθει 
σε ύφεση φέτος για πρώτη φορά από την 
εισαγωγή του ευρώ, προέβλεψε χθες η 
Κομισιόν, [σελ. 4]

X. ΑΛΜΟΥΝΙΑ

Καμία χώρα εκτός ευρώ, διαβεβαιώνει ο 
Αλμούνια. [σελ. 5]

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ

Η Ισπανία ακολούθησε χθες το παράδειγ
μα της Ελλάδος καθώς έγινε η δεύτερη 
χώρα που είδε την πιστοληπτική της ικα
νότητα να υποβαθμίζεται από την Ε&Ρ. 
[σελ. 6]

Στον παλμό της ημέρας

«Αβατον» χθες το Κοινοβούλιο 
για τους κυβερνητικούς βουλευτές

Ο  η μ ερ ή σ ιο ς

[θα συμβούν σήμερα]

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 
68 μηνών το χρηματιστήριο, [σελ. 7]

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Πτώση 13,4% στις νέες βιομηχανικές 
παραγγελίες τον Νοέμβριο και πτώση 
τζίρου 15,4 στη βιομηχανία, [σελ. 9]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ηλεκτρονικά μπορούν να υποβάλλουν την 
εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ περίπου ένα 
εκατομμύριο επιχειρήσεις και ελεύθεροι 
επαγγελματίες. [σελ. ΙΟ]

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πώληση του πλοίου της ΠΑΣΙΦΑΗ έχουν 
δρομολογήσει οι μινωικές. [σελ. 11]

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Κορυφαίοι υπουργοί επιχειρούν να κλεί- 
σουν τη συζήτηση για εκλογές, [σελ. 14]

ΒΟΥΛΗ
Αποχή επέλεξε η κυβέρνηση στη συζήτη
ση για την Προανακριτική. [σελ. 35]

ΠΑΣΟΚ
Σύμφωνο εμπιστοσύνης για έξοδο από την 
κρίση, προτείνει ο Γ. Παπανδρέου. [σελ. 
36]

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Νέο έντυπο άδειας οδήγησης εκδίδεται 
από χθες. [σελ. 37]

ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης για 
την επιβολή προστίμου στις εταιρείες που 
δεν τεκμηριώνουν τις ενδοομιλικές συ
ναλλαγές. [σελ. 38]

ΓΑΖΑ

Άρχισαν οι«δωρεές» των Αράβων για την 
ανοικοδόμηση της Γάζας, [σελ. 44]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[11 :00 ] Συνεργασία του Κ. 
Καραμανλή με τον υπουργό 
Δικαιοσύνης Ν. Δένδια. 
[12 :00] Συνεργασία του πρω
θυπουργού με τον υπουργό 
Τουρ ιστ ικής Α νάπτυξης Κ. 
Μαρκόπουλο.
[1 4 :0 0 ]  Συνεργασία του Κ. 
Καραμανλή με τον κοινοβου
λευτικό εκπρόσωπο Π. Πανα- 
γιωτόπουλο.
[10 :00 ] Ο υπουργός Παιδείας 
Άρης Σπηλιωτόπουλος θα συ
ναντηθεί με τον προκάτοχό 
του, Ευριπίδη Στυλιανίδη.

ΔΙΕΘΝΗ
Ιαπωνία
[0 7 :00 ] Δημοσιοποίηση στοι
χείων Δεκεμβρίου για το κλίμα 

• καταναλω τικής εμπ ιστοσύ
νης.

Ιταλία
[11:00] Δημοσιοποίηση στοι
χείων Νοεμβρίου για τις βιο
μηχαν ικές παραγγελ ίες και 
πωλήσεις.

Βρετανία
[11:30] Δημοσιοποίηση στοι
χείων Δεκεμβρίου γιατις τιμές 
καταναλωτού.

Γερμανία
[12 :00 ] Δημοσιοποίηση της 
έκθεσης του Ινστιτούτου ΖΕ W  
για το οικονομικό κλίμα στις 
ΗΠΑ καθώς και για τις τρέχου
σες οικονομικές συνθήκες.

ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΣ

Μουσική
[22 :30 ] Η Φωτεινή 
Παπαδόδημα και η πα
ρέα της παρουσιάζουν 
ένα πλούσιο σε ήχους 
και χρώματα πρόγραμ
μα με τραγούδια Brel, 
Waits, Jobim, Amadou 
et Mariam  («Bacaro», 
Σοφοκλέους 1, τηλ. 
210- 3211882).

[2 3 :0 0 ] To garage ροκ 
τρίο «Lipstick traces» 
σε δικές του συνθέσεις 
(«After Dark», Διδότου 
31 &  Ιπποκράτους).
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ΣΗΜΕΡΑ
Λ ίγ ες  νεφώσεις 
τοπικά αυξημέ
νες στη βόρεια 
κα ι κεντρική Ελ
λάδα, το Α ιγα ίο  
και την Κρήτη.
Στη δυτική Ελ
λάδα νεφώσεις 
με βροχές και 
κατα ιγ ίδες από 
το απόγευμα. Α 
νεμοι στο Α ιγα ίο 
νότιοι μέτριοι.
ΑΤΤΙΚΗ 
Α ρα ιές  νεφώ
σεις που βαθμι
α ία θα αυξηθούν. Οι άνεμοι 
θα πνέουν ασθενείς και από 
το απόγευμα νότιοι μέτριοι.
Η θερμοκρασία από 7-15 βαθ
μούς Κελσίου.

Ε Υ Ρ Ω Π Η  Χ ιόν ια  στα 
βόρεια  και βορειοα
νατολικά. Νεφώσεις 
στα βορειοδυτικά και 
κεντρικά. Βροχές στα 
κεντρικά και νότια. 
Ηλ ιος με νεφώσεις 
στα νοτιοδυτικά.

•0̂ -η°ο··>^Γ3^-ιο0ο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λ ίγες νεφώσεις πρόσκαιρα το
πικά αυξημένες. Ανεμοι ασθε
νείς. Η θερμοκρασία θα κυμαν
θ ε ί από 4-13 βαθμούς Κελσίου.
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| ί  ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1
Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφ ώ 
σεις με βροχές και καταιγίδες. Στην 
υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές.

Αμστερνταμ 0°/4°
Βερολίνο 2°/4°
Βιέννη 3°/6°
Βουδαπέστη 1°/7°
Βουκουρέστι -1°/6°
Βρυξέλλες 1°/4°
Ελσίνκι -1°/0°
Λισαβόνα 6°/8°
Λονδίνο 2°/6°
Μαδρίτη -4°/4°
Μόσχα -11%6°
Παρίσι -1°/5°
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http://www.imerisia.gr
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΥΦΕΣΗ
Μετά την ψυχρολουσία από την Κομισιόν, με προβλέψεις για σχεδόν μηδενική ανάπτυξη τη διετία 2009 -  2010, 
δημοσιονομικό εκτροχιασμό και αύξηση της ανεργίας, η κυβέρνηση αφήνει ανοικτό ενδεχόμενο την αναθεώρηση 

του προϋπολογισμού, με όχημα το επικαιροποιημένο ΠΣΑ, που υποβάλλεται στην Κομισιόν την ερχόμενη εβδομάδα.

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 3,7%, ΑΝΕΡΓΙΑ 9% ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ 0,2% ΦΕΤΟΣ

Αναθεωρείται ο προϋπολογισμός, 
«ψαλίδι» στις προσδοκίες για παροχές

Στοιχεία

Ο Η επιδείνωση 
στην ευρωζώνη
και τη ΝΑ Ευρώπη, 
σε συνδυασμό με 
την αύξηση του κό
στους ανά μονάδα 
εργασίας με ρυθμό 
υψηλότερο του ευ
ρωπαϊκού μέσου 
όρου θα έχουν αρ
νητικό αντίκτυπο 
στις εξαγωγές.

Ο Εφόσον επιβε
βαιωθούν οι εκτι
μήσεις της Κομισιόν 
για την ανεργία φέ
τος και το 2009, 
πρακτικά σημαίνει 
ότι το 2009 θα 
έχουμε στην Ελλά
δα περίπου 70.000 
ανέργους περισσό
τερους από πέρσι.

Ο Το εμπορικό έλ
λειμμα αναμένεται 
να συρρικνωθεί φέ
τος στο 16,9% του 
ΑΕΠ, από 18,1% 
πέρσι και να αυξη
θεί περαιτέρω στο 
17,2% το 2010.

Ο Οριακά βελτιω
μένο αλλά υψηλό 
αναμένεται και το 
έλλειμμα στο ισοζύ
γιο πληρωμών. 
Προβλέπεται στο 
12,8% του ΑΕΠ 
φέτος, από 13,4% 
πέρσι και εκ νέου 
αύξηση στο 13,2% 
το 2010.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ Π Α  ΕΛΛΑΔΑ

Ετήσια ποσοστιαία αύξηση 

2007 2008 2009 2010
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 4,5 4,0 2,9 0,2 0,7
Ιδιωτική κατανάλωση 4,8 3,0 2,4 0,7 0,7
Δημόσια κατανάλωση 0,0 7,7 2,8 2,4 2,3
Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 9,2 4,9 -0,5 -2,8 -0,1

Εξαγωγές 10,9 3,1 3,7 -1,5 0,8
Εισαγωγές 9,7 6,7 -0,2 -0,9 1,1
Απασχόληση 2,1 1,3 0,8 -0,1 0,2
Ανεργία 8,9 8,3 8,3 9,0 9,4
Κόστος ανά μονάδα εργασίας (σύνολο οικονομίας) -13 6,3 5,4 6,4 5,8
Πραγματικό κόστος ανά μονάδα εργασίας -4,4 3,3 U 3,2 3,0
Αποπληθωριστής ΑΕΠ 3,2 2,9 4,2 3,1 2,7
Εναρμονισμένος πληθωρισμός 3,3 3,0 4,2 2',5 2,7
Εμπορικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) -16,8 -18,7 -18,1 -16,9 -17,2
Ελλειμμα ισοζυγίου πληρωμών (% ΑΕΠ) -11,4 -14,0 -13,4 -12,8 - 13,2
Ελλειμμα Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -2,8 -3,5 -3,4 -3,7 -4,2
Κυκλικά προσαρμοσμένο έλλειμμα (% ΑΕΠ) -3,8 -4,8 -4,7 -3,9 -3,7
Διαρθρωτικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) -4,3 -4,6 -5,0 -4,7 -3,7

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 95,9 94,8 94,0 96,2 98,4

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΑΡΓΟΥ ΔΑΡΑΤΟΥ

Λ ιετία σχεδόν μηδενικής ανάπτυ
ξης, με ελλείμματα άνω του 
3,5% που αυξάνουντον κίνδυνο 

της επιτήρησης, άνοδο του χρέους και 
της ανεργίας προβλέπει η Κομισιόν για 
την Ελλάδα σας ενδιάμεσες εκτιμήσεις 
που δημοσιοποίησε χθες. Μετά την 
ψυχρολουσία η κυβέρνηση «ξαναγρά
φει» τον προϋπολογισμό, υποστηρίζει 
δια στόματος του υπουργού Οικονομίας 
ότι δεν ωραιοποιεί την κατάσταση και 
χαμηλώνει τον πήχυ των προσδοκιών 
για παροχές, κάνοντας λόγο για στοχευ- 
μένες μόνο ενισχύσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Ε. 
Αντώναρος απέφυγε χθες να δεσμευτεί 
για την τήρηση του προϋπολογισμού, 
αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο 
«προσαρμογών» και επισημαίνοντας 
ότι όλες οι χώρες, όπως και η Ελλάδα, 
κάνουν διαρκώς «με συνέπεια τις απα
ραίτητες προσαρμογές με την απαραί
τητη κοινωνική ευαισθησία».

Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Παπα
θανασίου είχε χθες κρίσιμες συναντή
σεις με τον επίτροπο κ. X. Αλμούνια και 
τον επικεφαλής του ΕυΓθ{*τσιιρ κ. Ζ. Κ. 
Γιούνγκερ. Το επικαιροποιημένο Πρό
γραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
που κατατίθεται την ερχόμενη εβδομά
δα στην Κομισιόν βρέθηκε στο επίκεντρο 
των συζητήσεων που είχε χθες ο κ. 
Παπαθανασίου με τους κ.κ. Αλμούνια 
και Γιούνγκερ, με τον υπουργό να υπο
στηρίζει πως με τις πολιτικές που θα 
ακολουθηθούν, τα τελικά αποτελέσματα 
για την οικονομία θα είναι καλύτερα 
από όσο εκτιμά η Επιτροπή.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ »  Ο υ
πουργός τόνισε πως η κυβέρνηση δεν 
ωραιοποιεί την κατάσταση, χαμήλωσε 
τον πήχυ των προσδοκιών για παροχές, 
κάνοντας λόγο για στοχευμένες ενισχύ
σεις ενώ παραδέχθηκε πως η οικονομία 
θα αντιμετωπίσει προβλήματα κυρίως 
λόγω του υψηλού χρέους και του ελλείμ
ματος ανταγωνιστικότητας.

Δεσμεύτηκε δε ότι θα είναι σε στενή 
συνεργασία με την Κομισιόν ώστε να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα δημοσιο
νομικά μεγέθη και να  στηριχθεί η 
πραγματική οικονομία και οι οικονομι
κά ασθενέστεροι, ενώ σημείωσε πως

«όταν τα δεδομένα αλλάζουν, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναπροσαρμόζουμε 
τις πολιτικές με ευελιξία αλλά και σε
βασμό τις κοινωνικές ανάγκες».

Η Κομισιόν προβλέπει:
Ο Καθίζηση στον ρυθμό ανάπτυξης 

μόλις στο 0,2% φέτος, από 2,9% πέρσι 
και εκημά πως θα παραμείνει αναιμικός 
στο 0,7% και το 2010, υποβοηθούμενη 
κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, καθώς 
θα επηρεαστεί σημανπκά από τη διεθνή 
κρίση.

Ο Ανακόπτεται η πτωτική πορεία 
της ανεργίας. Φέτος αναμένεται αύξηση 
της ανεργίας στο 9%, από 8,3% πέρσι 
και περαιτέρω αύξηση στο 9,4% το 2010. 
Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις 
της Κομισιόν για την ανεργία φέτος και 
το 2009, πρακτικά σημαίνει ότι το 2009 
θα έχουμε στην Ελλάδα περίπου 70.000 
ανέργους περισσότερους από πέρσι.

© Κόλαφος είναι οι προβλέψεις για 
το έλλειμμα. Εκτιμάται στο 3,4% του 
ΑΕΠ πέρσι, από 3,5%το 2007 με αύξηση 
στο 3,7% το 2009 και στο 4,2% το 2010, 
εάν δεν αλλάξει η ακολουθούμενη πο
λιτική και παύσει η επίδραση των one 
-  off μέτρων. Οικονομικοί παρατηρητές 
επισημαίνουν πάντως ότι υπάρχει μία

αντίφαση μεταξύ της πρόβλεψης για 
ρυθμό ανάπτυξης 0,2% και έλλειμμα 
3,7%, καθώς εκτιμούν πως για να υπάρ
χει μία λογική συνοχή στα νούμερα 
αυτά τα ελλείμματα θα έπρεπε να είναι 
τουλάχιστον 5% - 7%.

© Ο περιορισμός των χορηγήσεων, 
υπό το βάρος ίης αβεβαιότητας σπς δι
εθνείς αγορές, θα βάλει φρένο στην ι
διωτική κατανάλωση φέτος, ενώ ανα
μένεται περαιτέρω συρρίκνωση των ε
πενδύσεων. Μεγάλη επιβράδυνση ανα
μένεται στον ρυθμό αύξησης της ιδιωτι
κής κατανάλωσης στο 0,7% φέτος, από 
2,4% πέρσι και στο 0,7% το 2010. Σε 
αρνητικό έδαφος θα κινηθούν οι ακα
θάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, 
που θα μειωθούν 2,8% φέτος, από πτώση 
0,5% πέρσι, και θα υποχωρήσουν περαι
τέρω κατά 0,1% το 2010. Υψηλοί, αλλά 
επιβραδυνόμενοι, αναμένονται οι ρυθ
μοί αύξησης στη δημόσια κατανάλωση, 
στο 2,4% φέτος, από 2,8% πέρσι, και στο 
2,3% το 2010.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ »  Η Κομισιόν προσανα
τολίζεται σε μία μορφή επιτήρησης αλά 
καρτ για τις χώρες -  μέλη της ευρωζώ
νης που παρουσιάζουν ελλείμματα άνω

του 3% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα θα στείλει 
το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Στα
θερότητας και Ανάπτυξης στην Κομι
σιόν την ερχόμενη εβδομάδα και η Ε
πιτροπή αναμένεται να εξετάσει τα 
προγράμματα στη συνεδρίαση της στις 
18 Φεβρουάριου, ώστε να αποφανθεί 
ποια από αυτά οδηγούν σε υπερβολικά 
ελλείμματα. Για τις χώρες αυτές θα 
συντάξει εισηγήσεις περί υπερβολικών 
ελλειμμάτων, που θα υποβάλει στο Eco/ 
Fin της 10ης Μαρτίου. Οι αποφάσεις 
αναμένεται να είναι πολιτικές και δεν 
είναι από τώρα βέβαιο ότι θα οδηγήσουν 
σε επιτήρηση λαμβανομένου υπόψη του 
μεγάλου αριθμού χωρών που έχουν 
υπερβολικά ελλείμματα φέτος και 
πέρσι το 2009.

Τις επόμενες μέρες «κλειδώνει» το 
ελληνικό ΠΣΑ, που το πιθανότερο είναι 
να περιέχει τελικά δύο και όχι τρία σε
νάρια, τα οποία θα προσδιοριστούν α
νάλογα με την εκιίμηση του οικονομικού 
επιτελείου για το βαθμό επιτυχίας του 
σχεδίου των 28 δισ. ευρώ για τις τράπε
ζες. Το βασικό σενάριο αναμένεται να 
προβλέπει ανάπτυξη πέριξ του 2%, που 
θεωρείται σχεδόν ανέφικτος, ενώ το 
εναλλακτικό 1% -1,5%.
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Η ύφεση γονατίζει την οικονομία της Ευρώπης - θα χαθούν 3,5 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Ανάπτυξη -1,9% και ανεργία 9,3% 
για την Ευρωζώνη το 2009

»  Πρόβλεψη για συρρίκνωση 
ίου ΑΕΠ στις 11 από τις 16 

χώρες της Ευρωζώνης φέτος, 

στη χειρότερη χρηματο
οικονομική κρίση μεταπολεμικά

ΤΗΣ ΛΑΛΕΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ
σέθεσε χθες τις δικές της 
«πινελιές» στον καμβά των 

«μαύρων» προβλέψεω ν για  την 
ευρωπαϊκή οικονομία, εκτιμώντας 
ότι το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
των «27» θα συρρικνωθεί φέτος 
κατά 1,8%. Βαθιά ύφεση «βλέπουν» 
φέτος οι Βρυξέλλες και για την οι
κονομία της Ευρωζώνης -για πρώτη 
φορά από την εισαγωγή του ενιαίου 
νομίσματος δέκα χρόνια πριν- με 
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης -1,9%. 
Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο η 
Κομισιόν ευελπιστούσε -ακόμα- ότι 
η Ευρωζώνη θα απέφευγε την ύφε
ση και προέβλεπε ισχνό ρυθμό ανά
πτυξης 0,1%.

Η ραγδαία επιδείνωση των οι
κονομικών συνθηκών, όμως, στο 
τέλος του έτους, υποχρέωσε τον 
αρμόδιο επίτροπο Χοακίν Αλμούνια 
να παραδεχθεί ότι «οι προοπτικές 
είναι δυσοίωνες... Για το 2009 προ
βλέπουμε συρρίκνωση του ΑΕΠ σε 
11 από τις 16 χώρες της Ευρωζώ
νης».

Το μεγαλύτερο πλήγμα εκτιμά- 
ται ότι θα δεχθεί η Ιρλανδία -ο πάλαι 
ποτέ «κελτικός τίγρης» (πρόβλεψη 
για συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 5%), 
ακολουθούμενη από τη μεγαλύτερη 
οικονομία της περιοχής, τη Γερμα- 
νία (-2,3%), την Ιταλία και την Ισπα
νία (-2%), το Βέλγιο (-1,9%) και τη 
Γαλλία (1,8%). Η συρρίκνωση της 
οικονομίας θα επιδράσει αρνητικά 
στην απασχόληση με αποτέλεσμα 
την απώλεια 3,5 εκατομμυρίων θέ
σεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση με συνέπεια την αύξηση του 
ποσοστού των ανέργων από 7,5% το 
2008 στο 9,3% φέτος και σε διψήφιο 
αριθμό (10,2%) το 2010.

ΕΚΤ »  Στο ίδιο μήκος κύματος κι
νήθηκε και ο πρόεδρος της Ευρω
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν- 
Κλοντ Τρισέ, ο οποίος σε ομιλία του 
στο Παρίσι έκανε λόγο για «πολύ 
δύσκολο 2009», ενώ την προηγού
μενη εβδομάδα (όταν μείωσε τα ε
πιτόκια του ευρώ στο 2%) είχε πα
ραδεχθεί ότι οι οικονομικές προο
πτικές της Ευρωζώνης είναι «σημα
ντικά χειρότερες» σε σχέση με τις 
εκτιμήσεις της Φρανκφούρτης ένα

ϋ ϋ ΐ % ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ 
2008 2009 2010

Αψιοσιονομικό έλλειμμα % τον ΑΕΠ 
2008 2009 2010

Ευρωζώνη 0,9 -1,9 0,40 -1,7 -4 -4,4

Ε.Ε των 27 1*0 -1,8 0,5 -2,0 -4,4 -4,8

1  ~] Βέλγιο +1,3 -1,9 +0,3 -0,9 -3,0 -4,3
' Βουλγαρία 6,4 1,8 2,5 3,2 2,0 2,0

^ 3 Τσεχία 4,2 1,7 2,3 -1*2 -2,5 -2,3

Δανία -0,6 -1,0 0,6 3,1 -0,3 -1,5

Γερμανία 1,3 -2,3 0,7 -0,1 -2,9 -4,2
___

Εσθονία -2,4 -4,7 1.2 -2,0 -3,2 -3,2

1 Η Ιρλανδία -2,0 -5,0 0,0 -6,3 -11,0 -13,0

Ελλάδα 2,9 0,2 0,7 -3,4 -3,7 -4,2

ΕΞ Ξ Ισπανία 1,2 -2,0 -0,2 -3,4 -6,2 -5,7

I I Γαλλία 0,7 -1,8 0,4 -3,2 -5,4 -5,0

1 Ιταλία * -0,6 -2,0 0,3 -2,9 -2,7 -2,4

Κύπρος 3,6 1,1 2,0 1,0 -0,6 -1,0

— ! Λετονία -2,3 -6,9 -2,4 -3,5 -6,3 -7,4

ΐ Γ ΐ Λιθουανία 3,4 -4,0 -2,6 -2,9 -3,0 -3,4

, Λουξεμβούργο 1,0 -0,9 1*4 3,0 0,4 -1,4

Ουγγαρία 0,9 -1,6 1,0 -3,3 -2,8 -3,0

1 Μάλτα 2,1 0,7 1*3 -3,5 -2,6 -2,5

; Ολλανδία 1.9 -2,0 0,2 1,1 -1,4 -2,7

£ 3 Αυστρία υ -1,2 0,6 -0,6 -3,0 -3,6

Πολωνία 5,0 2,0 2,4 -2,5 -3,6 -3,5
1"·'"

Πορτογαλία 0,2 -1,6 -0,2 -2,2 -4,6 -4,4
|ο Ρουμανία 7,8 1,8 2,5 -5,2 -7,5 -7,9

;^ ϋ Β  Σλοβενία 4,0 0,6 2,3 -0,9 -3,2 -2,6

ϊ ΐϋ ? !  Σλοβακία 7,1 2,7 3,1 -2,2 -2,8 -3,6

3 — Φινλανδία 1*5 -1,2 1*2 4,5 2,0 0,5

Σουηδία 0,5 -1,4 1*2 2,3 -Ε3 -1,4

§ 11 1 Βρετανία 0,7 -2,8 0,2 -4,6 -8,8 -9,6

χρόνο πριν. Δεδομένου ότι η Κομι
σιόν θεωρεί ότι ο πληθωρισμός στην 
Ευρωζώνη θα παραμείνει κάτω από 
το όριο 2% της ΕΚΤ για τη σταθερό
τητα των τιμών τόσο φέτος όσο και 
το 2010 (μέση πρόβλεψη 1 % και 1,8% 
αντίστοιχα), η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα φαίνεται να έχει περιθώρια 
να προχωρήσει σε περαιτέρω χαλά
ρωση της νομισματικής πολιτικής.

Ο κ. Αλμούνια, μάλιστα, είπε 
ότι αν και είναι πιθανό να καταγρα- 
φούν ακόμα και μειώσεις τιμών σε 
ορισμένες χώρες τους επόμενους 
μήνες, δεν θεωρεί ότι υφίσταται 
κίνδυνος γενικευμένου αποπληθω
ρισμού.

ΑΝΑΚΑΜ ΨΗ ΤΟ 2010 Σύμφωνα 
πάντα με την Επιτροπή, η Ευρωζώνη 
θα επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης το 2010 (+0,4%). Εκτίμη
ση που βασίζεται στην «υπόθεση 
εργασίας» ότι τα μέτρα δημοσιονο
μικής και νομισματικής πολιτικής 
που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις θα 
αμβλύνουν την ύφεση φέτος και θα 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις 
για ανάκαμψη το επόμενο έτος, α
φού προβλέπεται η οικονομία θα 
«πιάσει πάτο» το πρώτο τρίμηνο και 
θα αρχίσει να ανακάμπτει προς το 
τέλος του 2009.

Ο κ. Αλμούνια υπολογίζει ότι η 
συνολική δημοσιονομική στήριξη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας ανέρ
χεται στο 4% του ΑΕΠ, ποσοστό που 
περιλαμβάνει όχι μόνο τα δημοσιο
νομικά «πακέτα» των κυβερνήσεων, 
αλλά και τους λεγάμενους «αυτόμα
τους σταθεροποιητές» που τίθενται 
σε λειτουργία σε περιόδους οικονο
μικής επιβράδυνσης (όπως π.χ. τα 
επιδόματα ανεργίας)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ο ίδιος σχολίασε ότι 
είναι ακόμα νωρίς να υπολογιστεί 
ο αντίκτυπος των «πακέτων», αλλά 
χαρακτήρισε την απάντηση της 
Ευρώπης στην κρίση ως «επαρκή 
και ισορροπημένη», προσθέτοντας 
ότι «βασική προτεραιότητα είναι να 
λειτουργήσουν τα μέτρα ώστε να 
βελτιώσουν τη ροή των πιστώσεων 
σε λογικές τιμές και να τονώσουν 
τις επενδύσεις και την ιδιωτική 
κατανάλωση».

Συνεπεί α της επεκτατικής δημο
σιονομικής πολιτικής, βέβαια, η 
Κομισιόν προβλέπει υπέρβαση του 
ορίου 3% για τα ελλείμματα στην 
Ευρωζώνη, με το σχετικό μέγεθος 
να διαμορφώνεται στο 4% φέτος 
(από 1,7% το 2008) και να διογκώ
νεται περαιτέρω στο 4,4% το 2010. 
Αλλά αυτό είναι πρόβλημα του μέλ
λοντος...
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Γιατί δεν πρόκειται να 
διαλυθεί η Ευρωζώνη

TOY WOLFGANG MUNCHAU

Τι θα συνέβαινε εάν μία 
χώρα-μέλος της ευρωζώ
νης αδυνατούσε να εξυπη
ρετήσει το χρέος της; 
Κοντά στα 10α γενέθλια 
της ευρωζώνης, η ερώτηση 
αυτή είναι η πιο συχνά 
υποβαλλόμενη. Η πιθανό
τητα μίας χρεοκοπίας 
είναι μικρή αλλά ξεκάθα
ρα βαίνει αυξανόμενη. Η 
απόφαση της Standard & 
Poor’s να υποβαθμίσει την 
πιστοληπτική ικανότητα 
της Ελλάδας και της Ισπα
νία και να θέσει στον προ
θάλαμο της υποβάθμισης 
την Ιρλανδία, τράνταξε 
τους επενδυτές. Εάν η 
κρίση μάς δίδαξε ένα 
πράγμα, είναι να λαμβά
νουμε mo σοβαρά υπόψη 
τους διακριτούς κινδύ
νους. Πριν απαντήσω στην 
ερώτηση, είναι καλύτερο 
να σκεφτούμε τι δεν θα 
συνέβαινε. Καταρχήν η 
ευρωζώνη δεν θα διαλυό
ταν. Μία κυβέρνηση έτοι
μη να χρεοκοπήσει θα 
ήταντρελή να φύγει από 
την ευρωζώνη. Θα σήμαι- 
νε, όχι σε συνδυασμό με 
την κρίση στο χρέος, θα 
έπρεπε να αντιμετωπίσει 
συναλλαγματική και τρα
πεζική κρίση. Οι πελάτες 
τωντραπεζών απλώς θα 
έστελναν τα ευρώ τους σε 
μία ξένη τράπεζα για να 
αποφύγουν την επιβολή 
μετατροπής τους σε ένα 
νέο εγχώριο νόμισμα.

ΔΙΑΛΥΣΗ Επομένως εάν 
μία χρεοκοπία ήταν να 
συμβεί, θα συνέβαινε μέσα 
στην ευρωζώνη που θα 
παρέμενε ανέπαφη. Εάν 
το εξετάσει κανείς προσε
κτικά, είναι αρκετά δύσκο
λο, ακόμη και στη θεωρία, 
να σκεφτεί μία συγκυρία 
στην οποία η ευρωζώνη θα 
διαλυόταν. Μία θεωρητική 
πιθανότητα θα ήταν η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα να προκαλέσει 
μαζικό πληθωρισμό, υπο
κινώντας τη Γερμανία να 
φύγει αηδιασμένη, όχι 
ακριβώς το πιθανότερο 
σενάριο, αυτή τη στιγμή.

Επομένως μένουμε κολ
λημένοι με την ευρωζώνη 
για τα καλά και τα χειρότε
ρα. Εάν συμβεί μία χρεο
κοπία, οι κεντρικές τράπε
ζες και οι κυβερνήσεις της 
ευρωζώνης θα αναγκάζο
νταν να συντονίσουν τις 
πολιτικές τους είτε τους 
άρεσε είτε όχι. Θεσμικά, το 
σύστημα του ευρώ, που 
περιλαμβάνει την Ευρω
παϊκή Κεντρική Τ ράπεζα 
και τις εθνικές κεντρικές 
τράπεζες, δεν επιτρέπεται 
να δώσει νόμιμη προσφο
ρά, δηλαδή να «αγοράσει» 
νέο κυβερνητικό χρέος ή 
να επιχορηγήσει διευκο
λύνσεις για να καλυφθούν 
υποχρεώσεις. Όμως η 
ΕΚΤ επιτρέπεται να αγο- 
ράσειχρέος στις δευτερο
γενείς αγορές. Γ ια κάτι 
τέτοιο το μόνο που θα χρει
αζόταν θα ήταν μία απόφα
ση από το διοικητικό συμ
βούλιο της ΕΚΤ.

ΔΙΑΣΩΣΗ » Τιμπορείνα 
πει κανείς για ένα δημοσι
ονομικό σχέδιο διάσωσης 
από άλλα κράτη-μέλη; 
Υποψιάζομαι πως οι 
κυβερνήσεις που δεν θα 
αντιμετώπιζαν χρεοκοπία 
θα ήταν αρχικά διατακτι
κές. Πολλές από αυτές 
είχαν δυσκολία να «που
λήσουν» στους ψηφοφό
ρους τους αυστηρές πολιτι
κές και ενδεχομένως να 
μην καταφέρουν να πετύ- 
χουν κυβερνητική πλειο- 
ψηφία για την προώθηση 
των σχεδίων διάσωσης. 
Ορισμένοι δεν θα αμφέ
βαλλαν πως ένα σχέδιο 
διάσωσης ενέχει και ηθικό 
κίνδυνο. Όμως οι κυβερ
νήσεις θα ανακάλυπταν 
σύντομα ότι και το να πουν 
όχι δεν επρόκειτο να δου
λέψει επίσης. Πίσω στον 
πραγματικό κόσμο, οι 
κυβερνήσεις θα έπρεπε να 
συνεκημήσουν τον κίνδυ
νο της εξάπλωσης. Για 
παράδειγμα, η χρεοκοπία 
μίας μικρής χώρας θα μπο
ρούσε να φέρει την κατα
στροφή στην αγορά των 
Credit Default Swaps, και 
θα μπορούσαν ακόμη και 
να καταστρέφουν οικονο-

μικούς οργανισμούς σε 
άλλες χώρες της ευρωζώ
νης. Μία χρεοκοπία θα 
μπορούσε επίσης να πυρο
δοτήσει αυξήσεις πανικού 
σης αποδόσεις ομολόγων 
και αλλού, που θα μπορού
σε να μετατρέψει την απει
λή της εξάπλωσης σε μία 
αυτοεπιβεβαιούμενη προ
φητεία. Εάν αντιμετώπιζαν 
αυτή την πιο ρεαλιστική 
κατάσταση, οι κυβερνή
σεις υποψιάζομαι πως θα 
αντιδρούσαν με τρόπο ανά
λογο εκείνου που ακολού
θησαν μετά την κατάρρευ
ση της Lehman Brothers. 
Θα ακολουθούσαν ομιλίες 
για δημοσιονομική πει
θαρχία και έκτακτη σύσκε
ψη σας Βρυξέλλες όπου το 
Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο μαζί με την Ευρω
παϊκή Ενωση θα συμφω
νούσαν σε ένα πακέτο 
μέτρων για τη σταθεροποί
ηση του χρεοκοπημένου. Η 
χρεοκοπημένη χώρα θα 
έπρεπε να αποδεχθεί 
αυστηρό πρόγραμμα, 
ακόμη και την προσωρινή 
απώλεια της άσκησης της 
δημοσιονομικής πολιτικής 
της, για να διασφαλίσει ότι 
το δάνειο θα αποπληρωθεί 
και να μειώσει τον ηθικό 
κίνδυνο. Με άλλα λόγια οι 
Ευρωπαίοι θα διέσωζαν 
έναν από την ομάδα τους, 
αλλά δεν θα ήταν ευχάρι
στη διαδικασία για κανέ- 
ναν, ιδίως για τον χρεοκο
πημένο.

ΘΕΤΙΚΑ SPREAD Σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
ένα σχέδιο διάσωσης που 
θα καταρτιστεί υπό προϋ
ποθέσεις, σε συνδυασμό με 
θετικά spread θα μπορού
σε ακόμη να είναι και μια 
υγιής εξέλιξη για την 
ευρωζώνη. T ova αποδί
δεις, χονδρικά, την ίδια 
αξία στα ελληνικά και τα 
γερμανικά ομόλογα, που 
έκαναν οι αγορές την 
τελευταία δεκαετία, ποτέ 
δεν φαινόταν λογικό. Εάν 
αυτή η κατάσταση επιτρε
πόταν να συνεχιστεί, θα 
είχε προκαλέσει σοβαρές 
δυσκολίες για την ευρω
ζώνη στην πορεία.

»  0 υπουργός Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου με τον Ευρωπαίο επίτροπο Χοακίν Αλμούνια.
0 τελευταίος έκανε λόγο για την ανάγκη να ανοίξουν οι στρόφιγγες της χρηματοδότη
σης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά

Δηλώσεις του επιτρόπου Χοακίν Αλμούνια

Καμιά χώρα 
δεν θα φύγει από 
τη ζώνη του ευρώ
» « θ α  χάσει το στοίχημα όποιος 

στοιχηματίσει στην έξοδο της Ελλάδας 

από την Ευρωζώνη», επισημαίνει σε 
report ο διεθνής οίκος Goldman Sachs, 

διαφεύδοντας τις «Κασσάνδρες».

Φ ρένο στις Κασσάνδρες που «προ
βλέπουν» την έξοδο της Ελλάδος, 
αλλά και άλλων αδύναμων χω 

ρών από την ζώνη του ευρώ, 
προσπάθησε να βάλει χθες η 
Ευρωπαϊκή Ενωση, μέσω του 
κ. Α λμούνια, ενώ  στο ίδιο 
μήκος κύματος κινείται και η 
έκθεση του διεθνούς οίκου 
Goldman Sachs.

Ο X. Αλμούνια σημειώνει 
πως πρέπει άμεσα να ανοίξουν 
οι στρόφιγγες χρηματοδότη
σης προς επ ιχειρήσεις και 
νοικοκυριά και τονίζει όσο πιο 
γρήγορα γίνει αυτό τόσο πιο 
άμεση θα είναι η ομαλοποίηση 
των αγορών.

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ » Ο  κ. Αλμούνια 
δεν «βλέπει» κανένα υψηλό κίνδυνο (με 
βάση το μετριοπαθές σενάριο των δημοσι
ονομικών προβλέψεων που επέλεξε χθες 
η Κομισιόν) γ ια  μία στάση πληρωμών 
(χρεοκοπία) κάποιας χώρας της Ευρωζώ
νης. Ο επίτροπος των Βρυξελλών ήταν 
σαφέστατος στις δηλώσεις του, τονίζοντας 
πως «δεν πιστεύω σης Κασσάνδρες που 
προβλέπουντην «έκρηξη» της Ευρωζώνης, 
ούτε και στην έξοδο κάποιας χώρας από 
αυτή κά η  που κανένα κοινοηκό κείμενο

δεν προβλέπει». Επίσης διευκρίνισε όη το 
Σύμφωνο Σταθερότητας δεν περιλαμβάνει 
κάποιο σχέδιο «διάσωσης» μιας χώρας 
που οδηγείται στη χρεοκοπία. Ο κ. Αλμού
νια καλεί η ς  χώρες της Ευρωπαϊκής Ενω
σης να προχωρήσουν σε πιστωηκή επέκτα
ση, σημειώνοντας όη οι κοινοηκές χώρες 
θα πρέπει να ανοίξουν η ς  πιστώσεις τους 
(μέσω τωντραπεζών τους) σης επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά το ταχύτερο δυνατόν. 
Από αυτή την κίνηση, τόνισε ο κ. Αλμούνια 
θα εξαοτηθεί σε μεγάλο βαθμό, η γρήγορη 

ή αργή ομαλοποίηση των οικο
νομιών τους.

GOLDMAN SACHS IIGoldman 
Sachs σημειώνει, σε report 
προς τους πελάτες της, πως το 
καταστροφικό σενάριο αποχώ
ρησης της Ελλάδας αλλά και 
οποιοσδήποτε άλλης αδύναμης 
χώρας από το ευρώ, δεν έχει 
καμία πιθανότητα και όποιος 
στοιχηματίζει σε αυτό, στο τέ
λος θα χάσει. Χαρακτηριστικά 
σημειώνει πως «το σπάσιμο του 
ευρώ αποτελεί ίσως το μεγαλύ
τερο θέμα των αγορών σήμερα 
με την αγορά να στοιχηματίζει 

με πιθανότητες 25%-30%, πως μία χώρα 
μπορεί να δει την πόρτα της εξόδου από 
την ΟΝΕ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, 
όμως... το στοίχημα αυτό θα το χάσει».

Στην έκθεσή του ο διεθνής οίκος επι
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετές ενδεί
ξεις όη οι δημοσιονομικά αδύναμες χώρες- 
μέλη του ευρώ έχουν χάσει την ανταγωνι- 
στικότητά τους εντός της ΟΝΕ. Και γι' 
αυτόν τον λόγο, καταλήγει, δεν υπάρχει 
περίπτωση να «σπάσει» το ευρώ.

«Η αγορά
στοιχηματίζει 

με πιθανότητες 

25%-30%, πως μία 

χώρα μπορεί να δει 

την πόρτα της εξόδου 

από την ΟΝΕ μέχρι 

τις 31 Δεκεμβρίου 

2010, όμως... 

το στοίχημα αυτό 

θα το χάσει»
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Η Ευρώπη σε πιστοληπτικό συναγερμό

.Στο «μικροσκόπιο» της ε&Ρ έχει 
μπει και η Ιρλανδία 
(βαθμολογία ΑΑΑ) καθώς 
ο πάλαι ποτέ «κέλτικος τίγρης» 
έγινε η πρώτη οικονομία της 
Ευρωζώνης που εισήλθε 
σε ύφεση, με την ανώμαλη 
προσγείωση της αγοράς 
ακινήτων της να έχει τ . ι .  ;
ανοίξει «μαύρη τρύπα» - - -  
στα δημοσιο
νομικά της. λ

Στον προθάλαμο της 
υποβάθμισης βρίσκεται 
η Πορτογαλία 
(με τρέχουσα 
βαθμολογία ΑΑ-), 
καθώς η Θ&Ρ έχει ήδη 
εκπέμψει σήμα κινδύνου 
για το υψηλό δημόσιο 
χρέος της και τις ,-  
δημοσιονομικές 
ανισορροπίες.

V  ίνΓΦ |νλανδί</ I Χώρες στον προθάλαμο 
της υποβάθμισης 
(αβΜίΛπώΙι)

Χώρες που 
υποβαθμίστηκαν

Χώρες που δέχθηκαν 
προειδοποίηση για 
μελλοντική υποβάθμιση

Χώρες των οποίων η 
L3Q  πιστοληπτική αξιολόγηση 

επιβεβαιώθηκε πρόσφατα

Η Ισπανία χθες ακολούθησε 
το παράδειγμα Της Ελλάδας:
Εχασε το... «άριστα δέκα» όσον αφορά 
την πιστοληπτική αξιολόγηση (ΑΑΑ) 
και υποχώρησε στη βαθμίδα ΑΑ+ 
εξαιτίας της επιδεινούμενης δημο
σιονομικής της θέσης και των 
«διαρθρωτικών αδυναμιών» 
της οικονομίας της.

Η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα 
που άνοιξε τον κύκλο των 

υποβαθμίσεων στην Ευρωζώνη 
την περασμένη εβδομάδα. 

Λίγες ημέρες αφότου την είχε 
θέσει σε πιστοληπτική 

επιτήρηση, η S&P μείωσε 
την αξιολόγησή της 

σε Α- (από Α  προηγουμένως), 
πέντε βαθμίδες κάτω από την 
ανώτερη βαθμολογία ΑΑΑ  και 

* στο ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο 
ώστε να δέχεται ελληνικά 

ί  ομόλογα ως ενέχυρο
η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα.

Δεύτερο πλήγμα οε χώρα της Ευρωζώνης μετά την Ελλάδα

Η 8&Ρ υποβάθμισε 
και την Ισπανία

Δηλώσεις του Γ. Προβόπουλου

«Τα επιτόκια του 
ευρώ είναι ήδη οε 
χαμηλά επίπεδα»

»  «Η διεθνής κρίση ανέδειξε 

σειρά από διαρθρωτικές 

αδυναμίες της ισπανικής 

οικονομίας» σημειώνει ο οίκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ / Financial Times
TOY VICTOR MALLET ________

Σ ε υποβάθμιση της πτστοληπη- 
κής ικανότητας της Ισπανίας 
προχώρησε χθες ο δτεθνής 

οίκος αξιολόγησης Standard και 
Poor’s λόγω της επιδείνωσης των 
δημοσιονομικώνμεγεθώντηςχώρας. 
Η S&P χαμήλωσε τον πήχη για την 
τηστοληπττκή ικανότητα της Ισπανίας 
σε «ΑΑ+» από «ΑΑΑ», ετησημαίνο- 
ντας ότι η διεθνής οικονομική κρίση 
έχει φέρει στο προσκήνιο μία σειρά 
από «διαρθρωτικές αδυναμίες» της 
ισπανικής οικονομίας οι οποίες δεν 
συνάδουν με την ανώτατη αξιολόγηση 
πιστοληπηκής ικανότητας.

Στην συνοδευτική ανακοίνωσή 
της, η S&P εκτιμά ότι η υποβάθμιση 
αντανακλά την πεποίθηση ότι «τα 
δημοσιονομικά μεγέθη θα υποστούν 
πιέσεις από την αναμενόμενη επιδεί
νωση των προοπτικών ανάπτυξης της 
ισπανικής οικονομίας και όητα μέτρα 
που θαληφθούν ενδέχεται να αποδει- 
χθούν ανεπαρκή για την αποτελεσμα
τική ανημετώπιση των οικονομικών 
και δημοσιονομικών προκλήσεων

που θα προκόψουν».
Ως χώρα-μέλος της Ευρωζώνης, 

η Ισπανία δεν έχει αυτόνομη νομισμα
τική και συναλλαγματική πολιτική. 
Παρά το γεγονός ότι η ιδιότητα του 
μέλους της Ευρωζώνης έχει μέχρι 
στιγμής θωρακίσει την ισπανική οι
κονομία από συναλλαγματικές κρί
σεις, ηΞ&Ρ υποστηρίζει ότι «συνεπά
γεται μεγαλύτερες ευθύνες σε επίπε
δο μικροοικονομικής και δημοσιονο
μικής πολιτικής».

ΔΑΠΑΝΕΣ »  Η κυβέρνηση της Ισπα
νίας έχει ανακοινώσει ένα «βαρύ» 
πρόγραμμα δημοσίων δαπανών για 

• την ανημετώπιση της παρατεταμένης 
ύφεσης. Ως εκ τούτου, η Μαδρίτη 
προβλέπει όη το δημοσιονομικό έλ
λειμμα φέτος θα ανέλθει στο 5,8% του 
ΑΕΠ. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή το έλλειμμα θα 
ανέλθει στο 6,2%του ΑΕΠ, ενώ η Ξ&Ρ 
εκημά όη θα εκτοξευθεί στο 6,6%.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ι
σπανίας, Πέδρο Σόλμπες, ήταν προ
φανές όη ανέμενε την υποβάθμιση σε 
συνέντευξή του που δημοσιεήθηκε 
στην ισπανική εφημερίδα ΕΙΤώίβ, ό
που δήλωνε όη η οικονομία της χώ
ρας είχε αποσπάσει την ανώτατη 
βαθμολογία «ΑΑΑ» μόλις στα τέλη 
του 2004 και όη μία ενδεχόμενη υπο- 
βάθμισήτηςαπότη Ξ&Ρ θα μετέτρεπε 
την πιστοληππκή αξιολόγησή της από 
«εξαιρετική σε πολύ υψηλή».

Ο κ. Σόλμπες παραδέχθηκε στην 
συνέντευξη που παραχώρησε όη η 
Ισπανία εξάντλησε όλα τα δημοσιο
νομικά πολεμοφόδιά της, καθώς και 
όη παρέβη το Σύμφωνο Σταθερότητας 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα 
με το οποίο το έλλειμμα δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ.

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ Σε συνέ
ντευξή του που μεταδόθηκε μέσω 
ραδιόφωνου και τηλεοράσεως, ο κ. 
Θαπατέρο δήλωσε όη θα πραγματο
ποιήσει νέα σύσκεψη με η ς  διοική
σεις των εμπορικών τραπεζών εντός 
του μήνα, όπου θα ζητήσει την παρο
χή περαιτέρω πιστώσεων για την α
ναζωογόνηση της αγοράς.

Μετά την υποβάθμιση της ισπα
νικής οικονομίας, η β&Ρ ανακοίνω
σε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου 
όη οι χώρες της Ευρωζώνης, όπως 
η Ισπανία και η Ελλάδα, υφίστανται 
μεγαλύτερες πιέσεις να προχωρή
σουν σε περικοπές των αμοιβών στον 
δημόσιο τομέα προκετμένου να κα
ταστούν περισσότερο ανταγωνιση- 
κές απένανη σε χώρες οι οποίες δεν 
έχουν υιοθετήσει το ενιαίο ευρωπα
ϊκό νόμισμα, όπως η Βρετανία. Αυτό 
γίνεται γιατί οι κακές οικονομικές 
ειδήσεις, οι οποίες είθισται να δημι
ουργούν πρόβλημα στην ισοπμία της 
στερλίνας, καθιστούν περισσότερο 
ανταγωνιστικές π ς  εξαγωγές της 
Βρετανίας.

»  Περιορισμένα ία  περιθώ

ρια για επιθετική μείωση του 
κόστους χρήματος στην 
Ευρωζώνη, σύμφωνα 

με τον διοικητή της ΤτΕ

Τα επιτόκια είναι ήδη σε χα
μηλά επίπεδα, τόνισε σε 
σ υ ν έν τευ ξ ή  του στο 

Bloomberg ο Ελληνας κεντρικός 
τραπεζίτης κ. Γ. Προβόπουλος χα
ρακτηρίζοντας λανθασμένες π ς  
προσδοκίεςτων αγορών για μείωση 
του βασικού επιτοκίου του ευρώ 
κατά 1% ή και πλέον. Τόσο ο κ. 
Προβόπουλος όσο και ο επικεφαλής 
της ΕΚΤ κ. Ζαν Κλονι Τρισέ έχουν 
καταστήσει σαφές όη η νομισματική 
πολιτική της Ευρώπης είναι διαφο
ρετική από εκείνη της Fed και της 
Κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας.

Ο κ. Προβόπουλος επανέλαβε 
επίσης την εκτίμηση της ΕΚΤ όη 
στο τέλος του2009 ή αρχέςτου 2010 
η ευρωπαϊκή οικονομία θα αρχίσει 
να ανακάμπτει, στηριζόμενη στα 
χαμηλά επίπεδα του κόστους δα
νεισμού, το φθηνότερο πετρέλαιο 
και π ς  αυξημένες κρατικές δαπά
νες. Ο κ. Προβόπουλος δεν απέ
κλεισε μείωση του κόστους του 
χρήματος στην ευρωζώνη κατά α
κόμα 50 μονάδες βάσης, (στο 1,5%), 
ωστόσο είπε όπ οι πιθανότητες είναι

Δ ιπλό χτύπημα δέχθηκε χθες 
το ευρώ τόσο από την Κομι

σιόν όσο και από τη Standard & 
Poor’s, με αποτέλεσμα να υποχω
ρήσει κατά 1,2% ένανη του δολα
ρίου, στα 1,3144 δολ. και κατά 1,6% 
ένανη του γεν, στα 118,73 γεν. Το 
ενιαίο νόμισμα δέχθηκε πιέσεις 
ύστερα από την είδηση πως ύστερα 
από την Ελλάδα, ο οίκος Standard 
& Poor’s αναθεώρησε χθες πτωπ- 
κά και την πισΓοληΐΓπκή αξιολόγη
ση της Ισπανίας, ενώ εκφράζονται 
φόβοι πως θα ακολουθήσουν και η 
Ιρλανδία και Πορτογαλία, για π ς 
οποίες έχει αποστείλει «προειδο
ποιητικό σήμα».

Παράλληλα, άκρως απογοητευ-

περιορισμένες. Η Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα, θα τροποποιήσει 
την πολιτική της μόνο σε περίπτω
ση που η οικονομία επιδεινωθεί 
περισσότερο σε σχέση με π ς  υφι
στάμενες εκπμήσεις, υπογράμμισε 
ο επικεφαλής της ΤτΕ και μέλος του 
ΔΣτης ΕΚΤ. Δεν απέκλεισε επίσης, 
νέες μειώσεις σπς προβλέψεις για 
τον πληθωρισμό με δεδομένες π ς 
υπάρχουσες συνθήκες.

ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ «Τα επιτόκια 
είναι ήδη σε πολύ χαμηλά επίπεδα 
έπειτα από μειώσεις συνολικά 225 
μονάδων βάσης από τον Οκτώβριο» 
τόνισε ο κ. Προβόπουλος. Ο ίδιος 
άφησε να εννοηθεί όπ πλέον οι ε
νέργειες της ΕΚΤ θα γίνονται με 
μικρά και σταθερά βήματα. Αυτό 
φάνηκε και από τη δήλωση του ε
πικεφαλής της ΕΚΤ κ. Ζαν Κλοντ 
Τρισέ ο οποίος μετά την τελευταία 
μείωση κατά 50 μονάδες βάοης, την 
περασμένη Πέμπτη, είχε δηλώσει 
όπ από τον Μάρπο και μετά θα εξε
ταστεί νέα μείωση.

Αν και θα μπορούσαμε να δού
με αρνητικό πληθωρισμό σε ορισμέ
νες περιοχές της ευρωζώνης για 
σύντομες περιόδους προς τα μέσα 
της χρονιάς, είναι ξεκάθαρο πως 
δεν αναμένουμε αποπληθωρισμό, 
σημείωσε ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αναφέροντας παράλ
ληλα πως αναμένει αύξηση του 
πληθωρισμού μετά το καλοκαίρι.

ηκή για π ς  προοπτικές της ευρω
παϊκής οικονομίας ήταν και η ενδι
άμεση έκθεσητης Κομισιόν, η οποία 
δημοσιοποιήθηκε χθες και έκανε 
λόγο για συρρίκνωση του ΑΕΠ της 
Ευρωζώνηςκατά 1,9%·το2009, στην 
πρώτη ύφεση της ΙΟεττας.

Παρά τα άσχημα νέα για το ευ
ρώ, υπήρξαν και λιγότερο ελκυοπ- 
κά νομίσματα για τους επενδυτές. 
Ενανη της στερλίνας, το ευρώ ενι- 
σχύθηκε κατά 0,8%, εν μέσω των 
ακόμηχειρότερωνπροοπτικώντης 
βρετανικής οικονομίας, αλλά εξαι- 
τίας των ανησυχιών πως ούτε το 
δεύτερο πακέτο του Λονδίνου για 
την τόνωση των τραπεζών θα απο- 
δειχθεί αποτελεσματικό.
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Υποχώρησε στα 1,3144 δολ. και στα 118,73 γεν

Διπλό πλήγμα για το ευρώ 
από Κομισιόν και S&P
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Σε μαζικές πωληαεις οδήγηααν τα νέα από Βρυξέλλες

Αρνητικό ρεκόρ 5,5 ετών στο ΧΑ
»  Αντίστοιχα αρνητική 

ήταν η εικόνα και στην Ευρώπη, 
όπου πρωταγωνίστησαν 

στην πτώση οι τράπεζες

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

Στο χαμηλότερο επίπεδο  των 
τελευταίων 68 μηνών έκλεισε 
χθες το Χρηματιστήριο, ως ά

μεση επίδραση των κακών ειδήσεων 
για την Ελληνική Οικονομία από τις 
Βρυξέλλες. Τόσο το 2009 όσο και το 
2010 αναμένεται αξιοσημείωτη επιβά
ρυνση στα βασικά μακροοικονομικά 
μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας. 
Αντίστοιχη, όμως, είναι η εικόνα και 
για τα λοιπά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 
με πρωτοστατούντα κλάδο τις τράπεζες 
αφού αυτές σηκώνουν ήδη το βάρος 
της αρνητικής ανάπτυξης των οικονο
μιών της ευρωζώνης και θα εξαναγκα
στούν σε περαιτέρω προβλέψεις αλλά 
και σε συρρίκνωση των λειτουργικών 
εργασιώντους. Είναι χαρακτηριστικές 
οι χθεσινές χρηματιστηριακές απώλει
ες για RBS, Barclay’s, HSBC, Deutsche 
Bank κ.ά.

Είναι πολύ πιθανόν για το Ελληνι
κό Χρηματιστήριο, να θεωρηθεί πως 
ξεκίνησε νέος κύκλος υποχώρησης 
των τιμών. Σε αυτήν την περίπτωση 
ενδέχεται να υπάρξουν ακόμη χαμη
λότερα επίπεδα τιμών που προσδιορί-

Η πορεία του Τραπεζικού Δείκτη
σε μονάδες 1 |

ζονται κοντά στις 1.500 μονάδες, λένε 
τεχνικοί αναλυτές. Ωστόσο, δεν απο
κλείεται ο Γενικός Δείκτης να κατα
φέρει να επιτύχει μία έστω και μερική 
ανάκαμψη από τα τρέχοντα επίπεδα 
κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει το 
δείκτη στις 1.700 μονάδες εκ νέου.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πολλές μετοχές παρου
σίασαν αξιοσημείωτη πτώση όχι τόσο 
επειδή δέχτηκαν επιθετικές πωλήσεις 
-που σε κάποιες περιπτώσεις συνέβη 
και με το παραπάνω- αλλά επειδή οι 
αγοραστές απούσιαζαν πλήρως από τη 
χρηματιστηριακή αγορά.

Στα 121 εκατομμύρια ευρώ διαμορ
φώθηκαν οι συναλλαγές εκ των οποί
ων τα πακέτα πλησίαζαν τα 10 εκατομ
μύρια ευρώ.

Ο Γ ενικός Δ είκτης αλλά και ο

τραπεζικός βρέθηκαν στα χαμηλότερα 
επίπεδα από εκείνα της 24ης Απριλίου 
του 2003.

Από τις αρχές του έτους οι απώλει
ες του Γενικού Δείκτη είναι της τάξεως 
του 7,8% και του τραπεζικού της τάξης 
του 13,4%.

Στο χαμηλό ημέρας ολοκλήρωσαν 
τη συνεδρίαση οι Alpha Bank, Αγρο
τική, Εθνική, Ταχυδρομικό Ταμιευτή
ριο. Επίσης σημαντικές απώλειες υ
πήρξαν για τα Ελληνικά Πετρέλαια, 
και τον Τιτάνα, όμως αυτή τη φορά 
ούτε οι μετοχές των ΔΕΗ, OTE και 
ΟΠΑΠ κατάφεραν να αντισταθμίσουν 
την εικόνα αφού και αυτές πλήττονται 
πλέον από τα προβλήματα που δείχνει 
πως θα αντιμετωπίσει, με βάση τις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
η ελληνική οικονομία.

Πιέσεις στις 
μετοχές

Ο  Στο χαμηλό 
ημέρας ολοκλή
ρωσαν τη 
συνεδρίαση 
οι Alpha Bank; 
Αγροτική, Εθνική, 
Ταχυδρομικό Ταμι
ευτήριο. Επίσης 
σημαντικές απώ
λειες υπήρξαν 
για τα Ελληνικά 
Πετρέλαια και 
τον Τιτάνα.

Ο  Αυτή τη φορά
ούτε οι μετοχές 
των ΔΕΗ, OTE και 
ΟΠΑΠ κατάφεραν 
να αντισταθμίσουν 
την εικόνα αφού 
και αυτές πλήττο
νται πλέον από τα 
προβλήματα που 
δείχνει πως θα 
αντιμετωπίσει, με 
βάση τις προβλέ
ψεις της Ε.Ε., 
η Ελληνική 
Οικονομία.

Κέρδη παρουσίασε από τον FTSE 
20 μόνον η μετοχή της ΒΙΟΧΑΛΚΟ ενώ 
με πρόσημο θετικό τερμάτισε η Coca- 
Cola.

Μπορεί ο Γ ενικός Δείκτης να έκλει
σε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευ
ταίων 68 μηνών, όμως υπήρξαν μετοχές 
-κυρίως στον κλάδο των τραπεζών- που 
κατέγραψαν πολύ πιο αρνητικά ρεκόρ 
ενώ για ορισμένες υπήρξαν αρνητικά 
ιστορικά ρεκόρ.

ΔΙΑΚΥΜ ΑΝΣΗ Ο Γενικός Δείκτης 
που ξεκίνησε ανοδικά και έφθασε στις 
1.760,67 μονάδες κατέληξε στις 1.659,10 
κλείνοντας τελικώς στις 1.660,04 μο
νάδες με απώλειες 5,14%.

Στις 190 ανήλθαν οι μετοχές που 
είχαν απώλειες ενώ 33 ήταν οι μετοχές 
που έκλεισαν ανοδικά.

Το γεγονός ότι χθες δεν λειτούργη
σε η Wall Street αφήνει ουσιαστικά και 
σήμερα την Ευρώπη να διαμορφώσει 
μόνη της την τάση - τουλάχιστον για τις 
πρωινές ώρες.

Είναι απολύτως βέβαιο πως αν και 
θα υπάρξουν, όπως εκτιμάται, κάποιες 
τεχνικές αντιδράσεις στις αγορές, η 
ουσία, που είναι η δύσκολη έως εξαι
ρετικά δύσκολη κατάσταση των ευρω
παϊκών οικονομιών, ουδόλως μετα
βάλλεται. Ετσι, σε ένα μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα δεν θα πρέπει να αναμένονται 
θετικά στοιχεία για τις ευρωπαϊκές α
γορές αλλά ούτε και για το Ελληνικό 
Χρηματιστήριο.

um μ in m ni m i πιιίι i ni m 11111111111111111111111111 μ 11 hi 111111 π 111111 μ m MiHiuiH mu mu i mi i un i un i it i ni i mil mu i min ni 111 η μ imi i mu mm nuil mn mm mi 11II11 mi m i hi m i mm mm m iimimmii

X. Αλμούνια: Η Ε.Ε. δεν αγοράζει κρατικά ομόλογα

Αυλαία για την έκδοοη των πενταετών ομολόγων

»  Όπως διαπίστωσε ο επίτροπος 
Χοακίν Αλμούνια, οι χώρες που 
δεν έχουν καταφέρει να εξυγιά- 

■υν τα προηγούμενα χρόνια τα 
τσιονομικά τους θα πρέπει 

•ιρώσουν τώρα αυξημένα

»  Ανοίγει σήμερα το 
βιβλίο προσφορών για 
την κοινοπρακτική έκδοση 

αξίας 3 - 5 δισ. ευρώ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΡΑΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Α νοίγει σήμερα, εκτός απρο
όπτου, το βιβλίο προσφορών 
για την κοινοπρακτική έκ

δοση πενταετώ ν ομολόγω ν του 
Δημοσίου, αξίας μεταξύ των 3 - 5 δισ. 
ευρώ, με το Δημόσιο να ζητά ψήφο 
εμπιστοσύνης από τους επενδυτές, 
μία μέρα μετά τις προβλέψεις-σοκ 
της Κομισιόν για σχεδόν μηδενική 
ανάπτυξη και δημοσιονομικό εκτρο- 
χιασμό.Οικονομικοί παρατηρητές 
στις Βρυξέλλες αμφιβάλλουν για το 
εάν η Ελλάδα καταφέρει να χρημα
τοδοτήσει με ανεκτού ύψους εΓ ~ό- 
κια τα πενταετή ομόλογα που .. Λ-

δει, ή αν θα είναι η πρώτη χώρα της 
Ευρωζώνης που θα δεχθεί «επίθε
ση», με την επιβολή ασύμφορων ε
πιτοκίων από τις διεθνείς αγορές, 
με στόχο, μεταξύ άλλων, τη δοκιμα
σία του βαθμού αλληλεγγύης μεταξύ 
των χωρών της Ευρωζώνης.

Την ίδια ώρα, ο επίτροπος κ. 
Χοακίν Αλμούνια απέκλεισε κάθε 
ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα να λειτουργήσει ως «σω
σίβιο» για τις χώρες που αντιμετω
πίζουν πρόβλημα, δηλαδή να αγο
ράζει τα ομόλογα από τη χώρα που 
έχει το πρόβλημα.

Ιδιαίτερα καυστικός εμφανίστη
κε και για την κατακόρυφη αύξηση 
στο κόστος δανεισμού τους που α
ντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες, με 
προεξέχουσα την Ελλάδα, η οποία 
αποτυπώνεται στο ράλι που κάνουν 
οι διαφορές (spread) στα επιτόκια 
δανεισμού τους σε σχέση με τα γερ
μανικά. Ό πως διαπίστωσε ο κ. Αλ
μούνια, οι χώ ρες που δεν έχουν

καταφέρει να εξυγιάνουν τα προη
γούμενα χρόνια τα δημοσιονομικά 
τους θα πρέπει να πληρώσουν τώρα 
αυξημένα spread, σημειώνοντας, 
πάντως, πως η Επιτροπή δεν γνω 
ρίζει ακόμη τον ακριβή αριθμό των 
χωρών που θα αντιμετωπίσουν τέ
τοιο πρόβλημα.

ΕΥΡΩ-ΟΜΟΛΟΓΑ »  Ο κ. Αλμούνια 
αναφέρθηκε εμμέσως στην πιθανό
τητα έκδοσης ευρω-ομολόγων από 
τις χώρες που αντιμετωπίζουν πρό
βλημα στην άνετη εξυπηρέτηση του 
χρέους τους, σημειώνοντας πως 
στην Ένωση συζητούνται διάφορα 
σενάρια συνεργασίας μεταξύ των 
χωρών για να αντιμετωπίσουν από 
κοινού τη διαχείριση του χρέους 
τους.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι αυτή, 
δηλαδή η ιδέα να ενώσουν τα χρέη 
τους σε ένα κοινό ζητώντας εγγυή
σεις από τγ> εσωτερικό της κάθε 
χώρας, εί μία από τις πολλές

σκέψεις που κυκλοφορούν σήμερα 
στους κόλπους της Ένωσης.

SPREAD >» Χθες το spread στα πε
νταετή ομόλογα εξακολούθησε να 
κινείται στην περιοχή του 3%, ενώ 
στη ζώνη του 2,5% παρέμεινε το 
spread στα δεκαετή ομόλογα. Ση
μαντική αύξηση σημείωσε το spread 
στα τριετή ομόλογα, που έφτασε 
ενδοσυνεδριακά το 2,80%, από 
2,30% προχθές, αν και στη συνέχεια 
υποχώρησε πέριξ του 2,66%.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν 
ότι η άνοδος στα τριετή συνδέεται 
με την προσδοκία της αγοράς ότι η 
επόμενη κοινοπρακηκή έκδοση του 
Δημοσίου, μετά την πενταετία, μπο
ρεί να είναι για τριετή ομόλογα. Το 
Δημόσιο καλείται να δανειστεί 
τουλάχιστον 42 δισεκατομμύρια 
ευρώ φέτος, για να εκτελεστεί ομα
λά ο προϋπολογισμός, εκ των οποί
ων τα 12 -15 δισεκατομμύρια ευρώ 
στο πρώτο τρίμηνο του έτους.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ

Συμφωνία 
με τη Βουλγαρία 
για την παροχή 
φυσικού αερίου

Σε συμφωνία κατέληξαν η ΔΕΠΑ 
και η Bulgargas, η κρατική εται
ρεία αερίου της Βουλγαρίας, για 
την τροφοδοσία της γειτονικής 
χώρας με φυσικό αέριο από την 
Ελλάδα μέχρι να ομαλοποιηθεί η 
ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία. 
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο 
Ανάπτυξης, χθες το απόγευμα, άρ
χισε η ροή του αερίου από την Ελ
λάδα στη Βουλγαρία.
Τη συμφωνία υπέγραφαν χθες το 
μεσημέρι ο πρόεδρος και διευθΰ- 
νων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Μάκης 
Παπαγεωργίου και ο διευθυνων 
σύμβουλος της Bulgargas Ντμίτρι 
Γκογκόφ, ο οποίος ήλθε στην Αθή
να, ως επικεφαλής της βουλγαρι
κής αντιπροσωπίας για τις τελικές 
διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΠΑ.
Η συμφωνία προβλέπει την παρο
χή ως και 2,5 εκατ. κ.μ. αερίου την 
ημέρα, με την προϋπόθεση ότι η 
ΔΕΠΑ διαθέτει τις ποσότητες αυ
τές και εφόσον δεν απειλείται η ο
μαλή τροφοδοσία της εγχώριας α
γοράς, ανέφεραν έγκυρες πηγές. 
Το αέριο που θα εξάγει η Ελλάδα 
στη Βουλγαρία θα προέρχεται από 
τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθού- 
σας, η οποία θα ανεφοδιαστεί στις 
21 Ιανουάριου με νέο φορτίο υγρο
ποιημένου αέριου της British Gas. 
Για χθες, πρώτη ημέρα εφαρμογής 
της συμφωνίας, αναμενόταν να δι
οχετευτεί στη Βουλγαρία ποσότη
τα της τάξης του 1 εκατ. κ.μ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ »  Οι ανάγκες της 
ελληνικής αγοράς υπολογίζεται ό
τι θα κυμανθούν γύρω στα 9-9,5 ε
κατ. κ.μ. αερίου ημερησίως, κα
θώς η ΔΕΗ φαίνεται να περιορίζει 
την κατανάλωσή της σε 5-5,5 εκατ. 
κ.μ. αερίου/ημέρα, μετά τη διακο
πή της λειτουργίας της μονάδας 
στο Κερατσίνι. Τις προηγούμενες 
ημέρες η ΔΕΗ είχε ανεβάσει την 
κατανάλωση γύρω στα 7-7,5 εκατ. 
κ.μ. αερίου, καθώς σύμφωνα με ο
ρισμένες πληροφορίες έκανε εξα
γωγές ηλεκτρισμού στην Ιταλία.
Ας σημειωθεί ότι για να επιτευχθεί 
η παροχή αερίου στη Βουλγαρία 
χρειάστηκε να γίνει τεχνική ανα
στροφή της ροής του αγωγού, δε
δομένου ότι ως σήμερα ο αγωγός 
χρησιμοποιείτο με κατεύθυνση 
προς Ελλάδα.
Οσο για το ρωσικό αέριο, θα χρει
αστεί γύρω στις 4-5 ημέρες τουλά
χιστον για να φθάσει στη χώρα 
μας, από την ώρα που θα ξεκινήσει 
η ροή από τη Ρωσία προς το ου
κρανικό σύστημα.

ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΠΙΟΥ

Οι σύμβουλοι που θα επιλεγούν θα προτείνουν τις πιθανές λύσεις «για τον τρόπο που θα γίνει η μετατροπή 
των αεροδρομίων σε πόλους τοπικής ανάπτυξης», ώστε η κυβέρνηση να αποφασίσει αν τελικά θα προχωρή
σουν σε συμβάσεις παραχώρησης ή σε συμπράξεις δημοσίων και ιδιωτικών κεφαλαίων (ΣΔΙΤ).

Τ Α  Σ Ε Ν Α Ρ Ι Α  Π Ο Υ Ε Ξ Ε Τ Α Ζ Ε Ι  Η Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η  - ΕΝ ΤΟ Ν Ο  Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ ΙΚ Ο  Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Ν

Σε ιδιώτες 4 αεροδρόμια 
με συμβάσεις παραχώρησης

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ

Τέσσερα βασικά σενάρια για την 
είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων 
στα 40 περιφερειακά αεροδρό

μια της χώρας μας θα εξετάσουν οι 
σύμβουλοι της κυβέρνησης που ανα
μένεται να επιλεγούν τις επόμενες η
μέρες από το υπουργείο Μεταφορών. 
Στόχος είναι η σύνταξη μίας μελέτης 
που θα διερευνήσει τις δυνατότητες 
ανάπτυξης κάθε αεροδρομίου με βάση 
την επιβατική κίνηση αλλά και τις τε
χνικές προδιαγραφές, όπως η ανάπτυ
ξη του κάθε αεροδρομίου μέσω εκμε
τάλλευσης οικοπέδων που βρίσκονται 
παράπλευρα των αεροδρομίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Θεσ
σαλονίκη, το Ηράκλειο, η Κρήτη (είτε 
Χανιά είτε το νέο αεροδρόμιο στο 
Καστέλι) και η Ρόδος είναι από τα αε
ροδρόμια που παρουσιάζουν αυξημέ
νη επιβατική κίνηση και θα έχουν την 
δυνατότητα να αναπτυχθούν με συμ
βάσεις παραχώρησης όπως ακριβώς 
ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών να 
αυξήσουν ακόμα περισσότερο την επι
βατική κίνηση και τα έσοδά τους.

ΣΕΝΑΡΙΑ »  Ο σύμβουλος ή οι σύμβου
λοι που θα επιλεγούν θα προτείνουν 
τις πιθανές λύσεις για την αξιοποίηση 
του κάθε αεροδρομίου και συγκεκρι
μένα «για τον τρόπο που θα γίνει η 
μετατροπή-των αεροδρομίων σε πό
λους τοπικής ανάπτυξης», ώστε η κυ
βέρνηση να αποφασίσει αν τελικά θα 
προχωρήσουν σε συμβάσεις παραχώ
ρησης ή σε συμπράξεις δημοσίων και 
ιδιωτικών κεφαλαίων (ΣΔΙΤ).

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν 
ήδη συνταχθεί τα πιθανά σενάρια που 
μπορεί να υιοθετήσει η ελληνική κυ
βέρνηση είναι:

Ο  Ο διαχωρισμός των αεροδρομί
ων σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση 
τους. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται 
να δοθούν σε επενδυτές πέντε ξεχω
ριστά πακέτα. Το πρώτο είναι η Θεσ
σαλονίκη, το δεύτερο είναι η Βόρεια 
Ελλάδα Αλεξανδρούπολη - Καβάλα - 
Μυτιλήνη), το τρίτο τα Ιόνια νησιά 
Ζάκυνθος - Κεφαλλήνιά - Κέρκυρα), 
το τέταρτο τα Δωδεκάνησα (Ρόδο - Κω 
- Κάρπαθο) και το πέμπτο η Κρήτη 
(Ηράκλειο - Χανιά).

Ο  Ο διαχω'" σμός να γίνει ανάλογα 
με το μέγεθος υ αεροδρομίου. Εδώ

Τράπεζες, κατα
σκευαστικές 
εταιρείες, διεθνή 
funds και operators 
έχουν προσεγγίσει 
την ηγεσία του 
υπουργείου Μετα
φορών ζητώντας 
να συμμετέχουν σε 
οποιαδήποτε διαδι
κασία ανάπτυξης 
κυρίως των 10 με
γάλων ελληνικών 
αεροδρομίων.

Τα κίνητρα 
για τους 

επενδυτές
Ο  Στελέχη του
υπουργείου Μετα
φορών δηλώνουν 
αισιόδοξα για την 
έκβαση της προσπά
θειας προσέλκυσης 
ιδιωτικών κεφαλαί
ων καθώς:

Ο  Πρώτον, η επέν
δυση είναι μονοπώ
λιο.

Ο  Δεύτερον, υπάρ
χει έκρηξη της αε
ροπορικής κίνησης 
και απαιτείται διπλα
σιασμός της χωρητι
κότητας των αερο
δρομίων.

Ο  Τρίτον, μέσω των 
αεροδρομίων αυξά
νονται πρόσθετες 
υπηρεσίες (όπως 
ενοικιάσεις αυτοκι
νήτων ή ξενοδοχεί
ων και γενικότερα 
σειρά υπηρεσιών 
που βρίσκονται σε 
ανάπτυξη).

προτείνοντατέσσερα πακέτα. Το πρώ
το είναι η Θεσσαλονίκη, το δεύτερο το 
Ηράκλειο, το τρίτο η Ρόδος και το τέ
ταρτο όλα τα άλλα αεροδρόμια μαζί.

Ο  Ανάλογα με την εποχικότητα 
που παρουσιάζουν. Συγκεκριμένα η 
Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη, η 
Καβάλα, τα Χανιά, και το Ηράκλειο 
έχουν αυξημένη κίνηση όλο τον χρό
νο. Εποχική κίνηση παρουσιάζουν η 
Ρόδος, η Ζάκυνθος, η Κεφαλλονιά, η 
Κέρκυρα, η Κω και η Μυτιλήνη.

© Ανάλογα με τα έσοδα.
Πάντως, όπως ήταν ήδη αναμενό

μενο τα αεροδρόμια που έχουν ήδη 
προκαλέσει το ενδιαφέρον ιδιωτών 
είναι αυτά που παρουσιάζουν και τη 
μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Πρό
κειται για τα εξής: Αερολιμένας «Μα
κεδονία» της Θεσσαλονίκης, Ηρακλεί- 
ου Κρήτης, Χανίων, Σαντορίνης, 
Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Ρόδου, Κω, 
Χίου και Ζακύνθου.

Στόχος της κυβέρνησης πάντως 
είναι να αναλάβουν οι ιδιώτες τον 
εκσυγχρονισμό των αεροδρομίων και 
την εκμετάλλευσή τους για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, στο μοντέλο του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Ελευ
θέριος Βενιζέλος), όπως και άλλων 
ευρωπαϊκών αεροδρομίων, τα οποία 
είναι πολυμετοχικά, καθώς σε αυτά 
συμμετέχουν ηΤοπική Αυτοδιοίκηση, 
τράπεζες ή άλλου είδους ιδιωτικά 
κεφάλαια.

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ »  Πόλος έλξης ξένων 
αλλά και ελληνικών ιδιωηκών κεφα- 

, λαίων έχουν ήδη γίνει ορισμένα από 
' τα αεροδρόμια της χώρας μας. Τράπε- 
ζες, κατασκευαστικές εταιρείες, διε
θνή f i s  και operators έχουν προ- 
σεγγ,. . ι  την ηγεσία του υπουργείου

Μεταφορών ζητώντας να συμμετέχουν 
σε οποιαδήποτε διαδικασία ανάπτυξης 
κυρίως των 10 μεγάλων ελληνικών 
αεροδρομίων.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουρ
γείου Μεταφορών, funds από την 
Αυστραλία και την Αμερική αλλά και 
ισπανικές κατασκευαστικές εταιρεί
ες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
επενδύσεις σε αεροδρόμια της χώρας 
που παρουσιάζουν αυξημένη επιβα
τική κίνηση, ενώ παράλληλα έχουν 
περιορισμένη επιχειρησιακή δυνατό
τητα.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ωστόσο η Διυπουρ
γική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων 
έχει αποφασίσει πως η είσοδος ιδιω
τικών κεφαλαίων στα αεροδρόμια θα 
γίνει μετά την υλοποίηση μελέτης για 
την αξιοποίηση και των 40 περιφερει
ακών αεροδρομίων της χώρας μας. 
Αν και η διαδικασία βρίσκεται σε ε
ξέλιξη οι ενδιαφερόμενοι κάνουν 
λόγο για μεγάλη καθυστέρηση παρά 
το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε 
κομβικό σημείο στην Ευρώπη και ενώ 
ήδη τα περισσότερα «γειτονικά - α
νταγωνιστικά» αεροδρόμια έχουν 
αναπτυχθεί μέσω ιδιωτικών επενδύ
σεων (πχ. η Τουρκία, που έχει επιτρέ
ψει ιδιωτική συμμετοχή σε 4 από τα 
αεροδρόμιά της, η Ουγγαρία, τα Σκό
πια, η Βουλγαρία, η Ρουμανία αλλά 
και η Κύπρος).

Οι ίδιοι επενδυτές ωστόσο δεν 
αποσύρουν το ενδιαφέρον τους ν  
επενδύσεις στα αεροδρόμια τη 
λάδος και αφήνουν ανοιχτό τ 
χόμενο να συμμετέχουν cnr 
διαδικασία αποφασιστε1' 
κυβέρνηση μετά την ολ 
σχετικής μελέτης.


