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Θα ξεπεράσουν τα 3,6 τρισ. 
δολ. οι ζημίες από την κρίση
Το τραπεζικό σύστημα ίσως είναι χρεοκοπημένο, λέει ο Ν. Ρουμπίνι. Τα οικονομικά πακέτα 
στις ΗΠΑ δεν είναι αρκετά να εμποδίσουν την ύφεση, αναφέρει ο Τ ζ  Σόρος > σελ. 12
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Περισσότερα από 7 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο στη χθεσινή δημοπρασία

Εκρηξη στο κόστος δανεισμού
Στο 5,65% έωθαοε το επιτόκιο στα 5ετή ομόλογα

Ζ.Κ.Γιούνκερ: Η Ελλάδα 
δεν είναι το μαύρο πρόβατο 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Στο υψηλότερο σημείο από 
την ένταξη στην Ευρωζώνη 
τα spread στα ομόλογα

Στις 10 Μαρτίου 
η κρίσιμη συνεδρίαση του 
ΕοοΑπ για την επιτήρηση
Η Κομισιόν στις 18 Φεβρουάριου θα εξετάσει το νέο Πρό
γραμμα Σταθερότητας της Ελλάδας που προβλέπει πρόσθετα 
μέτρα. Η Ε.Ε. θα υποβάλει εισήγηση προς το Εοοίϊπ της 10ης 
Μαρτίου προκειμένου αυτό να αποφασίσει για ένταξη στη 
διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος.

Σαφή στήριξη στην Ελλάδα έδωσε ο πρόεδρος του Euro- 
group Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δηλώνοντας ότι δεν είναι η 
μοναδική χώρα με υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα και 
επομένως δεν είναι σωστό να εμφανίζεται ως το πλέον 
προβληματικό κράτος - μέλος της Ευρωζώνης.

Ανοδος - ρεκόρ για το spread των 5ετών ελληνικών ομολό
γων στη χθεσινή δημοπρασία Ωστόσο, ιστορικά υψηλά επί
πεδα καταγράφηκαν χθες και για τα ΙΟετή ομόλογα -εκτός 
της Ελλάδας- της Πορτογαλίας, του Βελγίου και της Δανίας. 
Ιστορικό ρεκόρ και για τα ασφάλιστρα κινδύνου > σελ. 4-5

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ME CNP

Νέο deal από 
Marfin παρά την 
αρνητική συγκυρία

> σελ. Α1

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΛΙΝΑ

Υποχώρησε κάτω 
από τα 1,30 δολ. 
το ευρώ

> σελ. 13

ΝΕΑ ΠΤΩΣΗ

ΟΠΑΠ, ETE, 3Ε, 
OTE έχουν το 1/3 
της αξίας του Χ.Α.

> σελ. Α1

ΕΚΘΕΣΗ

Ανησυχεί το ΔΝΤ 
για την κατάσταση 
στα Βαλκάνια

>σελ.9

Οι ΗΠΑ γύρισαν σελίδα, ο κόσμος ελπίζει
Ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο δημιούργησε ο Μπαρόκ Ομπάμα με μία ιστορική 
ομιλία αμέσως μετά την ορκωμοσία του ως 44ού προέδρου των ΗΠΑ. Υποσχέθηκε 
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, υπερασπίστηκε την ισότητα των πολιτών και 
διαβεβαίωσε για μία νέα "”έση των ΗΠΑ με τον υπόλοιπο κόσμο > σελ. 4 4 -4 5

Σε ελεύθερη πτώση οι 
μετοχές των τραπεζών 
σε Ευρώπη-Νέα Υόρκη
Ο Οι μετοχές των Barclays και Lloyds υποχώρησαν 

31,08% και 17,6% αντιστοίχως. Μεγάλες 
απώλειες για Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq

Η ανησυχία για τις ζημίες στο φερε χθες πως στη Γερμανία 
τραπεζικό σύστημα εξαπλώ- οι απώλειες των τραπεζών 
νεται και στις δύο πλευρές του ενδεχομένως θα φθάσουν τα 
Ατλαντικού. To Reuter's ανέ- 300 δισ. ευρώ > σελ. 12-13

Κατάθεση δελτίων :®
μέχρι 20:30 την Πέμπτη 22/1 Ο Π απ
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Να μη σβήσει 
η ελπίδα

Ο Μπαρόκ Ομπάμα είναι, πλέον, ο 44ος 
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο 

Τζορτζ Μπους ανήκει στο παρελθόν. Από χθες, 
εκατομμύρια Αμερικανών και πολύ περισσό
τεροι άνθρωποι σε όλη την υφήλιο, έχουν 
στρέψει το βλέμμα τους στον νέο ηγέτη της 
μοναδικής -αν και βαριά πληγωμένης- υπερ- 
δύναμης. Ελπίζουν και αναμένουν πρωτοβου
λίες που θα δώσουν απαντήσεις στα μεγάλα 
προβλήματα της εποχής: Τη χειρότερη οικονο
μική κρίση που έχει ζήσει ο κόσμος μετά το 
Μεγάλο Κραχ του ‘29, τους πολέμους και τις 
ανθρωπιστικές καταστροφές, το έλλειμμα δη
μοκρατίας, την καταστροφή του περιβάλλοντος, 
τη φτώχεια και τις επιδημίες.

Ο Ομπάμα έδωσε το στίγμα του: «Να ξαναφτιά- 
ξουμε την Αμερική», είπε. Παραδέχτηκε, έτσι, 
τα μεγάλα λάθη που έγιναν την περασμένη ο
κταετία και έθεσε ως πρώτο καθήκον του την 
αποκατάσταση του κύρους των ΗΠΑ σε όλα τα 

επίπεδα -στο εσωτερι
κό και το εξωτερικό. 
«Επιλέξαμε την ελπί
δα από τον φόβο», 
πρόσθεσε, καλώντας 
τους συμπατριώτες 
του σε ενότητα, για να 
αντεπεξέλθουν στις 
προκλήσεις ενός κό
σμου που έχει αλλάξει. 
«Οι αξίες μας μπορούν 
να συνυπάρξουν με 

την ασφάλεια», τόνισε, αποκηρύσσοντας ουσι
αστικό τον μονόδρομο της βίας που επέλεξε ο 
προκάτοχός του και όσοι τον στήριξαν.

Μετά τα λόγια, σειρά έχουν οι πράξεις. Αν και
ο Ομπάμα φέρνει μαζί του πολλές πρωτιές, 
είναι σίγουρο ότι δεν διαθέτει μεγάλη περίοδο 
χάριτος, καθώς τα προβλήματα δεν περιμένουν. 
Οι άνθρωποι που ελπίζουν σε αυτόν τρέμουν 
στην ιδέα ότι μπορεί να βγει αληθινή η πρόβλε
ψη του Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι «οι μεγαλύτερες 
απογοητεύσεις προέρχονται από τις μεγάλες 
προσδοκίες». Η νέα σελίδα, πάντως, άνοιξε...

Ολος ο κόσμος____
αναμένει_______
πρωτοβουλίες από 
τον νέο Πρόεδρο 
τιον ΗΠΑ και εύχεται 
να μη διαψευσθούν 
οι ελπίδες τον
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[Το βαρόμετρο της ημέρας]
ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
«Χρυσό μετάλλιο» απαισιοδοξίας στην 
Ε.Ε. παίρνουν οι Ελληνες, [σελ. 3]

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
Ολοταχώς προς την επιτήρηση από την 
Ε.Ε. οδεύει η Ελλάδα, [σελ. 4]

ΟΜΟΛΟΓΑ
Εκρηξη στο κόστος δανεισμού του ελλη
νικού δημοσίου. Ξεπέρασαν τα 7 δισ. 
ευρώ οι προσφορές για το πενταετές 
κοινοπρακτικό ομόλογο, [σελ. 5]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φόρους ύφους 50 εκατ. ευρώ καλούνται 
να πληρώσουν οι επιχειρήσεις για την 
υπεραξία των ακινήτων τους. [σελ. 6]

ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότη
τας στη Β. Ελλάδα το 2008. Απούλητα

μόνο στη Θεσσαλονίκη 30.000 διαμερί
σματα. [σελ. 7]

ΔΕΗ
Πέντε ομολογιακά δάνεια συνολικού ύ
ψους 585 εκατ. ευρώ θα πάρει η ΔΕΗ. 
[σελ. 8]

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Ανοιξε η στρόφιγγα του ρωσικού φυσι
κού αερίου προς την Ευρώπη, [σελ. 9]

ΕΜΠΟΡΙΟ
Πακέτο προτάσεων από τη ΓΣΕΒΕΕ για 
την μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρή
σεων που εκτός από την κρίση έχουν να 
αντιμετωπίσουν και την εξάπλωση των 
υπερ-εμπορικών κέντρων, [σελ. ΙΟ]

ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Σε εργασιακή ειρήνη για ένα ακόμη 
χρόνο θα πορευτούν η διοίκησης της

ΟΛΘ Α.Ε και οι λιμενεργάτες, [σελ. 11] 

ΑΓΡΟΤΕΣ
Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση στέλ
νουν οι αγρότες, [σελ. 36]

ΧΡΕΗ
Τα 400  εκατ. ευρώ αγγίζουν τα χρέη του 
ΟΠΑΠ σε γιατρούς και φαρμακοποιούς, 
[σελ. 38]

ΑΠΑΓΩΓΗ

Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για 
τη σύλληψη των απαγωγέων του εφο
πλιστή Παναγόπουλου. [σελ. 39]

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Την υπόσχεση ότι θα αντιμετωπίσει όλες 
τις προκλήσεις επί της προεδρίας του 
έδωσε χθες κατά την ορκωμοσία του ο 
νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαρόκ Ομπά
μα. [σελ. 44 - 45]

Στον παλμό της ημέρας ο καιρός
.·;.■· Εν τω (Ομπ)άμα

και το θάμα; Ιδωμεν...
Ο  η μ ερ ή σ ιο ς

[θα συμβούν σήμερα]
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

[11:00] Συνεργασία του Κ. 
Καραμανλή με τον υπουργό 
Οικονομίας, Γ. Παπαθανασίου.

[12:00] Συνεδρίαση της Κυ- 
βερνητικής Επιτροπής γ ια  
θέματα του υπουργείου Οικο
νομικών.

[09:30] Συνάντηση με τον 
υπουργό Εσωτερικώγ κ. Π. 
Παυλόπουλο θα έχει αντιπρο- 
σωπία της ΚΕΔΚΕ.

[1 2 :0 0 ]  Ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ, Γ. Παπανδρέου θα 
συναντηθεί στο γραφείο του 
στη Βουλή, με τον πρόεδρο 
της Ελληνικής Ενωσης για τα 
Δ ικαιώματα του Ανθρώπου, 
Δ. Χριστόπουλο και αντιπρο- 
σωπία της Ενωσης.

[13:30] 0  υπουργός Εμπορι
κής Ναυτιλίας, Α ιγα ίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Ανα
στάσιος Παπαληγούρας θα 
δ εχθ ε ί στο νέο κτίρ ιο του 
ΥΕΝΑΝΠ τον Σεβασμιώτατο 
Μ ητροπολίτη Κυθήρω ν κ. 
Σεραφείμ και τον Δήμαρχο 
Κυθήρων κ. Κουκούλη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τραγούδι
[20:30] Η τραγουδί
στρια Μαρία Φωτίου πα
ρουσιάζει επιλογές από 
τη νέα της δουλειά συ
ντροφιά με τον Γ. Λεκό- 
πουλο. «Ωδείο Φ ίλιππος 
Νάκας», Ιπποκράτους 41.

Μελωδίες
[21 :00 ] 0  ερμηνευτής 
Τάκης Κωνσταντακόπου- 
λος ανατρέχει στη δισκο
γραφία του αλλά και τις 
μελωδίες των Χατζιδάκι, 
Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, 
συνοδεία πενταμελούς 
ορχήστρας. «Βιβλιοπω
λείο Ιανός», Σταδίου 24.

ΣΗΜ ΕΡΑ
Βροχερό το 
σκηνικό του και
ρού σε όλη τη 
χώρα. Η θερμο
κρασία θα κυ
μανθεί από 8  έ
ως 18 βαθμούς 
Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ 
Προβλέπονται 
νεφώσεις με το
πικές βροχές.
Πιθανότητα 
πρόσκαιρης κα
ταιγίδας το με
σημέρι. Βελτίω
ση από το απόγευμα. Η θερμό 
κρασία θα κυμανθεί από 8 έ
ως 18 βαθμούς Κελσίου. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Νεφώσεις με βροχές. Πιθανό-

ι > « V *  -

12°C/14°C

τητα πρόσκαιρης καταιγίδας 
από το μεσημέρι. Σταδιακή 
βελτίωση από το βράδυ. Η 
θερμοκρασία θα κυμανθεί από 
10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

► ΕΥΡΩΠΗ Χιόνια στα 
βόρεια, κεντρικά και 
βορειοανατολικά. 
Βροχές στα δυτικά, 
βορειοδυτικά, νοτιοδυ
τικά, κεντρικά και βο
ρειοανατολικά. Νε
φώσεις στα νότια.

!►  ΠΕΜΠΤΗ 22/1
Νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και 
βόρεια με βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, 
Ηπειρο, Αν. Μακεδονία και Θράκη.

Αμστερνταμ 0°/3°

Βερολίνο -1°/2°

Βιέννη 2°/3°

Βουδαπέστη 1°/5°

Βουκουρέστι -1°/7°

Βρυξέλλες 0°/3°

Ελσίνκι 0°/1°

Λισαβόνα 7°/12°

Λονδίνο 2°/5°

Μαδρίτη -3°/6°

Μόσχα -11°/-5°

Παρίσι 1°/4°
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ΘΕΜΑ 1

Πρωταθλητές Ευρώπης στην...απαισιοδοξία αναδεικνύονται οι Έλληνες, αφού σύμφωνα με το τελευ

ταίο Ευρωβαρόμετρο 9 στους 10 δηλώνουν απογοητευμένοι από την κατάσταση της οικονομίας της χώρας 
τους, ενώ το 66% «βλέπει» περαιτέρω επιδείνωση για το επόμενο δωδεκάμηνο.

ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Α π α ισ ιό δ ο ξο ι γ ια  τ η ν  ο ικ ο ν ο μ ία  
ε ν ν έ α  σ το υ ς δ έ κ α  Ε λ λ η ν ε ς
Εντονα δυσαρεστημένοι με 

την κατάσταση της ελλη
νικής οικονομίας αλλά 

και πολύ ανήσυχοι για τις προο
πτικές της το επόμενο δωδεκά
μηνο εμφανίζονται οι Έλληνες: 
Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έ
ρευνα «Ευρωβαρόμετρο» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (που δι- 
εξήχθη την περίοδο Οκτωβρίου- 
Νοεμβρίου 2008), το 90% των 
Ελλήνων δηλώνουν απογοητευ
μένοι απάτην εικόνα της οικονο
μίας, ενώ ο μέσος όρος στην Ευ
ρωπαϊκή Ενωση των «27» δια
μορφώνεται στο 69%.

ΑΗΑΣΦΑΛΕΙΑ Ό πως προέκυ- 
ψε από την αναλυτική παρουσί
αση των στοιχείων για την Ελλά
δα -που πραγματοποιήθηκε χθες 
στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ε
πιτροπής στην Αθήνα- χρυσό 

μετάλλιο απαισιοδο
ξίας παίρνουν οι Έ λ
ληνες πολίτες κ ι ό
σον αφορά την εκτί
μησή τους γ ια  την 
παγκόσμια οικονο
μία, αφού το 89% θε
ωρεί ότι βρίσκεται σε 
δεινή κατάσταση (έ
να ντι ευρω παϊκού 
μέσου όρου 71%).

Το 75% θεω ρεί 
ότι σε δυσχερή θέση 
βρίσκεται και η ευ

ρωπαϊκή οικονομία, ενώ ακόμα 
πιο απαισιόδοξοι εμφανίζονται 
μόνο οι Πορτογάλοι (82%) και οι 
Ιταλοί (75%).

Παρόλα αυτά, 6 στους 10 Έ λ
ληνες δηλώνουν ότι αισθάνονται 
περισσότερη οικονομική σταθε
ρότητα επειδή η χώρα είναι μέλος 
της Ευρωζώνης, με τη δημοτικό
τητα του ενιαίου νομίσματος να 
ενισχύεται σοβούσης της δ ιε 
θνούς χρηματοοικονομικής κρί
σης.

Από την έρευνα προέκυψαν 
μεταξύ άλλων και τα εξής:

Ι Το 92% των Ελλήνων είναι 
•  απογοητευμένοι από την 

εικόνα της αγοράς εργασίας στην 
Ελλάδα, την οποία χαρακτηρί
ζουν ως «κακή». Πρόκειται για

Εξι στους 
δ έ κ α  Έλληνες 

διαπιστώνουν ότι 

η αγοραστική τους 

δύναμη έχει μειωθεί 

συγκριτικά με 

αυτή που ήταν προ 

πέντε ετών

«Κασσάνδρες» οι Ελληνες

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ποσοστά όσων απάντησαν ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε δεινή κατάσταση

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ W L · ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Α
Πώς κρίνετε την παρούσα κατάσταση 
στους παρακάτω τομείς:

Οι προσδοκίες Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών 
για τη χρονιά που μας έρχεται:
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Η Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα συγκρινόμενη με τον 
μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε.
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Το Ε Ξ  των Ελλήνων δηλώνουν δυσκολία να 
πληρώσουν, στο τέλος του μήνα τους λογαριασμούς τους 
και βρίσκονται στην 7η θέση σε σύνολο 31 χωρών

το τρίτο υψηλότερο αρνητικό 
ποσοστό της έρευνας μετά την 
Πορτογαλία (95%) και την Ουγ
γαρία (93%), ενώ ο μέσος ευρω
παϊκός όρος διαμορφο αι στο 
69%.

2 Επιδείνωση τόσο της κατά- 
•στασης της οικονομίας όσο 

και της απασχόλησης προβλέ
πουν οι περισσότεροι Έ λληνες 
(66% και 64% αντίστοιχα) για το 
επόμενο δωδεκάμηνο.

3 Έ ξι στους δέκα Έ λλη νες 
•διαπιστώνουν ότι η αγορα

στική τους δύναμη έχει μειωθεί 
συγκριτικά με αυτή που ήταν προ 
πέντε ε τ '" ’ και δυσκολεύονται να 
πληρώε όλους τους λογαρια

σμός που επιβαρύνουν σε μηνιαία 
βάση το νοικοκυριό τους.

4 Το 83% των ερωτώμενων 
•θεω ρεί ότι η ζωή αυτών που 

είναι στη παιδική ηλικία σήμερα 
θα είναι δυσκολότερη από αυτή 
που έχουν οι ίδιοι, ποσοστό που 
είναι το υψηλότερο στην Ευρώ
πη.

5 Η συντριπτική πλειοψηφία 
•τω ν Ελλήνων θεωρεί ότι η 

χώ ρα βρίσκεται σε χειρότερη 
θέση σε σχέση με άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσον 
αφορά το κόστος διαβίωσης (σε 
ποσοστό 91%), την κατάσταση της 
απασχόλησης και της οικονομίας 
(88%), την παροχή συντάξεων 
(91%), επιδομάτω ν ανεργίας 
(89%) και υγειονομικής περίθαλ
ψης (78%), την κατάσταση του 
περιβάλλοντος (67%) και την 
ποιότητα ζωής (61 %).

6 Επτά στους δέκα Έλληνες 
•θεωρούν ότι η χώρα οδεύει 

προς λάθος κατεύθυνση, ενώ 
σημαντικό (42%) είνα ι και το 
ποσοστό αυτών που πιστεύουν 
ότι ούτε και η Ε.Ε. κινείται προς 
την σωστή κατεύθυνση.

7? Αρνητικά διάκεινται οι Έλ- 
•ληνες απέναντι στην παγκο

σμιοποίηση, καθώς τρεις στους 
τέσσερις πιστεύουν ότι αποτελεί 
απειλή για την απασχόληση και 
τις εγχώριες επιχειρήσεις, ενώ 
το 60% εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενωση δεν  προστατεύει τους 
πολίτες από τις αρνητικές συνέ- 
πειές της.

8 Τέλος, για άλλη μια φορά 
•το  «Ευρωβαρόμετρο» απο- 

τυπώνει την έντονη δυσπιστία 
τω ν Ε λλήνω ν απέναντι στην 
κυβέρνηση και τους άλλους «βα
σικούς» θεσμούς (πολιτικά κόμ
ματα, τοπικές αρχές, δικαιοσύνη 
κ.λπ.). Το 77% δεν εμπιστεύεται 
την κυβέρνηση (έναντι ευρωπα
ϊκού μέσου όρου 61%), ποσοστό 
που είναι το τρίτο υψηλότερο 
μετά από αυτά της Λετονίας και 
της Τσεχίας. Το 86% ρίχνει «μαύ
ρη ψήφο» στα κόμματα, το 68% 
δηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης 
προς τη Βουλή, ενώ το 56% τείνει 
να μην εμπιστεύεται (ούτε) το 
νομικό σύστημα της χώρας.
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2
Ολοταχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η ελληνική οικονομία κατευθύνεται προς μια 
νέα επιτήρηση από την Κοινότητα, ύστερα από τις χθεσινές προβλέψεις της Κομισιόν, βάσει των οποίων 
για τρίτη συνεχή χρονιά θα εμφανίσει υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα.

ΣΤΙΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΟΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Ε ρ χ ο ντ α ι π ρ ό σ θ ετα  μ έτρ α  
δ η μ ο σ ιο νο μ ικ ή ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς
ΒΡΥ ΞΕ Λ Λ Ε Σ , ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Οπως έχει δηλώσει ο Χοακίν Αλμού- 
νια, η Ευρωπαϊκή Ενωση θα εξε
τάσει στη συνεδρίασή της στις 18 

Φεβρουάριου, τα νέα Προγράμματα Στα
θερότητας και θα κρίνει ποια από αυτά ο
δηγούν πραγματικά σε υπερβολικά δημο
σιονομικά ελλείμματα.

Γι’ αυτές τις χώρες θα συντάξει εκθέ- 
σεις-εισηγήσεις περί υπερβολικών ελλειμ
μάτων και ενδεχόμενης επιτήρησης των 
οικονομιών τους που θα υποβάλει στο 
ΕεοΓίη της 10ης Μαρτίου, προκειμένου 
αυτό να αποφασίσει σχετικά.

Θα πρόκειται για μία πολιτική απόφα
ση των υπουργών Οικονομίας, η οποία δεν 
είναι από τώρα βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε 
επιτήρηση λαμβανομένου υπόψη του με
γάλου αριθμού των χω ρώ ν (εννέα) της 

Ευρωζώνης, που θα εμφανί
σουν υπερβολικά δημοσιο
νομικά ελλείμματα το 2009 
(σ.σ. αντίθετα, επτά -7- χώρες 
της Ευρωζώνης εμφανίζουν 
ήδη υπερβολικά δημ. ελλείμ
ματα το 2008). Με άλλαλόγια 
μια επιλογή για επιτήρηση 
«α λα καρτ».

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ » Μ ια  
προοπτική, όμως, που δεν 
δείχνει ν ’ απασχολεί άμεσα 

και σοβαρά τον νέο υπουργό Οικονομίας 
Γ. Παπαθανασίου, ο οποίος, απαντώντας 
σε σχετική ερώτησή μας, είπε ότι «αυτή η 
διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος 
με βάση τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, είναι 
τελικά πολύ πιθανόν να αφορούν αργά η 
γρήγορα τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα 
κράτη της Ενωσης. Γι’ αυτό και δεν είναι 
αυτό το σημείο το πιο σημαντικό. Είναι 
πολύ πιο σοβαρές οι επιπτώσεις της πα
γκόσμιας κρίσης», τόνισε ο κ. Παπαθανα
σίου, αλλά παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι 
«ασφαλώς εμείς οφείλουμε να περιορίσου
με το υπερβολικό έλλειμμά μας όχι μόνο 
γιατί το απαιτεί η Κοινότητα αλλά το απαι
τεί και συμφέρον της χώρας. Και αυτό θα 
κάνουμε με το αναθεωρημένο πρόγραμμα 
σταθερότητας που θα υποβάλουμε στην 
Επιτροπή μέχρι το τέλος του μήνα».

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν έχει προ
γραμματίσει να συζητήσει τα Προγράμματα 
Σταθερότητας των κοινοτικών χωρών στις 
18 Φεβρουάριου και να κάνει στη συνέχεια 
τις σχετικές εισηγήσεις της στο ΕΘΟΠΝ

Στο επίκε
ντρο της σημερι

νής συνεδρίασης 

της Κυβερνητικής 

Επιτροπής θα βρε

θούν οι αρνητικές 

εξελίξεις στο πεδίο 

της οικονομίας
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Σε θέση μάχης 
ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ
>» Σχέδιο «κοινής αποδοχής» για 
την προστασία της απασχόλησης 
και των εργασιακών σχέσεων, ζητά 
επειγόντως από την κυβέρνηση η 
ΓΣΕΕ μετά τις δυσοίωνες προβλέ
ψ εις της Κομισιόν. «Να μην βρε
θούν και πάλι στο στόχαστρο οι μι
σθοί και τα δικαιώματα των εργα
ζομένων», είναι το προειδοποιητι
κό μήνυμα που στέλνουν στην κυ
βέρνηση οι πρόεδροι της ΓΣΕΕ I. 
Παναγόπουλος και της Α Δ ΕΔ Υ  Σπ. 
Παπασπύρος.
«Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα 
για τις θέσεις εργασίας θα είναι το 
μεγάλο πρόβλημα την επόμενη πε
ρίοδο καθώς η σχεδόν μηδενική α
νάπτυξη μπορεί να οδηγήσει στην 
απώλεια 100.000 θέσεων εργασί
ας. Χρειάζεται να ενισχυθούν και 
οι ελεγκτικο ί μηχανισμοί ω ς ανά
χωμα στις επισφαλείς μορφές ερ
γασίας και στις αναμενόμενες κα
ταστρατηγήσεις των όρων απασχό- 
* "οης» τονίζει στην «Η» ο πρόε- 

ις  της ΓΣΕΕ I. Παναγόπουλος.

»  Ο υπουργός Οικο
νομίας Γ. Παπαθα
νασίου κατά τη συ
νάντησή του με 
τον επίτροπο της 
Ευρωπαϊκής Ενω
σης Χοακίν Αλμού- 
νια. 0 υπουργός 
επανέλαβε ότι το 
αναθεωρημένο 
Πρόγραμμα Σταθε
ρότητας της Ελλά
δας θα περιλαμβά
νει «εκτός από μέ
τρα δημοσιονομι
κής ισορροπίας και 
προσαρμογής, και 
στοχευμένες πρω
τοβουλίες που θα 
εξασφαλίζουν και 
τη στήριξη της 
πραγματικής οικο
νομίας

στις 10 Μαρτίου, το οποίο ενδέχεται να α
ποφασίσει ή όχι αν και ποιες χώρες θα 
μπουν σε επιτήρηση. Υπάρχει πάντα η πι
θανότητα καθυστέρησης στη λήψη μιας 
τέτοιας απόφασης, δεδομένου ότι εμπλέκο
νται στα υπερβολικά ελλείμματα πολλές 
από τις «μεγάλες» κοινοτικές χώρες και 
δεν αποκλείεται μια παράταση ενός έτους 
(αντί το 2009, το 2010) για να αποδείξουν 
όλα τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη ότι κινού
νται προς τη σωστή κατεύθυνση σταδιακής 
εξάλειψης των δημοσιονομικών ελλειμμά
των τους κατά 0,5% ΑΕΠ τους τον χρόνο.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ II Κομισιόν, στους τελευταί
ους πλέον μήνες της δετούς θητείας της 
και με τον πρόεδρό της Μανουέλ Μπαρό- 
ζο να ζητά ανανέωση για πέντε ακόμη 
χρόνια της δικής του θητείας, είναι πολι
τικά πολύ αδύνατη για ν ’ αντισταθεί σε μια 
απόφαση των «μεγάλων» που θέλουν να 
καθυστερήσει η είσοδος όλων τους στην 
επιτήρηση. Από την ημέρα, πάντως, που 
θα αποφασισθεί η επιτήρηση, η Ελλάδα 
έχει περιθώριο έξι μηνών (τέλη καλοκαι
ριού με αρχές φθινοπώρου) για να υποβά
λει στην Επιτροπή σχέδιο μέτρων μείωσης 
των ελλειμμάτων της.

Σ’ αυτή την υπόθεση εργασίας φαίνεται 
να στηρίζεται και η στάση του κ. Παπαθα
νασίου για την >δο της χώρας στην επι
τήρηση. Ελπιζε, οτι με το αναθεωρημένο

Πρόγραμμα Σταθερότητας που προσφέρει 
πράγματι ευελιξία δημοσιονομικής συμπε
ριφοράς στις χώ ρες με ελλείμματα, να 
γλιτώσει τις αυστηρές προθεσμίες προσαρ
μογής που προβλέπει αυτό το Σύμφωνο. 
Και για τον λόγο ακριβώς αυτόν αρνήθηκε 
χθες επίμονα ν ’ απαντήσει στις εξίσου επί
μονες δημοσιογραφικές ερωτήσεις αν, 
μετά τη παρέλευση της τριετίας -το 2011- 
από την εφαρμογή του αναθεωρημένου 
Προγράμματος Σταθερότητας, η Ελλάδα 
θα έχει καταφέρει να κατεβάσει τα ελλείμ- 
ματά της κάτω από το 3% του ΑΕΠ της, όπως 
επιβάλει το Σύμφωνο Σταθερότητας.

ΜΕΤΡΑ Ο κ. Παπαθανασίου επέμεινε 
μέχρι το τέλος στη δήλωσή του, σύμφωνα 
με την οποία το Σύμφωνο Σταθερότητας 
εφαρμόζεται σε περιόδους κρίσεων με 
«ευκαμψία και ελασπκότητα». Ο υπουργός 
Οικονομίας επανέλαβε ότι το αναθεωρη
μένο Πρόγραμμα Σταθερότητας της Ελλά
δας θα περιλαμβάνει «εκτός από μέτρα 
δημοσιονομικής ισορροπίας και προσαρ
μογής και στοχευμένες πρωτοβουλίες που 
θα εξασφαλίζουν και τη στήριξη της πραγ
ματικής οικονομίας καθώς και εκείνων 
των ομάδων του πληθυσμού που έχουν την 
περισσότερη ανάγκη και βρίσκονται στη 
δυσκολότερη θέση».

«Πιστεύουμε ότι με τις πολιτικές μας 
θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα από



ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ  21 ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ  2 0 0 9 ΤΟ ΘΕΜΑ 2 5

Στήριξη από τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στην Ελλάδα
»  Τη σαφή υποστήριξή του στην Ελλάδα και 
τις προσπάθειες της να ξεπεράσει τη χρηματο
οικονομική κρίση έδωσε χθες μετά τη λήξη 
της συνεδρίασης του Eurogroup ο πρόεδρός 
του και πρωθυπουργός του Λουξεμβούργο 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Ο κ. Γιούνκερ αναφερό- 
μενος στην Ελλάδα ζήτησε να βγει από το 
«στόχαστρο» του διεθνούς οικονομικού Τύπου 
που τη βομβαρδίζει εδώ και καιρό με δημοσι
εύματα περί κινδύνου αναγκαστικής εξόδου 
της από την' ευρωζώνη. Η Ελλάδα δεν είναι η 
μοναδική χώρα της ευρωζώνης με υπερβολι

κό δημόσιο έλλειμμα και δεν είναι σωστό να 
εμφανίζεται ως το πλέον προβληματικό μέλος 
της ευρωζώνης, είπε ο κ. Γιούνκερ που διαβε
βαίωσε ότι η χώρα θα έχει την ίδια αντιμετώ
πιση που έχουν όλες οι χώρες με υπερβολικά 
(άνω του 3% του ΑΕΠ) δημόσια ελλείμματα.
Σε ερώτηση αν το Eurogroup συζήτησε την πι
θανότητα κάποιες χώρες με έντονα δημοσιο
νομικά προβλήματα να στηριχθούν από το 
ΔΝΤ, ο κ. Γιούνκερ διαβεβαίωσε ότι δεν έγινε 
καμία συζήτηση στο Ε υπ^τουρ  καθώς και ότι 
δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Η περιορισμένη ρευστότητα συνε

χίζει να προκαλεί προβλήματα στην πραγ

ματική οικονομία, δήλωσαν οι υπουργοί Οι

κονομικών των «27»

αυτά που προβλέπει η Επιτροπή στην έκ
θεσή της», για τα ελλείμματα και την οικο
νομική ανάπτυξη, είπε ο κ. Παπαθανασίου, 
ο οποίος προσπάθησε να  καλλωπίσει την 
εικόνα της ελληνικής οικονομίας, υπο
γραμμίζοντας μεταξύ άλλων, ότι: «Η Ελλά
δα, σε αντίθεση με άλλες χώρες, διαθέτει 

, υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα και με τη 
βοήθεια του σχεδίου ενίσχυσης της ρευστό
τητας αλλά και τις άλλες αναπτυξιακές 
πολιτικές που προωθούμε, πιστεύουμε ότι 
θα καταφέρουμε να πετύχουμε υψηλότερο 
ρυθμό ανάπτυξης από αυτό που προβλέπει 
η Επιτροπή (σ.σ. +0,2% του ΑΕΠ το 2009)». 
Επιπλέον τόνισε ο ίδιος ότι:

© «Η Ελλάδα είναι μια από τις πέντε 
μόνο χώ ρες της Ευρωζώνης με θετικό 
πρόσημο στην ανάπτυξη,

© Η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερο έλ
λειμμα από τον μέσον όρο της Ευρωζώ
νης,

© Η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερη ανερ
γία από το μέσον όρο της Ευρωζώνης».

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ »  Ως προς τις εργασίες του 
προχθεσινού Ε υπ^τουρ και του χθεσινού 
ΕχοΕίη, οι 27 υπουργοί Οικονομικών δια
τύπωσαν την άποψη ότι «δεν υπάρχει ση
μαντική βελτίωση της οικονομικής κατά
στασης και του χρηματοπιστωτικού συστή
ματος, ότιτακανάλιαπιστωηκής επέκτασης 
δεν έχουν αποκατασταθεί και ότι οι περιο
ρισμοί ρευστότητας συνεχίζουν να προκα- 
λούν προβλήματα στην πραγματική οικο
νομία».

Μολονότι αρκετοί υπουργοί υποστήρι
ξαν ότι «θα έπρεπε η Ενωση να δίνει μεγα
λύτερη έμφαση στην πραγματική οικονομία 
και μικρότερη στην αυστηρή εφαρμογή των 
κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας», 
ύστερα από την πίεση της πλειοψηφίας των 
ομολόγων τους, δέχθηκαν να εμφανισθούν 
«προς τα έξω» με τη συναινετική απόφαση 
για εφαρμογή των κανόνων του Συμφώνου 
Σταθερότητας αλλά «με ευελιξία η οποία 
επιτρέπει τη διόρθωση των ανισορροπιών, 
χωρίς, όμως, αρνητικές συνέπειες στην 
πραγματική οικονομία, ενισχύοντας πα
ράλληλα τη διεθνή αξιοπιστία του ευρώ, 
της Ευρωζώνης και των επιμέρους κοινο
τικών χωρών».

Spread
© Το «καπέλο»
που καλείται να 
πληρώσει το Ελλη
νικό Δημόσιο στην 
έκδοση των πεντα
ετών ομολόγων σε 
σχέση με μέσο ευ
ρωπαϊκό επιτόκιο 
(mid swap) κινείται 
κοντά στα 260 μο
νάδες βάσης, ενώ 
σε σχέση με τα γερ
μανικά ομόλογα το 
«καπέλο» αυτό ξε
περνάει τις 300 μο
νάδες βάσης.

© Νέο άλμα παρα
τηρήθηκε χθες στα 
spreads μεταξύ ελ
ληνικών και γερμα
νικών ομολόγων, 
στη δευτερογενή 
αγορά, τα οποία κι
νήθηκαν στις 315 
μονάδες βάσης για 
το 5ετές ομόλογο, 
έναντι 310 μονά
δων τη Δευτέρα, 
στο ΙΟετές ομόλο
γο το spread ήταν 
271 μονάδες από 
248 μονάδες και 
στο 3ετές 301 μο
νάδες από 280 μο
νάδες.

© Στο  ΙΟετές ομό
λογο το spread 
αποτελεί επίσης ρε
κόρ από την είσοδο 
της Ελλάδας στην 
Ευρωζώνη

Ανω των 7 δισ. ευρώ η προσφορά για τα πενταετή ομόλογα

Η ά ν ο δ ο ς  τω ν επ ιτ ο κ ίω ν  
σ κ ία ο ε  τη  δ η μ ο π ρ α ο ία

Η πορεία του spread ΙΟετών ομολόγων
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ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Επιτυχής μεν, ακριβή δε, ήταν 
η χθεσινή έκδοση των πεντα
ετών ομολόγων του Ελληνι

κού Δημοσίου. Το «καπέλο» που 
καλείται να πληρώσει το Ελληνικό 
Δημόσιο σε σχέση με μέσο ευρωπα
ϊκό επιτόκιο (mid swap) κινείται 
κοντά στα 260 μονάδες βάσης, ενώ 
σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα 
το «καπέλο» αυτό ξεπερνάει τις 300 
μονάδες βάσης.

Το ποσό που συνολικά προσφέρ- 
θηκε από ξένους και Έ λληνες επεν
δυτές ήταν άνω των 7 δισ. ευρώ (ίσως 
αγγίξει και τα 7,3 δισ ευρώ) ενώ η 
ελληνική πλευρά ζητούσε κεφάλαια 
κατ’ ελάχιστον 3 δισ. ευρώ και κατ’ 
ανώτερο 5 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο 
αναμένεται να διαμορφωθεί, κατά 
τη σημερινή τιμολόγηση του κοινο- 
πρακτικού ομολόγου μεταξύ 5,6% 
και 5,65%, χωρίς ωστόσο να απο
κλείεται να αγγίξει και το 5,7%.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ) Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι το συγκεκριμένο επι
τόκιο είναι το υψηλότερο με το οποίο 
δανείζεται η Ελλάδα από την είσοδό 
της στην ευρωζώνη. Είναι χαρακτη
ριστικό ότι σε ανάλογη έκδοση που 
είχε κάνει η Ελλάδα το 2006, είχε 
πληρώσει επιτόκιο της τάξεως του 
3,90%. Προκύπτει δηλαδή μία δια
φορά σε σχέση με το 2006, απόλυτα 
συγκρίσιμη της τάξεως των 170 με 
175 μονάδων βάσης.

Σε σχέση με τη δημοπρασία των 
ομολόγων του περασμένου Σεπτεμ
βρίου η διαφορά είναι πάνω από 80 
μονάδες. Χαρακτηριστικά να ανα
φέρουμε ότι την περίοδο 2007 - 2008 
οι εκδόσεις δετών ομολόγων έγιναν 
με επιτόκια από 3,97% - 5,13%, ενώ 
το 2004 οι εκδόσεις έγιναν στα επί

πεδα των 3,5%. Την ίδια ώρα νέο 
άλμα πα ρα τη ρ ή θη κ ε  χ θ ε ς  στα 
spreads μεταξύ ελληνικών και γερ
μανικών ομολόγων, στη δευτερογε
νή αγορά, τα οποία κινήθηκαν στις 
315 μονάδες βάσης για το δετές ομό
λογο, έναντι 310 μονάδωντη Δευτέ
ρα, στο ΙΟετές ομόλογο το spread 
ήταν 271 μονάδες από 248 μονάδες 
και στο 3ετές 301 μονάδες από 280 
μονάδες. Μάλιστα στο ΙΟετές ομό
λογο το spread αποτελεί επίσης ρε
κόρ από την είσοδο της Ελλάδας 
στην Ευρωζώνη.

FINANCIAL TIMES »  Σύμφωνα 
μάλιστα με τους Financial Times τα 
spread των δεκαετών ομολόγων για 
Ε λλ ά δα , Π ορ το γα λ ία , Β έλγιο , 
Ολλανδία, έναντι των γερμανικών 
ομολόγων εκτινάχθηκαν σε ιστορικά 
υψηλά.

Κ ορυφ αίος π α ρ ά γο ντα ς του 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους, εμφανιζόταν ικανοποιηιψ- 
,γος από την ε ξ έ ^ η ^ ιτή και δήλω- 
νε πως η τιμολόγηση θα γίνει σήμε
ρα και το Ελληνικό Δημόσιο θα 
πάρει τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ με το 
τελικό επ ιτΔ -ο  να διαμορφώνεται 
στα επίπεδ. ου 5,6% - 5,65%. Το

30/12 6/1 19/1 20/1
2008 2009 2009 2009

ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυ
τών ήταν ιδιαίτερα σημανπκό αφού, 
σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, 
ο συνολικός αριθμός αυτών που 
κατέθεσαν προσφορά ήταν 150, ενώ 
η αναλογία ξένων προς Έλληνες 
θεσμικούς επενδυτές κινήθηκε στο 
40% - 60%. Στη χθεσινή διαδικασία 
προσφορών συμμετείχαν ακόμη και 
κεντρικές τράπεζες.

CDS Γην ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα 
με τους Financial Times, για χώρες 
όπως Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, 
Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και 
Ολλανδία τα credit default swaps 
εκτινάσσονται και αυτά στα ιστορικά 
υψηλά, κάτι που σημαίνει ότι οι 
τράπεζες και οι επιχειρήσεις των 
χωρών αυτών δανείζονται με πολύ 
υψηλότερο κόστος, ανάλογο των 
CDS, από ό,τι -για παράδειγμα- οι 
γερμανικές.

Η επόμενη ημέρα στην αγορά 
βρίσκει μεν τη χώρα μας να διαθέτει 
τη ρευστότητα που ζήτησε, αλλά α- 
πομακρύνει περισσότερο το ενδεχό
μενο άμεσης μείωσης των επιτοκίων, 
αφού οι τράπεζες θα συνεχίσουν να 
μεταφέρουν το spread στις δανεια
κές τους ανάγκες.
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ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ

Ζητούν κατάργηοη 
της ειοφοράς 0,6% 
λόγω κρίοης

Οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν τον φόρο υπεραξίας σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις. 0α πρέ
πει να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου μέχρι τις 30 Ιανουάριου 2009 με την υποβολή της 
σχετικής δήλωσης στην εφορία. Οι υπόλοιπες τρεις δόσεις θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 
2009, 29 Ιανουάριου 2010 και 30 Ιουλίου 2010.

Την αναστολή της εισφοράς 
0,6% ταυ Ν. 128/75 επί των εξα
γωγών, ζητά με επιστολή του 
προς τον υπουργό Ανάπτυξης,
Γ. Παπαθανασίου, ο Πανελλήνι
ος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, επι
καλούμενος την άσχημη θέση 
που έχουν περιέλθει οι εξαγω- 
γικές επιχειρήσεις της χώρας 
λόγω της οικονομικής κρίσης.
Η εισφορά αυτή, τονίζει ο ΠΣΕ, 
αποτελεί στην πραγματικότητα 
φορολογία επί των εξαγωγών. 
Ζητά την αναστολή της, «όπως 
προβλέπεται αυτό να γίνει και 
με τις τουριστικές επιχειρήσεις, 
μετά από τις σχετικές εξαγγελί
ες του πρωθυπουργού», επιση
μαίνει χαρακτηριστικά.
Ο ΠΣΕ επικαλείται στοιχεία ε
ρευνών του για τη συμπεριφορά 
των εξαγωγών σε περιόδους 
παγκόσμιων οικονομικών υφέ
σεων στις τρεις τελευταίες δε
καετίες, από τα οποία προκύ
πτει ότι οι ελληνικές εξαγωγές 
επηρεάζονται αρνητικά.

ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΟΑΕΕ: Εως τον 
Φεβρουάριο 
η απογραφή

Στις κατά τόπους υπηρεσίες του 
ΟΑΕΕ θα πρέπει να απευθυν
θούν το αργότερο έως τις 29 Φε
βρουάριου οι ελεύθεροι επαγ- 
γελματίες και οι έμποροι που 
δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜ- 
ΚΑ) προκειμένου να απογρα- 
φούν. Η σύνταξη του απογραφι- 
κού δελτίου (απαραίτητου γτα 
τη χορήγηση ΑΜΚΑ που θα εί
ναι υποχρεωτικός για όλους 
τους ασφαλισμένους σε λίγους 
μήνες) απαιτεί την υποβολή 
φωτοτυπίας ταυτότητας ή πιστο
ποιητικό οικογενειακής κατά
στασης και ΑΦΜ με την προ
σκόμιση του εκκαθαριστικού 
σημειώματος για τη φορολογία 
εισοδήματος του προηγούμενου 
οικονομικού έτους (2008).
Αυτή την περίοδο ο ΟΑΕΕ αντι
καθιστά και τα βιβλιάρια ασθέ
νειας των ασφαλισμένων εφό
σον υπάρχουν ασφαλιστική ε
νημερότητα (η οποία διαπιστώ
νεται επί τόπου στην υπηρεσία) 
και 2 φωτογραφίες του ασφαλι
σμένου και των μελών εφόσον 
οι υπάρχουσες στα παλαιού τύ
που βιβλιάρια είναι παλαιές ή 
φθαρμένες.

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Φ ό ρ ο ς 5 0  εκ α τ . ο τ η ν  υ π ε ρ α ξ ία
α κ ιν ή τ ω ν  τω ν ε π ιχ ε ιρ ή ο ε ω ν
ΤΗ Σ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Φόρους συνολικού ύψους 50 
εκατ. ευρώ καλούνται να 
πληρώσουν οι επιχειρήσεις 

για την υπεραξία των ακινήτων τους 
που έχει προκύψει μετά την ανα
προσαρμογή της αξίας τους που έ
γινε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Ο φόρος υπεραξίας θα καταβλη
θεί σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις. Οι επι
χειρήσεις θα πρέπει να πληρώσουν 
την πρώτη δόση του φόρου μέχρτ τις 
30 Ιανουάριου 2009 με την υποβολή 
της σχετικής δήλωσης στην εφορία. 
Η υπεραξία φορολογείται με συντε
λεστή 2% για τα γήπεδα και 8% για 
τα κτίρια.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Βέβαια, οι 
επιχειρήσεις κάθε φορά που προ
χωρούν σε αναπροσαρμογή της 
αξία των ακινήτων τους επιλέγουν 
το μεγαλύτερο μέρος της υπεραξίας 
που προκύπτει να το κεφαλαιοποι- 
ήσουν εκδίδοντας νέες μετοχές ή 
προχωρώντας σε αύξηση της ονο- 
μασττκής αξίας των μετοχών τους. 
Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα σε 
δύο χρόνια μετά την αναπροσαρ
μογή δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο 
του 2010.

Η υπεραξία που έχει προκύψει 
από την αναπροσαρμογή της αξίας 
των ακινήτων θα κεφαλαιοποιηθεί 
ως εξής:

Ο  Στις ατομικές επιχειρήσεις, 
με αύξηση του κεφαλαίου τους κατά 
τον χρόνο της αναπροσαρμογής.

Ο Στις προσωπικές εταιρείες 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), υποχρεωτικά με 
αύξηση του εταιρικού τους κεφαλαί
ου που θα γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρί
ου 2010.

Ο  Στις ΕΠΕ, με αύξηση του εται
ρικού τους κεφαλαίου, που πραγμα
τοποιείται υποχρεωτικά με έκδοση 
νέων εταιρικών μεριδίων, τα οποία

θα διανεμηθούν δωρεάν στους πα
λαιούς εταίρους, κατ’ αναλογία των 
μεριδίων τους. Η αύξηση αυτή θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 2010.

Ο Στις ανώνυμες εταιρείες, με 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
τους, που θα λάβετ χώρα, μέχρι το 
τέλος τους 2010. Η αύξηση αυτή θα 
γίνετ, είτε με ανάλογη αύξηση της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών που 
υπάρχουν στον χρόνο της κεφαλαι
οποίησης, είτε με έκδοση νέων με
τοχών, είτε και με τους δύο αυτούς 
τρόπους. Σε περίπτωση έκδοσης 
νέων μετοχών, οι νέες αυτές μετο

χές που θα εκδοθούν, θα διανεμη
θούν δωρεάν στους παλαιούς μετό
χους, κατ’ αναλογία των μετοχών 
που κατέχουν.

Οι επιχειρήσεις που εφαρμό- 
ζουντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης 
των βιβλίων τους, δεν θα προβούν 
σε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 
των ακινήτων τους.

ΔΗΑΩΣΗ »  Η δήλωση του φόρου 
υπεραξίας υποβάλλεται στην αρμό
δια Δ.Ο. Υ. μέχρι την τελευταία ερ
γάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 
από τον χρόνο που έγινε η αναπρο
σαρμογή. Ο φόρος καταβάλλεται σε 
4 εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποί
ες η πρώτη ταυτόχρονα με την υπο
βολή της δήλωσης και υπόλοιπες 
τρεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη, 
ημέρα του αντίστοιχου εξαμήνου.

Επομένως ο φόρος υπεραξίας 
που θα προκύψει από την αναπρο
σαρμογή του 2008 θα καταβληθεί ως 
εξής: Η πρώτη δόση ταυτόχρονα με 
την υποβολή της εμπρόθεσμης δή
λωσης, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιανου
άριου 2009. Οι υπόλοιπες τρεις δό
σεις θα καταβληθούν μέχρι τις 31 
Ιουλίου 2009, 29 Ιανουάριου 2010 
και 30 Ιουλίου 2010.
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Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλο

Ρευστότητα άμεσα ζητούν οι μικρομεσαίοι

Ενα βήμα πίσω έκανε χθες ο 
υπουργός Ανάπτυξης Κω- 
στής Χατζηδάκης όσον αφο

ρά στην επαναξέταση των όρων που 
έχει θέσει το ΤΕΜΠΜΕ στις τράπε
ζες για τη χορήγηση κεφαλαίων 
κίνησης στις μικρομεσαίςς επιχει
ρήσεις. Ερωτώμενος σχετικά χθες 

. ο υπουργός, λίγο μετά τη συνάντηση 
που είχε με το προεδρείο της ΓΣΕ
ΒΕΕ, αρκέστηκε να δηλώσετ ότι η 
κυβέρνηση δεν είναι δογματική και 
εξέφρασε την αισιοδοξία του πως το 
πρόγραμμα έχετ ατ τει να κινείται 
καιότιταπράγμακ. ,,ναι καλύτερα

απ’ ό,τιπεριγραφόταντις προηγού
μενες ημέρες.

Επικαλέστηκε στοιχεία σύμφω
να με τα οποία, οι αιτήσεις που έχουν 
κατατεθεί από τις επιχειρήσεις για 
λήψη δανείου με εγγύηση του ΤΕ
ΜΠΜΕ δεν είναι 50.000 όπως γρα
φόταν ως τώρα, αλλά 8.000-10.000 
από τις οποίες έχουν εγκριθεί 1.200, 
έναντι 396 που είχαν εγκριθεί ως 
την προηγούμενη Τετάρτη. «Αυτό 
δεν σημαίνει ότι θα αδιαφορήσουμε. 
Εμείς δεν είμαστε δογματικοί και 
δεν θεωρούμε ότι αυτό που έχει ε- 
γκριθεί δεν μπορεί να αλλάξει σε

καμία περίπτωση. Μελετούμε τα 
πάντα, αλλά τα στοιχεία δείχνουν 
πρόοδο» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης 
και κάλεσε τις τράπεζες να τιμήσουν 
την υπογραφή τους.

ΑΛΛΑΓΕΣ »  Ο πρόεδρος της ΓΣΕ
ΒΕΕ πάντως Δημήτρης Ασημακό- 
πουλος επέμεινε στην ανάγκη βελ
τιωτικών τροποποιήσεων, προκει
μένου «να τρέξει» το πρόγραμμα, 
καθώς οι μικρομεσαίες εριχειρή- 
σεις ασφυκτιούν από την έλλεψη 

στότητας. «Το πρόγραμμα δεν 
πρέπει να αποτελεί αερόΛατο ελ

πίδων που κάποια στιγμή θα προ
σγειωθούν με πολύ μεγάλο πάταγο. 
Η συμφωνία με τις τράπεζες θα 
πρέπει να ιδωθεί με άλλο μάτι, κάτω 
από τον ρεαλισμό της πραγματικό
τητας και ίσως χρειαστούν κάποιες 
διορθωτικές κινήσεις» δήλωσε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε 
επίσης ότι την ερχόμενη εβδομάδα 
θα ξεκινήσει η διαβούλευση για δύο 
προγράμματα του ΕΣΠΑ, της νεα
νικής και της γυναικείας επιχειρη
ματικότητας με στόχο να ξεκινήσοιτ ‘ό 
κατά τα τέλη Φεβρουάριου. ;0ε'
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