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Δραματικές εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης προοιωνίζεται η πτώση της βιομηχανικής δραστηριότητας σε 
ιστορικά χαμηλά τον Ιανουάριο, όπως αποτυπώθηκε στον δείκτη ΡΜΙ, ο οποίος καταγράφει τις εκτιμήσεις των υπεύθυ
νων Προμηθειών. Τόσο η παραγωγή όσο και οι παραγγελίες του μεταποιητικού τομέα συνέχισαν να υποχωρούν και 

μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό, με θύμα την απασχόληση. Ο ρυθμός μείωσης των θέσεων εργασίας άγγιξε τιμή-ρεκόρ.

Δείκτης ΡΜΙ *50: καμία διαφοροποίηση από τον προηγ. μήνα

■  Ο ΡΜΙ προέρχεται από επί μέρους δείκτες οι οποίοι μετρούν τις μεταβολές 
ατην παραγωγή, τις παραγγελίες, τα επίπεδα απασχόλησης, τον χρόνο παράδοσης 
προμηθειών από τους προμηθευτές και τα αποθέματα. Οπως συμβαίνει με όλους 
τους δείκτες σε αυτήν τη δημοσιοποίηση, όταν ο δείκτης βρίσκεται κάτω από 
το 50,0 υποδεικνύει ότι η οικονομία βρίσκεται σε γενική κάμψη, ενώ ένδειξη 
πάνω από το 50,0 σημαίνει γενική ανάπτυξη.
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Βιομηχανία: Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών
-  Σύνολο Βιομηχανίας —  Μέοος όρος (2001-2008)
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Εξέλιξη δείκτη νέων παραγγελιών στη βιομηχανία
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Καθίζηση οιη βιομηχανία, 
συρρίκνωση της απασχόλησης
ΤΗ Σ Μ Α Ν Τ Α Λ Ε Ν Α  Π ΙΟ Υ

Ι στορικό χαμηλό για τη βιομηχαντκή 
δραστηριότητα καθώς τόσο η παρα
γω γή όσο και οι παραγγελίες του 

μεταποιητικού τομέα συνέχισαν να υπο
χωρούν και μάλιστα με επιταχυνόμενο 
ρυθμό, με θύμα την απασχόληση. Ο ρυθμός 
μείωσης των θέσεων εργασίας άγγιξε τιμή- 
ρεκόρ. «Το 2009 ξεκίνησε δυσοίωνα για 
τον ελληνικό μεταποιητικό τομέα, με τον 
Δείκτη Υπεύθυνων Προμηθειών (ΡΜΙ) 
όχι απλώς να συνεχίζει την πτώση των 
προηγούμενων μηνών αλλά να αγγίζει νέο 
ιστορικό χαμηλό.

Ανησυχητική ήταν η ραγδαία επιδεί
νωση όλων σχεδόν των επτμέρους βασικών 
δεικτών, αντανακλώντας την αποδυνάμω- 
ση της εγχώριας ζήτησης και τις δυσμενέ
στερες προοπτικές για τις εξαγωγές.

Αν σε αυτά προστεθεί η επιταχυνόμενη 
μείωση του ρυθμού εκροών, συντίθεται μία 
πολύ ανησυχητική εικόνα, ιδιαίτερα για 
την πορεία της απασχόλησης» αναφέρει 
στον σχολιασμό της η M arkit Group, ο 
διεθνής όμιλος που καταρτίζει τον δείκτη. 
Ο Δείκτης ΡΜΙ για την ελληνική μεταποί
ηση διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο σης 40,0 
μονάδες, από 41 μονάδες τον Δεκέμβριο 
και 48 μονάδες τον Ιανουάριο του 2008.

Οι συνολικές εισερχόμενες νέες εργα
σίες στον βιομηχανικό τομέα συνέχισαν

να μειώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, 
λόγω της πτώσης της ζήτησης. Η παραγω
γή, οι νέες παραγγελίες, η απασχόληση 
και τα αποθέματα προμηθειών έπεσαν 
σημαντικά. Ανεπιβεβαίωτα στοιχεία δεί
χνουν ότι έχουν επηρεαστεί αρνητικά 
τόσο η επιχειρηματική εμπι
στοσύνη όσο και οι διαθέσι
μες πιστώσεις εξ αιτίας των 
αντίξοων διεθνών οικονο
μικών και χρηματοπιστωτι
κών συνθηκών, αναφέρει η 
ΜατΜί.

Η μείωση των τιμών εισ
ροών και εκροών επιταχύν
θηκε με ρυθμό-ρεκόρ στην 
τελευταία περίοδο διεξαγω
γής της έρευνας. Οι φθηνό
τερες πρώτες ύλες και τα 
καύσιμα οδήγησαν στη μεί
ωση του μέσου κόστους τι
μών των εισροών. Η πτώση 
του κόστους εισροών και η μειωμένη ζή
τηση στην αγορά έριξαν τις τιμές.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » Ο όγκος προμηθειών 
μειώθηκε τον Ιανουάριο με ρυθμούς ταχύ
τερους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 
Αποτέλεσμα της ελάττωσης των αποθεμά
των και των μειωμένων αγορών προμη
θειών ήταν η εξάντληση, με ταχύτερους 
ρυθμούς, ο των αποθεμάτων πρώτων

υλών όσο και των αποθεμάτων ετοίμων 
προϊόντων. Η συρρίκνωση της παραγωγής 
και τω ν νέω ν παραγγελιώ ν επέδρασε 
αρνητικά στην απασχόληση. Αρκετές ε
ταιρείες ανέφεραν ότι οι απολύσεις εργα
τικού δυναμικού ήταν αναγκαίες για τη 

μείωση των μη απαραίτη
των δαπανών.

Αλλά και οι αγορές από 
προμηθευτές μειώθηκαν 
προκειμένου να εξοικονο
μηθούν δαπάνες, ενώ πα
ράλληλα εφαρμόστηκαν 
πολιτικές μείωσης αποθε
μάτων.

Το αποτέλεσμα ήταν να 
ελαττωθούν σημαντικά τό
σο τα αποθέματα πρώτων 
υλών όσο και τα αποθέμα
τα έτοιμων προϊόντων. Κα
θώς η ζήτηση για προμή
θειες μειώθηκε, ο μέσος 

χρόνος παράδοσης των προμηθειών βελ
τιώθηκε αισθητά και ενδεχομένω ς να 
παρουσίαζε ακόμα καλύτερη επίδοση αν 
δεν υπήρχαν οι αναταραχές στα λιμάνια.

Η μειωμένη ζήτηση οδήγησε και τη 
βιομηχανία σε ταχύτερους ρυθμούς διεκ
περαίωσης των υφιστάμενων παραγγελι
ών. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετές ε
ταιρείες χρησιμοποίη - όλους τους δια
θέσιμους πόρους για , ..7 υλοποίηση των

υφιστάμενων συμβάσεων. Τέλος, αρκετοί 
από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα 
δήλωσαν ότι οι καθυστερήσεις στις πλη
ρωμές από τους πελάτες επιβράδυναν την 
παραγωγή τους. Τη συρρίκνωση της βιο
μηχανικής δραστηριότητας έχουν επιση- 
μάνει με έρευνές τους τόσο.το ΙΟΒΕ όσο 
και η ΕΣΥΕ.

ΙΟΒΕ Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσ
δοκιών του ΙΟΒΕ τον Δεκέμβριο είχε πέσει 
στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαπεντα
ετίας. Η πλειονότητα των επιχειρηματιών 
στον τομέα της μεταποίησης προβλέπει 
επιδείνωση της παραγωγής τους προσε
χείς τρετς-τέσσερις μήνες, ενώ δεν κρύβει 
την απογοήτευσή του για το τρέχον επίπε
δο των παραγγελιώ ν και της ζήτησης. 
Αρνητικές είναι οι εκτιμήσεις και για τη 
ζήτηση εξωτερικού.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα πιο πρόσφα
τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπη
ρεσίας ο γενικός δείκτης βιομηχανικής 
παραγωγής τον Νοέμβριο μειώθηκε 5,9% 
σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του 
Νοεμβρίου 2007, όταν είχε σημειωθεί 
αύξηση 4,7%.

Συνολικά, ο μέσος δείκτης βιομηχανι
κής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- 
Νοεμβρίου 2008 μειώθηκε 2,8% έναντι 
αύξησης 2,2% που είχε παρουσιάσει κατά 
την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Η πτώση
ίου δείκτη ΡΜΙ αντανακλά 

την αποδυνάμωση της εγχώ

ριας ζήτησης και τις 

δυσμενέστερες προοπτικές 

για τις εξαγωγές. Επιπλέον η 

επιταχυνόμενη μείωση του 

ρυθμού εκροών δημιουργεί 

μία πολύ ανησυχητική εικό

να, ιδιαίτερα για την πορεία 

της απασχόλησης.
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Από τα πλέον επίσημα χείλη (του αρμοδίου Επιτρόπου, X. Αλμούνια) διαφεύστηκαν, χθες, τα σενάρια διάλυ

σης της Ευρωζώνης. Τους λόγους που καθιστούν απίθανο το σενάριο αυτό, εξηγούν σε χθεσινό τους σημείωμα και ανα
λυτές της UBS. Πλην όμως, και μόνο η συζήτηση είναι ενδεικτική του κλίματος στην αγορά, καθώς οι κυβερνήσεις δα
νείζονται μαζικά για να αποτρέψουν την κατάρρευση των οικονομιών και το ξέσπασμα της οργής των πολιτών.

ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

X. Αλμούνια: «Δεν κινδυνεύει 
με διάλυση η Ευρωζώνη»
ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
hsav@ pegasu s.g r

ο τίμημα της εξόδου από 
την Ευρωζώνη είναι τό
σο υψηλό ώστε θα ήταν 

εντελώς ανόητο μια κυβέρνηση να 
καταλήξει σε αυτή την επιλογή», υπο
στήριξε χθες ο Επίτροπος Οικονομι
κών και Νομισματικών υποθέσεων της 
Ε.Ε., Χοακίν. Αλμούνια. «Η πιθανότη
τα να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη 
η Ισπανία ή κάποιο άλλο κράτος - μέ
λος είναι μηδενική», συνέχισε ο ίδιος, 
σε συνέντευξή του προς ισπανικό ρα
διοφωνικό σταθμό.

Γεγονός, όμως, είναι ότι επενδυτές 
και αναλυτές ανησυχούν όλο και πε
ρισσότερο γιατο σενάριο αυτό, καθώς 
η δημοσιονομική θέση κρατών-μελών 
της Ευρωζώνης (μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα) είναι εξαιρετικά δύσκο
λη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 
χθεσινή σχετική ανάλυση της UBS, 
όπου εξετάζονταιτα σενάρια διάλυσης 
της Ευρωζώνης. «Συμπεραίνουμε ότι 
είναι εξαιρετικά απίθανη η διάλυση 
της ΟΝΕ λόγω χρεοκοπίας κάποιου 
κράτους - μέλους», υποστηρίζουν οι 
αναλυτές της UBS.

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ »  Αφού 
ξεκαθαρίζεται ότι δεν υ
πάρχει μηχανισμός απο
βολής από την Ευρωζώ
νη, στη συνέχεια εξετάζε
ται το ενδεχόμενο να α
ποχωρήσει οικειοθελώς 
κάποια χώρα που κινδυ
νεύει με χρεοκοπία. Με 
τον τρόπο αυτό θα μπο
ρούσε να υιοθετήσει ανε
ξάρτητη πολιτική επιτο
κίων, να «τυπώσει χρή
μα» και να υποτιμήσει το 
νόμισμά της. Τα μειονε
κτήματα, όμως, θα ήταν 

σαφώς σημαντικότερα: το χρέος που 
σήμερα είναι σε ευρώ πιθανότατα δεν 
θα γινόταν αποδεκτό να αποπληρωθεί 
σε εθνικό νόμισμα (άρα δεν θα είχε 
σημασία η εκτύπωση νέου χρήματος 
και η υποτίμηση του νομίσματος), τα 
επιτόκια θα «εκτοξεύονταν», το τρα
πεζικό σύστημα θα κατέρρεε (οι κατα
θέτες θα έσπευδαν να αποσύρουν τις

Στις
κυβερνήσεις
αντιλαμβάνονται ότι 

υπάρχει άμεση ανά

γκη τόνωσης της 

ζήτησης στις οικονο

μίες, προκειμένου 

να περιοριστεί το... 

τσουνάμι χρεοκοπι

ών και απολύσεων.

Η χρηματοοικονομική κρίση πυροδοτεί 
κοινωνικές αναταραχές

Οι οικονομικές δυσκολίες και η αυξανόμενη ανεργία πυροδότησαν αναταραχές σε ολόκληρο 
τον κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες.
Ορισμένες από τις διαδηλώσεις και τις εξελίξεις είναι αποτέλεσμα της παγκόσμιας 
χρηματοοικονομικής κρίσης. Τα ποσοστά ανεργίας δίνονται με πλάγια γραμματοσειρά.

ΗΠΑ: Εκστρατείες με 
μότο «Αγοράστε 
αμερικανικά» έχουν 
ξεσπάσει σε ολόκληρη 
τη χώρα.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ:
► Οργή ξέσπασε όταν η Ισλανδία υποχρεώθηκε 
να λάβει πακέτο βοήθειας του ΔΝΤ ύψους 10 δια. 
δολαρίων, ύστερα από την κατάρρευση τραπεζών.

0 πρωθυπουργός Γκέιρ Χαάρντε παραιτήθηκε 
την προηγούμενη εβδομάδα, ύστερα από σειρά 
διαμαρτυριών.

ΡΩΣΙΑ:
Χιλιάδες άνθρωποι 
διαδήλωσαν το Σάββατο σε 
μια εθνική ημέρα 
διαμαρτυρίας 
για τις δυσκολίες που 
προκάλεσε η
χρηματοοικονομική κρίση.

Ανεπτυγμένες 
οικονομίες και Ε.Ε. 

6,4%

Κεντρική και Νοτιοανατολική 
. Ευρώπη* συμπεριλαμβανομένης

Βόρεια Αφρική 
10,3% 

Υποσαχάρειος 
Αφρική 

7,9%

Παγκόσμιο 
ποσοστό 
6,0%

Λατινική Αμερική 
και Καράιβική 

7,3% -

Ποσοστό ανεργίας 
στην Ε.Ε.

« 6,0%

< 7,5%
«  9,0%

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: -----
Χιλιάδες εργαζόμενοι 
στον τομέα ενέργειας 
πραγματοποίησαν την 
Παρασκευή στάσεις 
εργασίας για να 
διαμαρτυρηθούν για τη 
χρήση μεταναστών 
απασχολούμενων.

ΓΑΛΛΙΑ: — —
Περισσότεροι από ένα 
εκατομμύριο απεργοί 
πραγματοποίησαν πορείες 
διαμαρτυρίας σε διάφορες 
πόλεις για να ζητήσουν 
μισθολογικές αυξήσεις και 
μέτρα προστασίας της 
απασχόλησης.

Σημείωση: οι εκτιμήσεις ανά χώρα είναι προκαταρκτικά στοιχεία 
Πηγή: International Labour Organization, Eurostat

και της ΚΑΚ 
8,8%

ΝΤΑΒΟΣ:
Εκατοντάδες άνθρωποι 
διαδήλωσαν το 
Σάββατο στη Γενεύη και 
στο Νταβάς για να 
διαμαρτυρηθούν 
ενάντια στο Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ:
Εκατοντάδες 
διαδηλωτές απαίτησαν 
οικονομικές και 
κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις σε 
αντι-κυβερνητικές 
διαδηλώσεις τον 
προηγούμενο μήνα.

Ανατολική Ασία 
-------------------- 3,8%

Νοτιο-ανατολική 
Ασία και 

" m :  Ειρηνικός 
■--------- 5,7%

ΛΕΤΟΝΙΑ:
Διαμαρτυρία με τη 
συμμετοχή 10.000 
διαδηλωτών στις 16 
Ιανουάριου εξελίχθηκε 
σε κοινωνική 
αναταραχή, καθώς οι 
διαδηλωτές επιχείρησαν 
να κάνουν έφοδο 
στο κοινοβούλιο.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ:
Περισσότεροι από 
10.000 άνθρωποι 
διαδήλωσαν για να 
διαμαρτυρηθούν κατά 
των περικοπών στις 
δημόσιες δαπάνες στις 
16 Ιανουάριου.

ΕΛΛΑΔΑ:
Αγρότες έκλεισαν τη 
δίοδο προς τη 
Βουλγαρία για να 
διαμαρτυρηθούν για 
τις χαμηλές τιμές των 
προϊόντων τους.

* Εξερούνται οι χώρες μέλη της ΕΕ.

ν. ■ ΠευΤΕΕ!5

καταθέσεις τους σε,ευρώ) και πιθανό
τατα η χώρα θα αποβαλλόταν από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αντίθετα, οι αναλυτές της UBS 
θεωρούν σαφώς πιο λογικό σενάριο 
τη συνεργασία κάποιων κρατών- 
μελώντης Ευρωζώνης για να αποφευ
χθεί η χρεοκοπία: «Η Συνθήκη του 
Μάαστριχτ απαγορεύει την ΟΝΕ ή 
κάποιο θεσμικό όργανο της Ε.Ε. να 
διασώσουνα ιεοκοπία ένα κράτος
- μέλος. Κανείς κανονισμός, όμως, δεν

αποτρέπει μια χώρα ή ομάδα χωρών, 
δρώντας ανεξάρτητα από την ΟΝΕ, να 
σώσουν κάποια άλλη χώρα, είτε μέλος 
της Ευρωζώνης, είτε όχι».

Και μόνο η συζήτηση που έχει α
νοίξει είναι ενδεικτική του κλίματος 
ανησυχίας που επικρατεί. Καθημερινά 
οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να προ
χωρήσουν σε νέες παρεμβάσεις στην 
αγορά, προσπαθώντας είτε να τονώ
σουν τη ζήτηση είτε να διασώσουν ιδι
ώτες έτοιμους να χρεοκοπήσοτ ι

πρακτικές αυτές κρίνονται απαραίτη
τες για να αποφευχθεί η κατάρρευση 
των οικονομιών αλλά και το ξέσπασμα 
κοινωνικών ταραχών. Ο φόβος έκρη
ξης της οργής που συσσωρεύεται κυ
ρίως στα ασθενέστερα εισοδηματικά 
στρώματα, «στοίχειωσε» τη φετινή 
Σύνοδο στο Νταβάς και αφορά σχεδόν 
κάθε χώρα του πλανήτη. Χαρακτηρι
στικό είναι ότι ακόμα και στην υπό 
δικτατορικό καθεστώς Κίνα, η κυβέρ
νηση ανησυχεί ιδιαίτερα μετά την α
πώλεια περίπου 20 εκατ. θέσεων ερ
γασίας, στις οποίες απασχολούνταν 
κυρίως εσωτερικοί μετανάστες.

ΡΜΙ »  Τα μακροοικονομικά νέα που 
δημοσιοποιούνται καθημερινά δεν 
αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Εξαι
ρετικά απογοητευτικά ήταντα στοιχεία 
που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα 
για τον δείκτη ΡΜΙ: Στην Ευρωζώνη 
ο δείκτης διαμορφώθηκε τον Ιανουά
ριο σας 34,4 μονάδες, από33,9μονάδες 
το Δεκέμβριο, ενώ οι αναλυτές ήλια
ζαν σε οριακά καλύτερα αποτελέσμα
τα (34,5 μονάδες). Δεδομένου ότι εν
δείξεις χαμηλότερα των 50 μονάδων 
καταδεικνύουν συρρίκνωση της δρα
στηριότητας στον τομέα, είναι προφα
νές ότι η μικρή ανάκαμψη μόνο αισι
οδοξία δεν μπορεί να δημιουργεί. Στην 
Ελλάδα ο δείκτης κινήθηκε μάλιστα 
πτωτικά (από ης 41 μονάδες τον Δε
κέμβριο στις 40 μονάδες τον Ιανουά
ριο) καταγράφοντας νέο αρνητικό 
ρεκόρ, όπως συνέβη και στη Γερμανία 
(32 μονάδες). Οριακά καλύτερη ήταν 
η εικόνα σης ΗΠΑ. Απρόσμενη άνοδο 
σημείωσε και ο αντίστοιχος βρετανι
κός δείκτης (35,8 μονάδες, από 34,9 
μονάδες τον Δεκέμβριο).

Σης κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται 
όη υπάρχει άμεση ανάγκη τόνωσης 
της ζήτησης σης οικονομίες, προκει
μένου να περιοριστεί το... τσουνάμι 
χρεοκοπιών και απολύσεων. Τομόνο, 
όμως, που καταφέρνουν είναι να με- 
τατοπίζουντη «φούσκα» του δανεισμού 
από τον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιο, 
κινδυνεύοντας να δημιουργήσουν α
κόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Η (α- 
βάσιμη) συζήτηση για τη διάλυση της 
Ευρωζώνης ίσως αποδειχθεί το πρώ
το... αεράκι που ξεπροβάλει από τον 
Ασκό του Αιόλου.

Μεταποίηση

Ο Στην Ευρωζώνη
ο δείκτης ΡΜΙ δια
μορφώθηκε τον 
Ιανουάριο στις 34,4 
μονάδες, από 33,9 
μονάδες το Δεκέμ
βριο, ενώ οι 
αναλυτές ήλπιζαν 
σε οριακά καλύτερα 
αποτελέσματα 
(34,5 μονάδες).

Ο Δεδομένου ότι
ενδείξεις χαμηλότε
ρα των 50 
μονάδων καταδει
κνύουν συρρίκνωση 
της δραστηριότητας 
στον τομέα, είναι 
προφανές ότι η μι
κρή ανάκαμψη 
μόνο αισιοδοξία 
δεν μπορεί να δημι
ουργεί.

Ο Στην Ελλάδα ο
δείκτης κινήθηκε 
μάλιστα πτωτικά 
(από τις 41 μονά
δες τον Δεκέμβριο 
στις 40 μονάδες 
τον Ιανουάριο) κα
ταγράφοντας νέο 
αρνητικό ρεκόρ, 
όπως συνέβη και 
στη Γερμανία (32 
μονάδες).

Ο Οριακά καλύτε
ρη ήταν η εικόνα 
στις ΗΠΑ, όπου ο 
δείκτης ISM (αντί
στοιχος του ΡΜΙ) 
ενισχύθηκε στο 
35,6 μονάδες, από
32.9 μονάδες τον 
Δεκέμβριο και ενώ 
οι αναλυτές περίμε- 
ναν οριακή 
περαιτέρω επιδεί
νωση. Απρόσμενη 
άνοδο σημείωσε 
και ο αντίστοιχος 
βρετανικός δείκτης 
(35,8 μονάδες, από
34.9 μονάδες τον 
Δεκέμβριο).

mailto:hsav@pegasus.gr


Κρίσιμη θεωρείται 
η ιδιαίτερη συνά
ντηση που θα έχει 
ο Ν. Σαρκοζί με 
την Άγκελα Μέρ- 
κελ το Σάββατο, 7 
Φεβρουάριου, στη 
διάρκεια της οποί
ας θα επιχειρήσει 
να την πείσει για 
τη σύσταση του 
οργανισμού για 
την έκδοση χαμη- 
λότοκων 
ευρωομολόγων

Πρόιαοη Σαρκοζί για έκδοση ευρωομολόγου - Αποστάσεις Κομισιόν

Γαλλογερμανικό ρήγμα 
για την οικονομική κρίση

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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Στις συμπληγάδες 
της κόντρας 

Σαρκοζί - Μέρκελ
πωργος καποπουλος »  Kapopoulos@pegasus.gr

»  Ο Γάλλος πρόεδρος είχε 
στόχο να αποσπάσει μια 
δέσμευση αρχής, αν η κρίση 
επιδεινωθεί, τα κράτη της Ε.Ε. 
να συναινέσουν στη σύσταση 
ενός ευρωπαϊκού οργανισμού 
έκδοσης από κοινού 
ευρωομολόγων

Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ  ΓΙΟΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Α πό επιφυλακτική έως και 
αρνητική εμφανίστηκε χθες 
η Κομισιόν στην πληροφο

ρία που δημοσίευσε το Σάββατο η 
γαλλική εφημερίδα «Le Monde» για 
την ιδέα που αποδίδει στον πρόεδρο 
της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για τη 
σύγκληση ενός έκτακτου Συμβουλίου 
Κορυφής των 16 χωρών της ευρωζώ
νης (Eurogroup) στη Γερμανία, γύρω 
σης 22 Φεβρουάριου, με στόχο την 
αντιμετώπιση της επεκτεινόμενης 
διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 
που απειλεί την ευρωζώνη.

Απαντώνταςχθες σε ερώτησή μας 
ο εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου 
της Κομισιόν, Γιοχάνες Λάιντενμπερ- 
γκερ, εξήγησε ότι η σύγκληση μιας 
τέτοιας συνόδου του Eurogroup δεν 
είναιυπόθεσητης Κομισιόν, αλλάτων 
κρατών - μελών και πως, από ό,ττ 
φαίνεται, δεν διαπιστώνεται σήμερα 
συναίνεση μεταξύ τους για αυτή την 
έκτακτη σύνοδο. Ο ίδιος είπε ακόμη 
όη υπάρχει η τακτική σύνοδος του 
Eurogroup την προσεχή Δευτέρα και 
εκεί οι υπουργοί Οικονομίας να συ
ζητήσουν και αυτό το ζήτημα.

Σε νέα ερώτησή μας, ο ίδιος απά
ντησε ότι θα μπορούσε θεωρηπκά να 
συγκληθεί μια έκτακτη Σύνοδος 
Κκορυφήςτωνμελώντου Eurogroup 
και αυτή να είναι χρήσιμη υπό την

προϋπόθεση όμως ότι «θα πραγματο
ποιηθεί στο κατάλληλο τάιμινγκ».

Θύμισε, επίσης, ο ίδιος ότι μέχρι 
στιγμής τα μέτρα που έχουν λάβει οι 
κοινοτικές χώρες για την ανημετώ- 
πιση της κρίσης δεν έχουν αρχίσει να 
εφαρμόζονται και να αποδίδουν απο
τελέσματα. «Πρέπει επίσης να περι
μένουμε», συνέχισε ο ίδιος, «να δού
με πώς θα σχολιάσει η Κομισιόν σης 
18 Φεβρουάριου τα Προγράμματα 
Σταθερότητας που της έχουν υποβάλει 
η κοινοτικές χώρες και ποιες θα είναι 
οι ανά χώρα συστάσεις της».

Η Κομισιόν δεν είναι αυτή τη 
σηγμή ούτε υπέρ ούτε κατά μιας έκτα
κτης σύγκλησης μιας Συνόδου Κορυ- 
φήςτου Ε υπ^ου ρ . Και αν αυτή γίνει, 
θα πρέπει να έχει προηγηθεί η κατάλ
ληλη προετοιμασία της. Για τον λόγο 
αυτό θέλουμε να αποφύ
γουμε κάθε σχόλιο που 
θα· ενίσχυε την κερδο
σκοπία. Τέλος, ο ίδιος 
εκπρόσωπος τόνισε όη ο 
πρόεδρος Μπαρόζο είναι 
απόλυτα σύμφωνος με 
τον διοικητή της Ευρω
παϊκής Κεντρικής Τρά
πεζας (ΕΚΤ) κ.Τρισέ όη 
το ευρώ «συμπεριφέρε- 
ται» πολύ καλά και όη η 
κρίση είναι χρηματοπι
στωτική και όχι κρίση του 
ευρώ και αυτή κινείται εκτός της ευ
ρωζώνης.

ΣΑΡΚΟΖΙ»  Ο επιδιωκόμενος από 
τον πρόεδρο Σαρκοζί στόχος δεν εί
ναι, έλεγαν καλά πληροφορημένες 
γαλλικές διπλωματικές πηγές σης 
Βρυξέλλες, η άμεση δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού αναχώματος εναντίον 
τα κρίσης. Αυτό που επιδιώκει ο 
Γάλλος προέδρος είναι να αποσπάσει 
από τους κοινοτικούς εταίρους -και 
ιδιαίτερα από την αρνητική μέχρι 
σήμερα Γερμανία- μια δέσμευσή αρ

χής σύμφωνα με την οποία αν η κρίση 
συνεχίσει ή (και) χειροτερεύσει να 
συναινέσουν, τότε και μόνο τότε, οι 
χώρες της ευρωζώνης στη σύσταση 
ενός ευρωπαϊκού οργανισμού έκδο
σης ,όχι πλέον εθνικών - κρατικών 
ομολόγων, αλλά, από κοινού ευρωο
μολόγων, κάη που θα κατένειμε τους 
κινδύνους μεταξύ όλων των χωρών 
και θα έκανε την εξυπηρέτησή τους 
πολύ πιο «φθηνή» αφού τα επιτόκια 
που θα πληρώνουν οι χώρες θα είναι 
χαμηλότερα από τα ισχύοντα στη δι
εθνή αγορά για κάθε μια από αυτές.

ΩΦΕΛΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ενα μέ
τρο που ευνοεί, έλεγαν οι ίδιες πηγές, 
τα κράτη με κλονισμένες οικονομίες, 
όπως είναι η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η 
Ισπανία, η Πορτογαλία κ.ά. που θα 

μπορούν να δανείζονται 
φθηνότερα από όσο σήμε
ρα. Μια ιδέα που η Γερμα
νία -σε προεκλογική πε
ρίοδο- απέρριπτε μέχρι 
χθες προτιμώντας κάθε 
κράτος - μέλος που κινδυ
νεύει να βγει από την ευ
ρωζώνη να δεχθεί η ς  υ
ποδείξε ις  τω ν άλλω ν 
κοινοτικών εταίρων της 
για την εφαρμογή ενός 
δρακόντειου προγράμμα
τος λιτότητας για να βγει 

μόνη της από την κρίση. Κρίσιμη, 
πάντως, θεωρούν οι ίδιες διπλωμα
τικές πηγές την ιδιαίτερη συνάντηση 
που θα έχει ο κ. Σαρκοζί με την κα
γκελάριο Άγκελα Μέρκελ το Σάβ
βατο, 7 Φεβρουάριου, στη διάρκεια 
της οποίας θα επιχειρήσει να την 
πείσει αν όχι για μια επείγουσα, έ
κτακτη σύγκληση Συνόδου Κορυφής 
του Ε ιιτο ^ υ ρ  όσο για την υιοθέτηση 
της αρχής για τη σύσταση, όποτε και 
αν ποτέ χρειαστεί, αυτού του ευρω
παϊκού οργανισμού για την έκδοση 
χαμηλότοκων ευρωομολόγων.

Κινδυνεύει η Ευρωζώνη από 
την υποβάθμιση της πιστο- 
ληπτικής ικανότητας της Ι

σπανίας, της Πορτογαλίας και της 
Ελλάδας; Το ερώτημα ήλθε ξανά 
στην επικαιρότητα, τη σηγμή που η 
χώρα μας υποβάλλει το επικαιρο- 
ποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότη
τας και Ανάπτυξης στην Κομισιόν 
με υπαίηο αυτή τη φορά όχι τον 
βρετανικό Τύπο αλλάτον Σαρκοζί 
που σύμφωνα με τον «Monde» 
(έκδοση Κυριακής-Δευτέρας 1-2.2) 
αναφερόμενος σης ανησυχίες για 
την εύθραυστη κατάσταση των mo 
αδύναμων χωρών της Ευρωζώνης 
κατονόμασε ανοικτά την Ελλάδα.

Οι αναφορές του Γάλλου προέ
δρου σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα 
της έγκυρης γαλλικής εφημερίδας 
εντάσσονται και πρέπει να ερμη- 
νευθούν στην συνολική ευρωπαϊκή 
στρατηγική του Παρισιού: Με αφορ
μή την «ανυπαρξία» που αποδίδει 
η γαλλική πλευρά στην Προεδρία 
της Τσεχίας επιχειρείται μια νέα 
υπερδραστηριοποίηση στο όνομα 
της Ε.Ε., μια ντε φάκτο συνέχιση 
της απελθούσης Προεδρίας που 
πυροδοτεί μια νέα αντιπαράθεση με 
τη Γερμανία.

Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Σαρκοζί 
επιχειρεί να εκβιάσει μια νέα Σύ
νοδο Κορυφής της Ευρωζώνης - τη 
δεύτερη μετά την πρώτη που συνήλ
θε στο Παρίσι στις αρχές του περα
σμένου Νοεμβρίου στο Παρίσι. 
Προτείνει η Σύνοδος να πραγματο
ποιηθεί στο Βερολίνο σης 22 Φε
βρουάριου λίγο μετά τη σύνοδο που 
συγκαλεί η Μέρκελ με τη συμμετο
χή τωνχωρών-μελώντης Ε.Ε. συν 
την Τουρκία που θα συμμετάσχουν 
στη Σύνοδο του G-20 σης αρχές 
Απριλίου. Επί της ουσίας συνεχίζει 
την προσπάθεια πολιτικής εποπτεί- 
ας της διαχείρισης του υρώ που 
προκαλεί αλλεργία τόσο στην Κα
γκελαρία στο Βερολίνο όσο και 
στην έδρα της Κεντρικής Ευρωπα
ϊκής Τράπεζας στη Φραγκφούρτη.

Επιπλέον φέρεται να προτείνει τη 
σύσταση θεσμικού οργάνου που θα 
εκδίδει Ευρωομόλογα, με στόχο να 
μειωθείτο κόστος δανεισμού για τα 
πιο αδύναμα μέλη της Ευρωζώνης, 
μια ακόμη πρόταση που προκαλεί 
οργή στο Βερολίνο, καθώς ενμέσω 
προεκλογικής περιόδου καλεί την 
Μέρκελ να εισπράξειτο κόστος της 
στήριξης των εταίρων που έχουν 
προβλήματα.

Μεαυτάταδεδομέναησυνάντη-
ση Σαρκοζί-Μέρκελ στο Μόναχο 
σης 7 Φεβρουάριου προσλαμβάνει 
απος στική σημασία: Από την

Η υποβοΜ  του Προγράμ
ματος Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης συμπίπτει με νέα 
κορυφιυση της γατίτΙογερμα- 
νικής αντιπαράθεσης

έκβασή της δεν θα κριθεί μόνο η 
καθιέρωση ή μη του άτυπου θεσμού 
των Συνόδων Κορυφής της Ευρω
ζώνης, μετοΠαρίσιναεπιθυμεί την 
εκ νέου συμμετοχή του Γκόρντον 
Μπράουν, αλλά του συνολικού 
συντονισμού της Γαλλίας και της 
Γερμανίας όχι μόνον στη διαχείρι
ση της Παγκόσμιας'Υφεσης, αλλά 
και ως προς το μέλλον της ευρωπα
ϊκής ολοκλήρωσης.

Η αξιοπιστία της Ευρωζώνης δεν 
κινδυνεύει μετά σημερινά δεδομέ
να από την υποβάθμιση της πιστο- 
ληπηκής ικανότητας των χωρών 
του ευρωπαϊκού νότου αλλά κυρίως 
και πάνω από όλα απάτη διαπιστω
μένη πολύ πιο πριν από την χρημα
τοπιστωτική κρίση και την Παγκό
σμια Ύφεση διάσταση απόψεων 
μεταξύ Γ αλλίας και Γ ερμανίας για 
το μέλλοντης πολιτικής πτυχής της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Τα ελλείμματα, και ο υπερβολι
κός δανεισμός κάποιων χωρώντης 
Ευρωζώνης αποτελούν πρόβλημα 
αλλά όχι σης διαστάσεις που επι
χειρεί να προσδώσει στο θέμα ο 
Σαρκοζί. Αντίθετα η ασυνεννοησία 
Παρισιού-Βερολίνου από την Ευ- 
ρωμεσογειακή Συνεργασία μέχρι 
τη διαχείριση της Ευρωζώνης έχει 
υπονομεύσει σοβαρά την προσδο
κία όη η πολιτική ενοποίηση της 
Ε.Ε. θα έλθει μια μέρα να εξισορρο
πήσει το Μάαστριχτ και την ΟΝΕ. 
Στην προσδοκία αυτή την κάλυπτε 
οριακά η Συνταγματική Συνθήκη 
που ναυάγησε το 2005 στη Γαλλία 
και στη Γ ερμανία και σε καμιά Πε
ρίπτωση δεν μπορεί νατηνκαλύψει 
η μη εγκριθείσα ακόμη Συνθήκη 
της Λισαβόνας.

Από την αντιπαράθεση Σαρκοζί- 
Μέρκελ δεν εξαρτάται μόνον η έ
γκριση του επικαιροποιημένου 
Προγράμματος Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης που υπέβαλε η Αθήνα 
στην Κομισιόν με τον Γ άλλο πρόε
δρο να βάλει ήδη κατά του Μπαρό
ζο και να τον κατηγορεί όη είναι 
επιεικής στα αιτήματα των προβλη- 
μαηκώνχωρώνγιαναεξασφαλίσει 
και δεύτερη θητεία στο αξίωμά του. 
Εξαρτάται η δυνατότητα της αλλά 
Ε.Ε. συνολικά να χαράξει μια στρα
τηγική εξόδου από την κρίση και 
την ύφεση. Ο

Από την 
πρόταση
Σαρκοζί ωφελούνται 

τα κράτη με κλονι

σμένες οικονομίες, 

όπως είναι η Ελλά

δα, η Ιρλανδία, η 

Ισπανία, η Πορτογα

λία κ.ά.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα φορολογική πολιτική που θα ακολουθήσει φέτος η κυβέρνηση θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση της 

Διυπουργικής υπό τον πρωθυπουργό. Εν τω μεταξύ δραματικές προβολές για το δημογραφικό πρόβλημα ενσωματώνει 
το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Παράλληλα η κυβέρνηση «βλέπει» δυναμική ανόδου στο δημόσιο χρέος.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Η Διυπουργική Επιτροπή αποφαοίξει 
για τέλος Ακινήτων και Αφορολόγητο

Νέα φορολογική πολιτική ετοιμάζεται να ακολουθήσει η κυβέρνηση

Προβλέψεις ΠΣΑ 2008 - 2010
Βασικό σενάριο Εναλλακτικό σενάριο

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Ρυθμός ανάπτυξης 
ΑΕΠ (%)

3,0 1,1 1,6 2,3 3,0 0,5 1,3 1,8

Αποπληθωριστής
ιδιωτικής
κατανάλωσης

4,2 2,6 2,5 2,4 4,2 2,2 2,1 2,0

Ανεργία (%) 7,5 8,0 8,0 79 75 8,1 8,2 8,2
Ελλειμμα (% ΑΕΠ) 3,7 3,7 3,2 2,6 3,7 3,7 3,2 2,6
Χρέος (% ΑΕΠ) 94,6 96,3 96,1 94,7 94,6 97,2 97,6 96,9
Ελλειμμα ισοζυγίου 
τρεχουσών
συναλλαγών (% ΑΕΠ)

14,6 13,1 12,5 11,7 14,6 13,4 13,0 12,4

ΤΗ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ 
Κ Α Ι ΤΗ Σ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Τ ο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 
των ελευθέρων επαγγελματιών και 
επιχειρήσεων και οι αλλαγές στον 

τρόπο υπολογισμού του Ενιαίου Τέλους 
Ακινήτων, σύμφωνα με πληροφορίες, τί
θενται επί τάπητος στην ερχόμενη συνε
δρίαση του «διευθυντηρίου» της οικονομί
ας. Χθες η Κομισιόν δημοσιοποίησε το 
τελικό κείμενο του ΠΣΑ στο οποίο εφαρ
μόζει τακτική διγλωσσίας, δηλώνοντας 
στις Βρυξέλλες ότι καταργεί το αφορολό
γητο όριο εισοδήματος των 10.500 ευρώ, 
ενώ ετοιμάζεται να το επαναφέρει.

Για το ΕΤΑΚ στο υπουργείο Οικονομι
κών εξετάζουν ένα νέο σύστημα υπολογι
σμού του φόρου το οποίο θα διορθώνει 
λάθη και αδικίες που έγιναν σε βάρος των 

μικροϊδιοκτητών ακινήτων 
οι οποίοι επιβαρύνονται 
δυσανάλογα σε σχέση με 
τους μεγαλοϊδιοκτήτες α
κινήτων. Η κυριότερη αλ
λαγή θα αφορά το αφορο
λόγητο όριο. Εξετάζεται να 
θεσπιστεί ενιαίο αφορολό
γητο για το σύνολο της ακί
νητης περιουσίας του φο- 
ρολογουμένου και όχι μόνο 
για την κύρια κατοικία του. 
Πάνω από το αφορολόγητο 
όριο, ο φόρος θα υπολογί
ζεται βάσει φορολογικής 
κλίμακας.

Το νέο ΠΣΑ προβλέπει 
διπλασιασμό των δαπανών 
για συντάξεις στο 24,1% του 
ΑΕΠ το 2060, από 11,7% του 
ΑΕΠ το 2007, αποτυπώνο- 
ντας το οξύ δημογραφικό 
πρόβλημα της χώρας που 
εν μέρει μόνο αντιμετωπί
στηκε από την τελευταία 
μεταρρύθμιση του Ασφαλι
στικού.

Η κυβέρνηση εμφανίζε
ται απρόθυμη, μέσω του 
ΠΣΑ, να παρουσιάσει ανα

λυτικό και εμπεριστατωμένο πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων σε καίριους τομείς, κάτι 
που ζητούν μετ’ επιτάσεως οι αξιολογητές 
του ελληνικού χρέους, προκειμένου να 
βελτιώσουν την πιστοληπτική αξιολόγηση 
της οικονομίας.

Ακόμη και εάν οι προβολές αυτές απο- 
δειχθούν υπερεκτιμημένες, όταν επικαι-

ροποιηθούν το 2010, καθώς δεν έχει «πε
ράσει» το σύνολο της αναμενόμενης ωφέ
λειας από την πρόσφατη ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση, η προοπτική παραμένει ε
ξαιρετικά ανησυχητική διατηρώντας ανοι
κτό το ενδεχόμενο νέου γύρου μεταρρυθ
μίσεων στο Ασφαλισπκό. Το ΠΣΑ προβλέ
πει αύξηση των δαπανών για συντάξεις 
από το 11,7% του ΑΕΠ στο 13,2% το 2020, 
στο 17,1% το 2030, το 21,4% το 2040, το 24% 
το 2050 και το 24,1 % το 2060. Στα επιμέρους 
στοιχεία προκύπτει κατακόρυφη αύξηση 
των δαπανώ ν συντάξεων γήρατος και 
πρόωρων συντάξεων από 9,9% το 2020 στο 
13,1% το 2030, στο 16,3% το 2040 και στο 
17,9% το 2050. Πάντως, χθες, η υπουργός 
Απασχόλησης κ. Φ. Πετραλιά υποστήριξε 
ότι η τελευταία μεταρρύθμιση διασφάλισε 
τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού.

Ενόφει της αναμενόμενης γήρανσης 
του πληθυσμού, η Κομισιόν όταν αξιολό- 
γησ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμί

σεων, αλλά και ξένοι αναλυτές, θέτουν 
στην κορυφή της ατζέντας για την κυβέρ
νηση ένα νέο ασφαλιστικό, καθώς θεωρούν 
πως όσα έχουν δρομολογηθεί έως σήμερα 
αφενός καθυστέρησαν αφετέρου δεν ήταν 
τολμηρά. Μάλιστα, η προώθηση νέου α
σφαλιστικού κα ι εκτενούς πλέγματος 
τολμηρών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
θεωρείται «κλειδί» για τη βελτίωση της 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότη
τας της οικονομίας.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται μεν να ακο
λουθήσει στρατηγική τριών αξόνων για να 
διασφαλίσει διατηρησιμότητα στα δημόσια 
οικονομικά, αποφεύγοντας, ωστόσο, να 
παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα, φοβού
μενη προφανώς το εύθραυστο πολιτικό 
σκηνικό στο εσωτερικό της χώρας:

© Συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγί
ανσης και τη μείωση του χρέους (%ΑΕΠ).

© Εξυγίανση των δημοσιονομικών 
μεγεθών που ενέχουν το υψηλότερο ρίσκο

κυρίως μέσω μίας εκτενούς ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης.

©Αύξηση απασχόλησης και παραγω
γικότητας με την προώθηση κατάλληλου 
μείγματος πολιτικής διαρθρωτικών μεταρ
ρυθμίσεων στο πνεύμα της στρατηγικής 
της Λισαβόνας.

ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ » Τ ο  νέο Πρόγραμμα 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεί 
ουσιαστικά τον νέο προϋπολογισμό της 
χώρας, καθώς αναθεωρείται επί το δυσμε
νέστερο το σύνολο των στόχων που είχε 
επικυρώσει η Βουλή πριν από ένα μήνα.

Η κυβέρνηση προβλέπει πλέον κάθετη 
υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης, 1,1% 
στην καλύτερη περίπτωση φέτος και 0,5% 
στη χειρότερη, αποκαλύπτει τον δημοσιο
νομικό εκτροχιασμό, παραδεχόμενη έλ
λειμμα άνω του 3% την τετραετία 2007 -
2010, βλέπει αύξηση του χρέους και της 
ανεργίας. Στο εναλλακτικό και πιο αισιό
δοξο σενάριο προβλέπεται:

© Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης 
από 3% πέρσι, στο 0,5% φέτος και παρα
μονή του κάτω του 2% έως και το 2011 (1,3% 
το 2010 και 1,8% το 2011), εξαιτίας της 
μεγάλης αναμενόμενης κάμψης στην ιδι
ωτική κατανάλωση και τις ιδιωτικές επεν
δύσεις, με αιχμή την οικοδομή.

©Αύξηση της ανεργίας από 7,5% πέρσι 
σε 8,1% φέτος και 8,2% τη διετία 2010 -
2011.

©Έλλειμμα από 3,7% του ΑΕΠ πέρσι 
και φέτος, στο 3,2% το 2010 και το 2,6% το 
2011. Οι στόχοι αυτοί είναι κοινοί για το 
βασικό και το εναλλακτικό σενάριο, που 
σημαίνει ότι για να επιτευχθούν οι ίδιοι 
στόχοι με χαμηλότερη ανάπτυξη, εάν τε
λικά επικρατήσει το δυσμενές σενάριο, θα 
πρέπει να  ληφθούν έκτακτα δημοσιονομι
κά μέτρα.

© Αύξηση του δημοσίου χρέους από 
94,6% του ΑΕΠ πέρσι στο 97,2% φέτος, στο 
97,6% το 2010 και υποχώρηση στο 96,9% 
το 2011, επικαλούμενη κυρίως την αύξηση 
των δαπανών για τόκους.

© Υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο πλη
ρωμών. Από 14,6% του ΑΕΠ πέρσι αναμέ
νεται στο 13,4% φέτος, στο 13%το2010και 
στο 12,4% το 2011.

© Ο πληθωρισμός αναμένεται να δια
μορφωθεί στο 2,2% φέτος, στο 2,1% το 2010 
και στο 2% το 2011 και εφόσον επαληθευ- 
θούν οι εκτιμήσεις σηματοδοτεί ακόμη πιο 
σφικτή εισοδηματική πολιτική στο Δημό
σιο, που, ούτως ή άλλως, προβλέπεται 
περιορισμένη.

Αύξηση 
στα spread

© Νέα αύξηση ση
μείωσαν χθες τα 
spread των αποδό
σεων στο ελληνικό 
δεκαετές και πεντα
ετές ομόλογο μετά 
από μία εβδομάδα 
διαρκούς υποχώρη- 
σης.

© To spread του
δεκαετούς ομολό
γου διαμορφώθηκε 
χθες στο 2,56%, 
από 2,53% την Πα
ρασκευή, του 
πενταετούς ανήλθε 
στο 2,96%, από 
2,83%, ενώ αμετά
βλητο παρέμεινε το 
spread στο τριετές 
ομόλογο.


