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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Πρόσθετα μέτρα, κυρίως περικοπές δαπανών ύφους 500  εκατ. ευρώ, θα απαιτηθούν εάν η Κομισιόν επιμείνει 

στην προσαρμογή του ελλείμματος κάτω από 3% εντός διετίας -και όχι εντός τριετίας όπως επιδιώκει η κυβέρνηση- 

ανατρέποντας το τριετές Πρόγραμμα Σταθερότητας. Η Ε.Ε. αμφισβητεί τον στόχο για ρυθμό ανάπτυξης 1,1% φέτος.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Σε νέα επιτήρηοη η οικονομία
»  Μάχη στις Βρυξέλλες για τον 

χρόνο προσαρμογής του ελλείμματος 

σε επίπεδα κάτω από 3%. Η κυβέρνη

ση επιδιώκει τριετή περίοδο, ενώ 
η Κομισιόν επιμένει στα δύο έτη

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ // ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Μ ε δεδομένη την υπαγωγή της 
οικονομίας σε καθεστώς επιτή
ρησης, η κυβέρνηση αγωνίζεται 

να αποσπάσει από την Κομισιόν τριετή 
περίοδο προσαρμογής, μέχρι και το 2011, 
για να μειώσει το έλλειμμα κάτω από το 
όριο του 3%.

Η Κομισιόν όμως εμφανίζεται εξαιρε
τικά δύσπιστη στις προβλέψεις του αναθε
ωρημένου Προγράμματος Σταθερότητας, 
σύμφωνα με το οποί ο η αύξηση του ρυθμού 
ανάπτυξης της οικονομίας για φέτος θα 
είναι της τάξης του 1,1%, επιμένοντας στη 

δική της εκτίμηση για αύξη
ση μόλις κατά 0,2%. Αν 
δοθεί διετία, τότε η κυβέρ
νηση πρέπει να λάβει πρό
σθετα μέτρα.

«Δεν είναι για μας πρό
βλημα η επιτήρηση. Όταν 
λέω ότι το πρόβλημα για την 
Ελλάδα δεν είναι η επιτήρη
ση, το λέω  διότι αυτή τη 
στιγμή πάρα πολλές χώρες 
είναι σ’ αυτή τη διαδικασία, 
επειδή  το έλλειμμά τους 
ξεπερνά το 3%.

Ακόμη κι αν δεν υπήρχε 
αυτή η υποχρέω σ η  από 
πλευράς Ε.Ε ., την υποχρέ
ωση για χαμηλά ελλείμματα 
και χρέος την έχουμε απέ-

___________  ναντι στους εαυτούς μας, να
το δείξουμε στις αγορές για 

να έχουμε μειωμένα spread. Άρα, λοιπόν, 
και η Ευρωπαϊκή Ενωση να μην μας επέ
βαλε περιοριστικούς κανόνες, εμείς θα 
έπρεπε από μόνοι μας να τους τηρήσουμε», 
δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομίας και 
Οικονομικών κ. Γ. Παπαθανασίου, επιβε
βαιώνοντας έτσι την αναπόφευκτη επιβο
λή της επιτήρησης.

Απόφαση
Ο  Στις 18 Φεβρου
άριου θα τεθεί προς 
συζήτηση και έγκρι
ση το ελληνικό 
Πρόγραμμα Σταθε
ρότητας. Στις 10 
Μαρτίου θα ληφθεί 
η τελική απόφαση 
για την υπαγωγή 
της χώρας σε επιτή
ρηση και θα γίνει ο 
οριστικός καθορι
σμός των όρων 
αυτής και ο χρόνος 
διάρκειάς της

ΗΠΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ »  Πρόσθεσε ότι 
«αυτό που επιδιώκουμε είναι μια όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη περίοδο μείωσης των 
ελλειμμάτων μας, έτσι ώστε η προσαρμογή 
μας να γίνει με τον ηπιότερο δυνατό τρό
πο». «Είναι καλύτερα, επισήμανε ο Γ. 
Παπαθανασίου, να έχουμε μεγαλύτερη 
χρονική άνεση ώστε να ασκήσουμε μια

0 Ελληνας υπουργός Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου με τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ 
Μπαρόζο. Εάν η Κομισιόν επιμείνει στην προσαρμογή του ελλείμματος κάτω από το 3% 
του ΑΕΠ εντός διετίας θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα 500 εκατ. ευρώ

κοινωνικά ήπια πολιτική για τη μείωση 
των ελλειμμάτων.

Ομως η Κομισιόν επιμένει σε μια με
ταβατική περίοδο μέχρι και το 2010 υπό 
την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα έχει 
πετύχει τους στόχους της όπως τους πα
ρουσιάζει στο επικαιροποιημένο πρόγραμ
μα ανάπτυξήςτης. Εμείς είμαστε πεπεισμέ
νοι ότι θα τους πετύχουμε, είπε ο υπουργός

Οικονομίας. Αν όμως δεν καταφέρουμε 
να  φθάσουμε την ανάπτυξή μας στο 1,1% 
«τότε τα πράγματα δυσκολεύουν», υπο
γράμμισε ο ίδιος.

Οι διευθυντές των γραφείων των Επι
τρόπων θα συζητήσουν το επικαιροποιη- 
μένο πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλά
δας την Πέμπτη και στις 18 του μήνα θα 
τεθεί προς συζήτηση και έγκριση στη συ

νεδρίαση της Κομισιόν. Στη συνέχεια θα 
«πάει» μαζί με τις προτάσεις της Επιτροπής 
και για μια σειρά από αντίστοιχα προγράμ
ματα άλλων χωρώ ν - μελών στο Εοοίίη 
στις 10 Μαρτίου, όπου θα ληφθεί και η 
τελική απόφαση με την έγκριση των προ
τάσεων της Επιτροπής και τον οριστικό 
καθορισμό των λεπτομερειών της επιτή
ρησης και του χρόνου διάρκειάς της.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ »  Η Αθήνα ελπίζει ότι 
μέχρι τότε θα έχει πετύχει με παρασκηνι- 
ακές επαφές να πείσει μια πλειοψηφία 
κοινοτικών κυβερνήσεων να της δώσουν 
τριετή μεταβατική περίοδο χάριτος, αν εν 
τω μεταξύ η Κομισιόν δεν έχει υποχωρήσει 
εγκρίνοντας αυτό το αίτημά της.

Ο κ. Γ. Παπαθανασίου, πάντως, ελπίζει 
ότι θα κάμψει τελικά την Κομισιόν λέγο
ντας ότι «οι υπηρεσίες μας θα είναι σε 
συζητήσεις με την Επιτροπή για να την 
πείσουμε ότι το σχέδιό μας είναι ρεαλιστι
κό και η ανάπτυξη αυτή που περιμένουμε 
είναι πραγματοποιήσιμη».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα προβλέπει 
ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα είναι το 
2010 στο 3,2% του ΑΕΠ και το 2011 θα 
μειωθεί στο 2,6%.

Τέλος, σχετικά με τη συνάντησή του με 
τον πρόεδρο της ΕΚΤ, Ζ. Κ. Τρισέ, είπε 
ότι ήταν μια συνάντηση αλληλογνωριμίας 
και ενημέρωσης. Στη συνάντηση κυριάρ
χησαν τα θέματα των τραπεζών και του 
κόστους δανεισμού της Ελλάδας.

Κατάρτιση αντί ομαδικών απολύσεων προτείνει η Κομισιόν
Ο Η ανεργία θα αυξηθεί τουλάχιστον 

κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στην ευ
ρωζώνη μεταξύ 2008 και 2010

«Κατηγορώ» κατά Σαρκοζί για προστα
τευτισμό στην αυτοκινητοβιομηχανία 
Το φάσμα της ανεργίας ανησυχεί ιδιαί
τερα τις κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα 
το ΕςοΕίη να εγκρίνει χθες με ταχύτα
τες διαδικασίες εισήγηση της Κομι
σιόν. Η Επιτροπή καλεί τις κυβερνή
σεις να μην εγκρίνουν τις ομαδικές α
πολύσεις, αλλά να  συνεργασθούν μαζί 
τους προκειμένου να βρουν τους καλύ
τερους τρόπους εφαρμογής του συστή
ματος της «προσωρινής ανεργίας».
Με άλλα λόγια, αν μια επιχείρηση συ
ναντά δυσκολίες, αντί να απολύει, να 
έχει τη δι ότητα να βάζει για μερι
κές ημέρες κάθε μήνα ένα τμήμα ή ό

λους τους εργαζόμενους σε προσωρινή 
ανεργία, και κατά το διάστημα αυτό να 
μην τους πληρώνει. Σε συνεργασία με 
το κράτος να τους προτρέπει με διάφο
ρα κίνητρα να παρακολουθούν μαθή
ματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, με
τεκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η Κομι
σιόν με το σύστημα αυτό εισάγει μια γε- 
νικευμένη πρακτική ελαστικοποίησης 
της εργασίας.

ΑΝΕΡΓΙΑ »  Σύμφωνα με την Κομισιόν 
η ανεργία θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 
3 ποσοστιαίες μονάδες στην ευρωζώνη 
μεταξύ 2008 και 2010 - κατάσταση που 
απειλεί να προκαλέσεί μεγάλες κοινω
νικές ταραχές στους «27». Άλλες σημα
ντικές εξελίξεις του χθεσινού ΕοοΕίη ή
ταν το «κατηγορώ» της τσεχικής προε
δρίας κατά ορισμένων ευρωπαϊκών 
χωρών, που καταπατοϊ ιν  κοινοτική

νομοθεσία, για να προφυλάξουν τις οι
κονομίες τους από την ύφεση. Ο Τσέ- 
χος πρωθυπουργός, Μίρο Τοπολάνεφ, 
κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Νικο- 
λά Σαρκοζί πως υιοθετεί πολιτικές 
προστατευτισμού με την ανακοίνωση 
του πακέτου στήριξης των αυτοκινητο
βιομηχανιών.
Ανησυχίες για παραβίαση των κοινοτι
κών νόμων για τον ανταγωνισμό εξέ- 
φρασε και το Βερολίνο.
Το κοινοτικό πλαίσιο με τις αρχές για 
το τι πρέπει να θεωρείται «τοξικός τίτ
λος» και πώς αυτός θα πρέπει να τιμά- 
ται, αναμένεται να  δημοσιοποιηθεί από 
την Κομισιόν σε δυο εβδομάδες - σημα
ντικό βήμα για να προχωρήσει η εκκα
θάριση των ισολογισμών των τραπεζών 
από τα χρεόγραφα που σχετίζονται με 
την καταστροφική αμερικανική αγορά 
ΒίΛριίπίΘ.
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Μαζικές ρευστοποιήσεις προκάλεσε στις αγορές η αποκάλυψη του σχεδίου Γκάιτνερ για την διάσωση του τρα

πεζικού συστήματος. Ο νέος υπουργός Οικονομικών, αποκάλυψε, χθες, τις βασικές αρχές του δικού του «πακέ

του», απογοητεύοντας τις αγορές. Αν και ο κ. Γκάιτνερ έθεσε μεγαλεπήβολους στόχους, εντούτοις δεν αναφέρθη

κε στη διάθεση νέων κεφαλαίων από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό προς τις τράπεζες ή την οικονομία.

ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

«Βέχο» της αγοράς 
οιο σχέδιο Γκάιτνερ
Τις βασικές αρχές του δικού 

του «πακέτου» διάσωσης των 
τραπεζών παρουσίασε, χθες, 

ο νέος υπουργός Οικονομικών των 
ΗΠΑ. Οι εξαγγελίες του κρίθηκαν, 
όμως, αρκετά «θολές» από τους α
ναλυτές, πολλοί εκ των οποίων α
πογοητεύτηκαν από τη διατήρηση 
του κανονισμού αποτίμησης των α
ξιών στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια 
σύμφωνα με τις αγορα ίες τιμές 
(mark-to-market).

Το σχέδιο Γκάιτνερ προβλέπει 
τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας 
δημοσίου - ιδιωτικού τομέα, η οποία 
θα αγοράσει «τοξικά» χρεόγραφα 
αξίας 500 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια 
το ποσό αυτό προβλέπεται ακόμα και 
να διπλασιαστεί. Ο υπουργός Οικο
νομικώ ν, όμως, δεν  αποκάλυψε 
λεπτομέρειες σχετικά με τα κεφά
λαια που θα διαθέσει το Δημόσιο.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ > Από τα εναπομείναντα 
350 δισ. δολ. του σχεδίου Πόλσον, ο 
κ. Γκάιτνερ ανακοίνωσε ότι θα δια
τεθούν 100 δισ. δολ. ως εγγυήσεις 
προς τη Fed, για να διευρυνθεί το 
πρόγραμμα TALF, από 200 δισ. δολ. 
σε 1 τρίο. δολ. Σύμφωνα με αυτό, η 
Fed έχοντας λάβει εγγυήσεις 20 δισ. 
δολ. από το Δημόσιο, δανείζει όσους 
κατέχουν επενδυτικά «καλάθια» με 
πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ. 
Πρόκειται για μια προσπάθεια στή
ριξης της αγοράς τιτλοποιήσεων, που 
μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει ιδι

αίτερους καρπούς, αν και σε χθεσι
νές δηλώσεις του ο επικεφαλής της 
Fed, Μπεν Μπερνάνκε, υποστήριξε 
ότι οι πρώτες ενδείξεις για την αντί
δραση της αγοράς είναι θετικές.

Ο κ. Γκάιτνερ εξήγγειλε, επίσης, 
ότι από τα κεφάλαια του σχεδίου 
Πόλσον θα διατεθούν 50 δισ. δολ. για 
την αποτροπή νέω ν κατασχέσεων 
κατουαών και τη στήριξη της «μεσαί
ας τάξης». Οι τράπεζες που λαμβά
νουν κεφαλαιακές «ενέσεις» από το

Δημόσιο θα υποχρεούνται να αναδι
ατυπώνουν τους όρους στα στεγασπ- 
κά δάνεια, προς όφελος των δανειο
ληπτών. Ανακοινώθηκε, επίσης, ότι 
οι τράπεζες που θα λάβουν κεφαλαι
ακή ένεση από την κυβέρνηση (από 
τα υπόλοιπα200 δισ. δολ. του πακέτου 
Πόλσον) θα πρέπει προηγουμένως 
να περάσουν με επιτυχία «τεστ αντο
χής» και να ξεκαθαρίσουν ακριβώς 
τον τρόπο που θα διαθέσουν τα κεφά
λαια του Δημοσίου.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ »  Η νέα  κυβέρνηση 
φαίνεται ότι υιοθετεί μια πιο σκληρή 
στάση απέναντι στις τράπεζες, κάτι 
που προκύπτει και από τις χθεσινές 
δηλώσεις Γκάιτνερ, ο οποίος έκανε 
λόγο για «κίνδυνο τεράστια ποσά 
που προέρχονται από τους φορολο
γούμενους να καταλήξουν στα ιδρύ
ματα που προκάλεσαντην κρίση, με 
περιορισμένη εποπτεία και διαφά
νεια». Η κυβέρνηση των Δημοκρα
τικών δείχνει να δίνει μεγαλύτερη 
σημασία στην τόνωση της πραγμα
τικής οικονομίας, προσπαθώντας να 
προωθήσει το ταχύτερο δυνατό «πα
κέτο» 800 δισ. δολ. στο Κογκρέσο. 
Χθες, μετά τη Βουλή των Αντιπρο
σώπων, και η Γερουσία έδωσε το 
«πράσινο φως» (61 ψήφοι υπέρ -  36 
κατά), πλην όμως τα δύο σώματα έ
χουν  καταλήξει σε δ ιαφορετικά  
«πακέτα». Ο επικεφαλής της πλειο- 
ψ ηφ ίας στη Βουλή, Στένι Χόιερ, 
παραδέχθηκε χθες ότι πιθανότατα 

θα χρειαστεί τουλάχιστον 
μία εβδομάδα για να βρεθεί 
η «χρυσή τομή» μεταξύ των 
δύο σχεδίων, ενώ ο Πρόε
δρος Ομπάμα έχει ζητήσει 
να έχει έτοιμο προς υπογρα
φή το νομοσχέδιο μέχρι το 

πρωί της Δευτέρας.
Ο  Αντιδρώντας σε όλες αυτές τις 

εξελίξεις, τα χρηματιστήρια χθες 
κινήθηκαν πτωτικά, με τον Dow 
Jones να υποχωρεί πάνω από 3,5% 
μετά την συνέντευξη Τύπου του υ
πουργού Οικονομίας. Σημαντική 
διεύρυνση καταγράφηκε και στο 
κόστος ασφάλισης έναντι του ενδε
χομένου χρεοκοπίας των μεγάλων 
τραπεζών, με την Citigroup να  βρί
σκεται < χειρότερη θέση.

Απογοήτευση από τη διατήρηση του κανο

νισμού αποτίμησης ίων αξιών στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια 

σύμφωνα με τις αγοραίες τιμές (mark-to-market).

Προϋποθέσεις 
για παροχή 

ρευστότητας
Ο  Από τα εναπο
μείναντα 350 δισ. 
δολ. του σχεδίου 
Πόλσον, ο κ. Γκάιτ
νερ ανακοίνωσε ότι 
θα διατεθούν 100 
δισ. δολ. ως εγγυή
σεις προς τη Fed, 
για να διευρυνθεί 
το πρόγραμμα 
TALF, από 200 δισ. 
δολ. σε 1 τρίο. δολ.

Ο  Σύμφωνα με
αυτό, η Fed έχο
ντας λάβει 
εγγυήσεις 20 δισ. 
δολ. από το Δημό
σιο, δανείζει όσους 
κατέχουν επενδυτι
κά «καλάθια» με 
πιστοληπτική αξιο
λόγηση ΑΑΑ.

Ο  Ανακοινώθηκε,
επίσης, ότι οι τρά
πεζες που θα 
λάβουν κεφαλαια
κή ένεση από την 
κυβέρνηση(από τα 
υπόλοιπα 200 δισ. 
δολ. του πακέτου 
Πόλσον) θα πρέπει 
να περάσουν με 
επιτυχία «τεστ 
αντοχής» και να ξε
καθαρίσουν 
ακριβώς τον τρόπο 
που θα διαθέσουν 
τα κεφάλαια του 
Δημοσίου.

»  Η νέα κυβέρνηση φαίνεται ότι υιοθετεί μια πιο σκληρή στάση απέναντι στις 
τράπεζες, κάτι που προκύπτει και από τις χθεσινές δηλώσεις Γκάιτνερ (φω- 
τό), ο οποίος έκανε λόγο για «κίνδυνο τεράστια ποσά που προέρχονται από 
τους φορολογούμενους να καταλήξουν στα ιδρύματα που προκάλεσαν την 
κρίση, με περιορισμένη εποπτεία και διαφάνεια»
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RBC: Πάνω από 1.000 μικρές 
τράπεζες θα χρεοκοπήσουν σας ΗΠΑ
Ο  «Όσο ταχύτερα οι 
ρυθμιστικές αρχές κλείσουν 

τις προβληματικές τράπεζες, 

τόσο καλύτερα», επισημαίνεται 

στην έκθεση

«Μακριά από τις τραπεζικές μετο
χές» προειδοποιεί, σε χθεσινή της 
ανάλυση, η Royal Bank of Canada, 
κάνοντας λόγο για πιθανή χρεο
κοπία άνω των 1.000 τραπεζών 
στις ΗΠΑ τα προσεχή 3-5 χρόνια. 
Μ έχρι πρόσφατα οι αναλυτές της 
RBC προέβλεπαν πιθανή χρεοκο
πία 200-300 τραπεζών αλλά πλέον 
αυξάνουν την δυσοίωνη πρόβλεψη 
σε περίπου 1 στις 8 τράπεζες των 
ΗΠΑ. Οι περισσότερες από αυτές 
θα είναι μικρά χρηματοοικονομι
κά ιδρύματα, με περιουσιακά στοι
χεία  αξίας χαμηλότερης των 2 δισ. 
δολ. Ή δη το 2008 η Ομοσπονδιακή 
Εταιρεία Εγγύησης Καταθέσεων 
(FDIC) αναγκάστηκε να «κλείσει» 

ιάπεζες το 2008 και 9 ιδρύματα 
από την αρχή του φετινού έτους.

Συνολικά η ΡϋΙΟ εγγυάται για κα
ταθέσεις σε 8.309 τράπεζες.
Στην έκθεση υπάρχει σαφής προ
ειδοποίηση προς τους επενδυτές 
να αποφύγουν τις τραπεζικές με
τοχές το προσεχές 12μηνο, καθώς 
οι περισσότεροι χρηματοοικονομι
κοί όμιλοι θα αναγκαστούν να πε
ριορίσουν την έκθεσή τους σε επί
φοβες (αλλά και με μεγαλύτερα 
περιθώρια κέρδους) επενδύσεις 
και να προχωρήσουν σε αυξήσεις 
μετοχικού κεφαλαίου. Αν και οι α
πώλειες από τα στεγαστικά δάνεια 
ενδεχομένως να σταθεροποιηθούν 
στα τέλη του 2009, το πιθανότερο 
είναι να υπάρξει σημαντική αύξη
ση των απωλειών στα δάνεια προς 
τις εταιρείες. «Δεν πλησιάζουμε σε 
καμία περίπτωση στο τέλος του 
πτωτικού τμήματος στον τρέχοντα 
πιστωτικό κύκλο», αναφέρουν οι 
αναλυτές της ΕΒΕ. «Όσο ταχύτερα 
οι ρυθμιστικές αρχές κλείσουν τις 
προβληματικές τράπεζες, τόσο 
γρηγορότερα θα καταφέρει ο κλά
δος να ορθοποδήσει», καταλήγει η 
ανάλυση.



ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 5

• ·• ·

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Ελλάδα, παρ' ότι έχει πλούσιο αιολικό δυναμικό είναι ουραγός στην Ευρώπη «σε αιολικά Μ\Λ/» εξ αιτίας της γραφειοκρα

τίας και των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών. Οσον αφορά την ηλεκτροδότηση των νησιών, στον σχεδίασμά του υπουργείου 

Ανάπτυξης είναι η «δημιουργία» ενός «πράσινου νησιού», όπου θα λειτουργούν όλες οι μορφές ΑΠΕ.

ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΕΜΦΑΣΗ Σ Τ Α  ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Λιγότερη γραφειοκρατία για επενδύοεις 
οε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ουραγοί στην Ευρωπαϊκή Ενωση
»  Το 2008 εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας ανεμογεννήτριες συνολικής 

ισχύος μόλις 114 Μ \Ν , εξέλιξη που κατατάσσει την Ελλάδα στη 12η θέση 
μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., έναντι της 8ης θέσης που κατείχε το 2003.

ΤΗΣ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ ΠΙΟΥ

Τ ροποποίηση του νόμου για 
τις Α νανεώ σιμες Π ηγές 
Ενέργειας, με έμφαση στην 

απλούστευσητης αδειοδότησηςτων 
αιολικών πάρκων προανήγγειλε 
χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Κω- 
στής Χατζηδάκης σε συνέντευξη 
Τύπου.

Ο υπουργός δήλωσε ότι προτε
ραιότητα δίνεται στην «πράσινη ε
νέργεια», υπογράμμισε τον ρόλο 
των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου 
και κάλεσε σε διάλογο εκπροσώ
πους των κομμάτων και των περι
βαλλοντικών οργανώσεων για τη 
νέα ενεργειακή πολιτική, δεδομέ
νου ότι η κατάργηση του λιθάνθρα
κα από καύσιμο ηλεκτροπαραγω
γής δημιουργεί ένα έλλειμμα 4.000 
Μ\ν, που θα πρέπει να καλυφθεί. 
Στο πλαίσιο αυτό χθες το απόγευμα 
συναντήθηκε με τον κ. Ραφαήλ 
Μωυσή, πρόεδρο του Συμβουλίου 
Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής 
(ΣΕΕΣ), καθώς η μελέτη για τον 
ενεργειακό σχεδίασμά της χώρας, 
που μόλις πριν λίγους μήνες είχε 
εγκριθεί από την Κυβερνητική Ε

πιτροπή, θα πρέπει τώρα να αλλά
ξει. Αναφερόμενος στην αιολική 
ενέργεια ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι 
θα υπάρξουν τροποποιήσεις στο 
θεσμικό πλαίσιο, με στόχοτον εξορ- 
θολογισμό των αδειοδοτικών δια
δικασιών, κάτι «σαν συνέχεια του 
νέου νόμου για τα φωτοβολτάϊκά, 
που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βου
λή. Ταυτόχρονα επανέφερε στο 
προσκήνιο την ηλεκτρική διασύν
δεση των Κυκλάδων και της Εύβοι
ας με το ηπειρωτικό δίκτυο, λέγο
ντας ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 
2009 θα ξεκινήσουν διαδικασίες για 
την υλοποίησή του.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ »  Οι δύο παρεμβάσεις 
συνδυάζονται άμεσα, δεδομένου 
ότι δεν μπορεί να υπάρξει αξιοποί
ηση του αιολικού δυναμικού των 
Κυκλάδων αν δεν υλοποιηθεί η η
λεκτρική διασύνδεση μεταξύ τους 
και με το σύστημα, προκειμένου το 
παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα από 
τα αιολικά και τις άλλες ΑΠΕ να 
μπορεί να μεταφερθεί και ανηστρό- 
φως, τα νησιά να τροφοδοτούνται 
με ενέργεια από το σύστημα.

Η βελτίωση του πλαισίου αδει-

οδότησης των αιολικών πάρκων 
έχει καθοριστική σημασία. Η Ελ
λάδα, παρ' ότι έχει πλούσιο αιολικό 
δυναμικό είναι ουραγός στην Ευ

ρώπη σε αιολικά Μ \ν, εξ αιτίας της 
γραφειοκρατίας και των αντιδρά
σεων των τοπικών κοινωνιών. Εί
να ι χαρακτηριστικό, ότι αυτή τη

στιγμή έχουν «κολλήσει» στην 
κεντρική διοίκηση και στην τοπική 
αυτοδιοίκηση 187 αιτήσεις για ε
πενδύσεις της τάξης των 2 δισ. ευρώ 
που αφορούν στην εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών, συνολικής ισχύ
ος 800 Μ\Υ.

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Συνολικά, από 
τα πρώτα στάδια της αδειοδοτικής 
διαδικασίας οι αιτήσεις που εκκρε- 
μούν φθάνουν στις 900, και αφορούν 
την εγκατάσταση περίπου 4.000 
αιολικών Μ\Υ. Με τους εξαιρετικά 
αργούς ρυθμούς με τους οποίους 
προχωρούν οι αιολικές επενδύσεις 
στη χώρα μας είναι πολύ πιθανό η 
Ελλάδα να μην μπορέσει να καλύ
ψει τους στόχους που έχει θέσει η 
Ε.Ε. -για τους οποίους η Αθήνα έχει 
δεσμευτεί νομικά- για αύξηση του 
μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό 
ισοζύγιο της χώρας στο 18% το 2020. 
Για να επιτευχθεί ο στόχος θα έπρε
πε να εγκαθίστανται ετησίως 300- 
350 Μ \ν μόνον από αιολική ενέρ
γεια, δηλαδή ισχύς διπλάσια, απ' 
όση εγκαθίσταται στη χώρα μας με 
τους τρέχοντες ρυθμούς.
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Σε Κόρινθο, Τρίπολη και Μεγαλόπολη - Σχέδιο για σταθμό ίΝ β  στην Κρήτη

Επεκτείνεται ίο δίκτυο φυσικού αερίου

»  Ο τερματικός σταθμός υγροποιη
μένου φυσικού αερίου ( ίΝ Ο  
στην Ρεβυθούσα

Τ ην επίσπευση των διαδικα
σιών για την επέκταση του 
φυσητού αερίου στην Κόριν

θο, την Τρίπολη και τη Μ εγαλόπο
λη και την προώθηση των ενεργει
ών για την εγκατάσταση τερματικού 
υγροποιημένου φυσικού αερίου 
στην Κρήτη ανακοίνωσε χθες ο υ
πουργός Ανάπτυξης Κωστής Χα
τζηδάκης, μαζί με προγράμματα 
εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ 
τω ν οποίω ν την αντικατάσταση 
παλαιών ενεργοβόρων συσκευών. 
Στον σχεδίασμά του υπουργείου, 
όπως είπε, είναι ως τα τέλη του 2010 
γύρω στο 1 εκατ. πολίτες να έχου

σύνδεση με το δίκτυο του φυσικού 
αερίου. Στο πλαίσιο αυτό, ως τον 
Απρίλιο θα προχωρήσει η προκή
ρυξη των διαγωνισμών για τις τρεις 
νέες Εταιρείες Παροχής Αερίου 
(ΕΠΑ) στις περιφέρειες Ανατολι
κής Μακεδονίας- Θράκης, Κεντρι
κής Μ ακεδονίας και Στερεάς Ελ
λάδος.

Μέσα στο 2009 υπολογίζεται 
ότι 85.000νοικοκυριά θα συνδεθούν 
με το δίκτυο. Οσον αφορά στην 
προώθηση των διακρατικών συμ
φωνιών για τις διεθνείς ενεργεια
κές διασυνδέσεις της χώρας, ο υ
πουργός δήλωσε ως τον Ιούνιο θα

έχει ιδρυθεί η εταιρεία για τον α
γ ω γ ό  φ υσ ικού  αερ ίου  S ou th  
Stream.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Στις 15-16 Φε
βρουάριου επισκέπτεται τη χώρα ο 
πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, με τον 
οποίο έχουν γ ίνει επανειλημμένες 
διαβουλεύσεις με στόχο την υπο
γραφ ή δ ιακρατικής συμφωνίας 
Αζερμπαϊτζάν - Τουρκίας - Ελλάδας 
- Ιταλίας για τον αγωγό μεταφοράς 
φυσικού αερίου ITGI.

Γιατο δεύτερο εξάμηνο του 2009 
τοποθετούνται οι διαδικασίες για 
την κατασκευή του αγωγού φυσικού

αερίου που θα συνδέσει την Ελλάδα 
με τη Βουλγαρία, τον αγωγό Κομο
τηνή - Χάσκοβο.

Την ίδια περίοδο θα ξεκινήσουν 
οι συζητήσεις με τη Ρωσία για την 
προμήθεια φυσικού αερίου μετά το 
2016, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο της 
φετινής χρονιάς προγραμματίζεται 
η ολοκλήρωση μίας σειράς διεργα
σιών που αφορούν στον πετρελαι
αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρού
πολης, όπως η διαβούλευση με την 
τοπική κοινωνία, η υπογραφή κοι
νής υπουργικής απόφασης, η κύ
ρωση από τη Βουλή της συμφωνίας 
διέλευσης.
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Στο Λονδίνο για προσέλκυση επενδυτών ο Γ. Παπαθανασίου

Στο κοινό ία 3ειή ομόλογα 
με σταθερό επιτόκιο 4,3%

»  «Δεν διατρέχει η Ελλάδα κίνδυνο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, 
Γ. Παπαθανασίου

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΟΚ

«Γαλάζιες» 
προοΜ ψεις 
μέαω Stage

«Απευθείας αναθέσεις των προ
γραμμάτων του ΟΑΕΔ (περι
λαμβανόμενων και των Stage 
που αφορούν σιην απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας) από 
βουλευτικά γραφεία της Ν.Δ. 
μέσω της διοίκησης του ΟΑΕΔ» 
καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ. Η υ
πεύθυνη του τομέα Απασχόλη
σης και κοινωνικής προστασίας 
του ΠΑΣΟΚ βουλευτής Ε. Χρι
στοφιλοπούλου, με αφορμή την 
απόφαση του ΟΑΕΔ να τοποθε
τήσει μέσω του Stage άλλους 
7.000 άνεργους στα υπουργεία 
Υγείας και Πολιτισμού, κατήγ
γειλε ότι οι τοποθετήσεις γίνο
νται «χωρίς κριτήρια και χωρίς 
καμία δημόσια πρόσκληση, αλ
λά, με επιλογή».

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Η βουλευτής κα
τηγορεί τη διοίκηση του ΟΑΕΔ 
όη αποφασίζει μέσω τριμελούς 
επιτροπής προέγκρισης η ς το
ποθετήσεις ανέργων και σε άλ
λα προγράμματα χωρίς να ερευ- 
νώνται τα δεδομένα και οι ανά
γκες σε κάθε περιφέρεια, ενώ η 
κομματική ομηρεία δεν έχει ό
ρια αφού υπάρχουν άνεργοι οι 
οποίοι, με συνεχείς ανανεώσεις, 
απασχολούνται στο Δημόσιο μέ
σω προγραμμάτων Stage έως 
και 6 χρόνια. «Πρόκειται για ε- 
μπαιγμό, το ΠΑΣΟΚ ζητεί να πα
ρέχεται πιστοποιημένη εκπαί
δευση μόνο σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα και για διάστη
μα που δεν θα υπερβαίνει τους 6 
μήνες με δυνατότητα παράτασης 
έως του 9», κατέληξε. Η Ε. Χρι
στοφιλοπούλου κατηγόρησε 
χθες την κυβέρνηση όη παρου
σιάζει «πλαστή» εικόνα για την 
ανεργία στη χώρα.

» Τ ο  ενδιαφέρον της αγοράς 
μετατοπίζεται στην έκδοση 
ΙΟετών ομολόγων, πιθανόν 

εντός του Μαρτίου

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Σ ε ξένους θεσμικούς επενδυ
τές και διαχειριστές κεφα
λαίων απευθύνεται σήμερα 

ο υπουργός Οικονομίας σε road 
show που διοργανώνεται στο Λον
δίνο, στοχεύοντας στη διασφάλιση 
επαρκούς ζήτησης, ενόφειτωννέων 
ομολογιακών εκδόσεων της τάξης 
των 28 δισ. ευρώ που πρέπει να υλο
ποιηθούν έως το τέλος του 2009.

Μετά την έκδοση των νέων τρι- 
ετών ομολόγων του Δημοσίου, που 
προσέλκυσε προσφορές 10,66 δισ. 
ευρώ για να δανειστεί τελικά το 
δημόσιο 7 δισ. ευρώ με απόδοση 
4,30%, όπως προέκυψε από τη χθε
σινή ημολόγηση, το ενδιαφέρον της 
αγοράς μετατοπίζεται στην έκδοση 
ΙΟετών ομολόγων, που θα γίνει πι
θανόν εντός του Μαρτίου.

Κύριος στόχος των επαφών που 
θα έχει ο υπουργός, που συνοδεύεται 
από τον επικεφαλής του Οργανισμού 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Σπ. 
Παπανικολάου και τον πρόεδρο του 
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρο
γνωμόνων Γ. Σφακιανάκη, είναι να 
συνεχιστεί και να ενταθεί η αναστρο
φή του αρνηηκού κλίματος για τα 
ελληνικά ομόλογα σης διεθνείς α
γορές, που έχει ξεκινήσει η ς τελευ
ταίες μέρες. Πρέπει πάντως να επι-

σημανθεί πως χθες στην ΗΔΑΤ επι
κράτησαν οι ρευστοποιήσεις που α- 
νήλθαν σε 304 εκατ. ευρώ αντί των 
55 εκατ. που ήταν οι αγορές.

PREMIUM Τα ελληνικά ομόλογα 
βρέθηκαν στη δίνη της 
κρίσης που έχει χτυ
πήσει η ς  περιφερεια
κές αγορές ομολόγων, 
με τους επενδυτές να 
εκηνάσσουν στα ύφη 
το premium που ζη
τούν για να δανείσουν 
τη χώρα, υπό το βάρος 
σεναρίων περί πιθα
νής χρεοκοπίας, ανα
γκαστικής προσφυγής 
της στο ΔΝΤ ακόμη 
και εξόδου από την

ΟΝΕ. Στο θέμα αναφέρθηκε χθες 
ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Παπα
θανασίου, που παραδέχθηκε πως 
το πρόβλημα της ελληνικής οικο
νομίας είναι κυρίως το μεγάλο 
χρέος και τα υψηλά spread.

Εκτίμησε πάντως 
όη η έκδοση των τριε- 
τών ομολόγων εξελί
χθηκε καλά, τηρουμέ- 
νων των αναλογιών, 
δείχνοντας πως οι α
γορές πείθονται όη η 
Ελλάδα δεν διατρέχει 
κίνδυνο. «Παρά το όη 
μερικά διεθνή δημοσι
εύματα δημιουργούν ή 
προσπαθούν να δημι
ουργήσουν πρόβλημα 
αξιοπιστίας» έσπευσε

να προσθέσει ο υπουργός, ετηρρίπτο- 
ντας εμμέσως πλην σαφώς ευθύνες 
στον διεθνή Τύπο για την αρνητική 
στάση των ξένων επενδυτών απένα- 
νη  στα ελληνικά ομόλογα.

3ΕΤΕΣΟΜΟΛΟΓΟ ΧΟεςοΟΛΛΗΧ 
ολοκλήρωσε την ημολόγηση του 
νέουτριετούς ομολόγου. Η απόδοση 
ορίστηκε στο 4,30%, η τρίτη υψηλό
τερη από το 2005 καθώς το δημόσιο 
εξακολουθεί να πληρώνει πανάκρι
βα τα δάνεια που συνάπτει, ενώ η 
ημή διαμορφώθηκε σης 99,757 μο
νάδες. Τα νέα ομόλογα, σταθερού 
επιτοκίου 4,30%, θα διατεθούν και 
στο ευρύ επενδυτικό κοινό, από την 
Τρίτη 17 Φεβρουάριου έως και την 
Τρίτη 24 Φεβρουάριου με αφορολό
γητη απόδοση εφόσον οι επενδυτές 
τα διακρατήσουν έως τη λήξη τους, 
δηλαδή μέχρι η ς 20 Μαρτίου 2012. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να α
πευθυνθούν σης τράπεζες και ης 
χρημαηστηριακές εταιρείες που θα 
καθορίσουν και την ημή διάθεσης. 
Στην αντίστοιχη διάθεση των πεντα
ετών ομολόγων, οι ιδιώτες πήραν 
τελικά 500 εκατ. ευρώ.

Από η ς αρχές του έτους, δηλαδή 
περίπου μέσα σε 40 μέρες το δημόσιο 
έχει δανειστεί 18,5 δισ. ευρώ, ενώ 
στο σύνολο του έτους ενδεχομένως 
να δανειστεί43 - 46 δισ. ευρώ. Γιατο 
προσεχές διάστημα κεντρικός στό
χος είναι η χώρα να δανειστεί όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερα ποσά, με 
δεδομένο υψηλό κόστος, ώστε να 
αποδυναμωθούν τα σενάρια περί 
αδυναμίας εύρεσης δανειστών και 
προσφυγής της στο ΔΝΤ.

Κύριος στόχος
των επαφών που θα 

έχει ο υπουργός Οικο

νομίας οτο Λονδίνο 

είναι να συνεχιοθεί η 

αναστροφή του αρνη

τικού κλίματος για τα 

ελληνικά ομόλογα οτις 

διεθνείς αγορές
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Εγκρίθηκαν'μέσω του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ 4.981 αιτήματα δανειοδότησης

Ρευοιό 508 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες

»  Σ. Μαγόπουλος, πρόεδρος του Βιοτε
χνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

»Στοιχεία του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
για το πρόγραμμα επιδότησης 

κεφαλαίου κίνησης

Μ ε κεφάλαια συνολικού 
ύψους περίπου 508 εκατ. 
ευρώ, έχει αρχίσει, ήδη, 

και «θερμαίνεται» η πραγματική 
οικονομία, μέσω του προγράμματος 
του ΤΕΜΠΜΕ για τη στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
χώρας και την ενίσχυση της ρευστό
τητας στην ανηοά.

Το συγκεκριμένο ποσό ανηστοι- 
χεί σε 4.981 αιτήματα δανειοδότησης 
από ελληνικές επιχειρήσεις, που 
έλαβαν το «πράσινο φως» του τρα
πεζικού συστήματος, μέχρι και την 
6η Φεβρουάριου.

Η τάση δε, είναι περαιτέρω ανο
δική, δεδομένου όη -κατά μέσο όρο- 
σε καθημερινή βάση φθάνουν στο 
ΤΕΜΠΜΕ, για τελική εγγυοδοσία, 
τουλάχιστον 200 προεγκεκριμένα 
αιτήματα χορηγήσεων για η ς MME. 
Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο 
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελη
τηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και 
μέλος του ΤΕΜΠΜΕ, Σωτήρης Μ

γόπουλος κατά τη διάρκεια ενημε
ρωτικής ημερίδας για το πρόγραμμα 
επιδότησης κεφαλαίου κίνησης από 
το ΤΕΜΠΜΕ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Από άποψη γεωγρα
φικής κατανομής, σύμφωνα με τον 
κ. Μαγόπουλο, οι περισσότερες επι
χειρήσεις (ο. ο. 1.367) που έχουν 
λάβει εγκρίσεις για δανειοδότηση 
δραστηριοποιούνται στην Αττική 
(ήτοι 27,44% επί του συνόλου), ενώ 
οι επιχειρήσεις της Κεντρικής Μα
κεδονίας ανέρχονται σε 836, ή ποσο
στό 16,78%. Ακολουθεί η Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη με η ς επιχει

ρήσεις που έχουν λάβει έγκριση για 
δανειοδότηση να αγγίζουν η ς 407 
(8,17%), ενώ πολύ μικρότερο είναι το 
ποσοστό στη Δυτική Μακεδονία με 
119 εγκρίσεις ή ποσοστό 4%.

Όσον αφορά στη συμμετοχή των 
εγχώριωντραπεζών στην εκτέλεση 
του προγράμματος, από τα στοιχεία 
του Ταμείου προκύπτει ότι τα «σκή
πτρα» -σε ποσοστά εγκρισιμότητας- 
κρατά η Αγροτική Τράπεζα με 
45,91% (2.287 αιτήσεις) και ακολου
θούν η Εθνική με 33,03% (1.645 
αιτήσεις), η Πειραιώς με 5,78% (288 
αιτήσεις) κι η Alpha Bank με 4,86% 
(242 αιτήσεις).


