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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Οι μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια αποδίδονται σε νέες ανησυχίες για τη δυνατότητα των μεγαλύτερων 
τραπεζών να επιβιώσουν της κρίσης. Το χθεσινό σήμα της Moody's για τους κινδύνους από την έκθεση σε Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη, οδήγησε σε πιέσεις τον τραπεζικό κλάδο στη Γηραιό Ηπειρο και τις ΗΠΑ

DOW JONES S&P DAX FTSE CAC NIKKEI
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 7552,60 78947 4.216,6 4.034,13 2.875,23 7645,51
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΩΝ -3,79% -4,56% -3 44% -243 % -2,94% -1,35%
17/2/09 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Μ Α Ζ ΙΚ Η  ΣΤΡΟΦΗ TUN ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΕ ΧΡΥΣΟ - ΟΜΟΑΟΓΑ

Σια χαμηλά Νοεμβρίου 
επέοιρεψαν οι αγορές

ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
hsav@pegasus.gr

Π ρος τα χαμηλότερα επίπεδα 
του Νοεμβρίου υποχώρη
σαν, χθες, οι δείκτες στα 

μεγαλύτερα χρηματιστήρια Ευρώπης 
και ΗΠΑ. O S&P-500 «πάλευε» στο 
μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης 
περί των 800 μονάδων και o Dow 
Jones περί των 7.600 μονάδων. Στην 
Ευρώπη, o DAX-30 κατέγραψε τις 
μεγαλύτερες απώλειες (-3,44%), υπο
χωρώντας προς το επίπεδο των 4.200 
μονάδων. O FTSE-100 κινδύνευσε, 
για πρώτη φορά το 2009, να βρεθεί 
κάτω από τις 4.000 μονάδες, και στο 
Παρίσι o CAC-40 υποχώρησε κάτω 
από τις 2.900 μονάδες.

Οι μαζικές ρευστοποιήσεις στα 
χρηματιστήρια αποδίδονται οε νέες 

ανησυχίες για τη 
δυνατότητα των με
γαλύτερων τραπε
ζών να επιβιώσουν 
της κρίσης. Η χθε
σινή έκθεση της 
M oody’s για  την 
Ανατολική Ευρώπη 
(ρεπορτάζ σης σελί
δες 4-5) δημιούργη
σε σημαντικά ερω
τηματικά για τους 
περισσότερους με- 
γάλουςτραπεζικούς 

ομίλους, καθώς λίγοι είναι εκείνοι που 
δεν έχουν έκθεση «προς ανατολάς». 
Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο 
των πιέσεων και σης ΗΠΑ, με η ς με
τοχές των Citigroup, JPMorgan και 
Bank of America (όλες συμμετέχουν 
στον Dow) να υποχωρούν ακόμα και 
με διψήφια ποσοστά. Οι ανησυχίεςτων 
επενδυτών συνδέονται με τα όσα ανα
κοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα 
ο νέος υπουργός Οικονομικών, Τ. 
Γκάιθνερ, σχετικά μετην αναθεώρηση

του «πακέτου Πόλσον». Στη διάρκεια 
του Σαββατοκύριακου τα δημοσιεύμα
τα στον Τύπο δεν επιφύλασσαν κάποια 
ευχάριστη έκπληξη -αντίθετα τα «λου- 
κέτα» σε τράπεζες από την αρμόδια 
ομοσπονδιακή αρχή (FDIC) έφθαοαν 
ήδητα 13το2009, ένανη 25 τραπεζικών 
καταρρεύσεων για το σύνολο του προ
ηγούμενου έτους.

Οι χθεσινές έντονες πιέσεις σης 
τραπεζικές μετοχές προέκυψαν ως 
συσσωρευμένη αντίδραση σης αρνη
τικές ειδήσεις των προηγούμενων η
μερών, δεδομένου όη τη Δευτέρα η 
Wall Street ήταν κλειστή. Απώλειες 
μέχρικαι 17,5%σημείωσεκαιημετοχή 
της General Motors, καθώς οι επενδυ
τές αγωνιούσαν για ης λεπτομέρειες 
των σχεδίων εξυγίανσης, που χθες το 
βράδυ αναμενόταν να παρουσιάσουν 
οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανί
ες (ρεπορτάζ στη σελίδα Α6).

ΧΡΥΣΟΣ » Ενδείξεις επιστροφής στην 
ψυχολογία του Νοεμβρίου καταγρά- 
φηκαν και σης υπόλοιπες αγορές, με 
την ημή του χρυσού (παραδοσιακά 
θεωρείται επενδυτικό καταφύγιο) να 
«εκτοξεύεται» στα 974 δολ./ουγκιά 
(ρεκόρ επταμήνου), εκείνη του πετρε
λαίου να υποχωρεί κάτω από τα 35 
δολάρια/βαρέλι στην αγορά της Ν. Υ- 
όρκης (πτώση άνω του 7%) καιηςημές 
των ομολόγων των μεγαλύτερων οι
κονομιών να ενισχύονται.

Η απόδοση που ανηστοιχεί στην 
ημή - αναφοράς των διετών ομολόγων 
της Ευρωζώνης υποχώρησε, χθες, στο 
1,172% -το χαμηλότερο επίπεδο που 
έχει καταγραφεί. Ομως, υποχώρησαν 
σημαντικά οι ημές στα ομόλογα των 
ασθενέστερων οικονομιών (άρα οι α- 
νηστοιχούσες αποδόσεις ενισχύθη- 
καν), με αποτέλεσμα το spread για ο
μόλογα όπως τα ελληνικά να επιστρέ
φει πάνω από η ς 3 ποσοσηαίες μονά
δες (ρεπορτάζ στη σελίδ 5).

Οι τράπεζες
βρέθηκαν στο επίκεντρο 

των πιέσεων και στις 

ΗΠΑ, με τις μετοχές των 

Citigroup, JPMorgan και 

Bank of America (όλες 

συμμετέχουν στον Dow) 

να υποχωρούν ακόμα και 

με διψήφια ποσοστά.

Σε πτωτική 
τροχιά

Ο Οι χθεσινές
έντονες πιέσεις 
στις τραπεζικές 
μετοχές προέκυ
ψαν ως
συσσωρευμένη α
ντίδραση στις 
αρνητικές ειδή
σεις των
προηγούμενων η
μερών, δεδομένου 
ότι τη Δευτέρα η 
Wall Street ήταν 
κλειστή.

Ο Απώλειες
μέχρι και 17,5% 
σημείωσε και η 
μετοχή της 
General Motors, 
καθώς οι επενδυ
τές αγωνιούσαν 
για τις λεπτομέ
ρειες των σχεδίων 
εξυγίανσης, που 
χθες το βράδυ α
ναμενόταν να 
παρουσιάσουν οι 
μεγαλύτερες αυ
τοκινητοβιομηχα
νίες (ρεπορτάζ 
στη σελίδα Α6).

ΔΝΤ: Αυστηρές συστάσεις για έξοδο 
από την κρίση μέχρι το 2010

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΗΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
cpanag@pegasus.gr

Την ανάγκη ενός ουσιασηκότερου 
συντονισμού των κυβερνητικών πα
ρεμβάσεων για την ανημετώπιση 
των δυσμενών συνεπειών της οικο
νομικής κρίσης εξέφρασε χθες ο 
πρόεδρος του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος- 
Καν. Ο κ.,Στρος-Καν υποστήριξε όη 
ενώ όλες οι χώρες του πλανήτη συμ
φωνούν σε κάθε ευκαιρία στην ανά
γκη ύπαρξης ενός οργανωμένου 
σχεδίου για την έξοδο από την κρί
ση, τα μέτρα που λαμβάνουν καθώς 
και τα μεμονωμένα πακέτα οικονο
μικής σωτηρίας δρουν επιδερμικά 
απένανη στην ύφεση. Από την άλλη 
πλευρά, ο κ. Στρος-Καν επέμεινε 
στην άποψή του όη το τελευταίο 
χρονικό διάστημα αρκετές χώρες έ
δειξαν έντονη ροπή προς τον οικο
νομικό προστατευησμό, καθώς διο
χέτευσαν σημαντικό μέρος των δη
μοσίων εσόδων προς τη διάσωση 
των δικών τους τραπεζών που βρέ
θηκαν στο χείλος της κατάρρευσης. 
«Πρόκειται για μια ακόμα μορφή 
προσιατευησμού. Επιπρόσθετα, υπε- 
ραμύνθηκε της άμεσης εξυγίανσης 
των ισολογισμών σης τράπεζες, ενώ 
χαρακτήρισε αδήριτη την ανάγκη 
γιαπεραιτέρ τσχυση των εθνι
κών πακέτων οικονομικής στήρι-

»  Ντομινίκ Στρος Καν,
επικεφαλής του ΔΝΤ

ξπς. «Το 2009 θα είναι σε κάθε περί
πτωση μια δύσκολη χρονιά», τόνισε 
ο κ. Στρος-Καν και πρόσθεσε: «Εάν 
πράξουμε καθετί αναγκαίο, η κρίση 
θα λήξει σης αρχές του 2010. Διαφο
ρετικά, το πρόβλημα θα παραμεί- 
νει». Πλήρως ταυησμένη με η ς από
ψεις του προέδρου του ΔΝΤ εμφανί
στηκε και η Αμερικανίδα υπουργός 
Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον. Η κ. 
Κλίντον απηύθυνε έκκληση για άμε
ση κινητοποίηση της διεθνούς κοι
νότητας μέσω συντονισμένων κινή
σεων, με σκοπό την ανημετώπιση 
της διεθνούς κρίσης.
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2
Για την εκτίναξη του spread του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου, πάνω από τις 300 μονάδες ίο  έναυσμα έδωσε η 
προειδοποίηση της Moody's για τις αυξημένες επισφάλειες των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην ΝΑ Ευρώπη. Στα ε
πίπεδα του 2003 επέστρεφε το Χ.Α. με την πτώση του τραπεζικού δείκτη κατά 6,40% και του γενικού κατά 5,19%.

Η ΕΛΛΑΔΑ «ΑΚΥΡΩΝΕΙ» ΤΟ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ STANDARD & POOR'S

Πάνω από τις 300 μονάδες 
εκτινάχθηκε το spread
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Το «φράγμα» ίω ν 300 μονάδων 
βάσης «έσπασε» εκ νέου χθες το 
spread του ελληνικού δεκαετούς 

ομολόγου με το αντίστοιχο γερμανικό 
Bund, μετά την προειδοποίηση της 
Moody’s για υποβαθμίσεις τραπεζών ε- 
ξαιτίας των αυξημένων επισφαλειών 
από την έκθεση τους σας αγορές της ΝΑ 
Ευρώπης. Την ίδια σηγμή, η Standard 
& Poor’s ξεκαθαρίζει πως εάν υποθετικά 
εκδοθεί ευρω-ομόλογο για να αντιμετω- 
πιστούν οι δυσκολίες αναχρηματοδότη- 
σηςορισμένωνχωρών, αυτόθαλάμβανε 
την αξιολόγηση της χώρας με την χαμη
λότερη πιστοληπτική ικανότητα, δηλαδή 
της Ελλάδας.

Πρόκειται για μια θέση η οποία 
πρακηκά «ακυρώνει» α ς  όποιες ωφέ
λειες από ένα τέτοιο εγχείρημα. Αν για 
παράδειγμα στο ομόλογο περιλαμβάνο
νταν πέντε χώρες της ευρωζώνης, «και 
μια από αυτές ήταν η Ελλάδα, τότε το 
ομόλογο θα έπαιρνε την πιστοληπακή 
αξιολόγηση της Ελλάδας. Η Ελλάδα 
είναι ο αδύναμος κρίκος, θα έλεγε κα
νείς» , σχολίασε ο κ. Μ. Κράμερ αναλυτής 
της S&P. Όπως, μάλιστα, πρόσθεσε, «η 
αξιολόγηση γίνεται με βάση την πιθανό
τητα αθέτησης υποχρέωσης. Σε αυτήν 

την περίπτωση αν η Ελλά
δα αθετούσε τις υποχρεώ
σεις της τότε ολόκληρο το 
ομόλογο θα γινόταν ανα
ξιόχρεο. Δεν θα είχε σημα
σία που στο ομόλογο θα 
περιλαμβάνονται κι άλλες 
χώρες», ακυρώνοντας επί 
της ουσίας τις θετικές επι
πτώσεις ενός τέτοιου σχε
δίου.

Εν τω μεταξύ, χθες, α
πό την πλευρά της Γερμα- 
νίας, μέσω των δηλώσεων 
του υπουργού Οικονομίας 
της χώρας, διαφάνηκε 
στροφή στάσης όσον αφο

ρά την παροχή βοήθειας σας χώρες που 
ανημετωπίζουν πρόβλημα αναχρηματο- 
δότησης. Στην Ε.Ε. η αγωνία εντείνεται 
από την ανοδική τάση στα spread ορι
σμένων χωρών που ανημετωπίζουν ο
λοένα μεγαλύτερες δυσκολίες στην α- 
ναχρηματοδότηση του χρέους τους, 
καθώς η κατάσταση αφήνει περιθώρια 
αμφισβήτησης της ίδιας της συνοχής της 
ευρωζώνης. «Μερικές χώρες σιγά - σιγά

Χθες το 
spread του ελ

ληνικού δεκαετούς 

ομολόγου έφτασε 

ενδοσυνεδριακά και 

τις 303 μονάδες, 

3,03%, ενώ στις 330 

μονάδες βάσης 

ανήλθε το spread 

στο πενταετές 

ομόλογο

Εφιάλτης 
η ανεργία 
στην Ε.Ε.

Ο  Σημαντική αύ
ξηση καταγράφει η 
ανεργία σε Τουρκία, 
καθώς τον Νοέμ
βριο του 2008  ο 
δείκτης εκτοξεύτη
κε στο 12,3%, 
ενισχύθηκε δηλαδή 
κατά 2,2% σε ετή
σια βάση.

Ο  Σημαντική αύ
ξηση καταγράφει η 
ανεργία και στην 
Κροατία, αφού τον 
Δεκέμβριο ο δεί
κτης ενισχύθηκε 
κατά 5,8% σε σχέ
ση με τον ίδιο μήνα 
του 2007, ενώ στη 
Σλοβενία τον ίδιο 
μήνα η ανεργία 
εκτοξεύθηκε στο 
7%.

Ο  Κροατία και 
Σλοβενία αντιμε
τωπίζουν ήδη 
σοβαρό πρόβλημα, 
καθώς οι επιχειρή
σεις αναζητούν 
τρόπους να περιορί
σουν τις δαπάνες 
και προχωρούν σε 
απολύσεις, περικο
πές μισθών ή 
ακόμη και μείωση 
του εργασιακού 
ωραρίου. Ο σλοβε- 
νικός όμιλος 
ϋοτθηι'θ προσέφερε 
την περασμένη 
εβδομάδα στους 
εργαζομένους του 
κίνητρα για εθελού
σια αποχώρηση.
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αρχίζουν να αποκτούν δυσκολίες με 
την αναχρηματοδότησή τους», δήλω
σε ο Γ ερμανός υπουργός Οικονομίας 
κ. Ρ. Βίείηήηιεώτ, στο Ντίσελντορφ, 
προσθέτοντας πως «οι συνθήκες της 
ευρωζώνης δεν προβλέπουν κάποια 
βοήθεια σε χώρες που θα αντιμετω- 
πίσουν πρόβλημα επισφάλειας». 
Τόνισε, όμως, πως «στην πραγματι- 
κότητα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα 
πρέπει να α ς  διασώσουν».

Σύμφωνα με τη Ο ί^τουρ , πά
ντως, η γερμανική κυβέρνηση δεν θα 
στηρίξει την επιλογή ενός ευρω
ομολόγου, ιδιαίτερα δαπανηρής λύ
σης για την ίδια. «Το πιο πιθανό είναι 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
ή άλλοι πολυεθνικοί οργανισμοί να 
αρχίσουν να υποστηρίζουν αυτές ας

χώρες, αγοράζοντας κραηκά ομόλο
γα, ή παρέχοντας απευθείας βοήθεια, 
κάη που θα βοηθούσε στην αποκλι- 
μάκωση των spread», εκημά αναλυ
τής της Citi.

ΝΕΟ ΔΕΚΑΕΤΕΣ >Υπότο βάροςτων 
νέων δεδομένων, η έκδοση του νέου 
δεκαετούς ομολόγου αναφοράς το 
πιθανότερο είναι να γίνει εντός του 
Μαρτίου, καθώς αποδυναμώνεται το 
ενδεχόμενο επίσπευσής της εντός του 
Φεβρουάριου, όπως είχε αφήσει α
νοικτό προ ημερών ο επικεφαλής του 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους κ. Σπ. Παπανικολάου.

Χθες το spread του ελληνικού 
δεκαετούς ομολόγου αναφοράς έφτα
σε ενδοσυνεδριακά και τις 303 μονά-

δες, 3,03%, ενώ στις 330 μονάδες 
βάσης ανήλθε το spread στο πενταετές 
ομόλογο και στις 288 μονάδες το 
spread του τριετούς ομολόγου ανα
φοράς. Πριν από λίγες εβδομάδες το 
spread του δεκαετούς είχε κλιμακω
θεί έως και το 3,15%

Ανοδικά κινήθηκαν και τα ασφά
λιστρα κινδύνου έναντι του ενδεχο
μένου πιθανής χρεοκοπίας της χώρας 
διαμορφούμενα στη ζώνη των 250 - 
290 μονάδων βάσης, σημειώνοντας 
άνοδο της τάξης των 8-10 μονάδων. 
Η ανοδική τάση τόσο στα spread όσο 
και στα CDS κυριάρχησε όχι μόνο 
στην Ελλάδα αλλά σε πλειάδα άλλων 
χωρών. To spread του ιρλανδικού 
δεκαετούς ομολόγου με το αντίστοιχο 
γερμανικό Bund αυξήθηκε στις 256 
μονάδες, με το CDS στο πενταετές 
ομόλογο της χώρας να κινείται υψη
λότερα από το ελληνικό στις 350 - 400 
μονάδες. Μεταξύ των 195 - 250 μονά
δων κινήθηκε χθες το CDS στο αυ
στριακό πενταετές ομόλογο, ενώ το 
spread του αυστριακού δεκαετούς με 
το αντίστοιχο γερμανικό αυξήθηκε 
σης 130μονάδες. Στις περιφερειακές 
αγορές επικράτησαν επίσης ανοδικές 
τάσεις με το spread του ισπανικού 
δεκαετούς ομολόγου στις 114 μονά
δες, του ιταλικού σης 145 μονάδες και 
του πορτογαλικού σης 170.

Moody's: «Νάρκη» για τις τράπεζες η έκθεσή τους στις

Ο  «Η αναδυόμενη Ευρώπη 
είναι ία  subprime 

της Ηπείρου», δήλωσε 

ο αναλυτής της Danske Bank, 
Λαρς Κρίστενσεν

«Βόμβα» της Moody’s έπληξε ης 
τράπεζες της Κεντρικής και Ανα
τολικής Ευρώπης και το ωσηκό 
κύμα συμπαρέσυρε όχι μόνο τα 
χρημαηστήρια και τα νομίσματα 
των εν λόγω χωρών, αλλά και η ς 
αγορές της Δυτικής Ευρώπης, ό
που εδρεύουν οι πολυεθνικοί όμι
λοι που ελέγχουν μεγάλο μέρος 
των τραπεζών της περιοχής.
Ο λόγος για έκθεση του διεθνούς

οίκου αξιολόγησης που κυκλοφό
ρησε νωρίς χθες το πρωί και στην 
οποία ανέφερε χαρακτηρισηκά ό
τι το τραπεζικό σύστημα των χω
ρών της Κεντρικής και Ανατολι
κής Ευρώπης εμφανίζεται εξαιρε
τικά ευάλωτο στην ραγδαία επι
δείνωση του οικονομικού περι
βάλλοντος. Ως εκ τούτου, οι πολυ
εθνικοί όμιλοι που έχουν μεγάλη 
έκθεση στην περιοχή απειλούνται 
με υποβάθμιση της πιστοληπηκής 
τους ικανότητας. Η επίμαχη έκθε
ση ανέφερε όη στη «ζώνη κινδύ
νου» βρίσκονται έξι χώρες της Δυ
τικής Ευρώπης (Αυστρία, Γαλλία, 
Ιταλία, Σουηδία, Γερμανία και Ιτα
λία), με την Αυστρία να βρίσκεται 
στη χειρότερη θέση, καθώς οι τρά-

πεζές της έχουν χορηγήσει στην 
περιοχή δάνεια που ισοδυναμούν 
με το 75% του ΑΕΠ της χώρας. Σε 
επίπεδο τραπεζών, η Moody’s σή- 
μανε «συναγερμό» για τις αυστρι
ακές Erste Bank και Raiffeisen, τη 
γαλλική Société Generale, την ιτα
λική Unicredit και τη βελγική 
KBC, οι μετοχές των οποίων βρέ
θηκαν σε ελεύθερη πτώση, με την 
Unicredit να σημειώνει χαμηλό 
12ετίας και την Erste αρνητικό ρε
κόρ όλων των εποχών.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι α

γορές αποφάσισαν ότι η αναδυό
μενη Ευρώπη είναι τα subprime 
της Ηπείρου και τώρα όλοι τρέ
χουν πανικόβλητοι προς την έξο
δο», δήλωσε ο Λαρς Κρίστενσεν,
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»  Η υπουργός Απασχόλησης 
Φ. Πετραλιά αποδοκίμασε 
τους εργοδότες που έχουν 
ταχθεί υπέρ της μείωσης των 
ημερών εργασίας με μείωση 
μισθών και επιδότηση για την 
«προσωρινή ανεργία».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Κοινό μέτωπο 
κατά των μαζικών 
απολύσεων

Μια συμφωνία «κορυφής» που 
θα δώσει, ταυτόχρονα, ένα (συμ
βολικό) στίγμα στην αγορά για 
την προστασία της απασχόλη
σης και την αποτροπή των απο
λύσεων λόγω της κρίσης, επιδι
ώκουν να συνάψουν σήμερα η 
ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργα
νώσεις (ΣΕΒ, Εθνική Συνομο
σπονδία Ελληνικού Εμπορίου 
και Γενική Συνομοσπονδία Ε- 
παγγελματιών, Βιοτεχνών και 
Εμπόρων Ελλάδος).
Η συνάντηση των κοινωνικών 
εταίρων γίνεται με την «ανοι
κτή» υποστήριξη της υπουργού 
Απασχόλησης Φ. Πετραλιά η ο
ποία, μιλώντας χθες σε σύσκε
ψη με τους επιθεωρητές εργασί
ας, χαρακτήρισε «υπεύθυνη τη 
στάση της ΓΣΕΕ» για την αντι
μετώπιση της κρίσης. Η υπουρ
γός αποδοκίμασε τη μερίδα ε
κείνη των εκπροσώπων των ερ
γοδοτών που έχουν ταχθεί υπέρ 
της μείωσης των ημερών εργα
σίας με μείωση μισθών και επι
δότηση για την «προσωρινή α
νεργία». «Οι θιασώτες της προ
σωρινής ανεργίας αποπροσανα
τολίζουν από τα πραγματικά 
προβλήματα.. .τέτοιες απόψεις 
είναι κοντόφθαλμες» υπογράμ
μισε η υπουργός.
Οι απολύσεις, οι διαθεσιμότητες 
και οι εκβιαστικές αλλαγές στις 
εργασιακές σχέσεις και στις α
μοιβές παραμένουν, πάντως, 
στην πρώτη γραμμή των προ
βλημάτων των εργαζομένων, 
παραδέχθηκαν χθες οι επιθεω
ρητές εργασίας ενημερώνοντας 
την ηγεσία του υπουργείου ότι 
ήδη καταγράφονται ομαδικές α
πολύσεις ιδιαίτερα στον κλάδο 
των οικοδομών και παραβιάσεις 
σε ό,τι αφορά τους μισθούς και 
τα ωράρια σε κλάδους παροχής 
υπηρεσιών. Τα προβλήματα αυ
τά θα θέσει υπόψη των προέ
δρων των εργοδοτικών οργα
νώσεων η ΓΣΕΕ ζητώντας να 
ληφθούν, από κοινού, μέτρα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Απαιτεί άμεση λήψη μέτρων και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους

Ψυχρολουσία από Ε.Ε. 
για τα ελλείμματα

» Η  Ε.Ε. δηλώνει ότι δεν 

εμπιστεύεται την κυβέρνηση, 

γιατί και στο παρελθόν δεν 

υλοποίησε τις δεσμεύσεις της

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΓΜ ΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Την Ελλάδα μαζί με άλλες 
πέντε χώρες αναμένεται να 
καλέσει σήμερα η Κομισιόν 

να πάρουν μέτρα από φέτος για να 
μειώσουν τα υπερβολικά δημοσιο
νομικά ελλείμματά τους που ξεπερ
νούν το όριο του 3%.

Οι άλλες χώρες για τις οποίες η 
Κομισιόν θα ανοίξει σήμερα τη λε
γάμενη διαδικασία για υπερβολικά 
ελλείμματα που οδηγεί αναγκαστικά 
σε μια απόφαση του Εοοίίη στις 4 
Απριλίου για «επιτήρηση» αυτών 
των οικονομιών, είναι η Γαλλία, η 
Ιρλανδία, η Μάλτα, η Ισπανία και η 
εκτός ευρωζώνης Λετονία.

Ειδικά για την Ελλάδα, η Κομι
σιόν στο σχέδιο της «Γνώμης» που 
θα υιοθετήσει σήμερα και ο οποίο θα 
πρέπει να εγκριθεί από το Εοοίίη στις 
10 Μαρτίου εκτός των συγκεκριμέ
νων συστάσεών της, διαπιστώνει, 
μεταξύ άλλων, ότι το αναθεωρημένο 
πρόγραμμα που προβλέπει μείωση 
των πρωτογενών δημοσίων δαπα
νών και ορθολογικοποίηση της δια
χείρισης των δημόσιων πόρων «με 
νέα μέτρα που πρέπει να αρχίσει η 
εφαρμογή τους μέσα στο 2009, δεν 
περιγράφονται λεπτομερώς και με 
σαφήνεια στο Πρόγραμμα».

ΧΡΕΟΣ »  «Η μείωση του χρέους α
παιτεί την εξασφάλιση υψηλών 
πρωτογενών πλεονασμάτων για μια

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
© «Η περαιτέρω μεταρρύθμιση 

του συνταξιοδοτικού συστή
ματος με στόχο την ανάσχεση 
των υψηλών δαπανών που 
σχετίζονται με την γήρανση 
του πληθυσμού, θα μπορούσε 
να συμβάλει στη μείωση του 
υψηλού κινδύνου για τη μα
κροπρόθεσμη βιωσιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών.

ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ο Η Επιτροπή επικρίνει την πρό

θεση της κυβέρνησης από τη 
μια πλευρά να θέλει «να κατα
πολεμήσει τη φοροδιαφυγή 
με μεταρρυθμίσεις του φορο- 
εισπρακτικού συστήματος και 
από την άλλη να εξουδετερώ
νει την αποτελεσματικότητα 
αυτών των μέτρων με τα σχέ
διά της να αυξήσει τους μι
σθούς και τις κοινωνικού χα
ρακτήρα ενισχύσεις».

ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ο Το μεσοπρόθεσμο δημοσιο

νομικό πλαίσιο παραμένει α
σθενές, ενώ είναι ανεπαρκής 
ο έλεγχος των δημοσίων δα
πανών και οι προβλέψεις για 
τα έσοδα έχει αποδειχθεί ότι 
είναι συστηματικά υπεραισιο- 
δοξίες». Επιμένει ότι «δεν υ
πάρχουν συγκεκριμένα μέτρα 
σ' αυτό για τη μόνιμη περι
στολή των δημοσίων δαπα
νών και την αύξηση των φο
ρολογικών εσόδων κατά την 
περίοδο προσαρμογής της οι
κονομίας κατά το 2010 και το 
2011».

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ο Η Επιτροπή απαιτεί επίσης α

πό την Ελλάδα «τολμηρές δι
αρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
για την αντιμετώπιση των α
πωλειών στον τομέα της α
νταγωνιστικότητας»

μακρά χρονική περίοδο».
Η Κομισιόν δεν αποκλείει όχι 

τη μείωση αλλά αντίθετα την αύξη
ση του χρέους την περίοδο 2010- 
2011 και τούτο, πιστεύει η ίδια, 
μπορεί ν ’ αντανακλά την ανεπαρκή 
πρόοδο (την ίδια περίοδο) στη δια
δικασία μείωσης των δημοσιονομι
κών ελλειμμάτων».

Η Επιτροπή επιμένει στην πρό
γνωσή της ότι «μακροπρόθεσμα το 
ύψος του χρέους που παραμένει σ’ 
ένα από τα υψηλότερα επίπεδα 
μεταξύ των κοινοτικών χωρών, 
συνδυαζόμενο με τη σχεδιαζόμενη 
αύξηση των δαπανών που συνδέο
νται με τη γήρανση του πληθυσμού 
(συντάξεις κ.λπ.), θα επηρεάσει ε
πίσης αρνητικά τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικο
νομικών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ »  Το μεγάλο ερώτημα 
που μένει, πόσα χρόνια θα έχει δι
άρκεια η περίοδος χάριτος για την 
ολοκλήρωση της δημοσιονομικής 
προσαρμογής κάθε χώρας.

Η Επιτροπή ασφαλώς θα τοπο
θετηθεί στο ζήτημα αυτό όταν, στις 
24 Μαρτίου, θα υιοθετήσει συγκεκρι
μένες προτάσεις της προςτο ΕΚΟΦΙΝ 
για την Ελλάδα και ης υπόλοιπες 
χώρες, ενώ θα έχει ήδη προηγηθεί 
μια πρώτη συζήτηση στην Οικονομι
κή και Νομισματική Επιτροπή της 
Ένωσης και στο ΕΚΟΦΙΝ σης 10 
Μαρτίου. Η τσεχική προεδρία επι
μένει η μείωση των υπερβολικών 
ελλειμμάτων γι’ αυτές τις έξι χώρες 
να μη ξεπεράσει το 2012.

Η Κομισιόν θα προτείνει ασφα
λώς συγκεκριμένες ημερομηνίες στο 
ΕΚΟΦΙΝ που θα γίνει στην Πράγα 
σης 4 Απριλίου.
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Προωθείται σχετικό νομοσχέδιο ενόψει του κύματος των απολύσεων

Ενιοχύονται οι επιθεωρήσεις εργασίας
Δ ιοικητικά πρόσημα από 500 

ευρώ -  50.000 ευρώ θα μπο
ρούν να επιβάλουν, στο ε

ξής, οι επιθεωρητές εργασίας όταν 
διαπιστώνουν παραβιάσεις της ερ- 
γαηκής νομοθεσίας σης επιχειρή
σεις τις οποίες ελέγχουν.

Παράλληλα, οι εργοδότες θα 
υποχρεωθούν να τηρούν για  το 
διάστημα μιας διετίας τα αντίγραφα 
των συμβάσεων εργασίας που έ
χουν συνάψει με το προσωπικό 
τους και επί μια π τετία το βιβλίο
αδειών.

Την αύξηση του πλαφόν των 
προστίμων (σήμερα είναι 1.000 ευρώ 
έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της παράβασης) προ
βλέπει νομοσχέδιο για την αναδι
οργάνωση του Σώματος Επιθεώρη
σης Εργασίας που προωθεί προς 
ψήφιση στη Βουλή η υπουργός Α
πασχόλησης και Κοινωνικής Προ
στασίας Φ. Πάλλη Πετραλιά.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ »  Με δεδομένα αφε
νός την έλλειψη προσωπικού στο 
ΣΕΠΕ (σύμφωνα με τα στοιχεία ένας

επιθεωρητής εργασίας ανηστοιχεί 
σε κάθε 1.000 επιχειρήσεις) και α
φετέρου τα αιτήματα της ΓΣΕΕ και 
την ανάγκη ενίσχυσης του ελεγκτι
κού μηχανισμού λόγω και της κρί
σης, το νομοσχέδιο προβλέπει, με
ταξύ των άλλων:

©Τη δημιουργία νέων τοπικών 
τμημάτων επιθεωρήσεων και τη 
σύσταση νέω ν θέσεων μόνιμου 
προσωπικού.

Ο Τη δυνατότητα στελέχωσης 
του Σώματος των επιθεωρητών 
''■ψασίας με αποσπάσεις και μετα

θέσεις υπαλλήλων του υπουργείου 
Α πασχόλησης και Κ οινωνικής 
Προστασίας, αλλά και άλλων υπαλ
λήλων του Δημοσίου και ΝΠΛΛ που 
θα καταρτίζονται.

Ο Την ανακατανομή των κενών 
οργανικών θέσεων του ΣΕΠΕ κατά 
υπηρεσίες με αποφάσεις του υπουρ
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

© Τη μισθολογική εξομοίωση 
των γιατρών του ΣΕΠΕ με τους 
γιατρούς του ΕΣΥ.

ΓΐηΡΓΟΣ ΓΑΤΟΣ


