
h

ΤΟ ΘΕΜΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Νέες κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη - μέλη τιου ενέκρινε χθες η Κομισιόν στο 

πλαίσιο της υιοθέτησης εθνικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην απομάκρυνση των 

«τοξικών» τίτλων από το ενεργητικό των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε.

Κ Ο Μ Ι Σ Ι Ο Ν :  « Α Ν Ο Ι Ξ Τ Ε  Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α  Σ Α Σ  Ε Δ Ω  Κ Α Ι  Τ Ω Ρ Α »

Σενάρια για «τοξικούς» τίτλους 
18 τρίο, οτις τράπεζες της Ε.Ε.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΡΑΤΟΥ

Ν ' ανοίξουν τα «βιβλία» τους και να 
δώσουν στη δημοσιότητα όλους τους 
επισφαλείς τίτλους τους κάλεσε η 

Κομισιόν τις τράπεζες των κοινοτικ ών χωρών 
με η ς νέες κατευθυντήριες γραμμές προς τα 
κράτη - μέλη που ενέκρινε χθες για την υιο
θέτηση εθνικών προγραμμάτων που θα στο
χεύουν στην απομάκρυνση των «τοξικών» 
τίτλων του ενεργητικού τους. Σύμφωνα με 
ανεπίσημες πηγές, το ύψος των «τοξικών» 
αξιώντων ευρωπαϊκών τραπεζών ανέρχεται 
στα 18 τρισ. ευρώ, πλην όμως, στη χθεσινή 
συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι άμεσα ε
μπλεκόμενοι Επίτροποι, ο κ. Αλμούντα (νο
μισματικές, οικονομικές υποθέσεις), η κα 
Κρους (ανταγωνισμός) και ο κ. ΜακΚρίβι 
(εσωτερική αγορά), αρνήθηκαν να απαντή
σουν σε σχετικό ερώτημα για το ύψος των

επισφαλών χρεογράφων. Μολονότι πρόκει
ται για κατευθυντήριες γραμμές, η εφαρμογή 
τους θα καταστεί υποχρεωτική για όλους. Και 
τούτο, επειδή ακόμη και εκείνες οι τράπεζες

που δεν έχουν τοξικές αξίες ή τα κράτη που 
βασιζόμενα σας διαβεβαιώσεις των τραπεζών 
τους δεν εγκρίνουν ένα πρόγραμμα εξυγίαν
σής τους, θα πρέπει να το... αποδείξουν, αφού 
δεν λειτουργούν σε «κλειστό κύκλωμα», 
αλλά συναλλάσσονται συνεχώς με τράπεζες 
των άλλων κοινοτικών χωρών.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ »Ενδιαφέρον, επίσης, 
εμφανίζει ο διευρυμένος χαρακτηρισμός από 
την Κομισιόν των λεγομένων «τοξικών» αξι
ών, αφού σε αυτές περιλαμβάνει και προϊόντα 
που ξεπερνούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
όπως χορηγήσεις τραπεζικών εγγυήσεων, 
εμπορικά δάνεια ή χρέη εμπορικών εταιρει
ών, τίτλους σε ενυπόθηκα-στεγαστικά κ. 
λπ.- δάνεια. Όλες οι «ελαττωματικές ή τοξι
κές» αξίες θα πρέπει να εντοπισθούν, όσα 
είναι μετά το 2008, να δηλωθούν εντός έξι 
μηνών και να βγουν από τους ισολογισμούς 

των τραπεζών, προκειμένου να «ε- 
ξαγορασθούν» από το κράτος- 
μέλος.

Εξήγησαν, όμως, όη η εξαγορά 
των «τοξικών» δεν θα γίνει με βάση 
την αξία τους στην αγορά, αλλά με 
κοστολόγηση της πραγματικής αξί- 

αςτους, που ασφαλώς δεν θα ξεπερνά το 50% 
της τιμής της αγοράς. Ανάλογα με το ύψος 
των «τοξικών» που θα διαπιστωθεί ότι έχει 
μια τράπεζα, αυτή είτε θα... κλείσει είτε θα

»  Οι Επίτροποι της Ε.Ε., X. Αλμούνια 
(πάνω) με αρμοδιότητα τις νομισματικές 
υποθέσεις και Νέλι Κρους με αρμοδιότη
τα τον ανταγωνισμό

αναδιαρθρωθεί ύστερα από την εκκαθάριση 
των στοιχείων του ενεργητικού της. Όλες 
αυτές οι κινήσεις, τόνισε η κα Κρους δεν 
πρέπει να γίνουν σε μερικούς μήνες ή εβδο
μάδες ή ... αύριο αλλά «τώρα αμέσως».

Ως προς την αξιολόγηση των προβλημα- 
τικών-ελαττωματικών στοιχείων του ενεργη
τικού των τραπεζών, δηλαδή ποια θα χαρα- 
κτηρισθούν όη πράγμαη είναι ελαηωματικά, 
πώς θαημολογηθούν, πώς θα εξαγορασθούν 
κ.λπ. δεν υπάρχει σήμερα πουθενά μια «βέλ- 
ηστη πρακτική» για να την εφαρμόσουμε, 
είπε χαρακτηρισηκά ο κ. Αλμούνια. Αλλά θα 
πρέπει όλα να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε 
να θιγούν ανάλογα στον ίδιο βαθμό, και με 
τον ίδιο τρόπο και οι μέτοχοι και οι δανειστές 
και τα χρήματα των φορολογουμένων. Και οι 
τρεις επίτροποι επέμειναν στον τεράστιο 
κίνδυνο στρέβλωσης των κανόνων του κοι
νοτικού ανταγωνισμού που εγκυμονεί όλη 
αυτή η προσπάθεια. Η Κομισιόν δίνει ης 
κατευθυντήριες γραμμές, και τα κράτη-μέλη 
καλούνται να η ς υιοθετήσουν στο επόμενο 
ΕΚΟΦΙΝ σης 5-6 Μαρτίου.

Απαντώντας σε σχετική δημοσιογραφική 
ερώτηση ο επίτροπος κ. Αλμούνια επανέλα
βε την πεποίθησή του πως «δεν υπάρχει καμία 
πιθανότητα να αποχωρήσει μια χώρα από την 
ευρωζώνη». «Κανένας δεν είναι τόσο τρελός, 
είπε, να φύγει από την ευρωζώνη», είπε για 
άλλη μια φορά ο κ. Αλμούνια.

Χοακίν Αλμούνια: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να 

αποχωρήσει μια χώρα από την ευρωζώνη». «Κανένας δεν είναι τό

σο τρελός, είπε, να φύγει από την ευρωζώνη»
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Σύσταση δύο σωμάτων για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων

Σχέδιο ευρωπαϊκής επιτήρηοης στις αγορές

»  Το σχέδιο καταρτίστηκε από 
ομάδα ειδικών με επικεφαλής 
τον πρώην διοικητή της κεντρι
κής τράπεζας της Γαλλίας,
Ζαν ντε Λαροζιέρ

Ηεποπτεία του χρηματοοικο
νομικού τομέα σιην Ε.Ε. είναι 
πολύ εξασθενημένη καιχρει- 

άζεται άμεση «θεραπεία». Το παρα
πάνω επισημαίνει σχέδιο δράσης που 
έχει κατατεθεί στην Κομισιόν, και το 
οποίο προτείνει τη σύσταση δυο πα
νευρωπαϊκών σωμάτων για την επο- 
πτεία των κινδύνων και τη βελτίωση 
του συντονισμού μεταξύ των κρατών- 
μελών. Το σχέδιο δίνει κατευθυντή
ριες γραμμές για το πώς η Ε.Ε. θα 
πρέπει να οργανώσει την εποπτεία 
του χρηματοοικονομικού τομέα, ύστε
ρα από η ς κατηγορίες που δέχθηκε 
όη φάνηκε πολύ αποδυναμωπένη για

να καταφέρει να αποτρέψει την πα
γκόσμια κρίση ή να αποκαταστήσει 
το κλίμα εμπιστοσύνης που είναι τόσο 
αναγκαίο για να επιστρέφουν οι αγο
ρές στην ομαλότητα.

Αλλά οι «λύσεις» που δίνονται 
δεν προβλέπουν τη δημιουργία ενός 
κοινού, ισχυρού πανευρωπαϊκού 
ρυθμισηκού σώματος - κάη που θεω
ρείται τεράσηο άλμα για πολλά ευρω
παϊκά κράτη. Οι προσπάθειες να 
σφυρηλατηθεί ευρωπαϊκή προσέγγι
ση στον εποπηκό τομέα βρίσκουν ε
μπόδια πολλά χρόνια τώρα, καθώς τα 
κράτη-μέλη δεν επιθυμούν να παρα
χωρήσουν εποπτικές εξουσίες σε

σημαντικούς παράγοντες, που θα ε
μπλέκονται σης εθνικές χρηματοοι
κονομικές αγορές. Το σχέδιο καταρ
τίστηκε από ομάδα ειδικών με επικε
φαλής τον πρώην διοικητή της κε
ντρικής τράπεζας της Γαλλίας, Ζαν 
ντε Λαροζιέρ. Ειδικότερα, προτείνεται 
να δημιουργηθούν τα εξής σώματα:

1. Το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικών Κινδύνων» (ΕβΙΤΟ) θα 
συγκεντρώνει και θα αναλύει όλες ης 
πληροφορίες που αφορούν τους συ- 
στημικούς κινδύνους και τη σταθερό
τητα του χρηματοοικονομικού συστή
ματος. Το Ε,ςϊά» θα ελέγχεται από την 
ΕΚΤ κ '" σε αυτό θα μετέχουν ανη-

πρόσωποι κεντρικών τραπεζών και 
εποπηκών οργανισμών από τα 27 
κράτη-μέλη της Ε.Ε.

2. Το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρη
ματοοικονομικών Εποπτών» (ESFS) 
που στοχεύει να λειτουργεί σε απο
κεντρωμένη βάση. Θα παρέχει κε
ντρικό συντονισμό σης αρχές που θα 
εποπτεύουν τους μεγάλους χρηματο
οικονομικούς οργανισμούς, αλλά θα 
αφήνει την καθημερινή εποπτεία σης 
εθνικές αρχές. Το ESFS θα απαρτί
ζουν τρεις ευρωπαϊκές αρχές -μια 
ευρωπαϊκή τραπεζική αρχή, μια ευ
ρωπαϊκή ασφαλιστική αρχή και μια 
ευρωπαϊκή αρχή για τα χρεόγραφα.
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Η Moody's προχώρησε σε υποβάθμιση της προοπτικής αξιολόγησης από θετική σε σταθερή

Και δεύτερη κόκκινη κάρτα 
για την ελληνική οικονομία

»  Προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 

περί το 0% και δημοσιονομικό 
έλλειμμα 4% φέτος. Εκτιμά ότι 

το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί 

στο 100% του ΑΕΠ

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Σε υποβάθμιση της προοπτικής 
(outlook) αξιολόγησης της ελ
ληνικής οικονομίας από θετική 

σε σταθερή, διατηρώντας αμετάβλητη 
την αξιολόγηση (rating) στο Α1, προ
χώρησε χθες η Moody’s, διαμηνύοντας 
πως πρέπει να ξεχάσουμε τους υψη
λούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η αδυναμία κυβέρνησης και οικο
νομίας να αντιμετωπίσουν την κρίση 
με δεδομένη τη χαμηλή ανταγωνιστι
κότητα και την έλλειψη συναίνεσης 
στο πολιτικό περιβάλλον δρα περιορι
στικά για την αξιολόγηση της οικονο
μίας, που θεωρείται απίθανο να ανα
βαθμιστεί τους επόμενους 12 - 18 μή
νες.

Παρά την ανακοίνωση της Moody’s, 
το spread του δεκαετούς ομολόγου α
ναφοράς υποχωρούσε στην περιοχή 
του 2,37% - 2,40%, αν και αρκετή ώρα 
αργότερα ενδοσυνεδριακά καταγρά- 
φηκε άνοδος και στα επ ίπεδα  του 
2,46%. Αναλυτές εκτιμούν πως η εξέ
λιξη είχε προεξοφληθεί και «μεταφρά
στηκε» ως απομάκρυνση της πιθανό
τητας γ ια  υποβάθμιση στο κοντινό 
μέλλον, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει 
ότι δεν μπορεί να προκόψει εάν κριθεί 
αναγκαίο.

Η Moody’s θεωρεί απίθανη την ε
πιστροφή στους υψηλούς ρυθμούς α
νάπτυξης των παρελθόντων ετών, δι
ευκρινίζοντας πω ς αναμένει ρυθμό 
αύξησης του ΑΕΠ κοντά στο 0%, ίσως 
και αρνητική φέτος και το 2010, χωρίς 
όμως να αναμένει μεγάλη ύφεση. Ταυ
τόχρονα, αναμένει αύξηση του δημο
σίου χρέους και -αν και αποκλείει 
εμμέσως το ενδεχόμενο χρεοκοπίας 
της χώρας- προειδοποιεί πως η εξυπη
ρέτηση του χρέους θα εξελιχθεί σε 
μεγαλύτερο «βαρίδι» από ό,τι ήταν τα 
τελευταία χρόνια και εάν το κόστος 
δανεισμού παραμείνει υψηλό, θα «α
ποστραγγίσει» σταδιακά τους δημοσι
ονομικούς πόρους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ »  «Η αλλαγή στην προ
οπτική αντανακλά την άποψη της 
Moody’s ότι η αξιολόγηση της πιστο- 
ληπτικής ικανότητας στο Α1 είναι ε
παρκής και μία αναβάθμιση στο (Aa) 
είναι απίθανη στους επόμενους 12-18 
μήνες» επισημαίνει η Moody’s. Μιλώ
ντας στο Reuters ο συντάκτης της έκ
θεσης κ. A. Mares διευκρίνισε πως η

J O D Y ' S :  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Η  Γ Ι Α  Υ Φ Ε Σ Η . . .

Ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο Ελλε ιμμα  στο Χρ έο ς στο

0 % 4 % 100%
λίγο υψηλότερα ή λίγο χαμηλότερα του ΑΕΠ, προβλέπει προβλέπει για
το 2009 και το 2010 για το 2009 τα επόμενα χρόνια

... μετά τις προβλέψεις της Morgan Stanley

2006 2007 2008* 2009* 2010

Ρυθμός Ανάπτυξης 4,5 4,0 2,9 - 0,1 2,3

Εγχώρια ζήτηση 5,6 4,6 - 1,0 0,2 1,4

Πληθωρισμός 3,3 3,0 4,1 1,5 3,0

Ελλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
(% ΑΕΠ) -11,1 - 14,1 - 14,5 - 13,9 - 13,2

Ελλειμμα Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -3,1 -3,7 -3,0 - 3,8 -3,3

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 
(% ΑΕΠ) 95,9 94,8 93,2 93,0 93,6

Απόδοση ελληνικού δεκαετούς ομολόγου 
αναφοράς (%) 4,21 4,63 5,22 5,76 6,39

* Εκτίμηση

Ελλάδα (%  Μεταβολή, εκτός κι αν υπάρχει διαφορετική υπόδειξη)

Τι ζητούν 
οι αγορές

©Ένα μήνα μετά 
την υποβάθμιση της 
οικονομίας από τη 
Standard &  Poor's, 
η Moody's επιβε
βαίωσε χθες ότι οι 
διεθνείς αγορές ζη
τούν συγκεκριμένα 
μέτρα από την κυ
βέρνηση, η 
αδυναμία λήψης 
των οποίων οδηγεί 
σε επιδείνωση της 
«βαθμολογίας».

© «Ενώ το 
δημόσιο είναι 
υπερχρεωμένο, ο 
δανεισμός του ιδιω
τικού τομέα είναι 
μικρότερος σε σχέ
ση με άλλες 
χώρες», εκτιμά, χα
ρακτηρίζοντας 
λιγότερο ισχυρή την 
πίεση για περιορι
σμό του δανεισμού 
στα χαρτοφυλάκια 
των ιδιωτών.

σταθερή προοπτική σημαίνει πως, στην 
παρούσα φάση, η αξιολόγηση δεν είναι 
περισσότερο πιθανό να μειωθεί από 
ό,τι είναι να αυξηθεί.

Αναγνωρίζει πως η διεθνής κρίση 
έχει επιπτώσεις στην ελληνική οικο
νομία, με την ανάπτυξη να σταματά και 
να αναστρέφεται η πτωτική πορεία του 
χρέους, αν και μικρότερες σε σχέση 
με άλλες χώρες αντίστοιχης αξιολό
γησης. Αναμένει πάντως ανακοπή της 
πτωτικής πορείας του χρέους και άνο
δο στο 100% του ΑΕΠ. Επι
σημαίνει όμως πως η ταχύ
τητα επιδείνω σης δεν υ
περβαίνει εκείνη άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών, ενώ 
εκτιμά πως το σχέδιο των 
28 δισ. ευρώ είναι παρεμ
φερές με εκείνα  άλλω ν 
χωρών.

Για τη Moody’s η συνε
χιζόμενη δ ιεθνή ς κρίση 
υπογραμμίζει την περιορι
σμένη ικανότητα οικονομί
ας και κυβέρνησης να προ
σαρμοστούν στο «σοκ», που 
συνιστά βασικό περιοριστι- 
κό παράγοντα για την αξιολόγηση της 
οικονομίας. «Οι ελλη ν ικ ές αρχές 
γνωρίζουν πως πρέπει να αντιμετωπί
σουν το χρέος και τη μειωμένη αντα
γωνιστικότητα. Το πώς θα το κάνουν, 
απομένει να αποδειχθεί», εκτιμά η 
Moody’s.

Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα κα
θιστά ακόμη δυσκολότερο να επανα
κτηθεί η αναπτυξιακή δυναμική, ενώ

Για τη 
Moody's
η συνεχιζόμενη διε

θνής κρίση 

υπογραμμίζει την 

περιορισμένη ικανό

τητα οικονομίας και 

κυβέρνησης να 

προσαρμοστούν 

στο «σοκ»

την ίδια ώρα το πολιτικό περιβάλλον 
δείχνει έλλειψη της απαιτούμενης 
συναίνεσης, για αναγκαίες τολμηρές 
μεταρρυθμίσεις στο δημοσιονομικό 
πεδίο, όπως κατέστη εμφανές και στα 
επεισόδια του Δεκεμβρίου, επισημαί
νει.

Έτσι θεωρεί πως:
Ο  Η κυβέρνηση θα δυσκολευθεί να

ανατρέψει σύντομα τη νέα ανοδική 
πορεία στο δημόσιο χρέος, εάν τα 
δημόσια ο ικονομικά υποστούν 

περαιτέρω σοκ, όπως να 
αυξηθεί το κόστος χρημα
τοδότησης της κυβέρνησης. 
Θεωρεί μικρή έως τώρατην 
επίπτωση από την αύξηση 
των spreads στη δυναμική 
του χρέους λόγω και της 
επιδέξιας διαχείρισης από 
τον ΟΔΔΗΧ, αλλά προει
δοποιεί πως η διατήρηση 
του υψηλού κόστους δανει
σμού θα οδηγήσει σε απο
στράγγιση δημοσιονομικών 
πόρων. Ξεκαθαρίζει ταυτό
χρονα πως δεν πιστεύει ότι 
η χώρα αντιμετωπίζει περι

ορισμούς στην πρόσβασή της για 
χρηματοδότηση, και το ρίσκο ελα
φρύνεται, αφού:
1. Η συμμετοχή στην ευρωζώνη, 

της δίνει πρόσβαση σε μία μεγάλη 
επενδυτική «πισίνα».
2 . 0  ΟΔΔΗΧ άντλησε υψηλά ποσά 
από τις αρχές του έτους.
3 . Έ χει επιμηκυνθεί η διάρκεια 
του χρέουο.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Standard & Poor's: 
Ερχεται κύμα 
υποβαθμίσεων

© Κάθε νέα υποβάθμιση αυξάνει το 

κόστος του χρήματος για τις οικο
νομίες της Α. Ευρώπης και ενισχύει 

τις πιέσεις στα νομίσματά τους

Προειδοποίηση για «κύμα» υπο
βαθμίσεων οικονομιών απηύθυνε, 
χθες κορυφαίο στέλεχος της 
Standard & Poor’s. Στο περιθώριο 
συνεδρίου στο Λονδίνο, ο επικεφα
λής της υπηρεσίας αξιολόγησης οι
κονομιών, Ντέιβιντ Μπιρς, παρα
δέχθηκε σε δημοσιογράφο του 
Reuters ότι «πέρσι είχαμε περισσό
τερες υποβαθμίσεις από αναβαθμί
σεις και αυτή η διαφορά θα αυξηθεί 
περαιτέρω φέτος». Ηδη τόσο η S&P 
όσο και η Moody’s έχουν προχω
ρήσει σε υποβαθμίσεις οικονομιών 
της Α. Ευρώπης. Μόλις χθες, η 
S&P ανακοίνωσε την υποβάθμιση 
της πιστοληπτικής ικανότητας της 
Ουκρανίας κατά δύο κλίμακες 
(CCC+). Η αξιολόγηση της Ουκρα
νίας, πλέον, είναι ίδια με αυτές χω
ρών, όπως το Πακιστάν και η χα
μηλότερη της Ευρώπης. Ο οίκος δι
ατήρησε το αρνητικό «outlook» για 
τη χώρα, αφήνοντας ανοιχτό το εν
δεχόμενο περαιτέρω υποβάθμισης 
της πιστοληπτικής της αξιολόγη
σης. 1ε υποβάθμιση της πιστολη- 
πτικής ικανότητας 22 ουκρανικών 
τραπεζών προχώρησε, χθες, και ο 
οίκος Moody’s. Μία ημέρα νωρίτε
ρα η S&P είχε υποβαθμίσει τη Λε
τονία σε επίπεδο «junk» και προει
δοποιούσε για πιθανότητα αντί
στοιχων κινήσεων αναφορικά με 
τις δύο άλλες οικονομίες της Βαλ
τικής. Στο επίπεδο των junk bond 
έχει επίσης υποβαθμιστεί η Ρουμα
νία. Κάθε νέα υποβάθμιση αυξάνει 
το κόστος του χρήματος για τις οι
κονομίες της Ανατολικής Ευρώπης 
και ενισχύει τις πιέσεις στα νομί
σματά τους. Ο κίνδυνος ενός κύ
κλου υποτιμήσεων, αντίστοιχου ε
κείνου στην Ασία προ δεκαετίας, 
είναι πλέον ορατός για τις οικονο
μίες της Αν. Ευρώπης, προσθέτο
ντας έναν ακόμα μεγάλο «πονοκέ
φαλο» για τις κυβερνήσεις της Ε.Ε.
- κυρίως τη γερμανική, καθώς οι ε
πιχειρήσεις της χώρας έχουν επεν
δύσει στην Αν. Ευρώπη τεράστια 
ποσά την τελευταία δεκαετία.
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»  Το περιεχόμενο 
της οικονομικής 
πολιτικής, 
εν μέσω κρίσης 
και εκλογο- 
λογίας, θα 
βρεθούν πάλι 
στο επίκεντρο 
της σημεερινής 
συνεδρίασης 
της Διυπουργι
κής Επιτροπής 
για την οικο
νομία

Σήμερα συνεδριάζει ίο  «διευθυντήριο» για την οικονομία

«Ανοιχτό παράθυρο» 
για έκτακτα μέτρα

ΤΟ ΘΕΜΑ 5
0 «δωδεκάλογος» για ία  υπουργεία

Νέα υπόοχεοη 
Κ. Καραμανλή για 
περιστολή δαπανών

»Εμφαση στις περικοπές των 

αμοιβών των «golden boys» 

του Δημοσίου, με πλαφόν 
τα 3.800 ευρώ καθαρά

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ 
Κ Α Ι ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Μ ε «πάγωμα» σης προσλή
ψεις και τις αυξήσεις στο 
δημόσιο και περικοπή 

στις αμοιβές των στελεχών του δη
μόσιου τομέα επιχειρεί η κυβέρνηση 
να θωρακίσει το Πρόγραμμα Σταθε
ρότητας, ενώ ταυτόχρονα επεξεργά
ζεται εναλλακτικά σχέδια επιβολής 
έκτακτων φορολογικών μέτρων 
στην περίπτωση που οι στόχοι του 
ΠΣΑ δεν επαληθευτούν.

Με δεδομένο το αδιέξοδο με το 
οποίο απειλείται η οικονομική πολι
τική ο πρωθυπουργός κατά τη χθε
σινή συνεδρίαση του υπουργικού 
συμβουλίου απαίτησε δρασπκό «ψα
λίδι» σης δημόσιες δαπάνες με έμ
φαση στις αμοιβές των ανώτερων 
στελεχών του Δημοσίου διαμηνύο- 
ντάς τους όη «όποιος δεν συμφωνεί 
να πάει σπίη του». Το πλαφόν για η ς 
αμοιβές των στελεχών του δημόσιου 
τομέα είναι τα 3.800 ευρώ καθαρά.

«ΔΙΕΥΘΥΗΤΗΡΙΟ» Τα περιθώρια 
άσκησης της οπτονομικής πολιηκής 
εν μέσω κρίσης και ενόψει εκλογών 
θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο 
της συνεδρίασης της Διυπουργικής 
Επιτροπής για την οικονομία.

Αν και η κυβέρνηση έβαλε προ
σωρινά «φρένο» am λήψη πρόσθετων 
ιέτρων, αυτά θα έρθουν πιθανότατα 
ετά η ς  ευρωεκλογές καθώς στην 
αρούσα φάση και υπό το βάρος των 
ρνηηκών δημοσκοπήσεων δεν επι- 
ιμεί να υποστεί περαιτέρω φθορά.

Τ ο έδαφος για τη λήψη έκτακτων 
μέτρων προλείανε χθες ο υπουργός 
Οικονομίας κ. Γιάννης Παπαθανασί
ου. Σε δηλώσεις του μετά τη λήξη του 
υπουργικού συμβουλίου συνέδεσε την 
προσφυγή σε πρόσθετα μέτρα με ης 
τυχόν αποκλίσειςτου Προγράμματος 
Σταθερότητας. «Εμείς έχουμε στόχο 
να πετύχουμε αυτά τα οποία προβλέ
πει το Πρόγραμμα Σταθερότητας και 
μόνον εφόσον υπάρχει απόκλιση από 
τους στόχους αυτούς, τότε μόνο μπορεί 
να συζητηθεί οποιαδήποτε προσαρ
μογή», σημείωσε ο υπουργός.

ΦΟΡΟΙ»»; Αναφερόμενος στα σενά
ρια που έχουν δει το φως της δημο
σιότητες η ς  τελευταίες ημέρες για 
την επιβολή έκτακτων 
φορολογικών μέτρων 
ο κ. Παπαθανασίου 
δεν τα διέψευσε και 
όπως είπε «είναι σκέ
ψεις, ιδέες, εισηγή
σεις, προτάσεις διαφό
ρων και δεν είναι απο
φάσεις της κυβέρνη
σης». Βεβαία ο κ. 
Παπαθανασίου έσπευ- 
σε να δηλώ σει ότι 
«δεν αφήνω τίποτα 
ανοικτό» και να διευ
κρινίσει όη απαιτείται 
ικανός χρόνος για να 
διαπιστωθούν τυχόν 
αποκλίσεις από τους στόχους που 
προβλέπει το Πρόγραμμα Σταθερό
τητας και Ανάπτυξης.

Το βέβαιο είναι όη στο υπουργείο 
ακόμη και τώρα επεξεργάζονται προ
τάσεις και μέτρα αναλύοντας το κό
στος και το όφελος από μια ενδεχομέ- 
νη εφαρμογή τους. Στον βαθμό αυτό 
τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδο
μένο αλλά και τίποτα δεν μπορεί να 
αποκλειστεί απ’ όλα τα σενάρια που 
έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Μεταξύ των άλλων στο τραπέζι 
των συζητήσεων έχουν τεθεί:

Ο Η επιβολή κεφαλικού φόρου 
1.000 ευρώ στους φορολογούμενους 
με εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ. 
Τ ο μέτρο αυτό, αν τελικά υλοποιηθεί 
θίγει περίπου 197.000 φορολογούμε
νους μεταξύ των οποίων 146.000 είναι 
μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Ο Η επιβολή έκτακτης εισφοράς 
σης κερδοφόρες επιχειρήσεις μέτρο 
που είχε διατυπώσει παλαιότερα και 
τοΠΑΣΟΚ.

Ο Η νομιμοποίηση των ημιυπαί- 
θριων χώρων η οποία αναμένεται να 
αποφέρει σημαντικά έσοδα στα δη
μόσια ταμεία.

Ο Η επαναφορά του φόρου κλη
ρονομιάς καθώς με την 
καθιέρωση του ειδικού 
τέλους 1% το δημόσιο 
έχει χάσει τεράσηα έσο
δα αφού έχουν «παγώ
σει» οι γονικές παρο
χές.

Ο Η περικοπή των 
φοροαπαλλαγών που
ισχύουν σήμερα και των 
εισοδημάτων που φορο
λογούνται αυτοτελώς.

ΕΣΟΔΑ »Οπωςγίνε
ται αντιληπτό η κυβέρ
νηση δεν θα λάβει όλα 
τα παραπάνω μέτρα αλ

λά ανάλογα με η ς  «τρύπες» στα δη
μόσια έσοδα θα παρθούν και οι τελι
κές αποφάσεις. Σύμφωνα με το ΠΣΑ 
φέτος θα πρέπει να εισπραχθούν 
πρόσθετοι φόροι ύψους 6,6 δισ. ευρώ 
σε σχέση με το 2008 (αύξηση 12,7%) 
πρόβλεψη υπεραισιόδοξη εν μέσω 
της οικονομικής κρίσης. Σημειώνε
ται όη το 2008 πριν δηλαδή πάρει 
διαστάσεις η κρίση, τα έσοδα του 
προϋπολογισμού έκλεισαν με μαύρη 
τρύπα ύψους 2,8 δισ. ευρώ.

» Κ .  Καραμανλής:

«Μπροστά αε έναν 

εθνικό στόχο δεν χωρούν 

κομματικές, ούτε 

προσωπικές φιλοδοξίες».

Μ ε την φράση «όποιος δεν 
θέλει να πάει σπίη του», 
ο πρωθυπουργός έστει

λε σαφές μήνυμα σε όλα τα στελέχη 
του δημόσιου τομέα, να συμβάλουν 
και αυτοί στην προσπάθεια της κυ
βέρνησης για περιστολή των δαπα
νών και επίτευξη του στόχου που 
είναι η μείωση των ελλειμμάτων και 
η δημοσιονομική προσαρμογή.

Ο κ. Καραμανλής προχώρησε 
ένα βήμα πιο πέρα τονίζοντας όη 
«η διεθνής κρίση, η σφοδρότερη 
στην μεταπολεμική ιστορία, ανα- 
δεικνύειτην οικονομία σε μείζονα 
εθνική υπόθεση. Η υπόθεση των 
συνεπειών της αποτελεί εθνικό 
στόχο. Και σε ένα εθνικό στόχο δεν 
νοείται να μένει κανείς πίσω, 
μπροστά σ’ ένα εθνικό στόχο δεν 
χωρούν κομμαηκές, ούτε εκλογι
κές, ούτε προσωπικές φιλοδοξίες. 
Δεν υπάρχει χώρος ούτε για άλλες 
προτεραιότητες, ούτε για άλλες 
σκέψεις».

ΙΟλα τα υπουργεία υποχρεοΰ- 
νται να συνεργαστούν στενά με 

τη Γενική Γραμματεία της κυβέρ
νησης, έτσι ώστε να αρχίσει άμεσα, 
η κατάργηση ή συγχώνευση οργα
νισμών και επιχειρήσεων του Δη
μοσίου. Σήμερα οι οργανισμοί είναι 
1.000 και ο πρωθυπουργός ζήτησε 
ουσιασηκό αποτέλεσμα μέσα στους 
επόμενους τέσσερις μήνες.

2 Περιορισμός κατά 10% των ε- 
λασηκών δαπανώντωνυπουρ- 

γείων, με στόχο την εξοικονόμηση 
500 εκατ. ευρώ.

3 Εξυγίανση των δημόσιων επι
χειρήσεων και οργανισμών σε

εφαρμογή του σχεηκού σχεδίου για 
ηςΔΕΚΟ.

4 Περιορισμός των προσλήψεων
με εξαίρεσητουςτομείς Υγείας 

και Παιδείας.
Ε" Περιορισμόςτωνδαπανώνγια 
·■# ης συμβάσεις έργου και ορι
σμένου χρόνου κατά 10% στον δη
μόσιο τομέα.

Ελεγχος των δαπανών σε φο
ρείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Ασφαλιστικά Ταμεία και Νοσοκο
μεία.

Πλήρης εφαρμογή του συστή
ματος προμηθειών στον χώρο 

της Υγείας.

8 Περιστολή της σπατάλης μέσα 
από τη μηχανογράφηση, αλλά 

και τον έλεγχο της συνταγογράφη- 
σης και της φαρμακευτικής δαπά
νης.

Δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσί- 
ας από το υπουργείο Οικονο

μίας για την καταβολή των αποδο
χών όλων των δημοσίων υπαλλή
λων.

Ανώτερο όριο σης αποδο
χές, ίσο με αυτές του γενι

κού γραμματέα υπουργείου, για όλα 
τα στελέχη του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα.

Π  Μείωση κατά 25% του κό
στους γραφειοκρατίας μέσα 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Διοικηηκής Μεταρρύθμισης.

Εντατικούς και στοχευμέ- 
νους ελέγχους για τον πε

ριορισμό της φοροδιαφυγής.

»  Στα μέτρα για την περιστολή των δαπανών περιλαμβάνεται η εξυγίαν
ση των δημοσίων επιχειρήσεων σε εφαρμογή του σχετικού νόμου 
για τις ΔΕΚΟ. Το τεράστιο έλλειμμα του ΟΣΕ, και γενικά των ΔΕΚΟ 
του υπουργείου Μεταφορών αποτελούν μια σημαντική πρόκληση προς 

κατεύθυνση αυτή

Αναφερόμενος
στα σενάρια για τη λήψη 

έκτακτων φορολογικών 

μέτρων, ο Γ. Παπαθα

νασίου τα διέψευσε, 

επισημαίνοντας πως 

είναι «σκέψεις, ιδέες, 

εισηγήσεις, προτάσεις 

διαφόρων και όχι 

της κυβέρνησης».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ F A A A  Α Λ
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ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηοη κονδυλίων 
για την «πράοινη 
οικονομία»

Αύξηση των κοινοτικών κονδυλίων 
κατά 4% για δράσεις που σχετίζονται 
με την «πράσινη οικονομία», 
η οποία μαζί με τη στήριξη στις μι- 
κρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται 
στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολι
τικής, προανήγγειλε η επίτροπος 
Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. 
Ντανούτα Χούμπνερ σε δηλώσεις 
της μετά τη συνάντηση που είχε χθες 
το βράδυ με τον υπουργό Ανάπτυξης 
Κωστή Χατζηδάκη. Παράλληλα ανα
κοίνωσε ότι το Γ' ΚΠΣ θα παραταθεί 
ως το τέλος Ιουνίου προκειμένου η 
απορροφητικότητά του να φθάσει 
στο 100% και κάλεσε τις ελληνικές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επεν
δύσουν στην καινοτομία, 
δηλώνοντας ότι αυτό αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο για την α
ντιμετώπιση της κρίσης.
Από την πλευρά του ο υπουργός 
Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης 
επανέλαβε την ιδιαίτερη σημασία 
που αποδίδει η κυβέρνηση 
στην πράσινη οικονομία και την ε
ξοικονόμηση ενέργειας και δήλωσε 
ότι το επόμενο διάστημα θα προκη
ρυχθούν τα προγράμματα γυναικεί
ας και νεανικής επιχειρηματικότη
τας, η δράση «Εξοικονομώ» για την 
ενέργεια κ.λπ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΟΚ

Υπολειτουργεί
οΟΕΚ

Ενίσχυση, λόγω και της κρίσης στην 
οικοδομή, του κατασκευαστικού έρ
γου του Οργανισμού Εργατικής Κα
τοικίας ζήτησαν χθες, 
ύστερα από επίσκεψή τους στον 
ΟΕΚ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ε. 
Χριστοφιλοπούλου, Χρ. Χάιδος και 
Mix. Τιμοσίδης.
«Το κατασκευαστικό έργο του ΟΕΚ 
έχει εγκαταλειφθεί αφού το 2008 τα 
ποσά που διατέθηκαν για τον σκοπό 
αυτό ήταν μόλις 6% του προϋπολογι
σμού αντί του 50% που ήταν έως και 
το 2003», δήλωσαν οι βουλευτές δί
νοντας στη δημοσιότητα στοιχεία 
που δείχνουν αύξηση των επιδοτή
σεων ενοικίου και της αγοράς έτοι
μων διαμερισμάτων (το 2005 αγορά
στηκαν 3.000 διαμερίσματα σε όλη 
την Ελλάδα σε μάξιμουμ τιμή 2.000 
ευρώ το τετραγωνικό μέτρο).
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν, 
τέλος, την επαναδιαπραγμάτευση 
του spread δανεισμού για τα επιτό
κια των στεγαστικών δανείων που 
χορηγεί ο ΟΕΚ μέσω τραπεζών και 
την πρόβλεψη ρήτρας ώστε να ισχύει 
το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρι
κής Τράπέζας (και όχι το euribor).

Κατατέθηκε η τροπολογία για τη διανομή μερίσματος μόνο με μετοχές 

και την απαγόρευοη αγοράς ιδίων μετοχών

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΝ 5 ΔΙΣ. ΕΥΡΟ

Παράταοη σιις τράπεζες 
για το «πακέτο βοήθειας»

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΜΙΝΗ 
Κ Α Ι ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Παράταση μ έχρ ι τις 19 
Μάίου δίνεται σε όσες 
τράπεζες επιθυμούν να 

λάβουν επιπλέον κεφάλαια από 
το σκέλος των 5 δισ. ευρώ με την 
έκδοση προνομιούχων μετοχών, 
όπως προβλέπεται από τροπολο
γία που κατατέθηκε χθες από τον 
υπουργό Οικονομίας κ. Γιάννη 
Παπαθανασίου. Ομαλά φαίνεται 
να λήγει η παρασκηνιακή δια
μάχη, υπουργείου Οικονομίας 
και τραπεζών για την απαγόρευ
ση διανομής μερίσματος σε με
τρητά, αλλά και της αγοράς ιδίων 
μετοχών.

Οι δύο πλευρές φαίνεται πως 
τελικά βρήκαν σημεία προσέγ
γισης και με μία προσθήκη της 
τελευταίας στιγμής φαίνεται ένα 
ακόμη επεισόδιο του σίριαλ να 
λαμβάνει -για την ώρα τουλάχι
στον- τέλος.

ΑΗΤΙΡΡΗΣΕΙΣ »  Αλλωστε, τις 
προηγούμενες ημέρες τόσο η 
Εθνική Τράπεζα, διά στόματος 
του διοικητή της κ. Τάκη Αρά- 
πογλου, όσο και η Alpha Bank 
μέσα από τη δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της, είχαν σπεύ- 
σει να προλειάνουν το έδαφος 
πως οι όποιες αντιρρήσεις είχαν

Με μία μικρή καθυστέρηση 
τριών ημερών, ο υπουργός Οι
κονομίας κ. Γιάννης 
Παπαθανασίου κατέθεσε την 
τροπολογία στο νομοσχέδιο για 
το «Σύστημα Αϋλων Τίτλων»

καμφθεί. Ετσι, με μία μικρή κα
θυστέρηση τριών ημερών, ο υ
πουργός Οικονομίας κ. Γιάννης 
Π απαθανασίου κατέθεσε την 
τροπολογία στο νομοσχέδιο για 
το «Σύστημα Αυλών Τίτλων».

Η νέα ρύθμιση ανοίγει διά
πλατα τον δρόμο για περαιτέρω 
αλλαγές στον νόμο περί ενίσχυ
σης της ρευστότητας της ελληνι
κής οικονομίας καθώς και της 
βελτίωσης της κεφαλαιακής τους

επάρκειας.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι 

τράπεζες που έχουν ήδη λάβει 
κεφάλαια για να βελτιώσουν την 
κεφαλαιακή τους επάρκεια, με 
την έκδοση προνομιούχων μετο
χώ ν, θα έχουν τη δυνατότητα 
μέχρι και τις 19 Μάίου να προ
χωρήσουν στη σύγκλιση νέω ν 
έκτακτων γενικών συνελεύσεων 
προκειμένου να λάβουν συμπλη
ρωματικά κεφάλαια. Να σημει
ωθεί ότι η σχετική προθεσμία 
είχε ήδη παρέλθει, αφού ως κα
ταληκτική ημερομηνία είχε ορι
στεί βάσει του νόμου η 1η Φε
βρουάριου του τρέχοντος έτους.

ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ »  Ειδικότερα, 
σύμφωνα με την τροπολογία, 
προβλέποΛαι τα εξής τρία ση
μεία:

© Τα πιστωτικά ιδρύματα που 
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 
της ρευστότητας του ν. 3723/2008, 
για τη χρήση του 2008, θα μπο
ρούν να δίνουν ως μέρισμα, εφό
σον το επιθυμούν και βέβαια έ
χουν κέρδη, μόνο μετοχές και 
όχι ρευστό. Επίσης οι μετοχές 
αυτές δεν πρέπει να προέρχονται 
από την επαναγορά ιδίων μετο
χών, αλλά μόνο μέσα από αύξη
ση κεφαλαίου. Στην ανωτέρω 
ρύθμιση δεν περιλαμβάνονται η 
απόδοση τω ν προνομ ιούχω ν

μετοχών που έχουν εκδώσει τα 
εν λόγω  πιστωτικά ιδρύματα 
προς το εξωτερικό.

Ο  Για το χρονικό διάστημα 
συμμετοχής των τραπεζών στο 
προγραμμάτων 28 δισ. ευρώ, δεν 
επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετο
χών.

Ο  Π αρα τείνετα ι έω ς τις 
19.5.2009 η προθεσμία λήψης 
απόφασης από τη γενική συνέ
λευση τω ν μετόχω ν, γ ια  την 
αύξηση του μετοχικού τους κε
φαλαίου με την έκδοση προνο
μιούχων μετοχών. Ως εκτούτου, 
θα εξεταστούν από την κυβέρνη
ση και την ΤτΕ αιτήσεις τραπε
ζών για συμπληρωματική άντλη
ση κεφαλαίω ν μέσα από την 
έκδοση νέω ν  προνομ ιούχω ν 
μετοχών και αγορά τους από το 
ελληνικό δημόσιο.

Να σημειωθεί ότι ήδη από το 
σκέλος των 5 δισ. ευρώ (προνο
μιούχες μετοχές), οι τράπεζες 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
έχουν αντλήσει το ποσό των 3,5 
δισ. ευρώ και ως εκ τούτου απο
μένει προς διάθεση επιπλέον 1,5 
δισ. ευρώ. Από τα υπόλοιπα 
σκέλη έχει γίνει χρήση περίπου 
3 δισ. ευρώ από τα ειδικά ομόλο
γα (8 δισ. ευρώ), ενώ πολύ μικρή 
είναι η χρήση, περίπου ένα δισ., 
από το σκέλος των εγγυήσεων 
(15 δισ. ευρώ).
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Συνάντηση εργασίας του ΣΕΒΕ με τον γ.γ. Δ0Σ και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπ. Εξωτερικών

Προτάσεις για τις επιχειρήσεις της Θράκης
Προτάσεις με συγκεκριμέ

νους στόχους και δρά
σεις για την ενίσχυση 

της εξωστρέφειας και της αντα
γωνιστικότητας των επιχειρήσε
ων της Θράκης πρόκειται να ε
πεξεργαστεί ο Σύνδεσμος Εξα- 
γωγέω ν Βορείου Ελλάδος με τα 
τοπικά Επιμελητήρια.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε 
μετά τη συνάντηση εργασίας που 
είχε στην Αλεξανδρούπολη ο 
πρόεδρος του ΣΕΒΕ, με τον γ. γ. 
ΔΟΣ και Αναπτυξιακής Συνερ
γασίας του υτ τγείου Εξωτερι

κών, παρουσία περίπου 20 επι
χειρή σ εω ν της π ερ ιο χή ς της 
Θράκης.

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ »  Οπως ανα
κοινώθηκε, χθες, από τον Σύν
δεσμο, η συγκεκριμένη ενέργεια 
κρίθηκε επιβεβλημένη -ειδικά 
αυτή την περίοδο λόγω και της 
κρίσης- δεδομένου ότι η εξαγω- 
γική δραστηριότητα της Θράκης 
στην πενταετία 2003-2007 βαίνει 
μειούμενη, με μέσο ρυθμό 3%, 
ενώ  για  το 2007 σημειώνεται 
σημαντική πτώση των εξαγωγών

σε ποσοστό 12,6%. Από τα στοι
χεία του ΣΕΒΕ, εξάλλου, προκύ
πτει ότι σημαντικότερος εξαγω- 
γικός νομός της Θράκης, καθ’ 
όλη την πενταετία 2003-2007, 
είναι η Ξάνθη, με συνεισφορά 
55% στις συνολικές εξαγωγές της 
Θράκης, ενώ ακολουθούν ο νο
μός Ροδόπης με μερίδιο 28% και 
ο νομός Εβρου με μερίδιο 17,5%. 
Για την ίδια πενταετία, ο μόνος 
νομός που εμφανίζει αξιόλογη 
αυξητική πορεία στην εξαγωγυτή 
του δραστηριότητα, παρά τον 
μικρό συγκριτικά όγκο εξαγω

γών, είναι ο Εβρος, με τη συνο
λική αύξηση από το 2003 μέχρι 
και το 2007 να ανέρχεται σε 60% 
και να αποδίδεται κατά κύριο 
λόγο στον κλάδο των τροφίμων, 
που απορροφούν περίπου το 50% 
των συνολικών εξαγωγών του 
νομού. Αντίθετα, οι νομοί της 
Ξάνθης και της Ροδόπης εμφανί 
ζουν βαθμιαία συρρίκνωση στη 
εξαγωγική τους δραστηριότη- 
στην πενταετία με ρυθμό 2,3% ? 
10% αντίστοιχα, που οφείλε 
κυρίως στον κλάδο της κλακ 
υφαντουργίας και ένδυσης.


