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Ευθύνες στην κυβέρνηση για την κρίση επιρρίπτουν 7 οτους 10, ενώ δεν βλέπουν φως οτο τούνελ 
νωρίτερα από 3 χρόνια. Παράλληλα το 85,9% ζητά να τονωθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με περισ

σότερες επιδοτήσεις προς επιχέιρήσεις, ενώ φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του το 44,4%.
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Αρχιοαν ιις περικοπές 
δαπανών 8 οτους 10 πολίτες

Εχει χρειαστεί μέχρι στιγμής και λόγω 

της κρίσης να κάνετε περικοπές στα έξοδά σας;

Οχι & μάλλον 

20,8%

Σε ποιους τομείς συγκεκριμένα; (Ανοιχτή ερώτηση - Πολλαπλή απάντηση)
Αφορά το 79,1% του συνόλου που απάντησε Ναι &  Μάλλον Ναι στην ερώτηση: «Εχει χρειαστεί μέχρι στιγμής και λόγωΝ 
της κρίσης να κάνετε περικοπές στα έξοδά σας;»

Διασκέδαση/φυχαγωγία 

Ενδυση/Υ πόδηση 

* Ταξίδια/Εκδρομές 

Τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης 

Παροχές προς την οικογένεια σας 

Εγκαιρη εκπλήρωση παγίων υποχρεώσεων 

Άλλο 

Δ.Ξ./Δ.Α.

86,1%

...80,7%
77,9%
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θα ήθελα να μου πείτε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις:
Μέσος όρος αξιολόγησης*

Στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων 
για ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας

Ριζική αλλαγή του οικονομικού συστήματος για 
δικαιότερη κατανομή του πλούτου προς όλους

Να τονωθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα 
με επιπλέον επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις

Οι μεγάλες τράπεζες θα πρέπει να 
περάσουν στον έλεγχο του κράτους

Στήριξη της οικονομίας ακόμη και αν χρειάζεται 
να παρθούν σκληρά μέτρα λιτότητας

Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να περάσουν 
οτον έλεγχο του κράτους

Να τονωθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με 
επιπλέον επιδοτήσεις σε τράπεζες

5,0

Ο Μέσος Ορος παράγεται με βάση την παρακάτω αντιστοίχιση:
5=Συμφωνώ απόλυτα 4=Μάλλον συμφωνώ, 3=0ύτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 2=Μάλλον διαφωνώ, 1=Διαφωνώ απόλυτα.

Σε σχέση με πέρυσι, θα λέγατε 
ότι η οικονομική σας κατάσταση:

Δ.ΞΥΑ.Α.

0 ,1%
Εχει βελτιωθεί

4,1%

Ποιος κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι περισσότερο ο κύριος 
ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων για το ξεπέρασμα 

της κρίσης;

ΤΟΥ Γ ΙΟ Ρ Γ Ο Υ  ΓΑΤΟ Υ

Στροφή» της ακολουθούμενης 
πολιτικής με περισσότερες ε
πιδοτήσεις στις επιχειρήσεις 

για την τόνωση της επιχειρηματικής δρα
στηριότητας, ενίσχυση του ρόλου του κρά
τους αλλά και με πιο ουσιαστική στήριξη 
των οικονομικά ασθενέστερων, ζητούν οι 
πολίτες δηλώνοντας ότι η κρίση - που ήδη 
τους επηρεάζει - έχει οδηγήσει τους 8 στους 
10 σε περικοπές δαπανών.

Η πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης 
που πραγματοποίησε η ΟΡΟ σε δείγμα 1.602 
ατόμων από τις 4 έως 7 Μαρτίου και παρου
σίασε χθες η ΑΔΕΔΥ έδειξε ότι το 79,1% 
(και το 88,4% των χαμηλόμισθων) έχει 
αρχίσει τις περικοπές «κόβοντας» δαπάνες 
για διασκέδαση - ψυχαγωγία (το 86,1%), 
ένδυση - υπόδηση (το 80,7%), ταξίδια - εκ
δρομές (το 77,9%) αλλά και για την αγορά 
τροφίμων (το 42,7%) ενώ η κρίση επηρεάζει 
τόσο τις παροχές προς την οικογένεια όσο 
και την έγκαιρη πληρωμή των πάγιων υπο
χρεώσεων.

© Το 59,9% παραδέχεται ότι η οικονο
μική κατάστασή του έχει χειροτερέψει σε 
σύγκριση με πέρυσι με το 74,2% των ερω- 
τηθέντων και το 86,6% των χαμηλόμισθων 
(με αμοιβή έως 1.000 ευρώ) δηλώνει ότι 
δοκιμάζεται από την κρίση.

© Το 44,4% φοβάται ότι θα χάσει την 
εργασία του (ποσοστό που φθάνει στο 52% 
μεταξύ 45-49 ετών και αγγίζει το 55% 
σε χαμηλόμισθους που απάντησαν στην 
έρευνα).

ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΗΕΣ Η συντριπτι
κή πλειοψηφία (το 65%) εκτιμά ότι η κρίση 
βρίσκεται μόνο σε... αρχικό στάδιο και ότι 
θα διαρκέσει 2-3 χρόνια (39,6%) ή και πε
ρισσότερο (για το 32,3%). Για το λόγο αυτό 
ζητά μέτρα για τη στήριξη των οικονομικά 
ασθενέστερων (92,5%), δικαιότερη κατα
νομή του πλούτου (87,2%), επιπλέον επιδο
τήσεις στις επιχειρήσεις (85,9%) ακόμη και 
να περάσουν οι μεγάλες τράπεζες στον έ
λεγχο του Δημοσίου (61,3%) ή να ληφθούν 
σκληρά μέτρα λιτότητας για να στηριχθεί η 
οικονομία (για το 52,9%).

Μολονότι ο δείκτης εμπιστοσύνης προς 
τις κυβερνήσεις είναι χαμηλός (μόνο το 
27,6% ελπίζει ότι μπορούν οι κυβερνήσεις 
να ξεπεράσουν την κρίση) το 46,3% θέλει 
να ενισχυθεί ο ρόλος του κράτους (ιδιαί
τερα στους τομείς της υγείας για το 67,2%, 
της παιδείας για το 55,6%, της προστασίας 
του καταναλωτή και στον έλεγχο των τιμών

για το 36,7%) θεωρώντας σε ποσοστό 73,8% 
ότι θα είναι «κάτι θετικό για την ανάπτυξη 
της οικονομίας». Ως καταλληλότερο μέσο 
για την τόνωση της ανάπτυξης, το 80% 
βλέπει την προώθηση εναλλακτικών μορ
φών ενέργειας.

Δ ιχασμένη, πάντως, εμφανίζεται η 
κοινή γνώ μη για  τις ιδιωτικοποιήσεις 
(περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις ζητά το 
49,4%, περισσότερες κραηκοποιήσεις το 
39,1%) ενώ για μια δικαιότερη κατανομή 
του πλούτου 6 υνέβαλε πληρώνοντας

περισσότερους φόρους το 57,3%. Ό χι όμως 
και για την ενίσχυση της οικονομίας (το 
46,4% θα πλήρω νε περισσότερους φό
ρους)...

ΕΥΘΥΝΕΣ Οι ευθύνες για το ξέσπασμα 
της κρίσης επιμερίζονται στις δυσχερείς 
διεθνείς συνθήκες (86%), στην κερδοσκοπία 
των τραπεζών (84,8%), στις πολιτικές και 
τους χειρισμούς που έγιναν στην παγκόσμια 
οικονομία (94,4%) ή στην Ε.Ε. αλλά και στην 
κυβέρνηση (για το 69,5%).

ΟΚΕ: Πρόταση 
για «Εθνική 
Συμφωνία»
»  Ένα ολοκληρωμένο πλέγμα με
ταρρυθμίσεων στην οικονομία, την 
απασχόληση, την κοινωνική προστα
σία, την παιδεία, την υγεία και τη δη
μόσια διοίκηση - που ζητείται να 
προωθηθεί ως μια «Εθνική Κοινωνι
κή Αναπτυξιακή Συμφωνία» για την 
τόνωση της ανάπτυξης και την ενί
σχυση της κοινωνικής συνοχής - πα
ρουσιάζει σήμερα η Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή. «Η κοινή ανα
πτυξιακή και κοινωνικά δίκαιη πο
ρεία αποτελεί ώριμο αίτημα των πο
λιτών και επιταγή των καιρών λόγω 
και της κρίσης» θα δηλώσει ο πρόε
δρος της Οικονομικής και Κοινωνι
κής Επιτροπής Χρ. Πολυζωγόπουλος 
δίνοντας στη δημοσιότητα σήμερα 
στις 12μ. στο Ζάππειο, παρουσία των 
κοινωνικών εταίρων και του υπουρ
γού Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη, το 
πλαίσιο των προτάσεων (πάνω από 
200 γνώμες της ΟΚΕ).

Δ εν μπορούν τα συνδικάτα να διαδρα
ματίσουν ουσιαστικό ρόλο για την αντιμε
τώπιση της κρίσης λέει το 50,1%. Το 70,4% 
τα καλεί να προτείνουν θέσεις υπερασπι
ζόμενα τα συμφέροντα των εργαζομένων 
και μόνο το 23,6% να συναινούν, με όρους, 
στα κυβερνητικά μέτρα. Χαμηλή συνδικα
λιστική πυκνότητα, δείχνει, η έρευνα: 
Συνδικαλισμένοι εμφανίζονται το 40% στο 
Δημίόσιο, το 57,9% στις ΔΕΚΟ, το 15,9% 
στον ιδιωτικό τομέα και το 26,8% στους 
αυτοαπασχολούμενους.
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Ταυτόχρονα η κυβέρνηση προλειαίνει το έδαφος για περιορισμένες αυξήσεις και το 2010, αφού τον επόμενο 
χρόνο οι όποιες αυξήσεις θα υπολογιστούν επί των περσινών αποδοχών. Παράλληλα, προετοιμάζεται νέο μισθολόγιο 

-δύο ταχυτήτων- για τους δημοσίους υπαλλήλους, που θα ισχύσει για τους νεοπροσλαμβανομένους από το 2010.

ΕΣΟΔΑ 274 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Κ Α Ι 300  ΕΚΑΤ. ΕΥΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

«Παγώνουν» μιοθοί και συντάξεις για 
δημοσίους υπαλλήλους - συνταξιούχους

Μηδενικές αυξήσεις για
818.000 δημοσίους υπαλλή
λους και συνταξιούχους και κε
φάλι κό φόρο από 1.000 έως
5.000 ευρώ σε 128.000 φορο
λογούμενους με εισοδήματα ά
νω των 60.000 ευρώ επιβάλλει 
η κυβέρνηση επιδιώκοντας να 
εισπράξει περίπου 2 δισ. ευρώ 
φέτος και να προλάβει τις σκλη
ρές συστάσεις της Κομισιόν που 
ζητά μέτρα για τη μείωση του 
ελλείμματος κάτω του 3% έως 
το τέλος του 2010.

Τα έκτακτα εισπρακτικά μέ
τρα έλαβε χθες η διυπουργική 
επιτροπή για την οικονομία και 
σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕ- 
ΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά πρόκειται για 
δυσάρεστα πλην αναγκαία μέ
τρα. «Οφείλουμε να πούμε την 
αλήθεια στον ελληνικό λαό» υ
ποστήριξε ο υπουργός Οικονομί
ας Γ. Παπαθανασίου αφήνοντας 
ανοικτό το ενδεχόμενο για τη 
λήψη νέων μέτρων, λέγοντας 
πως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι 
κάτι τέτοιο δεν θα απαιτηθεί.

Πάντως η κυβέρνηση επιλέ
γει να μην μεταβάλει του στό
χου για το έλλειμμα φέτος, πα
ρά το ότι προσδοκά επιπλέον έ
σοδα 1,8 δισ. ευρώ από τα ληξι
πρόθεσμα, 274 εκατ. ευρώ από 
τον κεφαλικό φόρο και εξοικο
νόμηση 300 εκατ. ευρώ από το 
«πάγωμα» των αποδοχών στο 
Δημόσιο.

ΤΗ Σ ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝ Ο Υ  

Κ Α Ι  ΤΟΥ ΘΑΝ ΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Χ ορη γώ ντα ς «ψ ίχουλα» σε 
χαμηλόμισθους και χαμηλο- 
συνταξιούχους και «παγώνο

ντας» μισθούς και συντάξεις για περί
που 818.000 άτομα, η κυβέρνηση επι
χειρεί να στείλει μήνυμα στις Βρυξέλ
λες ότι περιστέλλει τις δημόσιες δα
πάνες.

Από τις αποφάσεις που ανακοίνω
σε χθες εκτάκτως ο υπουργός Οικονο
μίας θίγονται περίπου δύο στους τρεις 
εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους 
και συνταξιούχοι: Συνολικά 478.000 
μισθωτοί και 340.000 συνταξιούχοι του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα όχι μόνο 
δεν θα λάβουν καμία αύξηση, αλλά θα 
δουν τις πραγματικές μηνιαίες αποδο
χές  τους να  μειώνονται, αφού δεν 
καλύπτεται φέτος με αυξήσεις ούτε ο 
πληθωρισμός.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προλει
αίνει το έδαφος για  περιορισμένες 
αυξήσεις και το 2010, αφού τον επόμενο 
χρόνο οι όποιες αυξήσεις θα υπολογι
στούν επί των περσινών αποδοχών. 
Παράλληλα ακυρώνεται η αναδρομική 
ενσωμάτωση, από 1ης Ιανουάριου 2009 
του 2/3 του κινήτρου απόδοσης στο 
βασικό μισθό των υπαλλήλων που είχε 
θεσμοθετηθεί πέρυσι, ενώ προετοιμά
ζεται νέο μισθολόγιο -δύο ταχυτήτων- 
για τους δημοσίους υπαλλήλους, που 
θα ισχύσει για τους νεοπροσλαμβανό- 
μενους από την 1η Ιανουάριου 2010. Με 
βάση τα νέα μέτρα, όσοι συνταξιοδοτη- 
θούν από σήμερα θα λάβουν μικρότερες 
συντάξεις κατά 15-45  ευρώ εφ’ όρου 
ζωής, εξαιτίας του «παγώματος» των 
μισθών και της μη ενσωμάτωσης των 
επιδομάτων.

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ »  Σύμφωνα με τις 
ανακοινώσεις του υπουργού Οικονο
μίας κ. Γ. Παπαθανασίου, ο οποίος ε
πιχείρησε να δικαιολογήσει τις μηδε
νικές αυξήσεις υποστηρίζοντας πως σε 
περιόδους κρίσης και ανασφάλειας οι 
δημόσιοι υπάλληλοι«απολαμβάνουν 
το προνόμιο της μονιμότητας και της 
ασφάλειας»:

Ο 478.000 δημόσιοι υπάλληλοι με 
μεικτές αποδοχές άνω των 1.700 ευρώ 
μηνιαίως, πλην του οικογενειακού ε- 
πιδόμσ™ς, δεν θα λάβουν φέτος καμία 
αύξησ ο ίδιο ισχύει και για ειδικά

ΔΕΚΑΝΕΑ

Ο Μηδενικές αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους με 
αποδοχές μεγαλύτερες των 1.700 ευρώ μηνιαίως και 
σε συνταξιούχους με σύνταξη άνω των 1.100 ευρώ 
το μήνα. Το ίδιο ισχύει για ειδικά μισθολόγια, όπως 
δικαστικούς, βουλευτές και γιατρούς.

Ο Εφάπαξ επίδομα 500 ευρώ σε δημοσίους
υπαλλήλους με μεικτές αποδοχές έως και τα 1.500 
ευρώ μηνιαίως, εξαιρουμένης της οικογενειακής 
παροχής, και σε συνταξιούχους με βασική σύνταξη 
έως και 800 ευρώ.

Ο Εφάπαξ επίδομα 300 ευρώ σε υπαλλήλους με 
μεικτές αποδοχές έως και 1.700 ευρώ μηνιαίως και 
σε συνταξιούχους με σύνταξη έως και 1.100 ευρώ.

© Μηδενικές αυξήσεις στα πάσης φύσεως επιδόματα.

© Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων ΕΚΑΣ, 
θεσμοθέτηση επιπλέον κλιμακίων εξομάλυνσης.

© Κεφαλικός φόρος από 1.000 έως 5.000 ευρώ για 
εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

© Κράτηση 5% στον βασικό μισθό των βουλευτών.

© Νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο για τους
νεοπροσλαμβανόμενους από 1η Ιανουάριου 2010.

© Περιορισμός των προσλήψεων μόνιμων 
εργαζομένων στις 12.000 φέτος.

© Αλλαγή στο σύστημα είσπραξης των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, με 
πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων στις εφορίες.

μισθολόγια, όπως γιατροί, βουλευτές 
και δικαστικοί. Αυτό σημαίνει πρακτι
κά μείωση των πραγματικών εισοδη
μάτων στις κατηγορίες αυτές από 357 
έως 525 ευρώ το χρόνο.

© 340.000 συνταξιούχοι του Δημο
σίου και των εποπτευόμενων από το 
υπουργείο Απασχόλησης ταμείων με 
σύνταξη ανώτερη των 1.100 ευρώ το 
μήνα δεν θα λάβουν φέτος καμία αύ
ξηση. Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια 
από 230 έως 315 ευρώ στα πραγματικά 
εισοδήματα.

© 135.000 εν ενεργεία δημόσιοι 
υπάλληλοι και 1.180.000 χαμηλοσυ- 
νταξιούχοι με μεικτές αποδοχές έως 
και 1.500 ευρώ και βασική σύνταξη 
έως και 800 ευρώ αντιστοίχους το μήνα, 
θα λάβουν εφάπαξ επίδομα 500 ευρώ. 
Το ποσό αυτό θα είναι αφορολόγητο 
και δεν θα επιβαρυνθεί με εισφορές 
και κρατήσεις, ενώ ο υπουργός διευ
κρίνισε χθες πως το επίδομα θα δοθεί 
το συντομότερο δυνατό. Οι κατηγορίες 
αυτές θα λάβουν 35,5 ευρώ το μήνα, 
δηλαδή περίπου 1 ευρώ την ημέρα.

© 78.000 υπάλληλοι και 290.000 
συνταξιούχοι με μεικτές αποδοχές 
μηνιαίως από 1.501 έωςκαι 1.700ευρώ 
και βασική σύνταξη 801 έως και 1.100 
ευρώ αντίστοιχα θα λάβουν εφάπαξ ε
πίδομα 300ευρώπου αντιστοιχεί σε 21,4 
ευρώ το μήνα ή 70 λεπτά την ημέρα.

Αν και ακόμη δεν έχει προσδιορι
στεί το ποσό που θα εξοικονομηθεί από 
το «πάγωμα» των μισθών και των συ
ντάξεων σύμφωνα με αρχικές εκτιμή
σεις αυτό θα διαμορφωθεί κοντά στα 
300 εκατ. ευρώ.

ΑΔΕΔΥ: Απεργία στις 2 Απριλίου
Την απεργιακή αντίδραση της ΑΔΕΔΥ προ- 
καλεί το «πάγωμα» (στα επίπεδα του 2008) 
των μισθών και των συντάξεων. «Το γεγονός 
ότι μπαίνουν στο ψυγείο οι εργαζόμενοι και 
οι συνταξιούχοι αποτελεί απόδειξη χρεοκο
πίας της κυβερνητικής πολιτικής», δήλωσε ο 
πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Σπ. Παπασπύρος κα
τηγορώντας την κυβέρνηση ότι «συναγωνί
ζεται τους άθλους των εργοδοτών στον ιδιω
τικό τομέα που κρατούν μισθολογικά και ερ
γασιακά ομήρους τους εργαζομένους τους». 
«Οι ανακοινώσεις πάγωσαν το σύνολο των 
πολιτών της χώρτ εν παγώνουν όμως την

απεργιακή απάντηση την οποία θα δώσουμε 
στις 2 Απριλίου» κατέληξε ο πρόεδρος της Α
ΔΕΔΥ. «Σε κατακόρυφη μείωση των εισοδη
μάτων θα οδηγήσουν τα επιδόματα που ανα
κοίνωσε, αντί εισοδηματικής πολιτικής, η 
κυβέρνηση» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Α
ΔΕΔΥ Ηλ. Βρεττάκος προβλέποντας «ακόμη 
χειρότερο μισθολογικό καθεστώς για όσους 
προσληφθούντο 2010 στο Δημόσιο αφού η 
κυβέρνηση προανήγγειλε ότι θα εφαρμόσει 
νέο μισθολόγιο για τη συγκεκριμένη κατηγο
ρία υπαλλήλων, με αντιγραφή των ρυθμίσε
ων που έγιναν στις ΔΕΚΟ».
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Η «ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ» ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 2009

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ,

Μηνιαίες αποδοχές Τι δίνει η κυβέρνηση Αριθμός δημ. υπαλλήλων

Εως 1.500 ευρώ 500 ευρώ εφάπαξ 135.000

1.500 -1.700 ευρώ 300 ευρώ εφάπαξ 78.000
Ανω των 1.700 ευρώ 0 . 478.000

Αριθμός συνταξιούχων 
(πλην ΟΓΑ)

Εως 800 ευρώ 500 ευρώ εφάπαξ 1.180.000

Εως 1.100 ευρώ 300 ευρώ εφάπαξ 290.000

Ανω των 1.100 ευρώ 0 340.000

ΠΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 
ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ %

1.300 ευρώ 2,7%

1.400 ευρώ 2,5%

1.500 ευρώ 2,4%

1.600 ευρώ 1,3%

1.700 ευρώ

800 ευρώ

1,2%

4,46%

900 ευρώ 3,96%

1.000 ευρώ 2,14%

1.100 ευρώ 1,95%

Στο απυρόβλητο οι κοινωνικές ομάδες που φοροδιαφεύγουν

Εκτακτη ειοφορά έως 5.000 =€ 
για 128.000 φορολογούμενους

«Οφείλουμε να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό» υποστήριξε ο 
υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Παπαθανασίου αφήνοντας ανοικτό το ενδεχό
μενο για τη λήψη νέων μέτρων

ΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΕ 128.000 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΚΕΦ ΑΛΙΚΟ Σ  
Φ ΟΡΟΣ  

(σε  ευρώ )

ΔΗΛΩ Θ ΕΝ  
Α ΤΟ Μ ΙΚΟ  

Ε ΙΣΟ Δ Η Μ Α  
(σε ευρώ )

ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
ΑΤΟ Μ Ω Ν

Α Ν Α Μ Ε Ν Ο Μ Ε Ν Α
ΕΣΟ ΔΑ

(σε εκατ. ευρώ )

1000 60.000-80.000 60.000 60

2.000 80.000-100.000 26.000 52

1000 100.000-150.000 24.000 72

1000 άνω των 150.000 18.000 90

ΣΥΝΟΛΟ 128.000 274

»  Στην πρόσληψη εξειδικευ- 
μένων συμβούλων και την 

αναδιοργάνωση του συστήμα
τος είσπραξης των ληξιπρόθε
σμων χρεών προχωρεί η 

κυβέρνηση ομολογώντας την 

κατάρρευση του φοροεισπρα- 

κτικού μηχανισμού

ΤΗ Σ Μ Α Ρ ΙΑ Σ  ΒΟΥΡΓΑΝΑ

εφαλικό» φόρο, ο ο
ποίος κυμαίνεται από
1.000 έως 5.000 ευρώ, 

επιβάλλει π κυβέρνηση στους φο
ρολογούμενους με εισοδήματα άνω 
των 60.000 ευρώ για να βάλει στα 
ταμεία του Δημοσίου το ποσό των 
274 εκατ. ευρώ. Το μέτρο αυτό θίγει
128.000 φορολογούμενους οι οποί
οι ανάλογα με το εισόδημά τους θα 
κληθούν να πληρώσουν στην εφορία 
έκτακτη εισφορά η οποία διαμορ
φώνεται ως εξής:

Ο 1.000 ευρώ για όσους δηλώ
νουν συνολικό ατομικό εισόδημα 
από 60.000 έως 80.000 ευρώ. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν 60.000 
φορολογούμενοι.

Ο 2.000 ευρώ για όσους δηλώ
νουν συνολικό ατομικό εισόδημα 
από 80.000 έως 100.000 ευρώ. Το 
ποσό αυτό θα πληρώσουν 26.000 
φυσικά πρόσωπα.

Ο 3.000 ευρώ για όσους δηλώ
νουν συνολικό ατομικό εισόδημα 
από 100.000 έως 150.000 ευρώ, μέτρο 
που θίγει 24.000 φορολογούμε
νους.

Ο 5.000 ευρώ για 18.000 φορο
λογούμενους που δηλώνουν συνο
λικό ετήσιο εισόδημα άνω των

150.000 ευρώ.
Για την επιβολή του κεφαλικού 

φόρου θα ληφθούν υπόψη:
Ο Τα εισοδήματα που δήλωσαν 

τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συ
νταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελμα- 
τίες, εμποροβιοτέχνες, εισοδηματί- 
ες, αγρότες) το οικονομικό έτος2008 
δηλαδή τα εισοδήματα που αποι

θηκαν το 2007. Η καταβολή της έ
κτακτης εισφοράς θα γίνει σε δόσεις 
κατόπιν αποστολής ειδικών ειδο
ποιητηρίων στους 128.000 φορολο
γούμενους από την Γ ενική Γ ραμμα- 
τεία Πληροφορικών Συστημάτων.

© Το σύνολο των δηλωθέντων 
εισοδημάτων στα οποία συμπεριλαμ- 
βάνονται (ειδικά επιδόματα, τόκοι

καταθέσεων, ομολόγων κ.λπ) και τα 
φοροαπαλλασσόμενα (κέρδη από 
μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.).

©Το ατομικό δηλωθέν εισόδη
μα του φορολογούμενου.

Με τον τρόπο αυτό, όπως τόνισε 
ο υπουργός Οικονομίας Γ. Παπα
θανασίου, όσοι έχουν υψηλότερα 
εισοδήματα θα συνεισφέρουν στην 
έκτακτη προσπάθεια για την αντι
μετώπιση των συνεπειών της κρί
σης, χωρίς να ακυρώνεται η στα
διακή μείωση της άμεσης φορολο
γίας που έχει θεσμοθετηθεί.

Η επιβολή έκτακτης εισφοράς 
θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο 
που θα καταθέσει τις επόμενες η
μέρες στη Βουλή το υπουργείο Οι
κονομίας στο οποίο θα περιλαμβά
νεται και η παράταση για την πε- 
ραίωση των εκκρεμών φορολογι
κ ώ ν  υποθέσ εω ν της περ ιόδου  
2000- 2006.

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ Νέο
σύστημα παρακολούθησης και εί
σπραξης των ληξιπρόθεσμων οφει
λών προς το Δημόσιο με εξειδικευ- 
μένους συμβούλους κα ι άμεσο 
στόχο έσοδα 1,8 δισ. ευρώ για το 
2009 σχεδιάζει η κυβέρνηση, η ο
ποία μέχρι τώρα δεν κατάφερε να 
εισπράξειτις βεβαιωμένες οφειλές 
και να αντιμετωπίσει τη φοροδια
φυγή. Όπως δήλωσε χθες ο κ. Πα
παθανασίου το σύνολο των οφειλών 
ανέρχεται σε περίπου 20 δισ. ευρώ.

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα 
τοποθετηθούν στις εφορίες για την 
πλήρη αναβάθμιση του συστήματος. 
Με τον τρόπο αυτό, όπως υπογράμ
μισε ο κ. Παπαθανασίου, θα βελτι
ωθούν οι μέθοδοι παρακολούθη
σης, ειδοποίησης και είσπραξης 
των φορολογικών οφειλών προς 
τις εφορίες.

> ΤΟ ΘΕΜΑ 2

Ι Ι Ν Ι Ι Ι ϋ Ι Ι Ι Ι Ι Π Ι ΐ ' Π Ι Π Ι Ι Π Ι Ι Ι ί Ι ΐ υ

»  Γ. Αλογοσκούφης

Αποστάσεις από 
την κυβέρνηση 
του πρώην 
«τσάρου»
»  Σε διαχωρισμό της θέ
σης του από κυβερνητικές 
επιλογές στην οικονομία 
και από τις προτάσεις της 
ΤτΕ, προχώρησε χθες ο κ. 
Γ. Αλογοσκούφης, κάνο
ντας, μεταξύ άλλων, λόγο 
για την ανάγκη κατεύθυν
σης στη Ν.Α. Ευρώπη ενός 
μέρους του πακέτου ρευ
στότητας των 28 δισ. ευ
ρώ. Μιλώντας σε εκδήλω
ση στη Θεσσαλονίκη υπο
γράμμισε πως «στην πα
ρούσα φάση δεν μπορεί 
παρά να γίνει η ελάχιστη 
δυνατή δημοσιονομική 
προσαρμογή». «Πριν από 
την εκδήλωση της κρίσης 
ήταν στόχος σε όλη την 
Ευρώπη και στην Ελλάδα 
με βάση ένα σφικτό χρο
νοδιάγραμμα να φτάσου
με σε μηδενικά δημοσιο
νομικά ελλείμματα. Αυτό 
είναι κάτι θετικό. Η επί
τευξη αυτού του στόχου 
τώρα δεν μπορεί παρά να 
αναβληθεί για αρκετά 
χρόνια. Να αναβληθούν 
για την περίοδο της διε
θνούς ανάκαμψης οι ό
ποιες προσπάθειες εξάλει
ψης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων ή έντονης α- 
ποκλιμάκωσης του δημο
σίου χρέους. Αυτά μπο
ρούν να γίνουν μόνο όταν 
περάσουμε σε περίοδο έ
ντονης ανάκαμψης της δι
εθνούς οικονομίας.
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«Ρίξτε κι άλλα χρήματα στην πραγματική οικονομία για να αντιμετωπίσετε τη μητέρα όλων των κρίσεων!». Αυτό το μήνυμα έστειλε χθες από 
την Αθήνα ο Πολ Κρούγκμαν. Ο νομπελίστας οικονομολόγος ήταν ο κεντρικός ομιλητής συνεδρίου για τη διαχείριση της κρίσης, στο οποίο μί

λησαν επίσης ο καθηγητής Οικονομικών του LSE Βίλεμ Μπόιτερ, ο αρχισυντάκτης των Financial Times Κουέντιν Πιλ, ο καθηγητής Χρηματο
οικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Γκίκας Χαρδούβελης κι ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Γιάγκος Χαραλάμπους.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ
ΚΟΥΕΝΤΙΝ ΠΙΛ

Η πειθαρχία 
των spreads
«Κατανοώ την απροθυμία των 

Γερμανών να ρίξουν σανίδα 
σωτηρίας στην Ελλάδα μέσω 
της έκδοσης ευρωομολόγου. Η 
μόνη πειθαρχία που καταλα
βαίνει η χώρα είναι αυτή που 
της επιβάλλουν οι αγορές (σ.σ. 
μέσω των υψηλών spreads 
των ομολόγων) και γι' αυτό 
αυτή πρέπει να διατηρηθεί μέ
χρι να εξυγιάνει τα δημοσιονο
μικά της μεγέθη.

ΠΟΛ ΚΡΟΥΓΚΜΑΝ

Αναζητώντας 
τον καταλύτη 
της ανάκαμψης
Στη «χαμένη δεκαετία» της Ιαπω

νίας, η ανάκαμψη άρχισε χάρη 
στην αύξηση των εξαγωγών 
προς την Κίνα. Τώρα που αντι
μετωπίζουμε μια τρομακτική 
συγχρονισμένη ύφεση, μάλλον 
θα πρέπει να βρούμε... έναν 
άλλο πλανήτη για να διοχετεύ
σουμε τις εξαγωγές μας. Όσο 
για την Μεγάλη Υφεση, ας μην 
ξεχνάμε ότι έληξε με ένα τε
ράστιας εμβέλειας project δη- 
μοσίων έργων, τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πα
ρούσα φάση ο καταλύτης δεν 
είναι ορατός.

Ο Μ Ι Λ Ι Α  Τ ΰ Υ  NO Μ Π Ε Λ ΙΣ Τ Α  Λ  ■

Ανεπαρκή 
ία μέτρα για 
την κρίση
ΤΗ Σ Λ Α Λ Ε Λ Α Σ  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  

Κ Α Ι  ΤΗ Σ  ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑ Κ Ε Λ Λ Α Ρ Η

« Β:
, ιωνουμε τη μητέρα ο- 
λων των οικονομικών 
κ ρ ίσ εω ν κ α ι ε ίμα ι 

πραγματικά τρομοκρατημένος από 
την ανεπάρκεια των μέτρων που 
έχουν ληφθεί έως τώρα! Ελπίζω οι 
κυβερνήσεις να συνειδητοποιή
σουν την σοβαρότητα της κατάστα
σης και να λάβουν πιο δραστικά 
μέτρα τους επόμενους 
μήνες». Τάδε έφη ο 
διάσημος οικονομο
λό γο ς Πολ Κ ρού
γκμαν (κάτοχος του 
βραβείου Νόμπελ για 
το 2008), ο οποίος ή
ταν χθες κεντρικός 
ομιλητής σε συνέδριο 
γτα την διαχείριση της 
κρίσής που διοργα- 
νώθηκε στην Αθήνα.
«Η σύζυγός μου με 
προτρέπει να γράψω 
κάτι αισιόδοξο στην 
τακτική στήλη μου 
στους N ew  Y ork

Υφεση
β  «Η διεθνής οικο
νομία έχει μολυνθεί 
από έναν ιό ύφεσης 
που έχει ανοσία στα 
παραδοσιακά αντι
βιοτικά όπως είναι η 
μείωση των επιτοκί
ων», δήλωσε ο 
νομπελίστας ζητώ
ντας τη λήψ η νέων 
μέτρων στήριξης 
των οικονομιών σε 
Ε.Ε. και ΗΠΑ.

Times, αλλά όταν την ρωτάω τι, 
τότε σιωπά», είπε μεταξύ άλλων ο 
κ. Κρούγκμαν. «Η διεθνής οικο
νομία έχει μολυνθεί από έναν ιό 
ύφεσης που έχει ανοσία στα παρα
δοσιακά αντιβιοτικά όπως είναι η 
μείωση των επιτοκίων», ανέφερε 
χαρακτηριστικά, αναλύοντας στη 
συνέχεια τη γνωστή θέση του για 
λήψη περαιτέρω δημοσιονομικών 
μέτρων σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη για 
τη στήριξη των οικονομικών και 

μάλιστα με συντονι
σμένο τρόπο.

ΗΠΑ »  «Το δημοσιο
νομικό πακέτο των 
800 δισ. δολ. των ΗΠΑ 
είναι «λίγο», διότι α
κόμα κι αν η εκτίμηση 
του προέδρου Ομπάμα 
ότι θα δημιουργήσει 
3,5 εκατ. θέσεις εργα
σίας αποδειχθεί σω
στή, και πάλι δεν αρ
κεί για να καλύψει το 
κενό των 4,5 εκατ. θέ
σεων που έχουν ήδη 
χαθεί. Η δε Ευρώπη

έχει κάνει ακόμα λιγότερο, με την 
Γερμανία να έχει κάνει τα περισ
σότερα σε σχέση με τους υπόλοι
πους εταίρους της, παρά την περί 
του αντιθέτου ρητορική της», είπε 
χαρακτηριστικά. Ο κ. Κρούγκμαν 
υποστήριξε άλλωστε ότι η Ευρω
ζώνη βρίσκεται σε χειρότερη θέση 
από τις ΗΠΑ με ορατή την προο
πτική για ακόμα βαθύτερη ύφεση, 
επειδή έχει να αντιμετωπίσει και 
επιπλέον προβλήματα: Πρώτον, 
την έλλειψ η  συντονισμού της

δημοσιονομικής πολιτικής εντός 
της ΟΝΕ, η οποία συνδέεται και 
με τις μεγάλες διαρθρωτικές ανι
σορροπίες της περιοχής: «Η Γ ερ
μανία εμφανίζει υψηλό πλεόνα
σμα τρεχουσών συναλλαγών, στον 
αντίποδα Ελλάδα, Ισπανία και 
Πορτογαλία έχουν διογκούμενα 
ελλείμματα και σαφής μηχανι
σμός διόρθωσης των αποκλίσεων 
δεν υπάρχει...

Η Βρετανία ας πούμε προχώ
ρησε σε υποτίμηση της στερλίνας,

» ΒΙΛΕΜ ΜΠΟΪΤΕΡ

Βλέπει ύφεση 
στην Ελλάδα
«Η Ελλάδα θα ήταν τυχερή αν το 

ΑΕΠ συρρικνωνόταν κατά 1% 
φέτος. Ομως, πιστεύω ότι η ε ι
κόνα της οικονομίας θα είναι 
ακόμη χειρότερη, καθώς «η 
Ε.Ε. που είναι η βασική σας α
γορά καταρρέει και δεν έχετε 
μεγάλα περιθώρια να τονώσε
τε την εγχώρια ζήτηση.
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Κουέντιν Πιλ, αρχισυντάκτης των Financial Times

«Η Ε λλά δα  κ α τα λα β α ίνει μ ό ν ο  τη ν  
π ε ιθ α ρ χ ία  π ο υ  ε π ιβ ά λ λ ο υ ν  οι α γορ ές»

Καταπέλτης» για την Ελλά
δα ήταν ο αρχισυντάκτης 

Διεθνών Υποθέσεωντων Financial 
Times, Κουέντιν Πιλ, ο οποίος 
δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε 
«κατάσταση άρνησης» όσον αφο
ρά το μέγεθος των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει, υποστηρίζο
ντας μάλιστα . Λτι μπήκε στην Οι
κονομική κα μισματική Ενωση

με «μαγειρεμένα» (cooked-up) 
στοιχεία.

Ο κ. Πιλ υποστήριξε επίσης 
ότι «κατανοώ την απροθυμία των 
Γερμανών να ρίξουν σανίδα σω
τηρίας στην Ελλάδα μέσω της 
έκδοσης ευρωομολόγου. Η μόνη 
πειθαρχία που καταλαβαίνει η 
χώρα είναι αυτή που της επιβάλ
λουν οι αγορές (σ.σ. μέσω των u

ψηλών spreads των ομολόγων) 
και γ ι’ αυτό αυτή πρέπει να διατη
ρηθεί μέχρι να εξυγιάνει τα δημο
σιονομικά της μεγέθη.

Οι μεταρρυθμίσεις στη δημό
σια διοίκηση ώστε αυτή να λει
τουργεί με πιο διαφανή τρόπο, η 
μείωση της γραφειοκρατίας κι 
άλλα πολλά παραμένουν ζητού
μενο».
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στην Ευρωζώνη όμως ατιτό δεν 
είναι δυνατόν. Και δεύτερον, την 
«ατολμία» της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας (την οποία επέ- 
κρινε εμμέσως πλην σαφώς για 
την απόφασή της να αυξήσει τα 
επιτόκια του ευρώ το καλοκαίρι 
του 2007 ενώ η χρηματοοικονομι
κή κρίση είχε ξεκινήσει), πρόβλη
μα που εντείνεται και από το ότι 
δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή 
κυβέρνηση για να τη στηρίξει, ό
πω ς συμβαίνει στις ΗΠΑ. Στο

> Την ομιλία του καθηγητή Κρού- 
γκμαν προλόγησε ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου. Εκα
νε ιδιαίτερη αναφορά στην ανά
γκη θωράκισης της παγκόσμιας 
οικονομίας έναντι των κλυδωνι- 
σμών που δέχεται από την κρίση 
και έθεσε το ερώτημα για το 
ποια πρέπει να είναι τα χαρακτη
ριστικά ενός νέου συστήματος 
εποπτείας των αγορών.

πλαίσιο αυτό, ο κ. Κ ρούγκμαν 
εμφανίστηκε απαισιόδοξος όσον 
αφορά τη χρονική διάρκεια της 
παγκόσμιας ύφεσης, καθώς -όπως 
είπε- δεν βλέπει στην παρούσα 
φάση τι θα μπορούσε να αποτελέ- 
σει τον καταλύτη για την έξοδο 
από αυτή.

ΘΟΛΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ »  «Στη λεγά
μενη «χαμένη δεκαετία» της Ια
πωνίας, η ανάκαμψη άρχισε χάρη 
στην αύξηση των εξαγωγών προς 
την Κίνα. Τώρα που αντιμετωπί
ζουμε μια τρομακτική συγχρονι
σμένη ύφεση, μάλλον θα πρέπει 
να βρούμε... έναν άλλο πλανήτη 
για να διοχετεύσουμε τις εξαγωγές 
μας. Όσο για την Μεγάλη Υφεση, 
ας μην ξεχνάμε ότι έληξε με ένα 
τεράστιας εμβέλειας project δημο
σίων έργων, τον Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο. ΓΓ αυτό και ο διάση
μος οικονομολόγος έκανε λόγο 
για μια παρατεταμένη περίοδο α
νάρρωσης της διεθνούς οικονομί
ας. «Κι όταν με ρωτάνε πότε θα 
λήξει, απαντώ χαριτολογώντας, 
«ίσως προς το μέσον της δεύτερης 
θητείας της Σάρα Πέιλιν!»

ΙΙΙΙΐΓΜΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Πολύ επώδυνη 
η προσαρμογή 
για την Ελλάδα

»  0 κ. Κρούγκμαν υποστή
ριξε ότι στην Ευρωζώνη υ
πάρχουν μεμονωμένες χώ
ρες όπως η Ελλάδα και η 
Ιταλία, οι οποίες λόγω των 
μακροοικονομικών τους 
προβλημάτων δεν έχουν ε
λευθερία κινήσεων. Ειδικά 
για την Ελλάδα, ανέφερε ως 
«αχίλλειο πτέρνα» το τερά
στιο έλλειμμα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών, για 
το οποίο -όπως ανέφερε- «η 
διαδικασία μείωσής του εί
ναι εξαιρετικά δύσκολη», α
φού δεν υπάρχει η διέξοδος 
της υποτίμησης του νομί
σματος. «Η μόνη λύση είναι 
να υπάρχει μια παρατεταμέ
νη περίοδος «σχετικού απο
πληθωρισμού» (δηλαδή 
ρυθμού αύξησης τιμών μι
κρότερου σε σύγκριση με τις 
άλλες χώρες). Έκανε ιδιαί
τερη αναφορά στην ανάγκη 
μείωσης του κόστους εργα
σίας, λέγοντας χαρακτηρι
στικά ότι «δεν θα είναι ανώ
δυνη !». Τέλος, σημείωσε ότι 
«είναι μεν λάθος να δίδεται 
τώρα προτεραιότητα στην 
αυστηρή τήρηση του Συμ
φώνου Σταθερότητας στην 
Ευρωζώνη, αλλά δεν είναι 
αυτό το βασικό πρόβλημα 
της Ελλάδας... Αυτό που 
πραγματικά της δένει τα χέ
ρια είναι η έλλειψη δυσπι
στίας των αγορών ομολό
γων αναφορικά με το πόσο 
αξιόχρεη είναι σε μακρο
πρόθεσμο ορίζοντα...»
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Γκίκας Χαρδούβελης, ούμβουλος EFG Eurobank

«Οι ελληνικές τράπεζες 
έχουν ενοωματώοει 
ίο χειρότερο σενάριο»
»  Οι ελληνικές τράπεζες 

δεν κινδυνεύουν από την 

έκθεσή τους στη Ν.Α. Ευρώπη

«Ε :άν λάβουμε σοβαρά 
υπόψη μας το επίπεδο 

I στο οποίο η αγορά έ
χει διαμορφώσει τα spreads των 
ομολόγων, αυτό ενσωματώνει 
πιθανότητα 20% πως η Ελλάδα 
την προσεχή πενταετία δεν θα 
μπορέσει να αποπληρώσει τους 
δανειστές της και άρα το ελληνι
κό δημόσιο θα χρεοκοπήσει. 
Αυτό είνα ι μάλλον απίθανο», 
σημείωσε ο καθηγητής του Πα
νεπιστημίου Πειραιώς κ. Γκίκας 
Χαρδούβελης.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ »  Ο ίδιος υποστήριξε 
ότι μπορεί να έχουν χαθεί περί τα 
1,24 τρισ. από τον διεθνή χρημα
τοπιστωτικό κλάδο, πλην όμως η 
κεφαλαιακή επάρκεια των ελλη
νικών τραπεζών είναι πολύ καλύ
τερη σε σύγκριση με άλλες χώρες. 
Και τούτο διότι, όπως εξήγησε, το 
πρόβλημα της υψηλής μόχλευσης 
δεν είναι εδώ έντονο όπως στο 
εξωτερικό. Οι ελληνικές τράπεζες 
έχουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση 
σε σχέση με τα δάνεια που έχουν 
προσφέρει. Ο λόγος των ιδίων 
κεφαλαίων προς το ενεργητικό 
που είναι αντίστροφος της μόχλευ
σης είναι ο υψηλότερος στην Ευ
ρώπη των «15». Επιπροσθέτως, οι 
ελληνικές τράπεζες έχουν σχη

ματίσει υψηλότατες προβλέψεις 
στους ισολογισμούς τους προκει- 
μένου να είναι σε θέση να αντιμε
τωπίσουν ακόμα και το χειρότερο 
σενάριο. «Η Εθνική Τράπεζα ξε
κινά την φετινή χρονιά με κέρδη 
1,5 δισ. ευρώ. Πόσα μπορεί να 
χάσει;» διερωτήθηκε ο κ. Χαρδού
βελης. Και υπεραμύνθηκε μέσω 
στοιχείων της στρατηγικής των 
τραπεζών να επενδύσουν στη Νέα 
Ευρώπη παρά τα προβλήματα που 
υπάρχουν στην παρούσα φάση.

Οπως σημείωσε, «η γειτονική 
μας περιοχή θα χτυπηθεί πολύ 
από την κρίση, διότι αυτοί οι λαοί 
στο παρελθόν υπερκατανάλωσαν 
προσβλέποντας σε μία πολύ πιο 
γρήγορη σύγκλιση του βιοτικού 
τους επιπέδου με τη Δ. Ευρώπη». 
Τόνισε ότι η Νέα Ευρώπη έχει 
μακροχρόνιες αντοχές επειδή 
σημείο αναφοράς της οικονομι
κής πολιτικής των χωρών αυτών 
είναι η ένταξη στην Ε.Ε. και την 
Ευρωζώνη.
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Βίλεμ Μπόιτερ, καθηγητής Οικονομικών του London School of Economics

«Το 2 0 1 1  θα α ρ χ ίο ε ι π  α νά κ α μ ψ η »

Ιδιαίτερα απαισιόδοξος εμφανί
στηκε ο καθηγητής Οικονομι-' 

κ ώ ν  του L ondon  S choo l of 
Economics Βίλεμ Μπόιτερ, ο οποί
ος έκανε λόγο για βαθιά και πα
ρατεταμένη παγκόσμια ύφεση, με 
τους «σπόρους» της ανάκαμψης 
να μη «φυτρώνουν» πριν από το 
2011. Αναφερόμενος στις προοπτι
κές της ελληνικής οικονομίας 
είπε ότι «θα ήσασταν τυχεροί αν το 
ΑΕΠ συρρικνω νόταν κατά 1%

φέτος», προσθέτοντας όμως ότι 
κατά την άποψή του η εικόνα θα 
είναι ακόμη χειρότερη, καθώς «η 
Ε.Ε. που είναι η βασική σας αγορά 
καταρρέει και δεν έχετε μεγάλα 
περιθώρια να τονώσετε την εγχώ 
ρια ζήτηση.

ΕΠΩΔΥΝΑ ΜΕΤΡΑ »  Σύμφωνα με 
τον κ. Μπόιτερ, εάν επαληθευθεί 
το σενάριο της βαθιάς και μακρο
χρόνιας ύφεσης, η Ελλάδα κινδ

νεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με το 
φάσμα της χρεοκοπίας, εκτός κι αν 
οικοδομήσει την απαραίτητη πολι
τική συναίνεση για να λάβει επώ- 
δυνα μέτρα (όπως την περικοπή 
των δημοσίων δαπανών έως και 
κατά 40% (!) ή/και την αύξηση των 
φορολογικών εσόδων ως ποσοστό 
του ΑΕΠ) ή λάβει οικονομική βοή
θεια από άλλη χώρα-μέλος της 
Ευρωζώνης, που κι αυτή όμως θα 
συνοδεύεται από επαχθείς όρους.

Γ. Χαραλάμπους, αντιπρόεδρος Επ. Κεφαλαιαγοράς

Ε λλ ειμ μ α  ενη μ έρ ω ο η ς

Την επαναφορά της εμπιστο
σύνης της οικονομίας στους 

επενδυτές ανέλυσε ο αντιπρόε
δρος της Επιτροπής Κεφαλαια
γορά ς κ. Χ αραλάμπους. Ο κ. 
Χαραλάμπους τόνισε ότι διεθνώς 
υπήρξε ελλιπής πληροφόρηση ως 
προς τα σύνθετα χρηματοοικονο
μικά προϊόντα, κάτι το οποίο είναι 
αδικαιολόγητο, όταν μάλιστα οι 
αγορές έχουν στο παρελθόν αντι
μετωπίσει σημαντικά προβλήμα
τα από την έλλειψη της πληροφό
ρησης, φερόμενος χαρακτη-

ριστικά στην περ ίπτω ση  της 
Enron. Σημείωσε την ανάγκη 
μεγαλύτερης και ισχυρότερης ε
ποπτείας τη συγκεκριμένη περί
οδο. Ο κ. Χαραλάμπους αναφέρ
θηκε στα Διεθνή Λογιστικά Πρό
τυπα και σημείωσε πως η αποτί
μηση m ark to market (σε τιμές 
αγοράς) δεν επέτρεπε σε μεγάλο 
βαθμό σης επιχειρήσεις να πραγ
ματοποιήσουν σωστή απεικόνιση 
περιλαμβάνοντας προβλέψεις 
που να συμβαδίζουν με τη διαχεί
ριση του κινδύνου.
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Η διοίκηση της Fed κάνει λόγο για συνέχιση της ύφεσης και διατυπώνει την ελπίδα τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
να οδηγησουν την οικονομία και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης. Διατυπώνει, δε, τον φόβο για υποχώρηση του πληθωρι
σμού σε αρνητικά επίπεδα το προσεχές διάστημα, αν και τα τελευταία στοιχεία δεν τη δικαιολογούν, θετική αντί

δραση στη Wall Street, πιέσεις για το δολάριο μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.

ΑΝΤ: Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ

Αιφνίδια απόφαοη ιης Fed 
για εκτύπωση 500 δισ. δολ.

»  Μετά τη διήμερη συνεδρίαση της διοίκησης που ολοκληρώθηκε χθες, η κεντρική τρά
πεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι θα προχωρήσει στην αγορά ομολόγων 
του Δημοσίου αξίας 300 δισ. δολ.

ΤΟΥ ΧΑ ΡΗ  ΣΑΒΒΙΔΗ

hsav@pegasus.gr

Στην εκτύπωση χρήματος αποφάσισε 
να προχωρήσει και η Fed προκειμέ- 
νου να βοηθήσει την Αμερικανική 

οικονομία να σταθεί στα πόδια της και καθώς 
το «οπλοστάσιο» της νομισματικής πολιτικής 
έχει πλέον εξαντληθεί. Μετά τη διήμερη 
συνεδρίαση της διοίκησης που ολοκληρώ
θηκε χθες, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ 
ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι θα προχω
ρήσει στην αγορά ομολόγων του Δημοσίου 
αξίας 300 δισ. δολ. Αμέσως μετά την ανα
κοίνωση οι αγορές αντέδρασαν θετικά, με 
τον Dow Jones να «γυρνάει» από το -1% στο 
+2% και τις τιμές των ομολόγων να ενισχύ- 
ονται σημαντικά. Το αμερικανικό νόμισμα, 
αντίθετα, δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, υποχω
ρώντας στο επίπεδο των 1,35 δολ. έναντι του 
ευρώ.

Το ανακοινωθέν της διοίκησης της Fed 
δεν έκρυβε άλλες εκπλήξεις, περιλαμβάνο
ντας τις εξαγγελίες που περίμεναν αναλυτές 

και επενδυτές για αγορά 750 
δισ. δολ. χρεογράφων διασφα
λισμένων με ενυπόθηκα δά
νεια (αυξάνοντας, έτσι, σε 1,25 
δισ. δολ. τους τίτλους αυτούς 
στο χαρτοφυλάκιό της) και 
αύξηση των ομολόγων κρατι
κών οργανισμών που διαθέτει 
κατά 100 δισ. δολ. (στα 200 δισ. 
δολ.) Η διοίκηση της Fed κάνει 
λόγο για συνέχιση της ύφεσης 
και διατυπώνει την ελπίδα τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί να 
οδηγήσουν την οικονομία και 
πάλι σε τροχιά ανάπτυξης. 

Διατυπώνει, δε, τον φόβο για υποχώρηση 
του πληθωρισμού σε αρνητικά επίπεδα το 
προσεχές διάστημα, αν και τα τελευταία 
στοιχεία δεν τη δικαιολογούν: Χθες ανακοι
νώθηκε ότι τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός 
ενισχύθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, 
καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενίσχυση 
μετά τον Ιούλιο.

Σε μεγαλύτερη ποσοτική χαλάρωση της 
νομισματικής πολιτικής (όπως ονομάζεται 
«κομψά» το τύπωμα χρήματος) ανακοίνωσε 
ότι προχωρά και η Τράπεζα της Ιαπωνίας. 
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της διοίκησης 
αποφασίστηκε να αυξηθεί κατά περίπου 1/3 
η αξία των ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο της 
κεντρικής τράπεζας (μηνιαία αγορά ομολό
γων 1,8 τρίο, γεν από 1,4 τρίο, γεν προηγου
μένως) αν και ξεκαθαρίζεται ότι πλέον δεν 
υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω αύξησης.

Την ίδια πρακτική έχει ήδη υιοθετήσει και 
η Τράπεζα της Αγγλίας ενώ, αντίθετα, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δείχνει απο
φασισμένη να την αποφύγει και να διατηρή
σει το βασικό της επιτόκιο σε θετικά επίπεδα. 
Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Ζ. Κ. Τρισέ, επανέ
λαβε χθες ότι «υπάρχουν μειονεκτήματα στην

»  «Τώρα απαιτούνται πράξεις 
και όχι λόγια για την αντιμετώπι
ση της κρίσης», δήλωσε 
ο Ζοζέ Μπαρόζο

υιοθέτηση μηδενικών επιτοκίων» αν και 
ξεκαθάρισε ότι «η διοίκηση της ΕΚΤ ποτέ 
δεν αποφάσισε ότι το 1,5% είναι το χαμηλό
τερο επίπεδο στο οποίο μπορεί να διαμορ
φωθεί το βασικό επιτόκιο της Ευρωζώνης».

Ο  0 πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρι
σε ψευτοδίλημμα την επιλογή ανάμεσα 

σιο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις επιπλέον 

δαπάνες μέσω των έκτακτων πακέτων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Αρχίζει σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλ
λες το κρίσιμο για το μέλλον των ευρωπα
ϊκών οικονομιών εαρινό Συμβούλιο Κο
ρυφής, στη διήμερη διάρκεια του οποίου 
οι ηγέτες των «27» καλούνται να διαμορ
φώσουν την κοινή θέση που θα παρουσιά
σει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο της 
020, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 
Απριλίου στο Λονδίνο. Να δώσουν, δηλα
δή, την εντύπωση ότι η ΕΕ προχωρεί ενω
μένη έτσι ώστε, εκτός των άλλων, να μεγι
στοποιηθεί η διαπραγματευτική της δύνα
μη, κυρίως έντ των ΗΠΑ, αλλά και της

στην Ευρώπη δείχνει, μέχρι τώρα, να είναι 
η Βρετανία. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι θα είναι η 
τελευταία μεταξύ των αναπτυγμένων οικο
νομιών που θα επιστρέφει σε θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης, προβλέποντας συρρί
κνωση του ΑΕΠ και το 2010.

Χθες ανακοινώθηκε ότι τον Ιανουάριο 
ο αριθμός των Βρετανών ανέργων εκτοξεύ
τηκε στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταί
ας 12ετίας. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργα
νισμό Εργασίας (ILO) την περίοδο Νοεμ
βρίου - Ιανουάριου απολύθηκαν 165.000 
εργαζόμενοι, ανεβάζοντας το ποσοστό α
νεργίας στο 6,5% και τον αριθμό των ανέρ
γων πάνω από το «φράγμα» των 2 εκατομ
μυρίων ατόμων (2.029.000 άνεργοι) για 
πρώτη φορά μετά το 1997, όταν οι Εργατικοί 
ανέλαβαν την εξουσία.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι τα χει
ρότερα... έρχονται, καθώς συνήθως η αγο
ρά εργασίας «αντιδρά» με υστέρηση 6μήνου. 
Ενδεικτικό είναι όη  τον Φεβρουάριο υπήρ
ξαν 138.400 νέες αιτήσεις για επίδομα α
νεργίας (η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση στα 
χρονικά, η καταγραφή των οποίων ξεκίνη
σε το 1971). Οι δε μισθοί στο σύνολο της 
οικονομίας υποχώρησαν σε ετήσια βάση 
τον Ιανουάριο (για πρώτη φορά στα χρονι
κά), κατά 0,2%.

Ιαπωνίας, που φαίνεται ότι συγκροτούν το 
απέναντι στρατόπεδο.
Το πιο «καυτό» από τα ερωτήματα στα ο
ποία καλούνται να απαντήσουν οι «27», 
είναι το εάν και κατά πόσο οι κυβερνήσεις 
οφείλουν σήμερα να διαθέσουν ακόμη πε
ρισσότερους πόρους για τη στήριξη των 
οικονομιών τους, αφήνοντας σε δεύτερη 
μοίρα το αίτημα για τη διαμόρφωση ενός 
ισχυρού και αυστηρού ρυθμιστικού πλαι
σίου - κάτι που αποτελεί ξεκάθαρη θέση 
της Ουάσιγκτον. Ενώ Γερμανία και Γαλ
λία, όπως φάνηκε καθαρά και από την 
κοινή επιστολή της Ανγκέλα Μέρκελ και 
του Νικολά Σαρκοζί, δίνουν βάρος στον έ
λεγχο και τη ρύθμιση των αγορών, ο πρό
εδρος της Κομισιόν επιχείρησε χθες να 
γεφυρώσει τις διαφορές.
«Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι πρά
ξεις και όχι λόγια. Απαιτείται εφαρμογή 
των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων ανά
καμψης. Εάν, βεβαίως, τα κράτη-μέλη

Η Fed
ανακοίνωσε την 

προαναγγελθείσα 

αύξηση των ομολό

γων κρατικών 

οργανισμών που 

διαθέτει κατά 

100 δισ. δολ.

(στα 200 δισ. δολ.)

ΒΡΕΤΑΝΙΑ» Μεγαλύτερο θύμα της ύφεσης

Ζοζέ Μπαρόζο: Τα κράτη-μέλη να λάβουν
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