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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Μέχρι αργά χθες το βράδυ οι διοικήσεις των 19 τραπεζών που υποβάλλονται σε stress test 
προσπαθούσαν να πείσουν τις Αρχές ότι η κατάσταση είναι καλύτερη εκείνης που καταγράφεται. 
Καθώς, όμως, σήμερα, οι ελεγκτές θα ενημερώσουν τις τράπεζες για τις οριστικές αποφάσεις 
τους, οι προσπάθειες πλέον εστιάζονται στην εξεύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων.
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Επιστρέφει λόγω τραπεζών 
π εμπιστοσύνη στις αγορές
ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
hsav@pegasus.gr

Σ τα επίπεδα που βρίσκονταν στα τέλη 
Ιανουάριου επέστρεψαν, χθες, οι τιμές 
των μετοχών στη Wall Street, καθώς 

οι επενδυτές δείχνουν όλο και περισσότερο 
διατεθειμένοι να αναλάβουν ρίσκο. O Dow 
Jones βρέθηκε, χθες, ακόμα και πάνω από τις 
8.400 μονάδες (επίπεδο που είχε να «δει» από 
τις 28 Ιανουάριου), επωφελούμενος των θετι
κών ειδήσεων για την αμερικανική αγορά α
κινήτων: Οιπωλήσειςυφιστάμενωνκατοικιών 
αυξήθηκαν κατά 3,2% τον Μάρτιο σε σχέση με 
τον Φεβρουάριο καικατά 1,1% σε ετήσια βάση. 
Στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης συνέ
βαλλαν και οι πληροφορίες που διαρρέουν 
σχετικά μετά στρες τεστ στις μεγάλες τράπεζες, 
καθώς φαίνεται ότι τελικά θα βρεθούν τα απα
ραίτητα κεφάλαια για την στήριξη του τραπε
ζικού συστήματος.

Μέχρι αργά χθες το βράδυ οι διοικήσεις 
των 19 εμπλεκομένων τραπεζών προσπαθού
σαν να πείσουν τις Αρχές ότι η κατάσταση είναι 
καλύτερη εκείνης που καταγράφεται στα απο
τελέσματα των τεστ. Καθώς, όμως, σήμερα, οι 
ελεγκτές θα ενημερώσουν τις τράπεζες για τις 
οριστικές αποφάσεις τους, οι προσπάθειες 

πλέον εσπάζονται στην εξεύ
ρεση των απαραίτητων κεφα
λαίων.

BofA-CITI »  Σύμφωνα με 
χθεσινό δημοσίευμα των 
FinancialTimes, Citigroup και 
Bank of America αναζητούν 
τρόπο άντλησης πάνω από 10 
δισ. δολ. από την αγορά, προ- 
κειμένου να μην αναγκαστούν 
να καταφύγουν στην κυβέρνη
ση (κάτι που πάντως διέψευσε 
η διοίκηση της BofA).

Πρόσθετα κεφάλαια, σύμ
φωνα με άλλα χθεσινά δημο
σιεύματα, θα χρειαστούν επί
σης οι Wells Fargo, PNC 
Financial, KeyCorp και Fifth 

Third, ενώ συνολικά οι 19 τράπεζες θα πρέπει 
να αντλήσουν μεταξύ 100 και 150 δισ. δολ. 
Καθώς από τα700δισ. δολ. του σχεδίου Πόλσον 
(TARP) εκημάται όη έχουν απομείνει περί τα 
130 δισ. δολ., δεν αποκλείεται οι κεφαλαιακές 
ανάγκες των τραπεζών που θα προκύψουν 
από τα στρες τεστ να ξεπεράσουν τις δυνατό
τητες χρηματοδότησης της κυβέρνησης. Κάτι 
τέτοιο θα σήμαινε νέα «μάχη» στο Κογκρέσο

Συνολικά οι 19

τράπεζες θα πρέπει 

να αντλήσουν μεταξύ 

100 και 150 δισ. δολ. 

Προκρίνεται η ιδέα 

μετατροπής των προ

νομιούχων μετοχών 

που διαθέτει σήμερα η 

κυβέρνηση σε κοινές 

(που περιλαμβάνονται 

στην κεφαλαιακή 

βάση).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑ10 ΑΠΟ ΤΙΣ 19 ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κεφάλαια 
αντληόέντααπό 

ίο TARP (δισ. δολ.)
Περιουσιακά στοι

χεία (δισ. δολ.)
Δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας Tier 1

JP  Morgan 25 2.080 10,1%
Citigroup 50 1.820 11,8%

Bank of America 45 2.320 10,1%
Wells Fargo 25 1.290 8,3%

Morgan Stanley 10 1.130 μη διαθέσιμο
Goldman Sachs 10 925 13,7%
PNC Financial 76 286,4 10,2%
US Bancorp 6,6 264 10,9%

Fifth Third Bancorp 3,41 118,68 10,9%
Keycorp 2,5 97,8 11,16%

για έγκριση πρόσθετων κεφαλαίων, κάη που 
σίγουρα θέλουν να αποφύγουν στην Ουάσι- 
γκτον. Για τον λόγο αυτό προκρίνεται η ιδέα 
μετατροπής των προνομιούχων μετοχών που 
διαθέτει σήμερα η κυβέρνηση (και δεν θεω
ρούνται ίδια κεφάλαια για τις τράπεζες) σε 
κοινές (που περιλαμβάνονται στην κεφαλαια
κή βάση). Ετσι, όμως, η κυβέρνηση θα βρισκό
ταν να διαθέτει πλειοψηφικά πακέτα σης πε
ρισσότερες τράπεζες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Φεβρουάριο, 
όταν η κυβέρνηση μετέτρεψε 25 δισ. δολ. προ
νομιούχων μετοχώντης Citi σε κοινές, βρέθη
κε να ελέγχει το 36%τωνμετοχώντου ομίλου. 
Αν τα στρες τεστ αναγκάσουν την Citi να ανα
ζητήσει άλλα 10 δισ. δολ. σε ίδια κεφάλαια, η 
κυβέρνηση θα μπορούσε να τα καλύψει και 
πάλι με τον ίδιο τρόπο (σήμερα κατέχει προ
νομιούχες μετοχές αξίας 27 δισ. δολ.). Ετσι, 
όμως, θαήλεγχ^ πάνω από το 50%τωνμετοχών

και ουσιαστικά θα κρατικοποιούσε την Οή. Για 
να μην συμβεί κάη τέτοιο, η διοίκηση της 
τράπεζας φέρεταιναείναιέτοιμηναμετατρέψει 
σε κοινές μετοχές τα ΙΟδισ. δολ,τωνΕ-Τηιρβ: 
Ειδικών «υβριδικών» τίτλων (κάτι μεταξύ 
προνομιούχων μετοχών και ομολόγων) που 
σήμερα κατέχουν ιδιώτες και η αξία τους έχει 
υποχωρήσει στο 40%-60% της αρχικής. Αν η 
κυβέρνηση προτείνει στους κατόχους τους να 
τους ανταλλάξουν με κοινές μετοχές σύμφωνα 
με την αρχική τους αξία, πιθανότατα θα λάβει 
θετική απάντηση. Τότε, ο μόνος ζημιωμένος 
θα είναι οι νυν μέτοχοι της Οϋ, καθώς η αύξη
ση του αριθμού των μετοχών σε κυκλοφορία 
προφανώς μειώνει την αξία τους.

Αργά χθες το βράδυ από τον Λευκό Οίκο 
διέρρεε όη η κυβέρνηση δεν πρόκειται να 
ζητήσει πρόσθετα κεφάλαια από το Κογκρέσο 
και οι τράπεζες θα πρέπει μόνες τους να βρουν 
τα όποια κεφάλαια χρειαστούν.

Η πορεία του 
Γενικού Δείκτ
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Ανοδος στο Χ.Α. με 
αιχμή τις τράπεζες

»  Οι τραπεζικές αξίες δημιούργησαν 
ης προϋποθέσεις προκειμένου να ση
μειώσει άνοδο για τρίτη συνεχόμενη 
συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης. Ωστό
σο, αρκετές μετοχές της μεσαίας και 
μικρότερης κεφαλαιοποίησης ήταν αυ
τές που βρέθηκαν στο επίκεντρο του ε
πενδυτικού ενδιαφέροντος. Σε τρεις 
μόνον συνεδριάσεις ο τραπεζικός δεί
κτης παρουσίασε κέρδη τα οποία υπε- 
ρέβησαν το 17% ενώ οι μετοχές των ε
ταιρειών Eurobank, Alpha Bank, Κύ
πρου και Πειραιώς έκλεισαν στο υψη
λότερο της ημέρας και λόγω δημοπρα
σιών. Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί και 
στη φημολογία -στο πλαίσιο των stress 
tests- όη οι ελληνικές τράπεζες δεν έ
χουν πρόβλημα. Αξίζει να σημειωθεί ό
η  ο Γ ενικός Δείκτης am διάρκεια της 
συνεδρίασης ξεπέρασε ης 2.100 μονά
δες επίπεδο το οποίο αποτελεί το υψη
λότερο από ης 11.11.08. Ωστόσο, όλα 
τα παραπάνω συμβαίνουν και παρά 
την άνοδο των ημών ο τζίρος της αγο
ράς παραμένει εξαιρετικά χαμηλός. 
Αυτό εν μέρει δικαιολογείται από το 
γεγονός όη το πλήθος των χαρτοφυλα
κίων που έχει επενδύσει στο X. Α. δεν 
είναι μεγάλο και τα χαρακτηριστικά 
του αφορούν κυρίως μεγάλους Ελλη
νες ιδιώτες επενδυτές. Πολλοί είναι οι 
επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι α
ναμένουν τη διόρθωση και επισημαί
νουν πως αυτός είναι και ένας από 
τους λόγους που μεγαλύτερα χαρτοφυ
λάκια δεν τοποθετούνται στην παρού
σα φάση στην αγορά. Ωστόσο, σημειώ
νουν οι ίδιοι πως, το γεγονός όη είναι 
εκτός αγοράς πολλοί μεγάλοι επενδυ
τές δίνει προσδοκία σε έναν δεύτερο 
χρόνο με ή χωρίς διόρθωση να τοποθε
τηθούν και άλλοι μεγαλύτεροι παίκτες 
στο X. Α. Ο Γ ενικός Δείκτης βρέθηκε 
σης 2.102,02 μονάδες, έκλεισε ωστόσο 
σης 2.096,41 μονάδες με κέρδη 2,08%, 
ενώ ο τζίρος μειωμένος παρά ης υψη
λότερες ημές έφθασε στα 191 εκατ. ευ
ρώ. Αξίζει να σημειωθεί όη οι μετοχές 
που είχαν άνοδο ανήλθαν σε 130 ένα- 
νη 104 που έκλεισαν με πτώση.
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Η Κομισιόν εκτιμά ακόμα ότι 8,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν στην Ε.Ε. φέτος και το 2010, σε σύ

γκριση με τα 9,5 εκατ. νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν την περίοδο 2006-2008. Ως αποτέλεσμα,, το ποσοστό ανεργί
ας θα «αγγίξει» το 10% φέτος (9,9% έναντι 7,5% στο τέλος του 2008) και θα αυξηθεί περαιτέρω στο 11,5% το 2010.
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8,5 εκαι. άνεργοι οε δύο χρόνια
ΤΗΣ ΛΑΛΕΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ως» στο βάθος του τούνελ 
της ύφεσης στην Ευρώπη 
φαίνεται να βλέπει η Κομι

σιόν προς το τέλος του επόμενου έτους. 
Παρουσιάζοντας τις νέες προβλέψεις της 
Κομισιόν για την οικονομία της περιοχής, 
ο Επίτροπος Ο ικονομικών Υποθέσεων 
Γιοαχίμ Αλμούνια έκανε λόγο για το «τέ
λος της ελεύθερης πτώσης» και για εμφά
νιση «θετικών ειδήσεων» για πρώτη φορά 
τους τελευταίους μήνες. Ενδεικτικά, ο 
δείκτης μεταποιητικής δραστηριότητας 
ΡΜΙ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στα 
υψηλότερα επίπεδα εξαμήνου, η κατανα
λωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε τον Απρί
λιο (για πρώτη φορά σε 11 μήνες) ενώ και 
η επενδυτική εμπιστοσύνη κινήθηκε ανο
δικά τον Μάιο, για δεύτερη συνεχόμενο 
μήνα. Ο κ. Αλμούνια, ωστόσο, έσπευσε να 
προσθέσει ότι «τα στοιχεία δεν είναι επαρ
κή για να πούμε μετά βεβαιότητας ότι έ
χουμε διαφύγει τον κίνδυνο... Ελπίζω 

αυτή να είνα ι η τελευταία 
πτω τική αναθεώ ρηση τω ν 
προβλέψεώνμας», κατέληξε 
ο ίδιος, καθώς οι Βρυξέλλες 
χαμήλωσαν δραματικά τον 
πήχυ για τον ρυθμό ανάπτυξης 
στην Ευρωζώνη φέτος σε -4% 
, ενώ τον Ιανουάριο έκαναν 
λόγο για πολύ μικρότερη συρ
ρίκνωση -1,9%. Με -οριακά- 
αρνητικό πρόσημο προβλέπε- 
ται να  «κλείσει» και το 2010 
(-0,1% έναντι εκτίμησης για 
αύξηση 0,4% τον Ιανουάριο). 

Οι νέες προβλέψεις της Κομισιόν είναι 
ελαφρά πιο αισιόδοξες από αυτές του Δ ι
εθνούς Νομισματικού Ταμείου (που έκανε 
πρόσφατα λόγο για συρρίκνωση του ΑΕΠ 
-4,2% φέτος και -0,4% το 2010), αλλά αρ
κετά πιο απαισιόδοξες σε σχέση με το 
«χειρότερο σενάριο» της Ευρωπαϊκής 
Κ εντρικής Τράπεζας γ ια  συρρίκνωση 
-3,2% φέτος.

ΑΝΕΡΓΙΑ »  Η Κομισιόν εκτιμά ακόμα 
ότι 8,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα 
χαθούν στην Ε.Ε. φέτος και το 2010, σε 
σύγκριση με τα 9,5 εκατ. νέες θέσεις που 
δημιουργήθηκαν την περίοδο 2006-2008. 
Ως αποτέλεσμα,, το ποσοστό ανεργίας θα 
«αγγίξει» το 10% φέτος (9,9% έναντι 7,5% 
στο τέλος του 2008) και θα αυξηθεί περαι
τέρω στο 11,5% το 2010.

Επιπροσθέτως, ο κ. Αλμούνια προει
δοποίησε ότι το σενάριο της «συγκρατη
μένης» ανάκαμψης το δεύτερο εξάμηνο 
του επόμενου έτους προϋποθέτει την ανά-

X. Αλμούνια:
Το σενάριο της «συ

γκρατημένης» 

ανάκαμψης το β' 

όμηνο του 2010 

προϋποθέτει περαι

τέρω δράση για την 

εξυγίανση του τρα

πεζικού συστήματος

Γερμανία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εαρινές εκτιμήσεις

για Η  Πληθωρισμό ■  Δημόσιο έλλειμμα · Ι  Ανάπτυξη

Η Ευρώπη βυθίζεται όλο και περισσότερο στην ύφεση, εξέλιξη η οποία πρόκειται 
να διογκώσει τα δημόσια ελλείμματα κμι να οδηγήσει

V Iσε αύξηση της ανεργίας, 
σύμφωνα με τις εαρινές 
εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την ευρωζώνη 
και την Ε.Ε. που δόθηκαν 
σήμερα στη δημοσιότητα.
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ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ (ΚΑΙ)

Για «θετικές ενδείξεις που
παραπέμπουν σε σταθεροποίηση της 
οικονομίας της Ευρωζώνης» έκανε λόγο 
ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας Λουκάς 
Παπαδήμος. Σε δηλώσεις του στο 
περιθώριο της χθεσινής συνόδου του 
ΕιίΓομι-οΐφ, ο κ. Παπαδήμος είπε ακόμα 
ότι ισχυρή και διατηρήσιμη ανάκαμψη 
δεν νοείται χωρίς εξυγίανση του 
τραπεζικού συστήματος, έδωσε όμως 
μια νότα αισιοδοξίας παρατηρώντας ότι 
τα νέα κεφάλαια που έχουν αντλήσει οι 
ευρωπαϊκές τράπεζες είναι περισσότερα 
από τις απομειώσεις στοιχείων 
ενεργητικού στις οποίες έχουν 
προχωρήσει.

ληψη περαττέρω δράσης για την εξυγίαν
ση του ευρωπαϊκού τραπεζτκού συστήμα
τος. «Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα προς 
την κατεύθυνση της απαλλαγής των τσο-

λογισμών των τραπεζών από τα προβλη- 
ματτκά στοτχεία ενεργηττκού κατ της ενί
σχυσης των ιδίων κεφαλαίων όπου κρίνε - 
ται απαραίτητο Οι χώ ρες-μέλη έχουν

αρχίσει να αντιμετωπίζουν το θέμα, αλλά 
πρέπει να γίνουν περισσότερα...».

ΕΠΙΤΟΚΙΑ »  Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν 
βλέπει κίνδυνο αποπληθωρισμού στην 
Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις των Βρυξελλών 
για την πορεία του δείκτη ημών κατανα
λωτή (μέσο επίπεδο 0,4% φέτος και 1,2% 
το 2010) υποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (που συνεδριάζει με
θαύριο στη Φραγκφούρτη) έχει περιθώρια 
να  μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια του 
ευρώ (σήμερα στο 1,25%) εάν το θεωρεί 
αναγκαίο. Μια μείωση της τάξης των 25 
μονάδων βάσης στο 1% θεωρείται πολύ 
πιθανή την Πέμπτη, αλλά από εκεί και 
πέρα φαίνεται να υπάρχει έντονη διάστα
ση απόψεων στο Δ.Σ. της ΕΚΤ για το εάν 
υπάρχουν περιθώρια περαττέρω κινήσεων. 
Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της γερμα
νικής κεντρικής τράπεζας Bundesbank 
Άξελ Βέμπερ έχει επανειλημμένους δηλώ
σει ότι πιστεύει ότι τα επιτόκια του ευρώ 
δεν πρέπει να πέσουν κάτω από το 1%, ενώ 
ο πρόεδρος της ΕΚΓ Ζαν-Κλοντ Τρισέ έχει 
αποκλείσει, εμμέσως πλην σαφώς, το σε
νάριο μηδενικών επιτοκίων στην Ευρω
ζώνη, σταπρότυπατης Fed και της Τράπε
ζας της Αγγλίας.
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Σε ύφεση η ελληνική οικονομία ύστερα από 16 χρόνια

Δραματικές προβλέψεις 
για έλλειμμα, χρέος και

από Κομιοιόν 
ανεργία

Ο ...Αφήνει αιχμές για τις «υψηλές» 
ονομαστικές αυξήσεις μισθών στον 
ιδιωτικό τομέα, που οδηγούν σε πε
ραιτέρω διάβρωση της ανταγωνι
στικότητας

...Βλέπει το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών να παρα
μένει στο «κόκκινο» καθώς θα πε
ριοριστεί φέτος στο 11,5% του 
ΑΕΠ, αλλά θα αυξηθεί στο 11,9% 
το 2010.

Ο ...Υπογραμμίζει την απουσία πακέ
του κινήτρων ενίσχυσης της πραγ
ματικής οικονομίας, με τις συνολι
κές δαπάνες του προϋπολογισμού 
να παραμένουν στο επίπεδο των 
προηγούμενων ετών.

»  Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 
0,9% το 2009, πάνω από το 100%  
του ΑΕΠ το χρέος και άνω 5% το 
έλλειμμα τη διετία το 2009-2010
ΤΟΥ ΓΙΠΡΓΟΥ ΔΑΡΑΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Προβλέψεις-σοκγια ύφεση, μετά 
από 16 χρόνια, πλήρη εκτροχι- 
ασμό ελλείμματος και χρέους 

και αύξηση της ανεργίας έκανε χθες η 
Κομισιόν, υποδεικνύοντας εμμέσως 
στην κυβέρνηση τη λήψη πρόσθετων 
μέτρων. Η Επιτροπή προβλέπει εκτίνα
ξη του χρέους άνω του 100% τη διετία 
2009 - 2010 εξαιτίας των διπλάσιων σε 
σχέση με τις κυβερνητικές προβλέψεις 
ελλειμμάτων, που τα αναμένει άνω του 
5% φέτος καιτο2010, και της συρρίκνω
σης του ελληνικού ΑΕΠ κατά 0,9% φέ
τος, δηλαδή ύφεση για πρώτη φορά 
μετά το 1993.

Θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα που 
έχει λάβει η κυβέρνηση για να μειώσει 
το έλλειμμα, καλώντας εμμέσως πλην 
σαφώς για πρόσθετη προσαρμογή ώστε 
να διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα. 
Ενδεικτικό είναι ότι για να μειωθεί το 
έλλειμμα κάτω του 3% έως το τέλος 
του 2010, από 5,1% που το εκτιμά φέτος, 
απαιτείται αύξηση εσόδων ή/και περι
κοπή δαπανών της τάξης των 5 - 5,5 
δισ. ευρώ.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ »  Δραματικές είναι οι 
προβλέψεις και για την ανεργία, που 
σύμφωνα με την Κομισιόν θα αυξηθεί

στο 9,7% το 2010, από 7,7% το 2008 και 
9,1% φέτος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
του διευθυντή του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ κ. Σ. 
Ρομπόλη, εάν επιβεβαιωθούν οι νέες 
προβλέψεις της Επιτροπής για συρρί
κνωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 0,9% 
φέτος μπορεί να χαθούν περίπου
165.000 θέσεις απασχόλησης. Δηλαδή 
επιπλέον 45.000 θέσεις σε σχέση με την 
αρχική πρόβλεψη του ΙΝΕ για απώλεια
120.000 θέσεων απασχόλησης με βάση 
την αρχική πρόβλεψη της 
Επιτροπής για ρυθμό ανά
πτυξης 0,2% φέτος.

Υπό το πρίσμα των 
νέων δεδομένων, δηλαδή 
της εισόδου και της ελλη
νικής οικονομίας σε ύφε
ση, η Κομισιόν αφήνει α
νοικτό ένα μικρό «παρά
θυρο» για  τη χορήγηση 
επιπλέον χρόνου στην Ελ
λάδα για να μειώσει το 
έλλειμμά της, επκρυλασ- 
σομένη να επανεξετάσει 
τις εξελίξεις τον Οκτώ
βριο. Από την πλευρά της, 
η κυβέρνηση διατηρεί ανοικτό το ενδε
χόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων, το 
πιθανότερο μετά τις ευρωεκλογές του 
Ιουνίου, όπως διαφάνηκε χθες από τις 
δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας 
και του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. 
Ευάγγ. Αντώναρος απέφυγε να τοποθε
τηθεί για το αν η ανακοίνωση των νέων 
μέτρων θα γίνει πριν από τις ευρωεκλο
γές του Ιουνίου.

Η Επιτροπή αναθεώρησε χθες επί

το δυσμενέστερο προηγούμενη εκτίμη
ση της για ανάπτυξη 0,2% φέτος, προ- 
βλέποντας πλέον συρρίκνωση του ελ
ληνικού ΑΕΠ κατά 0,9% και οριακή 
μόνον αύξηση 0,1% το 2010. «Βλέπει» 
το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
να εκτινάσσεται στο 5,1% του ΑΕΠ 
φέτος, αντί 3,7% που εκτιμούσε τον Ια
νουάριο και περαιτέρω αύξηση στο 5,7% 
το 2010, εάν δεν ληφθούν πρόσθετα 
μέτρα. Δραματικές είναι οι προβλέψεις 

για το χρέος που το εκτιμά στο 
103,8% του ΑΕΠ φέτος και 
στο 108% το 2010, προειδο
ποιώντας για ακόμη μεγαλύ
τερη διόγκωση εάν ληφθούν 
δράσεις στο πλαίσιο της ενί
σχυσης της ρευστότητας της 
οικονομίας.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Καλά 
πληροφορημένες πηγές της 
Κομισιόν, εκτιμούν πω ς η 
πρόβλεψη για το ΑΕΠ δίνει 
ένα ποσοστό με έντονο πολι
τικό χρωματισμό. Θεωρούν 
ότι από τεχνοκρατικής πλευ

ράς η συρρίκνωση ήταν σαφώς μεγαλύ
τερη, υπερβαίνοντας το 1%, αλλά «ψα
λιδίστηκε» μετά τη συνάντηση του 
προέδρου κ. Μ. Μπαρόζο στην Αθήνα 
με τον κ. Κ. Καραμανλή και τη δέσμευ
ση του δεύτερου ότι θα τον υποστηρίξει 
για μια νέα -  δεύτερη πενταετή θητεία 
στη θέση του προέδρου της Επιτροπής. 
Από εκεί και ύστερα οι προβλέψεις μι
λούν από μόνες τους, όπως φαίνεται 
από τις νέες εκτιμήσεις για έλλειμμα 
και χρέος.

ΠΑΣΟΚ: «0ι δυ

σοίωνες προβλέψεις 

της Κομισιόν αποτυ

πώνουν τη διαχρονι

κή αποτυχία των πο

λιτικών επιλογών 

και την πλήρη δια

χειριστική ανικανό

τητα της κυβέρνη

σης Καραμανλή».

»  «Η κυβέρνηση θα 
αξιολογήσει τον 
Ιούνιο την πορεία 
της οικονομίας και 
αν χρειασθεί θα 
προχωρήσει στις 
αναγκαίες προ
σαρμογές προκει- 
μένου να υλοποιη
θούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί», δή
λωσε χθες ο Γ. Πα
παθανασίου, απο
δίδοντας την από
κλιση μεταξύ των 
προβλέψεων Κομι
σιόν και Αθήνας 
στις διαφορετικές 
εκτιμήσεις για την 
εξέλιξη του ελλη
νικού ΑΕΠ.

»  Πολιτική συμφω
νία Καραμανλή 
- Μπαρόζο για να 
«βελτιωθούν» οι 
προβλέψεις για το 
εύρος της ύφεσης 
φέτος βλέπουν πη
γές της Κομισιόν. 
Θεωρούν ότι από 
τεχνοκρατικής 
πλευράς η συρρί
κνωση ήταν 
σαφώς μεγαλύτε
ρη, υπερβαίνοντας 
το 1%

«Συγκράτηση» 
των αυξήσεων 
μισθών στον 
ιδιωτικό τομέα

©  Η Επιτροπή αναμένεται να 
απαιτήσει από την Ελλάδα τη λή
ψη και νέων, πρόσθετων μέτρων 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
για το 2010

Η Επιτροπή υιοθετεί τόσο δυσάρε
στες προβλέψεις για το έλλειμμα 
το 2010 γνωρίζοντας τα μέτρα που 
έχει εξαγγείλει ήδη η κυβέρνηση, 
τα οποία προφανώς δεν θεωρεί ι
κανά να μειώσουν το έλλειμμα 
κάτω του 3% μέχρι τα τέλη του 
2010. Οπως επισημαίνεται στην 
έκθεση, τα μέτρα που έχει εξαγ
γείλει η κυβέρνηση μειώνουν το 
έλλειμμα μόνον κατά 0,5% του Α
ΕΠ και μάλιστα τα μισά από αυτά 
είναι προσωρινού και όχι μόνιμου 
χαρακτήρα. Με άλλα λόγια και 
χωρίς να το λέει ανοικτά, η Επι
τροπή αναμένεται να απαιτήσει α
πό την Ελλάδα τη λήψη και νέων, 
πρόσθετων μέτρων δημοσιονομι
κής εξυγίανσης και για το 2010. 
Ετσι, με την παραδοχή ότι δεν θα 
αλλάξουν οι ακολουθούμενες πο
λιτικές, που περιλαμβάνουν τις ε
πίσημες δεσμεύσεις της ελληνι
κής πλευράς, η Κομισιόν δεν πεί
θεται για τη μείωση του ελλείμμα
τος στο 3,7% όπως λέει η κυβέρ
νηση, και ανεβάζει το έλλειμμα 
φέτος στο 5,1% και περαιτέρω στο 
5,7% το 2010.

ΤΟ 2010 »  Οι εξελίξεις δημιουρ
γούν ασφυκτικά περιθώρια, κα
θώς απαιτείται ιδιαίτερα επίπονη 
προσαρμογή ώστε το έλλειμμα να 
υποχωρήσει κάτω του 3% έως το 
τέλος του 2010. Χρονικό ορόσημο 
που παραμένει μέχρι νεωτέρας, 
χωρίς να αποκλείεται η χορήγη
ση ενός επιπλέον έτους, όπως ά
φησε να διαφανεί χθες ο κ. Αλ- 
μούνια. «Θα εκτιμήσουμε την κα
τάσταση ως προς την εξέλιξη της 
ελληνικής οικονομίας τον προσε
χή  Οκτώβριο», είπε επισημαίνο- 
ντας ότι η Επιτροπή παραμένει 
σταθερή, σήμερα, στην απόφαση 
της η διόρθωση του ελλείμματος 
να έχει ολοκληρωθεί όχι αργότε
ρα από τα τέλη του 2010.
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ΕΑΑΑΔΑ

Η πρόταση αφορά κυρίως νέες μονάδες, που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε κοι
νοπραξία με τρίτους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο νέο σχήμα με 51% και η ΔΕΗ με 49%.
Το νέο σχήμα προβλέπει τη δημιουργία αυτόνομων μικτών εταιριών για κάθε μονάδα

ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 51% ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

Κοινές μονάδες με ιδιωτικούς 
ομίλους οχεδιάζει η ΔΕΗ

»  Αντιδράσεις από τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ προκάλεσε η φημολογία 
περί συνεργασίας της εταιρείας με την Τέρνα.

»  Ο υφυπουργός Οικονομίας, 
Ν. Λέγκας

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Στις 22 Μαΐου 
η καταβολή 
της έκτακτης 
ενίσχυοης

Στις 22 Μαΐου 2009, μαζί με τη 
σύνταξη του μηνάς Ιουνίου θα 
καταβληθεί η εφάπαξ έκτακτη 
οικονομική παροχή στους συ
νταξιούχους του Δημοσίου, 
σύμφωνα με απόφαση του υ
φυπουργού Οικονομίας Νί
κου Λέγκα. Οπως επισημαί- 
νεται στη σχετική ανακοίνω
ση του υπουργείου οι δικαιού
χοι του εφάπαξ επιδόματος θα 
είναι οι συνταξιούχοι και οι 
χορηγιούχοιτου Δημοσίου, α
πό ίδιο δικαίωμα ή από μετα
βίβαση, με εξαίρεση όσους 
λαμβάνουν σύνταξη δικαστι
κού ή μέλους του κύριου προ
σωπικού του Νομικού Συμ
βουλίου του Κράτους ή ιατρού 
του Εθνικού Συστήματος Υ
γείας ή βουλευτή ή σύνταξη 
των διατάξεων του άρθρου 27 
του ν. 1813/1988. Το ποσό της 
εφάπαξ έκτακτης οικονομι
κής παροχής ανέρχεται σε 
500 ευρώ, για μηνιαία ακαθά
ριστη βασική σύνταξη έως 800 
ευρώ. Για μηνιαία ακαθάριστη 
βασική σύνταξη από 800,01 έ
ως 1.100 ευρώ, η παροχή α
νέρχεται σε 300 ευρώ. Σύμ
φωνα με το υπουργείο, στην 
περίπτωση που τη σύνταξη 
λαμβάνουν περισσότεροι του 
ενός δικαιούχοι, το ποσό της 
έκτακτης οικονομικής παρο
χής, που θα καταβληθεί στον 
καθένα από αυτούς, είναι αυ
τό που αντιστοιχεί στο ποσό 
της ακαθάριστης μηνιαίας βα
σικής σύνταξης που του κατα
βάλλεται. Τέλος, όπως ανα
κοινώθηκε από τον ΟΑΕΕ, οι 
συνταξιούχοι του Ταμείου θα 
λάβουν το έκτακτο επίδομα 
την 1η Ιουνίου.

ΤΗΣ Μ ΑΝΤΑΛΕΝΑΣ ΠΙΟΥ

Τ ο ενδεχόμενο συνεργασιών 
με τρίτες εταιρείες για τη 
δημιουργία νέων μονάδων 

-στο μοντέλο της συνεργασίας με 
τη Χαλυβουργική- είναι πιθανόν 
να εξετάσει η ΔΕΗ.

Πρόκειται για σχέδιο που έχει 
συζητηθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης 
χωρίς να έχουν ληφθεί οριστικές 
αποφάσεις, αναφέρουν έγκυρες 
πηγές, προσθέτοντας ότι δεν θα α
πέκλειαν μία μερική αναπροσαρ
μογή του επενδυτικού προγράμμα
τος της ΔΕΗ, δεδομένης της κρίσης 
και της αβεβαιότητας σχετικά με 
την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας τα επόμενα χρόνια.

ΤΟ ΣΧΗΜΑ »  Η πρόταση δεν αφο
ρά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος 
που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα 
αντικατάστασης παλαιών μονάδων, 
αλλά κυρίως νέες μονάδες, που θα 
μπορούσαν να αναπτυχθούν σε 
κοινοπραξία με τρίτους, οι οποίοι θα 
συμμετέχουν στο νέο σχήμα με 51% 
και η ΔΕΗ με 49%.

Το νέο σχήμα, που προβλέπει τη

»  Οι αυξήσεις στα ασφάλι
στρα θα ξεκινούν από 8,8 και 
θα φθάνουν ία  28,9 ευρώ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Α υξημένες κατά 6% εισφορές 
θα κληθούν να καταβάλ
λουν για τη σύνταξή τους 

στον ΟΑΕΕ οι ελεύθεροι επαγγελ- 
ματίες και οι έμποροι.

Την αύξηση των μηνιαίων εισφο
ρών που θα ισχύσει αναδρομικά από 
την 1η Ιανουάριου και θα επιβαρύνει, 
ανάλογα με την ασφαλιστική κατη
γορία από 8,80 ευρώ έως 29,30 ευρώ

δημιουργία αυτόνομων μεικτών ε
ταιρειών για κάθε μονάδα, στην ο
ποία κάθε εταίρος θα συνεισφέρει 
το κεφάλαιο που του αναλογεί, θα 
προστάτευε τη ΔΕΗ από ενδεχόμε
νες ενστάσεις της Κομισιόν για πε
ραιτέρω επέκταση και ταυτόχρονα 
θα μπορούσε να εξασφαλίσει χρη
ματοδότηση. Θεωρείται, όμως, σχε-

τον μήνα τον κάθε ασφαλισμένο, α
ποφάσισε χθες κατά πλειοψηφία (7 
προς 5) η διοίκηση του ΟΑΕΕ. Οι 
εκπρόσωποι των επαγγελματοβιο- 
τεχνών και των εμπόρων ζήτησαν 
να αναβληθεί η λήψη οποιοσδήποτε 
απόφασης ενόψει των γενικών συ- 
νελεύσεωνπου αναμένεται να γίνουν 
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο διοικητής του ΟΑΕΕ Κ. Πα
παθανασίου, επικαλούμενος την 
ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της ρευ
στότητας του Ταμείου, απέρριψε το 
αίτημα και υποστήριξε την επιβολή 
της αύξησης του 6% με στόχο να 
εισπραχθούν επιπλέον 145 εκατ. 
ευρώ από εισφορές έως το τέλος του

δόν βέβαιο ότι ένα τέτοιο μοντέλο 
ανάπτυξης θα συναντήσει έντονες 
αντιδράσεις από τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, 
ειδικά αν εφαρμοστεί για μονάδες 
που έχουν ήδη εξαγγελθεί στο πλαί
σιο του τελευταίου business plan.

Συνδικαλιστές έχουν ήδη θορυ
βηθεί από φήμες που κυκλοφορούν 
περί συνεργασίας της επιχείρησης

έτους. Σημειωτέον ότι το Ταμείο 
αντιμετωπίζει έλλειμμα 700 εκατ. 
ευρώ φέτος και την πρόσθετη επι
βάρυνση κατά 130 εκατ. ευρώ για 
την πληρωμή των αυξήσεων στις 
συντάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ »  Οι αρμόδιες υπηρε
σίες του ΟΑΕΕ υπέβαλαν, πάντως, 
εναλλακτικές προτάσεις για την ε
πιβολή αυξήσεων όχι μόνο 6% αλλά 
7% έως και 8% (όσο και πέρυσι) που, 
όμως, θεωρήθηκαν ως «ιδιαίτερα 
υψηλές λαμβανομένης υπόψη της 
κρίσης η οποία πλήττει την αγορά 
και τους ελεύθερους επαγγελματίες 
και εμπόρους». Η χθεσινή απόφαση

με την Τέρνα στο πρότζεκτ της Φλώ
ρινας, πρόταση που φέρεται να έχει 
θέσει στο τραπέζι ο όμιλος και δια
μηνύουν την κάθετη αντίθεσή τους.

Η Τέρνα διαθέτει άδεια για μο
νάδα ηλεκτροπαραγωγής με λιγνί
τη στη Φλώρινα, στην ίδια δηλαδή 
περιοχή που η ΔΕΗ σχεδιάζει τη 
προσθήκη δεύτερης λιγνιτικής μο
νάδας στον σταθμό της Μελίτης.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ »  Ο διαγωνισμός 
που προκήρυξε η ΔΕΗ για τη δημι
ουργία της μονάδας, ισχύος περίπου 
400 Μ\ν, έληξε άγονος, επειδή, ό
πως τουλάχιστον υποστήριξαν τότε 
κύκλοι της επιχείρησης, ήταν δύ
σκολο να βρεθεί στην αγορά εξοπλι
σμός για μονάδα αυτού του μεγέ
θους, καθώς οι ανθρακικές μονάδες 
που κατασκευάζονται διεθνώς είναι 
είτε μεγαλύτερες είτε μικρότερες.

Η «συγχώνευση» των δύο μονά
δων σε μία, της τάξης των 800 MW, 
είναι, σύμφωνα με ορισμένες πλη
ροφορίες, η πρόταση που έχει τεθεί. 
Η ΔΕΗ, πάντως, έχει ανακοινώσει 
ότι θα επαναπροκηρύξει τον διαγω
νισμό, μετά από τροποποίηση των 
αρχικών προδιαγραφών.

για την αύξηση των συνταξιοδοτι- 
κών εισφορών θα σταλεί, όπως 
κάθε χρόνο, προς έγκριση στο υ
πουργείο Απασχόλησης και Κοινω
νικής Προστασίας.

Ηδη, η διοίκηση του ΟΑΕΕ έχει 
αποφασίσει ομόφωνα και έχει λάβει 
την έγκριση του υπουργείου για την 
αύξηση κατά 20%, από την 1/6/09, 
των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ 
του κλάδου ασθένειας που είχαν 
παραμείνει «παγωμένες» στη διάρ
κεια του 2008. Η εισφορά για τον 
κλάδο ασθένειας θα αυξηθεί κατά 
15 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 90 
ευρώ (από 75 ευρώ) για τους παλαι
ούς ασφαλισμένους.
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Αύξηση 6% αναδρομικά για σύνταξη και 20% από τον Ιούνιο για υγεία

«Κλείδωσαν» οι αυξήσεις εισφορών στον ΟΑΕΕ


