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ΤΟ ΘΕΜΑ
Η Κομισιόν θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των συστάσεων σε συνεργασία με την ΕΚΤ και 

θα προτείνει απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ΔΝΤ. Μ ία  πρώτη αξιο

λόγηση θα γίνει το Μάρτιο. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει οικονομική υποστήριξη.

ΙΣΧΥΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Υπό τριπλή επιτήρηση τίθεται 
η ελληνική οικονομία
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Υπό τριπλή επιτήρηση από Κομισιόν, 
ΔΝΤ και ΕΚΤ βρίσκεται από χθες η 
ελληνική οικονομία, με τους ισχυ

ρούς της Ε.Ε. να ζητούν πρόσθετα, αυστηρό
τερα μέτρα, εάν απαιτηθεί, ως «αντάλλαγμα» 
για τη διασφάλιση απρόσκοπτης χρηματοδό
τησης στην Ελλάδα εφόσον αυτή αντιμετω
πίσει πρόβλημα ρευστότητας.

Χθες οι ηγέτες της Ε.Ε. αποφάσισαν να 
στηρίξουν την Ελλάδα, στέλνοντας ισχυρό 
πολιτικό μήνυμα πως η χώρα θα στηρτχθεί, 
αλλά κατέστησαν σαφές ότιτα επιπλέον μέτρα 
που ίσως αναγκαστεί να λάβει θα είναι σκλη
ρά και ενδεχομένως άμεσα. Σε ιδιαίτερα 
κρίσιμη ημερομηνία αναδεικνύεται η 16η 
Μαρτίου, καθώς τότε πρέπει η Ελλάδα να υ
ποβάλει την πρώτη «έκθεση προόδου» στην 
Κομισιόν, για την εκτέλεση του προϋπολογι
σμού, από την οποία θα κριθεί εάν θα ζητηθούν 
άμεσα πρόσθετα μέτρα.

Οι αγορές, πάντως, δεν πείστηκαν από 
τις πολιτικές εξαγγελίες και παρέμειναν 
νευρικές, αναμένοντας να ξεκαθαριστεί το 
πώς θα χορηγηθεί βοήθεια, το ύψος της, αλλά 
κυρίως το κόστος της, με επόμενο «σταθμό»

α ς συνεδριάσεις Eurogroup - EcoFin την 
προσεχή Δευτέρα και Τρίτη αντιστοίχως. 
Μετά από μία πρόσκαιρη μείωση νωρίς το 
μεσημέρι, το spread του ελληνικού δεκαετούς 
ομολόγου παρέμεινε χθες υψηλά, κινούνταν 
έως αργάτο απόγευμα στην περιοχή των 275 
- 280 μονάδων, ενώ οι τραπεζικές μετοχές 
υποχώρησαν 1,37%. Σύμφωνα με το ανακοι
νωθέν που εξέδωσε χθες η Ε.Ε.:

«Τα μέλη της Ευρωζώνης οφείλουν να 
εφαρμόζουν οικονομική πολιτική σύμφωνη

με τους κανόνες. Εχουν συνυπευθυνότητα για 
τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην 
περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε πλήρως 
τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης 
καιτην προσήλωσή της σε οτιδήποτε κρίνεται 
αναγκαίο, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέ
τησης πρόσθετων μέτρων, ώστε να διασφα
λιστεί που οι φιλόδοξοι στόχοι που έθεσε το 
ΠΣΑ για φέτος και τα επόμενα χρόνια θα ε
πιτευχθούν. Καλούμε την ελληνική κυβέρ
νηση να υλοποιήσει όλα αυτά τα μέτρα με 
αυστηρό και αποφασιστικό τρόπο για να 
μειωθεί αποτελεσματικά το φετινό έλλειμμα 
κατά 4% του ΑΕΠ. Καλούμε το ΕοοΕίη να 
υιοθετήσει στην προσεχή του συνεδρίαση σης 
16 Φεβρουαρίουης συστάσεις προςτην Ελλά
δα, βάσει των προτάσεων της Κομισιόν και 
των πρόσθετων μέτρων που ανακοίνωσε η 
Ελλάδα.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Ενδιαφέρον 
για σταθερότητα

»  Ο Λευκός Οίκος 
υποστηρίζει τις προ
σπάθειες της Ε.Ε. να 
αντιμετωπίσει αποτελε
σματικά την 
προβληματική οικονο
μική κατάσταση της 
Ελλάδας και παρακο
λουθεί το πρόβλημα 
που δημιούργησε στην 

Ευρωζώνη το ελληνικό χρέος. Η επικε
φαλής των οικονομικών συμβούλων του 
προέδρου Ομπάμα, Κριστίνα Ρόμερ, δή
λωσε ότι «παρακολουθούμε πολύ στενά 
(την κατάσταση) και πιστεύω ότι έχουμε 
την αίσθηση ότι κάνουμε πρόοδο». Η κ. 
Ρόμερ απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιο
γράφων του Reuters Insider.
Οι ΗΠΑ, τόνισε η κ. Ρόμερ, υποστηρίζουν 
όσες προσπάθειες για τη δημιουργία πε
ρισσότερης σταθερότητας και ασφάλειας. 
Η Αμερική έδειξε τις τελευταίες ημέρες 
ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία 
και την Ευρώπη επειδή δεκαοκτώ αμερι
κανικές τράπεζες εγγυήθηκαν μέρος των 
δανείων της Ελλάδας, της Ισπανίας, της 
Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Συνολικά 
το ποσό των δανείων προσδιορίζεται στα 
176 δισ. δολάρια.

Η διευθύντρια Εξωτερικών Σχέσεων του ΔΝΤ ΚαροΛάιν Ατκινσον δήλωσε: 

«Χαιρετίζουμε τη στήριξη που πρόσφεραν στην Ελλάδα οι εταίροι της στην Ε.Ε. η οποία, σε 

συνδυασμό με τα μέτρα που λαμβάνουν οι ελληνικές αρχές, αποτελούν σημαντικά βήματα 

για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Το ΔΝΤ, είναι έτοιμο να προσφέρει στήριξη».
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ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ, ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Το καλύτερο μήνυμα
ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της
ΧΕΡΜΑΝ BAN ΡΟΜΠΕΪ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Πλήρης στήριξη στην Ελλάδα
»  «Στείλαμε ένα πολύ σαφές πολιτικό 
σήμα, αλλά πρέπει και η Ελλάδα να εκ
πληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και η Κομισιόν να καθορίσουν 
την διαδικασία που θα ακολουθηθεί (σ.σ. 
για τη στήριξη της χώρας) και όλοι οι Ευ
ρωπαίοι ηγέτες να συμφωνήσουν.
Αυτό θα καταστήσει σαφές ότι η Ε.Ε. εί
ναι ένα ισχυρό μπλοκ, ακόμα κι αν ένα 
μέλος της είναι πιο αδύναμο για λίγο... Η 
κατάσταση θα επαναξιολογηθεί τον 
Μάρτιο και η Ελλάδα είναι έτοιμη να πά
ρει νέα μέτρα αν χρειαστεί... Η χώρα δεν 
ζήτησε οικονομική βοήθεια, αλλά διαβε
βαίωσε ότι είναι έτοιμη να εκτελέσει 
κατά γράμμα το πρόγραμμά της. Αυτό 
είναι το καλύτερο δυνατό μήνυμα».

»  «Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης και της Ευρωζώνης και θα 
την στηρίξουμε. Η χώρα δεν είναι μόνη 
της και αποφάσισε να προσπαθήσει να 
λύσει τα προβλήματά της».
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ΖΟΖΕ ΜΠΑΡΟΖΟ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Σενάρια δεν ισχύουν...
»  Το θέμα της παροχής εγγυήσεων 
(προς την Ελλάδα) δεν ετέθη διότι η ελ
ληνική κυβέρνηση δεν ζήτησε 
οικονομική βοήθεια και πιστεύω ότι στην 
παρούσα φάση δεν πρέπει να ασχολού
μαστε με σενάρια που δεν ισχύουν...

»  Εχουμε μια κοινή ευθύνη για την οικο
νομική και νομισματική σταθερότητα 
στην Ευρωζώνη. Εμείς, οι 16 ηγέτες της 
Ε.Ε. (σ.σ. μόνο οι 16 της Ευρωζώνης λό
γω άρνησης Βρετανών και Σουηδών για 
ανάμειξη ολόκληρης της Ενωσης) υπο
στηρίζουμε πλήρως τη 
αποφασιστικότητα και τις προσπάθειες 
της ελληνικής κυβέρνησης να πράξει ότι 
χρειασθεί, συμπεριλαμβανομένης της υι
οθέτησης συμπληρωματικών μέτρων.
Η Κομισόν θα παρακολουθεί στενά την 
εφαρμογή των συστάσεων σε συνδυα
σμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και θα προτείνει τα απαραί
τητα πρόσθετα μέτρα βάσει της 
τεχνογνωσίας του Διεθνούς Νομισματι
κού Ταμείου.
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Απόφαοη των «27»

Σαφής πολιτική 
στήριξη προς 
την Ελλάδα
» 0  Ζαν Κλοντ Γιούνκερ θα 

ζητήοει τη θέσπιση μηχανισμού 
στήριξης όλων των οικονομιών 

της Ευρωζώνης που αντιμετω

πίζουν οικονομικά προβλήματα

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Σ αφής είναι η πολιτική στήρι
ξη που αποφάσισαν να δώ
σουν οι 27 ηγέτες στην Ελλά

δα, η οποία συνοψίζεται σε μια περι- 
εκηκή και σαφή δήλωση του προέ
δρου της Ε.Ε. Χέρμαν βαν Ρομπέι. 
Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, που 
απευθύνεται προφανώς και στις διε
θνείς αγορές, «εμείς, οι 16 ηγέτες της 
Ένωσης (σ.σ. μόνο οι 16 της ευρωζώ
νης λόγω άρνησης Βρετανών και 
Σουηδών για ανάμειξη ολόκληρης 
της'Ενωσης) υποστηρίζουμε πλήρως 
τη αποφασιστικότητα και τις προσπά
θειες της ελληνικής κυβέρνησης να 
πράξειό,πχρειασθεί, συμπεριλαμβα- 
νομένης της υιοθέτησης συμπληρω- 
μαηκών μέτρων (σ.σ. υπαρκτό το ε
ναλλακτικό σχέδιο Β), ώστε να δια- 
σφαλισθεί όη οι φιλόδοξοι στόχοι που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
Σταθερότητας για το 2010 και τα επό
μενα χρόνια, θα επιτευχθούν».

ΕυΗΟεΡΟυΡ Ακριβώς βάσει αυτού 
του τμήματος της δήλωσης βαν Ρομπέι 
στηρίζεται και η πρόθεση του Γούρο- 
γκρουπ που ανήγγειλε στο χθεσινό 
άτυπο Συμβούλιο Κορυφής ο πρόε
δρος του Λουξεμβούργιος πρωθυ
πουργός Ζαν Κλοντ Γιούνκερ να 
συζητήσει στη σύνοδο που θα γίνει τη 
Δευτέρα στις Βρυξέλλες τη θέσπιση 
ενός μηχανισμού στήριξης των οικο
νομιών όλων ανεξαιρέτωςτωνχωρών 
της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν 
άμεσα και ζωηκά προβλήματα.

Τα μέτρα που θα υιοθετηθούν (μια 
συλλογή χρηματοοικονομικών εργα
λείων, μας ελέχθη χαρακτηριστικά) 
θα καλύπτουν θεωρηττκά και πρακτι- 
κά όλες ης χώρες με, φυσικά, πρώτη 
και καλύτερη την Ελλάδα. Θα πρό
κειται για μέτρα που θα λαμβάνονται 
επιλεκτικά και κατά περίπτωση υπέρ 
κάθε χώρας της ευρωζώνης που αντι
μετωπίζει προβλήματα χρηματοδότη- 
σήςτης. Οι χρηματοδοτήσεις (δάνεια, 
εγγυήσεις δανείων, διαθέσιμοι πόροι 
από προϋπολογισμούς άλλων κοινο
τικών χωρών κ.λπ.) που θ αποφασί- 
ζονται θα κατανέμονται, μεταξύ των

άλλων χωρών της ευρωζώνης, ανά
λογα με ης δυνατότητες της κάθε μιας 
από αυτές. Οι παρεμβάσεις δηλαδή 
θα γίνονται κατά περίπτωση και βήμα 
- βήμα, δηλαδή, δεν πρόκειται να 
λαμβάνονται άμεσα και μαζικά όλα 
τα μέτρα που θα περιλαμβάνει αυτός 
ο μηχανισμός στήριξης και διάσωσης 
κάθε εθνικής οικονομίας.

ΚΑΛΥΨΗ » Μ ε αυτό μι γενικό και 
αόριστο τρόπο καλύπτεται πλήρως 
και η Ελλάδα, η οποία, όπως τόνισε 
στη πολιτική δήλωσή του ο κ. βαν 
Ρομπέι «δεν ζήτησε καμία οικονομική 
στήριξη». Είναι όμως γνωστό τοις 
πάσι όη η Αθήνα έχει ανάγκη για να 
χρηματοδοτήσει ης κραηκές ανάγκες 
50 με 55 δισ. ευρώ μέσα στο 2010. Άρα, 
θα είναι η πρώτη που θα ζητήσει την 
ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού. 
Ενδιαφέρον εμφανίζει και η αδιαφο
ρία των κοινοτικών εταίρων της Ελ
λάδας για την με οποιοδήποτε τρόπο 
συμμετοχή του ΔΝΤ στην ομάδα ελέγ
χου της πορείας της ελληνικής οικο
νομίας. Το όη αυτό περιλαμβάνεται 
στη δήλωση του κ. βαν Ρομπέι αυτό 
οφείλεται στην επιθυμία της Ελλάδας 
που θέλει να εκμεταλλευθεί τη μεγά
λη τεχνογνωσία του σε περιπτώσεις 
αποτελεσματικής ανημετώπισης της 
κατάρρευσης των οικονομιών πολ
λών χωρών του κόσμου όλες η ς τε
λευταίες δεκαετίες, αλλά και συνιστά 
κατά την ελληνική άποψη και ένα 
σαφές μήνυμα σης διεθνείς αγορές 
όη αυτός ο κολοσσός τεχνογνωσίας 
που διαθέτει ένα πολύπειρο μηχανι
σμό για την ανάκαμψη των οικονομι
ών βρίσκεται κι αυτός στο πλευρό της 
Ελλάδας.

Σ' αυτό πρέπει να προστεθεί και 
προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που

ο Πώς ο Ν. Σαρκοζί παρέκαμψε 
τις αντιρρήσεις των Γερμανών 
Φιλελευθέρων, με την απόφαση 

των 27 ηγετών της Ε.Ε.

Υπενθυμίζεται όη η ελληνική υ
πόθεση στήριξης της οικονομίας 
της είχε λήξει πριν από η ς  12 χθες 
το μεσημέρι πριν δηλαδή αρχί
σουν οι εργασίες του άτυπου συμ
βουλίου κορυφής, με μια ιδιαίτε
ρη συνάντηση που είχαν ο πρόε-

έχει αναπτύξει ο κ. Παπανδρέου με 
τον γενικό διευθυντή του ΔΝΤ, Γ άλ
λο σοσιαλδημοκράτη Ντομινίκ Στρά- 
ους Καν. Ως προς την εφαρμογή 
«πρόσθετων» μέτρων στην Ελλάδα, 
αυτά θα λαμβάνονται μόνον αν υπάρ
χει μόνιμη και προφανώς διαρκής 
απόκλιση της ελληνικής οικονομίας 
από τους δεσμευηκούς στόχους που 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα σταθε
ρότητας συν τα πρόσθετα μέτρα που 
είχε αναγγείλει ο πρωθυπουργός κ. 
Παπανδρέου.

Ο μηχανισμός αυτός είναι ευφυ
ής στη σύλληψή του έλεγαν οικονο
μικοί παρατηρητές διόη δεν θεσπί
ζεται μόνον υπέρ της Ελλάδας, πράγ
μα που θα εξουδετέρωνε, εν όλω ή 
εν μέρει, τις θεηκές επιπτώσεις που

δρος της'Ενωσης κ.βαν Ρομπέι, η 
Κα Μέρκελ, ο πρόεδρος Σαρκοζί 
και ο πρωθυπουργός κ. Παπαν
δρέου, ενώ αργότερα προσήλθαν 
και πήραν μέρος ο πρόεδρος της 
ΕΚΤ κ.Τρισέ και ο πρόεδρος της 
Κομισιόν. Δεν χρειάσθηκε περισ
σότερο από μια ώρα για να κατα
λήξουν στο περιεχόμενο της πολι- 
ηκής δήλωσης στήριξης της Ελλά
δας. Πρέπει επίσης να λεχθεί όη 
μέχρι αργά προχθές το βράδυ πα
ρά η ς πιέσεις που ασκούσε στους 
ηγέτες των κομμάτων του κυβερ-

όλοι ελπίζουν όη θα έχει σης Αγορές 
η πολιηκή δήλωση βαν Ρομπέι, αλλά 
για όλες η ς  χώρες της ευρωζώνης 
που ενδέχεται να βρεθούν κι αυτές, 
με τη σειρά τους, στη δίνη των επιθέ
σεων της διεθνούς κερδοσκοπίας 
(Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ι
ταλία κ.λπ.). Όλοι οι κοινοηκοί ηγέ
τες αρνήθηκαν να μιλήσουν δημόσια 
σης χθεσινές συνεντεύξεις τους για 
το είδος και τη μορφή των συγκεκρι
μένων μέτρων που θα περιλαμβάνει 
ο μηχανισμός στήριξης των οικονο
μιών της ευρωζώνης που ανημετω- 
πίζουν κινδύνους.

ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Όμως, μετα
ξύ αυτών θα συμπεριλαμβάνονται, 
σύμφωνα με διπλωματικές πηγές:

νηηκού συνασπισμού της η κα
γκελάριος Άγκελα Μέρκελ, αυτοί 
ήσαν ανένδοτοι σε κάθε ιδέα στή
ριξης της Ελλάδας. Ας τα βγάλουν 
πέρα μόνοι τους, ήταν η απάντηση 
των Βαυαρών Χρισηανοδημοκρα- 
τών. Δεν έχουμε λόγους να ανα- 
μειχθούμε στα λάθη των Ελλήνων 
για τη διόρθωσή τους ήταν η απά
ντηση των Φιλελευθέρων.

ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΗ »Τελικά τη λύση 
την έδωσε χθες το πρωί ο πρόε
δρος Σαρκοζί ανακοινώνοντας ως

> 0  πρόεδρος 
του ΕιίΓοβΓοιιρ 
κ. Γιούνκερ τόνισε 
ότι οποιαδήποτε 
ενίσχυση της 
Ελλάδας πρέπει να 
γίνει συντονισμένα
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Συμφωνία
»  Οι Ευρωπαίοι έχουν συμ
φωνήσει για τα μέσα που θα 
χρησιμοποιήσουν για την 
στήριξη της Ελλάδας σε περί
πτωση ανάγκης, δήλωσε 
χθες ο επικεφαλής του 
Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούν
κερ. «Η επιλογή του μέσου 
δε θα είναι μία δύσκολη 
στιγμή», ανέφερε ο κ. Γιούν
κερ, προσθέτοντας ότι οποια
δήποτε ενίσχυση προς την 
Ελλάδα θα πρέπει να είναι 
«συντονισμένη», κάτι που α
ποκλείει τα ευρωομόλογα, 
που εκδίδονται από τις διά
φορες χώρες. Αντίθετα, η δι
μερής βοήθεια από ορισμέ
νες χώρες είναι υπό εξέταση.

Ο Τα διμερή δάνεια, κυρίως από 
τη Γερμανία και τη Γαλλία,

Ο Ανοιγμα γραμμής παροχής 
πιστώσεων σε μια χώρα, κάτι που 
εφαρμόζει ήδη το ΔΝΤ (Standby 
Facility υπό ιδιαίτερα αυστηρούς 
δημοσιονομικούς όρους χορήγησης) 
και θέλει να το μιμηθεί και η ευρω
ζώνη.

Ο Πολυμερής δανειοδότηση. Η
κατανομή του ύψους του δανείου από 
κάθε κοινοτική χώρα θα προσδιορί
ζεται με βάση μια κλείδα κατανομής 
ανάλογης προς το ΑΕΠ της κάθε 
χώρας που θέλει να πάρει μέρος στο 
δανεισμό.

Ο Εγγυήσεις δανείων π.χ. στις 
εκδόσεις ελληνικών ομολογιακών 
δανείων.

τετελεσμένη την απόφαση των 27 
για παροχή πολιτικής στήριξης της 
Ελλάδας. Τέλος, ο ΥΠΟΙΚ της Γερ
μανίας κ.Σόιμπλε προτίθεται να ζη
τήσει την προσεχή Τρίτη από τον 
πρόεδρο της Κομισιόν την λήψη α
πόφασης αποστολής στην Αθήνα 
του αντιπροέδρου της ΕΚΤ Λουκά 
Παπαδήμου ως παρατηρητή- τοπο- 
τηρητή που θα παρακολουθεί την 
εφαρμογή του προγράμματος στα
θερότητας και θα γράφει σχετικά 
ανα δεκαπενθήμερο μια έκθεση 
στην Επιτροπή για το ζήτημα αυτό.

Το παρασκήνιο ίω ν διαβουλεύσεων
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Γ. Παπανδρέου

Θα ανακτήσουμε 
την αξιοπιστία μας

»  0 πρωθυπουργός στη συνέ

ντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες 
τόνισε πως η Ελλάδα περιήλθε 

σε δεινή θέση εξαιτίας της 
ανεύθυνης πολιτικής των προη

γούμενων ετών. «Εμείς θα 

ανταποκριθούμε και θα πετύ- 

χουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά

Γ ιώργος Παπανδρέου: «Στόχος 
είναι να πετύχουμε την εφαρ
μογή του προγράμματος, είμα

στε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που 
χρειάζεται»... Ο πρωθυπουργός ξε
κίνησε τη συνέντευξη Τύπου στις 
Βρυξέλλες επισημαίνοντας πως η 
Ελλάδα περιήλθε σε δεινή θέση ε
ξαιτίας της ανεύθυνης πολιτικής των 
προηγούμενων ετών. «Χάσαμε ακό
μη και την αξιοπιστία μας», είπε 
χαρακτηριστικά. «Η σημερινή κυ
βέρνηση έχει τη βούληση να κάνει 
κάθε τι για να ανακτήσουμε την αξι
οπιστία και την ισχύ μας», προσέθε
σε. Στο πλαίσιο αυτό, υ
πογράμμισε την αποδοχή 
του Προγράμματος Στα
θερότητας ως το πρώτο 
θ ετ ικ ό  α π ο τέλ εσ μ α .
«Πείσαμε μετά από πολ
λή προσπάθεια και χρει
άζεται να συνεχίσουμε 
για να εφαρμόσουμε α
ποτελεσματικά το σχέδιό 
μας και να μειώσουμε το 
έλλειμμα», τόνισε.

Ο Γ. Παπανδρέου χα 
ρακτήρισε την απόφαση 
του ευρωπαϊκού συμβου
λίου για συντονισμένη 
δράση, αν χρειαστεί, ως 
ισχυρό μήνυμα στις αγο
ρές και τους κερδοσκό- 
πους. «Εμείς θα ανταπο- 
κριθούμε και θα πετύ
χουμε», επανέλαβε.

ΧΡΗΣΙΜΗ »  Ερωτηθείς για τη μορ
φή που θα έχει η παρέμβαση του ΔΝΤ 
ανέφερε την εμπειρία του Ταμείου 
στις διοικητικές αλλαγές και στη 
διαφανή εκτέλεση των προϋπολογι
σμών. «Είμαστε πρόθυμοι, η συνερ
γασία είναι χρήσιμη», σημείωσε ο 
πρωθυπουργός.

Ειδικότερα για το αν θα εγκατα
σταθούν κάποια στελέχη στην Αθή
να απάντησε πως «δεν ζούμε στον 
Μεσαίωνα, υπάρχει και το ίντερνετ». 
«Στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 
λέμε ότι αν δεν πετύχουμε τους 
στόχους είμαστε αποφασισμένοι για 
επιπλέον μέτρα», σημείωσε, χωρίς

όμως να προσδιορίσει ποια μπορεί 
να είναι αυτά.

Απευθυνόμενους σε όσους απερ- 
γούν ο πρωθυπουργός είπε ότι κα
τανοεί τις δυσκολίες, αλλά θα πρέπει 
όλοι να συμβάλουν για να ξεπεραστεί 
η κρίση. Ο Γ. Παπανδρέου ρωτήθη
κε ακόμη αν έδωσε κάποια ανταλ
λάγματα, π.χ. εξοπλισμούς, για να 
κερδίσει τη στήριξη των εταίρων του. 
«Θα ήταν περίεργο όταν κόβουμε 
δαπάνες να κάνουμε εξοπλισμούς», 
απάντησε, επιχειρώντας να βάλει 
τελεία στη σχετική συζήτηση, αλλά 
και στις πιέσεις που δέχεται η χώρα 
μας. «Αν κάνουμε καλά τη δουλειά 
μας θα πάμε καλά» έκλεισε την το
ποθέτησή του και επανέλαβε πως 
παρά την επιτήρηση είναι δουλειά 
της κυβέρνησης να  αποφασίζει 
γραμμή- γραμμή για τις δαπάνες που 
θα κόβει και τα μέτρα που θα λαμβά
νει, όταν υπάρχει ανάγκη.

ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΖΑΡΙ... Ό λα ξεκίνη
σαν νωρίς χθες το πρωί σε συνάντη
ση του Γ. Παπανδρέου με την Α. 
Μέρκελ, τον Ν. Σαρκοζί, τον X. Λ.

Θαπατέρο, τον Μ. Μπα- 
ρόζο και τον Ζ. Κλ. Τρισέ. 
Εκεί εξετάστηκαν όλα τα 
ενδεχόμενα και αποφα- 
σίστηκε να γίνει το πρώ
το βήμα με την έκφραση 
πολιτικής στήριξης. Σύμ
φωνα με πληροφορίες, 
όμως, συζητήθηκαν και 
όλα τα σενάρια, τόσο για 
τη μορφή που μπορεί να 
πάρει η βοήθεια της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, όσο 
και για τα επιπλέον μέτρα 
που μπορεί να λάβει η 
ελληνική κυβέρνηση.

Σε ό,τι αφορά στις δα
πάνες υπάρχει το «μαξι
λάρι» της επιπλέον μείω
σης κατά 10% σης επιχο
ρηγήσεις των υπουργεί

ων, ενώ στα έσοδα έχουν μείνει οι 
αντικειμενικές αξίες, οινομιμοποιή
σεις αυθαιρέτων και αν δεν γίνεται 
αλλιώς η αύξηση του ΦΠΑ. Ο Γ. Πα
πανδρέου απέρριψε κάθε συζήτηση 
για δώρα και επιδόματα αδείας, ανα- 
φέροντας πως «κάτι τέτοιο θα βύθιζε 
τη χώρα στην ύφεση».

Οι συνεργάτες του πρωθυπουρ
γού ανέφεραν πως «η Α. Μέρκελ 
ήταν πολύ σκληρή, αλλά ο Ν. Σαρ
κοζί μας βοήθησε πολύ». Στο πλευρό 
του πρωθυπουργού βρέθηκε και ο 
Ισπανός ομόλογός του, ο οποίος τις 
προηγούμενες ημέρες ήρθε αντιμέ
τωπος με κερδοσκοπική επίθεση, 
αντίστοιχη εκείνων που αντιμετω
πίζει η χώρα μας.

Στη συνά
ντηση Παπαν

δρέου με Μέρκελ, 

Σαρκοζί, θαπατέρο, 

Μπαρόζο και Τρισέ 

εξετάστηκαν όλα τα 

ενδεχόμενα και απο- 

φασίστηκε να γίνει 

το πρώτο βήμα με 

την έκφραση πολιτι

κής στήριξης. Εξετά

στηκαν όλα τα σενά

ρια, για τη μορφή 

που μπορεί να πάρει 

η βοήθεια της Ε.Ε.

Σε συνεχή 
επίβλεψη

Ο  Μια τρόικα 
αναλαμβάνει από
σήμερα τη δημοσιο
νομική πολιτική της 
Ελλάδας. Σύμφωνα 
με τις αποφάσεις 
του χθεσινού άτυ
που Συμβουλίου 
Κορυφής, η Ευρω
παϊκή Κεντρική 
Τράπεζα σε συνερ
γασία με την Ευρω
παϊκή Επιτροπή και 
το ΔΝΤ θα παρακο
λουθούν συστημα
τικά, καθημερινά 
την πορεία εξυγίαν
σης της ελληνικής 
οικονομίας. Και αν 
παραστεί ανάγκη, 
το ΔΝΤ θα υποβά
λει στην Κομισιόν 
τα νέα μέτρα που 
θα πρέπει να πάρει 
η Ελλάδα σε περί
πτωση απόκλισης 
από τους στόχους 
του Προγράμματος 
Σταθερότητας.

Ο  Ο πρόεδρος της 
ΕΚΤ κ. Τριοέ μίλη
σε για «συνεργασία 
με την Κομισιόν ως 
προς την επιτήρηση 
της Ελλάδας και 
την επεξεργασία 
των πρόσθετων μέ
τρων αν αυτά απο- 
δειχθούν ανα
γκαία».

Ο  Ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ενω
σης κ. Βαν Ρομπέι
είπε ότι η αδυναμία 
της Ελλάδας να 
εξοφλήσει τα χρέη 
της δε συνιστά άμε
σο πρόβλημα, κα
θώς και ότι η πολι
τική βούληση όλων 
να βοηθήσουν την 
Ελλάδα ήταν φανε
ρή και ξεκάθαρη.

»  Ο Γ. Παπανδρέου υπογράμμισε ότι η αποδοχή του Προγράμματος Σταθερότητας αποτε
λεί το πρώτο θετικό αποτέλεσμα. «Πείσαμε μετά από πολλή προσπάθεια και χρειάζεται 
να συνεχίσουμε για να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά το σχέδιό μας»

Εντονη νευρικότητα στις αγορές 
που περίμεναν σαφέστερα μέτρα

Ο  Ασανσέρ το spread. Το ευρώ ενι- 

σχύθηκε αρχικά αλλά αργά το βράδυ 
υποχώρησε έναντι του δολαρίου

Με έντονη νευρικότητα «υποδέχθη
καν» οι αγορές το μήνυμα πολιτικής 
στήριξης προς την Ελλάδα που έστει
λαν χθες οι ηγέτες της Ε.Ε., με τους ε
πενδυτές να προσπαθούν να αποφα
σίσουν εάν είναι ανακουφισμένοι που 
η Ε.Ε. αποφάσισε να  δηλώσει παρού
σα, απογοητευμένοι λόγω της απου
σίας λεπτομερειών για το πώς θα πα
ρασχεθεί η στήριξη ή ικανοποιημένοι 
που το μήνυμα αλληλεγγύης συνο
δευόταν από όρους που διασφαλίζουν 
ότι η Αθήνα θα λάβει τα επώδυνα μέ
τρα που απαιτούνται.
Το ευρώ ενισχύθηκε αρχικά χθες -με
τά τις πρώτες πρωινές διαρροές από 
τις Βρυξέλλες ότι «υπάρχει συμφωνία 
για την Ελλάδα»- φτάνοντας έως και 
τα 1,38 δολ. για να υποχωρήσει εντός 
της ημέρας ακόμα και κάτω από τα 
1,36 ευρώ. Αργά χθες το βράδυ τον 
νόμισμα υποχωρούσε κατά 0,4% ένα
ντι του δολαρίου (στα 1,3680 δολ./ευ- 
ρώ) και κατά 0,6% έναντι του γεν (στα 
122,7 γεν/ευρώ).
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που το

πρωί κατέγραφαν κέρδη, βρέθηκαν 
στο «βαθύ κόκκινο» στη συνέχεια (με 
απώλειες που έφτασαν το 1,5% σε 
Παρίσι και Φρανκφούρτη) για να κα- 
λύφουν εν μέρει το χαμένο έδαφος 
και να  κλείσουν τελικά με απώλειες 
της τάξης του 0,5%, χάρη στη θετική 
εικόνα της Wall Street που λίγο πριν 
το κλείσιμο ενισχυόταν κατά 1%.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ »  «Ίδια γεύση» και 
στις ελληνικές αγορές: Ο Γ ενικός Δεί
κτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν 
κατόρθωσε να κλείσει με θετικό πρό
σημο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρία
ση και υποχώρησε κατά 0,03% χάνο
ντας τα αρχικά του κέρδη: Με τον ίδιο 
τρόπο κινήθηκε και το spread των ελ
ληνικών ομολόγων που αρχικά συρρι- 
κνώθηκε έως και α ς  266 μονάδες βά
σης, ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν 
στην περιοχή των 275 -  280. Αργότερα 
το spread διευρύνθηκε ξανά σας 278 
μονάδες και κινούνταν κοντά σας 270 
έως αργά το απόγευμα, απουσία λε
πτομερειών για τα μέτρα. Ανοδικά κι
νήθηκε και το CDS που αναρριχήθηκε 
εκ νέου σας 352 μονάδες.

ΛΑΛΕΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΑΑΑΔΑ

Προειδοποιητικές βολές από ίο  υπουργείο Οικονομικών στους κερδοσκόπους με την απειλή 

της επιβολής πλαφόν στις τιμές των καυσίμων με το «πρέσινγκ» που εφαρμόζει το υπουργείο 

Οικονομίας, επιδιώκει πρωτίστως βέβαια να μην υπερβεί η συνολική αύξηση τα 14,3 λεπτά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

Σχέδιο για την επιβολή πλαφόν 
σπς τιμές των καυσίμων

»  Κλιμάκια ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου θα διενεργή 
σουν ελέγχους για να διαπιστωθεί το ακριβές επίπεδο αύξησης της 
λιανικής τιμής, μετά την πρόσφατη αύξηση του ΕΦΚ

»  Α. Γκερέκου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Μείωοη 5% σια 
κατώτατα όρια τιμών

Μείωση κατά 5% των κατωτάτων 
ορίων ημών των ξενοδοχείων 
για το 2010 αποφάσισε χθες, κατά 
τη 2η συνεδρίαση του, το νέο διοι
κητικό συμβούλιο του Ξενοδοχει
ακού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(ΞΕΕ). Σε ανακοίνωσή του, το Ε
πιμελητήριο επισημαίνει ότι με 
αυτή την απόφαση παρέχει στους 
ξενοδόχους σαφή κατεύθυνση τι
μολογιακής πολιτικής, ώστε να 
υπολογίσουν τις σταθερές τιμές 
τους με τρόπο που να ευνοεί την 
προσέλκυση όσο το δυνατόν με
γαλύτερης ζήτησης, σε μία περίο
δο παρατεταμένης κρίσης τόσο 
του ευρωπαϊκού όσο και του με
σογειακού τουρισμού. Χωρίς ό
μως να θίγεται το επίπεδο και η 
σύνθεση των προσφερόμενων υ
πηρεσιών.

ΤΙΜΕΣ »  Σημειώνεται ότι οι κα- 
τώτατες τιμές των ξενοδοχείων 
ορίζονται, ανά κατηγορία, κάθε 
χρόνο με απόφαση του υπουργού 
που εποπτεύει τον τουρισμό, μετά 
από εισήγηση του ΞΕΕ. Αυτό έ
χει ως στόχο την αποτροπή του 
αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ 
των διαφόρων κατηγοριών ξενο
δοχείων. Παράλληλα, αποτε
λούν τη βάση για την, εκ μέρους 
των ξενοδοχείων, δήλωση των 
σταθερών ημών, τις οποίες υπο
βάλλουν προς έγκριση και ει
σπράττουν από την πελατεία 
τους. Με αφορμή τη συνεδρίαση 
του ΞΕΕ, η υφυπουργός Πολιτι
σμού και Τ ουρισμού κα Α. Γ κε- 
ρέκου, αναφερόμενη σης δυ
σκαμψίες που συχνά παρουσιά
ζονται από πλευράς των οργά
νων της πολιτείας στο θέμα της 
εφαρμογής του νόμου για τη λει
τουργική νομιμοποίηση καταλυ
μάτων δήλωσε: «Σκοπεύουμε να 
ζητήσουμε από π ς  σχετικές υπη
ρεσίες να επιδείξουν ένα πνεύμα 
καλής προαίρεσης και κατανόη
σης σε τυχόν σκοπέλους που 
προκύπτουν».

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ

Μετηνεπιβολήηλαφόνσης 
λιανικές ημές των καυ
σίμων, προειδοποιεί το 

υπουργείο Οικονομίας, σε περίπτω
ση που διαπιστωθεί κερδοσκοπία 
κυρίως σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, 
ενώ παράλληλα ρίχνει το «μπαλά
κι»’ και στην Επιτροπή Ανταγωνι
σμού, ζητώντας, εμμέσως πλην 
σαφώς, να ερευνήσει για εναρμονι
σμένες πρακτικές στην αγορά πε
τρελαιοειδών της χώρας.

Με αφορμή την αύξηση του ει
δικού φόρου κατανάλωσης, που ε
πιβαρύνει π ς  λιανικές τιμές με 14,3 
λεπτάτο λίτρο (συμπεριλαμβανομέ- 
νης και της επιβάρυνσης από την 
αντίστοιχη αύξηση του ΦΠΑ), το υ
πουργείο Οικονομίας σε χθεσινή 
του ανακοίνωση τονίζει ότι προχω- 
ρά σε συστηματικούς ελέγχους στην 
αγορά υγρών καυσίμων, σε συντο
νισμό με πς αρμόδιες υπηρεσίες του 
υπουργείου Περιβάλλοντος. Κατό
πιν των σχετικών οδηγιών, τονίζε
ται στην ανακοίνωση, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες προχωρούν αμέσως σπς 
ακόλουθες ενέργειες:

1 Κλιμάκια ελεγκτώ ν της 
Γ ενικής Γ ραμματείας Εμπο

ρίου θα διενεργήσουν ελέγχους για 
να διαπιστωθεί το ακριβές επίπεδο 
αύξησης της λιανικής πμής, μετά 
την πρόσφατη αύξηση του ΕΦΚ και 
να διερευνηθούν τα αίπα πιθανών 
πρόσθετων αυξήσεων σε επίπεδο 
χονδρικής ή λιανικής πώλησης, οι 
οποίες ενδέχεται να υπερβαίνουν 
το ποσό που δικαιολογείται από την 
αύξηση του ΕΦΚ.

Κλιμάκια ελεγκτών της 
£** Γενικής Γ ραμματείας Ε

μπορίου θα προχωρήσουν σε ελέγ
χους για πιθανές αγορανομικές 
παραβάσεις, όπως η μη ενημέρωση 
του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσί
μων από τους πρατηριούχους, ενώ 
έλεγχοι ποιότητας και τιμών θα 
διενεργηθούν και από ταΚΕΔΑΚ.

ΜΕΤΡΑ »  Σε περίπτωση που δια
πιστωθούν εκτεταμένα φαινόμενα 
κερδοσκοπικώ ν ανατιμήσεων, 
καταλήγει η ανακοίνωση, θα εξε- 
τασθεί το ενδεχόμενο λήιι/ης πρό

σθετων έκτακτων μέτρων, όπως η 
επιβολή ανώτατων λιανικών τιμών 
(πλαφόν). Σε κάθε περίπτωση, για 
ζητήματα εναρμονισμένων πρακτι
κών, οι οποίες συνδέονται με φαι
νόμενα κερδοσκοπικών ανατιμή
σεων, αρμόδια αρχή για να επιλη- 
φθεί είναι η Επιτροπή Ανταγωνι
σμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
αύξηση του ειδικού φόρου κατανά
λωσης στην αμόλυβδη βενζίνη α
νέρχεται σε 12 λεπτά το λίτρο. Ό 
μως, ή τελική επιβάρυνση επί της 
λιανικής πμής θα φθάσει τα 14,3 
λεπτά, καθώς η αύξηση του ΕΦΚ

επιβαρύνει με επιπλέον 2,3 λεπτά 
το λίτρο τον ΦΠΑ που πληρώνουν 
οι καταναλωτές.

«ΠΡΕΣΙΝΓΚ» »  Παράγοντες της 
αγοράς υποστηρίζουν ότι με το 
«πρέσινγκ» που εφαρμόζει το υ
πουργείο Οικονομίας, επιδιώκει 
πρωτίστως βέβαια να μην υπερβεί 
η συνολική αύξηση τα 14,3 λεπτά, 
αλλά επίσης -όπου είναι δυνατό- να 
εξαναγκάσει την αγορά να απορρο
φήσει ένα μέρος της αύξησης του 
ΦΠΑ, δηλαδή να κρατήσει τη συνο
λική αύξηση κάτω από τα 14,3 λεπτά.

Η χθεσινή εικόνα της αγοράς, όπως 
αυτή διαμορφώνεται από τα στοι
χεία του Παρατηρητηρίου Τιμών 
Καυσίμων, είναι η εξής:

Ο Χθες, η μέση ημή της αμόλυ
βδης βενζίνης ήταν αυξημένη κατά 
6,1 λεπτά σε σχέση με την Τρίτη, 
δηλαδή την τελευταία ημέρα όπου 
ίσχυε ο παλαιός ΕΦΚ. Αυτό σημαί
νει ότι το δεύτερο 24ωρο ισχύοςτου 
νέου φόρου έχει φτάσει στην αντλία 
το 42% της επιβάρυνσης που συνο- 
λικά δικαιολογείται από την αύξηση 
της φορολόγησης.

Ο Η μέση ημή της σούπερ αμό
λυβδης αυξήθηκε το ίδιο διάστημα 
κατά 7,2 λεπτά, δηλαδή πέρασε 
στην κατανάλωση το μισό της επι
βάρυνσης.

© Σε ό,η αφορά το πετρέλαιο 
κίνησης, η μέση ημή είναι αυξημέ
νη κατά 2,6 λεπτά, ενώ η συνολική 
επιβάρυνση φθάνει τα 6 λεπτά.

ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ »  Όμως, σύμ
φωνα πάντα με τα στοιχεία του 
Παρατηρητηρίου, ήδη σε τρεις νο
μούς η μέση ημή έχει ξεπεράσει τα 
1,30 ευρώ (1,377 στο Λασίθι, 1,318 
στα Χανιά και 1,312 στη Χίο). Στο 
σύνολο του δείγματος του Παρατη
ρητηρίου (περίπου 550 βενζινάδικα 
από όλη τη χώρα) η μέση ημή της 
αμόλυβδης έχει αυξηθεί από 1,125 
σε 1,190 ευρώ και θα πρέπει να 
φτάσει τα 1,268 ευρώ, αν επιβληθεί 
στο ακέραιο η αύξηση της φορολο
γίας. Με βάση η ς ημοληψίες του 
υπουργείου Περιβάλλοντος σε με
γαλύτερο δείγμα πρατηρίων (περί
που 2.300), η μέση ημή στο σύνολο 
τηςχώρας αναμένεται να κυμανθεί 
η ς  επόμενες ημέρες γύρω στα 1,25 
λεπτά. Η Ομοσπονδία Βενζινοπω
λών με ανακοίνωσή της υποστηρίζει 
όη «οι πρατηριούχοι συκοφαντού- 
νται από διάφορα κέντρα για κερ
δοσκοπία», ενώ στελέχη της αφή
νουν ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμη 
και κινητοποιήσεων. Η Ομοσπονδία 
υποστηρίζει όη τους ζητείται να 
καταβάλουν αυξημένο ΕΦΚ για 
καύσιμα που αγόρασαν το πρωί της 
9ης Φεβρουάριου, ενώ ητροπολογία 
ανακοινώθηκε το απόγευμα της ί
διας ημέρας και θα έπρεπε να ισχύ
ει από την επομένη.

Χρ. Πρωτόπαπας: «Να καταλάβουν 
ορισμένοι ότι είμαστε σε κρίση»

»  Αναφανδόν υπέρ της επιβολής πλαφόν σης ημές των καυσίμων 
τάχθηκε χθες ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Χρ. Πρωτόπαπας, σε συνέ
ντευξή του στο Κανάλι 1 του Πειραιά. «Θα πρέπει να καταλάβουν ο
ρισμένοι όη είμαστε σε κρίση, έχουμε πόλεμο και είναι ένας πόλε
μος που αφορά το έθνος και την πατρίδα μας», τόνισε ο βουλευτής.
Ο κ. Πρωτόπαπας μίλησε για «μαυραγορίτες», στους οποίους θα πρέ
πει να κοπεί ο «τσαμπουκάς». Και αυτό θα γίνει, είπε, και με τους ε
λέγχους και με το πλαφόν αν χρειαστεί. Διόη «την ίδια ώρα που κα
λούνται οι πολίτες να πληρώσουν για να μπορούμε στοιχειωδώς ως 
κράτος να ανταποκριθούμε σης υποχρεώσεις μας, δεν μπορεί κά
ποιοι να το αντιλαμβάνονται αυτό ως ένα μέσο προκειμένου να κερ
δοσκοπήσουν. Σε καιρό οικονομικού πολέμου κάποιοι το αντιλαμ
βάνονται ως μαυραγορίτες. Δεν πρέπει ν<~ "'υς περάσει».
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Διορθώσεις από το υπουργείο Οικονομικών

Ετοιμάζουν αλλαγές για 
αποδείξεις και αφορολόγητο

Γ. Παπακωνσταντίνου - Δ. Γεωργακόπουλος. Χθες ο γ.γ. φορολογικών 
και τελωνειακών θεμάτων δήλωσε ότι θα γίνουν διορθώσεις ώστε να 
μην αδικούνται οι έχοντες χαμηλά και μεσαία εισοδήματα

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Διαοταυρώοεις 
για δηλώοεις ΦΠΑ

Ηλεκτρονικούς ελέγχους και 
διασταυρώσεις στις εκκαθαρι
στικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 
2009, που θα υποβάλλουν επι
χειρήσεις και ελεύθεροι επαγ- 
γελματίες, σχεδιάζει το υπουρ
γείο Οικονομικών.
Το οικονομικό επιτελείο έδωσε 
εντολή στις εφορίες να περά
σουν από «κόσκινο» τις εκκα
θαριστικές δηλώσεις προκειμέ- 
νου να εντοπιστούν τυχόν περι
πτώσεις φοροδιαφυγής.
Για το λόγο άλλωστε αυτό, σε 
ειδική εγκύκλιο που απέστειλε 
σε όλες τις ΔΟ Υ καθορίζεται 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
με βάση το οποίο οι Εφορίες θα 
πρέπει να αποστείλουν στη Γ ε
νική Γ ραμματεία Πληροφορι
κών Συστημάτων τις εν λόγω 
δηλώσεις, ώστε άμεσα να διε- 
νεργηθούν οι σχετικές διασταυ
ρώσεις στοιχείων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ »  Με βάση το χρο
νοδιάγραμμα που τέθηκε το 
50% των δηλώσεων που αφο
ρούν επιχειρήσεις με βιβλία Α' 
και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
πρέπει να έχει αποσταλεί μέχρι 
τις 23 Απριλίου, το υπόλοιπο 
50% μέχρι τις 14 Μαΐου, ενώ οι 
δηλώσεις των επιχειρήσεων με 
βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
θα πρέπει να έχουν αποσταλεί 
το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουνίου. 
Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι 
που τηρούν βιβλία Α1 ή Β' κατη
γορίας του ΚΒΣ θα πρέπει να υ
ποβάλουν την εκκαθαριστική 
δήλωση του ΦΠΑ έτους 2009 α
πό τις 8 έως και τις 22 Μαρτίου, 
ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο 
του ΑΦΜ τους, ενώ όσοι τηρούν 
βιβλία Γ' κατηγορίας θα πρέπει 
να υποβάλουν τις συγκεκριμέ
νες δηλώσεις από τις 10 μέχρι 
τις 24 Μαΐου.

»  Στόχος να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα που δημιουργεί 

η εφαρμογή του μέτρου σε 

πολλούς φορολογούμενους με 

χαμηλά και μεσαία εισοδήμα
τα, οι οποίοι ενδεχομένως να 
μην καταφέρουν να καλύψουν 

το 30% του ετήσιου εισοδήμα

τος τους με αποδείξεις

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Α ίφτινγκ» στο μέτρο της

αποδείξεις σχεδιάζει να κάνει το 
υπουργείο Οικονομικών, για να α
ντιμετωπίσει το πρόβλημα που δη
μιουργεί η εφαρμογή του σε πολλούς 
φορολογούμενους με χαμηλά και 
μεσαία εισοδήματα, οι οποίοι όχι 
μόνο θα δυσκολευτούν αλλά ενδε
χομένως να μην καταφέρουν να 
καλύψουν το 30% του ετήσιου εισο
δήματος τους με αποδείξεις για να 
κερδίσουντο αφορολόγητο όριο των 
12.000 ευρώ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ »  Ο γενικός γραμ
ματέας φορολογικών και τελωνει
ακών θεμάτων του υπουργείου Οι
κονομικών Δημ. Γ εωργακόπουλος 
σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνι
κό σταθμό Flash 961, αποκάλυψε 
ότι θα γίνουν διορθώσεις στην εφαρ
μογή του μέτρου των αποδείξεων 
ώστε να μην αδικούνται οι έχοντες 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Αν

και ο κ. Γεωργακόπουλος δεν διευ
κρίνισε σε ποια σημεία θα γίνουν οι 
διορθωτικές παρεμβάσεις, πληρο
φορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται 
ήδη να μειωθεί το ποσό της αξίας 
των αποδείξεων που θα πρέπει να 
υποβάλλουν οι φορολογούμενοι με 
ετήσια εισοδήματα από 12.000 έως 
40.000 ευρώ.

Το ποσοστό 30% επί του εισοδή
ματος που απαιτείται για να καλυ
φθεί το αφορολόγητο με αποδείξεις 
θα περιοριστεί σε πολύ χαμηλότερα 
επίπεδα ενδεχομένως 20%. Δεν α
ποκλείεται μάλιστα να καθορισθούν 
ποσοστά που θα κλιμακώνονται από 
10% έως 30% ανάλογα με το ύψος 
του ετησίου εισοδήματος. Επιπλέον, 
δεν αποκλείεται να ενταχθούν στις 
αποδείξεις που θα μετρούν στο

χτίσιμο του αφορολογήτου και αυτές 
που αφορούν στα ασφάλιστρα των 
IX αυτοκινήτων και στα ασφάλιστρα 
πυράς, καθώς αυτής της κατηγορίας 
οι δαπάνες ούτε τεκμήρια είναι 
ούτε εκπίπτουν με ιδιαίτερο τρόπο 
από το εισόδημα.

Οι αποδείξεις και η σύνδεσή 
τους με το αφορολόγητο όριο έχουν 
προκαλέσει αναστάτωση και σύγ
χυση στους φορολογούμενους οι 
οποίοι ήδη κάνουν τους υπολογι
σμούς τους για την αξία των αποδεί
ξεων που θα πρέπει να μαζεύουν 
κάθε μήνα για να κατοχυρώσουν το 
αφορολόγητο όριο και να αποφύ
γουν την πληρωμή επιπλέον φόρου 
10%, ο οποίος κυμαίνεται από 360 
έως 1.200 ευρώ ετησίως.

Ουσιαστικά, με το μέτρο των α

ποδείξεων όσοι έχουν ετήσια εισο
δήματα από 12.001 έως 40.000 ευρώ 
υποχρεούνται πλέον να συγκεντρώ
σουν αποδείξεις πολύ μεγάλης συ
νολικής αξίας σε σύγκριση με το 
εισόδημά τους για να διατηρήσουν 
το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. 
Σττς αποδείξεις αυτές δεν συμπερι- 
λαμβάνονται οι λογαριασμοί των 
ΔΕΚΟ (ρεύμα και νερό), οι λογα
ριασμοί τηλεφώνου (κινητού και 
σταθερού), ούτε οι αποδείξεις από 
την καταβολή ενοικίων, ούτε καν 
τα εισττήρια αστικών συγκοινωνιών, 
υπεραστικών λεωφορείων, πλοίων, 
τρένων και αεροπλάνων. Επίσης 
μέχρι να εγκατασταθούν ταμειακές 
μηχανές παντού, οι φορολογούμε
νοι δεν θα παίρνουν αποδείξεις για 
τις αγορές που πραγματοποιούν σας 
λαϊκές αγορές και τα περίπτερα, 
αλλά ούτε και για τα κόμιστρα που 
πληρώνουν στα ταξί.

ΒΕΝΖΙΝΗ »  Αποδείξεις δεν υπο- 
χρεούνται να κόβουν ούτε τα βεν
ζινάδικα για την πώληση βενζίνης. 
Επειδή όμως η δαπάνη αυτή είναι 
σημαντική για τα νοικοκυριά και 
μετρά για το «χτίσιμο» του αφορο
λογήτου ο κ. Γεωργακόπουλος, 
ανέφερε ότι οι πολίτες, ακόμη κι 
αν είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι, 
μπορούν -αντί απόδειξης- να ζητούν 
τιμολόγιο για τη βενζίνη που προ
μηθεύονται για τα IX αυτοκίνητά 
τους. Αρκεί να έχουν μαζί τους ή 
να γνωρίζουν τον ΑΦΜ τους και 
εκεί που στο τιμολόγτο ζητείται να 
δηλωθεί το «επάγγελμα» του αγο
ραστή να αναγράφεται η λέξη «ιδι
ώτης».
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»  Στο υπουργείο θεωρούν ότι μια νέα 
αύξηση των αντικειμενικών τιμών το 
διάστημα αυτό θα έχει σοβαρές συ
νέπειες στην κτηματαγορά

«Παγώνει» έως το τέλος του 2010

Στο... ψυγείο οι αντικειμενικές αξίες
« π'αγώνει» μέχρι το τέλος 

του έτους το σχέδιο αύ
λησης των αντικειμενι

κών αξιών των ακινήτων. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, το οικονομικό επι
τελείο της κυβέρνησης εξετάζει να 
μεταθέσει για τις αρχές του 2011 την 
εφαρμογή των νέων αυξημένων α
ντικειμενικών αξιών. Στο υπουργείο 
θεωρούν ότι μια νέα αύξηση των α
ντικειμενικών τιμών το διάστημα 
αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες στην 
κτηματαγορά και την οικοδομή που 
ήδη πλήττονται από την κρίση και 
έχουν υποστεί καθίζηση.

Αλλωστε και ο ί <%ος ο υπουργός

ν -  4~

ΟικονομικώνΓ. Παπακωνσταντίνου 
έχει δηλώσει ότι «η αναπροσαρμογή 
των αντικειμενικών αξιών ώστε 
αυτές να προσεγγίζουν τις πραγμα
τικές εμπορικές αξίες χρειάζεται μια 
εύλογη περίοδο αρκετών μηνών, 
άρα δεν πρόκειται για κάτι άμεσο».

Σύμφωνα με το σχέδιο του υ
πουργείου Οικονομικών οι αντικει
μενικές τιμές των ακινήτων θα ανα
προσαρμόζονται κάθε έτος. Θα συ- 
σταθούν επιτροπές εκτίμησης εμπο
ρικών αξιών οι οποίες κάθε έτος θα 
εκτιμούν και θα δημοσιεύουν την 
αναπροσαρμογή των αντικειμενι
κών αξιών κάθε ζώνης, ώστε αυτές

να προσεγγίζουν τις πραγματικές 
αξίες. Η αύξηση των αντικειμενικών 
αξιών θα συνοδευτεί με αναπροσαρ
μογή των συντελεστών στους φόρους 
μεταβίβασης ακινήτων.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Για να
μην προκόψουν μεγάλες φοροεπι- 
βαρύνσεις εξετάζεται η εφαρμογή 
ενός ενιαίου συντελεστή φόρου με
ταβίβασης στα επίπεδα του 8% - 9%. 
Σήμερα ο φόρος μεταβίβασης ανέρ
χεται σε 9% για τα πρώτα 15.000 
ευρώ της αξίας του ακίνητου και 11% 
για την υπόλοιπη αξία του ακινήτου. 
Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομι

κών επιδιώκει το κλείσιμο της «ψα- 
λίδας» μεταξύ των αντικειμενικών 
και των αγοραίων ημών.

Η σύγκριση μεταξύ των εμπορι
κών και αντικειμενικών ημών κατά 
περιοχή δείχνει σημαντικές αποκλί
σεις που σε αρκετές περπατήσεις 
ξεπερνούν ακόμη και το 150%(!).

Γ ια παράδειγμα στο Πέραμα ένα 
νεόδμητο διαμέρισμα πωλείται σή
μερα από 1.800 έως 2.100 ευρώ το 
τετραγωνικό και η εφορία το φορο
λογεί με 650 έως 800 ευρώ το τετρα
γωνικό. Δηλαδή η διαφορά των δύο 
ημών φθάνει μέχρι 176,9%.

Μ.Β.



ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20108 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

»  Από αριστερά 
Γ. Κουτρουμάνης, 
Α. Λοβέρδος και 
Γ. Παπακωνστα
ντίνου, οι οποίοι 
ανακοίνωσαν 
στην ΑΔΕΔΥ 
τα νέα όρια συ- 
νταξιοδότησης

Εως τις 28 Μαρτίου ο νέος νόμος για το Ασφαλιστικό

Από ίο 2015 π εξίοωσπ 
ορίων οονιαξιοδόιηοπς
»  5 έως 17 έτη επιπλέον 
εργασίας για όσες γυναίκες 

δεν θεμελιώνουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 
τις 31/12/2012 
»  Αγωνία στην κυβέρνηση 

και στα Ταμεία του Δημοσίου 

για το επαπειλούμενο μαζικό 
κύμα «φυγής» 80.000 
γυναικών

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Με νόμο που θα ψηφιστεί 
έως α ς  28 Μαρτίου και θα 
ξεκινήσει από την 1/1/2013 

η αύξηση των ορίων ηλικίας συντα- 
ξιοδότησης για όσες γυναίκες δη
μοσίους υπαλλήλους δεν θεμελιώ
νουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 
τις 31/12/2012. Η επιβάρυνση θα 
είναι από 5 έως 17 έτη, με βάση όσα 
ισχύουν σήμερα και θα αφορά όσες 
ασφαλίστηκαν στο διάστημα 1983 
-  1992, σύμφωνα με το σχέδιο που 
επεξεργάζεται το οικονομικό επι
τελείο επιχειρώντας να διαμορφώ
σει ενιαίους κανόνες για τη συντα- 
ξιοδότηση στο δημόσιο και τον ιδι
ωτικό τομέα (όπου επίσης από την 
1/1/2013 θα αυξηθούν τα όρια με 
βάση το νόμο Πετραλιά). Στο πλαί
σιο αυτό θα προβλεφθεί και η αύ
ξηση της ποινής (στο 6% το χρόνο 
και 30% στην πενταετία) στις πρό
ωρες συντάξεις.

Την αύξηση των ορίων (που θα 
επιδιωχθεί να γίνει σταδιακά και 
όχι εφάπαξ, εφόσον συμφωνήσει 
και η Ε.Ε. στον χρόνο προσαρμο
γής) ανακοίνωσαν χθες στην ΑΔΕ- 
ΔΥ οι υπουργοί Οικονομικών Γ. 
Παπακωνσταντίνου και Εργασίας 
και Κ οινω νικής Ασφάλισης Α.

ΔΗΜΟΣΙΟ

Γυναίκες
που ασφαλίστηκαν

Τι ισχύει σήμερα
I Τι ισχύει μετά την εξίσω

ση των ορίωνηλικίας 
(«ιό το 2013}

«ιό το 1983λβςκ« το 1992 ■ Ε τ η  
υηποεσκκ ύ

Οριο Ετη
11 υπηρεσίας

Οριο
ηλικίας

Γυναίκες 15 60 15 65

Μητέρες ανηλίκων 25 50 25 55

Γυναίκες με τρία παιδιά 20 Χωρίς
όριο 37 Χωρίς

όριο
Μειωμένη σύνταξη 
γενικά 25 55 25 60

Λοβέρδος δηλώνοντας την απόφα
ση της κυβέρνησης να εφαρμόσει 
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δ ι
καστηρίου. Και αυτό, παρά το γεγο
νός ότι θα επιδιώξει να επαναχα- 
ρακτηριστεί η ασφάλιση των δημο
σίων υπαλλήλω ν ως τμήμα της 
κοινωνικής (και όχι ως επαγγελ
ματική, όπως αποφάνθηκε το ευ- 
ρωδικαστήριο) και να ενταχθεί σε 
αυτή μέσω της υπαγωγής των δη
μοσίων υπαλλήλων στο ΙΚΑ -  Ε- 
ΤΑΜ σε βάθος 8 -1 0  ετών.

ΜΑΖΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ; Η ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινω
νικής Ασφάλισης προβλέποντας 
ένταση του κύματος των μαζικών 
συνταξιοδοτήσεων (υπολογίζεται 
ότι 80.000 γυναίκες μπορούν να 
συνταξιοδοτηθούν άμεσα) έσπευσε 
χθες να διαβεβαιώσει ότι «καμιά 
αλλαγή δεν πρόκειται να γίνει στο 
καθεστώς συνταξιοδότησης (όρια 
ηλικίας και τρόπος υπολογισμού 
των συντάξεων) για όσους έχουν 
θεμελιωμένα και ώριμα συνταξιο- 
δοτικά δικαιώματα έως το 2(^13».

Ο υπουργός Εργασίας και Κοι
νωνικής Ασφάλισης Α. Λοβέρδος 
και ο υφυπουργός Γ. Κουτρουμάνης 
υπογράμμισαν, ακόμη, ότι «οι ερ
γαζόμενοι αυτοί θα έχουν τη δυνα
τότητα, οποτεδήποτε, κσ- υετά τη

ψήφιση του νέου νόμου, να ασκή
σουν το δικαίωμά τους με το καθε
στώς που ισχύει σήμερα» και πως 
η έξοδός τους «θα είναι επιζήμια 
για τους ίδιους (χαμηλότερη σύντα
ξη) και για τα οικονομικά των Τα
μείω ν (που ήδη αντιμετωπίζουν 
ελλείμματα).

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΥΡΠ» Στη
συνάντηση με την ΑΔΕΔΥ, ο υπουρ
γός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι, 
λόγω του γνωστού δημοσιονομικού 
προβλήματος της χώρας, δεν θα 
διατεθεί μέσω του κρατικού προϋ
πολογισμού «ούτε ένα ευρώ παρα
πάνω» από όσα έχουν εγγράφει. 
Ετσι, δεν πρόκειται να λάβουν κα
μία «έξτρα» χρηματοδότηση ούτε 
το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υ
παλλήλων (έχει έλλειμμα άνω των 
800 εκατ. ευρώ και καταβάλλει τα 
εφάπαξ με καθυστέρηση που προ- 
βλέπεται, τώρα, να ξεπεράσει τους 
25 μήνες) ούτε ο Οργανισμός Περί
θαλψης (έχει οφειλές 1,1 δισ. ευρώ 
και υπάρχει κίνδυνος διακοπής των 
συμβάσεων με τους φαρμακοποι
ούς).

- «Προχωράμε σε νέα απεργια- 
κή κινητοποίηση, στις 24 Φεβρου
άριου, μαζί με τη ΓΣΕΕ» δήλωσε ο 
πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Σπ. Παπα- 
σπύρος.

Αναρριχήθηκε στο 10,6%

Εκτίναξη της ανεργίας 
τον Νοέμβριο 
σε υψηλό 5ετίας
» Η  Στατιστική Υπηρεσία 

κατέγραφε περίπου 147.000 

περισσότερους ανέργους 
σε σχέση με ένα χρόνο 

νωρίτερα

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Σ ε υψηλό πενταετίας εκτινά
χθηκε η ανεργία τον Νοέμ
βριο, με τη Στατιστική Υπη

ρεσία να καταγράφει περίπου 
147.000περισσότερους ανέργους σε 
σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, με το 
συνολικό αριθμό των ανέργων να 
υπερβαίνει πλέον το μισό εκατομ
μύριο: Η ανεργία το Νοέμβριο αναρ
ριχήθηκε στο 10,6% τον Νοέμβριο, 
από 7,8% τον αντίστοιχο περσινό 
μήνα και αντί του 9,8% που είχε δι
αμορφωθεί τον Οκτώβριο του 2009, 
με τις επιπτώσεις της ύφεσης στην 
απασχόληση να εντείνονται μήνα 
με τον μήνα. Δραματική είναι η 
κατάσταση στους νέους ηλικίας 15 
- 24 ετών, κατηγορία στην οποία 
περίπου το 28% είναι άνεργο, αλλά 
και σπς γυναίκες που παρουσιάζουν 
ποσοστό ανεργίας στο 13,3%, αντί 
8,8% που είναι το αντίστοιχο ποσο
στό στους άνδρες. Αναλυτές χαρα
κτηρίζουν ιδιαίτερα ανησυχητική 
τηνκατάστασησιην αγορά εργασίας 
και επισημαίνουν τους κινδύνους 
που απορρέουν για την υλοποίηση 
των δημοσιονομικών στόχων που 
έχουντεθεί, από τη μείωση της απα
σχόλησης σε συνθήκες ύφεσης, που 
θα «κτυπήσει» την ιδιωτική κατανά
λωση, η οποία συμμετέχει σε ποσο
στό περίπου 70% στη διαμόρφωση 
του ελληνικού ΑΕΠ. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που ανα
κοίνωσε χθες, η ΕΣΥΕ:

Ο Ο αριθμός των ανέργων αυ
ξήθηκε στα 531.953 άτομα τον Νο
έμβριο και ήταν αυξημένος κατά 
146.965 άτομα σε σχέση με τον αντί
στοιχο περσινό μήνα και κατά 40.814

ΙΙΙΙΙΠ.ΙΐηΐΙΙϋΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΝΙΐυΐ

ΓΣΕΕ: Στο 
16,5% η 
πραγματική 
ανεργία
»  «Η ανακοίνωση της Ε
ΣΥΕ για το ποσοστό ανερ
γίας 10,6% σημαίνει ότι η 
πραγματική ανεργία ξεπέ- 
ρασε το 16,5% και οι ά
νεργοι τους 820.000, 
δηλ. προστέθηκαν τον τε
λευταίο χρόνο (Νοέμβρι
ος Ό 8 με Νοέμβριο Ό9) 
περίπου 100.000 άνεργοι, 
στις λίστες ανεργίας», α
νακοίνωσε η ΓΣΕΕ ζητώ
ντας «άμεσα και ουσιαστι
κά μέτρα ανάσχεσης της 
ανεργίας και ενίσχυση 
της απασχόλησης».

άτομα σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 
του 2009. Οι απασχολούμενοι μειώ
θηκαν κατά 89.681 άτομα σε σχέση 
με τον Νοέμβριο του 2008 και κατά 
40.870 άτομα σε σύγκριση με τον 
Οκτώβριο του 2009.

Ο Στο 27,8% εκτινάχθηκε η α
νεργία σας ηλικίες 15-24 ετών, αντί 
22,4% που ήταν το Νοέμβριο του 
2008, ενώ στο 13,5% αυξήθηκε η α
νεργία σας πλέον παραγωγικές η- 
λικίεςμεταξύ25-34ετών,από 10,3% 
τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σας 
ηλικίες 35-44 ετών η ανεργία αυ
ξήθηκε στο 9,3% από 6,3% πέρσι, 
ενώ στο 7,2% εκηνάχθηκε η ανεργία 
σας ηλικίες 45 -  54 ετών από 4,8% 
πέρσι.

©Ανοδικά κινήθηκε η ανεργία 
σας 9 από ας 13 περιφέρειες της 
χώρας, με το υψηλότερο ποσοστό να 
καταγράφεται στο Ν. Αιγαίο (17,8%) 
και το χαμηλότερο στο Β. Αιγαίο 
(5,9%).

Η ανεργία το 2009
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Ναυλαγορά

BALTIC DRY

11/2______________ 2.575 ▼
10/2______________ 2.630________

»  Στις 2.575 μονάδες έκλεισε χθες ο 
Baltic Dry. Ο δείκτης ξηρού φορτί
ου έχασε 55 μονάδες, ποσοστό 
-2,09%.

Μόνο εννέα πρώην 
υπουργοί πήγαν στη 
Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά

Εννέα πρώην υπουργοί Εμπορικής 
Ναυτιλίας έδωσαν χθες το «πα
ρών» στο κάλεσμα της Ναυτιλια
κής Λέσχης Πειραιά να μιλήσουν 
για τη θητεία τους και τις εμπειρίες 
τους στη ναυτιλία. Παραβρέθηκαν 
στη ΝΛΠ οι: Γιώργος Ανωμερίτης, 
Γιώργος Βουλγαράκης, Αν. Ντε- 
ντιδάκης, Γιώργος Πασχαλίδης, 
Αριστοτέλης Παυλίδης, Σταύρος 
Σοημάκης, Νίκος Παπάς, Γιάννης 
Φικιώρης και Αλέξανδρος Παπα- 
δόγκωνας. Απούσιαζαν, επικαλού
μενοι διάφορους λόγους, ταξίδια 
στο εξωτερικό ή απασχόλησή τους 
στη Βουλή, οι: Γιώργος Κατσιφά- 
ρας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 
Γεράσιμος Αρσένης, Χρήστος Πα
πουτσής και Μανώλης Κεφαλο- 
γιάννης, ενώ καμία αναφορά δεν 
έγινε από τον πρόεδρο της ΝΛΠ,
Γιάννη Ξυλά, για την απουσία του 
τελευταίου υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αναστάση Παπαληγού- 
ρα. Ο πρόεδρος της Λέσχης έκανε 
στην εισαγωγή του ένα σύντομο α
πολογισμό της ιστορίας του YEN 
και αναφέρθηκε στα ονόματα των 
πρώτων ή των μακροβιότερων υ
πουργών, στη διάρκεια της 90χρο- 
νης παρουσίας του, σας συνθέσεις 
των κυβερνήσεων.

Ερώτηση Πλακιωτάκη 
για τη διάλυση 
και απαξίωση του Λ.Σ.

Ο τομέαρχης Ναυτιλίας της Νέας 
Δημοκρατίας, Γιάννης Πλακιωτά- 
κης, κατέθεσε, χθες, στη Βουλή, ε
πίκαιρη ερώτηση προς τους υπουρ
γούς Οικονομίας - Ναυτιλίας Λ. 
Κατσέλη, Προστασίας του Πολίτη 
Μ. Χρυσοχόίδη και Υποδομών - 
Μεταφορών Δ. Ρέππα αναφορικά 
με τη διάλυση και την απαξίωση 
του Λιμενικού Σώματος. Την ερώ
τηση συνυπογράφουν έντεκα ακό
μα βουλευτές της αξιωματικής α
ντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τον κ. 
Πλακιωτάκη, πρέπει να δοθούν α
παντήσεις για το αδιέξοδο στο ο
ποίο έχει περιέλθει η ελληνική 
ναυτιλία μετά τη διάλυση του YEN, 
καθώς και την τριχοτόμηση του Λι
μενικού Σώματος. Ο τομεάρχης 
της Ν.Δ. προσθέτει ότι η ναυτιλία 
αποτελεί χωρίς αμφιβολία έναν α
πό τους βασικότερους πυλώνες της 
εθνικής οικονομίας και μάλιστα σε 
δύσκολους καιρούς.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 23 ΦΟΡΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Συνεδρίασε χθες για πρώτη φορά η Επιτροπή για 
τον Θαλάσσιο Τουρισμό που έχει συσταθεί στο υ
πουργείο Οικονομίας - Ναυτιλίας, με τη συμμετο
χή  23 φορέων. Σύμφωνα με πληροφορίες ορι
σμένα από τα πρώτα θέματα τα οποία τέθηκαν 
προς συζήτηση ήταν η άρση του καμποτάζ όσο α
φορά τα κρουαζιερόπλοια τα οποία φέρουν μη 
κοινοτικές σημαίες. Όλες οι προτάσεις των φο
ρέων θα τεθούν υπόψη του προέδρου της επιτρο
πής Γ. Ρο'ίδη ενώ η συνεδρίασή της θα επαναλη-

φθεί σης 19 Φεβρουάριου. Στόχος του ΥΠΟΙΑΝ 
είναι να δρομολογηθούν άμεσα και με ταχείς 
ρυθμούς λύσεις για τα προβλήματα του κλάδου, 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η άρ
ση του καμποτάζ τέθηκε από την πλευρά των εκ
προσώπων των Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επι
βατηγού Ναυτιλίας Μ. Φόρου και Μ. Λάμπρου ε
νώ ο γενικός γραμματέας της ΠΝΟ Γ. Χαλάς α
πάντησε ότι πρέπει να επιδειχθεί σεβασμός για 
την εργασία των Ελλήνων ναυπκών. »  Λούκα Κατσέλη
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Ομιλία ίου προέδρου της ΕΕΕ, 0. Βενιάμη, στην ετήσια γενική συνέλευση του κλάδου

Γϊα υπουργείο Ναυτιλίας 
επιμένουν οι εφοπλιστές

>0 κ. Βενιάμης αναφέρθη- 
κε και στις επιπτώσεις της 

κρίσης στη ναυτιλία, σημειώ
νοντας ότι το περιβάλλον 
παραμένει ρευστό
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΛΗ

Α λλαγές στον διοικητικό 
φορέα της ναυτιλίας πε
ριμένουν από την κυβέρ

νηση οι Ελληνες εφοπλιστές, προ- 
κειμένου να υπάρξει μία καταρχήν 
βιώσιμη λύση στα προβλήματα τα 
οποία προκάλεσε η απόφασή της 
να καταργήσει τον περασμένο Ο
κτώβριο το υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας και να διασπάσει το Λι
μενικό Σώμα. Ο πρόεδρος της Ε
νω σης Ελλήνων Εφοπλιστών, 
Θεόδωρος Βενιάμης, μιλώντας 
στην ετήσια γενική συνέλευση του 
κλάδου, ανέφερε ότι το 2009 επε- 
φύλαξε για τον εφοπλισμό μία δυ

σάρεστη έκπληξη με την κατάργη
ση του υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας. Οι φορείς του εφοπλι
σμού, είπε, απέφυγαν να αντιδρά- 
σουν εν θερμώ, αλλά επέλεξαντον 
διάλογο με επιχειρήματα. Η ΕΕΕ 
συγκεκριμένα ξεκίνησε αμέσως 
ένα διάλογο και βρήκε σε αυτό 
«ανοιχτές πόρτες». «Πιστεύουμε, 
πρόσθεσε ο κ. Βενιάμης, απευθυ
νόμενος στους συναδέλφους του, 
όττ πολύ σύντομα θα έχουμε μία 
βιώσιμη καταρχήν λύση».

ΛΥΣΕΙΣ Ορισμένες από τις λύ
σεις που συζητούνται όπως φαίνεται 
είναι η τοποθέτηση ενός αρμόδιου 
υφυπουργού στον Πειραιά, ο οποί
ος θα κινήσει και πάλι τη διοικητι
κή μηχανή της ελληνικής ναυτιλί
ας που σήμερα έχει περιέλθει σε 
διάλυση. Επίσης, έχει επιλεγεί η 
παραμονή των στελεχών του Λιμε
νικού Σώματος στο διηνεκές στις 
υπηρεσίες που διατηρούνται στο

»  0  πρόεδρος της Ενωσης Ελλή
νων Εφοπλιστών, Θ. Βενιάμης

υπουργείο Οικονομίας - Ναυτιλίας. 
Βέβαια, όπως σημείωσε ο κ. Βενιά
μης, ο εφοπλισμός προσβλέπει 
πάντα στο ενιαίο και δοκιμασμένο 
υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
και πρόσθεσε με έμφαση: «Η κρα- 
τική διοίκηση στην ιδιάζουσα περί
πτωση της ναυτιλίας είναι ο ισχυρός

κρίκος που συνδέει το πλοίο με την 
οικονομία, το νηολόγιο, τον ναιπι- 
κό και ενισχύει το κύροςτης πατρί
δας μας διεθνώς. Αντίθετα, το μο
ντέλο της γραφειοκρατίας της 
στεριάς θεωρούμε ότι είναι τελείως 
ακατάλληλο και αντιπαραγωγικό 
για τα έργα της θάλασσας». Ο πρό
εδρος της ΕΕΕ έκλεισε το θέμα 
λέγοντας: «Θέλω να ελπίζω ότι η 
πεποίθησή μας αυτή θα γίνει σύντο
μα και πεποίθηση της πολιτείας στο 
πλαίσιο συστηματικού, χωρίς προ
καταλήψεις, διαλόγου και στη βάση 
πραγματικών δεδομένων».

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ »  Στην ομιλία του, ο 
κ. Βενιάμης αναφέρθηκε, επίσης, 
στις επιπτώσεις της κρίσης στη 
ναυτιλία, σημειώνοντας ότι το πε
ριβάλλον παραμένει ρευστό, δεν 
δίνει σιγουριά για μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις, ενώ η υπερπροσφορά 
πλοίων παραμένει αιτία σοβαρού 
προβληματισμού.
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Συζήτησαν για τις παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου

Η ΕΕΝ ενημέρωοε τον Θ. Πάγκαλο

Σ υνάντηση με τον αντιπρό
εδρο της κυβέρνησης Θ. 
Πάγκαλο είχε χθες ο πρό

εδρος τηςΈνωσης Επιχειρήσεων 
Ναυτιλίας Α. Βεντούρης.

Κατά πληροφορίες η συνάντη
ση ζητήθηκε από την πλευρά του 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης 
καθώς η ΕΕΝ είχε αποστείλει στο 
γραφείο του τις προηγούμενες 
μέρες φάκελο με τον οποίο στοι
χειοθετεί, κατά την άποψη της, 
παραβιάσεις του κοινοτικού δι
καίου από τον υπάρχον εθνικό 
νόμο για την ακτοπλοΐα. Ο ίδιος 
φάκελος έχει r  ατεθεί και στην

Κομισιόν. Σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες ο κ. Πάγκαλος ά- 
κουσε μεν τον κ. Βεντούρη αλλά 
δεν ανέλαβε καμία δέσμευση α
πέναντι του.

ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ »  Ό πως ανακοι
νώθηκε από την πλευρά του κ. 
Βεντούρη, η συνάντηση έγινε σε 
πολύ καλό κλίμα και στο πλαίσιό 
της ο κ. Πάγκαλος ενημερώθηκε 
λεπτομερώς σχετικά με τα έγγρα
φα τα οποία απέστειλε η ΕΕΝ στη 
Γ ενική Διεύθυνση Ενέργειας και 
Μεταφορώντης Ευρωπαϊκής Επι
τροπής και από τα οποία προκύπτει

η αντίθεση της εθνικής νομοθεσί
ας προς το ισχύον κοινοτικό δί
καιο. Ο πρόεδρος της ΕΕΝ επίσης 
ενημέρωσε τον αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης για τα σοβαρά προ
βλήματα τα οποία βιώνει η οικο
νομικά δοκιμαζόμενη ακτοπλοΐα 
εν μέσω της διεθνούς ουτονομυτής 
κρίσης, τα οποία είχαν ως αποτέ
λεσμα το τελευταίο οκτάμηνο την 
πτώχευση εταιρειών οι οποίες 
διαχειρίζονται αρκετά επιβατηγό 
-οχηματαγωγά πλοία ενώ ορισμέ
να άλλα ναυλώθηκαν στο εξωτε
ρικό προκειμένου να επιβιώσουν 
οι επιχειρήσεις. Από την πλευρά

της ΕΕΝ τονίστηκε ακόμα ότι η 
ακτοπλοΐα είναι ο φορέας που ε
νώ νει την άσκηση της εθνικής 
πολιπκής και της επιχειρηματικό
τητας προκειμένου να υλοποιείται 
συνεχώς και αδιαλείπτως η σύν
δεση των νησιών με την ηπειρω
τική Ελλάδα. Τέλος ο κ. Βεντούρης 
ανέφερε προς τον κ. Πάγκαλο ότι 
θα συνδράμει κάθε κρατική προ
σπάθεια που αποσκοπεί στην εξυ
γίανση του εθνικού νομικού πλαι
σίου για την ακτοπλοΐα.

Σήμερα η ΕΕΝ έχει συνάντηση 
με την ΠΝΟ για την υπογραφή της 
ΣΣΕτου 2010.
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Μεικτά στοιχεία 
για την οικονομία
Εξέλιξη αιτήσεων για 
νέα επιδόματα ανεργίας
*Εβδομάδα που τελειώνει στις... W
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»  Οι κατασχέσεις κατοικιών μειώθηκαν 
κατά 10% σε μηνιαία βάση τον Ιανουά
ριο, αλλά σε ετήσια βάση ήταν 
αυξημένες κατά 15%, με τα στοιχεία να 
παραπέμπουν σε μια αγορά ακινήτων 
που ακόμα παραπαίει. Καλύτερα ήταν τα 
μεγέθη από το μέτωπο της απασχόλη
σης, με τις αιτήσεις για νέα επιδόματα 
ανεργίας να είναι μειωμένες την εβδο
μάδα που πέρασε.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Συρρίκνωση του ΑΕΠ 
κατά 3,6% το 2009

Εξέλιξη του ΑΕΠ
3

3μηνιαία μεταβολή (%)..
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»  Το ισπανικό ΑΕΠ συρρικνώθπκε και 
πάλι το δτρίμηνο του 2009, ενώ ολόκλη
ρη την προηγούμενη χρονιά κατέγραψε 
τη μεγαλύτερη συρρίκνωση των τελευ
ταίων 25 ετών (3,6%). Οι επενδυτές 
αναλύουν με προσοχή τα στοιχεία, κα
θώς οι ανησυχίες των αγορών έχουν 
τώρα στραφεί στην Ιβηρική Χερσόνησο.

ΚΙΝΑ

Σε επιφυλακή οι αρχές 
παρά την πτώση τιμών

Εξέλιξη των τιμών

»  Οι τιμές καταναλωτού μειώθηκαν 
απρόσμενα τον Ιανουάριο, αλλά η υπερ- 
προσφορά δανείων και η αύξηση των 
τιμών παραγωγού κρατούν τις αρχές σε 
επιφυλακή για τον κίνδυνο υπερθέρμαν
σης της οικονομίας.

Μετά τη Fed, την Τετάρτη, χθες ήταν η σειρά της διοίκησης της ΕΚΤ να περιγράφει τον 

τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί προς την έξοδο από τη χαλαρή νομισματική πολιτική.

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ, Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Βέμπερ: «Ειοι θα μαζέψουμε 
την πλεονάζουοα ρευστότητα»

»  Ο επικεφαλής της Γερμανικής κεντρικής τράπεζας, Άξελ Βέμπερ, 
θεωρείται φαβορί να διαδεχθεί τον Ζαν Κλοντ Τρισέ στο «τιμόνι» 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε χθεσινή του συνέντευξη 
στο Ηθΐιΐθΐ-β, μεταξύ άλλων, προέβλεψε ότι το Γερμανικό ΑΕΠ 
ίσως συρρικνωθεί και πάλι το τρέχον τρίμηνο, εξαιτίας των εξαι
ρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το επόμενο βήμα εξόδου 
από τη χαλαρή νομισμα
τική πολιτική της Ευρω

παϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα 
είναι ο περιορισμός της περιόδου 
δανεισμού των τραπεζών. Περί
που το 85% των δανείων που ο
φείλουν οι τράπεζες στην ΕΚΤ 
είναι μακροχρόνια (έχουν διάρ
κεια τουλάχιστον 4 εβδομάδες), 
γεγονός που κυρίως οφείλεται 
στον δανεισμό-μαμούθ του περα
σμένου Ιουνίου. Τότε που η ΕΚΤ 
χορήγησε στις τράπεζες όση ρευ
στότητα , για 12 μήνες, με επιτόκιο 
1%, καταλήγοντας τελικά να τις 
δανείσει 442 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΕΚΤ έχει ήδη 
ενημερώσει ότι η 12μηνη πράξη 
χρηματοδότησης με απεριόριστη 
ρευστότητατου Δεκεμβρίου ήταν 
η τελευταία του είδους και ότι το 
ίδιο θα ισχύσει για την 6μηνη 
πράξη του Μαρτίου. Για τις πρά
ξεις 3μηνης, μηνιαίας και εβδο
μαδιαίας χρηματοδότησης υπάρ
χει δέσμευση να συνεχιστούν 
μέχρι τις αρχές Απριλίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ »  Οι αποφάσεις 
για τη συνέχεια θα ληφθούν στην 
επόμενη συνεδρίαση της διοίκη
σης (4 Μαρτίου). Χθες, ο επικε
φαλής της γερμανικής κεντρικής 
τράπεζας, Άξελ Βέμπερ, παραδέ
χθηκε όη «μας απασχολεί η στα
διακή επιστροφή σης φυσιολογι
κές διαδικασίες δημοπρασιών για 
τις μακροπρόθεσμες πράξεις». 
Έσπευσε, όμως, να προσθέσει

όη «η χορήγηση απεριόριστης 
ρευστότητας σης εβδομαδιαίες 
πράξεις χρηματοδότησης πιθανό
τατα θα χρειαστεί για κάποιο δι
άστημα». Πρακπκά αυτό σημαίνει 
όη από το β’ τρίμηνο η ΕΚΤ θα 
επιστρέφει σης δημοπρασίες για 
το δανεισμό των τραπεζών, με ε
ξαίρεση τα εβδομαδιαία δάνεια. 
Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρει 
να περιορίσει τα δανειακά υπό
λοιπα σης περιόδους άνω του 1 
μήνα και θα οδηγήσειης τράπεζες 
να «ανακυκλώνουν» η ς ανάγκες 
τους για πρόσθετη ρευστότητα σε 
εβδομαδιαία βάση. Για τη συνέ
χεια, ο κ. Βέμπερ υποστήριξε όη

«σε ένα επόμενο βήμα θα αρχί
σουμε να αφαιρούμε μέρος της 
υπερβάλλουσας ρευστότητας». 
Αφού συμβεί και αυτό, στη Φρα- 
γκφούρτη θα αρχίσουν να σκέ
φτονται την αύξηση των επιτοκί
ων, την οποία οι αναλυτές «βλέ
πουν» για το δ’ 3μηνο του έτους.

ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τον δικό της 
οδικό χάρτη προς την έξοδο από 
την υπερ-χαλαρή νομισμαηκή 
πολιτική παρουσίασε, προχθές, η 
Fed. Σύμφωνα με νεότερες δημο
σιογραφικές πληροφορίες, η 
κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ εξε
τάζει το ενδεχόμενο να συμπερι-

λάβει στη διαδικασία «άντλησης» 
της πρόσθετης ρευστότητας από 
την αγορά, τα αμοιβαία κεφάλαια 
διαχείρισης διαθεσίμων και τους 
κραηκοποιημένους «πυλώνες» 
της αγοράς στεγασηκών δανείων, 
Freddie Mac και Fannie Mae.

Με τον τρόπο αυτό η Fed επι
τυγχάνει δύο αποτελέσματα: Α
φενός, προσφέρει μία ακόμα επι
λογή ασφαλούς τοποθέτησης 
στους επενδυτές, σε μια περίοδο 
που την αναζητούν έντονα. Αφε
τέρου, θα καταφέρει να αντλήσει 
μεγάλες ποσότητες κεφαλαίων 
από την αγορά -κάτι που είναι 
αμφίβολο αν γίνεται μόνο με τη 
συμβολή των 18 πρωτογενών 
διαπραγματευτών.

Τα δυτά της βήματα προς την 
έξοδο προετοιμάζει και η κεντρι
κή τράπεζα της Κίνας. Στην τρι
μηνιαία έκθεσή της που δημοσι- 
εόθηκε χθες, αναφέρει όη «στα
διακά θα οδηγήσει τις νομισματι
κές συνθήκες σε φυσιολογικά ε
πίπεδα». Η παραπάνω φράση 
μάλλον ανακούφισετους επενδυ
τές, που έδωσαν έμφαση στη 
χρήση της λέξης σταδιακά. Λίγο 
πιο κάτω στο κείμενο, υπογραμ
μίζεται η ανάγκη διεθνούς συντο
νισμού, καθώς «αν οι αναπτυγμέ
νες οικονομίες ξεκινήσουν την 
έξοδο, οι παγκόσμιες ροές κεφα
λαίων ίσως αντιστραφούν». Από 
αυτά οι αναλυτές συμπεραίνουν 
όη το Πεκίνο θα είναι ελαφρώς 
πιο προσεκτικό στον περιορισμό 
της πρόσθετης ρευστότητας.
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Αποδίδει τις νέες προβλέψεις της οτην έκθεση του ΔΝΤ για ισχυρότερη ανάπτυξη

ΗΙΕΑ αναθεωρεί τη ζήτηση για πετρέλαιο

Εκπληξη προκάλεσε η α
νοδική αναθεώρηση των 
εκτιμ ήσ εω ν της Δ ιε 

θνούς Υπηρεσίας Ε νέργειας 
(ΙΕΑ) για την παγκόσμια ζήτηση 
πετρελαίου φέτος, η οποία προ
βλέπει η παγκόσμια κατανάλω
ση να ανέλθει σε 86,5 εκατομ
μύρια βαρέλια ημερησίως- μια 
αύξηση της τάξεως του 1,8% σε 
σχέση με πέρσι.

Μόλις μριν από έναν μήνα, η 
ΙΕΑ ανέμενε η ημερήσια ζήτηση 
να φθάσει φέτα" τα 86,3 εκατομ-

μύρια βαρέλια. Οι νέες προβλέ
ψεις της υπηρεσίας είναι κατά 
πολύ υψηλότερες σε σχέση με 
αυτές του ΟΠΕΚ αλλά και των 
Αμερικανών, που δεν έβλεπαντη 
ζήτηση να ξεπερνά τα 85 εκατομ
μύρια βαρέλια.

ΣΤΗΡΙΞΗ »  Η ΙΕΑ ανέφερε πως 
στηρίζει τα αναθεωρημένα μεγέ
θη της σης αναλόγως αναθεωρη
μένες εκημήσειςτου ΔΝΤ για την 
παγκόσμια οικονομία, η οποία 
τώρα αναμένεται να αναπτυχθεί

με ρυθμούς της τάξεως του 3,8% 
το 2010, από ένα αρχικώς προ- 
βλεπόμενο 3,1%.

Μάλιστα η υπηρεσία εκτιμά 
πως το μεγαλύτερο μέρος της 
ζήτησης για πετρέλαιο θα καλυ
φθεί από τις αναπτυσσόμενες 
οικονομίες, για η ς οποίες προ- 
βλέπονται ρυθμοί ανάπτυξης 
6,1%. Τη ζήτηση για πετρέλαιο σε 
αυτέςης χώρες, παράης υψηλές 
ημές του μαύρου χρυσού, στηρί
ζουν οι κραηκές επιδοτήσεις και 
τα Υρνηηκά πακέτα τόνωσης

της οικονομίας. Αισιόδοξες για 
τη ζήτηση πετρελαίου φέτος είναι 
και οι μεγαλύτερες τράπεζες της 
Wall Street, οι οποίες βλέπουνης 
ημές κοντά στα 100 δολάρια/βα- 
ρέλι έως τα τέλη του έτους ή σης 
αρχές του 2011, συνεπεία του 
βελτιούμενου οικονομικού κλί
ματος παγκοσμίως.

Ο ΟΠΕΚ, ανηθέτως, αναθε
ώρησε πτωτικά η ς εκημήσεις του 
για τους ρυθμούς αύξησης της 
παγκόσμιας κατανάλωσης πετρε
λαίου το 2010.


