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Ειδήσεις από όλο τον 
κόσμο που επηρεάζουν 
την οικονομία
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GENERÄL MOTORS 
Σε μείωση του μισθολογικού 
κόστους κατά 20%, στην 
πώληση περιουσιακών στοι
χείων αξίας 4 δισ. δολαρίων 
(συμπεριλαμβανομένης της 
φίρμας Hummer) και το δανει
σμό τουλάχιστον δύο δισ. 
δολαρίων θα προχωρήσει η αμε
ρικανική αυτοκινητοβιομηχανία 
General Motors σε μια προσπά
θεια να ενισχύσει τη ρευστό- 
τητά της κατά 15 δισ. δολάρια 
μέχρι το 200g και να αποφύγει 
τα χειρότερα. Χρηματιστηριακοί 
αναλυτές δεν απέκλειαν ακόμη 
και την περίπτωση χρεοκοπίας 
της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
ίσως τη μεγαλύτερη του πλα
νήτη, που είναι αντιμέτωπη με 
μεγάλη πτώση των πωλήσεων, 
λόγω της αύξησης των τιμών 
των καυσίμων και της οικονομι
κής δυσπραγίας στις ΗΠΑ.

ΗΠΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑ Κ Α Ν Α Δ ΙΚ Α  ΕΠ ΙΤΟ ΚΙΑ 
Αμετάβλητα στο 3%  άφησε τα επιτόκια 
η Τράπεζα του Καναδά εκτιμώντας ότι οι 
κίνδυνοι είναι «ισορροπημένοι» μεταξύ 
της οικονομικής επιβράδυνσης και του 
πληθωρισμού. Ωστόσο, η καναδική 
οικονομία βιώνει το βραδύτερο ρυθμό 
ανάπτυξης από την τελευταία ύφεση και 
πληθωρισμό διπλάσιο από το επίσημο 
ανώτατο αποδεκτό όριο της κεντρικής 
τράπεζας. Η διοίκηση της κεντρικής 
τράπεζας εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα 
είναι προσωρινά γύρω στο 4 %  και ότι η 
επιβράδυνση των εξαγωγών στις ΗΠΑ θα 
συγκροτήσει την περαιτέρω αύξηση των 
τιμών στον Καναδά.

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΤΗ SANTANDER 
Η ALLIANCE & LEICESTER 
Στην εξαγορά της βρετανικής 
στεγαστικής τράπεζας Alliance &. 
Leicester έναντι 1,26 δισ. στερλι
νών προχωρεί η Banco Santander, 
η μεγαλύτερη ισπανική τράπεζα. 
Το τίμημα που θα καταβάλει 
ανέρχεται μόλις στο ήμισυ της 
χρηματιστηριακής αξίας που είχε η 
βρετανική τράπεζα στο τέλος του 
περασμένου έτους. Η Santander 
σκοπεύει να ενώσει την Alliance 
&. Leicester, που έχει υποστεί 
βαρύ πλήγμα από την κρίση των 
subprime στεγαστικών δανείων 
στις ΗΠΑ αλλά και την υποχώρηση 
της βρετανικής αγοράς κατοικιών, 
με την επίσης βρετανική στεγα
στική τράπεζα Abbey National, την 
οποία είχε αγοράσει έναντι 9,2 δισ. 
στερλινών το 2004-

ΠΕΝΗΝΤΑ ΥΠΟ Θ ΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ Η SEC
Τουλάχιστον πενήντα υποθέσεις που σχετίζονται με την κρίση των 
subprime στεγαστικών δανείων διερευνά η Αμερικανική Επιτροπή Κεφα
λαιαγοράς (SEC), όπως ανέφερε σε επιτροπή της γερουσίας ο πρόεδρος 
της επιτροπής, κ. Κρίστοφερ Κοξ. Στις υποθέσεις εμπλέκονται χρημα
τοπιστωτικά ιδρύματα που χορηγούσαν δάνεια subprime, επενδυτικές 
τράπεζες, αλλά και εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και τρά
πεζες και χρηματιστηριακές εταιρίες που πούλησαν στο κοινό επενδυτικά 
προϊόντα με εγγύηση στεγαστικά δάνεια.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΙΜΩΝ
Σε ελέγχους των τιμών φαίνεται να 
καταφεύγει η κυβέρνηση της Νοτίου 
Κορέας σε μια προσπάθεια να ελέγξει 
τον πληθωρισμό, που έχει φτάσει στο 
υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας.
Ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. Κιμ 
Ντονγκ Σου, είπε ότι θα ανασυστα- 
θούν οι υπηρεσίες ελέγχου τιμών και 
θα αναζητήσει και άλλους τρόπους 
για να σταθεροποιηθεί το κόστος. Μία 
ημέρα νωρίτερα η κεντρική τράπεζα 
της χώρας είχε προειδοποιήσει ότι οι 
απαιτήσεις για μισθολογικές αυξή
σεις ενδέχεται να πυροδοτήσουν ένα 
φαύλο κύκλο ανόδου των τιμών.

ΙΤΑΛΙΑ

PARM ALAT
Σε μείωση των στόχων για την κερδοφορία του 2008 
προχώρησε η ιταλική γαλακτοβιομηχανία Parmalat 
επικαλούμενη την οικονομική επιβράδυνση σε 
ορισμένες από τις βασικές αγορές της. Σύμφωνα με 
τις νέες εκτιμήσεις, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (Ebitda) θα υποχωρήσουν φέτος κατά 5%  
σε σχέση με πέρσι και θα είναι περίπου 350 εκατ. ευρώ. 
Ο προηγούμενος στόχος, που είχε επιβεβαιωθεί μόλις 
το Μάιο, ήταν 3 9 ° εκατ. ευρώ ή 7%  πάνω από πέρσι. Η 
Parmalat εξήγησε ότι η αλλαγή οφείλεται στις δυσκο
λίες στην ιταλική, στην αυστραλιανή και τη νοτιοαφρι- 
κανική αγορά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

ΙΑΠΩΝΙΑ
ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Μειωμένη ανάπτυξη και αυξη
μένο πληθώρισμό προβλέπει 
και η Τράπεζα της Ιαπωνίας, που 
πάντως άφησε αμετάβλητα τα 
επιτόκια στο ο,5%. Με τις νέες 
εκτιμήσεις η δεύτερη μεγαλύ
τερη οικονομία του κόσμου θα 
αναπτυχθεί με ρυθμό ι,2 %  έναντι 
ι,5%  της προηγούμενης πρόβλε
ψης. Η κεντρική τράπεζα βλέπει 
τώρα τον πληθωρισμό να κλείνει 
στο ι,8 %  στο τέλος του οικονομι
κού έτους (31 Μαρτίου 2009) από 
ι , ι%  που προέβλεπε πριν. Αιτία 
είναι, βεβαίως, η άνοδος των 
τιμών των πρώτων υλών και της 
ενέργειας.

Τα δεδομένα της οικονομίας έχουν πλέον ανατραπεί, αλλά η «συνταγή» της οικονομικής πολιτικής
της κυβέρνησης εξακολουθεί να παραμένει στην ίδια ρότα

Η κρίση και ία παράδοξα ιπθ οικονομικήθ πολιτικιά

Η
 πλέον παράδοξη δήλωση 

του υπουργού Οικονομί
ας στα τέσσερα χρόνια 
διακυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας έγινε την 
περασμένη εβδομάδα 

και -παράξενο- πέρασε σχεδόν χωρίς 
κανένα σχολιασμό. Ο υπ. Οικονομίας 
ρωτήθηκετι θα κάνειη κυβέρνηση για 
να αντιμετωπίσει την κρίση, η οποία 
αναμφίβολα έχει αρχίσει να συμπα- 
ρασύρει καιτατελευταία αναχώματα 
προστασίας της ελληνικής οικονομί
ας. Η απάντηση σε γενικές γραμμές 
ήταν ότι θα εντείνει τις προσπάθειες 
για την εφαρμογή της οικονομικής πο
λιτικής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί 
τα τελευταία χρόνια...

Η παραδοξότητα της απάντησης 
βρίσκεται προφανώς στο ότι η οικο
νομική πολιτική που έχει ακολουθήσει 
μέχρι σήμερα η κυβέρνηση είχε δια
μορφωθεί σε συνθήκες όπου:
■  οι ρυθμοί ανάπτυξης βρίσκονταν 
στα επίπεδα του 4 %  ετησίως,
■ ο  πληθωρισμός είχε αποκτήσει μία

σταθερά πτωτική τάση κάτω από το
3% .

■  η οικοδομική δραστηριότητα «έτρε
χε», ο δανεισμός των επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών δεν αντιμετώπιζε 
πρόβλημα (σχετικά χαμηλά επιτόκια) 
και η κατανάλωση αποτελούσε στα
θερό άξονα της οικονομικής δραστη
ριότητας,
■  η ανάπτυξη 
του δ ιε θ ν ο ύ ς  
εμπ ορίου είχε 
επ ιτρέψ ει την 
αύξηση των εξα
γωγών παρά το 
σχετικά ακριβό 
ευρώ.

Ολα τα παραπάνω σήμερα έχουν 
ανατραπεί. Ο ρυθμός ανάπτυξης, αν 
και επισή μως προβλέπετα ι στο 3,4%. 
εντούτοις θεωρείται βέβαιο -αυτό 
τουλάχιστον υποστηρίζουν ορισμένοι 
αναλυτές της ΤτΕ- ότι θα είναι ευτύ
χημα αν παραμείνει τελικά στο 3%  το 
2οο8, ενώ εκτιμούν ως βέβαιο ότι θα 
επιβραδυνθεί κοντά στο 2 ,2 %  -  2,6%

το 2009. Ο πληθωρισμός ταξιδεύει 
ήδη στο 5 %  και θα παραμείνει ψηλά, 
η οικοδομική δραστηριότητα έχει 
«φρενάρει» για τα καλά, ο δανεισμός 
των νοικοκυριών έχει αφαιρέσει ένα 
μεγάλο μέρος του μελλοντικού τους 
εισοδήματος και η κατανάλωση, αν 
και σε τζίρους φαίνεται να επιβραδύ
νεται αργά, εντούτοις έχει αποδειχθεί 

ότι αφορά μικρό
τερο όγκο προϊό
ντων.

Ο σ ο  για τις 
εξαγω γές, έχει 
ε π ι β ε β α ι ω θ ε ί  
πλέον ότι η τάση 
έχει αναστραφεί, 

με αποτέλεσμα τόσο το εμπορικό ισο
ζύγιο όσο και το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών να διευρύνονται ανεξέ
λεγκτα.

Ο μοναδικός δείκτης, ο οποίος πλα
σματικά φαίνεται να έχει βελτιωθεί, εί
ναι αυτός της ανεργίας. Ομως και εκεί 
η πραγματική εικόνα είναι διαφορετι
κή. Οπως παρατηρούν από τον ΟΟΣΑ,

η αύξηση θέσεων εργασίας που κατα
γράφεται -και έτσι φαίνεται να μειώ
νεται η ανεργία- αφορά επισφαλείς 
θέσεις μικρής χρονικής διάρκειας και 
αμοιβής (που υποστηρίζονται από τα 
πολλά συγχρηματοδοτούμενα προ
γράμματα του Γ  ΚΠΣ).

Οι θέσεις αυτές, όπως και μεγάλο 
μέρος των σταθερών θέσεων εργα
σίας, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, 
όπως τονίζουν στελέχη της ΤτΕ, θα 
«εξαερωθούν» κυριολεκτικά στη δι
άρκεια της ανάπτυξης των συνεπειών 
της κρίσης μετην πτώση του ρυθμού 
ανάπτυξης. Το παράδοξο είναι ότι ο 
υπ. Οικονομίας, ο οποίος γνωρίζει 
την πραγματικότητα καλύτερα από 
κάθε άλλον, προβάλλει παρ'όλα αυτά 
ως «λύση» τη συνέχιση της πολιτικής 
που είχε δρομολογήσει σε μία περίοδο 
με απολύτως αντίθετα χαρακτηριστι
κά.

Να υποθέσουμε ότι πίσω από αυτά 
είναι η αμηχανία μπροστά στη νέα 
κατάσταση ή ετοιμάζει κάτι που δεν 
θέλει να ξέρουμε μέχρι τότε;

»  - ΤτΕ
θεωρούν ευτύχημα το 
να μείνει η ανάπτυξη 

στο 3%
Του ΓΙΑΝΝΗ 

ΑΓΓΕΛΗ
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Η κάμψη ins ελληνικήβ 
oiKovoMias έχει αρχίσει

ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΤΟ 2-2,5% ΤΗ 
ΔΙΕΤΙΑ 2008 - 2009

Θα χαθούν περισσότερα 
από 7-8 δισ. ευρώ από ία  
εισοδήματα νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων στους 

επόμενους! 8 μήνες

Του Γιάννη Αγγέλη

Ο
ι αναλυτές του ΔΝΤ, 
του Ο Ο ΣΑ  αλλά και 
της ΤτΕ το αντιμετώ
πιζαν ως ένα σοβαρό 
ενδεχόμενο για την 
ελληνική οικονομία, 
αλλά... για μετά από 5 -6  ή και πε

ρισσότερα χρόνια. Η διεθνής κρί
ση φαίνεται όμως ότι το έφερε στις 
μέρες μας·, η κάμψη της ελληνικής 
οικονομίας έχει αρχίσει.

Η διεθνής πιστωτική κρίση και το 
κύμα του πληθωρισμού οδηγούν 
πλέον με βεβαιότητα την εγχώρι
α οικονομία σε απότομη προσγείω
ση με απρόβλεπτες προς το παρόν 
συνέπειες.

Οι εκτιμήσεις στελεχών της ΤτΕ 
κάνουν λόγο για πτώση των ρυθμών 
ανάπτυξης σε επίπεδα μεταξύ 2 ,ο %  
και 2,5% το αργότερο μέχρι τα μέσα 
του 2009, ενώ άλλοι τραπεζικοί ανα
λυτές αξιολογούν το σενάριο αυτό 
έως και... αισιόδοξο και προδικάζουν 
την εμφάνιση μιας παραλλαγής του 
«πορτογαλικού συνδρόμου» με πα- 
ρατεταμένη περίοδο ύφεσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η απώ
λεια μίας και μόνο μονάδας από το 
ρυθμό ανάπτυξης μέσα στο 2008 
(δηλαδή η μείωση του ρυθμού ανά
πτυξης από 4 %  σε 3%) ισοδυναμεί 
με «αφαίρεση» περίπου 2,3 -  2,5 δισ. 
ευρώ από την οικονομία μέχριτο τέ
λος του έτους.

Αυτά αντιπροσωπεύουν ισόπο
σες απώλειες εισοδημάτων για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις... 
Αυτό σημαίνει ότι με τις τρέχουσες 
εκτιμήσεις η ελληνική οικονομία

» Οι απαισιόδοξοι 
προδικάζουν 
«πορτογαλικό 
σύνδρομο» με 

παρατεταμένη ύφεση

μέσα στη διετία 2 0 0 8 -2 0 0 9  θα 
σημειώσει απώλεια εισοδημάτων 
της τάξης των 7 -8  δισ. ευρώ που θα

λείψουν έτσι από την κατανάλωση, 
τις επενδύσεις, αλλά και από τους 
φόρους του Δημοσίου.

Επισημάνσεις της ΤτΕ
Για τις δυσοίωνες εκτιμήσεις, όσον 
αφορά την πορεία της εγχώριας 
οικονομίας στις συνθήκες της διε
θνούς κρίσης, είχε προειδοποιήσει 
πρόσφατα εκτός κειμένου της επίση
μης ομιλίας του ο διοικητής της ΤτΕ Γ. 
Προβόπουλος, στα μέλη του ΣΕΒ.

Στο υπουργείο Οικονομίας αρμόδια 
στελέχη απορρίπτουν τις εκτιμήσεις 
αυτές ως ιδιαίτερα απαισιόδοξες, 
αλλά παρ' όλα αυτά παραδέχονται ότι 
ο ρυθμός ανάπτυξης για το τρέχον οι
κονομικό έτος και το 2009 θα μειω
θεί, όμως «εκτός απροόπτου δεν θα 
πέσει φέτος κάτω από το 3%···»·

Την ανησυχία τους για τη δομική 
αδυναμία της ελληνικής οικονομί
ας να αντιμετωπίσει μία κατάσταση 
ισχυρών διεθνών και εγχώριων πιέ
σεων, όπως η παρούσα, λόγω των τε
ράστιων ελλειμμάτων στο Ισοζύγιο 
Τρεχουσών Συναλλαγών (υπολογίζε
ται ότι θα ξεπεράσει φέτος το ι6 ,2%  
του ΑΕΠ) είχαν εκφράσει πρόσφατα 
στελέχη του Διεθνούς Νομισματι

θα είναι εφέτος 
ο δανεισμός του Δημοσίου, 
ενώ η μαύρη τρύπα έχει ήδη 
ξεπεράσει το ι,8 δισ. ευρώ

κού Ταμείου, σημειώνοντας ότι «οι 
αντοχές της ελληνικής οικονομίας 
έχουν προ πολλού εξαντληθεί...».

Το χειρότερο όμως, όπως υποστη
ρίζει ο καθηγητής οικονομολόγος 
(ΠΑΠΕΙ) ΓκίκαςΧαρδούβελης (επι
κεφαλής του τμήματος οικονομικής 
ανάλυσηςτης ΕυτοόαηΚ), είναι ότι η 
παρούσα κατάσταση «είναι απλός 
προάγγελος πιο μόνιμων χαμηλότε
ρων ρυθμών ανάπτυξης...».

Η απότομη οικονομική κάμψη 
συνδυάζεται με υψηλό πληθωρι
σμό, ο οποίος, σύμφωνα με εκτιμή
σεις της ΕΣΥΕ, αναμένεται να κινηθεί 
μεταξύ 4 ,9%  και 5 ,ι%  το μήνα Ιούλιο. 
Συνολικά για το 2008 δεν αναμένε
ται να πέσει κάτω από το 4.5%. ενώ 
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κι
νηθεί προς το 5%·

Ο συνδυασμός της οικονομικής 
κάμψης και του πληθωρισμού, όπως 
εκτιμούν από την ΤτΕ, είναι βέβαιο 
ότι θα προκαλέσει σημαντική αύξη
ση της ανεργίας, αλλά και της φορο
διαφυγής.

Ο ι συνέπειες της οικονομικής 
κάμψης μέσα στους επόμενους 1 2 -  
ι8 μήνες, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα 
προκαλέσουν, όπως παραδέχονται 
στο υπ. Οικονομίας, μεγάλες απώ

λειες εισοδημάτων, οι οποίες θα 
«χτυπήσουν» τόσο στους φόρους 
όσο και στην κατανάλωση, ενώ εκτι- 
μάται ότι θα προκαλέσουν μεγάλες 
κοινωνικές εντάσεις, καθώς θα δρο
μολογηθούν μεγάλες πιέσεις για δι
ορθωτικές αυξήσεις στο δημόσιο και 
στον ιδιωτικό τομέα.

Αν και φαίνεται εξαιρετικά δύσκο
λο, εντούτοις, λένε έμπειρα στελέχη 
του υπ. Οικονομίας, το Δημόσιο θα 
υποχρεωθεί να αναζητήσει πρό
σθετους φόρους «για να τα βγάλει 
πέρα και το πρόβλημα είναι ότι δεν 
υπάρχουν πλέον πολλά περιθώρια 
σ' αυτή την κατεύθυνση, πέραν της 
μεγαλύτερης φορολόγησης της οι
κοδομικής δραστηριότητας και των 
κεφαλαιακών συναλλαγών...».

Η άλλη διέξοδος -εντελώς προ
σωρινή- είναι η έμμεση αύξηση του 
δημόσιου δανεισμού.

Στην κατεύθυνση αυτή το Δημό
σιο έχει ήδη δρομολογήσει την παλιά 
και δοκιμασμένη «μέθοδο» της περι
κοπής των επιχορηγήσεων προς τις 
ΔΕΚΟ και τα ΝΠΔΔ και τη σιωπηρή 
υποκατάσταση των επιχορηγήσεων 
αυτών από άμεσο δανεισμό.

Αύξηση δανεισμού
Βέβαια, όπως εξηγούν από το υπ. 
Οικονομίας, η τακτική αυτή θα προ- 
καλέσει αύξηση του δανεισμού που 
φέτος αναμένεται ότι θα ξεπεράσει 
τα 40 δισ. ευρώ (εκτιμήσεις στο 
οικονομικό επιτελείο κάνουν λόγο 
για 4 1-4 2  δισ. ευρώ, από 37 δισ. που 
προέβλεπε ο Προϋπολογισμός), κα
θώς θα πρέπει να καλυφθούν πέραν 
των άλλων (μέτρα ενίσχυσης κοι
νωνικών ομάδων με πολύ χαμηλό 
εισόδημα, «εξυπηρετήσεις» προε
κλογικής πολιτικής της Ν.Δ.) και οι 
ανάγκες συγχρηματοδότησης των 
έργων του Γ' ΚΠΣ, που εμφανίζονται 
ως η μοναδική ισχυρή επενδυτική 
δραστηριότητα υπό τις νέες συν
θήκες. Την ιδιαίτερα προβληματική 
κατάσταση για την ελληνική οικονο
μία επιδεινώνει η διπλή προοπτική 
περαιτέρω ενίσχυσης του κόστους 
του χρήματος (το βασικό επιτόκιο 
της ΕΚΤ ενδέχεται να αυξηθεί πάνω 
από το 4 .2 5 %  στο τέλος του έτους 
και η αύξηση των τραπεζικών επι
τοκίων καταθέσεων) και το ακριβό 
ευρώ.

Πληροφορίες του ETf αναφέρουν 
ότι στην ΕΚΤ αναγνωρίζουν (ανεπι- 
σήμως) ως οριακά επικίνδυνη για 
την ευρω-οικονομία την ισοτιμία 
του ευρώ μ ε ι,5 9 ~ τ 6 ο  δολ., αλλά 
δεν αποκλείουν νέες συναλλαγ
ματικές αναταραχές αν το δολάριο 
απαξιωθεί ακόμα περισσότερο λόγω 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις 
ΗΠΑ.

jaggelis@e-tipos. com

Σεισμό8 εΕελίΕεων στον ΟΣΕ μετά tis αποκάλυψες σκανδάλων
Εκτεταμένους 

ελέγχους ξεκίνησε από 
Παρασκευή η εφορία

Του Αργυρή Δεμερτζή

Δύο σκάνδαλα, που αποκαλύφτη
καν με αφορμή ένα ακόμη σιδηρο
δρομικό ατύχημα την περασμένη 
εβδομάδα στον Μπράλο, γίνονται 
καταλύτης των εξελίξεων στον ΟΣΕ 
και προκαλούν την παρέμβαση του 
κ. Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος δη
λώνει κατηγορηματικά: «Θα στείλω

αμέσως στον εισαγγελέα την υπό
θεση. Δεν πρόκειται να επιδείξω 
κανένα έλεος σε όσους απαξιώνουν 
τον Οργανισμό και δεν διαχειρίζο
νται χρηστά το δημόσιο χρήμα». Την 
Παρασκευή άρχισε εκτεταμένος 
έλεγχος από την εφορία στον ΟΣΕ, 
μετά τις καταγγελίες για οικονομικά 
σκάνδαλα και φοροδιαφυγή.

Αύριο το πρωί η διοίκηση της 
εταιρίας εκμετάλλευσης του δικτύ
ου (ΕΔΙΣΥ) του ομίλου ΟΣΕ καταθέ
τει στον εισαγγελέα μήνυση για το 
σκάνδαλο του σκραπ. Η έρευνα των 
επιθεωρητών του υπουργείου Με
ταφορών διαπιστώνει κύκλωμα σε 
στιλ μαφίας, με τη συμμετοχή παρα
γόντων της υπαλληλικής ιεραρχίας

του ΟΣΕ, το οποίο πλαστογραφώ
ντας υπογραφές της διοίκησης και 
παραποιώντας συμβάσεις εκποιού
σε το τροχαίο υλικό του Οργανισμού 
για παλιοσίδερα σε εξευτελιστικές 
τιμές, κατά τρόπο που θησαύριζαν 
οι εργολάβοι και ζημιωνόταν ο Ο ρ
γανισμός. Οπως αποκάλυψε πρώτη 
η εφημερίδα μας, πριν από δύο Κυ
ριακές, παρουσιάζοντας αναλυτικό 
ρεπορτάζ για τα σκάνδαλα και τη δι
αχρονική κακοδιοίκηση στον ΟΣΕ, 
από το 1998 μέχρι σήμερα, συνολικά 
6.8π βαγόνια και περισσότερες από 
ιο ο  κινητήριες μονάδες εκποιήθη
καν για παλιοσίδερα και «έκαναν 
φτερά» από τον Οργανισμό. Για το 
δεύτερο σκάνδαλο, που αφορά σε

κύκλωμα λαθραίων φορτίων, το 
οποίο έβαζε υπεράριθμα βαγόνια 
σε εμπορικές αμαξοστοιχίες και 
υπερφόρτωνε εμπορεύματα, χωρίς 
παραστατικά, λεηλατώντας έτσι τα 
οικονομικά του ΟΣΕ και βάζοντας σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των δρομολο
γίων, όπως διαπιστώθηκε στο ατύ
χημα του Μπράλου, επενέβη ήδη ο 
εισαγγελέας και διέταξε προανακρι- 
τική εξέταση.

«Δεν θα καλύψουμε κανέναν»
Ο κ. Χατζηδάκης είναι έτοιμος να 
συνδράμει το έργο της Δικαιοσύνης 
στέλνοντας το πόρισμα του ατυχή
ματος και τα στοιχεία της υπόθεση/- 
στη Δικαιοσύνη Γ ·

υπουργός με αφορμή πληροφορίες 
που ήρθαν στο φως ότι εμπλέκεται 
στέλεχος της ΔΑΚΕ έδωσε κατηγο
ρηματική διαβεβαίωση ότι «δεν πρό
κειται να καλύψουμε κανέναν».

Το οικονομικό χάος είναι το θε
μελιώδες πρόβλημα του ΟΣΕ. Στη 
χρήση του 2007 το οικονομικό 
άνοιγμα ξεπέρασε τα 950 εκατομ
μύρια ευρώ, με αποτέλεσμα το σω- 
ρευτικό έλλειμμα να προσεγγίζειτο 
επίπεδο-ρεκόρ των 8 δισεκατομμυ
ρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες 
ενδείξεις, το έλλειμμα του ΟΣΕ το 
2008 θα σπάσει το φράνυπ
σεκατοιαυ''η·'--


