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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει θετική την εξέλιξη στην υπόθεση της Ολυμπιακής, ωστόσο το βλέμμα είναι στραμμένο στην Ε.Ε., 
η οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν η πρόταση της Aegean αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού και μονοπωλίων 

καθώς και στον επίτροπο Παρακολούθησης της Ε.Ε., ο οποίος θα αποφασίσει αν και πώς προχωρεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ AEGEAN ΚΑΙ CHRYSLER AVIATION

Διπλή «οφήνα» σιο φλερτ 
της MIG με την Ολυμπιηκή

A E G E A N

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
AEGEAN ΥΨΟΥΣ 
170 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ 
ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Ο Εξαγορά των περι
ουσιακών στοιχείων 
που σχετίζονται με 
το πτητικό έργο της 
Ολυμπιακής ύφους 
90 εκατ. ευρώ.

Ο Εξαγορά των περι
ουσιακών στοιχείων 
της τεχνικής βάσης 
ύψους 20 εκατ. ευ
ρώ.

Ο Εξαγορά της «Πάν- 
θεον» στην καθαρή 
αξία των ιδίων κε
φαλαίων της που 
υπολογίζονται σε 60 
εκατ. ευρώ.

C H R Y S L E R

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ CHRYSLER 
AVIATION (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΙΣ BOEING, GENERAL 
ELECTRIC, LUFTHANSA TECHNIC 
USA, PRATT & WHITNEY, ROLLS 
ROYCE) ΥΨΟΥΣ 210 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ
ΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Ο Περιουσιακά στοιχεία
πτητικού έργου 46 εκατ. 
ευρώ.

Ο Τεχνική Βάση 18 εκατ. 
ευρώ.

Ο Αγορά μετοχικού κεφα
λαίου «Πάνθεον» 60 εκατ. 
ευρώ.

Ο Επίγεια εξυπηρέτηση 49
εκατ. ευρώ.

© Κεφάλαιο κίνησης 37
εκατ. ευρώ.

© Επιπροσθέτως, θα χρημα
τοδοτηθούν από πλευράς 
μας η ανανέωση του αερο
πορικού υλικού ύφους 
200 εκατ. ευρώ.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MARFIN 
INVESTMENTS GROUP ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 
127,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Ο Εξαγορά του πτητικού 
έργου έναντι του ποσού 
των 45,7 εκατ. ευρώ.

Ο Εξαγορά της τεχνικής 
βάσης έναντι ποσού 
16,7 εκατ. ευρώ.

Ο Συμμετοχή της στο 
μετοχικό κεφάλαιο της 
«Πάνθεον» με 60 εκατ. 
ευρώ.

Ο Συμμετοχή στο μετο
χικό κεφάλαιο της εται
ρείας της τεχνικής 
βάσης με 5 εκατ. ευρώ. 

© Επιπροσθέτως θα γίνο
νταν επενδύσεις σε αε
ροσκάφη περίπου 80 
εκατ. ευρώ.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ SWISSPORT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΕΦΤΑΣΕ ΤΑ 4 4 ,8  ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ

Λ ύο νέες προσφορές για την εξαγορά 
της Ο.Α. αλλάζουν τα δεδομένα στην 
προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της εται

ρείας καθώς ανατρέπουν την ολοκλήρωση της 
συμφωνίας με την MIG που μέχρι χθες ήταν 
και ο μοναδικός ενδιαφερόμενος και δίνουν 
νέα παράταση στον διαγωνισμό.

Αν και σήμερα είναι η τελευταία συνάντη
ση των εκπροσώπων του ομίλου της Marfin, 
οι δύο πλευρές δεν μπορούν πλέον να υπο
γράφουν σχετική συμφωνία καθώς την Πα
ρασκευή που λήγουν οι αποκλειστικές δια
πραγματεύσεις θα πρέπει να ξεκινήσει διάλο
γος τόσο με την Aegean Airlines όσο και με 
την Chrysler Aviation ενώ δεν αποκλείεται 
το γεγονός να κατατεθούν και νέες προσφορές 
μέσα στις δύο αυτές μέρες. . Δεν είναι τυχαίο 
πάντως ότι μία ημέρα μετά τις δηλώσεις αξι- 
ωματούχου της Marfin ότι σήμερα θα οριστι- 

κοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ 
Δημοσίου και του ομίλου για την 
πώληση της Ο.Α. κατατέθηκαν 
οι δύο νέες προσφορές.

Π Ρ Ο ΣΦ Ο Ρ ΕΣ ; > Η A eg ean  
Airlines, που τον τελευταίο και
ρό κρατούσε κλειστά τα χαρτιά 
της για τη συμμετοχή της ή όχι 
στο διαγωνισμό, κατέθεσε τελι
κά προσφορά ύψους 170 εκατ. 
ευρώ για την εξαγορά της Πάν
θεον (πτητικό έργο) αλλά και την 
τεχνική βάση. Εδώ θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι δύο ιδρυτικά στε
λέχη  της Aegean έχουν ήδη 
προσληφθεί από την MIG για την 
εταιρεία. Πρόκειται για τους κ. 

Α. Συμιγδαλά και Σ. Δαλιάκα που θα αναλά
βουν την ανώτερη εκτελεστική θέση και την 
εμπορική διεύθυνση της νέας εταιρείας αντί
στοιχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ακόμα 
στέλεχος της Aegean έχει κερδίσει η MIG, 
πρόκειται για τον Π. Πασχάλη, ο οποίος θα 
αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στη 
νέα εταιρεία.

Νωρίτερα κατέθεσε προσφορά για την 
Ολυμπιακή και η αμερικανική C hrysler 
Aviation, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο Ελλη- 
νοαμερικανός επιχειρηματίας Στέλιος Ράπης. 
Η προσφορά έχει ύψος 210 εκατ. ευρώ και 
αφορά την εξαγορά του συνόλου του ομίλου 
της Ο.Α. Η τελευταία είχε καταθέσει δεσμευ
τική προσφορά για την Ο.Α. στον τελευταίο 
διαγωνισμό. Οι προσφορές θα εξετασθούν

μετά τη συνάντηση της Πέμπτης μεταξύ ΜΙΰ- 
κυβέρνησης όπου αναμένεται να κλείσει και 
ο κύκλος διαπραγματεύσεων των δύο πλευ
ρών. Επίσημα ωστόσο οι διαπραγματεύσεις 
λήγουν την Παρασκευή οπότε και αναμένεται 
να ξεκινήσω ο διάλογος με τους δύο, προς το 
παρόν, νέο ενδιαφερομένους.

Τη συγχώνευση Aegean και Ολυμπιακής 
μετά την εξαγορά, προανήγγειλε χθες ο αντι
πρόεδρος της Aegean, Ε. Βασιλάκης. Ο ίδιος, 
πριν από τρεις ημέρες, είχε συνάντηση με τον 
ισχυρό άνδρα της MIG, προκειμένου να του 
γνωστοποιήσει το ενδιαφέρον του για την Ο
λυμπιακή Αεροπορί

0 όμιλος 
MIG, με τον οποίο 

ολοκληρώνονται οι 

αποκλειστικές δια

πραγματεύσεις την 

Παρασκευή, δεν έχει 

πάρει θέση στις εξε

λίξεις, ωστόσο δεν 

φέρεται διαθετειμέ- 

νος να υποβάλει 

μεγαλύτερη προσφο

ρά για την Ο.Α.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Θετική
εξέλιξη

Θετική εξέλιξη χαρακτήρισε την 
κατάθεση δύο νέων προσφορών 
για την ΟΑ ο υπουργός 
Μεταφορών - Επικοινωνιών Κ. 
Χατζηδάκης ο οποίος ωστόσο 
διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση θα 
συνεχίσει μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας τις διαπραγματεύσεις 
με την MIG και τη Swissport 
που έχουν αποκλειστικό 
χαρακτήρα. «Θα σεβαστούμε τις 
αποκλειστικές διαπραγματεύσεις 
και μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας θα εξετάσουμε και 
τις άλλες προσφορές που 
κατατέθηκαν, σε συνδυασμό και 
με την εισήγηση του επιτρόπου 
παρακολούθησης της Ε.Ε» είπε 
χαρακτηριστικά.
Σημειώνεται ότι τόσο ο υπουργός 
Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης που 
έχει αναλάβει την διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης της ΟΑ όσο και 
ο υπουργός Μεταφορών Ε. 
Στυλιανίδης έχουν δηλώσει ότι η 
κυβέρνηση δεν πρόκειται να 
επιτρέψει τη δημιουργία 
μονοπωλιακού καθεστώτος.
Αυτό θα κληθεί να εξετάσει και η 
κυβέρνηση στην περίπτωση της 
Aegean καθώς οι δύο εταιρείες 
εκτελούν σχεδόν το σύνολο των 
πτήσεων εσωτερικού της χώρας. 
0 εκπρόσωπος Τύπου του 
ΠΑΣΟΚ Γ. Παπακωσταντίνου 
τόνισε ότι η πρότασή τους είναι 
«ένα μεικτό σχήμα με ιδιωτικά 
και δημόσια κεφάλαια, ένα 
σχήμα στο οποίο θα υπάρχει και 
μια σύμπραξη με ξένο 
αερομεταφορέα, για να 
επιτευχθούν στρατηγικές 
συνέργειες.
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Δίχτυ αυστηρής εποπτείας στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ «εξυφαίνουν» οι Βρυξέλλες.
Κεντρικό ρόλο οτις προτάσεις της Κομισιόν καταλαμβάνει η σύσταση πανευρωπαϊκού οργάνου υπό την αιγίδα 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα «επιτηρεί» τις τράπεζες. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- 
τα hedge funds, τα private equity, ακόμα και τους μισθούς των τραπεζικών στελεχών.

ΤΟ ΘΕΜΑ 2

ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ HEDGE FUNDS, PRIVATE EQUITY, ΟΙΚΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Υπό την επττήρηοη της ΕΚΤ 
τίθενται οι ευρωπαϊκές τράπεζες
το υ  ΓΐηΡΓΟΥ δ α ρ α τ ο υ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΛΕΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

« α :ν  δεν το κάνουμε τώρα, δεν θα το 
κάνουμε ποτέ. Πρέπει να αρθού
με στο ύψος των περιστάσεων». 

Με τα λόγια αυτά, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο έδωσε χθες το στίγ
μα του κατεπείγοντος όσον αφορά τις πρωτο
βουλίες της Κομισιόν για την ενίσχυση της ε
ποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα της 
ΕΕ. Η Επιτροπή υιοθέτησε χθες τις βασικές 
συστάσεις που είχε καταθέσει την περασμένη 
εβδομάδα επιτροπή εμπειρογνωμόνων υπό 
των πρώην κεντρικό τραπεζίτη της Γαλλίας 
Ζακ Λαροζιέρ και δεσμεύθηκε να προωθήσει 
ης νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται έως 

το τέλος του 2009.
Στην «καρδιά» των προτά

σεων της Κομισιόν βρίσκεται η 
σύσταση πανευρωπαϊκού μηχα
νισμού εποπτείας των τραπεζών 
-υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας- ο οποίος 
θα εντοπίζει τους συστημικούς 
κινδύνους στον χρηματοπτστω- 
τικό τομέα. Η Επιτροπή τάσσεται 
επίσης υπέρ της επιβολής αυστη
ρότατων κυρώσεων στις τράπε
ζες εάν κριθεί όπ αναλαμβάνουν 

«απαράδεκτους κινδύνους», ενώ «στα σκαριά» 
βρίσκονται και προτάσεις ρύθμισης των κερ
δοσκοπικών κεφαλαίων -κραπκών και μη- 
καθώς και γ ια  το ύφος των μισθών και των 
αποζημιώσεων των διευθυντικών στελεχών 
μεγάλων επιχειρήσεων.

Συμφωνία για

τον έλεγχο και την 

επιβολή ποινών 

στους διεθνείς οί

κους που αξιολογούν 

την πιστοληπτική 

ικανότητα χωρών και 

επιχειρήσεων.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ > Μεταξύ των βασικών συστάσε
ων είναι οι εξής:

1. Τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθε
σίας, ώστε οτ εποπττκές αρχές να μπορούν αν 
επιβάλλουν ποινές σε χρηματοοικονομικούς 
οργανισμούς που δεν μετρούν ορθά το ρίσκο 
των επενδύσεών τους.

2. Πρόταση για κοινή πλατφόρμα εκκαθά
ρισης προϊόντων που σχετίζονται με πιστωτικά 
παράγωγα (credit default swaps).

3. Συστάσεις για την καταβολή των αποζη
μιώσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα και 
προτάσεις για προλητιηκή εποπτεία της μισθο- 
λογικής πολιτικής των τραπεζών.

4. Μέτρα για διασφάλιση υπεύθυνων πρα
κτικών παροχής και λήψης δανείων.

5. Θέσπιση δια νόμου των προσπαθειών 
ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής επάρκειας των

J .M . B A R R O S O  
President o f the

European Commission

Μ.τοι
P resit 

Europe

»  Ο Ζ. Μπαρόζο πα
ραδέχθηκε όχι «η 
προώθηση των 
μεταρρυθμίσεων 
θα είναι δύσκο
λη», κάτι που φαί
νεται και από την 
επιστολή που 
έστειλε την Τρίτη 
ο Βρετανός 
υπουργός Οικονο
μικών Αλιστερ 
Ντάρλινγκ και 
στην οποία υπονο
ούσε ότι το Λονδί
νο δεν διατίθεται 
να αφήσει ένα πα
νευρωπαϊκό όργα
νο να υποσκελίσει 
τις εθνικές επο
πτικές αρχές.
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Πρόταση 
για μείωση ΦΠΑ
»  Πολύ κοντά σε μια συμφωνία για 
μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένους το
μείς «έντασης προσωπικού» βρίσκε
ται η Ε.Ε. Στη χθεσινή συνεδρίαση του 
Κορεπέρ (επιτροπή των μονίμων δι
πλωματικών αντιπροσώπων των χω- 
ρών-μελών) οι 27 κατέληξαν σε μια 
πρόταση που θα υποβάλουν στο 
ΕΟΟΕΙΝ της Τρίτης, η οποία επιτρέ
πει στις χώρες που το επιθυμούν να 
μειώσουν το ποσοστό του ΦΠΑ στα ε
στιατόρια, τα καφενεία, μπαρ κ.λπ., 
στις οικοδομικές εργασίες και τις α
νακαινίσεις κτιρίων καθώς και σε άλ
λους τομείς που απασχολούν πολλούς 
εργαζόμενους, όπως -μεταξύ άλλων- 
η κατασκευή και επιδιόρθωση υποδη
μάτων και δερμάτινων ειδών, τα κομ
μωτήρια, και το προσωπικό παροχής 
υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανά
γκες. Ο ισχύων σήμερα κατώτατος 
συντελεστής ΦΠΑ είναι 15% και η ε
πιβολή ακόμη πιο χαμηλού ποσοστού 
απαιτεί ομόφωνη απόφαση.

τραπεζών αλλά και της εποπτείας των μεθόδων 
μόχλευσης.

Ενώ η Επιτροπή Λαροζιέρ πρότεινε τη 
μεταρρύθμιση του εποπτικού πλαισίου για τις 
τράπεζες σε βάθος χρόνου, η Κομισιόν έκρινε 
ότι πρέπει να κινηθεί άμεσα. Στο πλαίσιο αυτό, 
έθεσε προς συζήτηση χρονοδιάγραμμα για η ς 
προτεινόμενες ρυθμίσεις που θα συζητηθεί σης 
προσεχείς Συνόδους Κορυφής των ηγετών 
των 27 χωρών-μελώντης ΕΕ (σε δύο εβδομά
δες από σήμερα και τον Ιούνιο), με στόχο τα 
μέτρα που τελικά εγκριθούν να τεθούν σε ισχύ 
έως το τέλος του έτους.

ΟΙΚΟΙ >> Χθες, εξάλλου, οι «27» κατέληξαν σε 
πολιηκή συμφωνία σε επίπεδο ΘοΓβρεί (επι
τροπή μονίμων διπλωματικών ανηπροσώπων 
των χωρών-μελών) για τον έλεγχο και την ε
πιβολή ποινών στους διεθνείς οίκους που αξι
ολογούν την πιστοληπηκή ικανότητα χωρών 
και επιχειρήσεων.

Για πρώτη φορά ένα ευρωπαϊκό «κολέγιο 
επιτηρητών» θα παρακολουθεί και θα ελέγχει 
η ς  αξιολογήσεις αυτών των οίκων και κάθε 
φορά που διαπιστώνει παραβάσεις τους θα έχει 
το δικαίωμα να τους επιβάλλει από χρημαηκές 
ποινές μέχρι και την αφαίρεση της άδειας 
λειτουργίας τους σης κοινοτικές χώρες. Και 
τούτο διότι έχουν εμφανισθεί πολλές φορές 
συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αυτών των 
οίκων και τωτ' τιχειρήσεων, τραπεζών κ.λπ. 
που υποτίθετ. .η ελέγχουν.

Χ Ρ Ο Ν Ο Δ ΙΑ Γ Ρ Α Μ Μ Α

01 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
Ο Νομοθετική ρύθμιση για 

υιοθέτηση προδιαγραφών 
για τα hedge funds και τα 
ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια (private equity).

Ο Νέα πρόταση για τις 
αποδοχές των στελεχών 
στον τραπεζικό τομέα, η 
οποία θα ακολουθηθεί από 
νομοθετική ρύθμιση (το 
φθινόπωρο) που θα 
επιτρέπει την επιβολή 
«κεφαλαιακών κυρώσεων» 
όπου η ακολουθούμενη 
μισθολογική πολιτική 
ενθαρρύνει την ανάληψη 
απαράδεκτων κινδύνων.

ΜΑΙΟΣ 2009
Ο Παρουσίαση του νέου 

πλαισίου εποπτείας του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, 
με τη σχετική νομοθετική 
ρύθμιση να θεσπίζεται το 
φθινόπωρο.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
Ο Λευκή Βίβλος της Κομισιόν 

για τα εργαλεία που θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την έγκαιρη πρόληψη/ 
αντιμετώπιση κρίσεων.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009
Ο Υιοθέτηση μέτρων για την 

ενίσχυση της προστασίας 
των καταθετών και των 
ασφαλισμένων καθώς και 
για την προώθηση του 
«υπεύθυνου» δανεισμού από 
τις τράπεζες.

Ο Επανεξέταση της οδηγίας 
περί χειραγώγησης των 
αγορών και προτάσεις για 
εναρμονισμένη ενίσχυση 
των κυρώσεων.
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X. Μπαρόζο: «Μη ρεαλιστική η ιδέα έκδοσης ενός τέτοιου ομολόγου»

«Παγώνει» το ευρω-ομόλογο
»  «Υπάρχει μια εξαιρε
τικά σαφής αντίθεση 
σ' αυτή την ιδέα από 

κάποια κράτη - μέλη», 

τόνισε ο κ. Μπαρόζο

Τη συνεισφορά της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής 
ενόφειτου Συμβουλίου 

Κορυφής της ΕΕ (19-20/3) και 
της συνόδου των Θ-20 (2/4) 
παρουσίασε, χθες, σε συνέ
ντευξη Τύπου, ο πρόεδρός της 
Μανουέλ Μπαρόζο. Αναφε- 
ρόμενος στην ιδέα έκδοσης 
ευρω-ομολόγων, ο πρόεδρος 
της Κομισιόν την χαρακτήρισε 
«ενδιαφέρουσα» αλλά «μη 
ρεαλιστική», καθώς, όπως ε
ξήγησε, «δεν υπάρχει καμία 
συναίνεση μεταξύ των χωρών 
της ευρωζώνης για κάτι τέ
τοιο». «Αντίθετα, υπάρχει μια 
εξαιρετικά σαφής αντίθεση σ 
αυτή την ιδέα από κάποια 
κράτη - μέλη», τόνισε ο κ. 
Μπαρόζο, και χαρακτήρισε 
«μηδενικές» τις πιθανότητες 
να υπάρξει αλλαγή θέσης.

Ο κ. Μπαρόζο επέμεινε 
ιδιαίτερα στην ανάγκη υιοθέ
τησης μέτρων για την καταπο
λέμηση της ανεργίας, προβλέ- 
ποντας ότι μέχρι τα τέλη του 
2009 οι άνεργοι στις κοινοτι
κές χώρες θα έχουν αυξηθεί 
κατά 3,5 εκατομμύρια άτομα, 
ενώ το ποσοστό της ανεργίας 
θα φθάσει στο 10% του ενερ
γού πληθυσμουτο 2010, ποσο
στό που έχει να δει η Κοινό
τητα από το 1990. Ήδη η Κο
μισιόν προχώρησε σε αύξηση 
των προκαταβολών κατά 1,8 
δισ. ευρώ από το Κοινωνικό 
Ταμείο για τη χρηματοδότηση 
δράσεων με στόχο την αποφυ
γή απολύσεων.

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ »0 επικεφα
λής της Επιτροπής στάθηκε 
ιδιαίτερα και στις κερδοσκο
πικές κινήσεις ξένων (εκτός 
Ένωσης) κέντρων εναντίον 
κάποιων κοινοτικών χωρών, 
εκτιμώντας ότι μέσω αυτών 
στοχευόταν η νομισματική 
σταθερότητα στην Ευρωζώνη. 
«Δεν είναι προς το συμφέρον 
κανενός κράτους - μέλους 
μας, είτε αυτό βρίσκεται εκτός 
είτε εντός της ζώνης το ευρώ, 
να διατυπώνονται αμφιβολίες 
σχετικές με τη σταθερότητα 
και την αξιοπιστία της Ευρω
ζώνης, διότι αν αυτές οι αμφι
βολίες δεν βρουν απάντηση 
από εμάς, όλοι μας θα βγούμε

ζημιωμένοι» δήλωσε ο κ. 
Μπαρόζο.

Η Κομισιόν, υποστήριξε ο 
κ. Μπαρόζο, εξετάζει όλες τις 
εναλλακτικές επιλογές για 
την αντιμετώπιση μιας οικο
νομικής και χρηματοπιστωτι

κής κρίσης σε κάποια ευρω
παϊκή χώρα και θα έχει στη 
διάθεσή της όλα τα αναγκαία 
μέσα δράσης αν ένα μέλος της 
Ευρωζώνης θιγεί από μια τέ
τοια κρίση. «Εξετάζουμε όλες 
τις εναλλακτικές επιλογές και

είμαι βέβαιος πως θα αντιμε
τωπίσουμε κάθε είδους δύσκο
λη κατάσταση», διαβεβαίωσε 
ο κ. Μπαρόζο.

«Αν υπάρξουν προβλήμα
τα μέσα στην Ευρωζώνη έχου
με τα μέσα να δράσουμε αλλά

δεν θέλω ν αρχίσω τις εικασί
ες για το πώς, πότε και ποια 
χώρα μέλος θα αντιμετωπίσει 
προβλήματα για τα οποία θα 
έχει ανάγκη τη παρέμβασή 
μας» πρόσθεσε ο κ. Μπαρόζο. 
Σε παρατήρηση δημοσιογρά

φου ότι δεν υπάρχει κανένας 
επίσημα θεσμοθετημένος μη
χανισμός επίδειξης αλληλεγ
γύης, ο κ. Μπαρόζο αποκάλυ
ψε όη προβλέπεται μηχανι
σμός βοήθειας, χωρίς όμως να 
τον αποκαλύψει.

e-PASS
όπως e-κονομία

Έχετε κάθε ίΐόγο να γίνετε σήμερα ουνδρομητήε ins Αττικήε Οδού:
• Δωρεάν η συσκευή e-PASS
• Έκπτωση από 13% έωδ και 33% oxis διεήεύσεκ oas σιην Αττική Οδό
• EukoAes και γρηγορεδ διεήεύσειε από ns ßinpiÖEs e-PASS 

στην Αττική Οδό και otous αυτοκινητόδρομοι^ «Mopeas» (Ε.Ο. 
Κορίνθου- Τριπόλεωε) και «Οήυμηία 06ös» (Ε.Ο. Efteuoivas - 
Κορίνθου - Πατρών)

• 228 σημεία για να γίνετε συνδρομητήδ: Στα Σημεία Εξυπηρέτηση$ 
Συνδρομητών οτην Αττική Οδό και στον Μορέα ή οτα καταστήματα 
των συνεργαζόμενων Τραπεζών Millennium bank, ASPIS BANK 
και GEN1KI Bank

• ΑπΒή και σύντομη διαδικασία εγγραφήδ

ΜΕΤΡΗΤΑ
EXPRESS
BONUS
FRIENDIY

1
2.70 €
2,35 €
2,706
5,896

10
27,006
23,506
27,006
27,04 6

20
54,006
47,00 6
54,00 6
50,54 6

81,006
70,506
81,006
74,046

34

Βρείτε to πρόγραμμα που oas συμφέρει
— Αριθμός  Μηνι αί ων Δι ελε ύσ εων -

91,806
79.906
81,006
82,04 6

35
94,506
82,25 6
81,006
84,046

40
108,006
94,00 6
81.006
94,046

50
135,006
117,506
94,506

114,046

162,00 6
141,006
121.506
131,046

JIWíLf.
152,756
135,006
139,54 6

186,30 6
162,156
145,80 6
146.34 6

70
189,00 6
164,506
148,506
148,04 6

216,006
188,00 6
175.50 6
165,046

90
243,006
211,506
202,506
182,046

100
270,006
235,006
229.50 6
199,046

ΑΤΤΙΚΗ ΟύΟΣ
Ανοίγει ópópous
Υηηρεσίεβ εξυπηρέτησπε AniKñs Οδού: AuiKés Διαδρομέβ Α.Ε. 
Πληροφορίεε στο τηλ.: 210 668 2222, στο www.aodos.gr και στα 
ενημερωτικά έντυπα σε óAous to u s  σταθμούε διοδίων tns A ttikós Οδού.

http://www.aodos.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Το Δημόσιο δανείστηκε χθες με την έκδοση ίων δεκαετών ομολόγων ποσό υψηλότερο 

των 5 δισ. ευρώ που αρχικά εκτιμούσε. Τελικά αντλήθηκε το ποσό των 7,5 δισ. ευρώ 
οδηγώντας στα 26 δισ. ευρώ τον δανεισμό από τις αρχές του έτους.

ΣΤΟ 6,13% ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Η υψηλή απόδοση έφερε 
πολλούς επενδυτές

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Το ποσό των 7,5 δισ. ευρώ 
δανείστηκε το δημόσιο με 
την έκδοση δεκαετών ομο

λόγων με υψηλό όμως κόστος, ι
στορικά υψηλό από την είσοδο της 
χώρας στην ΟΝΕ, αφού η απόδοση 
του νέου ομολόγου, διαμορφώθηκε 
στο 6,13%. Στα 11,75 δισ. ευρώ α- 
νήλθαν οι συνολικές προσφορές 
που υποβλήθηκαν από το απόγευμα 
της Τρίτης, που άνοιξε το βιβλίο 
προσφορών, έως το μεσημέρι της 
Τετάρτης που έκλεισε. Τελικά το 
Δημόσιο αποφάσισε να δανειστεί 
ποσό υψηλότερο των 5 δισ. ευρώ 
που αρχικά εκτιμούσε και άντλησε 
7,5 δισ. ευρώ οδηγώντας στα 26 δισ. 
ευρώ το δανεισμό από τις αρχές του 
έτους, ποσό που αντιστοιχεί στο 
59,5% του φετινού δημοσίου δανει
ακού προγράμματος.

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΟΡΟΙ»  Ο δανεισμός 
του Δημοσίου διενεργείταιμε όρους 
δυσμενείς καθώς οι αγορές επιβάλ
λουν στην Ε λλάδα υψηλότατο 
premium για να της δανείσουν τα 
κεφάλαια που αναζητεί, εξαιτίας 
της επιδείνωσης στα δημόσια οικο
νομικά της. Έτσι οι αποδόσεις που

αναγκάζεται να προσφέρει η χώρα 
για να προσελκύσει κεφάλαια είναι 
διπλάσιες εκείνων που δίνουν τα 
γερμανικά ομόλογα και σημαντικά 
υψηλότερες άλλων κρατικών τίτ
λων, όπως οι πορτογαλικοί. Ενδει
κτικό είναι ότι το επιτόκιο στα δε
καετή πορτογαλικά ομόλογα κινεί
ται στην περιοχή του 4,80%, κοντά 
στο 4,5% είναι το αντίστοιχο ισπα
νικό και το ιταλικό, ενώ το γαλλικό 
βρίσκεται στην περιοχή του 4,2%.

Η επιδείνωση στο κόστος του 
δημόσιου δανεισμού έχει ενταθεί τους 
τελευταίους μήνες: Στις δύο προη
γούμενες δημοπρασίες του Οκτωβρί
ου και του Αυγούστου του 2008 το

μέσο σταθμικό επιτόκιο κινούνταν 
στην περιοχή του 4,75% - 4,84%.

Στην παρούσα φάση βέβαια 
πρωταρχικός στόχος ήταν η άντλη
ση των απαραίτητων κεφαλαίων, 
έστω και με υψηλό κόστος, που ε- 
κτιμάται πως δίνει με τη σειρά της 
το μήνυμα ότι οι αγορές δεν έχουν 
γυρίσει την πλάτη στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 
55% της έκδοσης κατέληξε σε ελ
ληνικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια 
και το υπόλοιπο 45% σε ξένους ε
πενδυτές μεταξύ των οποίων επεν
δυτές από την Ασία και τις Σκανδι
ναβικές χώρες. Το 40%της έκδοσης 
κατέληξε σε τράπεζες, με μεγάλο
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Ικανοποίηση
»«Υπερβολικά ευχαριστη

μένος» από την έκδοση δή
λωσε χθες ο επικεφαλής 
του ΟΔΔΗΧ κ. Σπ. Παπανι- 
κολάου μιλώντας στο 
Reuters επισημαίνοντας 
πως έδειξε ότι η Ελλάδα 
δεν έχει πρόβλημα να α
ντλήσει κεφάλαια από τις 
αγορές. Δήλωσε βέβαια 
πως δεν είναι ευχαριστη
μένος από την τιμή που 
πρέπει να πληρώνει η χώ
ρα, χαρακτήρισε αδικαιολό
γητο το αυξημένο premium 
που καταβάλλει το Δημό
σιο ενώ εκτίμησε πως τα 
spread θα συρρικνωθούν 
τις επόμενες εβδομάδες. 
Δήλωσε επίσης πως δεν α
ναμένει περαιτέρω υπο- 
βάθμιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας της χώρας, κα
θώς και ότι θα εξεταστεί 
έκδοση πιο μακροχρόνιων 
ομολόγων εάν υπάρξει ε
πενδυτικό ενδιαφέρον.
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Η κυβέρνηση προειδοποιεί νομαρχίες, νοσοκομεία και Ταμεία

Κυρώοεις αν δεν περιοριστούν

0 Γ. Παπαθανασίου

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Με κυρώσεις απειλεί τις 
δ ιο ικήσεις νομαρχιώ ν, 
νοσοκομείων και ασφα

λιστικών ταμείων, η κυβέρνηση σε 
περίπτωση που δεν θα μπορέσουν 
να υλοποιήσουν τον νόμο για τον 
περιορισμό των δαπανών.

Ο σχετικός νόμος έχει πάντως 
παρουσιάσει σημαντική καθυστέ
ρηση στην υλοποίησή του και φαί
νεται ότι τελικά η Κομισιόν «έσυρε» 
την κυβέρνηση στην επίσπευση των 
σχετικών διαδικασιών.

Μάλιστα η κυβέρνηση σκοπεύ

ει, όπως τουλάχιστον αναφέρεται 
στη σχετική ανακοίνωση, πως θα 
φτάσει ακόμη και στη διακοπή της 
κρατικής χρηματοδότησης αν δεν 
συντάξουν προϋπολογισμούς.

Ωστόσο μάλλον είναι δύσκολο 
να υπάρξει αποτέλεσμα μέσα στο 
έτος, αφού έχει χαθεί πολύτιμος 
χρόνος και οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, τα Νοσοκομεία και 
οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφά
λισης θα παρουσιάσουν προϋπολο
γισμούς για το 2010.

Σε διαφορετική περίπτωση το 
οικονομικό επιτελείο στο πνεύμα 
των επικοινω νιακού χαρακτήρα

εξαγγελιών του πρωθυπουργού κ. 
Κώστα Καραμανλή για ενίσχυση 
της διαφάνειας στις δημόσιες δα
πάνες δηλώνει αποφασισμένο να 
επιβάλει κυρώσεις που θα φθάνουν 
μέχρι και στην απομάκρυνση των 
διοικήσεων των φορέων.

ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ »  Πιο αναλυτι
κά χθες για πρώτη φορά συνεδρία
σε η Διυπουργική Επιτροπή Φορέ
ων Γ ενικής Κυβέρνησης παρ’ ότι ο 
σχετικός νόμος έχει ψηφισθεί από 
τον Σεπτέμβριο του 2008.

Σε αυτήν συμμετείχαν οι υπουρ
γοί Οικονομίας κ. Γ. Παπαθανασί-

μερίδιο στις ελληνικές, περίπου 1 
δισ. ευρώ στο Ταχυδρομικό Ταμι
ευτήριο και άλλο 1 δισ. ευρώ ο όμι
λος της Εθνικής Τράπεζας, το 18% 
σε ασφαλιστικά ταμεία, το 14% σε 
διαχειριστές κεφαλαίων, το 6,5% 
σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και 
το 5% σε κεντρικές τράπεζες.

ΑΠΟΔΟΣΗ Από τα όσα ανακοί
νωσε ο ΟΔΔΗΧ προκύπτει ότι το 
νέο ομόλογο, σταθερού επιτοκίου 
6%, αποφέρει απόδοση 6,13%. Η 
τιμή ορίστηκε στις 98,929 μονάδες 
και η έκδοση λήγει στις 14 Ιουλίου 
2019. Το νέο ομόλογο, σταθερού 
επιτοκίου 6%, θα διατεθεί σε φυσι
κά πρόσωπα, ιδιώτες αποταμιευτές 
που θα μπορούν να προμηθευτούν 
το ομόλογο με αφορολόγητη από
δοση, υπό τις προϋποθέσεις ότι:.

Οι τίτλοι θα διακρατηθούν μέχρι 
τη λήξη τους. Θα αποκτηθούν από 
την ημερομηνία έκδοσης (συμπερι- 
λαμβανομένης) μέχρι και πέντε ερ
γάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή από 
την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 μέχρι 
και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009.

Τα ποσά μπορούν να είναι απε
ριόριστα, στην τιμή που καθορίζουν 
οι τράπεζες και οι χρηματιστηρια
κές εταιρείες.
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δαπάνες
ου, Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπου- 
λος, Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας κ. Φ. Πετραλιά, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. 
Δ. Αβραμόπουλος καθώς και ο υ
φυπουργός Ο ικονομικώ ν κ. Ν. 
Λέγκας.

Οπως έγινε γνωστό μετά την 
ολοκλήρωση της συνεδρίασης θα 
δοθούν εντολές, ώστε ο κάθε οργα
νισμός να καταρτίσει επιχειρησια
κό σχέδιο, να συντάξει ισολογισμό, 
απολογισμό με βάση συγκεκριμένο 
υπόδειγμα και να ολοκληρώσει την 
εισαγωγή διπλογραφικού συστή
ματος.


