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Εε εσνιστρεφή noptiaiocMn 
viró χρηματιστήριο pc αρνητικούς 
πρωταγωνιστές τις ιραηεΟκίς 
μετοχές σννίχκχ κοι χθες.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε νέο 
χαμηλό έξι ετών (2/4/2003) στις 
1.507.39 ρονόδες κοταγράφοντος 
απώλειες ·0̂ 4ώ, U .  j«

ΔΕΙΚΤΕΣ Dow Jones* Nasdaq* Nikkei FTSE100 Dax CAC 40
ITM WON ^

t r #

Κλείσιμο 6 .908 ,57 1.356 ,99 7 ,290 ,96 5 .645 ,87 3 .890 ,94 2 .675 ,68

Μηαβολή f  2 ,7 !% + 2 ,72% + 0,85% +3,81% + 5 ,42% + 4 ,7 4%

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Σήμερα η απόφαση 
για ία  ευρωεηιτόκια

Το γόνυ στις αγορές 
ηρόκειτοι να ρίξει 
σήμερα ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας 
Ζαν κλοντ Τρισέ. 
προχωρώντας σε 
νέο μείωση των επι
τοκίων του ευρώ. Οι 
περισσότεροι αναλυ
τές εκτιμούν ότι η 
ΕΚΤ θα μειώσει τα ε

πιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης, στο 1.5%. ποσοστό 
που οοοτελεί ιστορικό χαμηλό στη δεκαετή ιστορία 
της. περιορισμένη, ωστόσο, ηροβλέηποι η στηίΕΐ- 
σψορό της νέος μείωσης του κόστους δανεισμού 
στο οικονομικό κλίμα, κοθώς π ΕΚΤ ανομένεται νο 
ανακοινώσει επίσης χαμηλότερες προβλέψεις γιο 
την ανάπτυξη της Ευρωζώνης.

Ζοφερό το οικονομικό 
κλίμα στην Ελλάδα
•Μαρα δυσοίωνο είναι τα τελευταίο στοιχεία που 
οηοτυπώνοντοι στην έρευνα οικονομικής συγκύ
ριος του ΙΟΒΕ γιο την εξέλιξη του επενδυτικού κλί
ματος στη χώρο μος. Συνολικό ο δείκτης στην Ελλά
δα υποχώρησε τον Φεβρουάριο κατά 82 μονάδες 
σε σχέση με τον Ιανουάριο. Στο νοδιρ και ο αχαϊ
κός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ενώ η 
μεγαλύτερη απαισιοδοξία κοταγρόψετοι στις προ
βλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας, υποδηλώνο
ντας έτσι τον έντονο φόβο των καταναλωτών γιο τις 
συνέπειες της κρίσης σε θέσεις εργοσίος. Ιελ. 27

«Ο ΟΑΕΔ είναι... δεινόσαυρος»
Εντονα εηικρπικός ήταν ο αρμόδιος κοινοτικός ο 
ξωματούχος γιο θέματα οηοσχόλησης στην Ελλά
δα. Τζ. κίντζελε. γιο τον ΟΑΕΔ. Το υψηλόβοθμο 
στέλεχος της Ευρωηοίκής Εηπροηής ηορομοίοοε 
το κρατικό μονοπώλιο των υπηρεσιών οποσχόλη· 
σης στην Ελλά δα με ένα δεινόσαυρο. Σελ. 29

* OTE. Η υπουργική απόφοση εκχώρησης του 4% 
των μετοχών OTE κυριότητας Δημοσίου στο ΙΚΑ α
νοίγει τον δρόμο γιο την αποχώρηση 630 εργοζο- 
μένων του Οργανισμού μέοω του προγράμματος ε
θελούσιος εξόδου του 2005. Σελ. 26

• credit Agricole, ζημίες 309 εκοτ. ευρώ ένα
ντι ηροβλεηομένων 19 εκοτ. ευρώ ανακοίνωσε η 
Crédit Agricole γιο το τέταρτο τρίμηνο του 2008. 
Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών της προέρχεται 
οπό την Εμπορική Τράπεζα, όπου η γαλλική τρά
πεζα ελέγχει το 72.56% του μετοχικού κεφαλαίου 
οπό το 2006. Σελ. 31

»̂ Ανεργία. Εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν 
στην ουρά σε ένα κέντρο ευρέσεως εργοσίος στο 
Μα»μι. Σύμφωνο με επίσημα στοιχείο τον Φεβρου
άριο χάθηκαν 697.000 θέσεις εργοσίος στον ιδιωτι
κό τομέο. Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες 
κρίσεις, στις ορχές της δεκοετίος κοι στις ορχές της 
προηγούμενης δεκοετίος. χάνονται πολύ περισσό
τερες θέσεις εργοσίος μετοξύ των οηοσχολουμε 
νων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, παρά μεταξύ 
των οηοψοίτων πανεπιστημίου. Σελ. 36

• ΗΠΑ. Ενός στους πέντε Αμερικανούς ιδιοκτή
τες κατοικιών με στεγοστικό δάνειο σε εκκρεμό 
into οφείλει περισσότερο on' όσο οξίζει το σπίτι 
του. εξοιιίος της ραγδαίος και συνεχιζόμενης πτώ
σης των ημών των κατοικιών. Οπως αποκαλύπτει 
έρευνο της First American Corelogic, σε δεινή θέ
ση έχουν ηεριέλθει περισσότεροι οπό 8.3 εκοτ. 
δανειολήπτες. Σελ. 31

• Ανατολική Ευρώπη. Με KOMI ανακοίνωση 
/Ος. πέντε κεντρικές τράπεζες της Τσεχίας της 
%ϋλωνίας της Σλοβακίας της Βουλγορίος και της
Ρουμανίας υπερασπίζονται το τραπεζικό τους σύ
στημα, εηισημοίνοντος ότι οι εκθέσεις γιο την προ
βληματική κατάσταση των τροηεζών τους είνοι α- 
πλουστευτικές και ηοραηλονητικές. Σελ. 31

LINKS
www. kathimerini. er/Links
• θέμα Δύσκολοι καιροί γιο τους πρίγκιπες της 
αυιοκΜηοβιομηχονίος
• Download ! ΙΟΒΕ: Δελτίο Οικονομικής Συγκύ
ριος Φεβρουάριου
. Download 2. Alpha Bank: Τουρισμός κοι ναυτι
λία θα έχουν δύσκολη χρονιά

«Κραχ» στο επικουρικό Ταμείο της Γενικής
Στα χέρια της Société Generale η διάσωση, δήλωσε η υπουργός Απασχόλησης κ. Πετραλιά
Καχέρρενσε τα Ταμείο επικουρική; 
σύνταξη; και εφάπαξ τη; Γενική; 
τράπεζα; που ελέγχεται από τη 
Société Generale. Μπορεί η αρμόδια 
υπουργό; Απασχόληση; και Κοι
νωνική; Προστασία;, κ. Φ. Π. Πε- 
τραλιά να δήλωσε χθε; ότι «η τρά
πεζα είναι υποχρεωμένη νο δώσει 
τη συνεισφορά ins» αλλά μέχρι νο 
γίνει (εάν τελικώ; γίνει) αυτό, οι 
1.056 συνταξιούχοι του Ταμείου 
Αλληλοβοήθεια; Προσωπικού Γε
νική; θα παραμένουν απλήρωτος ε
νώ αμφίβολη παραμένει η κατά

σταση και με τη χορήγηση των ε
φάπαξ σε 1.500 ασιράλισμένου5. 
ΧΟε;. σε συνέντευξη Τύπου, ο πρό
εδρο; του Ταμείου τη; ftviiaïs κ. Φ. 
Taupiïs. καθώ; κοι οι εχπροσωποι 
των Συλλόγων εργαζομένων και 
συνταξιούχων, απέδωσαν την κύρια 
ευθύνη για το αδιέξοδο στην άρ
νηση τη; Τράπεζα; να ανολάβει την 
υποχρέωση που προκύπτει για τη 
•σωτήρια» ένταξη του ΤΟμεΙου στο 
ETAT (μόνο ο» προ; την καταβολή 
συντάξεων otous παλαιού; ασφα
λισμένου;. αφού γτο του; νέου; έ-

τσι ή αλλιώ; ισχύει σύστημα 1ΚΑ- 
ΕΓΕΑΜ). Η τράπεζα αρνείται να κα
ταβάλει το ποσά, οφήνοντα; να εν
νοηθεί ότι δεν μπορεί να ανολάβει 
ευθύνη για ένα Ταμείο που έχασε 
στο ΧΑ  τα αποθεματικά του.

Ωστόσο η συγκεκριμένη στάση 
του γαλλικού ομίλου δεν αποκλείε
ται να αποτελεί και μία μορφή πίε- 
ση5 για τη μείωση τι» δαπάνη; που 
υποχρεούται να καλύψει. Ταυτο- 
χρόνω; προβλήματα υπάρχουν και 
στο Ταμείο επικουρική; σύνταξη* 
τη; Εθνική; Τράπεζα;. Σελ. 29

Δεύτερο πακέτο στήριξης από την Κίνα

Νέο πακέτο στήριξικ ιης κινεζικής οικονομίος πρόκειται να εξσγγι ιλίι σήμερα, ο πραΛυηουργος Γουέν Τζιομηάο. ηυρο 
δοτώντος ελπίδες εξόδου οπό την κρίση για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Η είδηοη ηροκάλεσε ράλι στο διε
θνή χρηματιστήριο, όπου το κέρδη στην Ευρώπη ξεπέροοαν το 4% κο> στις ΗΠΑ ιο 3%. Την αισιοδοξία τροφοδότησαν ηε 
ροπέρω το χθεσινό στοιχεία, βόσει ιιμ οηοκυν η μεταποιητική δραοτηριοιηιο της κινος ε νισχυθηκε και πάλι ιον Φεβρουο- 
ριο. θετικό στις αγορές συνέβαλε η πολιτική συμφυΜΟ στις ΗΠΑ στο θέρο της στήριξης ιων δανειοληπτών. Σελ. 36

Το Δημόσιο 
δανείστηκε
7,5 δια με 
κόστος ρεκόρ
Στο 6,13% το επιτόκιο του ΙΟετσύς 
ομολόγου - Διπλάσιο τον γερμανικού

Χρυσοπληρωμένα είναι τα 7.5 
δισ. ευρώ που δανείστηκε το Δη
μόσιο μέσω τη; κοινοπρακτική; 
έκδοση; ΙΟετών ομολόγων. Το 
ελληνικό κρότο; κατέβαλε το υ
ψηλότερο επιτόκιο των τελευ
ταίων χρόνων και το δεύτερο με
γαλύτερο σε ολόκληρη την Ευ
ρωζώνη. Η απόδοση που χρειά
στηκε να δώσει ο Οργανισμό; 
Διαχείριση; Δημοσίου Χρέοι» 
(ΟΔΔΗΧ) στου; εηενδυτέ; έ
φτασε στο 6.13% και είναι με
γαλύτερη κατά 265 μονάδε; βά
ση; από το μέσο κόοτο; δανει
σμού τη; Ευρωζώνη; στου; 10ε- 
τε» τίτλου; και διπλάσιο από το 
αντίσιοαο γερμανικό ομόλο
γο. Η Ελλάδα δίνει πλέον τη δεύ-

τερη μεγαλύτερη απόδοση για 
του; lOnris τίτλου; τη;, μετά το 
7,50% τη; Μόλταδ. Απογοητευ
μένο; ο ετηκεφαλή; του ΟΔΔΗΧ. 
κ. Σπ. Παπανιχολόου. δήλωσε 
χθε; ότι «δεν είμαστε ευχαρι
στημένοι με την τιμή που πλη
ρώνουμε. αλλά αυτό είναι α
ντανάκλαση των συνθηκών 
στην αγορά». Από τα 7.5 δισ. ευ
ρώ. το 40% πήγε οε ελληντχέ; 
και ξένε; τράπεζέ;. το 18% σε ελ
ληνικά και ξένα ασφαλιστικά Τα
μεία. το 7% σε εγχώριε; και ξέ
νε; ασφαλιστικέ; craipcics. το 
5% σε κεντρικέ; τράπεζε; του ε
ξωτερικού. ενώ η Τράπεζα τη; 
Ελλάδο; δεν συμμετείχε στη 
διαδικασία. Σελ. 26

Παράπλευρες απώλειες 
1,5 δισ. από τον τουρισμό
Εως 1.5 δισ. ευρώ θα χάσουν ψέκ

Μειώθηκαν στα 652 εκατ. 
ία κέρδη της Eurobank

οι προμηθευτέ; των ξενοδοχείων 4 
και 5 αστέρων εξαιτία; ms πτώση; 
του τουρισμού. Τη δυσοίωνη εκτί
μηση προβλέπει μελέτη τη; GBR 
Consulting, που δημοσιοποιήθηκε 
χθε; σε συνέδριο τη; Expro Λ.Ε Τη 
μεγαλύτερη πτώση σε τζίρο θα υ-

ποστεί ο κλάδο; των τροφίμων. Σύμ
φωνα με το απαισιόδοξο σενάριο η 
πτώση των κρατήσεων θα υποσιεί 
καθίζηση 15%. Στο συνέδριο ανα
κοινώθηκε ότι τα προγράμματα 
τουρισμού τη; Εργατική Εστία; θα 
αυξηθούν σε 700.000 από 400.000 
που ήταν το 2008. Σελ. 27

Το σημάδια ms διεθνού; κρίστ» α- 
ποτυηώθηκαν στα αποτελέσματα 
τη; Eurobank EFG. Τα καθαρά 
κέρδη του ομίλου για τη χρήση 
του 2008 ανήλθαν στα 652 εκατ. 
ευρώ, σημειώνοντα; πτώση 20% 
σε σχέση με το προηγούμενο έτο& 
Ο όμιλο;, ανηδρώντα; στο νέα δυ

σμενή δεδομένα, προχώρησε στη 
διενέργεια πρόσθετων προβλέ
ψεων ύψου; 240 εκατ. ευρώ που 
επιβάρυναν την κερδοφορία 
τέταρτου τριμήνου. Το oúv p̂r 
των προβλέψεων για το 2008 α
νήλθε σε 886 εκατ. ευρώ έναντι 
401 εκατ. ευρώ το 2007. Σ(Α. 28

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ . ΑΝΑΛΥΣΗ από ΙΠ ΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ

Οι ελπίδες από την Κίνα πυροδότησαν αγοραστική έξαρση στη Δύση
Κμ ξοφνικό την ώρα που η θύελλα στα χρη
ματιστήρια τη; Δύση; και στα νομίσματα των 
αναδυόμενων οικονομιών και των κερδο
σκοπικών τοποθετήσεων δεν άφηνε τίποτε 
όρθιο, οι εηενδυτέ; ανακάλυψαν την Κίνα 
Οι φήμε; ότι στο συνέδριο του Κ-Κ-ΚΙνα;, 
οι εργασίε; του οποίου ξεκινούν αύριο Πα
ρασκευή. θα ανακοινωθεί το δεύτερο πακέ
το αναπτυξιακών μέτρων, ήταν αρκετέ; για 
να προκαλέσουν αγοροσηχό πυρετό μετοχών 
ανό τον κόσμο, καθώ; και εμπορευμάτων. Ο 
σύνθετο; δείκτη; των μετοχών του χρημα
τιστηρίου τη; Σαγκάη; εκτινάχθηκε άνω του 
6%. Ευτυχώ; για τη Δύση. Τα κερδοσκοπικά 
κεφάλαια και τα πετροδολάρια έοπευσαν χθα 
ν’ ανοίξουν θέσει;, ωθώντα; τι; τιμε» των ε
μπορευμάτων και των μετοχών οε θεαματι
κή ανάκαμψη από το χάο; των προηγούμε
νων ημερών.

Παράλληλα, το μείγμα κρατικού ελέγχου, 
αναπτυξιακή; οικονομία; και μυστικότητα; 
προσελκύει. όντω$. πολλοί», που επενδύουν 
σ’ αυτά τη σωτηρία του ευάλωτου τραπεζικού 
συστήματο; τη; Αμερική; και τη; Ευρώπη;.

Ηδη η κυβέρνηση του Πεκίνου ανακοίνωσε

Τα κερδοσκοπικά κεφάλαια 
και τα πετροδολάρια 
έοπευσαν χθες να ανοίξουν 
θέσεις, ωθώντας τις τιμές 
των εηορευμάτων και 
των μετοχών σε θεαματική 
ανάκαμψη.

μέτρα για τη στήρΛι του χρηματιστηρίου τη; 
Σαγκάη;. Πρόκειται γτα τη σημαντικότερη πα
ρέμβαση του Πεκίνου στην 18ετή ιστορία ms 
σύγχρονη; κινεζική; χρηματιστηριακή; α
γορά; κοι στήριξη; του τραπεζικού συστή
ματο;. Προβλέππαι. κυρκ». η αγορά από τη 
Central Hu(jin. που είναι ένα; από του; βρα
χίονα του κρατικού επενδυτικού κεφαλαίου 
τη* Κίνα*, τόσο των μετοχών των τριών κρα
τικών τραπεζών για τη στήριξή του; όσο και 
Ολλων επιχειρήσεων που είναι εισηγμένε; στα 
Χρηματιστήρια *ns Σαγκάη; και του Σέντζεν.

Το χρηματιστήριο ms Σαγκάη; έχασε το 
65% τη; αξία; του το 2008. Τον Οκτώβριο του 
2007 το σύνολο ins κεφαλαιοποίηση; των κι
νεζικών εταιρειών στο χρηματιστήριο ms Σα· 
yxóns είχε υπερβεί γτα πρώτη φορά το ΛΕΠ 
ms χώρα;, όταν ο δείκτη; είχε εκτιναχθεί στα 
επίπεδα ρεκόρ των 6.092.06 μονάδων. Τα κι
νέζικα MME είχαν ερμηνεύσει τότε την ι· 
λιγγιώδη άνοδο ω; ένδειξη μετάβαση; σε έ
να προωθημένο στάδιο του καπιταλισμού!I!

Οι αναλύσει; tous είχαν επικεντρωθεί 
στην άποψη Οτι η μεγάλη άξια των κινεζικών 
μετοχών απορρέει από το γεγονό; άτι οι κι
νεζικέ; εταιρείε; εξελίσσονται ταχέα» ση* με
γαλύτερε; του κόσμου. Είναι ενδεικτικό άτι 
από tu έξι μεγαλύτερα εταιρείε; του κόσμου 
με κριτήριο τη χρηματιστηριακή του; αξία, 
οι τρει; τότε ήταν κινεζικέ;

Ηδη η οικονομία ms Κίνα;, αφού ξεπέρα· 
σε τη Βρετανία και τη Γαλλία μόλι* πριν α
πό 4 χρόνια, πέτυχε με την εντυπωσιακή ε
τήσια ανάπτυξη ms το 2007 που εκτινάχθηκε 
στο 13% να κατακτήσει την τρίτη θέση πα
γκόσμια» μετά τι; ΗΠΑ και την Ιαπωνία υ
ποσκελίζονται αυτήν τη; Γερμανία;. Και τώ-

ρα φιλοδοξεί σε συντομότερο χρόνο να α
ντικαταστήσει την Αμερική στον ρόλο τη; πα
γκόσμια; οικονομική; υπερδύναμη; του πλα
νήτη. Πρόκειται για μία εξέλιξη που υπο
γραμμίζει τη ραγδαία» αυξανόμενη σημασία, 
τόσο πολιτική όσο και οικονομική, που απο
κτά η οσκτηχή χώρα Μάλιστα εάν η Κίνα συ
νεχίσει να έχει τον ίδιο μέοο ρυθμό ανάπτυξη; 
που είχε τα τελευταία 20 χρόνια κι έάν οι ΗΠΑ 
πράξουν το Ιδιο, τότε οε 20 χρόνια η ο ¿η- 
κή χώρα θα έχει ξεπεράσει την ΑμεριέΜίαι 
θα είναι εκείνη η ισχυρότερη οικονομία 
στον κόσμο.

Η οικονομία τη; Κίνα; είναι μεγαλύτερη κα
τά 70 Φορέ; από το 1978, τότε που η κυβέρ
νηση εγχατέλειψε τη σκληροπυρηνική κομ
μουνιστική γραμμή και υιοθέτησε κάηοιε; πο
λιτικέ; ελεύθερη; αγορά«, ενώ έχει ξεπερά- 
σει και την Ιαπωνία ω; ο μεγαλύτερο; αγο
ραστή; αμερικανικών κρατικών ομολόγων έ- 
χοντα; στην κατοχή τηι αμερικανικά χρεό
γραφα αξία; 652.9 δισ. δολαρίων Βόσει τω
ρινών οικονομικών στοιχείων, η Κίνα συνει
σφέρει περισσότερο απ' οποιαδήποτε άλλη 
χώρα στην παγκόσμια ανάπτυξη·
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Ξεπέρασε το 6% το επιτόκιο που κατέβαλε 
το Δημόσιο για τα 7,5 δισ. ευρώ
Το 54% των ΙΟετών τίτλων κατευθύνθηκε οε ελληνικά χαρτοφνλάκια, ενώ το 46% σε ξένους

ΕϊέΛηξη απόδοσης Το δανειακό πρόγραμμα από τις αρκές tou έτους 
ΙΟετών ελλ. ομολόγων π“°ά · » " » ♦  _________ ___
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Τι πληρώνει κάθε χώρο γιο το ΙΟετπ ομόλογα
Απύδοοη ΙΟετών ομολόγων

7.50%

ΤουΙΟΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

..σταβάλλοντος to  υψηλότερο ε
πιτόκιο των τελενιαίων χρόνων 
και το όεντερο μεγαλύτερο σε ο
λόκληρη την Ευρωζώνη, δανεί
στηκε χθε» το Δημόσιο 7.5 δισ ευ
ρώ. με οω κοινσηρακτυσί» έκδοση» 
ΙΟετών ομολόγων Η απόδοση 
που χρειάστηκε να δώσει ο Οργα 
νισμο» Διαχείριση» Δημοσίου 
Χρέου» (ΟΔΔΗΧ) <ττου$ επενδυτέ». 
έφτασι στο 6.13% και είναι με
γαλύτερη κατά 265 μονοί* » βάση»

Από την ερχόμενη 
εβδομάδα, θο μπορεί 
και το ευρύ 
επενδυτικό κοινό 
να προμηθευτεί 
.ους τίτλους.

από το μέσο κοστο* δανεισμού τη» 
Ευρωζώνη» στου» 1 ΟετεΙ» τίτ
λου» και κατά 301.6 μονόδε» από 
το αντίστοιχο γερμανικό ομόλογο 

Μαλιστα. ο επικεφαλή» του 
ΟΔΔΗΧ κ. Σπ Παπανικολάου. δό
λωσε χθε» ότι «δεν είμαστε ευ
χαριστημένοι με την τιμή που πλη
ρώνουμε. αλλά αυτό είναι αντα
νάκλαση των συνθηκών στην α
γορά* και οτι περιμένει τα spread» 
να μειωθούν στι» επόμενε» εβδο- 
μαδε» καθω» είναι οδικαιολόγητη 
η διεύρυνσή tous. Γενικότερα ό
μως -μιλώντα» στο Reuter»- α
νέφερε ότι είναι «υπερβολικά ευ-

χαρκηημένο»· από την έκδοση 
και τη ζήτηση που υπήρξε Συ
νολικά οι προσφορές ξεπέρασαν 
τα 11,7 δισ ευρώ, ενώ τα μεγα
λύτερα πακέτα -περίπου 1 δισ ευ
ρώ έκαστο- πήραν το Ταχυδρο
μικό Ταμιευτήριο (ΓΓ) και η Εθνι
κή Τράπεζα

Το 54% των ΙΟετών τίτλων του 
Δημοσίου κατευθύνθηκε σε ελ
ληνικά χαρτοφυλάκια, ενώ το υ
πόλοιπο 46% σε «vous επενδυτέ» 
Από τα 7.5 δισ ευρώ, το 40% πή
γε οε ελληνικέ» και ξένε» τράπε
ζε». το 18% σε ελληνικά και «να  
ασφαλιστικό ταμεία, το 7% σε εγ
χώριε» και ζένε» ασφαλιστικέ» ε
ταιρείες. το 5% σε κεντρικέ» τρά
πεζες του εξωτερικού, ενώ η Τρά
πεζα in s  Ελλάδος δεν συμμετείχε 
στη διαδικασία Να σημειωθεί ό
τι από την ερχόμενη εβδομάδά θα 
μπορεί και το ευρύ επενδυτικό κοι
νό να προμηθευτεί tous τίτλου» 
αυτού»

Παντω$. πρέπει να ετησημανθεί 
ότι 40% που πήραν ο ι ελληνικέ» 
και ξένε» τράπεζε». μεταφράζεται 
σε 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 
2 δισ. ευρώ αγόρασαν Εθνική 
και ΤΓ Ομω». όπωΐ υποστήριζαν 
χθε» στελέχη του οικονομικού ε
πιτελείου. τα ελληνικά ομόλογα 
βρήχαν ανταπόκριση σε όλε» tis 
αγορέ». καθώΐ εκτό» από tis χώ
ρε» in s  Ευρωζώνη», tous ελληνι
κού» τίτλουί αγόρασαν κεντρικέ» 
τράπεζε» και επενδυτέ» τη» Αμε
ρική», Tns Aoias και των σκανδι
ναβικών χωρών.

Ολα αυτά, βέβαια δεν αλλάζουν 
το γεγονόΐ ότι το Δημόσιο κλή
θηκε να πληρώσει πολύ ακριβά τα

δανεικά του. Το επιτόκιο στην 
προηγούμενη έκδοση ΙΟετών ο
μολόγων. που έγινε στι» 21 Οκτω
βρίου 2008. είχε διαμορφωθεί 
στο· 4.86%. ενώ μεταξύ των χωρών 
Tns Ευρωζώνη», η Ελλάδα δίνει 
πλέον την δεύτερη μεγαλύτερη ο- 
ποδοση για του» ΙΟετεί» τίτλου» 
τη», μετά το 7.50% Tns Μάλταΐ.

Στι» πρώτε» 63 ημέρε» του» 
2009. η Ελλάδα έχει αντλήσει 
σχεδόν 26 δισ. ευρώ. Δεδομένη» 
tns εκτίμηση» του κ. Παπανικο-

λάου όπ φέτος 6ο χρειαστεί να δα
νειστεί το Δημόσιο 44 δισ. ευρώ, 
έω» τώρα έχει καλυφθεί το 59% 
των δανειακών αναγκών του 
2009. Ωστόσο, υπάρχουν και ε
κτιμήσει». που ανεβάζουν το ύψο» 
του φετινού δανειακού προγράμ- 
ματοί σε επίπεδα υψηλότερα των 
50 δισ. ευρώ.

Στόχος του ΟΔΔΗΧ είναι στο 
πρώτο εξάμηνο να έχει αντλήσει 
από τι» αγορέ» περίπου το 70% με 
80% των δανεικών του 2009. ενώ

στΐ5 επόμενε» κινήσει» συμπερι
λαμβάνετε η έκδοση εντόκων 
γραμματίων, χαθώ» και η επα- 
νέκδοση των ϊετώ ν . δετών και 
ΙΟετών ομολόγων που εκ δόθηκαν 
φέτο». Πάντω». ο  κ. Παπανικολά- 
ου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο 
το Δημόσιο να εχδώσει μεγαλύ
τερη» των 10 ετών διάρκεια» ο
μόλογα. αν το ζητήσει η αγορά, ε
νώ υποστήριξε ότι δεν «βλέπει» πε
ραιτέρω υποβάθμιση τη» πιστο- 
ληπτιχή» ικανότητα» τ η ί χώρα».

Απαισιόδοξο σενάριο για πλήγμα 1,5 δισ. 
στον τζίρο των τουριστικών επιχειρήσεων
TOU ΙΤΑΘΗ ΚΟΥΙΟΥΝΗ

Η συρρίκνωση τ ων οικονομικών 
μεγεθών του κλάδου των προμη
θευτών θα κυμανθεί από 505 εκατ. 
ευρώ έως 1.55 δισ. ευρώ ω» επί
πτωση από τη κάμψη Tns δρα
στηριότητα» των ξενοδοχείων 4 
και 5 αστέρων, λόγω τη» οικονο
μική» κρίση», τη φετινή χρονιά. 
Αυτό προκύπτει σύμφωνα με με
λέτη τη» GBR Consulting, που πα
ρουσιάστηκε χθε» στο συνέδριο 
που πραγματοποίησε η Expro 
Α-Ε. με θέμα «Ο κλάδο» των προ
μηθευτών αντιμέτωπο» με την οι
κονομική κρίση».

Στο συνέδριο μίλησε η υπουρ
γό» Απασχόληση» και Κοινωνική» 
Προστασία» κ Φανη Πάλλη-Πε- 
τραλια, η οποία δήλωσε οτι τι» 
πρόσεχε is η pipes θα ανακοινω
θούν τα προγράμματα στήριξη» 
τη» απασχόληση» για τον τουρι
σμό Οπω» επεσήμανε: «Δεν πρέ
πει να χαθεί σύιε ένα ημερομίσθιο 
για του» απασχολούμενου» στην 
ξενοδοχία. προ κειμένου αυτοί να 
λάβουν την επιδότηση εργασία» 
για το διάστημα όπου η ξενοδο
χειακή μονάδα παραμένει κλει
στή* Επιση». σε 700 000 θα φΟά- 
σουν οι δικαιούχοι στα προγράμ
ματα τουρισμού τη» Εργατική» 
Εστία» για το 2009 από 400.000 
που ήταν το 2008

£ξ 0.11 αφορά ιη μι/fm που ηα-

ροιχηαστηκε. η συρρίκνωση των 
μεγεθών αφορά την άμεση μείω
ση του τζίρου και την επέκταση 
των πιστώσεων προ» τον κλάδο 
από την πλευρά τη» ξενοδοχία». 
εξαιτία» Tns ανυπαρξία» προκα
ταβολών και πωλήσεων από του» 
Tour Operators και τη» συμπερι
φορά» των τραπεζών απέναντι 
στον τουρισμό.

Το αισιόδοξο σενάριο συρρί
κνωση» των μεγεθών κατά 505 ε
κατ . ευρώ λαμβάνει υπόψη την υ
πόθεση ότι η μείωση τη» τουρι
στική» κίνηση» θα φθασει σε 7%. 
η πτώση των τιμών θα ανέλθει 
στο 10% και η επέκταση των πι
στώσεων θα ψΟάσει του» 2 μήνε». 
Το βασικό σενάριο συρρίκνω
ση» των μεγεθών κατά 864 εκατ 
ευρώ λαμβάνει υπόψη την υπό
θεση ότι η κίνηση θα μειωθεί κα
τά 10%. η πτώση των τιμών θα κυ
μανθεί από 10%· 15% και η επέ
κταση των πιστώσεων θα φθάσει 
του» 4 μήνε». Τι» μεγαλύτερε» συ- 
νέπειε» θα υποστεί ο κλάδο» των 
τροφίμων με μείωση του τζίρου 
κατά 63.1 εκατ. ευρώ.

Το απαισιόδοξο σενάριο συρ
ρίκνωση» κατά 155 δ»σ ευρώ λαμ
βάνει υπόψη την υπόθεση ότι θα 
σημειωθεί πτώση κρατήσεων κα
τά 15%. η rrtωοη των τιμών θα κυ
μανθεί μεταξύ 15-20% και η ε
πέκταση των πιστώσεων θα αυ
ξηθεί κατά 8 tuives

Μείωση κατά 20% 
στα έσοδα
Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΙΕ και 
πρόεδρός ίης ΠΟΞ A  Ανδρεό- 
δης εηισήμσνε ου η ηιώση 
ιης τουριστικής κίνησης κστό 
10% θα σημάνει μείωση κατά 
20% στο έσοδο που προέρχο
νται οπό τον τουρισμό. Επίσης, 
σνέψερε ότι ίσως αηαπηθεί η 
λήψη κοι δεύτερης δέσμης 
μέτρων, ηροτείνοντος τη μείω
ση του σηατοσημου κοι την 
καπαργηση των Τελών Προ
σγείωσης. Το κονδύλια που θα 
εξοικονομηθούν μπορούν νο 
δοθούν στους επισκέπτες μος 
ως εκπτώσεις σιην τελική υμή 
του τουριστικού πακέτου. 0 
πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Μαο- 
λος δήλωσε ότι η δημιουργιο 
ενός ανεξάρτητου Τουριστικού 
Επιμελητηρίου δεν αποτελεί 
ενδεδειγμένη λύοη γιο την έ
ξοδο από την κρίση, οφού οι 
καιροί απαπούν συνένωση δυ
νάμεων κοι όχι διάσπαση. 0 
πρόεδρος της Expro Α.Ε. Κ. 
Τσιγορίδος τόνισε ότι η Πολι
τεία κοι ο· τράπεζες οφείλουν 
νο δώσουν το οηοροίτητο ερ
γαλείο για την επιβίωση του 
κλάδου των προμηθευτών.

Πτώση της τουριστικής 
ανταγωνιστικότητας
Αύο θέσεις χαμηλότερο κατα
τάσσεται το 2009 η Ελλάδα ό
σον αφορά την επίδοσή τη» με 
βάση τον Δτικτη Τοξιδιωτιχή» 
και Τουριστική» Ανταγωνιστι
κότητα» που παρουσίασε, χθε». 
το World Economic Forum και 
αναφέρονται με κοινή του» α
νακοίνωση ο Σύνδεσμο» Ελλη
νικών Τουριστικών Επιχειρή
σεων και ο Σύνδεσμο» Επιχει
ρήσεων χαι Βιομηχανιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία η 
Ελλάδα κατέλαβε το 2009 την 
24η θέση μεταξύ 133 χωρών 
(18η στην Ευρώπη). Η απώλεια 
των δύο θέσεων οφείλεται 
στην άνοδο ms Κύπρου και του 
Βελγίου σε υψηλότερε» θέσει».

Από tous 14 γενικού» δείκτε» 
που περιλαμβάνει ο Δείκτη» για 
την Ελλάδα οι 7 παρουσιά
ζουν υστέρηση έναντ ι του 
2008 και οι 7 βελτίωση Μετα
ξύ 2008 και 2009 παρατηρού
νται σε μερικέ» ιιεριιπώσετ» με
γάλε» διάφορε» κυρίω ϊ αρνη
τικέ» (tut. στην ασφάλεια από 
την 31η θέση πέσαμε στην 47η 
θέση) Στα πλεονεκτήματα τη» 
Ελλάδα» περιλαμβάνονται οι 
πολιτιστικοί πόροι, το υψηλό ε
πίπεδο υπηρεσιών υγεία», οι 
τουριστικέ» υποδομέ» κοθώ$ 
και οι υψηλά» βαθμό» προτε
ραιότητα» του τουριστικού το- 
UEO Αντίθετα, το κανονιστικό

πλαίσιο αποτελεί βασικό μειο
νέκτημα m s  χώρας. καθώ» 
δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη 
του συγκεκριμένου τομέα.

Βελτίωση παρατηρείται στον 
χρόνο και το κόστο» που α
παιτούνται γ ια  την έναρξη ε
πιχείρηση». Επιδείνωση πα· 
ρατηρείται σε δείκτε» που σχε
τίζονται με το ψυσιχό περι
βάλλον. Αν κα ι σε χαμηλότερο 
επίπεδο anö t is  άλλες χώρε» η 
ποιότητα του δικτύου μεταφο
ρών ειδικότερα του οδικού βελ
τιώνεται. Το ίδ ιο  συμβαίνει και 
με tis ευρυζωνικέ» υποδομέ». Η 
ποιότητα των αεροδρομίων. 6- 
μω». χειροτέρεψε. Παρά τη 
βελτίωση στην ανταγωνιστι
κότητα των τιμών των ξενο
δοχείων. παρατηρείται επ ιδε ί
νωση στην ποιότητα εκπαί
δευση» και κατάρτιση» του 
ανθρώπινου δυναμικού.

Σε σχέση με τι» ανταγωνί- 
σιριε» χώρε» πέραν m s Κύπρου 
που κατέλαβε την 21η θέση ε
ξακολουθεί να  υστερεί έναντι 
in s  Ισπανία» (6η) και Tns Πορ
τογαλία» (17η) και να υπερτε
ρεί έναντι τη» Κροατία» (34η). 
τη» Τουρκίας (56η) και in s  Α ί
γυπτου (64η). Σε διεθνέδ επ ί
πεδο την πρώτη θέοη κατα
λαμβάνει η Ελβετία και ακο
λουθούν η Αυστρία, η Γερμανία.
η Γαλλία και ο Καναδά».

Alpha Bank: Ναυτιλία και τουρισμός στη δίνη της οικονομικής κρίσης

Κόστος εργασίας ανό μονάδα προϊόντος
(μέση ειήοια ποσοστιαία αύξηση)
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Η Ελλοδο μπορεί να επωφεληθεί 
απο την επιτάχυνση προγραμ
μάτων που εντάσσονται στο Δ 
ΚΠΣ και ήδη προωθούνται απο 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά 
θα πρεπει νο αποφύγει την πε
ραιτέρω επιδείνωση των δημο
σιονομικών τη» ελλειμμάτων το 
2009 και στα επόμενα έτη. πέραν 
των πιέσεων που αναπόφευκτα 
θα ασκηθούν λόγω τη» σοβαρή» 
επιβράδυνση» τη» αναπτυξιακή» 
τη» πορεία».

A uto επισημαΐνεται σε μελέ
τη τη» Alpha Bank σχετικό με 
την έξοδο τη» ελληνική» οικο
νομία» από τη διεθνή κρίση 
ο πλαίσιο ενό» νέου αναπτυ- 
ί>*-<ου προτύπου. Οπω» αναφέ
ρει η A lpha Bank, ο τουρισμό» 
και η  ναυτιλία, οι κλάδοι που ε
πηρεάζονται περισσότερό από τη 
διεθνή οικονομ ική συγκυρία, 
θα έχουν μια δύσκολη χρονιά, 
σύμφωνα με την ανάλυσή τη», 
στην ο ιιο ία περιγράψεται η  επ ί
πτωση τη» χρηματοοικονομι
κή» κρίσεω» στην ελληνική ο ι
κονομία.

Το μεγάλο πρόβλημα τη» ελ
ληνική» οικονομία» αποτελεί η 
καθυστέρηση στι» απαραίτητε» 
δ ιαρθρωτικέ» ιιροσαρμογέ».

Ενδεικτικά των διαρθρω ιικων 
προβλημόιων σημειώνεται το ε- 
ξή»: παρά την αύξηση τη» πα
ραγωγικότητα» τη» εργασία» 
στην Ελλάδα με μέσο ετήσιο ρυθ
μό κατά πολύ υψηλότερο από 
την αύξηση τη» παραγωγικότη
τα» στη Ζώνη του Ευρώ τα τε- 
λ π π α ία  12 έτη. η ανταγωνιοτι
κότητα τη» οικονομία» pos επ ι
δεινώνεται λόγω τη» αύξηση» 
των μισθολογικών αμοιβών με 
ρυθμό πολύ υψηλότερο από τον 
υψηλό ρυθμό αύξηση» τη» πα
ραγωγικότητα».

Αλλά η A lpha Bank επ ισημα ί
νει ένα ακόμα σημαντικό διαρ
θρωτικό πρόβλημα, το οποίο ε-

Αγκάθι για την 
ελληνική οικονομία 
η καθυστέρηση 
στις διαρθρωτικές 
προσαρμογές.

μποδίζει την ελληνική οικονομία 
στο πλαίσ ιο τη» σημερινή» κρ ί
ση» Αν υπάρξει υωστά» χ ε ιρ ι
σμό». ίοω». να α ιιοτελέσει το 
κλειδ ί γτα την έξοδο απο την κρ ί
ση με τι» λ ιγά ιιρε»  επ ιιιιώ σε ις  

Το πρόβλημα αυτό έχει να κά
νε ι με τι» ειοροέ» ξένων κεφα

λαίων κα ι την ιδιωτική αποτα
μίευση. Οι μεγάλε» αυτές ειοροέ» 
κεψαλαιων απο το εξωτερικά 
στηρίζουν την εγχώρια ζήτηση 
για κατανάλωση κα ι για επεν
δύσει» και συνεπάγονται σημα
ντικέ» διαρθρωτικέ» κα ι ανα
πτυξιακέ» ειιιπτωσει» στην ελ
λην ική  οικονομία. Η  αύξηση 
τη» εγχώρια» δαπάνη» τη» ο ι
κονομία». αφενό» αυξάνει το 
έλλειμμα του ισοζυγίου και α 
φετέρου ασκεί αυξητική πίεση 
στι» τιμέ» ιω ν  μη ιμπορεύοιμων 
προϊόντων, με αρνητικές επ ι
πτώσεις στην ανταγωνιστικό
τητα των κλάδων ιιου ιιαρόγουν 
διεθνώς εμπορεύοιμα ιιροιυντα

Το κυριότερο, όμως, ζήτημα 
για την Ελλάδα προκύπτει από 
το ότι το χαμηλό ποσοστό απο
ταμίευση» στη χώρα μα» (το με
γάλο έλλειμμα του ισοζυγίου) εί
να ι κυρίω» αποτέλεσμα κυβερ
νητικών πολιτικών, ο ι οηοίε» ε
φαρμόζονται με στήριγμα τι» ετσ- 
ροέ» κεφαλαίων απο το εξωτε
ρικό. Το ελληνικό Δημόσιο συμ
βάλλει στη μείωση u is  ιδιωτική» 
αποταμίευση», η α . με το ανα- 
λαβει την υποχρέωση για την κα
ταβολή των συντάξεων σε χα
μηλόμισθου» κα ι υψηλόμιοθου» 
ασφαλισμένου» στα πολυάριθμα 
ασφαλιστικά ταμεία Tns χώρο», 
ιω ν οποίων η ουνταξιοδοτικη α- 
ιιοταμίευση ε ίν α ι ανεπαρκή».

Ο ι αποταμιεύσει»  που δεν 
πραγμα ιο ιιο ιούντα ι από τον ι
διωτικό τομέα, άπω» προανα- 
Φέρθηκε, θα έιιρετιε να ιιραγ- 
μα ιο ιιο ιούντα ι από το xpOros. 
Ωστόσο, αντ ί α ιηο ύ  το ελληνικό 
κράτος χρησ ιμοπο ιεί τη δ ιευ
κόλυνση που του παρέχουν οι 
αυξημένε» ειοροέ» κεφαλαίων α
πό το εξωτερικό γ ια  να επιτυγ
χάνει την πολύ μεγαλύτερη αύ
ξηση των πρωτογενών δαπανών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού 
ΓΠ1) οτην περίοδο 2002-2009

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Στον δρόμο της εθελούσιας 
630 εργαζόμενοι του OTE

Ανοίγει ο δρόμος για την αποχώρηση 
630 εργαζομένων του OTE. Ο υπουρ- 
γόϊ Οικονομία» κ. Γ. Παπαθανασίου και 
ο διοικητή» του DCA κ. θ  Αμπατζόγλου 
υπέγραψαν χθε» την σύμβαση cnxcr*' 
pnons του 4% των μετοχών OTE Λ ί  
ριόιητα» Δημοσίου στο 1ΚΑ. Η σύμ
βαση αυτή, σύμφωνα με τα υπεσχη
μένα τη» ηγεσία» του υπουργείου 
Απασχόληση», ανοίγει τον δρόμο για 

να επιτρέψει στον OTE να προχωρήσει στην ένταξη πε
ρίπου 630 εργαζομένων του οργανισμού στο πρόγραμμα 
εθελούσια» εξόδου του 2005. Ο ι εργαζόμενοι αυτοί εί
χαν μείνει εκτό» εθελουσία» το 2005, καθω» ο κυβερ
νητικό» επίτροπο» έθεσε βέτο στην απόφαση του Τα
μείου γιο την αναγνώριση tns θητεία» του» στον στρα
βό ω» χρόνο» προϋπηρεσία» (ώστε να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα). O OTE. από τη μεταβίβαση αυτή (βάσει Tns 
τρέχουσα* τιμή» τη» μετοχή» του οργανισμού), θα εγ- 
γράψει λογιστικά κέρδη 200 εκατ., τα οποία ωστόσο θα 
ισοσκελίσει με αντίστοιχε» προβλέψει». Η σημαντικό
τερη πρόβλεψη θα αφορά το κόστο» εξόδου των 630 ερ
γαζομένων που εκτιμάται σε 150 εκατ.. ενώ τα υπόλοιπα 
50 εκατ. αφορούν επισφαλεί» απαιτήσει» από π ελάτε* 
του οργανισμού (εναλλακτικού» παρόχου»).

Την ώρα που ιο
Δημόσιο δανειζο- 
tóv Πόνόκριβο 
χθες σιην πρωτο
γενή σγορό με 
ιην έκδοση των 
ΙΟετών ομολό
γων. στη δευτε
ρογενή ογορά η 
διοφορά απόδο
σης (spread) ιων 
ΙΟετών τίτλων 
κατέγραφε νέα 
άνοδο. Ετσι, χθες 
έφτασε σης 271 
μονάδες βάσης 
οπό 269 μονάδες 
προχθές, ενώ ιο 
spreads των 3ε · 
ιών και 5ειών ο
μολόγων ονηλ- 
θαν χθες στις 
288 μονάδες κοι 
304 μονάδες α
ντίστοιχο. Entone 
στη δευτερογενή 
αγορά τίτλων, οι 
πωλήσεις (350 ε 
κατ. ευρώ) επι
κρότησαν ιων α
γορών (309 εκαι. 
ευρώ).

Εβδομάδα προσφορών
από 9 έως 14 Μαρτίου

Ιε εβδομάδα χαμηλών τιμών από ττ»
9 έω» η» 14 Μαρτίου προχωρούν ο ι 
εμπορικέ» ετηχηρήση» tou Πειραιά, 
παρατείνονια» ουσιαστικά τι» εκ- 
πτώοcis. Η εβδομάδα χαμηλών τιμών 
γίνεται με αφορμή την Ημέρα τη» Γυ
ναίκα» oris  8 Μαρτίου και την Ημέ
ρα Καταναλωτή στι» 15 Μαρτίου. Ο  
Εμπορικό» Σύλλογο» Πείρα ιω» (ΕΣΠ) 
καλεί τι» επιχειρήσευ-μέλη του νο 
συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυ
τή είτε διαθέτοντα» τα εμπορεύματά 
tous σε ειδικές χαμηλέ» τιμέ». αναρ- 
τώντα» και σχετική πινακίδα, είτε προ 
σφέροντας εντό» του καταστήματα» 
κάποιο κέρασμα ή δώρο, άπω» δω- 
ροεπιταγέ». κουπόνια «Parking and 
Shopping*, εκτπωτιχέ» κάρτε» κ Α  Σε 
μια προσπάθεια προώθηση» τη» πρω
τοβουλία» aurhs. ο  ΕΣΠ διοργανώνει 
διαγωνισμό έκθεση» μαθητών τη» 
πρωτοβάθμια» εκπαίδευση» σε συ
νεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξη» 
και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμια» 
Εκπαίδευσης Πειραιά. Τέλο». ο ΕΣΓ1 
θα διανείμει ενημερωτικά φυλλάδια 
από ειδικό κ ιόσκι που θα λειτουργή- 
σετ στην Πλατεία Κοραή.

ΣτΕ: το ισχύον καθεστώς 
για την Ακρόπολις ΑΧΕΠΕΥ
θα ñopo μείνουν μπλοκαρισμένοι ο ι τραπεζικοί λογαρια
σμοί κοι οι θυρίδες in s  Ακρόπολη ΑΧΕΠΕΥ του θ. Πρχ- 
νιωτάκη. καθώ» το Συμβούλιο τη» Επικρατεία» (Ε ιιπρο- 
ιιή  Αναστολών) οηέρριψε την α ίτηση τη» εταιρεία» γ ια  
αναστολή m s απόφαοη» τη» αρμόδια» υπηρεσία» του υ 
πουργείου Οικονομικών Με την απόφαση είχε διαταχθεί 
η δέσμευση του περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων 
τη», καθώ» και των λογαριασμών που τηρεί σε άλα τα ιιι- 
στωτιχά ιδρύματα τη» χώρας. Η άδεια λειτουργία» τη» έ 
χει αναχληθεί από το 2007. Οι σχετικέ» κυρώσει» επ ι
βλήθηκαν οτην χρηματιστηριακή εταιρεία, κατόπιν τη* 
έκθεση» τη» ΥπΕΕ, στην οποία διαπιστώνονταν, μεταξύ 
άλλων, napatunics με την αγοραπωλησία ομολόγων του 
Δημοσίου για λογαριασμού» του Ταμείου Επικουρική* 
Ασφάλιση» Υπάλληλων Φαρμακευτικών Εταιρειών. Σύμ
φωνα με την έκθεση, από τι» αγοραπωληοίε» αυτί» των 
άυλων τίτλων η εταιρεία είχε κέρδη 9.128.988 ευρώ.

α

Ονομαστική ψηφοφορία 
για ιη σύμβαση ΟΛΠ - Cosco
Με ιη  διεξαγωγή ονομαστική» ψηφοφορία», σήμερα το  
μεσημέρι, κλιμακώνει η αντιπολίτευση την κοινοβου
λευτική μάχη που δ ίνε ι από apoxOcs. προκειμένου να 
καταστήσει σαφή την αντίθεσή τη» στη σύμβαση με την 
κινέζικων συμφερόντων Cosco για το λιμάνι του Πειραιά 
Ο  υπουργός Epnopucns Ναυτιλία» κ. Αν. Παιιαληγούρα» 
α ιιέρρ ιψ ί με τρόπο κατηγορηματικά τι» α ιτιάσεις toma 
κομμάιων τη» αντιπολίτευση» περί «ξειιουλήμαχο»« κ μ ) · /  
ΟΛ1Ι. υποστηρίζοντας ότι η  χώρα μα» θα αποκομίσει γ ι-  
ωπολιτικά. στρατηγικά, αλλά κα ι οικονομ ικά οφέλη.

• Πρόκειτα ι για μια αποικιοκρατιχού χαρακτήρα σύμ
βαση και γΓ α ιπό  την καταψηφίζουμε. Δεν διασφαλίζει 
πλήρω» τα συμφέροντα του ΟΛΠ KQI ίου  ΕλλίΐνίκοΟ Δη
μοσίου·. είπε από την πλευρά του ο κ. Γ. Δ ιαμαντίδ ιι» 
(ΠΑΣΟΚ). «Καμία σχέση δεν έχει με λόγου» δημοσίου συμ
φέροντος και με τα δικαιώματα των εργαζομένων« η σύμ
βαση αυτή, υπογράμμισε απο την πλευρά τη» η  κο ινο 
βουλευτική εκπρόσωπο» του ΚΚΕ. κ. Βέρα Ν ικυλαίδου 
Ο κ. θ. Δριτσα» (ΣΎΡΙΖΑ) τόνισε ότι η σύμβαση θα α 
νατραπεί τη στιγμή τη» ανατροιιή» ιη» κυβέρνηση» τα»
Ν Α  Πα ζημιογόνο ούμβοοη έχανε λόγο και ο εχιιροοωικ» 
του ΛΑΟΣ, κ  Η. Πολατίδη».


