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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Τον ρόλο του οικοδεσπότη σε... «μυστικό δείπνο» μεγαλοτραπεζιτών φαίνεται ότι αναλαμβάνει η βρετα

νική κυβέρνηση. Τα στελέχη των μεγαλύτερων ομίλων συναντώνται στις 24 Μαρτίου στο Λονδίνο, με στόχο 
τη χάραξη κοινής γραμμής ενόφει των πρωτοβουλιών για αυστηρότερη εποπτεία στον κλάδο.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΕΝΩ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

«Σ τα σ κ α ρ ιά »  κ α ι τ ρ α π ε ζ ικ ά  
Σ ύ ν ο δ ο ς  Κ ο ρ υ φ ή ς  οτο  Λ ο ν δ ίν ο
ΤΗΣ ΛΑΛΕΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Κ ορυφαίοι παράγοντες των 
μεγαλύτερων τραπεζών 
από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ 

και την Ιαπωνία θα συναντηθούν 
στο Λονδίνο στις 24 Μαρτίου, 
δηλαδή μετά τη σύνοδο των υ
πουργών Οικονομικών της G20 
-αυτό το Σαββατοκύριακο- στη 
βρεταντκή πρωτεύουσα και πριν 
τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών 

της Ο20σττς 2 Απρι
λίου. Η Βρετανία 
φαίνετατ όττ έχετ α- 
ναλάβετ -ανεπισή- 
μως- τον ρόλο του 
οικοδεσπότη και γτα 
τη «Σύνοδο Κορυ
φής» των τραπεζι
τών, επιχετρώντας 
να την δτατηρήσει 
μυστική. Η είδηση 
διέρρευσε από στε
λ έ χ η  ια π ω ν ικ ώ ν  
τραπεζών, που υπο
στήριξαν μεταξύ άλ
λων ότι έχουν σταλεί 

προσκλήσετς σττς δτοτκήσετς των 
μεγαλύτερων ομίλων, περιλαμβα- 
νομένωντης ιαπωνικής Mitsubishi 
UFJ, της αμερτκαντκής JP Morgan 
Chase καττης βρεταντκής HSBC,

π  υ υ ν τ ιν  ι ΐ | υ ΐ |
των τραπεζιτών 

πραγματοποιείται σε 

μια εξαιρετικά κρίσι

μη περίοδο για τον 

κλάδο, ο οποίος βάλ

λεται πανταχόθεν, 

καθώς η ροή των αρ

νητικών ειδήσεων 

συνεχίζεται

οι οποίες πάντως αρνήθηκαν να 
σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Το βέβαιο είναι ότι η συνάντη
ση των τραπεζιτών συντελείται σε 
μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο 
για τον κλάδο, ο οποίος βάλλεται 
πανταχόθεν, καθώς η ροή των 
αρνητικών οικονομικών ειδήσε
ων συνεχίζεται με αμείωτους ρυθ
μούς. Το χθεσινό «μενού» περιε- 
λάμβανε μεταξύ άλλων:

Ο  Την εθνικοποίηση της τελευ
ταίας τράπεζας εκ των τεσσάρων 
μεγάλων τραπεζώντης Ισλανδίας, 
της 5ήηυπηΐΓ-ΒαΓά3Γα8 (οι άλλες 
τρεις, ΟΙίίηίΓ, ΕαηάεήβηΜ και 
Κσυρτίώ^ κατέρρευσαν μέσα σε 
μια εβδομάδα τον Οκτώβριο, τις 
«μαύρες ημέρες» της Εεήηιαη).

β Την ανακοίνωση της γερμα
νικής Commerzbank ότι θα προ
χωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου 4 
δισ. ευρώ στη θυγατρική  της 
Dresdner Bank, επιπροσθέτως της 
οικονομικής βοήθειας των 18,2 
δισ. ευρώ που έλαβε από την κυ
βέρνηση του Βερολίνου για να 
κλείσει τις «μαύρες τρύπες» στον 
ισολογισμό της Dresdner.

Ο  Την παραδοχή της βρετανι
κής Lloyds ότι εξωθήθηκε να 
λάβει την εγγύηση της κυβέρνη
σης για στοιχεία ενεργητικού αξί
ας 260 δισ. στερλινών (με αποτέ
λεσμα να περάσει και αυτή υπό 
τον πλήρη έλεγχο του Δημοσίου 
ακολουθώντας το παράδειγμα της 
RB S) μόλις το Λονδίνο κατέστησε

σαφές ότι απαιτεί από τις τράπεζες 
ναέχουνεπαρκή κεφάλαια για να 
αντέξουν μια «σφοδρή» ύφεση.

ΟΤην απόφαση της σουηδικής 
Swedbank να μην διανείμει μέρι
σμα για τη χρήση του 2008 και να 
εξαπλασιάσει (!) τις προβλέψεις 
για επισφαλή δάνεια κατά το τέ
ταρτο τρίμηνο ώστε να αντιμετω
πίσει τις παρενέργειες στον ισο
λογισμό της από την ραγδαία επι
δείνωση της οικονομίας των χω 
ρών της Βαλτικής, σε μια ακόμα 
υπενθύμιση των κινδύνων που 
κρύβει τώρα για τους Δυτικούς 
ομίλους το πάλαι ποτέ «Ελντορά
ντο» της Κεντρικής και Ανατολι
κής Ευρώπης.

Στο περιβάλλον αυτό, η δια
πίστωση του επ ικ εφ α λ ή ς της 
Deutsche Bank Γιόζεφ Ακερμαν 
ότι η τάση ανάκαμψης των εσό
δων της τράπεζας που παρατηρή
θηκε τον Ιανουάριο συνεχίστηκε 
και τον Φεβρουάριο «πέρασε στα 
ψιλά».

ΕΠΟΠΤΕΙΑ »  Την ίδια στιγμή, 
Ευρώπη και ΗΠΑ ετοιμάζονται να 
σφίξουν τα λουριά της εποπτείας 
στον τραπεζικό κλάδο και έχουν 
βάλει στο στόχαστρο σωρεία πρα
κτικώ ν (κυρίως την καταβολή

«χρυσών» bonus παράλληλα με 
την εγγραφή κολοσσιαίων ζη
μιών) εν μέσω της διογκούμενης 
κατακραυγής της διεθνούς κοινής 
γνώμης. Ενδεικτικό του κλίματος 
που επικρατεί για τον κλάδο είναι 
ότι χθες ο εισαγγελέας της Νέας 
Υόρκης, Αντριου Κουόμο και ο 
επικεφαλής της Επιτροπής Χρη
ματοοικονομικών Υποθέσεων της 
Β ουλής τω ν Α ντιπροσώ πω ν, 
Μπάρνεϊ Φρανκ, ζήτησαν από την 
Bank of America λεπτομερή στοι
χεία για την καταβολή bonus ύ
ψους 6,9 δισ. δολαρίων το 2008, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
«επίμαχων» bonus 3,6 δισ. δολ. 
που έλαβαν με συνοπτικές διαδι
κασίες στελέχη της Merrill Lynch 
πριν αυτή απορροφηθεί από την 
BofA. Ενας άλλος επιφανής Ρε- 
πουμπλικάνος, εξάλλου, ο επικε
φαλής της Επιτροπής Τραπεζικών 
Υποθέσεων της Γερουσίας, Ρτ- 
τσαρντ Σέλμπι, δήλωσε χαρακτη
ριστικά για τις λεγάμενες τράπεζες 
-«ζόμπι» των ΗΠΑ: «Κλείστε τις, 
βγάλτε τις από την αγορά... Αν 
είναι νεκρές, τότε πρέπει να θα
φτούν. Εχουμε ήδη θάψει μικρές 
τράπεζες. Πρέπει να θάψουμε και 
μερικές μεγάλες για να στείλουμε 
ένα ισχυρό μήνυμα στην αγορά».
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ΗΠΑ - Ευρώπη

Διαμάχη για ία «πακέτα» στήριξης

»  Ο σύμβουλος του Μη. Ομπάμα Λ. 
Σάμερς δηλώνει ανοικτά πως η 
άποψη περί εγγενών μηχανισμών 
σταθεροποίησης των αγορών εί
ναι «λανθασμένη κάποιες φορές 
μέσα στον αιώνα»

Μ ε διαφορετική ατζέντα 
προσέρχονται Αμερικανοί 
και Ευρωπαίοι στην 020, 

μετους πρώτους να ρίχνουντο βάρος 
στην αύξηση των δημοσιονομικών 
δαπανών και τους δεύτερους να επι
κεντρώνουν την προσοχή τους στην 
ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας των 
αγορών.

Τα κελεύσματα των ΗΠΑ για ο
μόφωνη και συντονισμένη δράση από 
τις ανεπτυγμένες οικονομίες απένα- 
νη  στην κρίση -που μεταφράζεται σε 
γενναιόδωρα δημοσιονομικά πακέτα- 
αναμένεται να συναντήσουν την άρ

νηση της Γ ερμανίας, της Γ αλλίας και 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών στη σύ
νοδο κορυφής της 020, σας 2 Απρι
λίου στο Λονδίνο.

Η ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ * Ενόψει της συνό
δου, η αμερικανική πλευρά υιοθετεί 
την λύση της κρατικής στήριξης των 
οικονομιών, με τον οικονομικό σύμ
βουλο του νέου προέδρου και τελευ
ταίο υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ 
υπό την προεδρία του Μπιλ Κλίντον, 
Λώρενς Σάμερς, να δηλώνει ανοικτά 
πως η άποψη περί εγγενών μηχανι- 
σΐ’ών σταθεροποίησης των αγορών

είναι «λανθασμένη κάποιες φορές 
μέσα στον αιώνα». Σε συνέντευξη 
στην εφημερίδα Π ,  ο κ. Σάμερς υπο
στηρίζει πως οι βιομηχανικές χώρες 
πρέπει να αναλάβουνης ευθύνες πους 
τους αναλογούν για να επιτευχθεί 
ανάκαμψη χάρη στην ζήτηση, και 
τονίζει πως αυτήν την φορά το βάρος 
δεν θα πρέπει να πέσει μόνον στην 
Κίνα -άποψη που ίσχυε έωςτώρα. Στο 
ίδιο μήκος κύματος ήταν και το σχόλιο 
της επικεφαλής της Ομάδας Οικονο
μικών Εμπειρογνωμόνων Χριστίνας 
Ρόμερ, πως όσο περισσότερο οιχώρες 
μειώσουν τα επιτόκια ” Ί>ς και αυξή-

σουνης κρατικές δαπάνες τους, τόσο 
ταχύτερα θα ανακάμψει η παγκόσμια 
οικονομία. Από την πλευρά τους, οι 
Γερμανοί πιστεύουν πως οι χαλαρές 
ρυθμίσεις ήταν από η ς βασικές αιτίες 
της χρηματοοικονομικής κρίσης, και 
ζητούν αυστηρότερο πλαίσιο για τη 
λειτουργία των hedge funds και των 
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Το Βερολίνο υποστηρίζει πως 
χρειάζονται αυστηρότεροι κανόνες 
για να μπει «χαλινάρι» στην ανευθυ- 
νότητα των ιδιωτικών χρηματοοικο
νομικών οργανισμών και σπς κυβερ
νήσεις.
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2 »  Επιτήρηση για δεύτερη φορά

Η κυβέρνηση επιχειρώντας να βάλει «φρένο» στις απαιτήσεις τΓ>ς Κομισιόν για επίσπευση της δημοσιονο
μικής προσαρμογής, διεκδικεί πίστωση χρόνου από τις Βρυξέλλες ει δυνατόν μέχρι τις ευρωεκλογές για τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων. 0α γίνουν διορθωτικές κινήσεις μόνον εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση από το Πρόγραμμα 
Σταθερότητας, τόνισε ο Π Παπαθανασίου επισημαίνοντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τέτοιο θέμα».

ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Π ρ ό ο θ ε ια  μ έ τ ρ α  
μ ετ ά  τ ις  ε υ ρ ω ε κ λ ο γ έ ς
ΤΟΥ ΓΙΠΡΓΟΥ ΔΑΡΑΤΟΥ

Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Παπαθανασί
ου κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για τα 
πρόσθετα μέτρα -αφήνοντας ανοικτό το 

ενδεχόμενο διορθωτικών προσαρμογών- επιση- 
μαίνοντας πως στην παρούσα φάση προτεραιότη
τα είναι η πιστή εφαρμογή του Προγράμματος 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης με επίκεντρο την 
περιστολή των δημοσίων δαπανών.

Ο κ. Παπαθανασίου άφησε ανοικτό το ενδεχό
μενο λήψης πρόσθετων μέτρων λέγοντας ότι θα 
γίνουν διορθωτικές κινήσεις μόνον εφόσον δια
πιστωθεί απόκλιση από το Πρόγραμμα Σταθερό
τητας και τους στόχους που αυτό έχει θέσει. «Αυτή 
τη σηγμή δεν τίθεται τέτοιο θέμα», τόνισε. Κοινο
τικοί παρατηρητές, σχολιάζοντας τη δήλωση αυτή 
του κ. Παπαθανασίου, θεωρούν ότι τα μέτρα που 
λαμβάνει η Ελλάδα για τη μείωση του ελλείμματος 
απέχουν πολύ από τους επιδιωκόμενους στόχους, 
αλλά πιστεύουν πως η κυβερνητική πολιτική ενό- 
ψει μάλιστα και των ευρωεκλογών τον Ιούνιο δεν 

επιτρέπει σήμερα δυσάρεστες ανα
κοινώσεις από την κυβέρνηση, τις 
οποίες, όμως, τις μεταθέτει για αργό
τερα όταν θα έχει ξεκαθαρίσει το ε
σωτερικό εκλογικό τοπίο.

Ο υπουργός, χωρίς να αποκλείσει 
τίποτα, προσπάθησε να ρίξει τους 
τόνους σχετικά με τα σενάρια που 
κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες 
για τους έκτακτους φόρους. «Όλα 
όσα δημοσιεύονται τις τελευταίες 
μέρες σχετικά με την ανάγκη λήψης 
πρόσθετων μέτρων, όπως η αύξηση 
του ΦΠΑ, η μείωση των μισθών του 
δημοσίου τομέα, η επιβολή έκτακτης 

εισφοράς σε υψηλόμισθους κ.α., δεν προέρχονται 
ούτε διοχετεύονται απάτην κυβέρνηση». Νωρίτε
ρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Ευάγγ. Αντώ- 
ναρος, ερωτηθείς γιατο ενδεχόμενο αύξησηςτων 
συντελεστών ΦΠΑ, απέφυγε να το αποκλείσει 
κατηγορηματικά.

ΘΕΛΟΥΝ Μ Ο Η ΙΜ Α  Μ Ε Τ Ρ Α  »  Ο υπουργός υπο
στήριξε πως οι εταίροι μας στην ευρωζώνη αλλά 
και η Κομισιόν δεν μας υπαγορεύουν τι μέτρα θα 
λάβουμε. Εκείνο που τους ενδιαφέρει, είπε, είναι 
αυτά να είναι μόνιμου χαρακτήρα και να αποδώ
σουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. .

Η κυβέρνηση θα κληθεί μεταξύ άλλων να ενι- 
σχύσει τη δημοσιονομική πειθαρχία από το 2009 
με τη λήψη καθορισμένων μέτρων μόνιμου χαρα
κτήρα για την περιστολή των τρεχουσών δαπανών, 
στα οποία περιλαμβάνεται η άσκηση συνετής μι- 
σθολογικής πολιτικής στο Δημόσιο. Η Κ '-ησιόν

Το ΕοοΗΐΙ σή

μερα θα αξιολογήσει 

το ελληνικό ΠΣΑ 

με βάση την εισήγη

ση της Κομισιόν και 

θα εκδώσει συστά

σεις προς την 

Ελλάδα και για 

άλλες τρεις χώρες

ζητά, επίσης, από την Ελλάδα να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμίσεις της στα συστήματα υγείας και 
συντάξεων. Για την αύξηση των εσόδων οι λύσεις 
που εξετάζονται είναι, μεταξύ άλλων, η νομιμοποί
ηση των ημι-υπαίθριων χώρων και η επιβολή έ
κτακτης εισφοράς στα μεγάλα εισοδήματα.

Ως προς το επικαιροποιημένο ΠΣΑ ο κ. Παπα
θανασίου επιβεβαίωσε τη διαφορετική προσέγγι
ση που υπάρχει μεταξύ Κομισιόν και Αθήνας όσον 
αφορά τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης τη 
διετία2009 - 2010, η οποία οδηγεί και σε αποκλίσεις 
ως προς την εξέλιξη του ελλείμματος για το 2010. 
Η Επιτροπή προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 0,2% 
φέτος και 0,7% το 2010, ενώ η κυβέρνηση προβλέ
πει 1,1% φέτος και 1,6% το 2010. Ως προς το έλ
λειμμα και οι δύο εκτιμούν πως θα διαμορφωθεί 
στο 3,7% φέτος, ενώ για το 2010 οι μεν Βρυξέλλες 
βλέπουν κλιμάκωσή του στο 4,2%, ενώ η Αθήνα 
αναμένει προσγείωση στο 3,2%. «Ο ένας από τους 
δύο θα δικαιωθεί», είπε ο κ. Παπαθανασίου.

ΣΥΣΤΑ ΣΕΙΣ  Το ΕσοΕίη στη σημερινή του σύνοδο 
αναμένεται να αξιολογήσει το ελληνικό ΠΣΑ με 
βάση την εισήγηση της Κομισιόν και θα εκδώσει 
συστάσεις προς την Ελλάδα και για άλλες τρεις 
χώρες που εμφανίζουν υπερβολικά ελλείμματα το 
2008, δηλαδή τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιρλαν
δία. Τις συστάσεις αυτές θα τις υιοθετήσει το ΕοοΕίη 
μετά από νέα εισήγηση της Κομισιόν στην άτυπη 
σύνοδο του στις 4 - 5 Απριλίου στην Πράγα.
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© Γ ι α  τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης τη διετία 2009 
- 2010. Η Επιτροπή προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 0,2% 
φέτος και 0,7% το 2010.

© Η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 
1,1% φέτος και 1,6% το 2010.

© Ως προς το έλλειμμα και οι δύο εκτιμούν πως θα διαμορ
φωθεί στο 3,7% φέτος.

© Για το 2010 όμω ς οι μεν Βρυξέλλες βλέπουν κλιμάκωσή 
του στο 4,2%, ενώ το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη
σης αναμένει προσγείωση στο 3,2%.

© Η κυβέρνηση θα κληθεί να ενισχύσει τη δημοσιονομική 
πειθαρχία από το 2009 με τη λήψη μέτρων μόνιμου χα
ρακτήρα για την περιστολή των τρεχουσών δαπανών.

Στο χαμηλότερο των τελευταίων 41 ετών ο πληθωρισμός τον
© Από 1,8% τον Ιανουάριο έπεσε 
στο 1,6% τον περασμένο μήνα

Στο 1,6%, το χαμηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων 41 ετών, επιβραδύνθηκε ο 
πληθωρισμός το Φεβρουάριο, από 1,8% 
τον Ιανουάριο εξαιτίας της πτώσης στο 
κόστος ενέργειας. Η Σταπστική Υπηρε
σία εκπμά πως ο πληθωρισμός θα επι
βραδυνθεί περαιτέρω στο 1,3% τον 
Μάρτιο, εξέλιξη ευνοϊκή για το οικονο
μικό επιτελείο, που επιθυμεί να εφαρ
μόσει φέτος εξαιρετικά σφικτή εισοδη
ματική πολιτική με αυξήσεις μισθών 
στους δημοσίους υπαλλήλους στα όρια 
του 2%. Την ίδια όμως ώρα ο δομικός 
πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρού
νται οι μεταβολές τιμών σε καύσιμα και 
σε οπωροκηπευτικά, διαμορφώθηκε

στο 3%, διπλάσιος δηλαδή του γενικού 
δείκτη, παρουσιάζοντας οριακή απο- 
κλιμάκωση ενός δεκάτου σε σχέση με 
τον Ιανουάριο. Η εξέλιξη αυτή υποδη
λώνει το μεγάλο έλλειμμα ανταγωνι- 
σπκότητας στην ελληνική οικονομία, 
καθώς ο περιορισμένος ανταγωνισμός 
οδηγεί στην επιβολή σημαντικών αυξή
σεων σε είδη και υπηρεσίες πρώτης α
νάγκης. Η ΕΣΥΕ αποδίδει την αποκλι- 
μάκωση του πληθωρισμού το Φεβρουά
ριο κυρίως στην πτώση της τιμής του 
πετρελαίου θέρμανσης κατά 3,5%, όταν 
τον αντίστοιχο περσινό μήνα είχε κατα
γράφει αύξηση 3,5%. Ο γ.γ. της ΕΣΥΕ 
αναμένει περαιτέρω αποκλιμάκωση 
του πληθωρισμού στο 1,3%, με τα σημε
ρινά δεδομένα, αφού τις πρώτες μέρες 
του μήνα οι τιμές στα καύσιμα κινού
νται πτωτικά, ενώ πέρσι τον αντίστοιχο

Εξέλιξη πληθωρισμού Ό8-Ό9

Ό8 Φ. Μ. Α. Μ. I. I. Α. Σ. 0. Ν. Δ. Ό9 Φ.

μήνα το πετρέλαιο θέρμανσης είχε αυ
ξηθεί κατά 7,1% και η βενζίνη κατά 
1,4%. Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ σε δω
δεκάμηνη βάση καταγράφηκαν το Φε
βρουάριο υψηλές αυξήσεις σε πλήθος 
προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κα
τανάλωσης και χρήσης ανηστοίχως.
© Στην ομάδα της διατροφής καταγρά-
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Μείωση των νέων αδειών κατά 15,4% το 2008

Σ τη δ ίν η  τη ς κ ρ ίο η ς  
η  ο ικ ο δ ο μ ικ ή  δρ α σ τη ρ ιότη τα

»  Τον Δεκέμβριο η μείωση 
των αδειών για ιδιώτες σημείωσε 
πτώση 4,7% και 15,4% στην οικο
δομική επιφάνεια
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Βουτιά» παρουσίασε π οι
κοδομή το 2008, ενώ ιδι
αίτερα δυσοίωνες είναι οι 

προοπτικές για το 2009. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας ο αριθμός των αδειών που 
εκδόθηκαντο 2008 για ιδιωτική οπτο
δομική δραστηριότητα σημείωσε μεί-

Φεβρουάριο
φηκαν αυξήσεις πολλαπλάσιες του 
πληθωρισμού. Η πμή στο ρύζι αυξήθη
κε 13,4%, στα ζυμαρικά 8,5%, στο ψωμί 
3,7%, στη φέτα 5%, στα όσπρια 7%.
Ο  Αύξηση 3,7% σημείωσαν οι τιμές στα 
ενοίκια κατοικιών, 6% σης υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης κατοικίας, 
7% στα τέλη ύδρευσης, 6,5% στο ηλε
κτρικό ρεύμα, 7% σης οικιακές υπηρε
σίες, 4,1% σης υπηρεσίες περίθαλψης. 
Ο  Αύξηση 19,3% καταγράφηκε στα τέ
λη κυκλοφορίας - διόδια, 5,7% στα ει
σιτήρια αεροπλάνων, 28,7% σης αση- 
κές συγκοινωνίες, ενώ κατά 4,7% αυ
ξήθηκαν τα δίδακτρα.
Πτωηκά κινήθηκαν οι ημές στο πετρέ
λαιο θέρμανσης και τη βενζίνη με τη 
μείωση να διαμορφώνεται στο 32,4% 
και το 17,7% ανηστοίχως.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

ωση 16,5%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη 
είναι η πτώση για τον όγκο και την 
επιφάνεια που ανήλθαν στο 17,1% και 
18,1% αντίστοιχα. Η οικοδομή που 
αποτελούσε την ατμομηχανή της ελ
ληνικής οικονομίας, φαίνεται πως 
μένει από «καύσιμο ύλη» και η κρίση 
την έχε ι αγγίξει περισσότερο από 
κάθε άλλο κλάδο της οικονομίας.

Αξιοσημείωτο είναι πω ς για  το 
σύνολο της ελληνικής επικράτειας, 
μόνο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαί
ου υπήρξε αύξηση των αδειών που 
εκδόθηκαν, αλλά ωστόσο και σε αυ
τήν, η επιφάνεια και ο όγκος κινήθη
καν σε αρνητική περιοχή.

Η ΤΑΣΗ »  Αναφορικά με τον μήνα 
Δεκέμβριο παρατηρείται η τάση, να 
είναι μικρότερος α ρυθμός πτώσης σε 
ό,τι αφορά τις νέες άδειες, ωστόσο ό
μως η πτώση για όγκο και επιφάνεια 
κινείται σε διψήφιο ποσοστό.

Ειδικότερα κατά το διάστημα Ια
νουάριου - Δεκεμβρίου του 2008, ο 
αριθμός των αδειών (δημόσια και ιδι
ωτική δραστηριότητα) που εκδόθηκαν 
ανήλθε σε 65.474, έναντι 77.423 το 
2007, πτώση της τάξεως του 15,4%. Η 
πτώση για  την επιφάνεια ήταν της 
τάξεως του 17,9%, ενώ η πτώση για 
τον όγκο  τω ν κτηρ ίω ν ήταν στο 
17,1%.Η μεγαλύτερη πτώση το 2008, 
παρατηρείται -με κριτήριο τον αριθμό 
των αδειών- στην Αττική με 23,1%, 
ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη με 17,3%, η Κρήτη με 16,4%, 
η Θεσσαλία με 16,1% και η Δυτική 
Ελλάδα με 14,3%.

Μοναδική περιοχή με θετικό πρό
σημο είναι το Νότιο Αιγαίο, αλλά ω
στόσο και σ’ αυτήν η επιφάνεια και Γ

Ρυθμός
ανάπτυξης

Λιανικές
πωλήσεις

-7 ,1%
Δεκέμβριος 2008

Νέες παραγγελίες 
ατη βιομηχανία

- 8%  
Δεκέμβριος 2008

Ανεργία

όγκος κινείται σε αρνητικό έδαφος. Η 
πτώση για την ιδιωτική οικοδομική 
δραστηριότητα είναι ελαφρά μεγαλύ
τερη και διαμορφώνεται στο 15,6% σε 
ό,τι αφορά τον αριθμό των αδειών που 
εκδόθηκαν, στο 18,1% για την επιφά
νεια των κτηρίων που προβλέπεται, 
ενώ η πτώση του όγκου διαμορφώνε
ται στο 17,1 %. Για τον μήνα Δεκέμβριο 
του 2008, η πτώση στον αριθμό των 
αδειών που εκδόθηκαν διαμορφώθη
κε στο 4,8%, έναντι του ίδιου μήνα του 
2007 και ανήλθαν σε 5.153 άδειες, έ
ναντι 5.410. Η πτώση όμως στην επι
φάνεια των κτηρίων είναι 14,9% και 
στον όγκο 12,9%.

Η ΚΡΗΤΗ »  Η μεγαλύτερη πτώση τον 
Δεκέμβριο εντοπίζεται στην Κρήτη, 
με τον αριθμό των αδειών που εκδό
θηκαν να εμφανίζεται μειωμένος σε 
ποσοστό 14,4%, ακολουθούν τα Ιόνια 
Νησιά με 10,8%, η Αττική με 8,5%, η 
Στερεά Ελλάδα με το ίδιο ποσοστό και 
η Δυτική Ελλάδα με 6,7%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο ε ίχα ν  η 
Δυτική Μ ακεδονία με αύξηση 39,3% 
και ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά στην 
προβλεπόμενη κτισμένη επιφάνεια 
και τον όγκο, ακολούθησαν ηΉ πειρος 
με 15,3%, η Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη με 5,2% και η Θεσσαλία με 
4,1%. Πάντως σε όλες τις προαναφε- 
ρόμενες περιοχές, η άνοδος στον α
ριθμό των αδειώ ν ακολουθείται με 
πολλαπλάσια άνοδο σε επιφάνεια και 
όγκο. Ανάλογη είναι η εικόνα και για 
την ιδιωτική οικοδομική δραστηριό
τητα κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Η πτώση στον αριθμό των αδειών 
είναι 4,7%, στην επιφάνεια 15,4% και 
στον όγκο 12,7%.

ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
h s a v @ p e g a s u s . g r

Στην παγίδα 
του αιιο- 
πληθωριομού

Σε πρώτη ανάγνωση ο 
αποπληθωρισμός ακούγε- 
ται θετική εξέλιξη: «Επιτέ
λους, οι τιμές μειώνονται» 
θα μπορέσουν να αναφωνή
σουν οι καταναλωτές.

Κι όμως οι περισσότεροι 
οικονομολόγοι τον θεω
ρούν πιο επικίνδυνο από 
τον πληθωρισμό. Κατ’ αρ
χήν, η εμφάνισή του συνή
θως συμπίπτει με περιόδους 
ύφεσης, καθώς η μείωση 
των ημών προκαλείται από 
υποχώρηση της ζήτησης.

Εκείνο, όμως, που ανη
συχεί περισσότερο τους 
«ειδικούς» δεν είναι αυτός 
καθ’ αυτός ο αποπληθωρι
σμός αλλά το λεγόμενο  
«σπιράλ αποπληθωρισμού»: 
Οταν οι καταναλωτές αντι- 
ληφθούν ότι οι ημές μειώ
νονται, τότε προημούν να 
αναβάλλουν για το μέλλον 
αγορές διαρκών αγαθών 
(IX, ηλεκτρικές συσκευές 
κ.λπ.). Η ζήτηση υποχωρεί 
περαιτέρω και οι τιμές μει
ώνονται ακόμα περισσότε
ρο. Οι επενδύσεις αναβάλ
λονται για το μέλλον, καθώς 
πλέον και μόνο η κατοχή 
κεφαλαίου ισοδυναμεί με 
κέρδος (1 ευρώ θα έχει 
αύριο μεγαλύτερη αγορα
στική αξία). Οι επιχειρή
σεις προφανώς βλέπουν τα 
έσοδά τους να υποχωρούν 
και προχωρούν σε απολύ
σεις, με αποτέλεσμα το ει
σόδημα των καταναλωτών 
να μειώνεται περαιτέρω, 
παρασυροντας σε χαμηλό
τερα επίπεδα και την κατα
νάλωση. Ο μεγαλύτερος, 
δε, φόβος είναι όη άπαξ και 
ξεκινήσει αυτός ο φαύλος 
κύκλος, είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να ανακοπεί. Το 
παράδειγμα της Ιαπωνίας 
κατά ης τελευταίες δεκαε
τίες είναι ενδεικτικό...

mailto:hsav@pegasus.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΟ 3,13% ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ

Στο 5,10% το spread 
του νέου δεκαετούς 
ομολόγου

Ανω του 3% διαμορφώνεται το 
spread της απόδοσης του νέου δεκα
ετούς ομολόγου αναφοράς του Δη
μοσίου, που εκδόθηκε την προηγού
μενη εβδομάδα, με το γερμανικό 
Bund καθώς χθες έκλεισε στο 
3,10%, από 3,14% την Παρασκευή. 
Την ίδια ώρα σύμφωνα με τα απολο
γιστικά στοιχεία της ΤτΕ για την κί
νηση στην Ηλεκτρονική Δευτερογε
νή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) τον Φε
βρουάριο, προκύπτει μεγάλη πτώση 
του τζίρου, κατά 66,4% σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σε 
μέσα επίπεδα τον Φεβρουάριο το 
spread του δεκαετούς διευρύνθηκε 
στο 2,54%, από 2,50% τον Ιανουάριο 
σύμφωνα με τα απολογιστικά στοι
χεία που δημοσιοποίησε χθες η ΤτΕ. 
Οι αποδόσεις στην ΗΔΑΤ υποχώρη
σαν σχεδόν σε όλες τις διάρκειες, με 
αντίστοιχη άνοδο των τιμών, ενώ 
καταγράφηκε κατακόρυφη πτώση 
του τζίρου σε σύγκριση με τον Φε
βρουάριο του 2008. Η αξία των συ
ναλλαγών στην ΗΔΑΤ ανήλθε τον 
Φεβρουάριο σε 13,88 δισ. ευρώ από 
12,08 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο κατα
γράφοντας άνοδο περίπου 15%.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Εκτός μείωοης 
επιχειρήοεις 
εντός καζίνο

Τροπολογία στο νομοσχέδιο για την 
Κεφαλαιαγορά κατέθεσε χθες ο 
Γ. Παπαθανασίου, βάσει της οποίας 
εξαιρούνται από τη μείωση του Τέ
λους Παρεπιδημούντων από το 2%, 
στο 0,5% «τα έσοδα από επιχειρή
σεις που λειτουργούν εντός των κα
ζίνο». Με την ίδια τροπολογία δημι- 
ουργείται συμβουλευτική επιτροπή 
στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με 
σκοπό τη διατύπωση απόψεων σχε
τικά με κανονιστικές ρυθμίσεις. Η ε
πιτροπή θα είναι επταμελής και σε 
αυτήν θα εκπροσωπούνται όλοι οι 
φορείς που σύμφωνα με το νέο νο
μοσχέδιο δεν θα εκπροσωπούνται 
πλέον στο Δ.Σ. της Κεφαλαιαγοράς. 
Πρόκειται για τον Σύνδεσμο Εισηγ
μένων Εταιρειών, τον Σύνδεσμο 
Μελών του Χ.Α., την Ένωση Ελλη
νικών Τραπεζών, την Ένωση Θε
σμικών, τον Σύνδεσμο Εταιρειών 
Διαμεσολάβησης και την Ένωση 
Επενδυτών Διαδικτύου. Τα μέλη υ
ποδεικνύονται από τους φορείς τους 
και διορίζονται με απόφαση του υ
πουργού Οικονομίας. Πρόεδρος της 
Επιτροπής θα είναι ανώτερο στέλε
χος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
δεν θα έχει, δικαίωμα ψήφου.

0 όμιλος της Martin Investment Group έχει ήδη προγραμματίσει επενδύσεις οι οποί
ες θα αγγίξουν τα 100 εκατ. ευρώ για τους πρώτους μήνες λειτουργίας της νέας Ο.Α.

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ε π ε ν δ ύ σ ε ις  1 0 0  εκ α χ . ευ ρ ώ  
σ χ ε δ ιά ζ ε ι n  M IG σ τη ν  ΟΑ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ

Επενδύσεις οι οποίες θα 
αγγίξουν τα 100 εκατ. ευ
ρώ για τους πρώτους μή

νες λειτουργίας της νέας Ο.Α. 
έχει ήδη προγραμματίσει ο όμιλος 
της Marfin Investment Group.

Το ποσό αυτό θα διατεθεί για 
την αγορά ή την μίσθωση νέων 
αεροσκαφών, για τις προσλήψεις 
του προσωπικού -η διαδικασία 
για τις οποίες ξεκινά άμεσα- αλλά 
και για τα πρώτα λειτουργικά έ
ξοδα της εταιρείας η οποία ανα
μένετα ι να  ξεκινήσει πτήσεις 
(άγονων γραμμών) αμέσως μετά 
την υπογραφή της συμφωνίας με 
το ελληνικό δημόσιο και την έ
γκριση από την Βουλή.

Η ΕΓΚΡΙΣΗ »  Σήμερα ή το αρ
γότερο αύριο αναμένεται η έγκρι
ση της Κομισιόν, ενώ μέχρι την 
ερχόμενη Παρασκευή αναμένε
ται να συνεδριάσει η διυπουργική 
Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, 
η οποία θα εγκρίνει τη συμφωνία 
ελληνικού δημοσίου και MIG για 
την εξαγορά της Ο.Α.

Μέχρι τότε θα έχουν ολοκλη
ρωθεί και οι διαπραγματεύσεις 
με την Swissport η οποία διεκδι- 
κεί την επίγεια εξυπηρέτηση. Εν 
τω μεταξύ h  Marfin Investment

Group (MIG) δημοσιεύει σήμερα 
αγγελίες για  προσλήψεις στην 
αεροπορική εταιρεία.

«Οι θέσεις εργασίας αφορούν 
δεκάδες ειδικότητες που είναι 
απαραίτητες για τη λειτουργία της 
αεροπορικής εταιρείας με προτε
ραιότητα στο ιπτάμενο προσωπι
κό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ενημερωθούν για τις συγκε
κριμένες προϋποθέσεις που αφο
ρούν κάθε ειδικότητα από το δι
αδίκτυο» , αναφέρεται σε χθεσινή 
ανακοίνωση της εταιρείας, όπου 
τονίζεται ότι τα βιογραφικά θα 
πρέπει να έχουν κατατεθεί έως 
την Τρίτη 24 Μαρτίου 2009.

Παράλληλα με αυτή τη διαδι
κασία τα στελέχη που έχουν ήδη 
προσληφθεί από τον όμιλο θα ε
ξετάσουν και τους 6.000 φακέλους 
των εργαζομένων στην Ο.Α. προ-

κειμένου να τους αξιολογήσουν 
και να καλέσουν όσους από αυ
τούς επιλέξουν για διαπραγμα
τεύσεις προκειμένου να προσλη- 
φθούν στη νέα εταιρεία.

Οι νέες προσλήψεις θα γίνουν 
με διαφορετικές συμβάσεις από 
τις υπάρχουσες, στο πλαίσιο της 
ελεύθερης αγοράς. Υπενθυμίζε
ται ότι το σχέδιο της κυβέρνησης 
για τη στήριξη των υπαλλήλων 
της Ο.Α., κόστους 1,3 δισ. ευρώ, 
προβλέπει ότι θα αποχωρήσουν 
από την Ο.Α. με πλήρη σύνταξη 
2.464 άτομα (με προσαΰξηση των 
ενσήμων τους κατά 50%), άλλοι 
573 θα κάνουν χρήση της προσαύ- 
ξησης των ενσήμων κατά το δο- 
κούν και 4.593 εργαζόμενοι θα 
μεταταγούν.

Ο όμιλος έχει αρχίσει συζη
τήσεις με Έ λληνες εφοπλιστές

που ενδιαφέρονται να συμμετά- 
σχουν στη δημιουργία της νέας 
εταιρείας με τη μορφή του private 
placement. Στο ίδιο πλαίσιο έ
χουν γίνει και οι πρώτες επαφές 
με μεγάλο ευρωπαϊκό αερομετα
φορέα στον οποίο η MIG αναζητά 
στρατηγική συμμαχία ή συνεργα
σία που θα περιλαμβάνει πτήσεις 
με κωδικό (code sharing).

ΣΣΡΣΦΓΣΔΗΕΣ > Επίσης, εξετά
ζεται και η εμπορική και τιμολο
γιακή πολιτική της νέας εταιρεί
ας, με στόχο να προσφέρει ελκυ- 
στικότερες τιμές στην αγορά ώστε 
να αντιστρέφει την πτωηκή τάση 
των κρατήσεων της σημερτνής 
Ολυμπιακής.

Την ικανοποίησή του για την 
επίτευξη συμφωνίας εξέφρασε 
χθ ες  ο υπουργός Ανάπτυξης, 
Κωστής Χατζηδάκης.

Υστερα από συνάντηση που 
ε ίχε  με τον πρωθυπουργό στο 
Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου 
να ενημερωθεί για όλες τις τρέ
χουσες εξελίξεις, ο κ. Χατζηδά
κης επισήμανε ότι «με τη συμφω
νία αυτή επιτυγχάνουμε την εί
σπραξη 150 εκατ. ευρώ το χρόνο 
από το σπατόσημο και άλλες ει
σφορές, ενώ  πριν οι Έ λληνες 
φορολογούμενοι βαρύνονταν με 
350 εκατ. ευρώ από την Ο.Α».
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Εκδηλώσεις με πρωτοβουλία ίου Οργανισμού Invest in Greece

Συνάντηοη επιχειρηματιών στην Καστοριά

Επιχειρηματική επίσκεψη 
στην Καστοριά πραγματο
ποιείται στο διάστημα 11-14 

Μαρτίου με τη συμμετοχή οικονο
μικών και εμπορικών ακολούθων 
ξένων πρεσβειών στην Ελλάδα, με 
πρωτοβουλία του Οργανισμού 
Invest in Greece, στρ πλαίσο της 
εφαρμογής του προγράμματος 
Synergassia για την ανάδειξη της 
επενδυτικής φυσιογνωμίας των 
ελληνικών περιφερειών. Ο Οργα
νισμός θα συμμετάσχει επίσης στην 
διε )ς εμβέλειας έκθεσης του

ρισμού-real estate στις 10-13 Μαρ
τίου στις Κάννες της Γαλλίας.

Η επιχειρηματική επίσκεψη 
περιλαμβάνει σύσκεψη με τους 
φορείς της περιφέρειας, cun διάρ
κεια της οποίας θα απευθύνουν 
χαιρετισμούς οι Α. Λεούδης γ.γ. 
Περιφέρειας Δυτ. Μ ακεδονίας, 
Δημήτρης Παζαΐτης διευθύνων 
σύμβουλος του Invest in Greece, Δ. 
Κουπτσίδης νομάρχης Γρεβενών, 
Γ. Δακής νομάρχης Κοζάνης. Στο 
πρόγραμμα της επιχειρηματικής 
επίσκεψης των Οικονομ’ ' ν  και

Εμπορικών Ακολούθων Ξένων 
Πρεσβειών προβλέπονται κατ’ ιδί
αν συναντήσεις με εκπροσώπους 
φορέων και επιχειρήσεων, καθώς 
και επισκέψεις σε πρότυπες βιοτε
χνίες και βιομηχανίες.

Στο πλαίσο του προγράμματος 
Β γηε^αεεία ο Οργανισμός έχει 
προχωρήσει σ η  διοργάνωση έξι 
αποστολών στη Δ. Ελλάδα, τη 
Θεσσαλία, την Κ. Μακεδονία, την 
Ηπειρο, την Αν. Μακεδονία - Θρά
κη και το Β. Τα αποτελέσματα 
κρίνονται ενθαρρυντικά αφού έ-

χουν υπογράφει 34 επιχειρηματι
κές συμφωνίες, έχουν υλοποιηθεί 
9 επιχειρηματικές αποσολές από 
άλλες χώρες και έχουν διοργανω- 
θεί 7 εξειδικευμένα συνέδρια.

Στο μεταξύ, τις επενδυτικές 
ευκαιρίες και τα συγκριτικά πλεο
νεκτήματα που παρουσιάζει η 
Ελλάδα στον τομέα της υψηλής 
τεχνολογίας παρουσίασαν σελέχη 
του Οργανισμού Invest in Greece 
σε θεσμικούς επενδυτές και ερευ
νητικούς φορείς στην CeBIT 2009 
στο Ανόβερο.
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Ναυλαγορά

B A L T IC  D R Y

9/3 ___________ 2.262 A
6/3______________ 2.225_______

»  Με κέρδη 37 μονάδων και άνοδο 
1,66% έκλεισε χθες ο Baltic Dry στις 
2.262 μονάδες. Η ανοδική πορεία του 
δείκτη τις τελευταίες μέρες μείωσε 
τον αριθμό των πλοίων ξηρού φορτί
ου στην ράδα της Ελευσίνας.

βράβευση
Κωνσταντακόπουλου 
ϋπό ία  επιμελητήρια 
Πελοπόννησου

Τα επτά επιμελητήρια της Πελο
πόννησου βραβεύουν σε ειδική τε
λετή σης 17 Μαρτίου τον εφοπλι
στή Βασίλη Κωνσταντακόπουλο σε 
ένδειξη αναγνώρισης της πολυε
τούς συνεισφοράς του στην περιφε
ρειακή ανάπτυξη. Η τελετή θα 
πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΑ. «Λό
για του αέρα» αποδεικνύονται οι 
δηλώσεις του υφυπουργού Ναυτιλί
ας, Πάνου Κομμένου, σχετικά με 
την ετοιμότητα των εναέριων μέ
σων του Λιμενικού Σώματος, ανα
φέρει σε ερώτησή της στη Βουλή η 
Ελπίδα Τσουρή. Η πολιτική εκπρό
σωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα 
ναυτιλίας, αναφέρει ότι παρά τις 
δεσμεύσεις του κ. Κομμένου σης 26 
Δεκεμβρίου 2008, σήμερα η κατά
σταση δεν έχει αλλάξει, με αποτέ
λεσμα έξι από τα επτά αεροπλάνα 
να παραμένουν στο έδαφος, ενώ το 
ίδιο ισχύει και για τα πέντε από τα 
έξι ελικόπτερα που διαθέτει το Λ.Σ. 
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ερωτά, 
αν υπάρχει η πολιτική βούληση εκ 
μέρους της κυβέρνησης να σταμα
τήσει η απαξίωση των εναέριων 
και όχι μέσων του Λ.Σ. και με ποιες 
συγκεκριμένες ενέργειες.

Πολύωρη σύσκεψη χθες στο YEN

Α γ ο ν ο ς  θ α  κ η ρ υ χ θ ε ί  
ο  δ ια γ ω νισ μ ό ς  γ ια  τ ο ν  ΟΛΘ

»Πηγές του υπουργείου ανέφεραν 
ότι ο ΟΛΘ θα συνεχίσει με ίδια κεφάλαια 
το κύριο μέρος των επενδύσεων που 
θα αναλάμβανε ο ιδιώτης επενδυτής
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΟΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ

Π ρος την κατεύθυνση να κηρυχθεί ά
γονος ο διαγωνισμός παραχώρησης 
του εμπορευματικού σταθμού του 

ΟΛΘ σε ιδιώτη, κινείται σύμφωνα με πληρο
φορίες η κυβέρνηση. Οι σχετικές αποφάσεις 
πρόκειται να οριστικοποιηθούν εντός της επό
μενης εβδομάδας, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές 
του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας καθώς 
διαπιστώνεται όη  το κλίμα δεν είναι ευνοϊκό 
προκειμένου να συνεχιστεί ο διαγωνισμός.

Πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας ανέφεραν 
επίσης όη ο ΟΛΘ θα συνεχίσει με ίδια κεφάλαια 
το κύριο μέρος των επενδύσεων που θα ανα
λάμβανε ο ιδιώτης επενδυτής μέσω της παρα
χώρησης του εμπορευματικού σταθμού. Ολα 
αυτά τα ζητήματα συζητήθηκαν χθες στο υ
πουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στο πλαίσιο 
πολύωρης σύσκεψης της διοίκησης του ΟΛΘ 
με την πολιτική του ηγεσία. Πηγές του ΟΛΘ 
έλεγαν ότι άρχισε η διαδικασία που είχε 
προαναγγελθεί μετά την ψήφιση της σύμβασης 
με την οποία κυρώθηκε η συμφωνία μεταξύ 
ΟΛΠ και Cosco.

ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ »Υστερα από την αποχώρηση 
της κοινοπραξίας Hutchison - Alapis από τις 
διαπραγματεύσεις στα τέλη του 2008, με την 
επίκληση λόγων που έχουν σχέση με την οι
κονομική κρίση, η διοίκηση του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης εξαντλώντας όλα τα 
χρονικά περιθώρια κήρυξε έκπτωτο τον προ
σωρινό ανάδοχο ο οποίος στη συνέχεια κατέ

φυγε στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδι- 
κήσειτην εγγυητική επιστολή των 5 εκατ ευρώ. 
Η διοίκηση του ΟΛΘ έχει ήδη ανακοινώσει με 
επιστολή της προς το χρηματιστήριο ότι προτί- 
θεται να προχωρήσει στη χρηματοδότηση με 
ίδιους πόρους την ολοκλήρωση του έργου για 
την επέκταση της προβλήτας 6 σε περίπτωση 
που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος.

ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΟ Σιη χθεσινή σύσκεψη στο 
υπουργείο Ναυτιλίας οριστικοποιήθηκε ότι ο 
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης θα προ
χωρήσει άμεσα, εντός του επόμενου διμήνου 
στη δημοπράτηση των έργων που έχουν σχέ
ση με την προβλήτα 6, δηλαδή την επέκτασή 
της και τον εξοπλισμό της. Τα έργα που θα 
προκηρυχθούν εκτιμάται ότι θα έχουν συνο
λικό κόστος 75 εκατ. ευρώ, ενώ αν προστεθούν 
και τα έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί 
τότε η συνολική επένδυση για την προβλήτα 
6 θα ανέλθει στα 125 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του ΟΛΘ έχει ήδη συνάψει μία 
δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπε
ζα Επενδύσεων για το πρώτο σκέλος του έργου 
και πιθανότατα θα προχωρήσει στην αναζή

τηση νέας χρηματοδότησης για την ολοκλή
ρωσή του.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΛΠ Αναπληρωτή 
διευθύνοντα σύμβουλο αποκτά σήμερα ο ΟΛΠ 
με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης 
των μετόχων. Πρόκειται για τον οικονομολό
γο Ηλία Μαντζουνέα ο οποίος συμμετείχε ήδη 
ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ορ
γανισμού. Ο κ. Μαντζουνέας είχε χρηματίσει 
υπεύθυνος κρατικοποιήσεων στο υπουργείο 
Οικονομίας επί υπουργίας Γιώργου Αλογο- 
σκούφη. Σμμφωνα με κύκλους τον ΟΛΠ, η 
τοποθέτηση αναπληρωτή διευθύνοντα θεω
ρήθηκε αναγκαία λόγω του φόρτου εργασίας 
που δημιουργείται με τις διαδικασίες που 
αρχίζουν σταδιακά για την εγκατάσταση της 
Cosco στο εμπορευματικό σταθμό από τον 
Οκτώβριο του 2009. Οπως είναι γνωστό ο 
κυρωτικός νόμος της σύμβασης ΟΛΠ - Cosco 
ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από 
τη Βουλή και πλέον εκκρεμεί η απάντηση της 
Κομισιόν στα ερωτήματα ευρωβουλευτών όσο 
αφορά τις φοροελαφρύνσεις που προβλέπο- 
νται στον νόμο υπέρ της Cosco.

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Π α ρα τείνετα ι γ ια  17  μ ή ν ες  
η  α να γνώ ρ ισ η  του  Ν η ο γνώ μ ο να

Παρατείνεται για άλλους 17 μήνες 
η αναγνώ ριση του Ελληνικού 

Νηογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή ύστερα από απόφαση που έλαβε 
πριν από λίγες ημέρες η Επιτροπή των 
Μονίμων Αντιπροσώπων στηριζόμενη 
σε στοιχεία που της χορηγήθηκαν από 
την ΕΜβΑ και το ελληνικό υπουργείο 
Ναυτιλίας.

Στο διάστημα αυτό ο Ελληνικός 
Νηογνώμονας όπως και οι υπόλοιποι 
νηογνώμονες που πιστοποιούνται από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα, προκειμένου να εναρμο
νιστούν με τα όσα προβλέπονται στον

νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
για τη λειτουργία αυτών των οργανι
σμών.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ »Ορισμένα από τα 
βασικά κριτήρια στα οποία θα πρέπει 
να απαντήσει ο Ελληνικός Νηογνώμο
νας είναι η αναβάθμιση του συστήματος 
πληροφορικής σε κάθετη και οριζόντια 
βάση, η ενημέρωση όλων των επιθεω
ρητών της και η δημιουργία τμήματος 
έρευνας για την ασφάλεια και την ευ
στάθεια των πλοίων, προκειμένου να 
πιστοποιούνται οι νέες κατασκευές.

Η 17μηνη παράταση της ανα ρι-

σης του Ελληνικού Νηογνώμονα από 
την Κομισιόν αίρει ορισμένα προβλή
ματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με 
την ανανέωση των πιστοποιητικών σε 
πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας τα ο
ποία ανήκουν στην κλάση του.

■ \

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  Α.Ε.

Α ΝΑ Κ ΟΙ ΝΩΣ Η

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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και στο διαδίκτυο στην ιστοσελ ίδα της ΔΕΗ Α.Ε. www.dei.or, 

ανακοινώνει τη δημοσίευση του πιο κάτω ανοικτού Διαγωνισμού:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΥΛΙΚΟ: Συστήματα τηλεχειρισμού με ακουστική συχνότητα (ΤΑΣ).

3ος όροφος ΓΡΑΦΕΙΟ: 310 ΤΗΛ.: 210 5210840
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ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20-3-2009 και ΩΡΑ: 9:15’

Αντίτυπα Διακηρύξεων διανέμονται από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα μέχρι 14:30' μ.μ.

V .

Δ Ε Η  Α Ε /Δ Υ Π Δ
3 η ς  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  7 ·  Α Θ Η Ν Α  1 0 4  3 2  

Τ η λ . 2 1 0  5 2  1 0  8 0 0

http://www.dei


Σ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 200912 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ ΠΡΟΣ ΔΝΤ

«Δώστε μας βοήθεια ή 
χρεοκοπούμε τον Ιούνιο»

Η ύφεση στη Λετονία
Ετήσια μεταβολή % του ΑΕΠ

Γ  Δ' A ’ Β’ Γ  Δ
3μπνα 2007 2008

Εγγύτερα παρά ποτέ στο φάσμα της 
χρεοκοπίας βρίσκεται η οικονομία της 
Λετονίας, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό 
πρωθυπουργό, Βλάντις Ντομπρόβσκις. 
Ο κ. Ντομπρόβσκις απηύθυνε έκκληση 
στο ΔΝΤ να αποδεχθεί τον εκτροχια- 
σμό του ελλείμματος στο 8% του ΑΕΠ 
και να μην διακόψει τη βοήθεια, κα
θώς σε αντίθετη περίπτωση η οικονο
μία θα αντέξετ το πολύ για τρεις μήνες.

ΙΑΠΩΝΙΑ

Εμπορικό έλλειμμα-ρεκόρ 
ύστερα από 13 χρόνια

Το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών της Ιαπωνίας

Για πρώτη φορά μετά το 1996 το ισοζύ
γιο τρεχουσών συναλλαγών της Ιαπω
νίας κατέγραψε έλλειμμα τον Ιανουά
ριο. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει την 
εξέλιξη αλλά όχι και το εύρος του ελ
λείμματος, καθώς το εκημούσαν σε 
15,3 δισ. γεν, ενώ αυτό τελικά έφτασε 
τα 172,8 δισ. γεν.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Η τιμή επέστρεφε 
στα 50 δολ.

Η τιμή του πετρελαίου το 2 009

Τα 50 δολ. / βαρέλι «άγγιξε» η τιμή του 
πετρελαίου στην αγορά της Ν. Υόρκης, 
ενόψει νέας μείωσης στην παραγωγή 
του ΟΠΕΚ. Τις επόμενες ημέρες το 
καρτέλ αναμένεται να αναθεωρήσει τις 
προβλέψεις του για την υποχώρηση της 
ημερήσιας ζήτησης το 2009.

0 Ουόρεν Μπάφει και ο πρόεδρος της Παγκόομιας Τράπεζας Ρόμπερτ Ζέλικ ενέτειναν χθες 
τις ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, με τα νέα στοιχεία να τις δικαιολογούν

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΚΑΤΑ 46 ΕΚΑΤ . ΦΕΤΟΣ

Αιοιοδοξεί ο Τρισέ για  την κρίση, 
επιφ υλακτικός ο Γιούνκερ
ΤΗ Σ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΔΑΦΝΗ

Τ ην ώρα που ο πρόεδρος 
της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τρι- 
οέ, εμφανιζόταν αισιόδο

ξος για την παγκόσμια οικονομία 
προβλέποντας ανάκαμψη το 2010, 
ο «γκουρού» μεγαλοεπενδυτής 
Ουόρεν Μπάφετ, δήλωνε πως η 
αμερικανική οικονομία έπεσε σε 
«απότομο γκρεμό» και θα βρίσκε
ται πάλι σε «άριστη κατάσταση 
ύστερα από πέντε χρόνια».

Η εκτίμηση του προέδρου της 
ΕΚΤ πως ο κόσμος υποβαθμίζει 
τη δυνατότητα της παγκόσμιας 
οικονομίας για επιστροφή στην 
ανάπτυξη-αναφερόμενος στην 
χρονική υστέρηση που υπάρχει 
πάντα ανάμεσα στη λήψη μέτρων 
και στα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή τους- ήταν χθες η μο- 
ναδυτή νότα αισιοδοξίας. «Έχου
με αριθμό στοιχείων που υποδη
λώνουν πως πλησιάζουμε τη 
στιγμή της ανάκαμψης», είπε ο κ. 
Τρισέ σε συνέντευξη Τύπου στο 
πλαίσιο συνόδου της Τράπεζας 
Δ ιεθνών Διακανονισμών, στη 
Βασιλεία της Ελβετίας. Στον αντί
ποδα, ο πρόεδροςτου Ευπψτουρ, 
Ζαν Κλοντ Γιούγκερ δήλωσε πως 
δεν «βλέπει» κανένα σημάδι ανά
καμψης.

Στον ίδιο τόνο, ο «γκουρού» 
Ουόρεν Μπάφετ, υποστήριξε πως 
η χώρα του ακόμη αντιμετωπίζει 
ένα «οικονομικό Περλ Χάρμπορ», 
καθώς προσεγγίζειτο «χειρότερο 
σενάριο που είχε ο ίδιος φαντα
στεί». Ο «Σοφός» τηςΌμαχαυπο
στήριξε σε συνέντευξή του στο

»  Ζαν Κλοντ Γιούνκερ

CNBC πως η αμερικανική οικο
νομία βρέθηκε στο χείλος της 
καταστροφής τον προηγούμενο 
Σεπτέμβριο, αλλά οι ταχείες και 
συνετές ενέργειες της Fed επέτρε
ψαν να αποφευχθεί το χετρότερο. 
Στο πλαίσιο των ανά τον κόσμο 
κελευσμάτων περί ομοφωνίας και 
συνεργασίας για τη δημιουργία 
ενιαίου μετώπου ενάνττα στην 
κρίση, ο κ. Μπάφετ κάλεσε Δημο
κρατικούς και Ρεπουμπλικάνους 
να ενωθούν υπό τον Ομπάμα γτα 
να κερδίσουν αυτόν τον «οικονο
μικό πόλεμο».

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Το σχόλιό του, 
σε συνδυασμό με αναλόγως δυ
σοίωνες προβλέψεις από την 
Παγκόσμια Τράπεζα, και άσχημα 
στοιχεία, επιβεβαιώνουν τους 
φόβους όλων για την πορεία της 
παγκόσμιας οικονομίας. Χαρα
κτηριστική είναι η νέα εκτίμηση

»  Ζαν Κλοντ Τρισέ

της Παγκόσμτας Τράπεζας πως η 
παγκόσμια οικονομία θα συρρι- 
κνωθεί φέτος, για πρώτη φορά 
ύστερα από τον Β'Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Πρόκειται για την πιο 
απαισιόδοξη εκτίμηση που έχετ 
γίνει έως τώρα, καθώς ακόμη και 
το ΔΝΤ «βλέπει» ανάπτυξη 0,5%.

Σε έκθεσή της ενόψει της 
συνόδου υπουργών Οικονομι
κών και διοικητών κεντρικών 
τραπεζών της ΰ20, το επόμενο 
Σάββατο, η Παγκόσμια Τράπεζα 
επισημαίνει ότι έως το μέσον του 
2009, η παγκόσμια βιομηχανική 
παραγωγή θα είναι κατά 15% 
μετωμένη σε σχέση με την ίδια 
περίοδο πέρσι, με το εμπόριο να 
κινδυνεύει να καταγράψει τη 
χετρότερη επίδοση των τελευταί
ων 80 ετών.

Άκρως απογοητευτική είναι 
η διαπίστωση πως από τις 116 α
ναπτυσσόμενες χώρες στον κό-
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σμο, στις 43 καταγράφεται επιδεί
νωση της φτώχειας.

Η οικονομική κρίση προβλέ 
πεται να αυξήσει τον αριθμό τοτ 
φτωχώνκατά46εκατ.μόνοφέτοο 
καταλήγει η έκθεση. Και σε αυτή 
την περίπτωση, λέξη-κλειδί είνι 
η αλληλεγγύη, με τον κορυφαΰ 

-οικονομολόγο της Παγκόσμτας 
Τράπεζας Τζ. Λιν να προτείνει τη 
διοχέτευση κεφαλαίων από τις 
ανεπτυγμένες χώρες προς τις 
φτωχότερες. Σε μελέτη της για ττς 
απώλειες σας χρηματοοικονομι
κές αξίες παγκοσμίως συνεπεία 
της κρίσης, η Ασταακή Τράπεζα 
Ανάπτυξης προβλέπει πως αυτές 
ανήλθαν πέρστ σε 50 τρίο. δολ. 
Αλλά δυσανάλογο πλήγμα - φαί
νεται πως δέχθηκαν οι αναπτυσ
σόμενες χώρες, με απώλειες 9,6 
τρίο. δολ.

ΤΟ ΔΝΤ » Τ ο  δυσανάλογο των 
επιπτώσεων της κρίσης καλείται 
τώρα να «διορθώσει» και το ΔΝΤ, 
με τους υπουργούς Οικονομικών 
της Ε.Ε. να συμφωνούν σε κείμενό 
τους ενόψεττης G20 στον διπλασι
ασμό των κεφαλαίωντου ταμείου. 
«Είναι σημαντικό το ΔΝΤ να δια
θέτει τα κατάλληλα μέσα για να 
συνδράμει τις χώρες που έχουν 
πληγεί σοβαρότερα από την κρί
ση», καταλήγετ το κείμενο. Τα 
ευρωπαϊκά κράτη συμφωνούν να 
συμβάλουν πρόσκαιρα στην αύξη
ση των κεφαλαίων του ταμείου, 
απευθύνοντας όμως έκκληση προς 
τις χώρες με τα μεγαλύτερα συναλ
λαγματικά αποθέματα να «σηκώ
σουν το μεγαλύτερο βάρος».
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Γιούργκεν Σταρκ: «Δεν θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα Βρετανών και Αμερικανών»

ΕΚΤ: Διαφωνίες για νέα μείωαπ επιτοκίων
Σ οβαρές αμφιβολίες γταπς 

συνέπειες ενδεχόμενης 
μείωσης των επιτοκίων 

στην Ευρωζώνη κοντά στα όρια 
του μηδενός εξέφρασε χθες ο 
Γιούργκεν Σταρκ, κορυφαίο στέ
λεχος της ΕΚΤ.

Ο κ. Σταρκ υποστήριξε ότι αν 
και υπάρχουν αρκετές δυνατότη
τες ελιγμών σε ό,π αφορά τη νο- 
μισμαηκή πολιτική, εντούτοις μια 
"είωση των επιτοκίων κατά τα 

άτυπα της Τράπεζας της Αγγλί-

ας και της FED, θα μπορούσε εν
δεχομένως να επιδεινώσει την 
ήδη βεβαρημένη οικονομική ει
κόνα της Ε.Ε.. «Στόχος μας παρα
μένει η μεσοπρόθεσμη διασφάλι
ση της σταθερότητας των ημών», 
επισήμανε χαρακτηρισττκά ο κ. 
Σταρκ.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ »Παραδέχθηκε, 
ωστόσο, όη: «Σ’ αυτήν τη χρονική 
περίοδο ούτε η νομισματτκή ούτε 
η οικονομική ανάλυα ταδει-

κνήουν μια επιτάχυνση των πλη
θωριστικών πιέσεων μεσοπρόθε
σμα». Οι δηλώσεις ταυ κ. Σταρκ 
φανερώνουν την αμηχανία της 
ΕΚΤ, η οποία προς το παρόν δι- 
στάζετ να υιοθετήσει πρακτικές 
πιστωτικής και ποσοηκής χαλά
ρωσης, όπως ακριβώς συμβαίνει 
στη Μ. Βρετανία και η ς ΗΠΑ.

Κατηγορηματικά αντίθετος 
απένανπ στην προοπηκή μείωσης 
των επττοκίων σε μηδεντκό επί
πεδο τάχθηκε και ένα ακόμη ηγε-

ηκό στέλεχος της ΕΚΤ, ο Λορέ- 
ντζο Μπίντ Σμάγκι. «Μια τέτοια 
κίνηση θα ήταν σαν να δίναμε α- 
ναβιοηκά για την ανπμετώπιση 
του κοινού κρυολογήματος», είπε 
με νόημα ο κ. Σμάγκτ.

Ο ίδιος επέμεινε όη η εμπει
ρία της προηγούμενης δεκαετίας 
-όταν τα μειωμένα επιτόκια της 
FED ενίσχυσαν τη φούσκα των 
στεγαστικών δανείων- πρέπει να 
γίνει μάθημα στους κεντρικούς 
τραπεζίτες.


