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Δείκτης & Ογκος του Χ.Α.
4,14% Γενικός Δείκτης
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Κέρδη 4,14% κατέγραψε 
χθες η Αθήνα στην τελευταία 
συνεδρίαση της εβδομάδας.
Με καταλύτη τις τράπεζες 
(Alpha Bank +8,88%, Πειραιώς 
+8,77%, Eurobank +6,09% 
και Εθνική +4,55%) ο Γενικός 
Δείκτης αναρριχήθηκε στις 
1.881,95 μονάδες. Σελ. 36
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Φοροδιαφυγή 400 εκατ. 
στα ναυτιλιακά καύσιμα
Το Δημόσιο χάνει κάθε χρόνο 400 εκατομμύρια ευ
ρώ εξαιτίας της εκτεταμένης φοροδιαφυγής στη δια
κίνηση ναυτιλιακών καυσίμων, συμπεραίνει έρευνα 
της ΗθΙΙθ5ΐ3ΐ. Η έρευνα αναφέρει τη νοθεία και τη 
λαθρεμπορία ως ένα αηό τα βασικά προβλήματα του 
κλάδου, μεταξύ σειράς άλλων που συνθέτουν το σο
βαρό έλλειμμα ανταγωνισμού της αγοράς πετρελαιο
ειδών. Σε ό, τι αφορά τη μείωση της ζήτησης που πα- 
Γ ρήθηκε το 2008, η ΗθΙΙθείΒί εκτιμά ότι είναι 
πμ„σκαιρη, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και 
συγκυριακή λόγω του θερμού χειμώνα. Σελ. 28

Απόβαση της ρωσικής Gazprom 
στην αμερικανική αγορά,

Πρόσβαση στην αμερικανική 
αγορά αποκτά ύστερα από 
χρόνια προσπαθειών ο ρωσι
κός ενεργειακός κολοσσός 
Gazprom έπειτα από συμφω
νία που συνήψε με την ολ- 
λανδο-βρετανική Royal Dutoh 
Shell. Οι δύο εταίροι θα αγο
ράζουν ένα εκατ. τόνους υ
γροποιημένου φυσικού αερί

ου της Ρωσίας από τη σχετική μονάδα στη νήσο Σα- 
χαλίνη από φέτος και μέχρι και το 2028. Από αυτό η 
Gazprom θα έχει τη δυνατότητα να το μετατρέπει σε 
φυσικό αέριο και να το εξάγει στις ΗΠΑ, ενώ η Shell 
θα εξάγει αντίστοιχο όγκο φυσικού αερίου στην Ευ
ρώπη. Σελ. 36
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Επενδυτή αναζητεί η ΛΑΡΚΟ
Σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΛΑΡΚΟ, με περικοπές δα
πανών και εθελούσια έξοδο, επεξεργάζεται το υ
πουργείο Οικονομίας παράλληλα με τη στήριξη της ε 
πιχείρησης μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Στό
χος, η πώληση της επιχείρησης σε στρατηγικό επεν
δυτή. Αυτή τη στιγμή, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει 
τέσσερις επιχειρήσεις που διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο παγκοσμίως. Το υπουργείο Οικονομίας προτίθε- 
ται να καλύψει -στο μερίδιο που αναλογεί στο Δημό
σιο- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΡΚΟ 
που αναμένεται να αποφασιστεί στην ερχόμενη γενι
κή της συνέλευση στα τέλη Απριλίου. Σελ. 29

• Ευρωεπιτόκια. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο 
για περαιτέρω μείωση του βασικού κόστους δανει
σμού στην Ευρωζώνη τον επόμενο μήνα ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν Κλοντ Τρι- 
σέ. Το επιτόκιο βρίσκεται σήμερα στο 1,25% και πολ
λοί αναλυτές θεωρούν τη μείωσή του κατά 0,25% ε 
ξαιρετικά πιθανή. Το κατά πόσον θα υπάρξει μείωση 
πέραν του 1% αποτελεί θέμα συζήτησης στους κόλ
πους του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Τουλάχι
στον αυτό αφήνουν να εννοηθεί δηλώσεις του Αυ
στριακού τραπεζίτη Εγουαλντ Νοβότνι. Σελ. 31

•  \Z iv a r t ia . Στην πώληση της συμμετοχής τους στη 
νίνατΐία, η οποία ανερχόταν σε 8%, προχώρησαν 
χθες ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ Σπύρος 
θεοδωρόπουλος και ο Ομιλος Ο^γβη. Τα χρήματα α
πό την πώληση αναμένεται να εηενδυθούν για την ε- 
ξανορά μιας ή και περισσότερων θυγατρικών εταιρει- 
ώ ι  νίνβΠίθ που θα προκύψουν από την απόσχι
ση ,ων αντίστοιχων κλάδων. Σελ. 29

Επιστρέφουν 
στο εφάπαξ 
βοήθπμα για 
τις συντάξεις
Σε λιγόιερες από 24 ώρεε η κυβέρνηση 
οπισθοχώρησε στο θέμα των αυξή
σεων για τιε συντάξειε του ιδιωτικού 
τομέα και των ΔΕΚΟ. Με κοινή ανα
κοίνωσή τουε οι υπουργοί Οικονομίαε 
και Απασχόλησηε αναδιπλώθηκαν με
τά τον θόρυβο που προκλήθηκε 
στην κοινή γνώμη, διαβεβαιώνο- 
νταε ότι η πολιτική συντάξεων στον 
ιδιωτικό τομέα θα είναι η ίδια με ε
κείνη στον δημόσιο τομέα, επιστρέ- 
φονταε στο σχέδιο ενίσχυσηε όλων 
των χαμηλοσυνταξιούχων με εφ ’ ά
παξ οικονομικό βοήθημα ύψουε 300- 
500 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι εξετα
ζόταν να δοθούν ποσοστιαίεε αυξή- 
σειε 2,6% έωε 2% σε συνταξιούχουε 
του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ α
ντί του εφ’ άπαξ βοηθήματοε. Σελ. 27

Νέος κύκλος 
δανείων 6,3 δισ. 
από ΤΕΜΠΜΕ
Ξεκίνησε η δεύτερη φάση του προ- 
γράμματοε του ΤΕΜΠΜΕ για παροχή 
εγγυημένων δανείων σε μικρομεσαί- 
εε επιχειρήσετε, που θα χρηματοδο
τηθεί με την έκδοση ομολόγων του 
Δημοσίου. Στη δεύτερη φάση κα- 
ταργείται η επιδότηση του επιτοκίου, 
ενώ δικαίωμα συμμετοχήε θα έχουν 
οι εταιρείεε των οποίων ο μέσοε όροε 
των τριών τελευταίων χρήσεων είναι 
θετικόε. Το μέγιστο ύψοε του δανεί
ου ανά επιχείρηση μειώνεται σε 
125.000 ευρώ. Το συνολικό ύψοε δα
νείων θα ανέλθει σε 6,3 δισ. ευρώ. 
Εντονα αντέδρασε ο επιχειρηματικόε 
κόσμοε στην απόφαση του υπουρ
γείου Ανάπτυξηε να διακοπεί η επι
δότηση επιτοκίου. Σελ. 27

Οι δείκτες της κρίσης
Ποιοι τομείς έχουν δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα

Κλάδοι με τη μεγαλύτερη πτώση στη μεταποίηση
Φεβρουάριος 2009, ετήσια μεταβολή
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Οι μεγαλύτερες 
μειώσεις στην 

οικοδομική 
δραστηριότητα

Ακάλυπτες 
επιταγές______
Ιανουάριος 2009 
226,5 εκατ. ευρώ 
Ετήσια
μεταβολή 143,58%

Φεβρουάριος 2009 
222,3 εκατ. ευρώ 
Ετήσια
μεταβολή 229,26%
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Ιονια 
Νησιά:
-39,9%

-43,4%

2,7% 140
μειώθηκαν οι λια- πρατήρια βενζίνης και 
νικές πωλήσεις 2 εταιρείες εμπορίας 
τον Ιανουάριο, καυσίμων έκλεισαν
σε ετήσια βάση το τελευταίο ΐ2μηνο

0%
προβλέπει η 
Τράπεζα της 
Ελλάδος τον 
ρυθμό ανάπτυ
ξης φέτος

22,5%
μειώθηκε η οι
κοδομική δρα
στηριότητα τον 
Ιανουάριο, σε 
ετήσια βάση

7,8%
μειώθηκε η 
βιομηχανική 
παραγωγή στο 
πρώτο δίμηνο

13,8%
μειώθηκαν οι 
εξαγωγές τον 
Φεβρουάριο 
και κατά 29,6% 
οι εισαγωγές

1%
μειώθηκε η κα
τανάλωση βεν
ζίνης και diesel 
το 2008

38.000
επιχειρήσεις 
κινδυνεύουν με 
«λουκέτο»

200.000
θέσεις εργασίας 
αναμένεται να 
χαθούν

40,1
μειώθηκαν οι 
πωλήσεις αυτο
κινήτων το 
Μάρτιο, σε 
ετήσια βάση

38,6%
μειώθηκαν οι 
πωλήσεις Ι.Χ. 
στο πρώτο τρί
μηνο του έτους

Η ελληνική 
οικονομία 
σε τροχιά 
ύφεσης
Καθίζηση σε οικοδομή, εξαγωγές 
και βιομηχανική παραγωγή

Ενισχύονται μέρα με τη μέρα οι 
ενδείξειε ότι η ελληνική οικο
νομία έχει εισέλθει σε τροχιά ύ- 
φεσηε. Τον Ιανουάριο, η οικο
δομική δραστηριότητα σημεί
ωσε πτώση 22,5%, συνεχίζονταε 
την ελεύθερη πτώση που άρχι
σ ε από το 2007. Η παραγωγή 
στη  μεταποίηση υποχώρησε 
κατά 6,5% και η βιομηχανική 
παραγωγή κατά 4,6% τον Φε
βρουάριο για δέκατο συνεχό
μενο μήνα. Επίσηε, τον Φ ε
βρουάριο, οι εισαγωγέε μειώ
θηκαν κατά 29,6%, καθώε η κα
τανάλωση υποχωρεί, και οι ε- 
ξαγωγέε κατά 13,8%, αφού η ύ
φεση που πλήττει τουε βαστκούε 
εμπορικούε εταίρουε τηε χώραε

έχει περιορίσει δραστικά τη 
ζήτηση για ελληνικά προϊόντα 
από το εξωτερικό. Αυτά τα τε
λευταία στοιχεία έρχονται να ε
πιβεβαιώσουν τιε εκ τιμ ή σ ει 
ότι ο κύκλοε ins υπερδεκαετούε 
ισχυρήε ανάπτυξηε m s οικο- 
νομίαε κλείνει. Η Τράπεζα in s 
Ελλάδοε προβλέπει για φέτοε 
στασιμότητα, ενώ το Διεθνέε 
Νομισματικό Ταμείο και η Κο
μισιόν o n s  εκτιμήσειε io u s , 
που θα δημοσιοποιήσουν τον 
Μάιο, προβλέπουν συρρίκνωση 
του ΑΕΠ. Κι αυτό, τη στιγμή που 
θα πρέπει να εφαρμοστεί μια πε
ριοριστική δημοσιονομική πο
λιτική για να συγκρατηθεί το έλ
λειμμα. Σελ. 26

Πρόσθετα μέτρα για 
το έλλειμμα ζητεί η ΕΚΤ
Επιπλέον μέτρα για τον περιο
ρισμό των ελλειμμάτων θα πρέ
πει να πάρει η Ελλάδα, μαζί με 
Ιταλία και Βέλγιο, προκειμένου 
να περιοριστούν τα ελλείμματα 
μέχρι το 2010, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Οπαίε αναφέρει η  ΕΚΤ στο μη
νιαίο δελτίο που δημοσίευσε

χθεε, οι χώρεε αυτέε παρου
σιάζουν δυσανάλογα υψηλό 
κόστοε εξυπηρέτησηε του δη
μόσιου χρέουε, σε σχέση με το 
μέγεθοε τηε οικονομίαε τουε. 
Υπάρχει ανάγκη για δομικέε με
τα ρρυθμ ίσει - κυρίωε στο συ- 
νταξιοδοτικό και το εκπαιδευ
τικό σύστημα. Σελ. 26

Βολές Γ. Παπαθανασίου κατά 
τραπεζών για το φρένο στα δάνεια
Κατανόηση στο αίτημα των επιχειρη
ματιών για ελαστικό ωράριο εργασίαε 
έδειξε χθεε ο υπουργόε Οικονομίαε κ. 
Γ. Παπαθανασίου. «Σε έκτακτεε περι- 
στάσειε υπάρχουν και έκτακτεε λύ- 
σειε», είπε ο κ. Παπαθανασίου σχο- 
λιάζονταε δήλωση του γενικού γραμ
ματέα του ΣΕΒ κ. Θ. Λαβίδα ο οποίοε, 
μιλώνταε σε εκδήλωση τηε Ελληνικήε 
Ενωσηε Επιχειρηματιών, είπε ότι η ε
φαρμογή ελαστικού ωραρίου είναι έ
να σωστό μέτρο έτσι ώστε να μη μεί
νουν άνεργοι οι εργαζόμενοι. Πά- 
ντωε, ο κ. Λαβίδαε επανέλαβε ότι ο ΣΕΒ 
θα «τιμήσει» την υπογραφή του στο 
θέμα των αυξήσεων του 2009.

Στην ανοικτή συζήτηση με επιχει- 
ρηματίεε, ο κ. Παπαθανασίου ανέφε
ρε ότι δεν είναι ευχαριστημένοε με τον 
ρυθμό χρηματοδότησηε των επιχει
ρήσεων και των νοικοκυριών από τιε 
τράπεζεε, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα 
υπάρξει νέο πακέτο στήριξηε του χρη
ματοπιστωτικού συστήματοε. Ο υ
πουργόε Οικονομίαε σημείωσε ότι οι 
τράπεζεε «έχουν παρασφίξει τα ζω
νάρια», στιε δανειοδοτήσειε παρά 
το γεγονόε ότι έχουν πάρει περί τα 10 
δισ. ευρώ από το σχέδιο ενίσχυσηε τηε 
ρευστότηταε τηε οικονομίαε.

Για τον τουρισμό, ο υπουργόε ξε
καθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα ε

πιδοτήσει την ανεργία του κλάδου για 
τον Ιούνιο, όπωε έκανε για τον Απρί
λιο και τον Μάιο, ενώ επιχείρησε να 
κλείσει και το θέμα που προέκυψε με 
την αλλαγή τηε εισοδηματικήε πολι- 
τικήε για τουε συνταξιούχουε, λέγο- 
νταε «μην ακούτε τιε διαρροέε, να α- 
κούτε εμένα».

Αναφερόμενοε στο Εθνικό Στρα
τηγικό Πλαίσιο Αναφοράε (ΕΣΠΑ) 
2007 - 2013, δήλωσε ότι εσκεμμένα ή
ταν «παγωμένο» έωε τον Δεκέμβριο 
του 2008, για να μη χαθούν πόροι α
πό το Γ' ΚΠΣ. Τέλοε, σχετικά με τον 
ΦΠΑ, επισήμανε ότι δεν θα υπάρξει 
ούτε μείωση ούτε αύξησή του.

Ο υπουργός Οικονομίας σημείωσε ότι οι τράπεζες «έχουν παρασφίξει 
τα ζωνάρια» στις δανειοδοτήσεις.

• Hypo Real Estate. Ενα βήμα πριν από την 
κρατικοποίηση της στεγαστικής τράπεζας Hypo Real 
Estate Holding AG βρίσκεται η γερμανική κυβέρ
νηση, με τους υφιστάμενους μετόχους να διερευ
νούν το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων για να 
προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Θα είναι η 
πρώτη κρατικοποίηση τράπεζας που πραγματοποιεί
ται στη χώρα μετά τη δεκαετία του ’30, με το ταμείο 
στήριξης του κλάδου Soffin να προσφέρει τίμημα

ά 16% υψηλότερο της προχθεσινής τιμής κλεισί- 
, ,ος της μετοχής. Σελ. 35

• Ιαπωνία. Η εξαγγελία νέου πακέτου στήριξης 
της ιαπωνικής οικονομίας ύψους 15,4 τρισ. γιεν (154 
δισ. δολαρίων) ώθησε στα υψηλότερα επίπεδα του 
τελευταίου τριμήνου τον δείκτη Nikkei της αγοράς 
του Τόκιο. Το νέο πακέτο κρίνεται από τους αναλυ
τές ότι «θα καταστρέψει την ήδη κακή δημοσιονομι
κή κατάσταση, όμως θα είναι χειρότερο να υπάρξει 
ανοχή σε παρατεταμένο αποπληθωρισμό και ύφε
ση». Σελ. 30 και ανάλυση Σελ. 36

LINKS
www. kathimerini. gr/Links
• Θέμα: Τα εύσημα για την οικονομική κρίση διεκ- 
δικεί η Αλ Κάιντα.
• Φορολογία: Συμβουλές από την Grant Thornton 
για τα τεκμήρια κατά τη συμπλήρωση του εντύ
που Ε1.
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Μια τράπεζα φέρνει την άνοιξη(;)... Πάντως, χθες, αγοράστηκαν οι ελπίδες
Οντως, προκλητικά εντυπωσιακή η πρόβλεψη 
τηε Wells Fargo, 4ηε πλέον σε μέγεθοε αμε- 
ρικανικήε τράπεζαε, για κέρδη ρεκόρ το πρώ
το τρίμηνο του τρέχοντοε έτουε. Επίσηε, προ
κλητικά αληθινόε και ο υπαινιγμόε ότι η Επι
τροπή Κεφαλαιαγοράε των ΗΠΑ επανεξετάζει 
την απαγόρευση του short selling. Evas ouv- 
δυασμόε που ξεσήκωσε κύματα ενθουσιασμού 
χωρίε διάκριση στα χρηματιστήρια ολόκληρου 
του κόσμου. Και αμέσωε οι επενδυτέε ανά την 
υφήλιο προεξοφλώνταε ότι ήρθαν οι καλύτε- 
ρεε μέρεε, έκαναν ανάρπαστεε τιε μετοχέε τηε 
Wells Fargo πυροδοτώνταε ράλι τιμών και στιε 
υπόλοιπεε τραπεζικέε. Αφού είναι κερδοφόρεε 
μέχρι κορεσμού οι αμερικανικέε τράπεζεε, τό
τε να παραιτηθούν κατεπειγόντωε από τα σω
σίβια των φορολογουμένων για να σωθούν οι 
πολίτεε από τον πνιγμό...

Συγχρόνωε, η δήλωση του Δημοκρατικού 
βουλευτή Barney Frank, προέδρου τηε Επι- 
τροπήε Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών τηε 
Βουλήε των Αντιπροσώπων, ότι η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράε εξετάζει να επαναφέρει την υ
πό όρουε απαγόρευση του short selling στιε 
μετοχέε, πυροδότησε νέο κύμα αγοραστικού

Η πρόβλεψη της Wells Fargo 
για κέρδη ρεκόρ το α ' 3μηνο 
ίου έτους και το ενδεχόμενο 
απαγόρευσης του short selling 
πυροδότησαν αγοραστικό πυ
ρετό για τραπεζικές μετοχές 
από την Αθήνα έως τη Wall.

πυρετού. Το διαβόητο short selling είναι η συ- 
νήθηε πρακτική των κερδοσκόπων, που έχουν 
θησαυρίσει ξεπουλώνταε κυρίωε τιε τραπεζι
κέε μετοχέε για να τιε αγοράσουν ξανά εκ του 
αφαλούε σε χαμηλότερεε τιμέε.

Απλώε, να θυμίσω ότι ενώ τα «τοξικά από
βλητα» και τα υπόλοιπα άχρηστα δάνεια των 
αμερικανικών τραπεζών βύθισαν στα χρέη βα
ρύγδουπα επενδυτικά ονόματα και έσβησαν 
από τον χάρτη τιε ιστορικέε τράπεζεε τηε Wall 
Street, οι οποίεε επιδίωξαν να κερδοσκοπήσουν 
ασύστολα εκδίδονταε τα ποικίληε και εξωτι-

κήε μορφήε σύνθετα ομόλογα με σούπερ α- 
ποδόσειε, όπωε ακριβώε τα στεγαστικά 
subprime δάνεια μεταλλαγμένα σε ευφάντα
στα απατηλά σύνθετα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα, τα διάσημα πλέον «τοξικά», η 
Wells Fargo ευνοήθηκε ιδιαίτερα.

Em  Wall Street και ο δείκτηε Dow Jones των 
μετοχών των 30 πολυεθνικών βιομηχανικών 
και τραπεζικών κολοσσών των ΗΠΑ και ο δεί
κτηε Standard & Poor’s 500, που περιλαμβά
νει τιε μετοχέε των 500 εταιρειών με τη με
γαλύτερη κεφαλαιοποίηση, έκλεισαν με μεγάλη 
άνοδο. O Dow εκτινάχθηκε με άλμα 3%, o S&P 
500 με άλμα 3,5% και ο Nasdaq με 3,4%.

Ο πακτωλόε εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων που έχουν ρίξει κυβέρνηση και Fed 
αυξάνονταε τιε «ενέσειε» δολαριακήε ρευ
στότηταε, ενισχύει τα δεδομένα υπέρ των τρα
πεζών. Εναε χρόνοε έκλεισε από τον «θάνα
το» τηε Bear Steams, τηε 5ηε μεγαλύτερηε ε- 
πενδυτικήε τράπεζαε τηε Wall Street. Η ηλι- 
κίαε 85 ετών τράπεζα πέρασε στην ιστορία τηε 
Wall ωε το πρώτο θύμα τηε διαβόητηε πλέον 
κρίσηε των subpime στεγαστικών δανείων και 
των «τοξικών», που έπληξε βίαια το τραπε

ζικό σύστημα των ΗΠΑ και τηε Βρετανίαε.
Και ο σημερινόε υπ. Οικονομικών, Τίμοθι 

Γκάιτνερ, τότε υπό την ιδιότητα του διοικητή 
τηε Κεντρικήε Τράπεζαε τηε Νέαε Υόρκηε, βοή
θησε τη Wells Fargova να αγοράσει τη χρει 
κοπημένη Wachovia Corporation. Είχε προη- 
γηθεί η πώληση τηε Bear Steams στην J. Ρ. 
Morgan Chase με τη βοήθεα του Γκάιτνερ έ
ναντι εξευτελιστικού τιμήματοε 2 δολαρίων α
νά μετοχή. Αντίθετα, η ηλικίαε 158 ετών τρά
πεζα Lehman Brothers, μαζί με τη Merrill Lynch 
που εξαγοράστηκε από την Bank of America 
έναντι ψιχίων, ήταν τα μεγάλα θύματα. Ηδη, 
η κυβέρνηση Ομπάμα έχει εναποθέσει σε συ- 
ντηρητικούε και κερδοσκόπουε την εξυγίαν
ση από τα «τοξικά» του τραπεζικού συστήμα
τοε τηε χώραε. Το νέο σχήμα τηε τραπεζικήε 
εξυγίανσηε -με την πρόσκληση συμμετοχήε δί
νεται θεσμική υπόσταση στην περιθωριακή διά
σταση των Hedge Funds και των Private Equity 
Funds- έχει ξεκινήσει. Με το αζημίωτο, βεβαίωε. 
Η κυβέρνηση επιδιώκει να προσελκύσει τα ι
διωτικά κεφάλαια με ιδιαίτερα γενναιόδωρο τρό
πο για να αγοράσουν «τοξικά» και επισφαλή 
στεγαστικά δάνεια από τιε τράπεζεε.

Α.Α X
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Σε ελεύθερη πτώση βιομηχανική 
παραγωγή, οικοδομή, εξαγωγές
Ενισχύονται οι ενδείξεις για απότομη επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας το 2009

Η κρίση έχει «χτυπήσει» τουε βα- 
σικούε παραγωγικούε κλάδουε 
ηε ελληνικήε οικονομίαε, που δια

νύουν πλέον περίοδο ϋφεσηε, 
συμπαρασύρονταε και τον ρυθμό 
ανάπτυξηε. Τα στοιχεία για την οι
κοδομή, τη βιομηχανία, τιε εισα- 
γωγέε και τιε εξαγωγέε είναι α- 
πογοητευτικά, ενώ το οικονομικό 
επιτελείο αναμένει με αγωνία να 
δει κατά πόσο οι επιπτώσειε τηε

Κάμψη 22,5% 
στον αριθμό 
ίω ν οικοδομικών 
αδειών τον Ιανουάριο 
του 2009.

διεθνοόε κρίσηε θα επηρεάσουν
ναυτιλία, αλλά και τη «ραχο- 

^καλιά» τηε ελληνικήε οικονο- 
μίαε, δηλαδή τον τουρισμό.

Μπορεί το υπουργείο Οικονο- 
μίαε να επιμένει - προε το παρόν 
τουλάχιστον - ότι φέτοε το ΑΕΠ θα 
μεγεθυνθεί κατά 1,1%, ωστόσο οι 
περισσότερεε εκτιμήσειε διεθνών 
οργανισμών, επενδυτικών οίκων 
αλλά και αυτή τηε Τραπέζηε τηε 
Ελλάδοε (ΤτΕ), συγκλίνουν στο ό
τι το 2009 η οικονομία θα μείνει 
στάσιμη στην καλύτερη περί
πτωση. Αυτό σημαίνει μηδενική 
ανάπτυξη, ενώ κανείε δεν μπορεί 
να αποκλείσει και συρρίκνωση του 
ΑΕΠ σε περίπτωση που δεν αλ
λάξει κάτι στουε παραπάνω κλά- 
δουε, κατά τη διάρκεια του δευ
τέρου εξαμήνου του έτουε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η οι
κοδομική δραστηριότητα υπο
χωρεί από τιε αρχέε του 2008 και 
τον πρώτο μήνα του 2009 η εικόνα 
δεν άλλαξε. Η βιομηχανική πα
ραγωγή μειώνεται από τον περ

σινό Απρίλιο, με την μέταποίηση 
να «υποφέρει». Οι εξαγωγέε και οι 
εισαγωγέε καταγράφουν πτώση 
τουε δυο πρώτουε μήνεε του 
2009, λόγω τηε σημαντικήε υπο- 
χώρησηε των τιμών του πετρε
λαίου.

Εκρηκτικέε διαστάσειε λαμ
βάνει πλέον η πτώση τηε οικο- 
δομικήε δραστηριότηταε στην 
Ελλάδα, ωε αποτέλεσμα τηε ϋ- 
φεσηε στην οποία έχει περιέλθει 
η αγορά κατοικίαε. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που δημοσίευσε χθεε 
η ΕΣΥΕ για τον Ιανουάριο του 
2009, η κάμψη του αριθμού των 
οικοδομικών αδειών διαμορφώ
θηκε σε 22,5%  έναντι του αντί
στοιχου μήνα του 2008, ενώ με 
βάση την επιφάνεια, η πτώση α
νέρχεται σε 36,2% . Συνολικά, ο 
αριθμόε των αδειών που εκδό- 
θηκαν μειώθηκε σ ε 3.835 από 
4.946 άδειεε, ενώ η επιφάνεια πε
ριορίστηκε σ ε 840.000 τ.μ., ένα
ντι 1,3 εκατ. τ.μ.

Δεδομένου ότι η συμβολή τηε 
δημόσιαε οικοδομικήε δραστη
ριότηταε δεν ξεπέρασε το 1,7%, 
αντιλαμβάνεται κανείε ότι η ει
κόνα τηε αγοράε κατοικίαε α
ντανακλά τιε δυσκολίεε που α
ντιμετωπίζουν οι κατασκευα- 
στέε, παρά τα όσα ισχυρίστηκε 
πριν από λίγεε ημέρεε ο Πρόε- 
δροε τηε Έ νω σηε Κατασκευα
στών Κτιρίων Ελλάδοε (ΕΚΚΕ), κ. 
Δημ. Καψιμάληε. Από το βήμα τηε 
ετήσιαε συνέλευσηε τηε ΕΚΚΕ, ο 
τελευταίοε ισχυρίστηκε ότι ο 
κλάδοε δεν αντιμετωπίζει πρό
βλημα ρευστότηταε, σε αντίθεση 
με τουε υπόλοιπουε τομείε τηε οι- 
κονομίαε, ενώ ανέφερε ότι τα α
κίνητα δεν χάνουν σε αξία. Ταυ
τόχρονα, έσπευσε να τονίσει ό
τι τα αδιάθετα νεόδμητα ακίνη
τα στη χώρα δεν ξεπερνούν τα 
100.000, αριθμόε σίγουρα με-

Δείκτες συρρίκνωσης της ελληνικής οικονομίας
Πτώση οικοδομικής δραστηριότητας
Ιανουάριος 2009, ετήσια μεταβολή
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τριοπαθήε, συγκριτικά με τα ό
σα αναφέρουν τράπεζεε, μεσίτεε 
και σύμβουλοι ακινήτων, που το
ποθετούν το μέγεθοε αυτό μεταξύ 
150.000 - 200.000 κατοικιών.

Γεγονόε είναι πάντωε ότι η 
ΕΚΚΕ έχει εκδώσα οδηγία προε τα

μέλη να αναστείλουν τιε επενδύ- 
σειε τουε. Η ανταπόκριση των κα
τασκευαστών είναι ξεκάθαρη, ό- 
πωε αποδεικνύεται και από την οι
κοδομική δραστηριότητα. Στην 
Αττική μόνο, η πτώση τηε οικο- 
δομικήε δραστηριότηταε με βάση

τον αριθμό των αδειών ανέρχεται 
σε 27,1% και με βάση την επιφά
νεια σε 38,8%. Η μεγαλύτερη υ
ποχώρηση πάντωε σημειώθηκε 
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαί
ου, όπου εκδόθηκαν 43,4% λιγό- 
τερεε άδειεε για 61,8% μικρότερη 
επιφάνεια κτιρίων.

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη και 
στουε κατασκευαστέε έργων του 
δημοσίου τομέα. Οπωε ανέφερε 
χθεε ο πρόεδροε του ΣΑΤΕ (Σύν- 
δεσμοε Ανώνυμων Τεχνικών Εται
ρειών), στο πλαίσιο συνεδρίασηε 
τηε ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινω
νική Επιτροπή) με θέμα τιε επι- 
πτώσειε τηε οικονομικήε κρίσηε 
στην κατασκευαστική δραστη
ριότητα, η θέση στην οποία έχει 
περιέλθει ο κλάδοε είναι δεινή. Ο 
κ. Γ. Βλάχοε τόνισε ότι τα προ
βλήματα δεν είναι συνέπεια τηε 
χρηματοπιστωτικήε κρίσηε, καθώε 
είχαν εμφανιστεί πολύ πριν από 
το ξέσπασμα αυτήε, με τη μορφή 
των καθυστερήσεων πληρωμών. 
Ενδεικτικά ανέφερε ότι ακόμα δεν 
έχουν αποπληρωθεί ορισμένα 
Ολυμπιακά Εργα, όπωε προκύπτει 
από την πρόβλεψη πίστωσηε 132 
εκατ. ευρώ για σχετικά έργα στον 
φετινό προϋπολογισμό.

Το αποτέλεσμα είναι να αυξά
νεται σταθερά ο δανεισμόε των τε
χνικών εταιρειών. Κατά το διά
στημα μεταξύ 2005 και 2007, οι 
τραπεζικέε υποχρεώσειε των ε
ταιρειών από την 3η έωε και την 
7η τάξη αυξήθηκε σε 4,4 εκατ. ευ
ρώ κατά μέσο όρο ανά εταιρεία, 
από 3,25 εκατ. ευρώ. Η λύση κα
τά τον κ. Βλάχο είναι η άμεση ε
ξόφληση όλων των οφειλών από 
την πλευρά του δημοσίου, σε 
συνδυασμό με τη δημοπράτηση 
περισσότερων έργων, προκειμέ- 
νου να αποφευχθούν πτωχεύ- 
σειε εταιρειών.

Ν. X. Ρ0ΥΣΑΝ0ΓΛ0Υ

ΕΣΥΕ: Βουτιά 6,5% στη μεταποίηση
τον Φεβρουάριο λόγω κλωστοϋφαντουργίας

Επιπλέον δανεισμός 
1,3 δια ευρώ τη Μ. Τρίτη

Συνεχίζει να υποχωρεί η βιομη
χανική παραγωγή, δήμιου ργώ- 
νταε έντονο προβληματισμό τό
σο για το μέλλον τηε βιομηχανίαε, 
όσο και για το μέλλον των εργα
ζομένων σε αυτήν, εν μέσω οι- 
κονομικήε κρίσηε. Τον Φεβρου
άριο, κατέγραψε νέα πτώση τηε 
τάξηε του 4,6%, ενώ η παραγω
γή σ τη  μεταποίηση υποχώρησε 
κατά 6,5%, εξαιτίαε κυρίωε τηε 
«βουτιάε» κατά 30,5% στην κλω
στοϋφαντουργία.

Οι επιπτώσειε τηε παγκόσμιαε 
οικονομική κρίσηε, έχουν «χτυ
πήσει» την ελληνική βιομηχανία, 
καθώε για δέκατο συνεχόμενο 
μήνα (τελευταία φορά που είχε 
θετικό πρόσημο ήταν τον Απρί
λιο του 2008) καταγράφει πτώση. 
Μάλιστα, οι 22 από τουε 30 το
μείε τηε βιομηχανίαε τον Φ ε
βρουάριο του 2009 σημείωσαν 
κάμψη σε σχέση  με τον αντί- 
στοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά 
το δίμηνο Ιανουάριου - Φεβρου-

ίου 2009, η βιομηχανική πα
ραγωγή μειώθηκε κατά 7,8%, ε 
νώ μόνο στιε μεταποιητικέε βιο- 
μηχανίεε κατέγραψε πτώση 10%.

Τα προβλήματα που αντιμε
τωπίζουν τα εργοστάσια έχουν ά
μεσο αντίκτυπο και στουε εργα- 
ζομένουε, οι οποίοι σε αρκετέε πε- 
ριπτώσειε αναγκάζονται είτε να 
πληρώνονται λιγότερο είτε να

δουλεύουν λιγότερο, για να α
ποφύγουν την ανεργία. Αλλωστε, 
και ο διοικητήε τηε ΤΐΕ κ. Γ. Προ- 
βόπουλοε έχει προβλέψει ότι 
φέτοε θα αυξηθούν η υποαπα
σχόληση και οι περιπτώσειε ερ
γαζομένων που θα λαμβάνουν μι- 
κρότερουε μισθούε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που α
νακοίνωσε χθεε η Εθνική Στατι
στική Υπηρεσία τηε Ελλάδοε 
(ΕΣΥΕ), η παραγωγή των μετα- 
ποιητικών βιομηχανιών μειώθη
κε κατά 6,5%, λόγω κυρίωε τηε 
σημαντικήε υποχώρησηε τηε 
παραγωγήε των κλωστοϋφα
ντουργικών υλών (30,5%), των ει
δών ένδυσηε (22,2%), των μηχα
νοκίνητων οχημάτων, ρυμουλ- 
κούμενων και ημιρυμουλκούμε- 
νων (40,2%) και των ηλεκτρονι
κών υπολογιστών, ηλεκτρονι
κών και οπτικών προϊόντων 
(34,4%). Η πτώση κατά 4,6% τηε 
βιομηχανικήε παραγωγήε οφεί
λεται κυρίωε στην υποχώρηση 
κατά 12,5% του δείκτη παραγω- 
γήε κεφαλαιακών αγαθών. Επί- 
σηε, τον Φεβρουάριο του 2009, ο 
δείκχηε παραγωγήε ορυχείων - λα
τομείων μειώθηκε κατά 5,4% σε 
σχέση με τον ίδιο μήνα του 
2008, ο δείκτηε παροχήε νερού υ
ποχώρησε κατά 1,7%, ενώ ο δεί
κτηε παραγωγήε ηλεκτρισμού 
αυξήθηκε κατά 1,3%.

Πτώση εισαγωγών 
και εξαγωγών
Σημαντική κάμψη κατέγραψαν 
τόσο οι εισαγωγές όσο και οι 
εξαγωγές τον Φεβρουάριο του 
2009, έναντι του ίδιου μήνα 
του 2008, κυρίως λόγω της 
μείωσης των τιμών του πετρε
λαίου. Η πτώση των εξανωγών 
έψτασε στο 13,8%, με αποτέ
λεσμα η αξία τους να υποχω
ρήσει στο 1,2 δισ. ευρώ τον 
ψετινό Φεβρουάριο από 1,3 
δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι τον 
αντίστοιχο μήνα. Η συνολική α
ξία των εισαγωγών μειώθηκε 
κατά 29,6% και διαμορφώθη
κε στα 3,4 δισ. ευρώ από 4,9 
δισ. ευρώ. Δηλαδή, η αξία των 
εξαγωνών διαμορφώνεται πε
ρίπου στο ένα τρίτο της αξίας 
των εισαγωγών, αναδεικνύο- 
ντας τον χαμηλό βαθμό αντα
γωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας. Παράλληλα, το 
δωδεκάμηνο Μαρτίου 2008 - 
Φεβρουάριου 2009 σε σύγκρι
ση με το δωδεκάμηνο Μαρτίου 
2007 - Φεβρουάριου 2008, η 
αξία των εισαγωγών αυξήθηκε 
κατά 3,1%, ενώ των εξαγωγών 
μειώθηκε κατά 1,5%.

Επιπλέον 420 εκατ. ευρώ ά
ντλησε χθεε το Δημόσιο από τιε 
μη ανταγωνισηκέε προσφορέε 
που κατατέθηκαν για τα έ 
ντοκα γραμμάτια 26 και 52 ε
βδομάδων τα οποία δημοπρα- 
τήθηκαν την περασμένη Τρί
τη. Ετσι, συνολικά ο Οργανι- 
σμόε Διαχείρισηε Δημοσίου 
Χρέουε (ΟΔΔΗΧ) δανείστηκε 
αυτή την εβδομάδα 2,04 δισ. 
ευρώ, ανεβάζονταε το συνολι
κό ποσό που έχει δανειστεί α
πό τιε αρχέε του έτουε έωε και 
σήμερα, στα 38 δισ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι το πρό
γραμμα δανεισμού του 2009 θα 
φτάσει στα 43,7 δισ. ευρώ -ό
πωε επισήμωε έχει ανακοινω
θεί- ο Οργανισμόε έχει καλύψει 
το 87% του ποσού αυτού. Πά
ντωε, υπάρχουν εκτιμήσειε, 
σύμφωνα με τιε οποίεε το Δη
μόσιο θα χρειαστεί φέτοε πά
νω από 50 δισ. ευρώ, ενώ και 
ο επικεφαλήε του ΟΔΔΗΧ, κ. 
Σπ. Παπανικολάου, με δηλώ- 
σειε του έχει επισημάνει ότι ό
λα θα κριθούν από την πορεία 
των εσόδων, αφήνονταε ανοι
κτό το ενδεχόμενο το Δημόσιο 
να δανειστεί παραπάνω από 
43,7 δισ. ευρώ στο δεύτερο ε
ξάμηνο του έτουε.

Σε ό,τι αφορά τα έντοκα 
γραμμάτια 26 και 52 εβδομά-

δων, υπενθυμίζεται ότι η από
δοσή τουε διαμορφώθηκε στο 
1,48% και 1,78% αντίστοιχα. 
Χ θεε, η διαφορά απόδοσηε 
Spread) των ελληνικών ΙΟετών 
ομολόγων με τα αντίστοιχα 
γερμανικά μειώθηκε στιε 234 
μονάδεε βάσηε από 244 μονά- 
δεε που ήταν προχθέε, ενώ πα
ρόμοια ήταν και η κατάσταση 
στα ερτεεάε των 3ετών και δε
τών ομολόγων. Ο λόγοε τηε μεί- 
ωσηε είναι το καλό κλίμα που 
επικρατεί τιε τελευταίεε ημέρεε 
στιε αγορέε διεθνώε.

Αξίζει επίσηε να σημειωθεί ό
τι από τα παραπάνω έντοκα 
γραμμάτια, οι ιδιώτεε επενδυ- 
τέε πήραν 664.000 ευρώ. Την 
ερχόμενη Τρίτη, 14 Απριλίου, ο 
ΟΔΔΗΧ θα προχωρήσει στη δη
μοπρασία εντόκων γραμμα
τίων 13 εβδομάδων, με στόχο 
να δανειστεί 1,3 δισ. ευρώ για 
να αναχρηματοδοτήσει τιε λή- 
ξειε των προηγούμενων εντό
κων γραμματίων διάρκειαε 
τριών μηνών, που εκδόθηκαν 
τον Ιανουάριο. Και τα γραμμά
τια αυτά θα μπορεί να τα προ
μηθευτεί το αποταμιευτικό κοι
νό με αφορολόγητη απόδοση, 
εφόσον τα διακρατήσει έωε τη 
λήξη τουε και τα αποκτήσει σε 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Πρόσθετα μέτρα απαιτεί η ΕΚΤ 
για τον περιορισμό του ελλείμματος
Καμπανάκι σε Ελλάδα, Ιταλία και 
Βέλγιο κρούει η Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για το υ
ψηλό δημόσιο χρέοε και το κο
υτσέ δανεισμού, καλώνταε τιε κυ- 
βερνήσειε να πάρουν επιπλέον 
μέτρα, ώστε να περιορίσουν τα 
ελλείμματα πριν από το 2010.

Απαιτούνται δομικέε μεταρ
ρ υ θ μ ίσ ει στο συνταξιοδοτικό 
και εκπαιδευτικό σύστημα, αύ
ξη ση  παραγωγικών δαπανών, 
μείωση του δημόσιου χρέουε, ε 
νίσχυση τηε ανταγωνιστικότηταε 
και αποφυγή πρακτικών προ
στατευτισμού.

Το ανησυχητικό για Ελλάδα, 
Ιταλία και Βέλγιο είναι το δυσα
νάλογα υψηλό κόστοε εξυπηρέ- 
τησηε του δημόσιου χρέουε, σε 
σ χέσ η  με το μέγεθοε τηε οικο- 
νομίαε.

Στο μηνιαίο δελτίο που έδωσε 
χθεε στη δημοσιότητα η ΕΚΤ για 
τον Απρίλιο, επισημαίνει ότι οι

Απαιτούνται δομικές 
μεταρρυθμίσεις 
στο συνταξιοδοτικό 
και εκπαιδευτικό 
σύστημα και μείωση 
του δημόσιου χρέους.

χώρεε που παρουσιάζουν υπερ
βολικό έλλειμμα (άνω του 3% του 
ΑΕΠ) θα πρέπει να συμμορφω
θούν απόλυτα στιε συστάσειε του 
Εοοίίη.

Ωστόσο, η ΕΚΤ προσθέτει ότι 
πολλέε χώρεε θα χρειασθεί να πά
ρουν επιπλέον μέτρα προκειμέ- 
νου να περιορίσουν τα ελλείμ
ματα κάτω του 3% μέχρι το 
2010, αλλά και για να διατηρη
θούν κάτω από το όριο αυτό και 
τα επόμενα χρόνια.

Στη συνέχεια, η ΕΚΤ παραθέ
τει μία μελέτη σχετικά με τη  συ
ζήτηση που έχει προκύψει για το 
θέμα τηε αΰξησηε ή μη των κρα
τικών δαπανών στην περίοδο τηε 
κρίσηε. Η μελέτη καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν έχει σημα
σία τόσο η αύξηση των συνολι
κών κρατικών δαπανών. Σημα
σία έχει η αύξηση των παραγω
γικών δαπανών.

Οι κρατικέε δαπάνεε τηε ελ
ληνικήε οικονομίαε, ωε ποσοστό 
του ΑΕΠ, είναι από τιε υψηλότε- 
ρεε στην Ευρωζώνη. Ομωε, το με
γαλύτερο μέροε αυτών δεν αφο
ρά παραγωγικούε τομείε.

Οι μισέε από τιε γενικέε δα
πάνεε αφορούν την εξυπηρέτη
ση του δημόσιου χρέουε.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με 
την ΕΚΤ, η λύση δεν έγκειται μό
νο στον περιορισμό των δαπα
νών. Απαιτούνται δομικέε με
τα ρ ρ υ θμ ίσ ει προκειμένου να

Γενικές δαπάνες 
και τόκοι
2006, ως ποσοστό του ΑΕΠ

Γεν. δαπάνες Τόκοι

Βέλγιο 8,5 4
Γερμανία 5,6 2,8
Ιρλανδία 3,6 0,9
Ελλάδα 8,1 4,3
Ισπανία 4,6 1,6
Γαλλία 6,9 2,6
Ιταλία 8,7 4,7

Κύπρος 9,9 3,3
Λουξεμβούργο 4 0,2

Μάλτα 6,7 3,5
Ολλανδία 7,3 2,2
Αυστρία 7 2,9

Πορτογαλία 6,9 2,8
Σλοβενία 6,2 1,4
Σλοβακία 5 1,5
Φινλανδία 6,5 1,5
Ευρωζώνη 6,6 2,9

Πηγή: ΕΚΤ

Σύνολο κρατικών 
δαπανών
2006, ως ποσοστό του ΑΕΠ

Βέλγιο 48,4

Ιταλία

Μάλτα

Ευρωζώνη

40 42 44 46 48 50

στηρίξουν την ανάπτυξη, την α
γορά εργασίαε και την ανταγω
νιστικότητα των οικονομιών.

Η Ελλάδα δαπανά τα περισ
σότερα για συντάξειε στην Ευ

ρωζώνη, σε σχέση με το ΑΕΠ. 
Πληρώνει σχεδόν τα διπλάσια για 
τόκουε και ούτε τα μισά για την 
εκπαίδευση.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Αυστηρότερη εποτττεία ΤτΕ 
για τη ρευστότητα τραπεζών
Με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισηε ρευ
στότηταε των τραπεζών η Τράπεζα τηε Ελλάδοε, με Πρά
ξη Διοικητή, επιβάλλει στιε τράπεζεε την τήρηση των 
δεικτών ρευστότηταε και σε ενοποιημένη βάση. Μέχρι 
τώρα η υποχρέωση ήταν μόνο σε επίπεδο τράπεζαε, ω
στόσο η μεγάλη ανάπτυξη των εγχώριων τραπεζών στιε 
χώρεε τηε ΝΑ Ευρώπηε καθιστά αναγκαία τη συνολι
κή παρακολούθηση τηε ρευστότηταε των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και σε επίπεδο ομίλου.

Παράλληλα με την Πράξη Διοικητή τηε ΤτΕ επιβάλ
λεται:

• Η διενέργεια των ασκήσεων προσομοίωσηε κατα
στάσεων κρίσηε ρευστότηταε (εΐτεεε te8ting) που κα
λύπτουν όχι μόνον τιε άμεσεε ανάγκεε αλλά και τιε α- 
νάγκεε σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

• Η ενίσχυση του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλί
ου των τραπεζών στη διαχείριση του κινδύνου ρευ
στότηταε.

• Δίνονται κίνητρα για την αποφυγή τηε υπερβολι- 
κήε στήριξηε στη χρηματαγορά και την  κεφαλαιαγορά 
με κατάλληλεε τεχνικέε προσαρμογέε του τρόπου υ
πολογισμού των δεικτών ρευστότηταε.

• Καθορίζονται κριτήρια διάκρισηε μεταξύ καταθέ
σεων χονδρικήε και λιανικήε.

Διαγωνισμό ύ
ψους 30,4 εκατ. 
ευρώ κέρδισε η 
Παηανανιώτου 
ΑΒΕΕΑ Δρομέας. 
Η εισηγμένη α
νακοίνωσε ότι 
περιήλθε σε 
γνώση της επ ι
στολή της Ευρω
παϊκής Ενωσης, 
την 06 /04/09 , 
με την οποία ε 
νημερώθηκε όχι 
κέρδισε τον δια
γωνισμό για την 
προμήθεια επ ί
πλων όλων των 
υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Ο δ ια
γωνισμός είναι 
διάρκειας δύο ε 
τών με δυνατό
τητα παράτασης 
1+1 έτος, ενώ η 
υπογραφή των 
συμβάσεων θα 
γίνει μετά τις 15 
Απριλίου, οπότε 
λήγει η προθε
σμία υποβολής 
ενστάσεων.

Ανοιχτό το θέμα 
της έκτακτης εισφοράς

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να 
κληθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι να 
καταβάλουν το μισό ή μέροε του μι
σθού τουε ωε εισφορά για τη  σ τή 
ριξη του δικού τουε Ταμείου Πρό- 
νοιαε, όπωε προκύπτει από τη  
σχετική τοποθέτηση του αρμόδιου 
υφυπουργού Απασχόλησηε κ. Γ. Κο- 
ντογιάννη σ τη  Βουλή. Απαντώ- 
νταε σ ε  ερώ τηση του κ. Φ. Κουβέ- 
λη, ο κ. Κοντογιάννηε περιορίστη
κε να σημειώ σει ότι οι όποιεε κυ- 
βερνητικέε αποφάσειε θα ληφθούν 
έπειτα  από επ ίσημη κοινοποίηση 
στο Υπουργείο τη ε  σχετικήε πρό- 
τα ση ε από πλευράε τηε διοίκησηε 
του Ταμείου. «Οταν οι προτάσειε υ
ποβληθούν επισήμωε στο υπουρ
γείο, θα εξεταστούν με προσοχή, ώ
σ τε  να καταλήξουμε στη  βέλτιστη 
δυνατή λύση», είπ ε χαρακτηριστι
κά ο υφυπουργόε Απασχόλησηε και 
μεταξύ άλλων π ρόσθεσε: «Τόσο η 
ηγεσία του υπουργείου όσο και η 
διοίκηση του Ταμείου αντιμετωπί
ζουμε με ρεαλισμό την κατάσταση. 
Στόχοε μαε είναι να βρεθεί η  χρυ
σή τομή, ώστε τα προβλήματα να 
επιλυθούν».

Απάντηση της Ιεράς Συνόδου 
για την καταβολή του ΕΤΑΚ
Σαφείς αιχμέε κατά κυβερνητικών παραγόντων που έ- 
σπευσαν να «καταγγείλουν» ότι 32 Μητροπόλειε απέ
φυγαν να καταβάλουν το Ενιαίο Τέλοε Ακινήτων (ΕΤΑΚ) 
άφησε χθεε η Διαρκήε Ιερά Σύνοδοε. «Επειδή δημι- 
ουργούνται έωλεε εκτιμήσειε και υπάρχει παραπληρο
φόρηση ωε προε την υποχρέωση των Νομικών Προσώπων 
τηε Εκκλησίαε για την καταβολή του ΕΤΑΚ, η Διαρκήε 
Ιερά Σύνοδοε αποφάσισε, έπειτα από εισήγηση του Μα- 
καριωτάτου Αρχιεπισκόπου, να εξετάσει κάθε ενδεχό
μενη περίπτωση ξεχωριστά», σημειώνεται σε ανακοίνωση 
τηε Ιεράε Συνόδου. Σύμφωνα με στελέχη τηε Συνόδ 
η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών έχω 
καταβάλει ήδη το ποσό των 700.000 ευρώ για την ακί
νητη περιουσία που ελέγχει, ενώ η πλειοψηφία των μη
τροπόλεων τακτοποίησε το ζήτημα εμπρόθεσμα.

Εκπτώσεις εισιτηρίων 
για χιονοδρομικό Παρνασσού
Εκπτωση 20% στα ημερήσια εισιτήρια τα Σαββατοκύριακα 
και τιε αργίεε του Απριλίου ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει 
η Εταιρεία Τουριστικήε Ανάπτυξηε στο χιονοδρομικό κέ
ντρο Παρνασσού. Από φέτοε λειτουργεί στο χιονοδρο- 
μυώ  κέντρο γραφείο υποδοχήε, πληροφοριών και εξυ- 
πηρέτησηε πελατών, ενώ ισχύει νέα τιμολογιακή πολι
τική. Υπάρχει πλέον δυνατότητα έκδοσηε πολυήμερων 
εισιτηρίων ανοικτών ημερομηνιών (μη συνεχόμενε? υ
ποχρεωτικά), που σημαίνει πωε κάποιοε μπορεί να κά
νει χρήση του εισιτηρίου οποιεσδήποτε ημέρεε, αργίε° 
ή. καθημερινέε. Η χρέω ση είναι δύο μονάδεε κάθε αι 
για και μία μονάδα κάθε καθημερινή. Διατίθενται πα
κέτα των 6 ,1 0 ,2 0 ,4 0 , 80 και 150 μονάδων. Η αγορά των 
εισιτηρίων μπορεί να γίνει από το ηλεκτρονικό κατάστημα 
μέσω  του είτε www. ρπΓΜεεοε-εΙά. gr

Σεμινάριο στην Αθήνα για 
τις ενδοομιλικές συναλλαγές
Η Grant Thornton πραγματοποιεί ημερίδα για την κατανόηση 
τηε νέαε νομοθεσίαε που θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 
3728/2008 του υπ. Ανάπτυξηε, αναφορικά με τιε ενδοο- 
μιλικέε συναλλαγέε και τη  διαμόρφωση του Φακέλου Τεκ- 
μηρίωσηε. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 
τη Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2009, στιε 5.30 μ. μ. Θα ακο
λουθήσει μονοήμερο εξειδικευμένο σεμινάριο με θέματα 
Tran8fer Pricing, που θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Τρίτη.
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