
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο «Πράσινο φως» για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 526,3 εκατ. ευρώ Σελ. 25 
TITAN Βούλιαξαν 40% οι πωλήσεις τσιμέντου Σελ. 24 ΔΝΤ Απαισιοδοξία για ΗΠΑ, Ευρωζώνη, Ρωσία -  Σημάδια ανάκαμψης στην Κίνα Σελ. 27

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2 009

Δείκτης & Ογκος του Χ.Α.
0,74% Γενικός Δείκτης

I . ·r
Ογκος συναλλαγών

1  1. 894,56  1

Ι · !
5
Μ

170,42W  22 /4

Αυξημένη μεταβλητότητα χθες 
στο Χ.Α. που ενισχύθηκε σε 
ποσοστό 0,74% και έκλεισε στις 
1.894,56 μονάδες. Η Alpha Bank 
(+2,80%) και η Εθνική Τράπεζα 
(+2,14%) είχαν τις καλύτερες 
επιδόσεις στον τραπεζικό κλάδο. 
Υποχώρησε ο τζίρος της αγοράς 
στα 170,42 εκατ. ευρώ. Σελ. 32

ΔΕΙΚΤΕΣ DOW Jones* 
ΚΡΗΜΑΤΙ*

Nasdaq* Nikkei FTSE100 Dax CAC 40
ΣΤΗΡΙΩΝ jr
22/04/09 + ψ # # * i r # %

Κλείσιμο 7.942,72 1.659,25 8.727,30 4 .0 3 0 ,6 6 4 .5 9 4 ,4 2 3 .025 ,24

Μεταβολή -0 ,3 4 % + 0,94% +0,18% +1,08% + 2,06% +1,72%
*Λίγο πριν από το κλείσιμο
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
22.4.09 METAB. % ΑΠΟ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ % 1.1,09
ΕΥΡΩ/Δ0ΛΑΡΙ0 1,3007 0,49 -7,01
Δ0ΛΑΡΙ0/ΓΙΕΝ 98,09 -0,56 8,08
ΕΥΡΩ/ΓΙΕΝ 127,58 -0,09 0,46
Δ0Λ./ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 1,1638 -0,29 9,09
ΣΤΕΡΛΙΝΑ/Δ0ΛΑΡΙ0 1,4497 -1,21 -0,74
ΕΥΡΩ/ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 1.5138 0,18 1,41
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0.8971 1.70 -6/

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ■■■
Θάνατος-μυστήριο 
στη Freddie Mac

Νεκρός βρέθηκε ο οικονομι
κός διευθυντής της Freddie 
Mae, Ντέιβιντ Κέλερμαν, 
στην κατοικία του, σε προά
στιο της Ουάσιγκτον. Αν και 
η ιατροδικαστική εξέταση 
δεν έχει δώσει ακόμη την 
τελική ετυμηγορία της αιτίας 
θανάτου, η γυναίκα του υπο
στηρίζει ότι πρόκειται για 

αυτοκτονία. Η Freddie Mao είναι ένας από τους με- 
' 'ύτερους οργανισμούς στην αμερικανική αγορά 

.γης, η οποία βρίσκεται σε ύφεση την τελευταία 
διετία και θεωρείται ως η ρίζα της τρέχουσας χρη
ματοπιστωτικής κρίσης. Ο Κέλερμαν ήταν υπεύθυ
νος οικονομικών ελέγχων στη Freddie Mao από το 
1992, ενώ ηροήχθη σε οικονομικό διευθυντή τον 
Σεπτέμβριο, όταν το ομοσπονδιακό κράτος των ΗΠΑ 
ανέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας με την επιδείνω
ση της κρίσης. Οι λογιστικές πρακτικές της Freddie 
βρίσκονται στο επίκεντρο ερευνών της αμερικανι
κής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του υπουργείου 
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ε.Ε.: Οχι στη διχοτόμηση 
των ενεργειακών εταιρειών
Το μεγάλο αγκάθι του υποχρεωτικού διαχωρισμού 
της παραγωγής από τη μεταφορά ενέργειας εξαλεί- 
φθηκε στο αποκαλούμενο «τρίτο πακέτο» για την α
πελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ε.Ε. Η 
χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ευνοεί τη ΔΕΗ αλλά και για το σύνολο των καθετο- 
ποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού της Ευρώ
πης. Η εφαρμογή του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού 
θα σήμαινε στην πράξη την αηοδυνάμωση των με
γάλων εταιρειών ηλεκτρισμού της Ευρώπης, κάτι 
που επί του παρόντος τουλάχιστον απεφεύχθη, α
φού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε σε μια 
συμβιβαστική πρόταση. Σελ. 24

Μείωση ελλείμματος ισοζυγίου
Η πτώση των τιμών πετρελαίου συμπαρέσυρε το έλ
λειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο 
μειώθηκε κατά 1,24 δισ. ευρώ στο δίμηνο Ιανουάρι
ου - Φεβρουάριου 2009, σε αρίέση με το αντίστοιχο 
περυσινό διάστημα. Συγκεκριμένα ανήλθε στα 4,62 
δισ. ευρώ έναντι 5,86 δισ. ευρώ. Ανησυχητική είναι 
η μείωση των εισπράξεων στον τουρισμό και τη ναυ
τιλία κατά 20,2% και 25% αντίστοιχα. Σελ. 22

• SMS. Μειώσεις έως και 60% στις χρεώσεις με
τάδοσης γραπτών μηνυμάτων (SMS) και δεδομέ
νων μέσω κινητού τηλεφώνου επιβάλλει ο νέος 
κανονισμός της Κομισιόν στις εταιρείες κινητής τη
λεφωνίας από το 2010 και μετά. Στελέχη της κινη
τής τηλεφωνίας στην Ελλάδα έκαναν λόγο για ε- 
πώδυνα μέτρα της Κομισιόν, το κόστος των οποίων 
δεν μπορεί εύκολα να υπολογιστεί. Εκτιμάται ω
στόσο ότι θα κόψει αρκετές εκατοντάδες εκατ. ευ- 

:σόδων. Σελ. 24

• Αυτοκινητοβιομηχανίες. Σε δεινή θέση πα
ραμένουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι ευρωπαϊκές 
Volkswagen και Peugeot σημείωσαν δραστική μείω
ση εσόδων στο πρώτο τρίμηνο, ενώ η σουηδική 
Volvo θα ηερικόψει περισσότερες από 1.500 θέσεις 
εργασίας. Σε αρνητική τροχιά και οι ιαπωνικές 
Toyota, Honda και Nissan, οι οποίες ενδέχεται να α- 
'"ΐκοινώσουν τριμηνιαίες ζημίες. Σελ. 31

• Yahoo! Ακόμα 700 θέσεις εργασίας σχεδιάζει 
να περικόψει η Yahoo! Η εταιρεία περιέκοψε 1.600 
θέσεις εργασίας το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου 
έτους. Σήμερα, το δυναμικό της Yahoo! ανέρχεται 
στα 13.500 άτομα. Σελ. 31

• Ανάλυση. «Μόνο όταν φύγει η παλίρροια, κατα
λαβαίνεις ποιος δεν φοράει μαγιό», είχε σχολιάσει ο 
μεγαλοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ αναφερόμενος 
στις χρηματιστηριακές κρίσεις. Πόσο δίκιο είχε, τονί
ζει ο αρθρογράφος της εφημερίδας The New York 
Times, Thomas L. Friedman. Οι ΗΠΑ αποδεικνύεται 
ότι κολυμπούσαν γυμνές. Οι πιστωτικές «φούσκες» 
είναι σαν την παλίρροια. Μπορούν να σκεπάσουν τη 
σκουριά. Σελ. 32

LINKS
www, kathimerini. gr/Links
• Περιβάλλον: Οι ΗΠΑ αποφασίζουν για το κόστος 
των κλιματικών αλλαγών
• Θέμα: Τη βιομηχανία του σεξ πλήττει η οικονομι
κή κρίση.

Προσλήψεις 
στους OTA 
και κατάρτιση 
ανέργων
Την αναπλήρωση του εισοδήματοε 
που χάνουν οι εργαζόμενοι λόγω 
ins μείωσηε των ημερών εργασίαε μέ
σω προγραμμάτων κατάρτισηε θα α
νακοινώσει σήμερα η υπουργόε Απα
σχόλησή κ. Πετραλιά στο πλαίσιο 
pías δέσμηε μέτρων για τη στήριξη 
m s απασχόλησή. Το πακέτο των μέ
τρων περιλαμβάνει επίσηε προ
γράμματα για την κατάρτιση ανέργων 
σε «πράσινα επαγγέλματα» και την ε
πιδότηση Tns εργασίαε στον τουρι
σμό, καθώε και πρόσληψη 20.000 α
νέργων σε θέσειε προσωρινήε απα
σχόλησή crrous Οργανισμούβ Τοπι- 
κήε Αυτοδιοίκησή. Σελ. 24

Βουτιά 20,2% 
των εισπράξεων 
από τον τουρισμό
Τα πρώτα επίσημα αρνητικά στοι
χεία για τη φετινή τουριστική κί
νηση κατέγραψε η Τράπεζα m s  
Ελλάδοε. Σύμφωνα με αυτά, οι ει- 
σπράξειε από τον τουρισμό το 
πρώτο δίμηνο του έτουε ήταν μει- 
ωμένεβ κατά 20,2% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Μει- 
ωμένεβ κατά 20,6% ήταν öpcos και 
οι δαπάνεε των Ελλήνων για ταξί
δια στο εξωτερικά.

Την ίδια σχεδόν κάμψη (20,8%) 
καταγράφει και η τουριστική κί
νηση npos την Ισπανία το τρίμη
νο Ιανουάριου - Μαρτίου, ενώ με- 
γαλύτερεε αντιστάσειε στη διε
θνή κρίση εμφανίζει η Τουρκία, ό
που η μείωση των αφίξεων ήταν in s  
τάξηε του 4,2%. Σελ. 24

Ζημιές ανακοίνωσε η Morgan Stanley

«Συννέφιασε» πάνω από τον ουρανοξύστη της Morgan Stanley στη Νέα 
Υόρκη. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου απογοήτευσαν τους αναλυτές, 
που ανέμεναν σημαντικά λιγότερες απώλειες. Η πέμπτη μεγαλύτερη τράπε
ζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ζημίες 177 εκατ. δολαρίων ή 57 σεντς ανά μετοχή, 
δηλαδή πολύ υψηλότερες των 8 σεντς ανά μετοχή που προσδοκούσε η αγο
ρά. Στον αντίποδα, συνεπής με τις αρχικές της εκτιμήσεις ήταν η Wells Fargo 
σημειώνοντας κέρδη 3 δια. δολαρίων. Οι άσχημες επιδόσεις της Morgan 
Stanley σκίασαν την εικόνα των θετικών αποτελεσμάτων των Goldman Saohs, 
JP Morgan και Citigroup. Σελ. 26

Διετή ύφεση 
και 143.000 
νέους ανέργους 
βλέπει το ΔΝΤ
Μείωση του ΑΕΠ κατά 0,2% 
το 2009 και κατά 0,6% το 2010

Διετή ύφεση και 143.000 νέουβ 
ανέργουε έω$ το τέλοε του 2010 
προβλέπει το Διεθνέε Νομι
σματικό Ταμείο για την Ελλάδα.

Στην έκθεσή του, ο διεθνήε 
οργανισμόε εκτιμά ότι το ελλη
νικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 
0,2% του ΑΕΠ φέτοβ. Το χειρό
τερο όμω5 είναι ότι προβλέπει 
ταχύτερο ρυθμό αρνητικήε α
νάπτυξή (-0,6%) για το 2010 πα
ρά το γεγονόε ότι σύμφωνα με 
τΐ5 εκτιμήσει του η οικονομία 
τηε Ευρωζώνηε θα αρχίσει να 
εμφανίζει τα πρώτα σημάδια α- 
νάκαμψηε. Αυτή η εξαιρετικά 
δυσοίωνη εκτίμηση για τιε α-

ναπτυξιακέ$ προοπτικέε τηε 
ελληνικήε οικονομίαε βασίζεται 
στο γεγον03 ότι λόγω τΜ κακήε 
δημοσιονομικήβ κατάστασή 
και κυρίωε του υψηλού χρέουε, 
η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατό
τητα να αυξήσει τιε δημόσιεε 
δαπάνεε.

Ετσι, το 2010, ενώ στιε άλλεε 
χώρεε τηε Ζώνηε του Ευρώ θα 
αρχίσουν να αποδίδουν τα πα
κέτα στήριξή, η Ελλάδα θα βυ
θίζεται ακόμη περισσότερο 
στην ύφεση. Το αποτέλεσμα εί
ναι η ανεργία να αυξηθεί από 
7,6% το 2008, στο 9% το 2009 
και στο 10,5% το 2010. Σελ. 22

Αύξηση φορολογίας 
για τα υψηλά εισοδήματα
Την αύξηση του φορολογικού συ
ντελεστή έωε και το 45% (από 
40% σήμερα) για τα εισοδήμα
τα άνω των 75.000 ευρώ εξε
τάζει, μεταξύ άλλων, το υ
πουργείο Οικονομικών προκει- 
μένου να περιορίσει το έλλειμ
μα κάτω από το 3% του ΑΕΠ έ- 
ω$ το τέλο$ του 2010.

Η Eurostat ανακοίνωσε x0es ό
τι το έλλειμμα του 2008 δια
μορφώθηκε στο 5% του ΑΕΠ. Ο 
υπουργόε Οικονομίαε Γ. Παπα
θανασίου δεσμεύθηκε ότι θα λά
βει όλα τα αναγκαία μέτρα προ- 
κειμένου να υλοποιηθεί η δέ
σμευση που έχει αναλάβει η χώ
ρα έναντι m s Ε. Ε. Σελ. 22

Σε επίπεδα ρεκόρ ία ελλείμματα 
σε ΗΠΑ και Βρετανία για το 2009
Σε επίπεδα ρεκόρ θα ανέλθουν τα ελ
λείμματα m s  Βρετανίαε και των 
ΗΠΑ εξαιτίαε m s  xpions. Το βρε- 
τανικό έλλειμμα προβλέπεται ότι θα 
ανέλθει στα 175 δισ. στερλίνεε, δη
λαδή 12,4% του ΑΕΠ; και θα είναι 
το μεγαλύτερο μεταξύ όλων των άλ
λων μελών του G20.0  unoupYos Οι
κονομικών ms Βρετανίαε, Αλιστερ 
Ντάρλινγκ ανακοίνωσε χθεε έναν 
«προϋπολογισμό δ ια χε ίρ ισ ή  κρί- 
ons» για το 2009. Προκειμένου να 
εφαρμόσει τον προϋπολογισμό, ο κ. 
Ντάρλινγκ υπογράμμισε ότι η βρε
τανική κυβέρνηση θα χρειαστεί να 
δανειστεί 269 δισ. στερλίνεε πε
ρισσότερο από ό, τι είχε αρχικά υ-

Αυξήσεις φόρων
Σε αυξήσεις φόρων καταφεύγει η 
βρετανική κυβέρνηση για να πε
ριορίσει το έλλειμμα. Αποφάσισε να 
αυξήσει στο 50% τον φορολογικό 
συντελεστή για τα εισοδήματα άνω 
των 150.000 στερλινών (167.000 ευ
ρώ). Επιπλέον, ο υπουργός Οικο
νομικών Αλιστερ Ντάρλινγκ, πα
ρουσιάζοντας τον νέο προϋπολογι
σμό, ανακοίνωσε την αύξηση των φό
ρων κατανάλωσης στα αλκοολούχα 
ποτά, στα προϊόντα καπνού και 
σστα καύσιμα κατά 2%. Σελ. 27

πολογίσει και ότι το έλλειμμα θα α- 
νέλθει συνολικά στα 703 δισ. στερ- 
λίνεε κατά τη διάρκεια των πέντε 
οικονομικών ετών μέχρι τον Απρί
λιο του 2014.

Στην απέναντι πλευρά του Ατλα
ντικού το χρέθ3 του προϋπολογι
σμού θα τετραπλασιαστεί σε σχέ
ση με πέρυσι και θα φτάσει στα 1,8 
τρισ. δολάρια. Για τη χρηματοδό
τηση του διευρυνόμενου ελλείμ- 
ματο3 του ομοσπονδιακού προϋ
πολογισμού, η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ θα χρειαστεί να πωλήσει νέα 
κρατικά ομόλογα, ύψουβ 2,4 τρι
σεκατομμυρίων δολαρίων, εκτιμά η 
ελβετική τράπεζα UBS. Σελ. 27,32

Οι Βρετανοί ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις δεν χάνουν με 
τίποτα το φλέγμα τους και το πρωινό τους. Απόδειξη, ο υπ. Οικονομικών 
Αλιστερ Ντάρλινγκ απολαμβάνει το τυπικό αγγλικό πρωινό του μαζί με 
τη γυναίκα του (στο μέσον της φωτ.) και τη γραμματέα του, λίγο πριν α
νακοινώσει τον προϋπολογισμό.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ  Α Γ Ο Ρ Α .  Α ΝΑ Λ Υ Σ Η  αηότη ΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ
*

SOS εκπέμπει το ΔΝΤ... Ο Γκάιτνερ σπεύδει να στηρίξει τις τράπεζες
Μέσα σε κλίμα πανικού το Διεθνέ3 Νομι
σματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εκτιμά στην τελευ
ταία έκθεσή του ότι η κατάσταση είναι δει
νή  στην Ιαπωνία, στη Βρετανία, στην 
Ιρλανδία, στη Ρωσία, στην Τουρκία, στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στιε χώ- 
ρεε τη3 Βαλτική3... και θα επιδεινωθεί πε
ραιτέρω! Συγχρόνου, η Ευρωζώνη θα βιώ- 
σει δραματική συρρίκνωση με πτώση άνευ 
προηγουμένου του ΑΕΠ κατά 4,2% για φέ- 
τοε και νέα ύφεση του χρόνου και σοκαρι- 
στική αύξηση τηε ανεργίαβ στο 10,1% φέ- 
τοβ και 11,5% του χρόνου και καλεί τιε ευ- 
ρωπαϊκέε κυβερνήσει να λάβουν πρόσθε
τα, ενώ προειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να μειώσει τα επι
τόκια. Αντίθετα, οι προβλέψειε του είναι ε- 
πιεικείβ για τιβ ΗΠΑ, απ’ όπου ξεκίνησε η 
εφιαλτική κρίση.

Και να φαντασθείτε ότι οι «φαιδροί» αυ
τοί κύριοι του ΔΝΤ έχουν αναθεωρήσει τΐ3 
προβλέψειβ του3 αρκετέ3 φορέ3. Μόλΐ3 ένα 
μήνα πριν, το ΔΝΤ προέβλεπε ρυθμού3 α
νά π τυξή  για την παγκόσμια οικονομία τηβ 
τάξεα^ του 0,5% για φέτοβ και 3% για το

Και ίο  δυσοίωνο μήνυμα από 
ιην έκθεση του ΔΝΤ έχει έναν 
κοινό παρονομαστή: δηλαδή, 
μας φωτογραφίζει...

2010. Τώρα εξαναγκάστηκε να αναθεωρή
σει ραγδαία τιβ προβλέψεΐ3 του για την πα
γκόσμια οικονομία, υποβαθμίζονταε κατα- 
κόρυφα τιε εκτιμήσει του3, καθώβ προ
βλέπει συρρίκνωση 1,3% και μηδαμινή α
νάκαμψη 1,9% του χρόνου.

Η κρίση έχει επεκταθεί και στην πραγ- 
ματυαι οικονομία και οι χρηματοοικονομι- 
κέ3 αγορέβ είναι ακόμη ευάλωτε3 και οι εν- 
δείξεΐ3 «συστημικού κινδύνου» εξακολου
θούν να υφίστανται, επισημαίνει το ΔΝΤ.

Και το δυσοίωνο μήνυμα από την έκθε
ση του ΔΝΤ έχει έναν κοινό παρονομαστή: 
δηλαδή, μα3 φωτογραφίζει... Αυτά.

Παράλληλα, η συνεχήε κρίση με τιε τε- 
ράστιε3 ζημίε5 των τραπεζών κλονίζει

καθημερινό« την εμπιστοσύνη. Το νέο ρήγ
μα στιε τράπεζε3, KaOcas είναι όλε3 ιδιαί
τερα εκτεθειμένεε στα ενυπόθηκα στεγα- 
στικά δάνεια, προσπάθησε χθε3 να λειά- 
νει ο unoupYos Οικονομικών-των ΗΠΑ, Τί- 
μοθι Γκάιτνερ. Δήλωσε ότι οι 19 κορυφαί- 
es τράπεζεε των ΗΠΑ... θα διασωθούν α
πό το crash test.

Η ώρα m s αλήθευα πλησιάζει. Στο τέλθ5 
του μήνα θα δημοσιοποιηθούν τα αποτε
λέσματα του τεστ αντοχήε (stress test) που 
διενεργούν 200 ομοσπονδιακοί εξεταστέε υ
πό την εποπτεία m s Κ ε ν τρ ιά  Τράπεζα3 των 
ΗΠΑ (Fed) eras 19 μεγαλύτερεε τράπεζε3 του 
έθνουε για να διαπιστωθεί κατά πόσον αυ- 
τέ3 αντέχουν στην επιδείνωση m s  ύφεσΜ 
m s oueovopias το τρέχον έτοε, προκειμένου 
να λάβουν την «εξυγιαντική» εκ μέρου5 m s 
κυβέρνησηε οικονομική (υπο) στήριξη. Δη
λαδή, ελέγχονται οι αντοχέε tous: στην αύ
ξηση m s ανεργία5 στο 10,3%, στην περαι
τέρω πτώση κατά 22% των τιμών των κα- 
τοικιών και στη συρρίκνωση των ρυθμών α
νά π τυ ξή  m s  οικονομία5 κατά 3,3% φέτο3 
και μηδενικήε αύξησηε του χρόνου.

Βεβαίου, το πλάνο που έστησε με 
«stress tests» ο υπουργόε Οικονομικών, Τί- 
μοθι Γκάιτνερ, θα κρίνει εν πολλοί3 την α
ξιοπιστία m s κυβέρνη σ ή  Ομπάμα και 
την τύχη κάποιων τραπεζών που είναι σε 
δεινή κατάσταση, KaOois αυτέε θα προ- 
σφύγουν ξανά στην κυβέρνηση για τη διά
σωσή m us επειδή δεν θα έχουν τη δυνα
τότητα άντλησηε κεφαλαίων από ιδιώτε3 ε- 
πενδυτέ5. Το πλάνο παρέχει το δικαίωμα 
στην κυβέρνηση να απαιτήσει από την τρά
πεζα που θα προσφύγει στην κρατική ενί
σχυση για τη σωτηρία m s  την ανταλλαγή 
των προνομιούχων μετοχών m s  τράπεζα5 
με κοινέε μετοχέε.

Ovtcos, είναι ζωτικήε σημασίαε να δια
σωθούν οι μεγάλε5 τράπεζεε, έστω και με 
tis θυσίεε των Αμερικανών φορολογουμέ- 
νων. Αλλά το Kooms ήδη επιβαρύνει δυ
σβάστακτα m us φορολογουμένου5 και την 
αμερικανική οικονομία, δεδομένου ότι 
πρόκειται για τη μεγαλύτερη και δαπανη
ρότερη διάσωση του τραπεζικού συστή- 
pam s στην Ιστορία m s  αμερικαντκή5 οι- 
Kovopias.
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Στην ύφεση και το 2010 
η ελληνική οικονομία, 
σύμφωνα με ίο ΔΝΤ
Εκτόξευση τον δημόσιου χρέους στο 109% του ΑΕΠ 
προβλέπει σε έκθεσή του ο διεθνής οργανισμός

Προβλέψεις ΔΝΤ
Ετήσιες μεταβολές (%)

Ανάπτυξη Πληθωρισμός Ανεργία*
2009 2010 2009 2010 2009 2010

Ανεπτυγμ. οικονομίες -3,8 0,0 -0,2 0,3 8,1 9,2
ΗΠΑ -2,8 0,0 -0,9 -0,1 8,9 10,1

Ευρωζώνη -4,2 -0,4 0,4 0,6 10,1 11,5
Γερμανία -5,6 -1,0 0,1 -0,4 9,0 10,8

Γαλλία -3,0 0,4 0,5 1,0 9,6 10,3
Ιταλία -4,4 -0,4 0,7 0,6 8,9 10,5

Ισπανία -3,0 -0,7 0,0 0,9 17,7 19,3
Ολλανδία -4,8 -0,7 0,3 1,1 4,1 5,0

Βέλγιο -3,8 0,3 0,5 1,0 9,5 10,5
Ελλάδα -0,2 -0,6 1,6 2,1 9,0 10,5
Αυστρία -3,0 0,2 0,5 1,3 5,4 6,2

Πορτογαλία -4,1 -0,5 0,3 1,0 9,6 11,0
Φινλανδία -5,2 -1,2 1,0 1,1 8,5 9,3

Ιρλανδία -8,0 -3,0 -0,6 1,0 12,0 13,0
Σλοβακία -2,1 1,9 1,7 2,3 11,5 11,7
Σλοβενία -2,7 1,4 0,5 1,5 6,2 6,1

Πηγή: ΔΝΤ ' ποσοστό ως προς το εργατ. δυναμικό (%)

Ισοζύγιο ιρεχουσών συναλλαγών
Ως % του ΑΕΠ

ΗΠΑ Ελλάδα

2009.....  2010

Πάνω από 140.000 οι νέοι 
άνεργοι στη διετία

Σε ύφεση διαρκεία$ θα βρεθεί η ελ- 
τκή οικονομία, σύμφωνα με

_σινή έκθεση του Διεθνούε Νο
μισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), που 
προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ τό
σο για φέτοε, όσο και για του χρό
νου. Η εκτίμηση των αναλυτών του 
ΔΝΤ είναι ότι τα χειρότερα θα έρ
θουν το 2010, καθώε θεωρείται ό
τι το ελληνικό ΑΕΠ θα καταγράψει 
αρνητικό ρυθμό αύξησηε τηε τάξηε 
του 0,6% του χρόνου, ενώ το 2009 
θα συρρικνωθεί κατά 0,2%.

Μάλιστα, η ελληνική οικονομία 
είναι η μοναδική -μεταξύ των α
ναπτυγμένων οικονομιών που 
μελετά το ΔΝΤ- που το 2010 θα 
υποχωρήσει περαιτέρω το ΑΕΠ 
τηε, αντί να ανακάμψει. Το γε- 
γονόε αυτό είναι ενδεικτικό του 
ότι οι επιπτώσειε τηε διεθνούε κρί- 
σηε θα αργήσουν να περάσουν 
στην Ελλάδα, περισσότερο απ’ ό, 
ι ιε υπόλοιπεε χώρεε, αλλά και 
του ότι θα την «ταλαιπωρήσουν» 
για μεγαλύτερο διάστημα.

Επίσηε, το ΔΝΤ εκτόε από ύ
φεση, «βλέπει» και εκτόξευση του 
δημοσίου χρέουε το 2010 στο 
109% του ΑΕΠ, από 95% που ή
ταν πέρυσι. Κάτι το οποίο ενδέ
χεται να συγκροτήσει στα φετινά 
υψηλά επίπεδα το κόστοε δανει
σμού του Δημοσίου, επιβαρύνο- 
νταε τιε δαπάνεε του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Οι αρνητικέε αυτέε προβλέ- 
ψειε έρχονται λίγεε μέρεε πριν α
πό τιε εαρινέε εκτιμήσειε τηε Κο

μισιόν, οι οποίεε δεν αποκλείεται 
να είναι και χειρότερεε. Σύμφω
να με ασφαλείε πληροφορίεε, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται 
ότι θα ανακοινώσει στιε 4 Μαΐου 
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξηε για 
την ελληνική οικονομία, που θα 
φτάνει περίπου στο 0,5% για το 
2009. Παράλληλα, και οΌργανι- 
σμόε Οικονομικήε Συνεργασίαε 
και Ανάπτυξηε (ΟΟΣΑ) στιε δικέε

Για τον πληθωρισμό, 
αναμένεται 
αποκλιμάκωσιί του 
στο 1,6% ψέτος, ενώ 
θα αυξηθεί στο 2,1% 
το 2010.
του εκτιμήσειε θα προβλέπει συρ
ρίκνωση του έλληνικού ΑΕΠ κα
τά περίπου 1% για φέτοε.

Στο εσωτερικό τηε χώραε, η 
Τράπεζα τηε Ελλάδοε (ΤτΕ) έχει ή
δη ανακοινώσει -μέσω τηε έκθε- 
σηε του διοικητή τηε κ. Γ. Προ- 
βόπουλου- μηδενική ανάπτυξη 
για φέτοε. Πάντωε, ο κ. Προβό- 
πουλοε έχει αφήσει ανοιχτό το εν
δεχόμενο σε κάποια τρίμηνα του 
έτουε ο ρυθμόε ανάπτυξηε να εί
ναι αρνητικόε.

Από την πλευρά του το υ 
πουργείο Οικονομίαε εμμένει 
στον στόχο για θετικό ρυθμό α

νάπτυξηε 1,1% το 2009, αν και, ό- 
πωε όλα δείχνουν, θα αναγκαστεί 
να αναθεωρήσει την πρόβλεψή 
του. Κι αυτό γιατί, τα περισσότε
ρα στοιχεία για τουε σημαντικό- 
τερουε κλάδουε τηε οικονομίαε, 
δείχνουν από τουε πρώτουε μή- 
νεε του έτουε σημαντική επιδεί
νωση. Η βιομηχανία υποχωρεί, 
τόσο σε επίπεδο παραγωγήε όσο 
και σε επίπεδο νέων παραγγελιών. 
Η οικοδομή συνεχίζει τη «βουτιά» 
που καταγράφει τα τελευταία 
δύο χρόνια, με αποτέλεσμα το οι
κονομικό επιτελείο να ετοιμάζει 
μέτρα στήριξηε του κλάδου. Η κα
τανάλωση μειώνεται, με τον όγκο 
των πωλήσεων στο λιανεμπόριο 
να πέφτει, ενώ σίγουρο θεωρείται 
ότι ο τουρισμόε θα πληγεί από την 
κρίση. Αυτό που είναι αβέβαιο α
κόμα, είναι το μέγεθοε τηε πτώ- 
σηε, αν και οι πρώτεε εκτιμήσειε 
κάνουν λόγο για μείωση τηε τά
ξηε του 10%-20% στιε αφίξειε.

Στην έκθεσή του, το ΔΝΤ έχει 
επίσηε προχωρήσει σε προβλέψειε 
για τον πληθωρισμό και το ισο
ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 
Για τον πληθωρισμό, αναμένεται 
αποκλιμάκωσή του στο 1,6% φέ
τοε, ενώ θα αυξηθεί στο 2,1% το 
2010. Σε ό, τι αφορά το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών, θα υ
ποχωρήσει στο 13,5% του ΑΕΠ φέ
τοε και στο 12,6% του ΑΕΠ το 
2010, ωε αποτέλεσμα τηε μείωσηε 
των τιμών του πετρελαίου.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Απογοητευιικές είναι οι προβλέ- 
ψειε του Διεθνούε Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) για την ανεργία, 
τόσο του 2009 όσο και του 2010. 
Ο διεθνήε οργανισμόε προβλέπει 
ότι φέτοε το ποσοστό ανεργίαε θα 
ανέλθει στο 9% και του χρόνου 
θα αυξηθεί περαιτέρω στο 10,5%. 
Αυτό -βάσει των τελευταίων 
διαθέσιμων στοιχείων για το ερ
γατικό δυναμικό- σημαίνει ότι οι 
νέοι άνεργοι το 2009 θα φτάσουν 
τουε 69.310 και συνολικά τουε 
445.563, ενώ το 2010 σε σχέση με 
το 2009 θα καταγραφούν άλλοι

74.261 νέοι άνεργοι και συνολι
κά θα ανέλθουν στουε 519.824. 
Δηλαδή, στη διετία 2009 - 2010, 
η ανεργία θα «χτυπήσει» 143.571 
επιπλέον άτομα. Ηδη, τα στοιχεία 
για την ανεργία του Ιανουάριου 
2009 είναι αποθαρρυντικά. Σύμ
φωνα με την ανακοίνωση τηε 
Εθνικήε Στατιστικήε Υπηρεσίαε 
τηε Ελλάδοε (ΕΣΥΕ), το ποσοστό 
ανεργίαε τον πρώτο μήνα του έ- 
τόυε εκτοξεύθηκε στο 9,4%, πο
σοστό που σε απόλυτουε αριθ- 
μούε μεταφράζεται σε 465.692 α- 
νέργουε.

Αύξηση της φορολογίας για εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ
Των ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
κ α ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

Μέτρα ύψουε 2,5 δισ. ευρώ θα πρέ
πει να λάβει άμεσα (και 5 δισ. στη 
διετία) η κυβέρνηση προκειμένου 
το έλλειμμα να περιορισθεί στο 
3,7% του ΑΕΠ το τρέχον έτοε από 
5% που ανήλθε βάσει των μετρή
σεων των Βρυξελλών το 2008. Στη 
διετία το έλλειμμα πρέπει να μει
ωθεί κάτω του 3%. Ουσιαστικά η 
κυβέρνηση αναζητά φέτοε πό- 
ρουε που ισοδυναμούνμε το 1,3% 
του ΑΕΠ. Από το ποσοστό αυτό έ
χει καλυφθεί μόλιε το 0,3% και α
φορά τη μείωση κατά 500 εκατ. ευ
ρώ των λειτουργικών δαπανών και 
370 εκατ. ευρώ από το πάγωμα των 
μισθών και των συντάξεων. Τα υ
πόλοιπα 2,5 δισ. ευρώ αναζητού- 
νται και όπωε όλα καταδεικνύουν 
θα ληφθούν πρόσθετα φορολογι
κά μέτρα τον προσεχή Ιούνιο. Με
τά την ανακοίνωση από τη 
Eurostat τηε εκτίναξηε του ελ- 
λείμματοε στο 5% του ΑΕΠ για το 
2008, ο υπουργόε Οικονομίαε I. Πα
παθανασίου ανέφερε ότι «οι στό- 
{  του έχουμε θέσει για περιο
ρισμό του ελλείμματοε σε 3,7% του 
ΑΕΠ το 2009 και κάτω από το 3% 
του ΑΕΠ το 2010 ισχύουν στο α
κέραιο». Σημείωσε, ωστόσο, ότι η 
κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να 
προχωρήσει στιε αναγκαίεε προ- 
σαρμογέε, για να διασφαλισθεί η 
δημοσιονομική εξυγίανση. Αφησε 
δε να εννοηθεί ότι τον Ιούνιο, που 
θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα των 
μεγεθών του προϋπολογισμού, 
θα ληφθούν και οι σχετικέε απο- 
φάσειε για πρόσθετα φορολογικά 
μέτρα.

Στα «σίγουρα μέτρα», όπωε α
ναφέρουν στελέχη του οικονομι
κού επιτελείου, θεωρούνται η αύ
ξηση των τελών κυκλοφορίαε και 
των ειδικών φόρων κατανάλω- 
σηε σε καύσιμα, ποτά και τσιγά- 
'*■’ Η αύξηση στα καύσιμα πιθα

νά γίνει σε δύο ή τρειε εξα-

Εκτίναξη ίω ν δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων
Χώρες με έλλειμμα άνω ίου 3% του ΑΕΠ
I___________ % του ΑΕΠ

2007 2008

Ευρωζώνη - 0,6 -1,9
ΕΕ-27 - 0,8 -2,3
Γαλλία - 2,7 -3,4
Ιρλανδία - 0,2 -7,1
Ισπανία - 2,2 -3,8
Λεττονία - 0,4 -4
Λιθουανία -ι,ο -3,2
Ουγγαρία -4,9 -3,4
Μάλτα - 2,2 -4,7
Πολωνία -1,9 -3,9
Βρετανία - 2,7 -5,5
Ρουμανία - 2,5 -5,4

Ελλάδα
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2005

2006

2007

2008

Τα στοιχεία της Eurostat για ίο  2008

ΑΕΠ (δισ. ευρώ) 242,9
Ελλειμμα (δισ. ευρώ) -12,2
Ελλειμμα (% ΑΕΠ) -5,0
Κρατικές δαπάνες (% ΑΕΠ) 44,9
Εσοδα(% ΑΕΠ) 40,0
Δημόσιο χρέος (εκατ. ευρώ) 237,2
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ) 97,6

ΠΗΓΗ: Eurostat
wmmmmm m m m

Σκληρή κριτική για το έλλειμμα από την αντιπολίτευση
Εντονη ήταν η αντίδραση του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Γ. Πα- 
ηανδρέου, μετά την ανακοίνωση 
της Eurostat για τον δημοσιονομι
κό εκτροχιασμό της Ελλάδας. 
«Μας εξοργίζει που η Ελλάδα βρί
σκεται στο στόχαστρο μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση με έλλειμμα 
5% και με 80 δισ. επιπλέον δημό
σιο χρέος τα τελευταία πέντε χρό
νια από την κυβέρνηση της Ν.Δ.»,

όπως δήλωσε, για να απαντήσει ο 
υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Παπα
θανασίου ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει 
να καταθέσει υπεύθυνες προτά
σεις για την έξοδο από την κρίση 
και όχι να υπόσχεται «λαγούς με 
πετραχήλια» και να λέει «ψέματα 
στους πολίτες», επενδύοντας στον 
«λαϊκισμό και στην παροχολογία». 
Από την πλευρά του, το ΚΚΕ υπο
στήριξε ότι «η αύξηση του δημο

σίου ελλείμματος δεν είναι απο
τέλεσμα “αστοχίας” ή κακής δια
χείρισης, αλλά αποτέλεσμα συνει
δητής ταξικής επιλογής», ενώ ο κ. 
Π. Λαφαζάνης από τον ΣΥΝ ανέ
φερε ότι «θα είναι τραγωδία για 
τη χώρα, αν το έλλειμμα χρησι
μεύσει ως άλλοθι από την κυβέρ
νηση για ένα νέο πακέτο αντιερ- 
γατικών και αντιασφαλιστικών μέ
τρων».

μηνιαίε3 δόσειε, η πρώτη εκ των 
οποίων την 1ή Ιουλίου 2009. Η αύ
ξηση αυτή θα ανέλθει σε 10%-15% 
και θα οδηγήσει σε πρόσθετη ε
πιβάρυνση των τιμών τηε απλήε 
και τηε σούπερ αμόλυβδηε κατά

4.3 έωε 6,4 λεπτά ανά λίτρο. Αντι- 
στοίχωε, στο πετρέλαιο κίνησηε η 
επιβάρυνση θα είναι από 3,6 έωε
5.4 λεπτά το λίτρο.

Παράλληλα, εξετάζεται η δημι
ουργία περισσότερων φορολογι

κών κλιμακίων για εισοδήματα ά
νω των 75.000 ευρώ που θα φθά
νουν μέχρι και το 45%.

Ταυτόχρονα, το οικονομικό ε
πιτελείο ευελπιστεί ότι κάθε χρό
νο και για διάστημα πέντε χρόνων

θα έχει έκτακτα έσοδα άνω των 
δύο δισ. ευρώ από τιε ληξιπρόθε- 
σμεε οφειλέε που προσεγγίζουν τα 
20 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα στο 
υπουργείο Οικονομικών θεωρούν 
ότι οι ηλεκτρονικέε διασταυρώσειε 
θα βοηθήσουν στον περιορισμό 
τηε φοροδιαφυγήε. Σχετικά με 
τον εκτροχιασμό των δημοσιονο- 
μικών μεγεθών, ο υπουργόε ση
μείωσε ότι η αύξηση του ελλείμ
ματοε, σε σχέση με το 3,7% του 
ΑΕΠ, το οποίο είχε προβλεφθεί στο 
Πρόγραμμα Σταθερότηταε και 
Ανάπτυξηε, οφείλεται στον πε
ριορισμό των πλεονασμάτων των 
ΝΠΔΔ -ασφαλιστικών Ταμείων 
και λοιπών οργανισμών- λόγω 
μειωμένων εσόδων ωε αποτέλεσμα 
τηε οικονομικήε κρίσηε, και στην 
αυξημένη δαπάνη για τόκουε. 
Οφείλεται επίσηε, όπωε τόνισε ο 
κ. Παπαθανασίου, σε εισροέε από 
τα ταμεία τηε Ε.Ε. που είχε προ
βλεφθεί ότι θα εισπραχθούν στο 
τέλοε του 2008 και θα εισπραχθούν 
τελικά εντόε του 2009, με αποτέ
λεσμα να επιβαρύνεται μεν το έλ
λειμμα τηε γενικήε κυβέρνησηε κα
τά 0,5% του ΑΕΠ για το 2008, αλ
λά να περιορίζεται αντίστοιχα το 
έλλειμμα για το 2009.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
Ελλάδα δεν είναι η μόνη που εμ
φάνισε αυξημένο έλλειμμα και 
χρέοε πέρυσι καθώε η κρίση προ- 
κάλεσε πανευρωπαϊκά αύξηση 
δαπανών και μείωση εσόδων. Η ου- 
σιώδηε διαφορά είναι το σημείο εκ- 
κίνησηε τηε κάθε χώραε, το χρέ
οε που είχε και το έλλειμμά τηε και 
εξ αυτών το περιθώριο που έχει τώ
ρα να επιτρέψει τέτοιου είδουε ε- 
κτροχιασμούε λόγω κρίσηε. Στην 
περίπτωση τηε Ελλάδαε, το χρέοε 
πέρασε από 216 δισ. ή 94,8% του 
ΑΕΠ το 2007, σε 237 δισ. ή 97,6% 
το 2008, με τα έσοδα να υποχω
ρούν ελαφρώε μεταξύ 2007 και 
2008 από 40,1% του ΑΕΠ σε 40%, 
τιε δε δαπάνεε να αυξάνονται α
πό 44% σε 44,9%.

Μειώθηκε το έλλειμμα ισοζυγίου Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Ποσά σε εκατ. ευρώ , ετήσ ιες  μεταβολές

Στα 4,62 δισ. ευρώ ανήλθε το έλ- επίδραση στη διαμόρφωση του θέτωε, οι εισπράξεΐ3 από τό-
Ιανουάριος - 

2009
Φεβρουάριος 

Μετ. %
Φεβρουάριος 

Μετ. %
λειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συνόλου έχουν οι εισαγωγέε κου3 μειώθηκαν κατά 5%. Σύνολο -4.624,7 -21,1 -34,9
συναλλαγών στο δίμηνο Ιανου- καυσίμων, η αξία των οποίων δια- Επιπλέον, το ποσό που ανα- Εμπορικό ισοζύγιο -5.376,0 -27,5 -30,1
αρίου - Φεβρουάριου 2009, μει- μορφώθηκε στο 1,74 δισ. ευρώ α- γκάστηκε να καταβάλει το Δη- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ χωρίς καύσιμα -3.980,9 -25,0 -27,5
ωμένο κατά 21,1% σε σχέση με πό 2,66 δισ. ευρώ. μόσιο φέτο3 για την αποπληρω- ΕΜΠ. ΙΣΟΖ. χωρίς καύσιμα και πλοία -3.333,8 -26,2 -25,8
τα 5,86 δισ. ευρώ, που είχε δια- Επίση5, οι εισπράξειε από τον μή των δανείων τη3 γενική3 κυ- Εξαγωγές αγαθών , 2.339,7 -26,3 -21,9
μορφωθεί πέρυσι στο ίδιο διά- τουρισμό και τη ναυτιλία μειώ- βέρνηση3 την περίοδο Ιανουα- Εισαγωγές αγαθών 7.715,7 -27,1 -27,7
στημα. Η υποχώρηση αυτή κα- θηκαν κατά 20,2% και 25% α- ρίου - Φεβρουάριου, εκτοξεύτη- Ισοζύγιο υπηρεσιών 808,7 -34,1 -29,1
τά 1,24 δισ. ευρώ προήλθε κυρίωε ντίστοιχα, ενδεικτικό του τι μέλ- κε στα 527,2 εκατ. ευρώ, από μό- Ισοζύγιο εισοδημάτων -1.526,2 22,7 28,4
από τη μείωση των τιμών του πε- λει γενέσθαι τουε επόμενουε λιε 33,1 εκατ. ευρώ που ήταν πέ- Ισοζύγιο τρεχ. μεταβιβάσεων 1.468,8 -6,2 -2,8
τρελαίου, καθώε οι πληρωμέ3 για και κρισιμότερου3 μήνε3 του έ- ρυσι το ίδιο διάστημα. Ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβ. 230,7 -80,7 -81,7
τιε εισαγωγέ5 καυσίμων μειώ- του3, ειδικά για τον κλάδο του Μόνο τον Φεβρουάριο, το έλ- Ισοζ. χρηματοοικον. συναλλαγών 4.062,7 -19,1 -59,8
θηκαν 34,3%. τουρισμού. Οι πληρωμέε για τό- λειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών Αμεσες επενδύσεις -42,4 -86,7 19,3

Παράλληλα, αρνητικά κινή- κουε αυξήθηκαν κατά 9,3% και συναλλαγών υποχώρησε κατά Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 9.102,2 -32,0 37,2
θηκαν και οι εισπράξειε από έφτασαν στα 2,35 δισ. ευρώ στο 34,9% σε σύγκριση με τον αντί- Λοιπές επενδύσεις -5.002,1 -39,1 70,6
πλοία (53,9%), ενώ πτωτικέε ήταν πρώτο δίμηνο του 2009, από 2,15 στοίχο μήνα του 2008 και ανήλ- Μεταβολή συναλλαγμ. δ ιαθεσίμων 5,0 -97,0 40,0
και οι εξαγωγέε καυσίμων, κατά 
37,1%. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη

δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανου
άριου - Φεβρουάριου 2008. Αντί-

θε στο 1,25 δισ. ευρώ από 1,93 
δισ. ευρώ.

Τακτοποιητέα στοιχεία
Π ηγή : Τ ρ ά π ε ζα  ιης Ε λλά δ ο ς

331,3 -193,0 -392,1

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Εγκαίνια υδροηλεκτρικού 
σταθμού του Σμοκόβου

Τον νέο μικρό υδροηλεκτρικό 
σταθμό Σμοκόβου, στην Καρδίτσα, 
θα εγκαινιάσει ο πρόεδροε τηε 
Βουλήε Δημήτρηε Σιούφαε, πα
ρουσία του υπουργού Ανάπτυξηε 
Κ. Χατζηδάκη, την ερχόμενη Κυ
ριακή το πρωί. Η επένδυση είναι 
συνολικού ύψουε 11 εκατ. ευρώ 
και σύμφωνα με τη ΔΕΗ, μετά την 
ολοκλήρωση του αρδευτικού δι
κτύου του νοτιοδυτικού τμήματοε 
του θεσσαλικού κάμπου, θα πα- 
ράγονται, κατά τη θερινή περίο
δο, 10,7 GWh φιλικήε προε το πε

ριβάλλον ενέργειαε που θα καλύπτουν την ανάγκη 
σε ενέργεια 5,5 χιλιάδων νοικοκυριών. Κατά τη χει
μερινή περίοδο, υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετηε 
παραγωγήε, υπό την προϋπόθεση τροφοδότησηε α
πό τον Ταμιευτήρα Σμοκόβου. Η λειτουργία του σταθ
μού θα συμβάλει στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύ
πων καθώε θα προκαλέσει εξοικονόμηση 10.700 τό
νων διοξειδίου του άνθρακα (C02), 1.000 τόνων διο
ξειδίου του θείου (S02) και εξοικονόμηση 700 τόνων 
οξειδίου του αζώτου (ΝΟχ).

Επίδομα
θέσης
ευθύνης
Η καταβολή της
πρώτης και δεύτε
ρης δόσης του επι
δόματος θέσης ευ
θύνης σε 24.000 
συνταξιούχους του 
Δημοσίου, των ο
ποίων οι αιτήσεις έ
χουν ελενχθεί, θα 
πραγματοποιηθεί 
στις 24 Απριλίου 
2009, μαζί με τη 
σύνταξη του μηνάς 
Μαΐου. Σύμφωνα 
με το υπουργείο Οι
κονομικών, η σχετι
κή δαπάνη από την 
καταβολή του επι
δόματος θέσης ευ
θύνης ανέρχεται σε 
12 εκατ. ευρώ. Επί
σης, το υπουργείο 
επισημαίνει στην α
νακοίνωσή του ότι η 
επεξεργασία των 
αιτήσεων συνεχίζε
ται με εντατικούς 
ρυθμούς.

Διαγωνισμός
πληροφορικής

Η Forthnet ανέλαβε Μέγαε Χο- 
ρηγόε του 21ου Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Πληροφορικήε 
(ΠΔΠ). Ο διαγωνισμόε αφορά σε 
μαθητέε τηε Δευτεροβάθμιαε εκ- 
παίδευσηε, δημόσιαε και ιδιω- 
τικήε, και διοργανώνεται από 
την Ελληνική Εταιρεία Επιστη
μόνων & Επαγγελματιών Πλη
ροφορικήε & Επικοινωνιών 
(ΕΠΥ), ενώ τελεί υπό την αιγί
δα των υπουργείων Παιδείαε και 
Οικονομίαε. Από τουε κόλπουε 
του ΠΔΠ αναδεικνύονται κάθε 
χρονιά οι μαθητέε που απαρτί
ζουν την Εθνική Ομάδα Πλη
ροφορικήε και η οποία αντι
προσωπεύει τη χώρα μαε στην 
Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορι
κήε και στη Βαλκανική Ολυ
μπιάδα Πληροφορικήε. Ο ίδιοε 
διαγωνισμόε αναδεικνύει και 
τουε μαθητέε γυμνασίου που συ
γκροτούν την Εθνική Ομάδα 
Πληροφορικήε Ελπίδων. Οι μα
θητέε που διακρίνονται εξα
σφαλίζουν την είσοδό τουε σε 
Τμήμα Πληροφορικήε τηε επι- 
λογήε τουε χωρίε εξετάσειε.

Μέτρα τόνωσης της αγοράς 
γάλακτος από το Ανάπτυξης
Τρόπουε για την ανάκαμψη τηε αγοράε γάλακτοε, οι 
πωλήσειε τηε οποίαε είναι μειωμένεε φέτοε κατά 5% 
σε σχέση με πέρυσι, αναζητεί η κυβέρνηση. Σε σύ 
σκέψη που πραγματοποπίθηκε χθεε υπό τον υφυ
πουργό Ανάπτυξηε κ. Γεώργιο Βλάχο με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων οκτώ γαλακτοβιομηχανιών αποφασί- 
σθηκαν, μεταξύ άλλων: Πρώτον, η υποχρεωτική α
ναγραφή τηε χώραε προέλευσηε τηε πρώτηε ύληε σε 
όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα και δεύτερον, η υ
ποχρεωτική τοποθέτηση του φρέσκου γάλακτοε στα 
ψυγεία πώλησηε, σε θέση σαφώε διαχωρισμένη από 
άλλουε τύπουε γάλακτοε. Τα δύο αυτά μέτρα θα ρυθ
μιστούν με αγορανομικέε διατάξειε οι οποίεε ανα
μένεται να εκδοθούν το προσεχέε διάστημα.

Συμφωνία συνεργασίας KLM 
με την Goldair Handling

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM υπέγραψε συμ
φωνία συνεργασίαε με την Goldair Handling. Η συμφωνία 
περιλαμβάνει την επίγεια εξυπηρέτηση όλων των πτή
σεων τηε KLM στα 5 μεγαλύτερα ελληνικά αεροδρόμια 
(Αθήναε, Θεσσαλονίκηε, Ηρακλείου, Ρόδου και Κέρκυ- 
ραε) από την Goldair. Η KLM πραγματοποιεί καθημε- 
ρινέε πτήσειε από Αθήνα για Αμστερνταμ. Η Goldair το 
2008 εξυπηρέτησε 63.000 κινήσειε αεροσκαφών, 13% 
περισσότερεε από το 2007,4.900.000 επιβάτεε, 3,5% πε- 
ρισσότερουε από το 2007, και διακίνησε 46.150 τόνουε 
εμπορευμάτων, 12% περισσότερουε από το 2007.

Διακυμάνσεις στην αγορά 
αναψυκτικών και χυμών

Οι τάσεις για υγιεινότερη διατροφή δεν αφήνουν ανε
πηρέαστο τον κλάδο χυμών και αναψυκτικών, τονίζε
ται σε μελέτη τηε leap. Οσον αφορά τα αναψυκτικά, τα 
αποτελέσματα τηε μελέτηε έδειξαν ότι το συνολικό μέ- 
γεθοε τηε εγχώριαε αγοράε αναψυκτικών εμφάνισε δια- 
κυμάνσειε κατά το xpovucó διάστημα 1998-2007. Το 2007 
η αγορά αυξήθηκε κατά 5% περίπου σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτοε. Εκτιμάται ότι η κατηγορία αναψυ
κτικών τύπου cola απέσπασε μερίδιο 57,4% το 2007.


