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Οµόλογα αξίας 31,9 δισ. ευρώ προσφέρθηκαν στο πρόγραµµα επαναγοράς χρέους
Στα 31,9 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές για το πρόγραµµα επαναγοράς οµολόγων, όπως
ανακοίνωσε ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ). Σύµφωνα µε την επίσηµη
ενηµέρωση, το ελληνικό δηµόσιο θα χρειαστεί 1,29 δισ. ευρώ -πλέον
λέον των 10 δισ. ευρώ
ευρώχρηµατοδότηση από τον EFSF,, προκειµένου να κάνει δεκτό το σύνολο των προσφερόµενων
οµολόγων. Το ζήτηµα θα εξετασθεί απόψε σε συνεδρίαση του EuroworkingGroup
EuroworkingGroup, µε τη
συµµετοχή του υπουργού Οικονοµικών Γ.Στουρνάρα και του προέδρου του ΣΟΕ
ΣΟΕ Π.Τσακλόγλου.

MRB:: Γυρίζουν την πλάτη στο ευρώ οι πολίτες
Όχι πάση θυσία στο ευρώ λένε οι πολίτες, όπως καταδεικνύεται στις εξαµηνιαίες τάσεις της
MRB,, καθώς το 80,4% επιθυµεί η κυβέρνηση να βάλει κόκκινες γραµµές στην τρόικα,
τρόικα έστω κι αν
αυτό σηµαίνει έξοδο από το κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα. Σύµφωνα µε την έρευνα, το 71% θεωρεί
ότι θα υπάρξουν και άλλα µέτρα που αφορούν µισθούς και συντάξεις, το 78% ότι είναι λάθος η
πολιτική που ακολουθείται (εδώ υπάρχει µια µείωση από το 84% που ήταν πέρυσι).

Το 2013 θα
α είναι χρονιά ιδιωτικοποιήσεων των λιµανιών, λέει ο Κ.Μουσουρούλης
Χρονιά ιδιωτικοποιήσεων των λιµανιών της χώρας θα είναι το 2013 είπε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου Κ. Μουσουρούλης, και αναφερόµενος στα χρονοδιαγράµµατα διευκρίνισε ότι µέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου του 2013 το ΤΑΙΠΕ∆ θα ανακοινώσει τη στρατηγική των παραχωρήσεων.
Μάλιστα, στο περιθώριο συνάντησης που είχε µε µέλη της διοίκησης του ΟΛΘ, αποκάλυψε ότι
ήδη έχει εκδηλωθεί πολύ σηµαντικό ενδιαφέρον από τρεις - τέσσερις επενδυτές για το λιµάνι της
Θεσσαλονίκης.
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Ο υπουργός είπε ακόµη ότι µέσα στην τρέχουσα εβδοµάδα θα δοθεί στη δηµοσιότητα το σχέδιο
νόµου µέσα στο οποίο υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που αφορά στη διακυβέρνηση του ελληνικού
λιµενικού συστήµατος, την ανάπτυξη των λιµενικών υποδοµών της
της χώρας, το ρυθµιστικό
περιβάλλον και άλλες συναφείς ρυθµίσεις.
«Μέχρι τέλος ∆εκεµβρίου θα παρουσιάσουµε την τελική πρότασή µας για την ανάπτυξη της
λιµενικής υποδοµής της χώρας, για την περίοδο 2013 - 2017, µε πενταετή στρατηγική και στη
συνέχεια όλα αυτά
τά θα 'κουµπώσουν' µε τη στρατηγική του ΤΑΙΠΕ∆», επισήµανε, ενώ διευκρίνισε
ότι µε το νέο νόµο και τα άλλα περιφερειακά λιµάνια της χώρας θα λειτουργήσουν δορυφορικά
κάτω από την οµπρέλα του ΟΛΘ.

Προσδοκίες για ταχεία ανάκαµψη της οικονοµίας από τον Γ. Προβόπουλο
Προβόπουλο
Βάσιµες προσδοκίες ότι η ελληνική οικονοµία θα µπορούσε να ανακάµψει ίσως και συντοµότερα
απ' ό,τι προβλέπεται εξέφρασε ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος µιλώντας
στη ∆ιαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής επί της Ενδιάµεσης Έκθεσης της
Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νοµισµατική Πολιτική 2012. Ο κ. Προβόπουλος τόνισε πως µετά
από σοβαρές καθυστερήσεις και αβεβαιότητες, η Ελλάδα βρίσκεται σήµερα µπρο
µπροστά σε νέες
συνθήκες που υπό προϋποθέσεις δίνουν νέα προοπτική στην οικονοµία.
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