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Bloomberg: Θα σώσουν οι τουρίστες την οικονομία της Ελλάδας;
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg σε δημοσίευμα του, ως ένα καθοριστικής σημασίας βήμα στη μάχη
της Ελλάδας κατά του νέου κορωνοϊού είναι το άνοιγμα του τουρισμού στον κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι πολλές
ακόμη χώρες θα έχουν στραμμένες το βλέμμα στη χώρα μας για να παρακολουθούν στενά το πώς το «καλά
υπολογισμένο ρίσκο», κατά τα λόγια του Έλληνα πρωθυπουργού, θα εξελιχθεί.
«Η γη των γαλαζοπράσινων νερών, των νησιών και των μαγευτικών παραλιών τα έχει πάει καλύτερα στην
διαχείριση της κρίσης από ανταγωνιστικούς καλοκαιρινούς προορισμούς, όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Η
κυβέρνηση κέρδισε διεθνείς επαίνους για την απάντησή της στον Covid-19, επιβάλλοντας γρήγορα lockdown και
κρατώντας κάτω από 200 τους θανάτους» αναφέρει το Bloomberg και προσθέτει: «Αλλά εάν η χώρα έχει
κερδίσει τον πόλεμο κατά της πανδημίας, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την
επιτυχία. Με αυτό έρχεται και το στοίχημα στον τουρισμό, την ψυχή της οικονομίας».
Το σχέδιο, όπως γράφει το ειδησεογραφικό δίκτυο, είναι να παρουσιαστεί η Ελλάδα ως ασφαλής προορισμός για
όσους αναζητούν τον ήλιο και τη θάλασσα. Η χώρα υποδέχεται από αύριο Δευτέρα ξένους επισκέπτες με διεθνείς
πτήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ από 1η Ιουλίου θα υποδέχονται επισκέπτες από το εξωτερικό και τα
άλλα αεροδρόμια της χώρας, όπως και τα λιμάνια.
«Εκτός από την Κύπρο ίσως δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που να εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό από
τους ξένους ταξιδιώτες. Το ερώτημα είναι εάν η είσοδος επισκεπτών θα καταλήξει να πυροδοτεί ένα δεύτερο
κύμα της πανδημίας και ακόμη ένα δαπανηρό lockdown» σημειώνει το Bloomberg.
Ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας Γκίκας Μαγιορκίνης μιλώντας στο Bloomberg
αναγνωρίζει την πιθανότητα αύξησης των κρουσμάτων, αλλά υπογραμμίζει ότι στόχος ειναι να περιοριστεί όσο
το δυνατόν η εξάπλωση. «Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους ανθρώπους να μείνουν σε γυάλα. Η δουλειά μας
είναι να περιορίσουμε το ρίσκο. Δεν υπάρχει άλλη λύση» λέει χαρακτηριστικά.
Το δημοσίευμα θυμίζει πως ο τουρισμός καλύπτει περίπου το 1/5 του ελληνικού ΑΕΠ και περισσότερο από 1/4
των θέσεων εργασίας, ενώ ιστορικά η Βρετανία και η Γερμανία είναι οι κύριες αγορές προσέλκυσης τουριστών.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι η απαγόρευση πτήσεων από την Βρετανία παραμένει σε ισχύ έως
και τις 30 Ιουνίου.
«Είναι πολύ νωρίς να καταλήξει κανείς σε συμπεράσματα για το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Αλλά σίγουρα θα
είναι πολύ διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια» δηλώνει ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδας, Αλέξανδρος Βασιλικός. «Στόχος μας είναι να μην έχουμε μία άδεια περίοδο 18 μηνών πριν από τη
σεζόν του 2021. Ετοιμάζουμε τα ξενοδοχεία και παραμένουμε αισιόδοξοι και υπεύθυνοι» συμπληρώνει.
Από την πλευρά του ο Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνει πως ενώ αυτή την περίοδο πέρυσι υπήρχαν 100 αιτήματα από ξένα
τουριστικά πρακτορεία, τώρα αυτά δεν ξεπερνούν τα 12. «Υπάρχει σταδιακή εκδήλωση ενδιαφέροντος, αλλά σε
πολύ χαμηλό ρυθμό παγκοσμίως» αναφέρει και εξηγεί «πως ο φόβος για τον ιό υπάρχει και ο φόβος αυτός είναι ο
μεγάλος εχθρός».
Πηγή: Bloomberg
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O ρόλος των τραπεζών στην εποχή της πανδημίας, αλλά και την επόμενη μέρα,
στο επίκεντρο συζήτησης στο Φόρουμ των Δελφών
O ρόλος των τραπεζών στην εποχή της πανδημίας αλλά και την επόμενη μέρα βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στο φόρουμ των Δελφών, με συμμετοχή
των 4 διευθύνοντων συμβούλων των συστημικών τραπεζών.
Με νέα δάνεια άνω των 5 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει η Τράπεζα Πειραιώς την οικονομία, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε θέσει, ανέφερε ο
διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου. O κ. Μεγάλου τόνισε ότι είναι ένα στοίχημα για όλους να επανέλθει η χώρα σε βιώσιμη ανάπτυξη
με γρήγορο ρυθμό το 2021.
Βασικό σενάριο της Τράπεζας είναι η υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 8% φέτος και η ανάκαμψη το 2021, ώστε το 2022 να επιστρέψει η οικονομία στο
επίπεδο του 2019 και σε ακόμη υψηλότερο.
Ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς σημείωσε ότι υπήρξε γοργή και καίρια η αντιμετώπιση της κρίσης του covid-19 σε υγειονομικό επίπεδο στην Ελλάδα,
ενώ αντιμετωπίζεται εξίσου γοργά η επίπτωση στην οικονομία με τα εργαλεία που παρέχει η κυβέρνηση.
Τα προγράμματα αυτά λειτούργησαν γρήγορα και επίσης γρήγορα θα εκταμιεύονται τα κεφάλαια προς τις επιχειρήσεις, είπε ο κ. Μεγάλου. Η κρίση αυτή
χρειάστηκε διαφορετική διαχείριση και πράγματι οι τράπεζες σε επίπεδο εξέτασης αιτημάτων, έγκρισης με βάση τα πιστοληπτικά κριτήρια που
εφαρμόζουν και τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκταμιεύσεων, θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις και την οικονομία, «ώστε να περάσουν τον κάβο», σημείωσε.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη εκταμιεύσει 2,5 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2020 και πλέον προσβλέπει σε υπέρβαση του αρχικού στόχου των 5 δισ. ευρώ,
έχοντας παράλληλα μεγάλη συμμετοχή, της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ συνολικά, τόσο στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ όσο και στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας της
Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η ζήτηση για τα κεφάλαια αυτά είναι πολύ μεγάλη, ανέφερε ο κ. Μεγάλου και εκτίμησε ότι οι πόροι των προγραμμάτων αυτών
θα αυξηθούν στη συνέχεια.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς χαρακτήρισε ρεαλιστική την εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χορήγηση δανείων ύψους 15
δισ. ευρώ από το τραπεζικό σύστημα φέτος, καθώς οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν το 2020 στο καλύτερο σημείο από πλευράς κεφαλαίων και
ρευστότητας, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση ενισχύονται από την «ευελιξία» που τους παρέχουν οι εποπτικές αρχές και η χρήση κεφαλαίων από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας στη δική του τοποθέτηση τόνισε ότι η Eurobank ενέκρινε από φέτος τα κεφάλαια κίνησης για
το 2021, έτσι ώστε οι πελάτες της τράπεζας να έχουν από τώρα εξασφαλισμένη ρευστότητα. «Δεν πιστεύω ότι το 2020 είναι μία χαμένη χρονιά. Πρέπει
από αυτή την κρίση να κεφαλαιοποιήσουμε καλύτερα το "brand name" της χώρας μας, κυρίως για να κερδίσουμε μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα του
τουριστικού κλάδου. Άλλωστε ως τράπεζα χρηματοδοτούμε ήδη πολλές επιχειρήσεις του κλάδου. Νομίζω ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι και θα
παραμείνει η βαριά βιομηχανία της χώρας. Κατά την περίοδο του lockdown, στόχος της τράπεζας ήταν η υποστήριξη των πελατών και κυρίως των
ενήμερων και βιώσιμων επιχειρήσεων του πελατολογίου μας. Αναστείλαμε τα χρεολύσια μέχρι το τέλος του έτους για όλες τις επιχειρήσεις και για τις
επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Υποστηρίξαμε τις ενήμερες επιχειρήσεις διότι πιστεύουμε ότι μία δεύτερη
γενιά κόκκινων δανείων θα ήταν καταστροφική για την οικονομία και τον τραπεζικό κλάδο».
Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης είπε ότι πιστεύει πως η πανδημία θα αποδειχθεί μία ευκαιρία για τη χώρα από το 2021 και
μετά. «Ο ρόλος των τραπεζών τώρα είναι να διαχειριστούν έξυπνα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να ενισχύσουν τον υγιή και επενδυτικό ανταγωνισμό. Η
σωστή διαχείριση κονδυλίων και η απορροφητικότητα είναι απαραίτητη», τόνισε. Πιστεύει ότι οι τράπεζες πρέπει να χρηματοδοτήσουν έργα «κίνησης»,
όπως στον κλάδο του τουρισμού, της ενέργειας, των τροφίμων και γενικά με την ενίσχυση του «brand name’ της χώρας. Τόνισε μάλιστα και την αξία
ενίσχυσης του real estate αλλά και της αστικής ανάπλασης, ειδικά στην Αθήνα. "'Όλες οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα επαναπροσδιοριστούν. Οι ελληνικές
επιχειρήσεις πρέπει τώρα να στοχεύσουν ώστε να ενταχθούν πιο ενεργά σε αυτές. Η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει να γίνει ακόμη και ένα
μεταδιακομιστικό κέντρο", συμπλήρωσε. Τέλος, τόνισε την αξία των νέων τεχνολογιών και της προσαρμογής των τραπεζών -αλλά και των επιχειρήσεων
γενικότερα- στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς, απαντώντας σε ερώτηση για την επίδραση της πανδημίας στον
επιχειρηματικό τομέα και στις ανάγκες χρηματοδότησης των εταιρειών, επισήμανε ότι εξαρτάται από το μέγεθος της ύφεσης.
«Το βασικό μας σενάριο προβλέπει -7,5%, παρότι βλέπουμε απτά σημάδια βελτίωσης του κλίματος, με μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αρχικά
οικονομική δραστηριότητα. Το σενάριο αυτό είναι συμβατό με μία πτώση των εταιρικών πωλήσεων (τζίρος) κατά -20% για όλο το 2020. Η πτώση αυτή
θα αντισταθμιστεί από τις επιχειρήσεις με μείωση κόστους, πιο συγκεκριμένα:
-Μεταβλητού κόστους: 18% ή 27 δισ. ευρώ.
-Σταθερό κόστος- για παράδειγμα ενοίκια
-Εργατικό κόστος, αλλά με σημαντική στήριξη από κρατικά προγράμματα ύψους 5.3 δισ. ευρώ για εργασία, το οποίο θα αντισταθμίσει σχεδόν πλήρως τη
μείωση των αποδοχών
- Διευκόλυνση στις τραπεζικές υποχρεώσεις
- Αναστολή φόρων 1 δισ. ευρώ».
«Μετά από όλες αυτές τις ενέργειες μένουν ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης ύψους περίπου 10 δισ. ευρω. Με τα κρατικά προγράμματα που υπάρχουν ήδη
(ΤΕΠΙΧ, εγγυοδοτικό σύνολο 9 δισ. - ΤΕΠΙΧ 2 δισ., εγγυοδοτικό 7 δισ.) καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρηματοδοτικών αναγκών, ενώ οι
τράπεζες θεωρώ ότι θα καλύψουν τα υπόλοιπα κυρίως μέσω χρήσης ήδη εγκεκριμένων ορίων κεφαλαίων κίνησης. Άρα θεωρώ ότι το χρηματοδοτικό
κενό που θα δημιουργηθεί, θα κλείσει οπότε και η επίπτωση στην οικονομία θα ισορροπήσει», προσέθεσε ο Παύλος Μυλωνάς.
«Η κάθε τράπεζα έχει κίνητρο να στηρίξει τους βιώσιμους πελάτες της, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύντομες και απότομες ανάγκες τους για
ρευστότητα», τόνισε επίσης.
Έδωσε μεγάλη έμφαση στην ήδη υπάρχουσα τάση προς ψηφιοποίηση των τραπεζών και τις πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας.
Η ψηφιοποίηση σημαίνει, όπως εξήγησε:
-Απλές συναλλαγές από απόσταση / μη πηγαίνοντας στο κατάστημα
- Πιο ευέλικτες μορφές εργασίας
- Αυτοματοποίηση λειτουργιών - σημαντικά μικρότερη ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση
Συνέχεια….
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Όλες οι εταιρίες, μεγάλες ή μικρές, πρέπει να προσαρμοστούν πιο γρήγορα στη νέα πραγματικότητα. Όποιες το
καταφέρουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά θα είναι οι νικητές επιχειρηματικά και οι υπόλοιπες θα
υποστούν τις συνέπειες με μείωση μεριδίου αγοράς η Εξαγορά / συγχώνευση, προσέθεσε. «Στην Εθνική
Τράπεζα για την εφαρμογή του 3ετούς επιχειρηματικού μας σχεδίου (το ονομάσαμε Πρόγραμμα
Μετασχηματισμού) δημιουργήσαμε μια δυνατή ομάδα Μετασχηματισμού για να παρακολουθεί την πρόοδο, να
εντοπίζει τα προβλήματα και να στηρίζει την εφαρμογή των έργων», είπε ο κ. Μυλωνάς. «Αποδείχθηκε
εξαιρετικά αποτελεσματικός θεσμός. Μας έχει βοηθήσει να καταφέρουμε πολλά και όντως να αλλάξει ριζικά
τον τρόπο και την κουλτούρα με την οποία δουλεύουμε», επισήμανε.
«Στη διάρκεια του περιορισμού δημιουργήσαμε ένα ασφαλές λειτουργικό μοντέλο εξ αποστάσεως εργασίας κατά τη διάρκεια του lockdown το 70% του προσωπικού της τράπεζας δούλευε από το σπίτι του. Συνεχίσαμε
να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας μέσω ψηφιακών καναλιών. Προχωρήσαμε σε πρόγραμμα
ενημέρωσης των ευπαθών ομάδων (π.χ. Μάθε με την Εθνική), με στόχο την εκπαίδευση τους στα ψηφιακά
κανάλια και την αποφυγή συγχρωτισμού στα καταστήματα. Κάθε μήνα, 1,5 εκατομμύριο πελάτες
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας σε περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια συναλλαγές. Μετά από όλα αυτά,
περιμένω ότι θα εμφανιστεί ένα νέο πιο αποτελεσματικό λειτουργικό μοντέλο για τις τράπεζες, περαιτέρω
ψηφιοποίησης υπηρεσιών και διαδικασιών και συνδυασμός εργασίας από το γραφείο και από το σπίτι. Επίσης,
ανασχεδιασμός του λειτουργικού μοντέλου των καταστημάτων - ραγδαία μετάπτωση συναλλαγών σε ψηφιακά
κανάλια και εστίαση σε πωλήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες», είπε επίσης.
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Λεμέρ: Η Ευρώπη βρέθηκε κοντά στην καταστροφή το βράδυ της 7ης Απριλίου
Σε αποκαλύψεις για τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης του
κοροναϊού προέβη ο γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μπρούνο Λε Μερ.
«Η Ευρώπη ήταν πολύ κοντά στην καταστροφή το βράδυ της 7ης προς 8η Απριλίου. Ήταν απίστευτα σκληρές
και δύσκολες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και
έπειτα από ώρες, δεν υπήρχε συμφωνία. Φοβόμουν πολύ ότι όλα θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια
καταστροφή» είπε ο Λε Μερ σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Der Spiegel».
«Η γαλλική πλευρά απέφυγε συνειδητά από ένα σημείο και μετά να χρησιμοποιήσει λέξεις οι οποίες
δημιουργούν προβλήματα κατά την προετοιμασία του ευρωπαϊκού πακέτου διάσωσης, όπως είναι τα
ευρωομόλογα ή τα ομόλογα κοροναϊού, προκειμένου να μην αναστατωθούν οι Γερμανοί. Η καγκελάριός σας
πέτυχε σπουδαία πράγματα και επέδειξε τεράστιο πολιτικό θάρρος. Την θαυμάζω γι αυτό» τόνισε.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνέβαλε επίσης αποφασιστικά στη
δημιουργία του Ταμείου ανάκαμψης με δύο προτάσεις. Ο γάλλος πρόεδρος και τρεις κυρίες έσωσαν αυτή την
ήπειρο σε μια από τις χειρότερες κρίσεις της: η Άνγκελα Μέρκελ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Κριστίν
Λαγκάρντ. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης».
Ο Λε Μερ είναι «πεπεισμένος ότι η αντίσταση των τεσσάρων ‘λιτοδίαιτων’ χωρών μπορεί να ξεπεραστεί. Και
σε αυτές γίνεται αντιληπτό ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή» υπογράμμισε.
Ο γάλλος υπουργός είπε, επίσης, πως «η Ευρώπη πρέπει να τοποθετηθεί ως μια οικονομικά και πολιτικά
ανεξάρτητη δύναμη απέναντι στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ύφεση έως και 12,6% στην ευρωζώνη βλέπει η Λαγκάρντ
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα χαρακτηρίζεται από βαθιά
αβεβαιότητα. Το να κοιτάς το μέλλον σπάνια ήταν πιο δύσκολο», σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ μιλώντας
μέσω βιντεοδιάσκεψης, στο Φόρουμ για τον εκσυγχρονισμό και την ανάκαμψη της Ιταλίας, που εγκαινίασε
σήμερα ο Ιταλός Πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε.
«Η βασική μας πρόβλεψη εκτιμά ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα υποχωρήσει κατά 8,7% φέτος, αλλά αυτό
περιβάλλεται από ένα ευρύ φάσμα δυνητικών σεναρίων. Στο ήπιο σενάριο, η πτώση του ΑΕΠ θα είναι 5,9%
φέτος, ενώ στο
 δυσμενές σενάριο θα υποχωρήσει 12,6%. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, η οικονομική
παραγωγή στα τέλη του 2022 θα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από το επίπεδο που ήταν πριν από την κρίση»,
είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
«Η κυβέρνησή μου θέλει να προάγει τον διάλογο με όλες τις πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές δυνάμεις
της χώρας. Ζούμε ένα σοκ άνευ προηγουμένου και βρισκόμαστε μπροστά σε βασικής σημασίας σταυροδρόμι
για την οικονομία μας», τόνισε από την πλευρά του, ο Ιταλός πρωθυπουργός.
«Χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο, θαρραλέο σχέδιο για την έξοδο από την κρίση, το οποίο να τύχει κοινής
αποδοχής», πρόσθεσε ο Κόντε, ενώ υπενθύμισε «πόσο σημαντικές θα είναι οι επιλογές που θα αφορούν τη
λεπτομερή χρήση των ποσών του Ταμείου Ανάκαμψης».
«Η Ευρώπη ύψωσε το ανάστημά της. Το πρόγραμμα “Επόμενη γενιά” είναι μια μοναδική ευκαιρία για την
Ιταλία. Χρειάζονται φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν. Υπογράμμισε, δε, ότι «είναι ακόμη πάρα πολλοί οι νέοι και οι γυναίκες που μένουν αποκλεισμένοι
από την αγορά της εργασίας».
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντάβιντ Σασόλι, στο μήνυμά του στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι «η
Ευρώπη δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη στην ιταλική κυβέρνηση και στον ιταλικό λαό που τη δύσκολη αυτή
περίοδο έδειξε μεγάλο θάρρος, αλληλεγγύη και πειθαρχία».
Ο Σασόλι δήλωσε επίσης ότι «δεν θα υπάρξει κανένας συμβιβασμός που να αποδυναμώνει το Ταμείο
Ανάκαμψης» και ότι οι διάφορες κυβερνήσεις των χωρών μελών θα υποδείξουν σε ποιες μεταρρυθμίσεις
θέλουν να δώσουν προτεραιότητα.
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2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
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Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Με τα βλέμματα στην πορεία των διεθνών αγορών, η εβδομάδα ξεκινάει
με μεγάλο ζητούμενο να μη χαθούνε οι στηρίξεις στις 730 – 740
μονάδες….
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