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Παγώνει η πώληση 

της Εθνικής Ασφαλιστικής
Η δυσμενής χρηματιστηριακή συγκυρία πα
γώνει προς το παρόν το σχέδιο πώλησης της 
Εθνικής Ασφαλιστικής. Ο πρόεδρος του ομί
λου κ. Τάκης Αράπογλου έκανε πάντως σαφές 
στον Σύλλογο εργαζομένων ότι η διοίκηση 
δεν εγκαταλείπει τον στρατηγικό σχεδίασμά 
της πώλησης. Σε  παράλληλη τροχιά και η 
Αγροτική Ασφαλιστική. Η διοίκηση της 
ATEbank διέψευσε χθες δημοσιεύματα μερί
δας του Τύπου, που έκαναν για λόγο για κλεί
σιμο της συμφωνίας με τη γαλλική 
Groupam a. (Σελ. 28)

■ Τέλη κυκλοφορίας. Κατά 20% ακρι
βότερα θα είναι τα νέα τέλη κυκλοφορίας 
2009 , τα οποία θα πρέπει να προμηθευτούν 
οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από 
την 1η Νοεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμ
βρίου. (Σελ. 27)V
■ Θεσσαλονίκη. Μετέωρη παραμένει η 
κατασκευή της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας της 
Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα έχει παραπεμφθεί 
στις καλένδες του ΣτΕ, όπου εκκρεμεί προ
σφυγή πολιτών για την ακύρωση του έργου. 
Σημειωτέον ότι μετά την αναθεώρηση, ο προ
ϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 
600 εκατ. ευρώ, έναντι 472  εκατ. ευρώ της 
αρχικής σύμβασης. (Σελ. 29)

■ Μαρίνα Φαλήρου.
Η κοινοπραξία Μαρίνα 
Φαλήρου Α .Ε . στην ο
ποία βασικός μέτοχος 
ανάδοχος είναι όμιλος 
της ύ&Ρ-Αβαξ ανέλαβε 
για 35  χρόνια την ανά
πτυξη και εκμετάλλευση 
της Μαρίνας Φαλήρου. 
(Σελ. 29)

■ ΝΑ Ευρώπη. Εμφανή είναι τα σημάδια 
της πιστωτικής κρίσης στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Η υπηρεσία πιστοληπτικής αξιολό
γησης Standard & Poor's υποβάθμισε την 
προοπτική για το μακροπρόθεσμο χρέος της 
Ρωσίας. Η Ουγγαρία, η Λευκορωσία και η 
Ουκρανία βρίσκονται σε δεινή θέση και στη 
Βαλτική, η Εσθονία και η Λεττονία βρίσκονται 
ήδη σε ύφεση. (Σελ. 31)

■ Χρηματιστήριο. Δύο νέοι δείκτες δημι- 
ουργούνται στο πλαίσιο συνεργασίας του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον Ομιλο FTSE.
Ο FTSE/X. A . Liquid Mid θα αφορά τις μετο
χές που έχουν τη μεγαλύτερη ρευστότητα και 
ο FTSE/X.A. -Χ Α Κ  Τραπεζικός Δείκτης θα πα
ρακολουθεί τον τραπεζικό κλάδο των 2 αγο
ρών. (Σελ. 28)
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■ Σύσκεψη ΟΠΕΚ: Οι δύσκολες ισορροπίες 
του πετρελαίου

w w w .k a th im e r in i .g r
■ Motor Oll. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
ανάκτησης των μετοχών που κατείχε η 
Iberdrola στην Κόρινθος Power από την εται
ρεία του Ομίλου Βαρδινογιάννη. Η εξέλιξη α
νοίγει τον δρόμο για τη συνεργασία των εται
ρειών M otor Oil και Endesa Hellas. (Σελ. 28)

■ S ie m e n s .  Αγωνιούν οι εργαζόμενοι της 
Siemens στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκπνέει

τελεσίγραφο της διοίκησης της γερμανι
κής εταιρείας για κλείσιμο της μονάδας της 
μέχρι το τέλος του μήνα. Κυβερνητικά στελέ
χη εμφανίσθηκαν πεπεισμένα ότι η γερμανι
κή εταιρεία θα καθυστερήσει τελικά το κλεί
σιμο του εργοστασίου, μέχρι τουλάχιστον να 
υπάρξει οριστική απάντηση από τον επενδυ
τή. (Σελ. 29)

Μαζική έξοδος από μετοχές, αμοιβαία, ομόλογα
Μέσα σε λιγότερουε από 10 μήνεε οι ξένοι επενδυτέε έχουν προχωρήσει σε συνολικέε ρευστοποιήσετε ελληνικών μετοχών που ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ. Η ένταση των πωλήσεων απο- δεικνύει το σήμα γενική ε εξόδου από την Αθήνα και τιε άλλεε αναδυόμενεε αγορέε τηε νοτιοανατολικήε Ευρώ- πηε. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία το 9μηνο του 2008 οι συνολικέε εκροέε έφθασαν τα 2,17 δισ. ευρώ, ενώ οι εισροέΒ μόνο τουε

μήνεε Ιανουάριο και Ιούλιο δεν ξεπέ- ρασαν τα 120 εκατ. ευρώ.Σε παράλληλη τροχιά και η αγορά των αμοιβαίων. Σε 22 μόνον ημέρεε, οι εκροέε τηε έφτασαν τα 3,1 δισ. ευρώ, με αρνητικό πρωταγωνιστή τα Διαχείρισηε Διαθεσίμων Εξωτερικού. Ισχυρέε αντιστάσειε εμφανίζουν τα μετοχικά αμοιβαία που παρουσιάζουν τιε μικρότερεε απώλειεε κεφαλαίων και μεριδιούχων. Από το κύμα φυγήε δεν γλίτωσαν ούτε τα ελληνικά κρατι-

κά ομόλογα. Από τη Δευτέρα μέχρι και χθεε η αξία των πωλήσεων στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) ξεπέρασε τα 2,5 δισ. ευρώ. Αποτέλεσμα τηε κατάστασή auras ήταν η διαφορά απόδοσηε (spread) του ελληνικού ΙΟετούε ομολόγου με το αντίστοιχο γερμανικό Bund να σκαρφαλώσει χθε$ στο ιστορικό υψηλό των 110 μονάδων βάσηε, επίπεδο που δεν είχε πλησιάσει τα τελευταία 8 χρόνια. (Σελ. 36)

Σχέδιο στήριξης 
των τραπεζών 
με πολλά κενά 
και ασάφειες
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ κυρίων η εποπτεία 
του Δημοσίου στα πιστωτικά ιδρύματα
Περιορισμένη είναι η εποπτεία του Δημοσίου στΐ3 τράπεζε5 που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξηε. Οπω5 προκύπτει από τη νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε χθεε στη Βουλή ο υπουρ- γόε Οικονομίαε Γ. Αλογοσκού- φη5, η συμμετοχή εκπροσώπου του Δημοσίου που θα έχει δικαίωμα βέτο σε θέματα αμοιβών και διανομή5 κερδών προβλέπε- ται σαφώε μόνο στην περίπτωση που το Δημόσιο χρηματοδοτήσει τιε τράπεζεε με αντάλλαγμα προνομιούχε5 μετοχέε. Σε ό- λεε τιε άλλεε περιπτώσειε (εγ- γυήσειε ή ενίσχυση μέσω ειδικών ομολόγων) η παρουσία του εκπροσώπου του Δημοσίου είναι διακοσμητική ή δεν προβλέ- πεται καθόλου. Επίση5, δεν καθορίζεται ω$ πλαφόν στιε απο- δοχέ5 των τραπεζιτών, οι αμοι- βέε του διοικητή τηε ΤτΕ όπωε είχε εξαγγείλει ο υπουργό5 Οικο- νομία5. Ωστόσο, κύκλοι του κ. Αλογοσκούφη έλεγαν πωε υπάρχει «συμφωνία κυρίων» με τΐ5

τράπεζεε να ενταχθούν όλε5 στην αύξηση κεφαλαίου με προ- νομιούχεε μετοχέε, ώστε σε ό- λεε να τοποθετηθεί εκπρόσωποε του Δημοσίου με δικαίωμα βέτο. Επίσηε, μια σειρά ουσιαστικών θεμάτων όπωε οι προμήθειεε του Δημοσίου για τιε εγγυήσειε, το είδθ5 των εξασφαλίσεων και ο τρόποε κατανομή5 του πακέτου στήριξή  αφήνονται να καθοριστούν μέσω υπουργικών αποφάσεων ύστερα από γνωμοδότηση τηε ΤτΕ. Αδιευκρίνιστο παραμένει πώε θα ελέγχεται ότι οι τράπεζεε θ’ αξιοποιούν τα μέτρα στήριξηε για να χορηγούν στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια προε μικρομεσαίε3 επιχειρ ήσ ει με ανταγωνιστικούε όρουε. Οι ίδιοι κύκλοι του υπουργείου Οικονομίαε σημείωναν πάντωε ότι έχει συμφωνη- θεί με τουε τραπεζίτεε να αυξηθούν οι χορηγήσειε κατά 10% τον επόμενο χρόνο ώστε να μην παγώσει η οικονομική δραστηριότητα. (Σελ. 26)

ΣΕΒ: Οχι λευκή επιταγή στις τράπεζες
Θέμα κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των μέτρων από την Τράπε
ζα της Ελλάδος και το υπουργείο Οικονομίας θέτει ο πρόεδρος του 
ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος. Με επιστολή του προς τον υ
πουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη επιση
μαίνει ότι «η επαναλειτουργία της διατραπεζικής αγοράς δεν είναι 
αυτοσκοπός», γι' αυτό και τα μέτρα θα πρέπει να συνδεθούν με τις 
ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και να υλοποιηθούν χωρίς κα
θυστέρηση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ κ. Θεό
δωρος Βάρδας προτείνει τη συμμετοχή επιτρόπου του Δημοσίου 
στα Δ.Σ. των ενισχυόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων. (Σελ. 26)

Μία φορά κάθε 100 χρόνια...

«Σοκαρισμένος» δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Fed Αλαν Γκρϊνσπαν 
από την πιστωτική κρίση που πλήττει τις διεθνείς αγορές. Μιλώντας 
στο αμερικανικό Κογκρέσο ο επί 18 χρόνια επικεφαλής της Κεντρικής 
Τράπεζας των ΗΠΑ, προκάτοχος του Μπεν Μπερνάνκι, παραδέχθηκε 
ότι η ιδεολογία του περί ελεύθερης αγοράς ήταν «μερικώς εσφαλμέ
νη» και ότι θα έπρεπε να είχε θέσει περισσότερους περιορισμούς στις 
αγορές παραγώγων. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κρίση «πιστωτικό τσου- 
νάμι που συμβαίνει μία φορά κάθε 100 χρόνια» και προέβλεψε αύξη
ση των απολύσεων. Την ίδια στιγμή κατά 71% αυξήθηκαν το τρίτο 
τρίμηνο οι υποβολές αιτήσεων για κατασχέσεις ακινήτων στις ΗΠΑ, 
δείχνοντας ανάγλυφα τη δεινή θέση της αμερικανικής οικονομίας, αλ
λά και των καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας 
RealtyTrac, 765.558 ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν την πρώτη προειδο
ποίηση ότι τα σπίτια τους πρόκειται να κατασχεθούν. (Σελ.35)

Ναυάγησε 
η συμφωνία 
της Πειραιώς 
με την Proton
Ακυρώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά τηε Proton Bank από τον όμιλο Πει- ραιώε λίγεε ώρεε μετά την οριστικοποίηση των τελικών όρων του κρατικού σχεδίου στήριξηε των ελληνικών τραπεζών. Η Τράπεζα Πειραιώε ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε αίτημα τηε Proton Bank και των πωλητών μετόχων και υπέγραψε σχετικό συμφωνητικό για ματαίωση τηε συμφωνίαε εξαγοράε. Το κυβερνητικό σχέδιο στήριξηε των τραπεζών αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα, καθώε παρέχει οξυγόνο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, σε μικρέε και μεγάλεε τράπεζεε. Η άμεση αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματοε ρευστότηταε αποφορτίζει τιε πιέσειε, ειδικά eras μικρού μεγέθουε τράπεζεε. Ετσι, η διοίκηση τηε επενδυ- τικήε τράπεζαε αποφάσισε να προσφύ- γει στο πρόγραμμα στήριξηε για την άντληση ρευστότηταε με στόχο να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με καλύτε- ρουε όρουε στο εγγύε μέλλον. (Σελ. 27)

Τελεσίγραφο 
από τη ΔΕΗ 
στην Αλουμίνιον
Προθεσμία μέχρι τιε 3 Νοεμβρίου δίνει η ΔΕΗ στην Αλουμίνιον τηε Ελλάδαε προκειμένου να βρει άλλο προμηθευτή ηλεκτρικήε ενέργειαε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθεε στο Χ .Α ., ότι κατήγγειλε τη σχέση τηε προμήθειαε ηλεκτρικήε ενέργειαε προε την Αλουμίνιον, επειδή παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που τηε είχε δοθεί για να εξοφλήσει τιε ο- φειλόμενεε από Ins Ιουλίου 2008 α- παιτήσειε τηε, από την αύξηση του τιμολογίου Α 150, η οποία ορίστηκε από σχετική υπουργική απόφαση. Η Αλουμίνιον τηε Ελλάδοε αρνείται να πληρώσει την αύξηση 10% που επιβλήθηκε στο τιμολόγιο Α150 από Ins Ιουλίου του 2008 και η οποία αντιστοιχεί σύμφωνα με πληροφορίεε σε πάνω από 2 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα. (Σελ. 29)

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Α Γ Ο Ρ Α  ■ Α Ν Α Λ Υ Σ Η  από τη Ζ ε ζ α  Ζ η κ ο υΘύελλα στις αναδυόμενες -  Δασώθηκε η W all -  Αλμα του γιεν
■ 0ΠΑΠ . Σε  συμφωνία αναμένεται να κατα
λήξουν οι πράκτορες και ο ΟΠΑΠ για τις νέ
ες προμήθειες στο παιχνίδι «Πάμε Στοίχημα». 
Το νέο πλαίσιο προβλέπει προμήθειες από 
3% έως 15% επίτων εσόδων. (Σελ. 29)

■ TITAN. Η επιδείνωση της κρίσης στη στε- 
γαστική αγορά των ΗΠΑ έπληξε το όμιλο 
TITAN. Η κερδοφορία του υποχώρησε
κατά 15,6% στο εννεάμηνο του έτους. (Σελ. 29)

Δείκτης & Ογκος του Χ.Α.
3400

2980

2560

2140

1720

1300

1500ι ·914λ3τ;  1250
-5,51% '

■
b I b I h b í b b  b íH i;
»10 9/10 10/10 13/10 14/10 15/10 16/10 20/10 21/10 22/10 23/10

1000ο.

750 “Y 
500 I  

.250 U ]0
Νέο σφυροκόπημα υπέστη χθες το Χ.Α., 
υποχωρώντας κάτω από τις 2.000 μονάδες για 
πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2003. Η μετοχή 
της Εθνικής Τράπεζας δέχθηκε ισχυρότατες 
πιέσεις με αποτέλεσμα να διολισθήσει στα 14,16 
ευρώ, χάνοντας ποσοστό -12,59% της αξίας της. 
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι άλλαξαν χέρια 
περίπου 9,7 εκατ. μετοχές της Εθνικής Τράπεζας 
που αντιστοιχούν στο 5% του συνολικού 
μετοχικού κεφαλαίου. 0 Γενικός Δείκτης του Χ.Α. 
διολίσθησε στις 1.914,37 μονάδες επίπεδα που 
συνάντησε η αγορά πριν 64 μήνες (19/6/2003) 
με ισχυρές απώλειες 5,51%.

Η θύελλα στα χρηματιστήρια και τα νομίσματα των αναδυόμενων οικονομιών και των κερδοσκοπικών τοποθετήσεων, συνεχίζεται αμείωτη. Η αναταραχή παίρνει διαστάσειε εντεινόμενηε κρί- σηε. Από τιε αρχέε του έτουε τα χρηματιστήρια συνολικά και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν χάσει το 48% τηε αξίαε τουε.Οσοι είχαν βιαστεί να προβλέψουν ότι οι «χάρτινοι» γίγαντεε των αναδυόμενων οικονομιών αποτελούν την κυρίαρχη δύναμη που θα στηρίξει τη Δύση, τώρα υποφέρουν... Οι φούσκεε δεν έχουν ιδεολογικά ταμπού!!!Το ξεπούλημα των πολύτιμων μετάλλων, των εμπορευμάτων και των ανά τον κόσμο κερδοσκοπικών τοποθετήσεων - ευνοεί κυ- ρίωε το γιεν. Με συνέπεια το δολάριο να υποχωρήσει χθεε στα 96,36 γιεν (ημερησία πτώση 1,51%), και το ευρώ να βυθιστεί στα 123,70 γιεν (ημερήσια πτώση του ευρώ έναντι γιεν 1,46%). Ωστόσο, χτεε, το ευρώ σταθεροποιήθηκε στα 1,2834 (δηλαδή μηδαμινή άνοδο 0,05%) έναντι του δολαρίου.Παράλληλα, οι ρωγμέε εμπιστοσύνηε των επενδυτών για την πορεία τηε αμε- ρικανικήε, τηε ευρωπάίκήε, τηε ιαπωνι- κήε οικονομίαε και των λοιπών παραφυάδων... βαθαίνουν πυροδοτώνταε το συνεχή πανικό των επενδυτών.Ο πακτωλόε δισεκατομμυρίων δολαρίων που έριξε ξανά χθεε η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αυξάνονταε τιε «ενέσειε» δολαριακήε ρευστότηταε στα

αμοιβαία κεφάλαια και οι φήμεε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μειώσει τα επιτόκια, την τελευταία μισή ώρα των συναλλαγών έκαναν γερό παιχνίδι διασώζονταε τον δείκτη Dow Jones από μια νέα «μαύρη» μέρα.Οι αμερικανικέε αγορέε προσδοκούν ότι τα αμερικανικά επιτόκια θα μειωθούν κατά 0,25%, από το τρέχον 1,5%. Οι κορυφαίοι α- ναλυτέε τηε Wall, προβλέπουν ότι η FED θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια μέχρι τα επίπεδα του 1%!!!Υστερα από ατελείωτουε μήνεε σφοδρήε αναταραχήε, οι κεντρικοί τραπεζίτεε των ΗΠΑ, τηε Ευρώπηε και τηε Βρετανίαε αποδείχτηκαν αδύναμοι ή και ανίκανοι να ελέγξουν πλήρωε την κρίση που έχει διαλύσει τον τραπεζικό ιστό τηε Δύσηε. Τα «τοξικά απόβλητα», όπωε αποκαλούνται τα δομημένα επενδυτικά τραπεζικά ομόλογα που έχουν εκδοθεί πάνω στα αμερικανικά subprime στεγαστικά δάνεια, αφού διέλυσαν τιε τράπεζεε, προκάλεσαν το πιστωτικό χάσε.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

23/10/2008 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ % MET.
W. Street D. Jones-30 8.691,25 +172,04 +2,02

Nasdaq 1.567,00 -11,84 -0,73
Τόκιο Nikkei-225 8.460,98 -213,71 -2,46
Ζώνη Ευρώ DJ.STOXX-50 2.452,03 -5,94 -0,24
Λονδίνο FTSE-100 4.087,83 +46,94 + 1,16
Φρανκφούρτη GDAX-30 4.519,70 -51,37 -1,12
Παρίσι CAC-40 3.310,87 + 12,69 +0,38
Ζυρίχη SPI-G. INDEX 4.860,50 -38,62 -0,79
Αθήνα FTSE/ASE-20 1.016,42 -66,17 -6,11

Δηλαδή «είμαστε ακόμη στη μέση τηε κρίσηε», όπωε κατέθεσε χθεε στο Κογκρέσο ο Αλαν Γκρϊνσπαν. Το «πιστωτικό τσουνάμι είναι το χειρότερο ενόε αιώνα», δήλωσε ενώπιον των Αμερικανών βουλευτών.Ο αδύναμοε κρίκοε τηε αμερικανικήε οι- κονομίαε, η  αγορά κατοίκισε, βρίσκεται σε δεινή κατάσταση όπωε επιβεβαίωσαν και τα χθεσινά στοιχεία. Εκτόε από τα «μαύρα» στοιχεία για την αγορά κατοίκισε, επίσηε, και τα κέρδη των επιχειρήσεων συρρικνώ- θηκαν σημαντικά.Η κατάσταση είναι δεινή. Μόλιε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η μάχη από τιε Κεντρι- κέε Τράπεζεε των ΗΠΑ, τηε Ευρωζώνηε, τηε Βρετανίαε, του Καναδά, τηε Ελβετίαε, τηε Σουηδίαε και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων(ϋί), που μείωσαν τα εθνικά τουε επιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, δεν βοήθησε σχεδόν καθόλου.Τα «απύθμενα» προβλήματα των ΗΠΑ «θα συνεχισθούν»! Η προειδοποίηση αυτή του
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

23/10/08
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

22/10/08
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

METAB. % ΑΠΟ 
% 1/1/08

Ευρώ/Δολάριο 1,2834 (1,2828) +0,05 -12,03
Δολάριο/Γιεν 96,36 (97,84) -1,51 -13,45
Ευρώ/Γιεν 123,70 (125,53) -1,46 -23,89
Δολ./Ελβ. Φράγκο 1,1607 (1,1644) -0,32 +2,40
Στερλίνα/Δολάριο 1,6114 (1,6240) -0,78 -18,81
Ευρώ/Ελβ. Φράγκο 1,4900 (1,4938) -0,25 -9,91
Ευρώ/Στερλίνα 0,7964 (0,7899) +0,82 +8,37

ΔΝΤ, είναι αποκαλυπτική. Τώρα η κρίση έχει επεκταθεί και στην πραγματική οικονομία, καθώε οι χρηματοοικονομικέε αγορέε είναι ευάλωτεε ακόμη εξαιτίαε τηε πιστωτι- κήε κρίσηε. Η πιστωτική ασφυξία επιδεινώθηκε λόγω τηε συνεχιζόμενηε κρίσηε του χρηματοοικονομικού συστήματοε, έχει ήδη επισημάνει το ΔΝΤ.Η άποψη ότι ο κόσμοε των επενδύσεων είναι διασπαρμένοε από συνεχείε πιθανέε «παγίδεε», παραμένει κραταιά. Και με τουε Αμερικανούε να επιπλέουν ήδη σε πελάγη χρέουε, ουδείε μπορεί να επαναπαύεται με τη σκέψη ότι θα μπορούν να δανείζονται περισσότερα με τα χαμηλότερα επιτόκια. Πρέπει, επίσηε, να ανατραπεί η εντύπωση πωε η  δημιουργία μιαε νέαε φούσκαε μπορεί να θεραπεύσει την αγορά από τιε συνέπειεε τηε προηγούμενηε. Οι καταναλωτέε χρησιμοποιούσαν τιε κατοικίεε τουε σαν ΑΤΜ - αυξάνονταε τον δανεισμό τουε χάριε στην άνοδο των τιμών- αλλά η  τακτική αυτή κατέληξε εφιάλτηε για τουε πολλούε.Το Τόκιο, η Φρανκφούρτη, η  Αθήνα τα- ρακουνήθηκαν και χθεε από την αιματηρή αντίδραση των επενδυτών. Οι φόβοι για βίαιη πρόσκρουση των οικονομιών, εντείνονται. Ο απολογισμόε είναι βαρύε. Οι επενδυτέε δύσκολα θα παραμερίσουν τιε φοβίεε και θα αγνοήσουν τιε συνέπει- εε. Ενώ μυριάδεε οι νέεε «μαύρεε» προειδοποιήσει για πτώση κερδών και μαζικών απολύσεων, δεν αφήνουν τουε επενδυτέε να ηρεμήσουν.
X A i
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= Ε Ν  Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ι Α '
Αύξηση 5% στο μέρισμα 
του Μετοχικού Ταμείου

Την αύξηση του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων κατά 5%, που θα καταβληθεί την 
ερχόμενη εβδομάδα, ενέκρινε με απόφασή του ο υφυ
πουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Λέγκας. 
Οπως ανακοινώθηκε χθες, η αύξηση αυτή θα δοθεί α
ναδρομικά απάτην 1η Ιανουαρίου 2008. Οι δικαιούχοι 
των αναδρομικών ανέρχονται σε 206 χιλιάδες και τη 
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2008, θα λάβουν τις αυξήσεις 
τους. Επίσης, όπως προβλέπεται από την απόφαση του 
κ. Λέγκα, η καταβολή των χρημάτων αυτών θα προκαλέ- 
σει πρόσθετη δαπάνη 22,2 εκατ. ευρώ στον προϋπολο
γισμό του Ταμείου.

Προβλέψεις για την ανάπτυξη
Πιο αισιόδοξες σε σχέση με αυτές του ΔΝΤ για την α
νάπτυξη στην Ευρωζώνη, είναι οι προβλέψεις της 
Allianz και του Lisbon Council, μιας ομάδας προβλημα
τισμού και συζητήσεων που εδρεύει στις Βρυξέλλες.
Στη φθινοπωρινή ενημέρωση του «The European 
Growth and Jobs Monitor», της διετούς τους λίστας κα
τάταξης απόδοσης που βασίζεται σε κριτήρια που απορ
ρέουν από την ατζέντα της Λισσαβώνας, εκτιμάται ότι, 
στον βαθμό που η πολιτική απάντηση στην κρίση εξακο
λουθήσει να είναι ισχυρή, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα 
αυξηθεί κατά 0,7% εντός του 2009. Ο δείκτης Lisbon 
Indicator, που μετρά την πρόοδο της ανάπτυξης στην 
Ευρώπης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, έπεσε 
στους 0,9 βαθμούς το δεύτερο τρίμηνο του έτους, από 
τους - υψηλούς -1 ,2  βαθμούς του, το δεύτερο τρίμηνο 
του 2007 και η πτώση οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη 
χαμηλότερου ρυθμού οικονομική ανάπτυξη και στην 
πτώση της παραγωγικότητας στον τομέα της εργασίας.

Μήνυση στην ΕΠ. Ανταγωνισμού
Στην υποβολή μηνύσεων κατά του προέδρου της Επι
τροπής Ανταγωνισμού, Σπύρου Ζησιμόπουλου αλλά 
και άλλων προσώπων προχωράει ο Διευθύνων Σύμβου
λος της ΝΕΑ, Απόστολος Βεντούρης κατηγορώντας 
τους για σειρά αξιόποινων πράξεων. Με αυτή του την 
κίνηση ο κ. Βεντούρης «ρίχνει λάδι στη φωτιά» στις ήδη 
τεταμένες σχέσεις ανάμεσα σε ορισμένες εταιρείες της 
ακτοπλοΐας και την Επιτροπή Ανταγωνισμού όταν η δεύ
τερη τους κατηγόρησε για εναρμονισμένες πρακτικές 
τον περασμένο Μάιο. Ειδικότερα, ο κ. Βεντούρης και η 
ΝΕΑ κατηγορούν τον κ. Ζησιμόπουλο και άλλους παρά
γοντες της Επιτροπής για απόπειρα εκβίασης επιχειρή- 
σεως, παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας, πα
ραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παραβίαση προσω
πικών δεδομένων του διευθύνοντος συμβούλου της ε
ταιρείας Απόστολου Βεντούρη, καθώς επίσης και της ε
ταιρείας ΝΕΑ καθώς και για άλλες συναφείς πράξεις με 
βάση τα πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοι
χεία που εδόθησαν.

Η τουριστική κίνηση στην Αθήνα
Οι Ελληνες είναι οι καλύτεροι πελάτες των αθηναϊκών 
ξενοδοχείων, καλύπτοντας σε ποσοστό 30% του συνό
λου των διανυκτερεύσεων και ακολουθούν οι Αμερικα
νοί με ποσοστό 15% και στη συνέχεια οι Ιταλοί, οι Γάλ
λοι, οι Βρετανοί και οι Κύπριοι. Αυτό είναι ένα από τα 
κυριότερα συμπεράσματα μελέτης που πραγματοποιή
θηκε από την Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής 
Ανάπτυξης Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου (ΕΤΟΑΑ) με θέμα «Εξέλιξη του Αθηναϊκού Του
ρισμού απάτην ΠροΌλυμπιακή στη ΜεταΌλυμπιακή 
Περίοδο» και παρουσιάστηκε, χθες, επισήμως στην αί
θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέ
γαρο. Η μελέτη καταγράφει την πορεία του αθηναϊκού 
τουρισμού για το χρονικό διάστημα 2000 - 2007 και θα 
λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης και ως βάση συλλο
γής στοιχείων του Παρατηρητηρίου Τουρισμού του Δή
μου Αθηναίων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από 
τις αρχές του 2009. Οπως προκύπτει από τη μελέτη, η 
προσέλκυση Ελλήνων αλλά και Κύπριων επισκεπτών 
πρέπει να αποτελεί σταθερό σημείο της στρατηγικής 
μάρκετινγκ για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης 
στην Αθήνα.

Το 3ο Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού
Η Διαχείριση της Αλλαγής στους τουριστικούς προορι
σμούς, οι Στρατηγικές και Δράσεις που πρέπει να ε
φαρμοστούν για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, 
είναι το θέμα των εργασιών του 3ου Διεθνούς Φόρουμ 
Τουρισμού το οποίο θα διεξαχθεί στη Ρόδο σήμερα και 
αύριο. Το Φόρουμ Τουρισμού διοργανώνεται για 3η 
συνεχόμενη χρονιά από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου 
σε συνεργασία με τη Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυ
ξης και Προόδου. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ μετα
ξύ των άλλων θα εξετασθούν οι αλλαγές λόγω περιβαλ
λοντικών φαινομένων, αλλά και η ανάδειξη νέων γεω
γραφικών τουριστικών αγορών. Παράλληλα, θα ερευνη- 
θούν οι διαρθρωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν 
σε εταιρικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο προκειμένου 
να συμβαδίσουν αλλά και να αντιμετωπίσουν τις επι
πτώσεις αυτών των φαινομένων. Το Φόρουμ τελεί υπό 
την αιγίδα του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων 
Εθνών, και του Προγράμματος Περιβάλλοντος του 
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Με 2 λέξεις. 
Δώρο 20%

Τα Newman δεν παίζουν με τις λέξεις αλλά 
σας κάνουν πραγματικά δώρο το 20% της 
αξίας των αγορών σας σ ε δωροεπιταγή που 
θα εξαργυρώσετε στις επόμενες αγορές. 
Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αποκλειστικά στο 
κατάστημα Newman Κολωνακίου που 
τώρα γιορτάζει τα 10 του χρόνια με αυτό το 
μοναδικό δώρο για σας.

Πατριάρχου Ιωακείμ 13-15, Κολωνάκι
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Σχέδιο για τη στήριξη των τραπεζιτών
ΔΕΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ η εποπτεία του Δημοσίου στις τράπεζες -Ξεχάστηκε το ηλαφόν στις αμοιβές των στελεχών

I  Τι εξήγγειλε ο κ. Αλογοσκούφης και τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Τι εξήγγειλε Τι προβλέπει το ν/σ

® Για πς τράπεζες που θα μετέχουν στο πρόγραμμα, 
θα υπάρχει ο περιορισμός ότι κανένα στέλεχος τους 
μάλλον δεν θα έχει αποδοχές που θα ξεπερνούν 
τις αποδοχές του Διοικητή της ΤτΕ.

© Καμία αναφορά στο πλαφόν του διοικητή της ΤτΕ.

® Σε όλες τις περιπτώσεις που παρέχεται η εγγύηση 
του Δημοσίου ή η ενίσχυση μέσω αγοράς 
προνομιούχων μετοχών διασφαλίζεται η συμμετοχή 
του Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
πιστωτικού ιδρύματος το οποίο θα ενταχθεί στο 
πρόγραμμα, με δικαίωμα αρνησικυρίας.

© Εκπρόσωπος του Δημοσίου με δικαίωμα βέτο μόνο 
στην περίπτωση αγοράς προνομιούχων μετοχών.

© Εκπρόσωπος του Δημοσίου χωρίς δικαίωμα βέτο 
στην περίπτωση των εγγυήσεων.

•  Δεν προβλέπεται εκπροσώπηση του Δημοσίου 
στην περίπτωση της διάθεσης ομολόγων.

@ Για την αγορά μετοχών έως 5 δισ. ευρώ θα εκδώσει 
ομόλογα το Δημόσιο. Είναι το μόνο που θα έχει 
επίπτωση στο χρέος.

© Η επίπτωση στο χρέος μπορεί να φτάσει έως και τα 
28 δισ. ευρώ, αφού για το σύνολο του πακέτου στήριξης 
μπορεί να εκδοθούν ομόλογα, ειδικά και μη.

©Η εγγύηση θα παρέχεται έναντι προμήθειας 
100 -  150 μονάδων βάσης.

© Το θέμα των προμηθειών παραπέμπεται σε υπουργικές 
αποφάσεις ύστερα από γνωμοδότηση της ΤτΕ.

©Οι μετοχές αυτές έχουν ενσωματωμένο δικαίωμα 
προαίρεσης εξαγοράς σε διάστημα όχι μικρότερο 
των 5 ετών.

© Οι ως άνω προνομιούχες μετοχές εξαγοράζονται από την 
τράπεζα μετά πάροδο πέντε ετών ή και σε προγενέστερο 
χρόνο και πάντως μετά την 01.07.2009.

ια για τα οποία θα δοθεί εγγύηση θα είναι 
για διάρκεια 3 έως 5 ετών.

© Παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, 
μέχρι του συνολικού ποσού των 15 δισ. ευρώ, 
προς τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος 
για δάνεια που θα συναφθούν μέχρι 31.12.2009 
με ή χωρίς έκδοση τίτλων και θα έχουν διάρκεια 
από τρεις μήνες έως πέντε έτη.

Οι συντονισμένες πιέσεΐδ των τραπεζών για αλλαγέ$ στο σχέδιο στή- ριξηε του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματοδ, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή χθεδ, οδήγησαν την κυβέρνηση σε σημα- ντικέδ υπαναχωρήσει από τΐδ αρ- χικέδ τηδ θέσεΐδ προδ όφελοδ των τραπεζιτών και των μεγάλων μετόχων των πιστωτικών ιδρυμάτων.Η κυβέρνηση έκανε πίσω και στο θέμα τηδ εκπροσώπησηδ του Δημοσίου στο διοικητικό συμβούλιο των τραπεζών που θα κάνουν χρήση του πακέτου στήριξηδ αλλά και στον περιορισμό ότι κανένα στέλεχοδ τράπεζαδ (που θα συμμετείχε στο πρόγραμμα) δεν θα έχει αποδοχέδ που θα ξεπερνούν τΐδ α- ποδοχέδ του διοικητή τηδ Τραπέ- ζηδ τηδ Ελλάδοδ (ΤτΕ). Στο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά για το πλαφόν των αμοιβών: αν ί- σχυε, τότε τα επιτελικά στελέχη των τραπεζών θα υποχρεώνονταν σε μεγάλεδ μειώσεΐδ των αποδοχών τουδ. Το νομοσχέδιο δέχθηκε έντονη κριτική ότι λειτουργεί υπέρ των τραπεζιτών και όχι υπέρ τηδ οικονομίαδ, με πολλέδ ασάφειεδ αλλά και αδιαφανή σημεία ωδ προδ τη διαδικασία.Κύκλοι του υπουργείου πάντωδ επισημαίνουν ότι υπάρχει συμφωνία κυρίων με τΐδ τράπεζεδ ώστε ό- λεδ να κάνουν χρήση τηδ αύξησηδ κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών την οποία θα καλύψει το Δημόσιο (ποσού συνολικά έωδ 5 δισ. ευρώ) τοποθετώνταδ εκπρόσωπο του Δημοσίου σε όλεδ τΐδ τράπεζεδ. Ο εκπρόσωποδ έχει το δικαίωμα αρνησικυρίαδ στη λήψη οποιοσδήποτε απόφασηδ σχετικήδ με τη διανομή κερδών και την πολιτική παροχών προδ τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ. Σ., καθώδ και τουδ γενικούδ διευθυντέδ και τουδ αναπληρωτέδ τουδ. Παράλληλα, έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία τηδ Τράπεζαδ. Σημειώνεται ότι οι προνομιούχεδ μετο- χέδ εξαγοράζονται από την τράπεζα έπειτα από 5 χρόνια ή και προγενέστερα και πάντωδ πριν από την 01.07.09.Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών στόχοδ του νομοσχεδίου είναι να θωρακίσει την ελληνική οικονομία από τΐδ επιπτώσεΐδ τηδ διεθνούδ κρίσηδ με την ενίσχυση

τηδ ρευστότηταδ και προβλέπεται: συμμετοχή του Δημοσίου στο κεφάλαιο των τραπεζών, μέσω προνομιούχων μετοχών, σε ύψοδ έωδ 5 δισ. ευρώ και την παροχή εγγυήσεων για άντληση ρευστότηταδ από τΐδ διεθνείδ αγορέδ ύψουδ έωδ 23 δισ. ευρώ.Αναλυτικότερα:
■ Αυξήσεΐδ κεφαλαίου. Η αύξηση θα γίνει με απόφαση τηδ Γε- νικήδ Συνέλευσηδ τηδ τράπεζαδ και θα πρέπει να ληφθεί το αργότερο μέχρι 31.12.2009.0  διοικητήδ τηδ ΤτΕ θα εισηγείται με εποπτικά κριτήρια περί του ποσού που διατίθεται ανά τράπεζα και συνολικά το ποσό που θα εισφέρει το Δημόσιο μπορεί να φτάσει τα 5 δισ. ευρώ. Οι προνομιούχεδ μετοχέδ πα-

ρέχουν δικαίωμα σταθερού μερί- σματοδ 10% επί του εισφερόμενου κεφαλαίου. Για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των τραπεζών αφαιρείται από το καθαρό εισόδημά τουδ, το μέρισμα των προνομιούχων μετοχών που καταβάλλουν στο Δημόσιο.
■ Εγγύηση Ελληνικού Δημο

σίου: Παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 15 δισ. ευρώ, προδ τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίαδ από την ΤτΕ για δάνεια που θα συναφθούν μέχρι 31.12.2009 με ή χωρίδ έκδοση τίτλων και θα έχουν διάρκεια από 3 μήνεδ έωδ 5 έτη. Η εγγύηση θα παρέχεται έναντι προμήθειαδ και επαρκών, κατά την κρίση του διοι-

κητή τηδ ΤτΕ, εξασφαλίσεων. Το κατά περίπτωση ύψοδ τηδ προμήθειαδ και το είδοδ των εξασφαλίσεων, καθώδ και οι λοιποί όροι εφαρ- μογήδ του παρόντοδ άρθρου καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομίαδ, έπειτα από εισήγηση του διοικητή τηδ ΤτΕ, ο οποί- οδ εισηγείται με εποπτικά κριτήρια περί του ποσού τηδ παρεχόμενηδ εγγυήσεωδ ανά τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει συμμετοχή εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο των πιστωτικών ιδρυμάτων χωρίδ ωστόσο το προβλεπόμενο δικαίωμα αρνησικυρίαδ.
■ Εκδοση Ομολόγων: Ο Οργα- νισμόδ Διαχείρισηδ Δημοσίου Χρέουδ (ΟΔΔΗΧ), μπορεί να εκδί-

Στόχος η θωράκιση
«Η διεθνής χρηματοπιστωτική α
ναταραχή έχει δημιουργήσει 
προβλήματα στα συστήματα ό
λων των χωρών και, ως εκ τού
του, είναι απαραίτητο και για την 
Ελλάδα να διασφαλίσουμε ότι 
παραμένει η εμπιστοσύνη όλων 
των παραγόντων στο σύστημα» 
δήλωσε χθες το βράδυ ο κ. Γ. 
Αλογοσκούφης μετά την κατάθε
ση του νομοσχεδίου για τη θω
ράκιση του ελληνικού τραπεζι
κού συστήματος, στη Βουλή. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικο
νομίας στόχος είναι να συνεχίσει 
το σύστημα να χρηματοδοτεί «με 
άνεση την ανάπτυξη της οικονο
μίας, τις επιχειρήσεις και τα νοι
κοκυριά», καθώς επίσης και το 
να αμβλυνθούν οι πιέσεις στα ε
πιτόκια χορηγήσεων των τραπε
ζών. Παράλληλα, επισήμανε ότι 
μέλημα της κυβέρνησης με το 
νομοσχέδιο αυτό είναι «να με- 
τριασθούν κατά το δυνατόν οι ε
πιπτώσεις από τη διεθνή κρίση 
στους Ελληνες πολίτες».

δει τίτλου δ του Δημοσίου μ έ ..,,. συνολικού ύψουδ 8 δισ. ευρώ και να τουδ διαθέτει απευθείαδ στα πιστωτικά ιδρύματα, έναντι σχετικήδ προμήθειαδ και επαρκών, κατά την κρίση τηδ ΤτΕ, εξασφαλίσεων. Για τη διάθεση των τίτλων συνάπτονται διμερείδ συμβά- σεΐδ, στη λήξη των οποίων οι τίτλοι επιστρέφονται και ακυρώνονται. Η διαδικασία διενέργειαδ τηδ διάθεσηδ των τίτλων, οι όροι έκδοσηδ και η  καταβαλλόμενη προμήθεια καθορίζονται με απο- φάσεΐδ του υπουργού Οικονομίαδ. Οι τράπεζεδ οι οποίεδ θα λάβουν τα ομόλογα του Δημοσίου είναι υ- ποχρεωμένεδ να χρησιμοποιούν το προϊόν τηδ ρευστοποίησηδ των τίτλων για χορήγηση στεγα· στικών δανείων και δάνεια προδ μικρομεσαίεδ επυιειρήσεΐδ με α- νταγωντστικούδ όρουδ.Σημειώνεται ότι το Δημόσιο μπορεί, μετά από εισήγηση του διοικητή τηδ ΤτΕ, να ανακατανέμει το ύψοδ των πόρων για εγγυήσεΐδ και έκδοση ομολόγων, αναλόγωδ τηδ απορροφητικότηταδ και των αναγκών που θα προκύπτουν.
Οχι «λευκή επιταγή» στις τράπεζες λένε οι βιομήχανοι
Παρέμβαση για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων στήριξηδ του τραπεζικού συστήματοδ έκαναν χθεδ ο Σύνδε- σμοδ Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο Σύνδεσμοδ Επιχειρήσεων Λιαντκήδ Πωλήσεωδ Ελλάδοδ (ΣΕΛΠΕ), ετησημαίνο- νταδ την ανάγκη σύνδεσή τουδ με την πραγματική οικονομία. Με επιστολή του προδ τον υπουργό Οικονομίαδ και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη που δημοσιοποίησε χθεδ, ο πρόεδροδ του ΣΕΒ κ. Δη- μήτρηδ Δασκαλόπουλοδ ζητάει εκ μέρουδ του ΣΕΒ, επίσπευση τηδ εφαρμογήδ των μέτρων, θέτονταδ παράλληλα θέμα κεντρικού ελέγχου και επίβλεψηδ τηδ αποτελε- σματικότηταδ των μέτρων από την Τράπεζα τηδ Ελλάδοδ και το υπουργείο Οικονο- μίαδ. «Δεδομένηδ τηδ συνεχιζόμενηδ αβε- βαιότηταδ, είναι απαραίτητο να μην δημι-

ουργηθούν προύποθέσεΐδ όπου το τραπεζικό σύστημα θα μπορεί να παρακρατήσει τα κεφάλαια αυτά για πιθανούδ μελλοντι- κούδ κινδύνουδ», επισημαίνει ο ΣΕΒ, υπο- γραμμίζονταδ ότι αντίθετα θα πρέπει να συνδεθεί η παροχή των διευκολύνσεων με τα επίπεδα χρηματοδότησηδ τηδ παραγω- γικήδ οικονομίαδ. Ο κ. Δασκαλόπουλοδ θέτει επίσηδ θέμα περιορισμού του κόστουδ που χρεώνει το Δημόσιο στο τραπεζικό σύστημα στο πλαίσιο τηδ διεθνούδ πρακτι- κήδ, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επιτάχυνσηδ του πληθωρισμού.«Η επαναλειτουργία τηδ διατραπεζικήδ αγοράδ δεν είναι αυτοσκοπόδ» κατά τον ΣΕΒ γι’ αυτό και τα μέτρα θα πρέπει να συνδεθούν με τΐδ ανάγκεδ τηδ πραγματι- κήδ οικονομίαδ και να υλοποπιθούν χωρίδ καθυστέρηση. Η αγορά παρουσιάζει ήδη

σημαντικέ δ ενδείξεΐδ κόπωσηδ, σημειώνει ο ΣΕΒ, και εκτιμά ότι το μέγιστο χρονικό διάστημα οριστικοποίησηδ των μέτρων, ψήφισηδ από τη Βουλή και εφαρμογήδ τουδ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τΐδ 10- 12 ημέρεδ.Επισημάνσεΐδ που συνδέονται με την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων έκανε και ο ΣΕΑΠΕ, μέσω του προέδρου του κ. Θεόδωρου Βάρδα. Προτείνει τη συμμετοχή επιτρόπου του Δημοσίου στα Δ.Σ. των ενι- σχυόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων, εγγύηση των καταθέσεων από πλευράδ τηδ κυ- βέρνησηδ μέχρι 100.000 ευρώ μόνο για τα τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εξυγίανσηδ του τραπεζικού συστήματοδ και επιβολή πλαφόν ύψουδ 300.000 ευρώ στο σύνολο των αμοιβών των τραπεζικών στελεχών. Επισημαίνει δε ότι

λόγω τηδ εξωστρέφειαδ των ελληνικών τραπεζικών ομίλων επιβάλλεται ο συστηματι- κόδ τριμηνιαίοδ έλεγχοδ τηδ Τραπέζηδ τηδ Ελλάδοδ, με σκοπό την εξασφάλιση και ε- κταμίευση τηδ επιπλέον ρευστότηταδ κατά αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά.Τέλοδ, και ο ΣΕΛΠΕ προτείνει χαμηλό κόστοδ προμήθειαδ του Δημοσίου. Εκτιμά ότι το 1% επί των παρεχόμενων εγγυήσεων είναι εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, όταν σε άλλεδ ευρωπάΐκέδ χώρεδ, όπωδ η Αγγλία, το αντίστοιχο κόστοδ δεν υπερβαίνει το 0,8% και προτείνει μείωση τηδ προμήθειαδ σε ποσοστά κάτω του 0,5%, έτσι ώστε το κόστοδ τραπεζικού δανεισμού που θα επιβαρύνει τελικά τουδ καταναλωτέδ και τΐδ επιχειρήσεΐδ να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο.
Χ ρυσά Λ ιαγγο υ

«Το κυβερνητικό σχέδιο αποσκοπεί κυρίως ΣΜΕΧΑ: Με αύξηση 
στη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας» κεφαλαίου η ενίσχυση
Απολύτως αναγκαίο χαρακτηρίζουν επιτελικά στελέχη τραπεζών το κυβερνητικό σχέδιο στήριξηδ που ψηφίστηκε χθεδ, σημειώνο- νταδ ότι χωρίδ την κρατική συνδρομή οι επιπτώσεΐδ στην οικονομία θα ήταν πολύ σοβαρέδ.Υπογραμμίζουν ότι σε όλη την Ευρώπη οι κυβερνήσεΐδ στηρίζουν το τραπεζικό σύστημα των χωρών τουδ και αν η  Ελλάδα δεν έκανε το ίδιο, τότε οι ελληνικέδ τράπεζεδ θα λειτουργούσαν με σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα, η ροή κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστημα προδ την οικονομία θα πάγωνε με ιδιαίτερα σοβαρέδ επιπτώσεΐδ στουδ πάντεδ.Σε ό,τι αφορά την κριτική περί υπαναχώρησηδ του Δημοσίου από τΐδ αρχικέδ του θέσεΐδ προδ όφελοδ των τραπεζιτών, αναφέρουν ότι η τοποθέτηση εκπροσώπου του Δημοσίου έχει λογική μόνο αν το κρά- τοδ τοποθετεί χρήματα σαν μέτο- χοδ. Οι αρχέδ εταιρικήδ διακυβέρ- νησηδ, σημειώνουν, δεν δικαιολογούν τέτοια εκπροσώπηση για την περίπτωση που το Δημόσιο λειτουργεί ωδ διαμεσολαβητήδ εγγυώ- μενοδ τον δανειζόμενο (για το οποίο θα λάβει αμοιβή), ούτε αν διευκολύνει τη χρηματοδότηση μέσω ομολόγων για τα οποία θα αποπληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση σημειώνουν, το θέμα του εκπροσώπου του Δημοσίου είναι έλασ-

Ο πρόεδρος της Ελληνικός Ενωσης 
Τραπεζών και επικεφαλής της Εθνι
κής Τράπεζας κ. Τ. Αράπογλου.σον: «αυτό που έχει σημασία είναι να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των χρηματοδοτήσεων προδ τα νοικοκυριά και τΐδ επιχειρήσεΐδ ώστε να μη σημειωθεί καθίζηση στην οικονομία».

Παρέμβαση ΑράπογλουΠαρέμβαση στο θέμα πραγματοποίησε και ο πρόεδροδ τηδ Ελληνι- κήδ Ενωσηδ Τραπεζών (ΕΕΤ) και ε- πικεφαλήδ τηδ Εθνικήδ Τράπεζαδ κ. Τ. Αράπογλου. Μιλώνταδ στο πρακτορείο Κευίετδ ο κ. Αράπο- γλου σημείωσε ότι «το σχέδιο διά- σωσηδ που έχει καταρτίσει το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει περισσότερο στη θωράκιση τηδ ελ- ληνικήδ οικονομίαδ και λιγότερο

στην προστασία των πιστωτικών ιδρυμάτων».«Το κυβερνητικό σχέδιο» συνέχισε ο πρόεδροδ τηδ Εθνικήδ, «δεν στοχεύει τόσο στη στήριξη των τραπεζών, όσο στη διασφάλιση τηδ ομαλήδ ροήδ κεφαλαίων από την πιστωτική αγορά προδ την ελληνική οικονομία. Ολεδ' οι τράπεζεδ έχουν ταχθεί υπέρ του σχεδίου και έχουν προθεσμία μέχρι και την 1 Φεβρουάριου του 2009 για να δηλώσουν αν θα κάνουν χρήση τηδ δυνατότηταδ που προσφέρει».Ο κ. Αράπογλου προσέθεσε ακόμη ότι η Τράπεζα τηδ Ελλάδοδ θα θέσει συγκεκριμένα κριτήρια κε- φαλαιακήδ επάρκειαδ για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, ώστε να διασφαλίσει ότι οι τράπεζεδ διαθέτουν παραπάνω από επαρκή κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν ακόμα και τΐδ πιο δύσκολεδ συνθήκεδ στην αγορά. Επισήμανε ακόμη ότι κάθε τράπεζα μπορεί είτε να καταφύγει στην ελεύθερη αγορά για να αντλήσει ρευστότητα, είτε να κάνει χρήση των προβλέψεων του κυβερνητικού σχεδίου, ενώ χαρακτήρισε ανυπόστατεδ τΐδ φήμεδ περί εθνι- κοποίησηδ ελληνικών τραπεζών. Εκτίμησε ακόμη ότι οι «περιφερει- ακέδ» οικονομίεδ μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση πιο αποτελεσματικά τόσο σε σχέση με τΐδ προσδοκίεδ τηδ αγοράδ, όσο και σε σχέση με ανάλογεδ περιπτώσεΐδ του παρελθόντοδ.

Με αφορμή τη χθεσινή κατάθεση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση των τραπεζών, ο ΣΜΕΧΑ επισημαίνει τα εξήδ:1. Πρέπει να υποστηριχθεί το τραπεζικό σύστημα, έστω και αν κατέχεται κατά 50% από ξένουδ μετόχουδ, αλλά ταυτόχρονα αυτό να μην αποβεί σε βάροδ των μικρομετόχων, των Ελλήνων φορολογούμενων και των ανταγωνιστικών προδ τΐδ τράπεζεδ επιχειρήσεων (είτε με τΐδ ίδιεδ είτε με θυγατρικέδ τουδ, όπωδ είναι οι χρη- ματιστηριακέδ, οι ασφαλιστικέδ, οι εταιρείεδ ακινήτων, οι κτημα- τομεσιτικέδ, καθώδ και άλλοι κλάδοι τηδ οικονομίαδ).2. Η απόφαση τηδ συνδιάσκεψηδ κορυφήδ των Παρισίων τηδ 12/10/2008 είναι σαφήδ και πρέπει να κατευθύνει τΐδ δράσειδ τηδ Ελλάδαδ και όλων των κρατών - μελών σε υιοθέτηση τέτοιου κατάλληλου νομικού πλαισίου.3. Η ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών να γίνει μέσα από αυ- ξήσεΐδ του μετοχικού τουδ κεφαλαίου. Το Δημόσιο, εκπροσωπώ- νταδ τουδ Ελληνεδ φορολογούμενουδ, να συμμετάσχει σε αυτέδ τΐδ αυξήσεΐδ μετοχικού κεφαλαίου εγγυώμενο τα αδιάθετα ακάλυπτα είτε με μετατρέψιμα ομόλογα είτε με απευθείαδ μετοι συμμετοχή. Οι Ελληνεδ φορολογούμενοι δικαιούνται να απολαύσουν οι ίδιοι την υπεραξία που θα επέλθει από την οικονομική ενίσχυση του Δημοσίου.4. Το πετυχημένο ελληνικό σύστημα αποθετηρίου και εκκαθά- ρισηδ, δηλαδή του διαχωρισμού χρημάτων και τίτλων των επενδυτών με εκκαθάριση στο όνομα και για λογαριασμό του τελικού επενδυτή και διαφύλαξη - διατήρηση των άυλων τίτλων στη μερίδα του επενδυτή στο Κεντρικό Αποθετήριο να επεκταθεί και eras τράπεζεδ θεματοφυλακήδ.5. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι τράπεζεδ να μην αυξήσουν τα spreads στον δανεισμό και τΐδ προμήθειεδ στίδ εγγυητικέδ επιστολέδ προδ τΐδ ΑΧΕΠΕΥ αλλά και εταιρείεδ άλλων κλάδων τηδ οικονομίαδ, ενάντια στίδ αποφάσεΐδ κορυφήδ των Παρισίων και τα συμφέροντα τηδ ελληνικήδ οικονομίαδ, ενώ λαμβάνουν απλόχερα από το Δημόσιο τΐδ εγγυήσεΐδ των Ελλήνων φορολογουμένων. Κα- ταλήγονταδ, ο ΣΜΕΧΑ στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι ωδ χρή- στηδ τραπεζικών υπηρεσιών, που έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, θα μπορούσε να συμμετάσχει συμβουλευτικά στη διαδικασία αυτή ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ωφέλεια για τον Ελληνα φορολογούμενο και τον ιδιώτη Ελληνα επενδυτή.
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Σε ανοικτή γραμμή 

οι Ευρωπαίοι ηγέτες
Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τους υπουρ
γούς Οικονομικών λειτουργεί από σήμερα σε 24ωρη 
βάση. Σύμφωνα με το Reuters, στο πλαίσιο δημιουρ
γίας κοινής δράσης για την αντιμετώπιση της κρίσης, οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν και τη σύσταση ενός 
οργάνου που θα παίζει τον ρόλο της γραμματειακής υ
ποστήριξης. Το σχετικό έγγραφο που έχει στη διάθεσή 
τούτο Reuters αναφέρει: «Η Γραμματεία επιφορτίζε
ται με τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής που θα 
λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 
24ωρο». Το όργανο αυτό θα απαρτίζεται από εκπροσώ
πους του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά
πεζας, της Κομισιόν και του Eurogroup των 15 κρατών.

Ενδιαφέρον για 4 μαρίνες
Αυξημένο ενδιαφέρον παρα- 
τηρείται για τους 4 διεθνείς 
διαγωνισμούς που έχουν 
προκηρυχθεί από το υπουρ
γείο Τουριστικής Ανάπτυξης 
προκειμένου να προχωρήσει 
η εκμίσθωση για 40  χρόνια 
των μαρίνων Μυτιλήνης, Μα- 
λίων Κρήτης, Ζακύνθου και 
Αργοστολιού Κεφαλονιάς.
Ηδη έχει παραληφθεί σημα
ντικός αριθμός ενημερωτικών 

φακέλων που αφορά τους διαγωνισμούς από υποψή
φιους επενδυτές. Ως νέα ημερομηνία κατάθεσης των 
προσφορών έχει ορισθεί η 21η Νοεμβρίου. Σημειώ
νεται ότι για τη μαρίνα Μυτιλήνης έχει ορισθεί ως ε
λάχιστο εφάπαξ αντάλλαγμα το ποσό των 2 εκατ. ευ
ρώ για τη μαρίνα Αργοστολίου Κεφαλονιάς 1 εκατ. 
ευρώ και για τις μαρίνες Μαλίων και Ζακύνθου αηό 
500 .000  ευρώ.

Επιστρέφει στην Αθήνα η Barclays
Μεσούσης της κρίσης η βρετανική Barclays προετοιμά
ζεται για την επιστροφή της στην ελληνική αγορά. Ετσι ε
ντός του 2009 σχεδιάζει να δημιουργήσει γραφείο αντι
προσωπείας στην Αθήνα στοχεύοντας να δραστηριοποι
ηθεί στον τομέα του Investment Banking και Investment 
Management. Η βρετανική τράπεζα δραστηριοποιείται 
σε 50 χώρες και απασχολεί πάνω από 150.000 εργαζό
μενους. Υπενθυμίζεται ότι περίπου πριν από 10 χρόνια 
είχε αποχωρήσει από την εγχώρια αγορά στο πλαίσιο 
της ευρύτερης στρατηγικής του ομίλου για περιορισμό 
της παρουσίας σε περιφερειακές αγορές.

Πωλεί όλες τις κρατικές μετοχές
Η αλβανική κυβέρνηση αποφάσισε να πουλήσει ό
λες τις κρατικές μετοχές σε όλες τις εταιρείες, στο 
πλαίσιο «της πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων όλων των δη
μόσιων επιχειρήσεων». Ο Αλβανός πρωθυπουργός, 
Σαλί Μπερίσα, δήλωσε ότι «οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες προόδου» και 
πρόσθεσε ότι «η κυβέρνησή του θα εγγυηθεί απόλυ
τη διαφάνεια στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης των 
κρατικών μετοχών που έχουν αηομείνει στις δημόσιες 
επιχειρήσεις». Ο κ. Μπερίσα δήλωσε κατά τη διάρ
κεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ό
τι 12 εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αγο
ράσουν μετοχές. «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να εί
ναι μέτοχος σε αυτές», κατέληξε.

Βούλιαξαν οι μετοχές τεχνολογίας
Βαχερλώ των μετοχών τεχνολογίας στο Χ.Α. Χθες μπή
κε στην ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης η Quality 
& Reliability η μετοχή της οποίας βρέθηκε κάτω από 
0 ,30  ευρώ. Επίσης κάτω από τα 0 ,30  ευρώ βρέθηκε 
και η μετοχή της CPI, ενώ οι άλλες δύο μετοχές πέρα
σαν το «ψυχολογικό» όριο του 1 ευρώ (Intracom 
Holdings και Forthnet). Ο γενικός δείκτης των μετο
χών τεχνολογίας υποχώρησε κατά 6 %  πλησιάζοντας 
και αυτός στο ψυχολογικό όριο των 1.000 μονάδων.

Οι δύο κακοί μήνες του Χ.Α.
Ο φετινός Ιούνιος με συνολικές εκροές ξένων κεφα
λαίων 583,3 εκατ. ευρώ και ο Μάρτιος με αντίστοιχες 
εκροές ξένων κεφαλαίων 360 εκατ. ευρώ είναι μέχρι 
στιγμής οι 2 χειρότεροι μήνες του 2008 στο Χ.Α. από 
πλευράς μαζικών ρευστοποιήσεων των ξένων επενδυ
τών. Ολα όμως δείχνουν ότι ο Οκτώβριος θα ξεπερά- 
σει τους 2 προηγούμενους μήνες, καθώς οι απώλειες 
του γενικού δείκτη αυτόν το μήνα αντιστοιχούν στο 
1/3 των συνολικών ζημιών για το σύνολο του έτους.

Σφυροκοπούν το Χ.Α. οι ξένοι επενδυτές
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ υποχώ ρησε κάτω από τις 2 .0 0 0  μονάδες για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2 0 0 3
Τά μικρά κέρδη των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων εάν εξαιρεθεί η Φρανκφούρτη, δεν είχαν καμία επίδραση στην Αθήνα, όπου χθεε δέχθηκε νέο σφυροκόπημα, υπο- χωρώνταε κάτω από r a  2.000 μονάδεε για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2003. Στατιστικά, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά απέχει μόλιε 3 μήνεε για να συναντήσει τα χαμηλά των 1.467,30 μονάδων που είχε καταγράψει o ra  31 Μαρτίου 2003 και που αποτελεί το χαμηλότερο σημείο μετά την πτώση των 4 ετών του Χ.Α. από τον Σεπτέμβριο του 1999 και το ιστορικό υψηλό των 6.355,04 μονάδων (17/9/1999). Η ένταση των ρευστοποιήσεων από τα ξένα hedge funds και αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού είχαν επίκεντρο για άλλη μία συνεδρίαση τη μετοχή ras EOvuais Τράπεζαδ όπου δέχθηκε ισχυρότατε5 π ιέσ ει, με αποτέλεσμα να διολισθήσει στα 14,16 ευρώ, χάνονταε ποσοστό -12,59% ras αξίαβ ras. Είναι αξιοσημείωτο το yeyovos ότι άλλαξαν χέρια περίπου 9,7 εκατ. μετοχέβ m s EOvuais Τράπε-

Zas που αντιστοιχούν στο 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Ο Γενικό3 Δεί- Ktns του Χ.Α. διολίσθησε eras 1.914,37 μο- νάδε5 επίπεδα που συνάντησε η αγορά πριν από 64 pfives (19/6/2003) με ioxup0s απώλειεε -5,51%. Μόνο στΐ5 συνεδριάσει του Οκτωβρίου ο Γενικό5 Δείκτηδ έχει πτώση -32,53% και από τΐ5 αρχέδ του έτουε οι συνολικέδ απώλειεε αγγίζουν το -63,24% με την κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. να έχει προσγειωθεί στα 73,840 δισ. ευρώ. Η ουρά των πωλήσε- ων των ελληνικών μετοχών δεν φαίνεται να έχει ημερομηνία λήξεωδ, κα- 0ci)s μόνο το αμερικανικό fund Capital συνεχίζει να ρευστοποιεί μετοχέδ ras Εθνικήδ Τράπεζα5 ενώ οι πληροφορίεδ αναφέρουν ότι σειρά r a  επόμενεδ συνεδριάσει θα έχουν και άλλε5 ελληνικέδ μετοχέ5 του Ftse 20. Παράλληλα το μπαράζ των πωλήσεων και από άλλουδ ξένουs oikous δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα στην ελληνική αγορά που είναι παραδομένη στο ανελέητο σφυροκόπημα των μετοχών που δεν παρουσιάζουν

ΙΗ πτώση του Γενικού Δείκτη 
και της κεφαλαιοποίησης
Τελευταίο 12μηνο
Η μ ερ ο μ η ν ία Γ ε ν .  Δ ε ίκ τ η ς Κ εφ α λ α ιο π .  

(δ ισ . ευ ρ ώ )

31/10/07 5.310,88 202,738
21/11/07 4.818,26 183,771
31/12/07 5.178,83 196,267

3/3/08 4.053,06 157,239
2/7/08 3.190,41 120,15

23/10/08 1.914,37 73,840
Πηγή: www.asegr

κανένα ίχνοδ αντίδρασηε είτε από τουε βα- σικούε μετόχου είτε από ιδιώτεε επενδυ- τέδ. Κάθε τεχνική ανάλυση είτε παραπομπή σε θεμελιώδη μεγέθη επιχειρήσεων κρίνεται ανώφελη από τα στελέχη τηδ αγο- ράδ, καθώ5 το Χ.Α . έχει αφεθεί σε μία ελεύθερη πτώση την οποία είχαν να συναντήσουν οι παλαιότεροι χρηματιστέδ από τον πόλεμο του Κόλπου στα τέλη τηδ δεκαε- τίαδ του 1980. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 351,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 37,77 εκατ σε προετυμφωνημένεδ συναλλαγέ5.

Με πτώση -11,05% ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση η μετοχή ras Αγροτικήδ τράπεζα5, η Attica Bank έχασε 9,41%, ενώ Eurobank και Εμπορική Τράπεζα έκλεισαν με απώλειεε 8,94% και 7,90% αντίστοιχα. Στο -6,24% έκλεισε η Τρ. Πειραιών. Ανθε- κτικότητα απέναντι o r a  ρευστοποιήσει ε- πέδειξε η Alpha Bank που έκλεισε με απώ- λειε5 -1,18% και διαμορφώθηκε στα 10,08 ευρώ. Η Coca Cola έχασε -7,66% και διαμορφώθηκε στα 9,40 ευρώ, η Βιοχάλκο υποχώρησε -4,02% στα 3,34 ευρώ, η  ΔΕΗ είχε απώλειε3 -3,00% στα 9,70 ευρώ. Η μεσαία και χαμηλή κεφαλαιοποίηση έκλεισαν αντίστοιχα με απώλειεδ -4,66% και - 5,94% αντίστοιχα. Συνολικά 240 μετοχέ5 υποχώρησαν, 61 διατηρήθηκαν αμετάβλη- τεε και μόλΐδ 15 διατήρησαν θετικό πρόσημο. Η σημερινή τελευταία συνεδρίαση ras εβδομάδαε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώδ εάν συνεχισθεί το μπαράζ των ρευστοποιήσεων για 3η διαδοχική συνεδρίαση με την ίδια ένταση η αγορά θα βρεθεί πο> κοντά σε νέα ιστορικά χαμηλά ras δεκαε Has που διανύουμε.
Α ν ε ςτ η ς  Ν το κας

a.ntokas@kathimerini. gr

Η  μετοχή της Εθνικής 
δέχθηκε ισχυρότατες 

πιέσεις και έχασε 
12,59%  της αξίας της.

1 Εικόνα αμοιβαίων
από 1-10-2008 έως 22-10-2008
Κ α τ η γ ο ρ ίες Ε κ ρ ο έ ς  σ ε ε υ ρ ώ Μ ετ α β ο λ ή

εν ερ γ η τ ικ ο ύ
Μ ετ α β ο λ ή
μ ερ ιδ ίω ν

Διαχείρισης διαθ. εξωτ. 2.684.842.756,96 -51,91% -50,85%
Διαχείρισης διαθ. εσωτ. -138.879.389,96 -14,16% -10,10%
Μετοχικά εξωτερικού -23.290.180,56 -12,9% -0,7%
Μετοχικά εσωτερικού -34.771.162,04 -24,86% -1,65%
Μεικτά εξωτερικού -119.141.467,73 -22,42% -16,44%
Μεικτά εσωτερικού 
Ομολογιακά εξωτερικού

-43.405.276,84
-580.291.005,58

-11,35%
-19,59%

-2,35%
-24,68%

Ομολογιακά εσωτερικού -56.788.002,05 -4,55% -3,03%
Πηγή: ΕΘΕ

Οι εκροές στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων 
ανήλθαν τον Οκτώβριο στα 3,1 δισ. ευρώΓης Θ εο δ ώ ρα ς  Λ ια κ ο π ο υ λ ο υ

Σε 3,1 δισ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικέδ εκροέδ τηδ αγορά5 αμοιβαίων κεφαλαίων από την αρχή του Οκτωβρίου και η ψυχολογία των επενδυτών επιδεινώνεται διαρκών. Η ελεύθερη πτώση του Γενικού Δείκτη σε επίπεδα κάτω των 2.000 μονάδων, οδήγησε μεγάλο αριθμό μεριδιούχων να ρευστοποιήσουν τΐδ Θέσεΐ5 του5. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτη η αντίσταση που εμφανίζουν αυτήν την περίοδο τα μετοχικά εσωτερικού αλλά και εξωτερικού που εμφανίζουν μεν σημα- ντικέ5 αρνητικέ5 αποδόσεΐδ, αλλά ταυτόχρονα έχουν τΐ5 μικρότερε5 εκροέ5 -συγκριτικά με τΐ5 άλλε5 υ- ποκατηγορίε5- αλλά και το χαμηλότερο ποσοστό μ είω σ ή μεριδίων. Δηλαδή, στο διάστημα από 1 Οκτωβρίου έωδ 22 Οκτωβρίου, τα μετοχικά εσωτερικού απώλεσαν κεφάλαια 34,8 εκατ. ευρώ και τα μερίδιά τουδ μειώθηκαν μόλΐ3 1,65%. Το ενεργητικό τουε λόγω τη5 μτώσηδ των τιμών των μετοχών μειώθηκε κατά 24,86% και διαμορφώθηκε στο 1,9 δισ. ευρώ εκατ. ευρώ. Η μέση απόδοση τηδ υποκατηγορίαδ ήταν αρνητική και διαμορφώθηκε στο 52,16% με όλα τα αμοιβαία να έχουν απόδοση από -44,4% έω3 -60,72%. Παρατη- ρώνταδ τον επενδυτικό χαρακτήρα των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, διαπιστώνει κα- νείδ ότι παρασύρονται στη δίνη ανεξαρτήτου τηδ ποιότηταδ του χαρτοφυλακίου τουδ, δηλαδή εάν έχουν δομήσει Θέσεΐ5 σε ισχυρέ5 μετοχέ3 του ελληνικού χρηματιστηρίου ή αν προτιμούν τίτλουε με- σαία5 ή μικρή5 κεφαλαιοποίησή. Οπω5 εξηγούν στελέχη τη3 αγοράδ, το γεγον05 αυτό καταδεικνύει ότι η κάθετη πτώση τηδ αγορά5 οδηγεί στιδ άνευ κριτηρίων ρευστοποιήσει μεριδίων αμοιβαίων.Η εικόνα δεν αλλάζει δραματικά και στα μετοχι-

κά εξωτερικού, καθώδ η μέση απόδοσή raus κατά το εξεταζόμενο διάστημα ήταν 32,88% με μόλιε 2 αμοιβαία να έχουν μικρά κέρδη. Πρόκειται για δύο προϊόντα ras EFG ΑΕΔΑΚ, τα Eurobank E F G 1 (LF) Special Purpose-All Weather Plus και Eurobank EFG (LF) Special Purpose-All Weather Plus με κέρδη 2,1% και 0,81% αντιστοίχου. Το ενεργητικό των μετοχικών εξωτερικού μειώθηκε κατά 12,9%, ενώ τα μερίδιά ras κατά 0,7%. Εδώ και πολλού5 μήνεδ, ο δραματικόδ πρωταγωνιστή5 cos npos r a  εκροέδ παραμένει η υποκατηγορία Δ ιαχείρισ ή Διαθεσίμων Εξωτερικού με εκροέδ που μόνο o ra  22 συνεδριάσει του Οκτωβρίου έχασαν 2,7 δισ. ευρώ και είναι εκείνη που ουσιαστικά επιδεινώνει τα νούμερα των εκροών στο σύνολο ras αγοράε. Η  υποκατηγορία αυτή έχασε σε είκοσι ημερεδ το 51,91% του ενεργητικού ras αλλά και το 50,85% των μεριδίων ras. Σημειώνεται ότι σήμερα το ενεργητικό ras διαμορφώνεται στα 2,5 δισ. ευρώ όταν στην αρχή του έτουδ αυτό ήταν 6,9 δισ. ευρώ και από τότε έωδ σήμερα έχει μειωθεί κατά 63,96%. Στελέχη ras αγοράδ αναφέρουν ότι τα αμοιβαία Δ ια χείρισ ή  Διαθεσίμων (εσωτερικού και εξωτερικού) θεωρούνται cos προϊόντα ασφαλή, τα οποία αν και επιτυγχάνουν μικρέ5 αποδόσειδ συγκριτικά με άλλεδ υποκατη- γορίεδ ωστόσο διασφαλίζουν τον επενδυτή από πλήθοδ κινδύνων, υπαρχόντων ή και νέων, κα- Oois το προφίλ αυτών των προϊόντων ενέχει έντονα το στοιχείο ras διασποράδ.Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το ότι η υποκατηγορία έχει θετική μέση απόδοση 6,14% και όλα τα αμοιβαία αύξησαν τα κέρδη raus από 0,48% έωδ 16,96%.
dliakopoulou@kathimerini. gr

Τα μετοχικά Εσω τερι
κού και Εξωτερικού  
εμφ ανίζουν τις μι
κρότερες απώ λειες.

Ρευστοποιούν μαζικά 
ελληνικά κρατικά ομόλογα
«Κύμα φυγής» από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα σημειώθηκε χθε5 στην αγορά. Οι επενδυτέδ προχώρησαν σε μαζικέ5 ρευστοποιήσει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, επηρεασμένοι από το κλίμα αβεβαιότη- τα5 που υπάρχει γενικότερα o ra  α- γορέδ, καθώδ σε τέτοιε5 περιπτώ- σεΐ5 προτιμούν να κατευθύνουν τα κεφάλαιά raus σε περισσότερο ασφαλή προϊόντα απ’ ό, τι είναι τα ελληνικά. Μάλιστα, από τη Δευτέρα μέχρι και χθεδ η αξία των πωλήσεων στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) ξεπέρασε τα 2,5 δισ. ευρώ.Αποτέλεσμα ras κατάστασή auras ήταν η διαφορά α- nööoons (spread) του ελληνικού 10ε- τούδ ομολόγου μετο αντίστοιχο γερ- -------------------μανικό Bund να σκαρφαλώσει χθεδ στο ιστορικό υψηλό των 110 μονάδων ßäons, επίπεδο που δεν είχε πλησιάσει τα τελευταία 8 χρόνια.Οι λόγοι που εκτόξευσαν το spread ήταν:1. Η διεθνήδ αναταραχή o ra  χρηματοπιστωτικέδ αγορέ5, που έχει καταστήσει την αγοραπωλησία χρήματο5 ακριβότερη.2. Η ανακοίνωση ras Ευρωπαϊ- κήδ Στατιστική3 Υπηρεσίαδ (Eurostat) για υπέρβαση του στόχου του ελληνικού ελλείμματοδ το 2007 και η υποβάθμιση των προοπτικών ras ελληνικήδ oucovopias από τον διεθνή οίκο Fitch Ratings. Μάλιστα, η Ελλάδα έχει τη χειρότερη αξιολόγηση από raus διεθνεί5 

oikous μεταξύ των χωρών m s Ευρω ζώ νη.Από την ένταξη ras Ελλάδα3 στην Ευρωζώνη, είναι η δεύτερη φορά που το spread διευρύνεται σε επίπεδα μεγαλύτερα των 100 μονάδων ßäons και μάλιστα μέσα σε διάστημα μόλΐδ 15 ημερών. Ταυτόχρονα, η αξία των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ κατέγραφε σταδιακή

Αηό τη Δευτέρα η α
ξία των πωλήσεων 
στην ΗΔΑΤ ξεπ έρ α 
σε τα 2 ,5  δισ. ευρώ .

μείωση από την Τρίτη έωδ και χθεδ, με r a  πωλήσεΐδ να αποτελούν το μεγαλύτερο μέροδ των συναλλαγών.Η αξία των συναλλαγών έφτασε χθεδ στα 730 εκατ. ευρώ, με r a  πω- λήσεΐ5 να ανέρχονται στα 555 εκατ. ευρώ και r a  αγορέδ στα 175 εκατ. ευρώ. Τη Δευτέρα η  αξία των πωλήσεων ανήλθε στα 435 εκατ. ευρώ, την Τρίτη στα 900 εκατ. ευρώ, την Τετάρτη στα 618 εκατ. ευρώ και χθεδ στα 555 εκατ. ευρώ. Συνολικά σε τέσσερα ημέρεδ «έφυγαν» κεφάλαια 2,5 ^ δ ι σ .  ευρώ και ει- σήλθαν κεφάλαια 1,7 δισ. ευρώ.Παρόμοια, αλλά σε καλύτερη κατάσταση, είναι και η εικόνα ras ιταλι- κήδ και πορτογαλι- ------------------  κήδ αγοράδ ομολόγων, που έχουν ίδια χαρακτηριστικά με αυτά ras ελ- ληνικήδ. Το ιταλικό spread διευ- ρύνθηκε χθεδ eras 90 μονάδε5 βά- ons από 78 μονάδεδ βάσηδ που ήταν προχθέ3, ενώ το πορτογαλικό έφτασε o ra  64 μονάδεδ βάσηδ την Πέμπτη από 50 που ήταν eras αρ- χέε m s εβδομάδα5.Κάνονταδ σύγκριση m s διακύμ α ν σ ή  του spread των ελληνικών ομολόγων με των άλλων δύο χωρών, φαίνεται ότι οι επενδυτέ5 δείχνουν λιγότερη εμπιστοσύνη στην Ελλάδα απ’ ό, τι σε εκείνεδ. Αυτό προκύπτει από το πού ήταν το spread των χωρών o ra  αρχέδ του 2008 και πού βρίσκεται τώρα. Ετσι, r a  πρώτε5 ημέρε3 του 2008 το ελληνικό spread (29,2 μονάδεδ (  ons) ήταν μικρότερο του ιταλικού (30,7 μονάδεε βάσηδ) και υψηλότερο του πορτογαλικού (24,3 μονάδεδ βάσηδ). Ωστόσο, στην πορεία, η κατάσταση άλλαξε, με το ιταλικό spread να αυξάνεται με χαμηλότερο ρυθμό απ’ ό, τι το ελληνικό και το πορτογαλικό να μένει στα μισά σχεδόν του ελληνικού.
Σ. Νικάς

Νέα Υόρκη
Ωρα: 1 0 .4 5  μ.μ. 

15.000

Dow Jones

8.615,19

¡ Πετρέλαιο
Προθεσμιακές τιμές Δεκεμβρίου, ώρα 10 .45  μ.μ.

Οι ζημιές των hedge funds ηροκαλούν αμηχανία στις αγορές
Μεγάλη νευρικότητα επικράτησε χθε3 στα διεθνή χρηματιστήρια, καθώδ κυριάρχησαν οι φόβοι για ύφεση. Ωστόσο, το θετικό άνοιγμα ras σ υ ν εδ ρ ία σ ή  στο Χρηματιστήριο ra s  Néas YópKns περιόρισε τη μεγάλη πτώση που σημείωναν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο δ ε ίκ τ η  D J Euro Stoxx 50 έκλεισε με πτώση 0,24%, όταν νωρίτερα σημείωνε απώλειε5 άνω του 3%. Τα χρηματιστήρια ras A oias είχαν κλείσει με πτώση άνω του 5%.Οι προβλέψεΐ5 για κέρδη των εταιρειών ενέργεια5 έδωσαν αφορμή για άνοδο στο Χρηματιστήριο ras Néas YópKns. Ωστόσο, η  αισιοδοξία αυτή φάνηκε εύθραυστη και ο δ ε ίκ τ η  Dow  Jones εμέ- στρεψε σε αρνητικό έδαφοδ, εξαι- H as ras κατακόρυφηε αύξηση5 των κατασχέσεων ακινήτων o r a  Η Π Α  το τρίτο τρίμηνο και ras επ ιδ είν ω σ ή  των στοιχείων για την ανεργία.Ο ευρωπαϊκόδ δείκτηδ Dow  Jones Stoxx 600 έκλεισε με ορια-

κή πτώση 0,4% στο Λονδίνο, έχο- vras προηγουμένου υποχωρήσει ois και κατά 3,3%. Από tous επι- μέρου3 εθνικού5 δείκτε5, o FTSE 100 του Λονδίνου έκλεισε ενισχυ- μένο5 κατά 1,2%, o CAC 40 του Παρισιού αυξημένοε κατά 0,4%, ενώ ο D A X  ra s  Φραν- 
Kcpoúpms υποχώρησε κατά 1,1%.Στη Νέα Υόρκη, λίγη ώρα πριν από το κλείσιμο, ο δείκτηε Dow  Jones κατέγραφε απώλειεε 0,6%, ο δείκτηε S&P 500 υποχωρούσε κατά 1,54% και ο δ ε ίκ τ η  Nasdaq κατά 2,88%.

ΠετρέλαιοΣτΐ5 nporas ύλε5, πρωταγωνι- orâs υπήρξε χθε5 το πετρέλαιο, οι τιμέβ του οποίου ανέκαμψαν από τα χαμηλά 16μήνου με την προσδοκία μ είω σ ή  m s παραγωγήΒ του

ΟΠΕΚ. Η δήλωση του υπουργού Πετρελαίου του Ιράν, Γκολαμχο- σεΐν Νοζαρί, ότι το καρτέλ πρέπει να «ισοσκελίσει» την αγορά μετά τη βουτιά των τιμών κατά 54% από τον Ιούλιο, πυροδότησε εικα- σίε3 για μείωση ras παραγωγή3 κατά 1 - 2 εκατ. βαρέλια ημερησίου. Στη Νέα Υόρκη, η  τιμή του αργού ενι- σχυόταν κατά 2,37 δολάρια το βαρέλι, στα 69,12, τη ν ώρα που τα κέρδη του Brent στο Λονδίνο υπερέβαιναν τα 2 δολάρια, στα 66,64.Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμέε eras αγορέ5 τροφίμων, με τη σόγια και το καλαμπόκι να καταγράφουν κέρδη για πρώτη φορά μετά τρειε ημέρε5, k o Ocos οι αντίξοεε 
K a ip ira s  ouvO itas απειλούν r a  καλλιέργειε5 στα μεσοδυτικά των

ΗΠΑ, όπου η  προσφορά είναι ήδη μειωμένη λόγω των χαμηλών τιμών. Στα μέταλλα, οι τιμέ5 συνέχισαν να καταγράφουν πτώση, με τον χρυσό να υποχωρεί κάτω από τα 700 δολάρια η ουγγιά στη Νέο Υόρκη και τον χαλκό κάτω από τ 4.000 ο t o v o s  στο Λονδίνο.
Hedge fundsΜεγάλε5 οι προκλήσειε που επιφυλάσσει το μέλλον o r a  αγο- ρέε, i6icos για τα επενδυτικά κεφάλαια α ντιστάθμισή κινδύνου (hedge funds), π ρ ω το π ό ρ ο ι στο κυνήγι του γρήγορου πλουτισμού που όρισε την εποχή των υπερκερδών στη Γουόλ Στριτ. Το τελευταίο τρίμηνο, 180 δισ. δολάρια έχουν απολεσθεί από τον εν πολλοίε ανεξέλεγκτο κλάδο m s  χρηματοοικονομικήε, ο onoios παρουσίασε ρεκόρ ζημιών τον Σεπτέμβριο. Οι επενδυτέ5 ζητούν διέξοδο, με r a  προοπτικέε ανοι- χτέε για « κ ο σ μ ο γ ο ν ία »  αλλαγέε στα διεθνή χρηματιστήρια.

Reuters, Bloomberg

Α νέκαμψ αν οι τιμές 
του πετρελαίου με 
την προσδοκία μείω 
σης της παραγωγής 
του Ο Π Ε Κ .
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