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S' ΤΟ ΘΕΜΑ
Προσδοκία να κοπάσουν οι έντονες διακυμάνσεις εως το τέλος του επόμενου μήνα, καθώς τότε αναμένεται πάλι 

τα hedge funds να έχουν αυξημένες υποχρεώσεις από εξαγορές μεριδίων. Επιπλέον βαρύνουσα σημασία έχει, στην πα

ρούσα φάση, το σχέδιο στήριξης των τραπεζών, το οποίο μπορεί να δώσει μία ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις

ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Αιοιοδοξία για περιορισμό των πιέοεων 
από τα hedge funds στο Χ.Α.
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Σπ. Καπράλος: Σημαντικές ευκαιρίες στο Χ.Α.

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

νάσα» στην ελληνική χρημα
τιστηριακή αγορά έδωσε το 
γεγονός ότι τα hedge funds έ

χουν δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πω- 
λήσεις μέχρι και σήμερα προκειμένου να α
ποπληρώσουν εξαγορές μεριδίων, οι οποίες 

έχουν πραγματοποιηθεί έως 
το τέλος του μήνα. Στο πλαί
σιο αυτό το X. Α. έκλεισε με 
κέρδη 1,96% και κατόρθωσε 
να διατηρηθεί οριακά.

HEDGE FUHDS »  Οσον 
αφορά τα hedge funds, αυτά 
δεν μπορούν να πραγματο
ποιήσουν πωλήσεις για τις 
αποπληρωμές του τρέχο
ντος μηνάς παρά μόνο μέχρι 
και σήμερα, καθώς αποπλη
ρώνουν τους μεριδιοΰχους 
τους σε προγράμματα μηνι
αία ήτριμηνιαία καίμε βάση 
τη valeur που ισχύει. Ετσι 
λοιπόν ακοΰγονται από τα 
χρηματιστηριακά γραφεία 
φωνές συγκρατημένης αι
σιοδοξίας σύμφωνα με τις 
οποίες ένα επόμενο κύμα 
πιέσεων αναμένεται να υ
πάρξει -αν υπάρξει- μετά τα 
μέσα Δεκεμβρίου και με 
βάση την υπόθεση όη στο 
τέλος του επόμενου μήνα 
όπου και πάλι αναμένεται 
τα hedge funds να έχουν 
αυξημένες υποχρεώσεις 
από εξαγορές μεριδίων.

Εάν αυτό το σενάριο 
εργασίας επαληθευθεί, οι 
έντονες διακυμάνσεις των 
τιμών αναμένεται να κοπά
σουν τουλάχιστον σε έναν 
σημαντικό βαθμό και έτσι οι 
όποιοι αγοραστές υπάρ
χουν, ναμπορέσουννα δώ
σουν τον δικό τους τόνο 
στην αγορά. Το κλίμα, ω
στόσο, παραμένει ρευστό 
και ευμετάβλητο, καθώς η 
κρίση είναι βαθιά, είναι 
παγκόσμια και τα αποτελέ- 
σματά της γίνονται σταδια

κά ορατά και στην πραγματική οικονομία.
Βαρύνουσα σημασία έχει, στην παρούσα 

φάση, το σχέδιο στήριξης των τραπεζών το

»  Τα βήματα των διεθνών αγορών ακολού
θησε χθες το Χ.Α.

οποίο μπορεί να δώσει μία ανάσα ρευστότητας 
σης επιχειρήσεις, αν και από τους περισσό- 
τερους τραπεζικούς παράγοντες η αισιοδοξία 
γι' αυιήντην ρευστότητα είναι επίσης συγκρα
τημένη. Οι αγορές χθες επικεντρώθηκαν σε 
τραπεζικές μετοχές και κυρίως στη μετοχή 
της ETE η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα. Yπενθυμίζεται ότι η Εθνική 
Τράπεζα ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέ
σματα εννεαμήνου. Σημαντική ήταν η άνοδος 
που κατέγραψαν χθες και οι μετοχές της 
Τράπεζας Πειραιώς, ενώ ανοδική ήταν και 
η συμπεριφοράτης Alpha Bank. Ο τραπεζικός 
κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον πλέον 
δεικτοβαρή στο ελληνικό χρηματιστήριο και 
un’ αυτήν την έννοια εξακολουθεί να επηρε
άζει σημαντικότατα την ελληνική χρημαη- 
στηριακή αγορά.

ΟΠ ΑΠ > Κατά τη διάρκεια της χθεσινής 
συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης τιμών δια
μορφώθηκε σης 1.901,42 μονάδες ενισχυμέ- 
νος κατά 1,96%. Στοχευμένο ήταν το αγορα
στικό ενδιαφέρον και για τον ΟΠΑΠ.

Κρίσιμο στοίχημα για το γενικό δείκτη 
ημών αποτελούν και θα συνεχίσουν να απο
τελούν οι 2000 μονάδες, η ς  οποίες ο δείκτης 
θα πρέπει να ξεπεράσει, προκειμένου να δει 
υψηλότερα επίπεδα.

Ας σημειωθεί όη για τους μεγάλους τρα
πεζικούς ομίλους αλλά και για τους λοιπούς 
ομίλους του FTSE είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να κλείσουν τη χρονιά σε ελαφρώς υψηλό
τερα επίπεδα, άλλως θα καταγράψουν σημα
ντικές ζημιές σε επίπεδο επενδύσεων.

Ωστόσο κάη τέτοιο θα εξαρτηθεί σε σημα
ντικό βαθι · ' -αι από το διεθνές κλίμα το οποίο 
επίσης nah μένει ευμετάβλητο.

Τις έντονες διακυμάνσεις στα διεθνή 
χρημαηστήρια -παρά το γεγονός όη υ
πεύθυνες για την κρίση σε διεθνές επίπε
δο ήταν τράπεζες και εποπτικές αρχές 
σημείωσε ο πρόεδρος του Χ.Α. κ. Σπόρος 
Καπράλος στο συνέδριο του Ελληνοαμε- 
ρικανικού Επιμελητηρίου για την ελλη
νική οικονομία. Ο επικεφαλής του Χρη- 
μαηστηρίου επισήμανε πως οι ημές στο 
Χ.Α. έχουν υποχωρήσει κατά 63% από 
την αρχή του χρόνου, ενώ σημείωσε πως 
έχει μετατραπεί λόγω της κρίσης σε μειο
νέκτημα από μέχρι πρόηνος πλεονέκτη
μα, η έκθεση των ελληνικών επιχειρήσε
ων σης οικονομίες της Ν.Α. Ευρώπης. Ε- 
ξέφρασε ωστόσο την πεποίθησή του όη 
σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα το στοιχείο 
αυτό θα αλλάξει και όη θα ανακάμψει 
στην περιοχή. «Οι προοπτικές ανάπτυξης 
αυτών των χωρών μας κάνει να πιστεύ
ουμε πως η κρίση θα επηρεάσει προσω
ρινά την ανάπτυξή τους», δήλωσε. Ο κ. 
Καπράλος είπε πως ο σημαντικότερος 
κίνδυνος για την ελληνική αγορά είναι ο 
κίνδυνος της ρευστότητας. Οι ξένοι θε
σμικοί φεύγουν, τα hedge funds αποχω
ρούν, τα αμοιβαία έχουν εκροές, με τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία να απέχουν, ενώ 
οι εγχώριοι ιδιώτες επενδυτές από μόνοι 
τους δεν είναι αρ^°τοί για να ανησταθμί- 
σουν η ς εκροές αλαίων.
Ωστόσο ανέφερε πως έχουν δημιουργηθεί

σημαντικές ευκαιρίες καθώς η κεφαλαιο
ποίηση του Χ.Α. σε σχέση με το ΑΕΠ βρί
σκεται στο 30%, στο χαμηλότερο επίπεδο 
από το 1997, ενώ η μερισμαηκή απόδοση 
των 20 μεγαλύτερων εταιρειών θα ξεπε- 
ράσει φέτος το 5% παρά την κρίση. 
Πρότεινε σαν μέτρο ενίσχυσης των επι
χειρήσεων την απαλλαγή από ασφαλι
στικές εισφορές των μικρομεσαίων επι
χειρήσεων που απασχολούν μέχρι 20 ά
τομα με συμψηφισμό χρεών του Δημοσί
ου προς αυτές. Σε δηλώσεις του στο περι
θώριο του συνεδρίου, εκτός από την α
παλλαγή από η ς ασφαλιστικές εισφορές 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
πρότεινε και την πώληση κρατικών ομο
λόγων σε ιδιώτες σε μία προσπάθεια τό
νωσης της ρευστότητας στην αγορά.
Ο  Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαια
γοράς, Αλ. Πιλάβιος τόνισε πως όταν δεν 
ανακάμπτουν οι αγορές «δεν μπορούμε 
να περιμένουμε ανάκαμψη της οικονομί
ας». Ο φόβος που επικρατεί σης αγορές 
επηρεάζει και την πραγμαηκή οικονο
μία, δήλωσε ο ίδιος.
Ο  Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής 
Ενωσης Τραπεζών, Χρ. Γκόρτσος, ανα
φέρθηκε στην αναγκαιότητα του καλύτε
ρου συντονισμού των εποπηκών αρχών 
σε ό,η αφορά τράπεζες, ασφαλισηκές ε
ταιρείες, κεφαλαιαγορές για να αποφευ
χθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον.

Με επίκεντρο 
τις τράπεζες

Ο  Βαρύνουσα ση
μασία έχει στην 
παρούσα φάση το 
σχέδιο στήριξης των 
τραπεζών, το οποίο 
μπορεί να δώσει μία 
ανάσα ρευστότητας 
στις επιχειρήσεις, αν 
και από τους περισ
σότερους
τραπεζικούς παράγο
ντες η αισιοδοξία γι' 
αυτήν την ρευστότη
τα είναι 
συγκρατημένη.

Ο Οι αγορές χθες 
επικεντρώθηκαν σε 
τραπεζικές μετοχές 
και κυρίως στη μετο
χή της ETE, η οποία 
βρίσκεται σε εξαιρε
τικά χαμηλά επίπεδα. 
Υπενθυμίζεται ότι η 
Εθνική Τράπεζα ανα
κοινώνει σήμερα τα 
αποτελέσματα εννε
αμήνου.

Ο  Σημαντική ήταν 
η άνοδος που κατέ
γραψαν χθες και οι 
μετοχές της Τράπε
ζας Πειραιώς, ενώ 
ανοδική ήταν και η 
συμπεριφορά της 
Alpha Bank.
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ΤΟ ΘΕΜΑ
Η Κομισιόν εισηγείται σήμερα στις κυβερνήσεις των «27» μια σύντομη, συντονισμένη και 

προσωρινή τονωτική ένεση για την ευρωπαϊκή οικονομία. Μεταξύ άλλων, δίνει «άδεια» για μέ

τρα όπως η μείωση του ΦΠΑ έως και το ευρωπαϊκό «πλαφόν» του 15%, ενώ προτρέπει και την 

ΕΚΤ να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια του ευρώ

ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ  ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

«Κλείνει το μάτι» σε μείωση 
του ΦΠΑ στην Ε.Ε. η Κομισιόν

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης 
που έχουν ήδη αναγγείλει οι 27 
χώρες της Ε.Ε. μαζί με μια σειρά 

από γνωστές ιδέες συνιστούν τη δέσμη των 
μέτρων εναντίον της ύφεσης που αναμέ
νεται να υιοθετήσει σήμερα η Κομισιόν.

Στην ουσία θα πρόκειται για προτάσεις 
-«κουτί με εργαλεία» το αποκαλεί ο κ. 
Μπαρόζο - από τις οποίες κάθε κοινοτική 
χώρα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιες 
μπορεί ή κρίνει καλύτερες για τη δική της 
περίπτωση κάτω από συγκεκριμένους ό
ρους και προϋπόθεσης.

Μια προσπάθεια της Επιτροπής να 
περιορίσει κατά το δυνατόν τις αντιφατικές 
και αντικρουόμενες μεταξύ τους δημοσι
ονομικές πολιτικές εξόδου από την κρίση 

προσφ έροντας ένα  ευρύ 
πλαίσιο μέσα στο οποίο μπο
ρούν να κινηθούν άνετα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ » Σ ε
κάθε περίπτωση, είναι βέ
βαιο ότι δεν πρόκειται να 
προταθεί καμία αύξηση του 
κοινοτικού προϋπολογισμού 
(λιγότερο από 1% του ΑΕΠ 
της Ένωσης). Οι επιπλέον 
πόροι που μπορούν να δια
τεθούν από αυτόν είναι τα 
6-7 δισ. ευρώ από τα διαρ
θρωτικά ταμεία της Κοινό
τητας που ήταν προγραμμα
τισμένα να δοθούν στις κοι
νοτικές χώρες κατά τη λήξη 
της εφαρμογής των ΕΣΠΑ 
τους, το 2013. Πρόκειται για 
πόρους που υπάρχουν στα 
ταμεία της Ένωσης αφού οι 
χώρες της μοιράζονται κάθε 
χρόνο επιστροφές από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό, 
πόρους δηλαδή που εξοικο
νομήθηκαν και δεν δαπανή- 
θηκαν. Η Ελλάδα στο πλαί
σιο αυτό, μπορεί να ελπίζει 
σε φρέσκο χρήμα της τάξης 
των 400-500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις προτά
σεις της Επιτροπής τα μέτρα 
που θα εφαρμόσουν τα κρά- 
τη-μέλη πρέπει να είναι κα
λά «στοχευμένα, συντονι
σμένα και προσωρινά». Εί
ναι επίσης αναπόφευκτο να

Εμποροι: 
Πρόταση 

για μείωση 
τιμών 20%

Ο  Ο Π. Καρέλλας,
πρόεδρος του Εμπο
ρικού Συλλόγου 
Αθήνας, αναμένεται 
να θέσει στη σημε
ρινή συνεδρίαση του 
Δ.Σ., πρόταση να γί
νει έκκληση στα 
μέλη του για άμεση 
μείωση των τιμών 
κατά 20%, ενώ θα 
ζητήσει να επισπευ- 
σθεί τουλάχιστον 
κατά μία εβδομάδα 
η έναρξη των χειμε
ρινών εκπτώσεων 
(κανονικά αρχίζουν 
στις 15 Ιανουάριου).

Ο  Επίσης, 
θα ζητήσει να
μείνουν ανοιχτά 
τα εμπορικά κατα
στήματα τις δύο 
τελευταίες Κυριακές 
του χρόνου, αντί της 
μιας που ισχύει 
σήμερα.

1. Τα κράτη - μέλη μπορούν να 
μειώσουν τους συντελεστές ΦΠΑ 
και τους συντελεστές 
φορολόγησης των χαμηλότερων 
εισοδημάτων.

2 .  Στο ΕαΈίπ της επόμενης 
εβδομάδας θα αποφασιστεί το 
ακριβές ύψος των πρόσθετων 
δημοσίων δαπανών στις οποίες θα 
προχωρήσουν το αμέσως προσεχές 
διάστημα οι 27 κυβερνήσεις για να 
τονώσουν την ζήτηση στις 
οικονομίες τους. Εκτιμάται ότι οι 
δαπάνες θα αντιστοιχούν στο 1% 
του ΑΕΠ -  περίπου 130 δισ. ευρώ 
για το σύνολο της Ε.Ε.

3 . Η ΕΚΤ καλείται να μειώσει 
περαιτέρω τα επιτόκια.

4 .  Κατά περίπτωση θα μπορούσαν να 
δοθούν επιδοτήσεις ή χαμηλότοκα 
δάνεια σε εταιρείες, για να 
αντιμετωπιστεί πιθανό πρόβλημα 
ρευστότητας

5. Τα κράτη-μέλη πιθανότατα θα

χρειαστεί να υπερβούν 
το όριο του 3% του ΑΕΠ για το 
δημοσιονομικό έλλειμμα τόσο το 
2009 όσο και το 2010.
Μόλις, όμως, ξεκινήσει η 
ανάκαμψη, θα πρέπει να ξεκινήσει 
η προσπάθεια δημοσιονομικής 
εξυγίανσης.

6. Με τη βοήθεια κεφαλαίων από το 
Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ειδικό πανευρωπαϊκό 
ταμείο για την τόνωση της 
απασχόλησης και τη στήριξη των 
ατόμων που χάνουν τη δουλειά 
τους εξαιτίας της 
παγκοσμιοποίησης.

7. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
μπορούν να επωφεληθούν 
δανείων συνολικού ύψους 30 δισ. 
ευρώ που ήδη έχει εγκρίνει η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

8. Ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για την 
απελευθέρωση του εμπορίου, στο 
πλαίσιο του Γύρου της Ντόχα.

τεθούν «σε παρένθεση» οι διατάξεις του 
Συμφώνου Σταθερότητας που απαγορεύ
ουν δημοσιονομικά ελλείμματα μεγαλύτε
ρα του 3% του ΑΕΠ. Για δύο χρόνια ,λέει 
η Κομισιόν (2009 και 2010;) Για όσο χρει- 
ασθεί επιμένει ο Γάλλος πρόεδρος (και

προεδρεύων της Ε.Ε.) Νικολά Σαρκοζί.
Μια διαφωνία που ασφαλώς θα μετα

βληθεί σε «μπρα ντε φερ» μεταξύ χωρών- 
μελών και Κομισιόν στο ευρωπαϊκό συμ
βούλιο κορυφής των Βρυξελλών στις 10-12 
Δεκεμβρίουτο οποίο θ' αποφασίσει τελικά

ποια από τα μέτρα που προτείνει η Επιτρο
πή θα εγκριθούν ως έχουν, ποια θα απορ- 
ριφθούν και ποια θα τροποποιηθούν.

Ως προς το Σύμφωνο Σταθερότητας η 
Κομισιόν αναφέρει ότι εξακολουθεί να ι
σχύει, αλλά αυτή είναι διατεθειμένη να 
εξαντλήσει με «σύνεση» την ελαστικότητα 
που παρέχει το ίδιο στην εφαρμογή του σε 
« έκτακτες περιόδους κρίσης».

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ Η εισήγησή της 
-που θα αποτελέσει τη βάση της διαπραγ
μάτευσης στην Σύνοδο Κορυφής του Δ ε
κεμβρίου- προβλέπει ότι κάθε κράτος θα 
οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή πρό
γραμμα όπου θα παραθέτει τα μέτρα που 
σκοπεύει να υιοθετήσει και τα οποία θα 
αυξήσουν πέραν του αποδεκτού ορίου του 
3% το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Η Κομισιόν πάντως επιφυλάσσει στην 
ίδια το δικαίωμα να συντάξει εκθέσεις για 
όλες τις χώρες που θα αυξήσουν τα ελλείμ- 
ματά τους (διαδικασία υπερβολικού ελ
λείμματος), έτσι ώστε να τις δεσμεύει κατά 
το δυνατόν να επιστρέφουν μεσοπρόθεσμα 
(3-5 χρόνια), μετά την κρίση, στη δημοσι
ονομική ισορροπία κάτω δηλαδή από τα 
όρια του 3%.

Η Επιτροπή προτείνει δέκα πιο εξειδι- 
κευμένες κατηγορίες μέτρων αντιμετώπι
σης της ύφεσης εκτός από το γενικό πρά
σινο φως που δίνει για την αναθέρμανση 
των οικονομιών με δημοσιονομικού χα 
ρακτήρα μέτρα που έχουν βραχυπρόθεσμο 
αποτέλεσμα.

Κ. Καραμανλής: Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση

Άνοιγμα σε πολιτικά κόμματα και φο
ρείς έκανε ο πρωθυπουργός Κ. Καρα
μανλής κατά τη διάρκεια ομιλίας του 
στο Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού 
Επιμελητηρίου με θέμα «Η ώρα της ελ
ληνικής οικονομίας». Ό πω ς τόνισε ο 
πρωθυπουργός, «ακούμε κάθε εφαρμό
σιμη πρόταση και είμαστε έτοιμοι να 
συμπληρώσουμε το σχέδιό μας, όπου 
χρειαστεί. Πάντοτε όμως στο πλαίσιο 
δεδομένων αρχών. Πάντοτε με υπευθυ
νότητα, την ψυχραιμία, την πειθαρχία 
που απαιτεί η πιο μεγάλη οικονομική 
κατ" 'ν ίδα  που γνώρισε ο σύγχρονος 
κό >ς».
Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις

πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυ
βέρνηση, τόνισε ότι απαιτείται από ό
λους μας να βάλουμε το «εμείς» στη θέ
ση του «εγώ» και να αναλογιστούμε «τι 
περισσότερο μπορούμε να προσφέρου
με». Ειδικότερα ο κ. Καραμανλής ανέ
φερε ότι η κρισιμότητα της συγκυρίας: 
Ο  Απαιτεί από το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα να αξιοποιήσει τις δυνατότη
τες που δημιουργούνται, για την ενί
σχυση της ρευστότητας, τη συνέχιση 
της πιστωτικής επέκτασης και τη μείω
ση των επιτοκίων.
Ο  Απαιτεί από τις επιχειρήσεις να δώ
σουν έμφαση στ' παραγωγικότητα 
και την εξωστρε^ ,,α, αλλά και να προ

σαρμοστούν στην ιδέα συγκρατημένου 
κέρδους, αποφεύγοντας πρακτικές α
πολύσεων.
Ο  Απαιτεί από τους συνδικαλιστικούς 
φορείς να λειτουργήσουν με αυξημένη 
υπευθυνότητα απέναντι στο κοινωνικό 
σύνολο, εστιάζοντας τη δράση τους 
στην προστασία της εργασίας για τους 
πολλούς και όχι στα προνόμια για τους 
λίγους.
Ο  Απαιτεί απ’ όλες τις πολιτικές δυνά
μεις να απορρίψουμε τις σειρήνες του 
λαϊκισμού, που, κάτω από τις σημερι
νές συνθήκες προσλαμβάνουν επικίν
δυνο χαρακτήρα για την ίδια την πο
ρεία της χώρας.
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Ενιοχύονται με κεφάλαια καταοκευές και αυτοκινητοβιομηχανίες

Εκτακτα «πακέτα» σε Ιταλία

»  Ο όμιλος Ρθΐιμβοί-ΟίΐΐΌθη ανακοίνωσε 3.550 απολύσεις στη Γαλλία, προ- 
καλώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης για ιη στήριξη των 
αυτοκινητοβιομηχανιών. Ταυτόχρονα τα στοιχεία για τις νέες οικοδομές 
έδειχναν ότι η μείωσή τους έφτασε το 20,6% στο τρίμηνο Αύγουστος- 
Οκτώβριος με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας

»  Στήριξη όοων μένουν άνερ
γοι, ακόμη και με πλήρεις απο
δοχές μέχρι 12 μήνες, με 
παράλληλη επανακατάρτισή 
τους προβλέπει το γαλλικό 
σχέδιο για την αγορά εργασίας

ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΤΑΛΙΑ, ΚΟΣΤΑΣ ΠΑΠΑΪΑΑΝΝΟΥ

Μ έτρα ενίσχυσης των χα 
μηλών εισοδημάτων και 
των ασθενέστερων κοι

νωνικών ομάδων υιοθετούν κατε- 
πειγόντως οι κυβερνήσεις Ιταλίας 
και Γαλλίας. Μετά τα πακέτα διά
σωσης των τραπεζών και τη σχεδι
αζόμενη στήριξη προς άλλους δο
κιμαζόμενους κλάδους, δύο από τις 
μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώ
πης, μέλη και της ομάδας των 07, 
ακολουθούν το παράδειγμα του 
Γκόρντον Μπράουν (έστω κι αν, για 
την ώρα, δεν μειώνουν τον ΦΠΑ) 
και προχωρούν ουσιαστικά στον 
τρίτο κύκλο του σχεδίου διάσωσης 
των οικονομιών τους.

Συγκεκριμένα, στην Ιταλία, η 
κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλου- 
σκόνι προσανατολίζεται στην έκ
δοση μιας «κοινωνικής κάρτας», η 
οποία θα χορηγηθεί σε όσους φο
ρολογούμενους δηλώνουν εισόδη
μα κάτω των 6.000 ευρώ ετησίως.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ »  Η κάρτα 
αυτή, που έχει πρωταρχικό στόχο 
να τονώσει την κατανάλωση ενόψει 
της εορταστικής περιόδου, θα εφο

διαστεί σε πρώτη φάση με 120 ευρώ, 
ενώ υπάρχει η σκέψη το ποσό να 
ανανεώνεται με 80 ευρώ ανά δίμη- 
νο, από το νέο έτος.

Το συνολικό «πακέτο» που α
ναμένεται να παρουσιαστεί στην 
τελική του μορφή την Παρασκευή, 
εκτιμάται ότι θα έχει ύψος 80 δισ. 
ευρώ. Θα περιλαμβάνει δε, ανάμε
σα στα άλλα, κεφάλαια για  την 
κατασκευή δημοσίων έργων, αλλά 
και για να χρηματοδοτήσουν το 
κόστος του «παγώματος» κάθε 
αύξησης στις τιμές φυσικού αερίου 
και ηλεκτρικού ρεύματος, για ένα 
τουλάχιστον έτος. Προβλέπεται,

επίσης, η μερική κάλυψη από το 
κράτος των εργαζομένων οι οποίοι 
θα εντάσσονται στο αποκαλούμενο 
«πάρκινγκ», λόγω της περιοδικής 
μείωσης ή και διακοπής της παρα
γω γής που ανακοινώνουν πολλές 
επιχειρήσεις. Δ εν  αποκλείεται, 
μάλιστα, αυτό το μέτρο να επεκταθεί 
και στους 400.000 εργαζομένους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο 
Δημόσιο, που αναμένεται να βρε
θούν στην ανεργία το 2009.

ΓΑΛΛΙΑ Γην ίδια  στιγμή, στη 
Γ αλλία, ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε 
χθες ότι μέσα σε δέκα ημέρες, η

κυβέρνηση Φιγιόν θα παρουσιάσει 
ένα γενναιόδωρο πακέτο στήριξης 
της πραγματικής οικονομίας. Αυτό 
θα περιλαμβάνει την ενίσχυση των 
αυτοκινητοβιομηχανιών και του 
κατασκευαστικού τομέα, όπου απα
σχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, εκα
τομμύρια Γάλλοι. Σύμφωνα με το 
ίδιο σχέδιο, όσοιχάνουντη δουλειά 
τους θα λαμβάνουν επί 12 μήνες το 
100% τω ν αποδοχώ ν τους, ενώ 
παράλληλα θα επανεκπαιδεύονται 
σε δεξιότητεςπουθατους επιτρέψουν 
να ενταχθούν εκ νέου και σύντομα 
στην αγορά εργασίας.

Ε ίναι ώρα «να επενδύσουμε 
μαζικά στις υποδομές, την έρευνα, 
την παιδεία, την καινοτομία, την 
εκπαίδευση. Ή  τώρα ή ποτέ», ση
μείωσε ο Σαρκοζί, την ώρα που ο 
όμιλος Peugeot-Citroen ανακοίνω
νε 3.550 απολύσεις στη Γ αλλία και 
τα στοιχεία για τις νέες οικοδομές 
έδειχναν ότι η μείωσή τους έφτασε 
το 20,6% στο τρίμηνο Αύγουστος- 
Οκτώβριος.

Παράλληλα, οι πολιτικές ηγε
σίες κάνουν και ενέσεις ηθικού 
προς επιχειρήσεις και καταναλω
τές. Χαρακτηριστικά, ο Καβαλιέρε 
κάλεσε χθες τους Ιταλούς να συνε- 
χίσουν να  καταναλώνουν και να 
δείξουν αισιοδοξία, κατηγορώντας 
παράλληλα δημοσιογράφους και 
MME ότι «οδηγούν τους πολίτες 
στο βάραθρο της απελπισίας». Βε
βαίως, τα λόγια του δεν πείθουν 
τους πάντες. Έτσι, το μεγαλύτερο 
συνδικάτο, CGIL, έκανε λόγο για 
«ψίχουλα» και «ελεημοσύνη», κα- 
λώντας τους εργαζόμενους σε γε 
νική απεργία στις 14 Δεκεμβρίου.

Γαλλία
ΠΙΙΙΗΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝϋΙϋ

Σκληρή στάση 
από τη Μέρκελ
»  Η καγκελάριος της Γερ
μανίας, παρά τις πιέσεις 
που δέχεται και τα μέτρα 
που υιοθετούν οι περισσό
τεροι Ευρωπαίοι εταίροι 
της, εμφανίζεται εξαιρετι
κά επιφυλακτική στο ενδε
χόμενο υιοθέτησης ανάλο
γων μέτρων. Όπως αναφέ
ρουν αναλυτές, η Μέρκελ 
δεν επιθυμεί να χρεωθεί η 
Γερμανία το κόστος των «έ
κτακτων πακέτων» σε πα
νευρωπαϊκό επίπεδο, ειδι
κά καθώς το 2009  είναι ε
κλογική χρονιά και φοβά
ται ότι αρκετοί θα σπεύ- 
σουν να της χρεώσουν υ- 
ποχωρητικότητα. Παράλλη
λα, το Βερολίνο είναι εξαι
ρετικά σκληρό όσον αφορά 
τους όρους που θα πρέπει 
να πληρούνται να τη χορή
γηση ενισχύσεων - με χα
ρακτηριστικό το παράδειγ
μα της Opel, όπου θέτει ως 
προϋπόθεση να μην πάει 
ούτε ένα ευρώ στις ΗΠΑ 
και την General Motors. 
Πάντως η εφημερίδα 
Handelsblatt επέμεινε ότι 
η κυβέρνηση σχεδιάζει τη 
χορήγηση ειδικού «κατανα
λωτικού επιδόματος», ύ
ψους 500  ευρώ, προς τους 
οικονομικά ασθενέστερους.

111111111111111

»  Μέρκελ και Σαρ
κοζί εκφράζουν 
συγκρατημένη αι
σιοδοξία για 
σταθεροποίηση 
και σταδιακή ανά
καμψη των 
ευρωπαϊκών οικο
νομιών στη 
διάρκεια του 
2009

Κοινό άρθρο-παρέμβαση των Μέρκελ και Σαρκοζί στην εφημερίδα FAZ

«Αναγκαία η προσωρινή χαλάρωση 
του Συμφώνου Σταθερότητας»

Ζ ούμε τη μεγαλύτερη 
κρίση των τελευταίων 
70 ετών στον τραπεζι

κό κλάδο. Είναι πιθανό η κατάστα
ση στην οποία θα βρεθούν οι οικο
νομίες πολλών ευρωπάίκώνχωρών 
να είναι η χειρότερη εδώ και πολύ 
μεγάλο διάστημα και να καταγρά
ψουν, το επόμενο διάστημα, συρρί
κνω ση του ΑΕΠ τους». Με τον 
παραπάνω τρόπο περιγράφουν την 
εικόνα που περιγράφει τις οικονο
μίες της Ευρώπης η Αγκέλα Μέρ
κελ και ο Νικολά Σαρκοζί, σε κοινό 
τους άρθρο που δημοσιεύεται σή
μερα στην γερμανική εφημερίδα 
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Οι ηγέτες Γερμανίας και Γαλλίας 
εκτιμούν ότι, στις παρούσες «έκτα
κτες συνθήκες», απαιτείται ελαστι
κή ερμηνεία του Συμφώνου Ανά
πτυξης και Σταθερότητας.

«Οι αντιπαραθέσεις - γράφουν 
χαρακτηριστικά - γύρω από τους ό
ρους που πρέπει να διέπουν τη διεύ
ρυνση των ελλειμμάτων πρέπει να 
λήξουν, το συντομότερο δυνατό. Τα 
ισχύοντα όρια δεν μπορεί να είναι, 
βραχυπρόθεσμα, δεσμευτικά. Μετά 
το πέρας, όμως, τη συγκεκριμένης 
κατάστασης και περιόδου, είναι αδή
ριτη τγκη να επέλθει η εξυγίανση
των ^..μοσονομικών μεγεθών».

Στο ίδιο άρθρο, Μ έρκελ και

Σαρκοζί εκφράζουν συγκρατημένη 
αισιοδοξία για σταθεροποίηση και 
σταδιακή ανάκαμψη των ευρωπαϊ
κών οικονομιών στη διάρκεια του 
2009. Παρά τη μαζική στήριξη του 
τραπεζικού κλάδου σης χώρες μας, 
οι χρηματοοικονομικές αγορές εξα
κολουθούν να κινούνται επί ξυρού 
ακμής», προειδοποιούν. Αφού μά
λιστα επισημαίνουν ότι η εμπιστο
σύνη έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα, 
προσθέτουν: «Καλούμε όλες τις 
τράπεζες και τους χρηματοκονομι- 
κούς οργανισμούς να κάνουν χρήση 
των πόρων, προκειμένου να τροφο
δοτήσουν την οικονομία και την α
γορά με τις αναγκαίες πιστώσεις».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες, θα αρχίσει να υλοποιείται το κυβερνητικό πρόγραμμα των 28 δισ. ευρώ 

για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος και της εγχώριας αγοράς μετά και την ψήφισή του από τη Βουλή χθες.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΑΟΥ

Αρχίζει π εκταμίευση των 28 δια.

»  Ο Γ. Προβόπουλος τόνισε ότι «στόχος μας είναι να αναπνεύσει η οικονομία»

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗΜ ιλώντας προς την «Η», ο δι
οικητής της Τραπέζης της 
Ελλάδος Γ. Προβόπουλος στο 

περιθώριο συνέντευξης Τύπου στη Θεσ
σαλονίκη, εκτίμησε όττ οι πρώτες «ενέ
σεις» ρευστότητας δεν αποκλείεται να 
αρχίσουν κι εντός 10 ημερών.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «στόχος μας 
είναι να αναπνεύσει η ελληνική οικο
νομία» και τα χρήματα των φορολογου- 
μένων «που βάζουν πλάτη μέσω του 
ελληνικού δημοσίου, να κατευθυνθούν 
με τον πιο παραγωγικό τρόπο». Και 
φρόντισε να διαμηνύσει σπς τράπεζες 
πως από την ΤτΕ «δεν πρόκειται να γί
νουν αποδεκτές πρακτικές όπως η χο
ρήγηση εορτοδανείων γτα την οργάνω
ση... διακοπών στο Παρίσι ή το Λονδί
νο», ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως 
δεν θα επιτραπεί η μεταφορά πόρων που 
θα λάβουν προς τις θυγατρικές τους σπς 
γειτονικές χώρες.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Για τη διάρκεια της 
κρίσης υπογράμμισε πως βάσει των 
προβλέψεων των διεθνών οργανισμών 
τουλάχιστον «έως το τέλος του 2009 η 
κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη», ενώ 
πρόσθεσε όπ «η ομαλοποίηση δεν θα

έρθει από τη μια μέρα στην άλλη». Σε 
σχέση με τα μεγέθητου προϋπολογισμού 
μίλησε για π ς  δυσκολίες που υπάρχουν 
στην υλοποίησή του.

Κι όσον αφορά στην «επόμενη ημέ
ρα» εξέφρασε τη βεβαιότητα πως δεν θα 
είναι τίποτε όπως γνωρίζαμε σε πολλούς 
τομείς και προέβλεψε «γόμους» ή «συμ- 
μαχίες» στο ελληντκό χρηματοπιστωπ- 
κό σύστημα. «Στα επόμεναχρόνια είναι 
βέβαιο πως θα δούμε αρκετές αλλαγές 
και όχι μόνο σπς μικρές τράπεζες», τό

νισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Προβόπουλος 
παραδέχθηκε πως οι εγχώριες τράπεζες 
ανπμετωπίζουν στενότητα ρευστότητας 
και υπεραμύνθηκε του «πακέτου» των 
28 δτσ. ευρώ, δηλώνοντας βέβαιος όπ 
σχεδόν όλες οι εγχώριες τράπεζες θα 
κάνουν χρήση του προγράμματος, γιατί 
δεν είχαν άλλη επιλογή. Πρόσθεσε, 
πάντως, πως «δεν ξέρω αν θα μετάσχουν 
και στους τρεις πυλώνες του». Σε κάθε 
περίπτωση, όπως σημειώνουν τραπεζι
κοί παράγοντες, σαφέστερη εικόνα θα

υπάρχει πς  επόμενες ημέρες, μετά τον 
κύκλο επαφών των τραπεζιτών με την 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και 
της ΤτΕ. Οσον αφορά στην κεφαλαιακή 
ενίσχυση τωντραπεζών, ο διοικητής της 
ΤτΕ είπε όπ θα κατευθυνθεί με τρόπους 
που προβλέπουν πολύ σύντομη διαδικα
σία, της τάξης των 3-4 εβδομάδων. Χα
ρακτήρισε δε λανθασμένη τη κριτική που 
ασκείται για το πακέτο, εξηγώντας πως 
«αν δεν υπήρχε η παρέμβαση θα διατρέ- 
χαμε κίνδυνο έντονης πιστωτικής ασφυ
ξίας, καθώς οι τράπεζες όχι μόνο δεν θα 
μπορούσαν να επεκτείνουν κατά 10% πς 
χορηγήσεις τους το 2009, αλλά «θα ήταν 
αναγκασμένες να τραβηχτούν και από 
δανεισμό που ήδη έχουν κάνει. Το σε
νάριο αυτό ως εφιαλτικό φαντάζει».

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ 1 Τα τον κίνδυνο αύ
ξησης των επισφαλειών τον χαρακτήρι
σε αναπόφευκτο λόγω των συνθηκών 
της αγοράς και της αναμενόμενης επτ- 
βράδυνσης, αλλά εκτίμησε πωςτελικώς 
θα είναι διαχειρίσιμος. «Εχουμε κάνει 
συστάσεις σπς τράπεζες να δημιουργή
σουν πρόσθετα κεφαλαιακά μαξιλάρια, 
να ενισχύσουν τον δείκτη κεφαλαιακής 
επάρκειας και με κεφάλαια πρώτης 
διαβάθμισης, για να απορροφήσουν 
τέτοιους κραδασμούς», κατέληξε.

mui !

Πρακτικές...
Ο Ο διοικητής της
ΤτΕ προειδοποίησε 
τις τράπεζες ότι 
δεν θα γίνουν 
αποδεκτές πρα
κτικές όπως η 
χορήγηση εορτο
δανείων για 
διακοπές στο Παρί
σι ή στο Λονδίνο.

Ο Ο Γ. Προβόπου
λος ξεκαθάρισε 
επίσης ότι με τη 
διάθεση του πακέ
του των 28 δια 
δεν θα επιτραπεί η 
μεταφορά πόρων 
από τις τράπεζες 
στις θυγατρικές 
τους σε γειτονικές 
χώρες.

0α απαιτηθεί να περάσει ένα εξάμηνο για να φανεί στις χορηγήσεις

Αργεί η μείωση των επιτοκίων

Η μείωσητων επιτοκίωντων 
χορηγήσεων θα αργήσει 
ναέρθει,σύμφωναμετους 

τραπεζίτες, ενώ την ίδια ώρα σημει
ώνουν πως το «πακέτο» των 28 δισ. 
ναι μεν θα στηρίξει την ρευστότητα 
των τραπεζών, εντούτοις δεν πρό
κειται να λειτουργήσει αυτόματα ως 
μηχανισμός πτώσηςτωνεπιτοκίων. 
Για το εγγύς μέλλον και όχι πριν την 
παρέλευση τουλάχιστον έξι μηνών, 
παραπέμπεται η μείωση των επιτο
κίων σπς χορηγήσεις.

Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε 
ο αντιπρόεδρος της MIG, Α. Βγενό
πουλος, τα επιτόκια χορηγήσεων θα 
παραμείνουν υψηλά, όσο θα παρα
μένουν υψηλά τα επιτόκια καταθέ
σεων. Τόνισε πως το καθαρό επττο- 
κιακό περιθώριο των τραπεζών

μειώνεται σταθερά για 4 συνεχή 
τρίμηνα και σήμερα κινείται κάτω 
από τα επίπεδα των 2 μονάδων. Ο 
κ. Βγενόπουλος άσκησε σκληρή 
κριττκήστο «πακέτο», ενώ εξήρε τη 
στάση του διοικητή της ΤτΕ, κ. Προ- 
βόπουλου, θυμίζοντας τη δήλωσή 
του «16 με 18 δισ. ευρώ θα πάνε για 
την εξυπηρέτηση των δανείων που 
λήγουν μέσα στο 2009».

ΕΠΙΤΟΚΙΑ » Σ ιο  ίδιο μήκος κύμα
τος, αναφορικά με την πορεία των 
επττοκίων, κινήθηκαν τόσο ο διευ- 
θύνων σύμβουλος της Τράπεζας 
Πειραιώς, Α. Μόνος, όσο και ο 
πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής, 
Τρ. Κολλίντζας. Ο κ. Μόνος τό’ 
όπ για το «πακέτο» θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα,

αλλά η Τράπεζα Πειραιώς εξετάζει 
την ένταξή της στο σχέδιο. Για τα 
επιτόκια τόνισε πως «δεν βγάζουμε 
υπερκέρδη και η μείωση θα αργήσει 
τουλάχιστον έξι μήνες, αφού τα ε
πιτόκια καταθέσεων παραμένουν 
υψηλά. Οι δανειζόμενοι επιχορη
γούν ουσιαστικά τους καταθέτες». 
Μάλιστα πήγε ένα βήμα παραπάνω 
και τόνισε όπ εκτιμά πως ίσως υ
πάρξει μικρή αύξηση των μη εξυπη
ρετούμενων δανείων. Ο κ. Κολλί
ντζας αναφερόμενος στο «πακέτο» 
υποστήριξε πως «δεν θα πρέπει να 
αναμένονται θεαμαπκά αποτελέ
σματα απάτην μία ημέρα στην άλλη. 
Υπάρχει κρίση ρευστότητας η οποία 
θα δημιουργήσει πρόβλημα στα ε
ξυπηρετούμενα δάνεια».

ΟΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

Η πολιτική ανεπάρκεια οδηγεί στην αυθαιρεσία

Κριτικό από τον Α. Βγενόπουλο 
στον υπουργό Οικονομίας

Ι διαίτερα οξύς στηνκριπκή του, απέ- 
να νπ  στον υπουργό Οικονομίας, 

εμφανίστηκε χθες από το βήμα του συ
νεδρίου «η ώρα της ελληντκής οικονο
μίας», ο αντιπρόεδρος της MIG κ. Α. 
Βγενόπουλος, τονίζοντας πως με την 
ακολουθούμενη πολιπκή οδεύουμε 
προς τον τρίτο κόσμο. Όπως χαρακτη
ριστικά δήλωσε «ο υπουργός είναι το 
καλό παιδί των Βρυξελλών και παίρνει 
έγκριση για οπδήποτε, αλλά μόλις η 
κρίση τελειώσει, οι Βρυξέλλες θα του 
πουν: Τζωρτζ είσαι στη δεύτερη ταχύτη
τα». Χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό 
ανπαναπτυξιακό και καθαρά διαχειρι- 
σπκό. Απάντησε μάλιστα και σε αυτούς 
που χαρακτηοίζουν τον λόγο του το 
τελευταίο δ, ιμα πολιτικό, τονίζοντας
πως οικονομία και πολιτική είναι έν-

»  Α. Βγενόπουλος

νοιες άμεσα συνδεδεμένες στην παρού
σα χρονική περίοδο. Μάλιστα τόνισε 
πως «υπάρχουν ανεπαρκείς πολιτικοί, 
που για να ανπμετωπίσουν την κρίση, 
ξεφεύγουν και πηγαίνουν προς τον 
αυταρχισμό και την αυθαιρεσία».
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Καμπανάκι από ΟΟΣΑ για το 2009

Φρένο στην ανάπτυξη 
και αύξηση ανεργίας

Ελλάδα: Ζήτηση, παραγωγή και τιμές
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ιδιωτική κατανάλωση 140,8 4,2 3,2 2,4 2,3 2,6
Δημόσια κατανάλωση 33,0 -0,7 10,3 2,9 1.9 1,5
Ακαθάριστες 
επενδύσεις παγίων 42,7 9,2 4,9 -0,5 1,0 2,7

Συνολική εγχώρια 
ζήτηση........................ 221,1 5,5 4,5 1,5 2,3 2,4

Εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών 43,1 5,1 5,9 3,6 3,4 5,8

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών 65,6 8,7 7,0 -3,0 4,2 4,4

Καθαρές εξαγωγές -22,5 -2,0 -1,3 1,9 -0,7 -0,3
ΑΕΠ σε τιμές αγοράς 198,6 4,2 4,0 3,2 1,9 2,5
Εναρμονισμένος 
Δείκτης τιμών 
καταναλωτή

- 3,3 3,0 4,5 2,7 2,4

Ποσοστό ανεργίας - 8,7 8,1 7,6 8,0 8,2
Ισοζύγιο Γενικής 
Κυβέρνησης - -3,1 -3,7 -2,8 -2,7 -3,1

Ισοζύγιο τρεχουσών
π ι ιν/πλλπνιΓη/ - -11,1 -14,1 -14,5 -13,9 -13,2

1. Τρέχουσες τιμές σε δισ. ευρώ
2. %, όγκος (2000 τιμές)

Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ 
για τις ανεπτυγμένες οικονομίες
2008
2009

ΗΠΑ

Κ ϋ  Ευρωζώνη 

Ε 3  Ολλανδία 

Ε 3  Ελβετία 

ΡΡΒ Γερμανία 

1  1  Γαλλία 

ϋ ϋ ΐ  Βρετανία 

■  I  Βέλγιο 

I ·  I Ιαπωνία 

Ισπανία

■ 3  Ιταλία

( ( φ  Σύνολο χωρών 
ο κ ο  ΟΟΣΑ

ΑΕΠ

(% μεταβολή από το προηγ. έτος)

ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

« 1  A3 
11,6

3,9 ■ 1,0
Η 74 ■■■ 2.9
Ι ·  8.1 ■ 1,1

7,3 m m  3,3Μ 8,2 ■Π,ο
II 5,5 ¡■■λ?
11 6,8 Μ  2,7

6,8 Μ Η  4.6
7,4 ■1 1,9

10,9
14,2

1,4
0,3

18

ΐ ί ΐ!  3.5 
11.5

Πηγή: ΟΟΣΑ 

4"'ί REUTERS

»  Οι αναλυτές του Οργα
νισμού διατυπώνουν την εκτί
μηση πως ο ρυθμός μεγέθυν
σης της ελληνικής οικονομίας 
θα υποχωρήσει αισθητά στο 
1,9% (3,2% εφέτος)

ΤΟΥ ΚΟΣΤΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

Ταχεία επιβράδυνση της ανά
πτυξης, αύξηση της ανεργίας 
και παραμονή του δημοσιο

νομικού ελλείμματος κοντά στο 
κοινοτικό όριο επιτήρησης του 3% 
προβλέπει για την ερχόμενη διετία 
ο ΟΟΣΑ, ο οποίος συστήνει έλεγχο 
των δημοσίων δαπανών για να ε
πιτευχθεί δημοσιονομική εξυγίαν
ση. Οι αναλυτές του Οργανισμού 
διατυπώνουν την εκτίμηση πως ο 
ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής 
οικονομίας θα υποχωρήσει αισθη
τά στο 1,9% (3,2% εφέτος) την ώρα 
που το οικονομικό επιτελείο τον 
οριοθετεί στο 2,7%. Την ανεργία τη 
βλέπουν στο 8% μισή ποσοστιαία 
μονάδα υψηλότερα σε σχέση με την 
παραδοχή του προϋπολογισμού.

ΕΛΛΕΙΜΜΑ;: Επιπλέον πιοιεύουν 
ότι το έλλειμμα θα κλείσει εφέτος 
στο 2,8% και έπειτα από μία οριακή 
υποχώρηση το 2009 στο 2,7% θα 
ανέβει στο 3,1%, πάνω δηλαδή από 
το όριο της επιτήρησης, το 2010.

Ο ΟΟΣΑ συστήνει η δημοσιο
νομική εξυγίανση να βασιστεί στον 
έλεγχο των δημόσιων δαπανών και 
θεωρεί απαραίτητες ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτι- 
κό, στο σύστημα υγείας και τη δη
μόσια διοίκηση. Αυτό που θα πρέπει 
να τονιστεί είναι ότι Κομισιόν, ΔΝΤ 
και ΟΟΣΑ περιμένουν πολύ χαμη
λότερο ρυθμό ανάπτυξης για την 
ελληνική οικονομία σε σχέση με 
τις εκτιμήσεις που διατυπώνει το 
υπουργείο Οικονομίας.

Ειδικότερα η Κομισιόν προβλέ
πει 2,5% , το ΔΝΤ 2% και ο ΟΟΣΑ 
1,9%. Μάλιστα στην χθεσινή έκθεση 
σημειώνεται πως θα παρατηρηθούν 
εξασθενημένα επίπεδα ανάπτυξης 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 και 
στη συνέχεια θα παρατηρηθεί ανά
καμψη που θα οδηγήσει τον ρυθμό 
στο 2,5% εντός του 2010. Στο μέτωπο 
της ανεργίας η πρόβλεψη για 8% 
του χρόνου και 8,2% το 2010 είναι 
σαφώς καλύτερη σε σχέση με το 
9,2% και 9,3% αντίστοιχα της Κομι

σιόν. Όμως και οι δύο οργανισμοί 
θεωρούν ότι μέσα στην επόμενη 
διετία θα παρατηρηθεί μείωση της 
απασχόλησης και συνεπακόλουθα 
έξαρση της ανεργίας.

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ Για τον πληθωρισμό 
εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει πτω
τική πορεία και από το φετινό 4,5% 
θα υποχωρήσει στο 2,7% το 2009 
και στο 2,4% το 2010. Διατυπώνεται 
δε η θέση ότι «η ενίσχυση του αντα
γωνισμού στις βιομηχανίες υποδο

μών δικτύων και ο περιορισμός των 
δυσκαμψιών στην αγορά εργασίας 
θα συντελέσουν στην χαλάρωση 
των πληθωριστικών πιέσεων και 
στην βελτίωση των αναπτυξιακών 
προοπτικών».

Τέλος, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι 
παρά τη σταδιακή του αποκλιμά- 
κωση (από το 14,5% του ΑΕΠ φέτος 
στο 13,2% το 2010) το έλλειμμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
θα παραμείνει σε ιδιαίτερα υψηλά 
επίπεδα.
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Μειώσεις επιτοκίων προτείνει ο ΟΟΣΑ

Εκτιμήσεις για 8 εκαι. νέους ανέργους

Στην έκδοση του ΟΟΣΑ για την 
πορεία της παγκόσμιας οικονομί
ας, οι αναλυτές εκτιμούν ότι 21 
από τα 30 κράτη-μέλη βρίσκονται 
αντιμέτωπα με μια «βαθιά και πα- 
ρατεταμένη ύφεση».

Νέες μειώσεις επιτοκίων και 
επεκτατική δημοσιονομική 
πολιτική προτείνει σης κυ

βερνήσεις ο ΟΟΣΑ, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί «η χειρότερη ύφεση 
των τριών τελευταίων δεκαετιών», 
η οποία οι αναλυτές του Οργανισμού 
εκτιμούν ότι θα προσθέσει 8 εκατομ
μύρια άτομα σης στραηές των ανέρ
γων. Στην τακτική έκδοση του ΟΟ
ΣΑ για την πορεία της παγκόσμιας 
οικονομίας, οι αναλυτές εκημοΰν 
όη 21 από τα 30 κράτη-μέλη βρίσκο
νται ανημέτωπα με μια «βαθιά και 
παρατεταμένη ύφεση». Υπογραμμί
ζουν, μάλιστα, τον αυξανόμενο κίν
δυνο αποπληθωρισμού σε αρκετές 
οικονομίες, υποστηρίζοντας ότι 
αυτός «αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυ
νο από ένα εναλλακτικ- σενάριο

όπου απαγκιστρώνονται οι πληθω
ριστικές προσδοκίες». Για το λόγο 
αυτό οι αναλυτές του ΟΟΣΑ καλούν 
η ς  κεντρικές τράπεζες να συνεχί- 
σουν να μειώνουν τα επιτόκια τους 
επόμενους μήνες.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ Ο επικεφαλής οικο
νομολόγος του ΟΟΣΑ, Κλάους Σμιτ 
- Χέμπελ, παρουσιάζοντας χθες την 
έκθεση, δήλωσε όη  οι κεντρικές 
τράπεζες έχουν τα σχεηκά περιθώ
ρια. Αναφερόμενος στη Fed υπο
στήριξε ότι «η μείωση του πληθω
ρισμού και η επιβεβαίωση του αρ- 
νηηκού αντίκτυπου των οικονομι
κών πιέσεων στη δραστηριότητα θα 
δικαιολογούσε περαιτέρω μειώσεις 
των επιτοκίω ν κατά 50 περίπου 
μονάδες βάσης -στο 0,5% έως τις

αρχές του 2009». Για την ΕΚΤ τα 
περιθώρια θεωρούνται μεγαλύτερα 
και οι αναλυτές θεωρούν εξαιρετι
κά πιθανή την μείωση του βασικού 
επιτοκίου του ευρώ στο 2% (δηλαδή 
κατά 1,25 μονάδες) μέχρι την άνοι
ξη. Στην προθεσμιακή αγορά προ- 
εξοφλείται η μείωση των επιτοκίων 
κατά 0,75 μονάδες στη συνεδρίαση 
της επόμενης εβδομάδας, πλην ό
μως με νεώτερες δηλώσεις τους, 
κορυφαία στελέχη της ΕΚΤ προ
σπάθησαν, χθες, να  κατεβάσουν 
τους τόνους. Για την Βρετανία, τέ
λος, οι αναλυτές του ΟΟΣΑ προ
βλέπουν μείωση επιτοκίων κατά 1 
μονάδα, που θα οδηγήσει το επιτό
κιο της στερλίνας στο 2%.

Ο κ. Χέμπελ αναφέρθηκε, επί
σης, ν ανάγκη δημοσιονομικής

στήριξης των οικονομιών, προτείνο- 
ντας μειώσεις φόρων και στήριξη των 
ασθενέστερων εισοδηματικών ομά
δων. Προειδοποίησε, όμως, ότι τα 
μέτρα αυτά θα πρέπει να καταργη- 
θούν αμέσως μόλις οι οικονομίες ε
ξέλθουν από τη σημερινή κρίση. Ει
δικά σης ΗΠΑ, οι αναλυτές του ΟΟ
ΣΑ εκημούν όη «αν οι συνθήκες σιην 
αγορά δεν βεληωθούν σύντομα, θα 
χρειαστεί ένα δεύτερο ‘πακέτο’ στή
ριξης της οικονομίας». Η υποχώρηση 
των ημών στο χρημαηστήριο και την 
αγορά ακινήτων εκημάται όη έχει 
περιορίσει τον πλούτο των Αμερικα
νικών νοικοκυριών κατά 7 τρίο. δολ.! 
Για το λόγο αυτό προβλέπεται ύφεση 
μέχρι το καλοκαίρι και στη συνέχεια 
ανάκαμψη με βραδείς ρυθμούς.

ΧΑΡΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
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»  Σύμφωνα με το 
σκεπτικό της 
Επιτροπής διαπι
στώνεται η 
πρόθεση των δύο 
εταιρειών να μην 
ανταγωνίζονται 
η μία την άλλη, 
προχωρώντας σε 
σύγκλιση των 
καθαρών χονδρι
κών τους τιμών

Πρόστιμα 50 εκατ. ευρώ 
σε ΒΡ και SHELL

Επιτροπή Ανταγωνισμού

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Αυξήθηκε 8,8% 
το εμπορικό 
έλλειμμα

Αύξηση 8,8% παρουσίασε το ε
μπορικό έλλειμμα τον Σεπτέμ
βριο του 2008 σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2007. Σύμ
φωνα με τα στοιχεία της Εθνι
κής Στατικής Υπηρεσίας το ε
μπορικό έλλειμμα διαμορφώ
θηκε στα 3,13 δισ. ευρώ ένανπ 
2,88 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 
του 2007. Στο 9μηνο Ιανουάριου 
- Σεπτεμβρίου 2008 το εμπορικό 
έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 
25,75 δισ. ευρώ εμφανίζοντας 
μικρή υποχώρηση κατά 2,9% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Όπως προκύ
πτει από τα στοιχεία της Στατι
στικής Υπηρεσίας η εξέλιξη αυ
τή οφείλεται στη μείωση της συ
νολικής αξίας των εισαγωγών 
κατά 1,2% στα 38,7 δισ. ευρώ α
πό 39,2 δισ. το αντίστοιχο περ
σινό διάστημα και στην αύξηση 
των εξαγωγών κατά 2,2% στα 
12,97 δισ. ευρώ από 12,69 δισ. 
ευρώ πέρυσι. Τον Σεπτέμβριο η 
συνολική αξία των εισαγωγών - 
αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 
4,79 δισ. ένανπ 4,47 δισ. κατά 
τον ίδιο μήνα του έτους 2007, 
παρουσιάζοντας αύξηση 7,1%.

ΣΒΒΕ:

Δυοοίωνες 
προβλέψεις για 
άνοδο της ανεργίας

Εξαιρεπκά δυσοίωνες προβλέ
ψεις για άνοδο της ανεργίας σε 
ποσοστό άνω του 20% εντός του 
πρώτου τριμήνου του 2009 στη 
Βόρεια Ελλάδα έκανε χθες από 
τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), κ. Γ. 
Μυλωνάς. «Υπάρχει τεράστιο 
πρόβλημα και το πρόβλημα της 
ανεργίας θα λάβει τρομακτικές 
διαστάσεις. Τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες ακούμε μηνύματα α
πό επιχειρήσεις που δεν τα έ
χουμε ξανακούσει. Δεν ξέρω π  
γνωρίζει το Εργαπκό Κέντρο, 
αλλά εάν συνεχιστεί αυτό που 
γίνεται το τελευταίο χρονικό δι
άστημα, τότε η ανεργία θα ξεπε- 
ράσει το 20% το πρώτο τρίμηνο 
του 2009 στη Βόρεια Ελλάδα», 
τόνισε ο κ. Μυλωνάς, στο περι
θώριο σύσκεψης φορέων της Β. 
Ελλάδος με τον διοικητή της 
ΤτΕ. «Οι μεγάλες βιομηχανίες 
θα αντέξουν πιο πολύ, το μεγα
λύτερο πρόβλημα έχουν οι μι
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Ακούμε για ποσοστά απολύσε
ων που υπερβαίνουν το 50% του 
εργατικού δυναμικού επιχειρή
σεων», υπογράμμισε ο ίδιος.

»  Στη Δικαιοσύνη 
αναμένεται να προσφύγουν 
οι δύο εταιρείες

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ

Υ ψηλά πρόστιμα, που συνο
λικά αγγίζουν τα 50 εκατ. 
ευρώ, επέβαλε η Επιτροπή 

Ανταγωνισμού στις εταιρείες εμπο
ρίας πετρελαιοειδών BP Hellas και 
Shell Hellas, προκαλώντας την ά
μεση αντίδραση των δύο εταιρειών, 
οι οποίες είναι έτοιμες να προσφύ
γουν στη δικαιοσύνη.Οι δύο εταιρεί
ες είχαν παραπεμφθεί για εναρμο
νισμένη πρακτική στην αγορά αμό
λυβδης βενζίνης, για τη διαμόρφω
ση των τιμών σε υψηλά επίπεδα.

Οπως ανακοινώθηκε χθες, στην 
ΒΡ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 
30.066.585 ευρώ και στη SHELL 
19.664.585 ευρώ, δηλαδή συνολικά 
49,73 εκατ. ευρώ, που είναι και το

Ηλεκτρονικά  μέσω του 
ίαχίΒηβί μπορούν να υπο
βάλουν την εκκαθαριση- 

κή δήλωση ΦΠΑτου 2008 οι επιχει
ρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελ- 
ματίες. Οπως ορίζεται σ£ απόφαση 
του υφυπουργού Οικονομικών Αντ. 
Μπέζα την ηλεκτρονική οδό για την 
υποβολή της εκκαθαριστικής ΦΠΑ 
μπορούν να ακολουθήσουν μόνο 
όσοι έχουν υποβάλει όλες τις περι
οδικές δηλώσεις ΦΠΑ (εμπρόθε
σμες, εκπρόθεσμες καιτροποποιη- 
τικές) ηλεκτρονικά μ, 5 εργάσι-

υψηλότερο πρόσημο που έχει επι
βάλλει η Επιτροπή σε μία μόνο υπό
θεση. Το πρόσημο που καλείται να 
πληρώσει η ΒΡ, είναι το υψηλότερο 
που επιβλήθηκε ποτέ σε εταιρεία σε 
μόνο μία δικάσιμο. Προηγείται η 
νίναιΤία με 38,4 εκατ., που της έχει 
επιβληθεί όμως σε 3 δικάσιμες.

ΑΓΑΗΑΚΤΗΣΗ Η ΒΡεξέψρασετη 
αγανάκτησή της για την απόφαση, 
δηλώνοντας όη όλες οι κατηγορίες 
είναι απολύτως αβάσιμες. «Ούτε 
υπήρξε, ούτε βρέθηκε καμία παρα
νομία, ενώ οι συντριπτικές αποδεί
ξεις που προσκομίσαμε στην Επι
τροπή δεν ελήφθησαν επαρκώς υ
πόψη» δήλωσε εκπρόσωπος της 
εταιρείας, χαρακτηρίζοντας την α
πόφαση «αυθαίρετη και ακατανόη
τη, δίχως προηγούμενο στην Ευρώ
πη». Επισήμανε ότι επιβολή του 
προστίμου έγινε παρ' όη τα μέλη της 
Επιτροπής ήταν διχασμένα, με τη 
διπλή ψήφο του προέδρου και δή-

μες ημέρες πριν από την υποβολή 
της εκκαθαριστικής δήλωσης. Υπο- 
χρεώηκά μέσω του ίαχίβηεί θα υ
ποβάλουν η ς  εκκαθαριστικές δη
λώσεις ΦΠΑ οι επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Οι η
λεκτρονικές δηλώσεις ΦΠΑ μπο
ρούν να υποβληθούν από 9 Φεβρου
άριου έως 23 Μαρτίου 2009 για ό
σους τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγο
ρίας τους ΚΒΣ και έως 25 Μάίου 
2009 για όσους τηρούν βιβλία Γ' 
κατηγορίας. Από την ηλεκτρονική 
υποβολή εξαιρούνται όσοι:

λωσε όη η εταιρεία θα προσφύγει 
στην ελληνική δικαιοσύνη από την 
οποία είναι σίγουρη όη θα δικαιω
θεί. Η Shell σε ανακοίνωση που ε
ξέδωσε επίσης τονίζει με έμφαση 
όη η απόφαση ελήφθη με ισοψηφία, 
στην οποία επικράτησε η ψήφος του 
προέδρου. «Θεωρούμε την εξέλιξη 
άκρως απογοητευηκή», υπογραμ
μίζει η SHELL, δηλώνοντας ότι 
«εξετάζει πολύ προσεκτικά τα περι
εχόμενα της απόφασης» και «επι
φυλάσσεται για τη χρήση των δικαι
ωμάτων που παρέχει ο νόμος, συ- 
μπεριλαμβανομένης και της έφε
σης». Στο σκεπηκό της απόφασής 
της, η Επιτροπή επισημαίνει ότι 
«αποφάσισε κατά πλειοψηφία όη η 
εναρμονισμένη πρακτική των δύο 
εταιρειών αναφορικά με τον καθο
ρισμό της εκπτωτικής τους πολιτι- 
κής στους νόμους της ελληνικής 
επικράτειας, είχε ως περιεχόμενα 
τον καθορισμό ημών, που αποτελεί 
μία από η ς ουσιώδεις παραβάσεις

1. Υποβάλλουν εκκαθαριστική δή
λωση έτους 2008 με επιφύλαξη.
2. Η διαχειριστική τους περίοδος 
έληξε σε ημερομηνία διαφορετική 
από την 31η Δεκεμβρίου 2008.
3. Εχουν υποβάλει δήλωση μεταβο
λής και έχουν τεθεί σε εκκαθάριση 
ή πτώχευση ή αδράνεια.
4. Εχουν υποβάλει δήλωση διακο
πής εργασιών:
Ο Εντός του έτους 2008 ή 
Ο Εντός του 2009 και έως την υπο
βολή εκκαθαριστικής ΦΠΑ 2008.
5. Ε'· >ν αλλαγή κατηγορίας βιβλί-

της ανημονοπωλιακής νομοθεσί
ας». Η Επιτροπή αποδέχθηκε τη 
συμπληρωματική εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, 
αναγνωρίζοντας τον ειδικό ρόλο 
των δύο εταιρειών σε σχέση με ης 
υπόλοιπεςτου κλάδου, λόγω κυρίως 
του ισχυρού brand name που διαθέ
τουν, διαπιστώνοντας «την πρόθεσή 
τους να μην ανταγωνίζονται η μία 
την άλλη, προχωρώντας σε σύγκλι
ση των καθαρών χονδρικών τους 
ημών, χρησιμοποιώντας ως εργα
λείο την αναλογικά προσαρμοσμένη 
χορήγηση εκπτώσεων». Αν οι δύο 
εταιρείες σε 90 ημέρες δεν αναπρο
σαρμόσουν την εκπτωτική τους 
πολιτική, ώστε να διαμορφώνεται 
ανεξάρτητα στη μία από την άλλη, 
απειλούνται με πρόστιμο 10.000 
ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφω
σης. Βέβαια, διατηρούντο δικαίωμα 
να προσφύγουν στο Εφετείο, αφού 
πρώτα πληρώσουν το 20% του επι- 
βληθέντος προστίμου.

ων ΚΒΣ μέσα στην οικεία διαχειρι
στική περίοδο.
6. Η αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας τους 
την 31η Δεκεμβρίου 2008 ήταν η 
ΔΟΥ Αγίου Αθανασίου.
7. Υπάγονται σης διατάξεις περί 
μετασχημαησμού, μετατροπής, συγ
χώνευσης, διάσπασης ή απορρόφη
σης εντός του έτους 2008.
8. Μετατάχτηκαν μετά την 31η Δε
κεμβρίου 2007 από το απαλλασσό
μενο ή από το ειδικό καθεστώς, στο 
κανονικό καθεστώς με βιβλία Β' 
κατηγορίας του ΚΒΣ.

Για όσους έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικά

Μέοω Ιαχ ΐ8ΐΐ(Ί και η εκκαθαριατική ΦΠΑ
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Α Λ Φ Α  ΓΚΡΙΣΙΝ IN F O T E C h  A .E .
ΑΡ.Μ.Α,Ε. 18842/06/Β/89/6 

Έδρα: Λ. Συγγρού 137 -17121 Ν. Σμύρνη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007του Διοικητικού Συμβουλίου ins Empanós Κεφαλαιαγορά!, 
έτσι όηω$ τροποποιήθηκε από την Απόφαση 1/480/24.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου wfím rponós Κεφαλαιαγοράs

Τα παρακάτω στοιχεία και ηθηροφορίε; που προκύπτουν από ns οικονομικέ; κατσσεάσειε, «οχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάοταση και τα αποτεθέαματα ins ‘ ΑΛΦ Α ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε" και ιου ΟΜΙΛΟΥ. Συνιοτούμε επομένω; στον αναγνώστη, πριν ηροβεί 
σε οποιοδήΐΊοτε ε(δου$ επενδυτική επιλογή π άλλη συναλλαγή, με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικέ5 καταστήσει; κοθώΐ και η έκθεση επισκόπηση; του Ορκωτού ΕΛεγκτπ Λογιστή (mon αυτή απαιτείται.

Μ .

Διεύθυνση Διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεΐ οι Οικονομικές Καταστάσε»:
Ημερομηνία έγκριση; από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
Ιδιοχρησιμοποιούμενα »σώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσει; σε ακίνητα
Αθλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπό μη κυκλοφορούντο περιουσιακό στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσει; από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κ Α Θ Α Ρ Η  Θ ΕΣΗ  Κ Α Ι Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ Σ Ε ΙΣ
Μετοχικά Κεφάλαιο 
ί 11,172.500 μέτοχέ; των 0,60 ευρώ)
Λοιπά Στοιχεία Καθαρή; Θέοηε
Σύνοδο Καθαρή; θέση; μετόχων εταιρεία; Ια)
Δικαιώματα Μειοψηφία» (β)
Σύνοδο καθαρή; θέση; (γ) = (α}+{β> 
Μαιφοηρόθεσμδ Δανειακέ; Υποχρεώσει; 
Προβδάίκ/Αοιηβ μακροπρόθεσμε; υποχρεώσει; 
Βραχυπρόθεσμε; Δανειακέ; υποχρεώσει;
Λοιπέ; Υποχρεώσει;
Σύνοδο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+ίδ)

30.09.2008
9.953.535,75
2,986.155,88

29.901,46
2.510.332,06
9,446.504,01

17.543.303,24
4.378.161,63

46,847.894,03

ΕΚΜΑ
31122002 3.QJ.92Q08 31.122007

2.061.188,96 9.560.916,79 1.795.927,28

16.113,95 17.133,64
436.063,01 10.695.930,65

19

005.943,86
515.096,85
103.498,67

2,786,502,15
5.676.245,98
1.723.703,18

6.347,69
6.668.544,46
2.566.535,40
6,046.261,52
1.861.577,00

137.905,30 30.460,432,39 18.945.193.35

6.703.500,00
2.020.236.71
8.723.736.71 

507,4!
8.724.244,12

16.026.634,81
982.998,09

17.017,610,42
4.096406,59

38.123.649,91

6,703.500,00 4.580.725,00 
979.199,96 4 187 446.31

7.682.699.96 8.768.171,31

7.682.699.96 8,768.171,31

4.580.725,00 
3.732.743,94 
8,313 468,94 

507,96
8.313.976,90 _________________________
6.250.795,18 15.208.780,99 6.240.079.80 

289.468,53 381.057,38 233.675,56
539.753,38 4,715.259,86 435.581,61

3,743.911,31 2.472.634,20 3.267.685,07 
10.823.928,40 22.777.732,43 10.177.022.04

46.847.894,03 19.137.905,30 30.460,432,39 18.945.193,35

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

&giaw¡aMiAp.qgtnmgmi8.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-30,09,2008 1,1-30,09,2007 1,1-30,0,12008 1,1-30,09,2007

Κέρδη/Ζημιβ προ φόρων 
(συνεχιζόμενε δραστηριότατε;)
Κέρδη προ φόρων (δβκοηείσε; δραστηριότατε;) 
Πδέον/Μείον ηροοαρμσγέ; για:
Αηοσβέσει;
Προβλέψεις
Συναλλαγμαιικές διάφορέ;
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
στην εύλογη αξία
Αναλογία κερδών / ζημιών συγγενών εηιχειρήσεω 
Αηοτεδέσματα (έσοδα, έξοδο, κέρδη και ζημιά) 
επενδυτική; δραστηριότητα;
Χρεωστικοί Τόκο και συναφή έξοδα 
Πδέον/Μεΐον προσαρμογή για μεταβολές 
Αογαρισμών κεφαδαίου κίνηση;
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 
Μείωοη / (αύξηση) απαιτήσεων 
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων 
(ηδην τραπεζών)
Μείον:
Καθαρή (αύξηση)/ μείωση χρημ'κών 
«οιχείων κατ.γιο εμπορία 
Χρεωστικοί Τόκοι κσι ουναφή έξοδα καταβεβλημένα 
Καταβεβλημένοι φόροι
Απτουρνικέ; poés από διακοπεί;« δραστηριότητες 
Σύνολο εισροών /  (εκροών) 
από Λειτουργικέs δραοζηριοτήιεΒ (a) 
EntvSuriKÉs Δραστηριότητε;
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και Λοιπών επενδύσεων 
Εισηράξει; από εξαγορά θυγατρικών 
Αγορά ενσώματων και αϋδων 
περιουσιακών στοιχείων 
Εισηράξει; anó πωλλσεις ενσώματων 
και αϋδων παγίων 
Μερίσματα ειαπραχθέντα 
Τόκοι Εισηραχθέηε;
Εισηράξει; από πωδήοει; χρημ.στοιχ. 
ενεργητικού δισθ.προ; ηώδηση 
Εισηράξει; από πώδηση θυγατρικών 
Επενδυτικέ; ροέ; από διοχοηείοε; δραστηριότητε; 
Σύνολο εισροών/(εκροών) 
από επενδυτικέs Spamnpiótmes (β)
Xmmmtemésjimzmsiiw
Εισηράξει; από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
Εισηράξει; από διάθεση ιδίων μετοχών 
Ειοηράξει; από εκδοθένταΛνοδηφθεντα δάνειο 
Εξοφδήοεβ δανείων 
Εξοφήήσεκ υποχρεώσεων 
από χρηματοδοτικέ; μίσθωσε« (χρεολύσια) 
Μερίσματα πδηρωθέντπ 
Χρηματοδοτικέ; ροέ; 
από διακοηείοΒ δραστηριότητε;
Σύνολο ειαροών/(εκροών)
από χρηματοδοτικέs δραστηριότητε; (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (ο) + (β) + (γ
Ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα Λήξης περιόδου

1.978.703,44 569.560,09
396.201,70

-306.952,51 840.016,68

135.599,80
128.773,9?
18.015,14

97,227,53
102.946,78

79.270,66
88.231,03

60.186,01
58.454,21

33.153,36 
W 216.720,91

-19.331,04
101.994,02

33.153,36 -19.331,04

-409.755,22
1,184.906,62

-448,943,85
271.458,82

-12387,16
760.977,98

3.724,94
234.067,21

-1.211.793,42
-4.278.032,03

-1,955.635,08
-2.157.928,11

•219.966,75
-116.683,66

-273.360,49
-3.640.182,44

-2.565.979,75 -442.593,34 -879,069,40 -132.404,43

i -921.847,88 
-288.530,20

-206.597,12 
-231 432,56 

1.749,28

-522.908,08
-205.643,71

-169.205.51
-229.107,30

-5,980.065,32 -3.921.322,88 -1,301.978,24 -3.267.142,16

-2,524.956,94
1.793.304,71

25,57 -3.994.008,97

-7.965.821,69 -512.979,35 -7.861,181,55 457.478,97

23.520,52
8,03

15.900,58

397.606,00
543,88

8,200,00
4,88

10,317,71

15.966,57
543,88

13.484,09

1.269.946,56

-8.644.560,70 1.155.142,66-•11.836.667,93 -440.968,52

24.860.056,94 
-8.782.481,3§

478.662,79 
3 187.153,41 
-810.561,93

13.723.553,83
-281.859,97

478.662,79
3.187.158,41

-204.937,70
-547.269,25

-138.814,05
-546.701,00

-196.100,00
-547.269,25

-44.978,67
-546.701,00

39:258.94

15.325.368,63 2.209.003.16 12.698,324.61 3.074.141.53

() 700.742,61 -557,177,06 -440.321,56 -633.969,15

1.383.202,89 1,369.021,23 1.244.777,58 1.156.743,23

2.083.945,50 811.844,17 804.456,02 522.774.08

Αθήνα 21/11/2008

Ο Πρόεδρο; του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλο; 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΓΚΡΙΣΙΝ

Α.Δ.Τ.: ΑΕ 077911

Ο Αντιπρόεδροί του Δ Χ  & Ιυνδιευθύνων Σύμβουλο; 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ X. ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ

Α Λ Τ .:  AB 336922

Η Προΐσταμένη Λογιστηρίου 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ε. ΡΟΥΣΣΟΥ

A  Δ " ι Χ  103346 
ΑΜΑ: 0019117 Ä  ΤΑΓΗΣ

www .3lphagrBsn.gr
21/11/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένο σε ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

1.1-30.09,2008 1.1-30.09.7007 1.4-30.09.2008 1.7-30.09.2007
Συνεχιζόμενε; Συνεχιζόμενε; Διοκποηείσες ΣύνσίΙο Συνεχιζόμενε;

Δραστηριότητε; Δραστηριότητες Δραστηριότητες Δραστηριότητε;
ΚόκΛο; εργασιών 24.066.043,59 13.084.035,56 13.084.035,56 6.493.795,26 4.048.812,52
Μικτό κέρδη / (ζημιέ;)
Κέρδη/(ζημιέ;)ηρο φόρων, χρηματοδοτικών

7.695.925,03 3.788,125,90 3.788.125,90 1.957.886,86 1.172.631,86

καί επενδυτικών αποτελεσμάτων 3,206,868,49 880.295,94 -1.751,31 878.544,63 429.303,65 241.541,75
Κέρδη/(ζημιέ;)ηρο φόρων 1.978.703,44 569.560,09 396.201,70 965.761,79 -74.605,39 58,278,92
Κέρδη/(ζημιέ;) μετά από φόρου; 
Κατανέμοντοι σε:

1.135.534.39 274.851.19 375.631,85 650.483.04 -412.364.22 27.564.55

Μετόχου; εταιρεία; 1.135.534,94 274.828,02 375.631,85 650.459,87 -412.339,70 27.562,9!
Μετόχου; μειοψηφίας -0,55 23,17 0,00 23,17 -24,52 1,64

Κέρδη μετά από φόρου; ανά μετοχή-βασικά (€) 
Κέρδη/(ζημιέ;)ηρο φόρων, χρηματοδοτικών

0,1036 0,0405 0,0554 0,0960 -0,0376 0,0044

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 3.342.468,29 977.523,47 -1.751,31 975.772,16 476.665,21 270.183,94

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα αε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

U.;.M,1&2M8 1.1 j0.09.2007 i m o M M . 1,7-30.03200;
Συνεχιζόμενε; Συνεχιζόμενε; Συνεχιζόμενε; Συνεχιζόμενες

Δραστηριότητε; Δραστηριότητε; Δραστηριότητες Δραστηριότητε;
Κύκδο; εργασιών 11.003.855,75 12.446.983,75 3.514.154,15 3.852.878,19
Μικτό κέρδη / (ζημιέ;)
Κέρδη/(ζημιέ;) προ φόρων, χρηματοδοτικών

3.497.826,66 3.855.135,46 1.096.198,87 1.173.726,62

και επενδυτικών αποτεθεαμάιων 493.087,62 1.070.039,10 112.986,08 204,729,68
Κέρδη/(ζημιέ;) προ φόρων -306.952,51 840.016,68 -210.502,06 80.517,25
Κέρδη/(ζημιές) μετά αηό φόρου; 
Κατανέμονται σε:

-479.885,47 545.660,59 -380.983,23 50.300,46

Μετόχου; εταιρεία; -479,885,47 545.660,59 -380.983.23 50.300,46
Μετόχου; μειοψηφίας

Κέρδη μετά από φόρου; ανό μετοχή-βασικά (€) -0,0438 0,0805 -0,0348 0,0074
Κέρδη/(ζημιέ;) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 572,358,28 1.130.225,11 141.673,71 225.440,07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσό εκφρασμένο σε ευρώ)

Σύνοδο καθαρή; θέση; έναρξη; περιόδου (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)
Κέρδη/Ζημιέ; περιόδου μετά από φάρου;

Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαδαίου
Αύξηοη/ΜεΙωση οηοθεματικοΰ από κεφαδαιοηοίηση αηοθεματικών
Συμμετοχή σε νέα θυγατρική
Διάφορέ; αναπροσαρμογή; τίτδων διαθεσίμων προ; ηώδηση στην 
εύδογη αξία tous
Συναλλαγματική διαφορά ενοποιούμενων εταιρειών 
Συμμετοχή σε νέα θυγατρική 
Έξοδα αύξηση; μετοχικού κεφαδαίου 
Διανεμηθέντα μερίσματα 
Αγορέ; / Πωδήοει; ιδίων μετοχών
Σύνοδο καθαρή; θέση; Αήξη; περιόδου (30,09.2008 κσι 30.09.2007 αντίστοιχα)

8.313.976,90
1.135.534,39
9.449.511,29
2,122.775,00

-2.122.775,00

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.1-30.09.2007 

7.323.065,42
650.483,04 

7.973.548,46
2.290.362,50 

-2.290.362,50

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1.1-30.09.2008 

8.768.171,31
-479.885,47 

8.288.285.84

-174.847,70
10,099,49

-12.653,96
-547,865,00

-3.495,94 
17.904,09 

25,56

-547.865,00
478.662,79

2.122.775,00
-2.122.775,00

-57.720,88

-547.865,00

8.121.103,62
545 660,59 

8.666.764,21
2.290.362,50

-2.290.362,50

-3,495,94

-547.865,00
478.662,79

8.724.244,12 7.918.779,96 7.682.699,96 8.594.066.06

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι Bo o k s  Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού tras 31/12/2007.
2. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματο βάρη.
3. Το κέρδη ανά μετοχή υηοδογίστηκαν με το μέσο οταθμισμένο σριθμό μετοχών, αφαιρουμένου ίου σταθμισμένου μέσου όρου των ιδίων μετοχών.
4. Στην ενοποίηση ms 30η; Σεπτεμβρίου 2008 περιλαμβάνονται με την μέθοδο τη; ηδήρου; ενοποίηση; οι θυγατρικές εταιρίες: 'ALPHA GRI5SIN IWOTECH BG AD“, 'ALPHA GRÍSSIN 

REAL ESTATES AD*, “ALPHA GRISSIN CONSULT OOO', “ΑΛΦΑ FKPIBN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ EHE’ , W E I N  ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε", *ΖΗ REAL ESTATE CONSTRUCTION 
SRI“, “WANKA  HOLDINGS LIMTED“ και με την μέθοδο ms καθορή; Oiom οι Etaspies: “ALPHA KRAKOW DEVELOPMENT SPZO0“, “DEUTSCHE AEÖUA A I “, "ALPHA MOGILANY 
DEVELOPMENT SPZOO“ . Για αναήυτικιί πληροφόρηση αναφορικά με την έδρα και τα ηοσοσιά συμμετοχή; σε outes τι; εταιρείες παραπέμπουμε ans σημειώσει; 2, 12 και 13 των 
ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών κοταοιόοεων ins 30/09/2008.

5. Στις 4/02/2008 ο Ομιλος εξαγόρασε το 100% m  μεκκών ms εταιρεία “ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε', η οποίο από την ημερομήνια αυτή ενσωματώθηκε για πρώτη φορά tros ενοποιημένες 
οικονομικέ; καταστήσει; του όμιδου, με την μέθοδο οι; οδική; ενοποίηση;. Το τίμημα τη; εξαγορά; ανήδθε σε 400,000 ευρώ. Η επίδραση τη; εξαγορά; στον κύκδο εργασιών του Ομίλου 
ανέρχεται σε ευρώ 11,5 εκ ποσοστό 48,06%. Η επίδρσσπ ota αηοτεδέσματα μετά από φόρου; και δικαιώματα μειοψηφία; ανέρχεται σε ευρώ 1,5 εκ. ποσοστό 135,73%. Η επίδραση 
στην κοθόρή θέση των μετόχων τη; εταιρία; ανέρχεται σε ευρώ 1,4 εκ, ποσοστό 16,32%. Στις 10 Μαρτίου 20Q8 ο Όμιλος ηροέβη στην αύξηση του μετοχικού κεφαδαίου τη; εταιρία; 
με την καταβολή 1,4 εκ ευρώ.

6. Ins 26 Δεκεμβρίου 2007 ο Ομιλος συμμετείχε στην ίδρυση τη; εταιρία; “DEUTSCHE ,ΑΕΟΟΑ Α.Ε'. Η καταβολή tou μετοχικού κεφαδαίου έγινε eras 19/02/2008. Το ηοοοστό συμμετοχή; 
ανέρχεται σε 20% και η καίρια ενοποιείται για πρώτη φορά στι; παρσύσ© οικονομικέ; καταστήσει; με την μέθοδο τη; καθαρή; θέση;.

7. Στι; 26 Μαϊου ο Όμιλος εξαγόρασε το 50% των μετοχών τη; εταιρεία; *ΖΗ REAL ESTATE CONSTRUCTION SRI", η οποία από την ημερομηνία αυτή ενσωματώθηκε γιο πρώτη φορά στις 
ενοποιημένε; οικονομικέ; καταστήσει; του Ομίλου με την μέθοδο τη; οδική; ενοποίηση;. Το τίμημα τη; εξαγορά; ανπλθε σε 477.500 ευρώ. Δεν υπάρχει επίδραση στον κύκδο εργασιών 
του Ομιδου. Η επίδραση στα αποτεδέσματα μετά από φόρου; και δικαιώματα μειοψηφία; ανέρχεται σε ευρώ 0,2 εκ. ποσοστό 18,01 %. Η επίδραση στην καθαρή θέση των μετόχων τη; 
εταιρία; ανέρχεται σε ευρώ 0,2 εκ. ποσοστό 2,34%,

8. Στι; 30 Ιουλίου 2008 ο Όμιλος συμμετείχε στην ίδρυση ms εταιρεί; “ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SPZOO". Η καταβοδή του μετοχικού κεφαδαίου έγινε στι; 01/08/2008, Το 
ποσοστό συμμετοχή; ανέρχεται σε 25% κσι η εταιρία ενοποιείται γιο πρώτη φορά eras nctßoöcö οικονομικέ; καταστάσεις με την μέθοδο τη; καθαρή; θέση;.

9. Tm 18 Σεπτεμβρίου 2008 ο Όμιλος εξαγόρασε το 100% των μετοχών τη; εταιρεία; “IVANKA HOLDINGS LIMITED “, η οποίο από την ημερομηνία αυτή ενσωματώθηκε γη πρώτη φορά 
on; ενοποιημένε; οικονομικέ; κσκχπόσει; του Ομίλου με την μέθοδο ms ολικής ενοποίηση;. Το τίμημα ms εξαγορό; ανήδθε aas 700.000 €. Δεν υπάρχει επίδραση στον κύκδο 
εργασιών. Η επίδραση ms εξαγορά; στα αηοτεδέσματα μετά από φόρου; κοι δικαιώματα μειοψηφία; ανέρχεται σε €  -1,208,00 ηοοτοστό -0,11 % Η επίδραση ins εξαγορά; στην καθαρή 
θέαη των μετόχων τη; εταιρεία; ανέρχεται αε €  -1 208,00 ποσοστό -0,01%.

ΙΟ.Αριθμό; απσσχοδούμενομ προσωπικού oto τέλος τη; τρέχουσα; περιόδου: Ομίλου 91, Εταιρεία; 50 (30/09/2007: Ομίλου 74. Εταιρεία; 45).
11 •Το καθαρό απόδημα που καταχωρήθηκε στην καθαρή θέση στην τρέχουσα περιάδο αψορό γιο τον Όμιλο: 'Διάφορέ; αναπροσαρμογή; τίτλατν διαθέσιμων npos ηώδηση“ - 174.847, ?0€, 

“ΣυνοίΒαγμοτική δισφορά ενοποιούμενων εταιρειών" 10,099,49 €, Έξοδα αύξηση; μετοχικού κεφαδαίου θυγατρικής" -12,653,96 €. "Δωρεάν Διάθεση Ιδιων Μετοχών στο Προσωπικό' 
14,963,05 €, ‘ Ζημιά από δωρεόν διάθεση Ιδίων Μετοχών* -14,963,05 €, και για την Εταιρεία: 'Διαψορέ; αναπροσαρμογή; τίτλων διαθέσιμων προ; πώήηοη“ - 57.720,88 €, 'Δωρεάν 
Διάθεση Ιδίων Μετοχών στο Προσωπικό“ 14.963,05 €, "Ζημιά από Δωρεάν Διάθεση Ιδίων Μετοχών“ -14.963,05 €.

12. Η εταιρία έχει οτην Kctoxn ms, την 30η Σεπτεμβρίου 2008,198.700 ίδιες μέτοχέ; αξία; κτήση; 180,530,00 €. Καμία άλλη εταιρία του Ομιδου δεν κατέχει μέτοχέ; τη; μητρική; εταιρεία;.
13. Η μητρική εταιρεία "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε' έχει ελεγχθεί φορολογικά ίω ; και την χρήση 2004. Για τις ρνέόεγκιεί φορολογικά χρήσει; ο Ομιλος έχει σχηματίσει προβλέψεις ύψους 

451.945,26 €. Για αναλυτική πληροφόρηση σχετικό με tis ανέλεγκτες φορολογικά χρήσει; τη; εταιρείας και των Θυγατρικών τη; εταιρειών παραπέμπουμε στην σημείωση 30 των 
ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων ms 30/09/2008.

14. Δεν υπάρχουν επίδικε; διάφορέ; ούτε αηοφάσει; δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία τη; 
Εταιρείας και του Ομίλου. Τα ποσά των προβήέφεων που έχουν καταχωρηθεί στι; οικονομικέ; καταστάσεις αφορούν για τονΟμλο “Προβλέψεις για πρόσθετου; φόρου;” 451.945,26€, 
κοι γιο την εταιρεία:" Προβλέψεις για πρόσθετου; φόρου;* 248 407,04 €

15. Η Γενική Συνέήευοη των μετόχων ms Εταιρία; κατά την συνεδρίοσή τη; σο; 12/05/2008 αποφάσισε την διανομή μερίσματος 0,05 λεπτά του ευρώ ovó μετοχή. Σημειώνεται ότι τα 
μερίοματα κατοχωροΰνιαι στι; Οικονομικέ; Kaiaatáoes την περίοδο που εγκρίνονται από την Γενική Ιυνέδευση των Μετόχων. Επίσης αποφάσισε την διανομή 16.500 ιδίων μετοχών οε 
στελέχη ins εταιρείας. Παράλληλα αποφάσισε την ούξπση του μετοχικού κεφαήαίου ms εταιρεία; με κεφαΛαιοηοίηση αηοθεματικών κοι αύξηση τη; τιμής τη; μετοχή;. Πήέον το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρεία; ανέρχεται αε 6,703.500

16. Ποοά πωθήσεων κοι αγορών (Χορευτικό αηό την έναρξη τη; διαχειριστική; περιόδου και τα υπόλοιπα των βοσκήσεων και υποχρεώσεων ηου έχουν ηροκύψει αηό συναλλαγές τη; με
συνδεδεμένσ κατά την έννοια του ΔΑΠ 24 npos αυτήν μέρη, είναι ω; εξής: Η εταιρία O ómño;
ο) Έσοδα 253.779,13 6 25,000,00 €
Ρ) Έξοδα 453.223,55 € 13.815,80 6
γ) Απαιτήσεις 774.370,03 6  81.416,86 6
6) Υποχρεώσω 6.329,40 6  0,00 €
ε) Συναλλαγές & Αμοιβές Δ/κώνΙτεΛεχών και μεήών ins Διοίκηση; 706.843,42 6 781.727,04 €
δ) Απαιτήσει; αηό διευθυντικά στελέχη και μέθη της Διοίκησης 0,00 6  0,00 €
ε) Υποχρεώσει; από διευθυντικά σκϋέχη κσι μέθη τη; Διοίκηση; 0,00 6  0,00 €

.................................................................................................................................................................................................. .............τάπας τ ι2 1 02724090 -
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V

Ατζέντα \ |
εκδηλώσεων ^

[26-27.11]
Ο 4th World Food Market: Εκθεση 

για παρασκευάσματα διατροφής. 
Λονδίνο, Βρετανία.

[26-29.11]
Ο Διεθνής Εκθεση για τα μέσα μαζι

κής ενημέρωσης και τη διαφήμιση. 
Ντόχα, Κατάρ.

[27.11]
Ο Ετήσια επιχειρηματική εκδήλωση 

του Ελληνοσουηδικού Επιμελητη
ρίου. Ledra Marriott, Αθήνα

Ο Ημερίδα του ΕΒΕΑ με θέμα «Κύ
προς: Διεθνές επιχειρηματικό κέ
ντρο». Κτήριο ΕΒΕΑ, Αθήνα.

[27-28.11]
Ο 3ο Διεθνές Συνέδριο για τη Νέα Ε

νέργεια. Πεκίνο, Κίνα.

[27-30.11]
Ο Διεθνής Εμπορική Εκθεση Τουρι

σμού. Σμύρνη, Τουρκία.
Ο TRADE SHOW SIFFEL: Διεθνής 

Εκθεση για λαχανικά και παρα
σκευάσματα διατροφής. Αγαδίρ, 
Μαρόκο.

[28-30.11]
Ο Arab Naturals Expo και

Conferences 2008. Αμπού Ντάμπι, 
ΗΑΕ.

© Show προϊόντων και υπηρεσιών 
lifestyle. Athens Golf Club.

O  Εκθεση γυναικείας αναψυχής και 
ενημέρωσης The Woman Show. 
ΣΕΦ, Φάληρο.

Ο Εκθεση ορυκτών, απολιθωμάτων 
GEMIN. Royal Olympic, Αθήνα.

[28.11-1.12]
Ο Εκθεση τροφίμων, ποτών και ξενο

δοχειακού εξοπλισμού. Πάτρα.
Ο  Επιχειρηματική αποστολή του ΟΠΕ 

στην Τρίπολη της Λιβύης.

[29.11-1.12]
Ο 65η Διεθνής Εκθεση μόδας και α- 

ξεσουάρ MODAPRIMA. Μιλάνο, Ι
ταλία.

[29.11-3.12]
Ο Διεθνής Εκθεση Διατροφής και 

Τεχνολογίας, Βιομηχανίας Συσκευ- 
ασίας. Τρίπολη, Αιβύη.

[29.11-5.12]
Ο Επιχειρηματική αποστολή του ΟΠΕ 

στην Αυστραλία (Μελβούρνη, Σίδ- 
νεϊ)

[29.11-7.12]
Ο Διεθνής Έκθεση οικοδομικών και 

δομικών υλικών HAUS + 
HEIMWERK 2008. Μόναχο, Γερ
μανία.

[29.11-8.12]
Ο 13η Διεθνής Εκθεση χειροποίητων 

ειδών L 'Artigiano in Fiera. Μ ιλά
νο, Ιταλία.

Ποιες αλλαγές στον προϋπολογισμό του 2009 προτείνουν τα επιμελητήρια

Αλλαγή οικονομικής πολιτικής 
ζητούν οι επιχειρηματίες
»  Περισσότερες από 
130.000 επιχειρήσεις 
αυτοαπασχολούμενων έχουν 
κέρδη που κινούνται στα όρια 
της φτώχειας, σύμφωνα με 
διαπιστώσεις της ΕΕ, 
επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ

Τ  ‘▼’διατήρηση της αναπτυξια- 
I I κής δυναμικής της χώρας 

.Α. Α κ α ι η αποφυγή των κατα
στροφικών συνεπειών της ύφεσης, 
απαιτούν έναν άλλον κρατικό προ
ϋπολογισμό για το 2009, από αυιόν 
που κατέθεσε πριν λίγες ημέρες στη 
Βουλή η κυβέρνηση. Την εκτίμηση 
αυτή κάνει ο επιχειρηματικός κό
σμος της χώρας, ο οποίος διά της 
Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων 
(ΚΕΕΕ), εκφράζεττην έντονη απο
γοήτευσή του, χαρακτηρίζοντας 
«άτολμο» και μη ανταποκρινόμενο 
στις απαιτήσεις της συγκυρίας τον 
νέο προϋπολογισμό.

«Εναλλακτικό κρατικό προϋ
πολογισμό, πιο ρεαλιστικό, πιο α
ναπτυξιακό, αλλά καίμε κοινωνικό 
πρόσωπο, μεμικρότερο καιλειτουρ- 
γικότερο κράτος, με μικρότερες 
κρατικές δαπάνες και αποτελεσμα
τικότερες ρυθμιστικές και εξυγια
ντικές κρατικές παρεμβάσεις, ο ο
ποίος, αντί να νομοθετεί, θα ενθαρ- 
ρύνετ πτο ουσταστικά ττς υγιείς επι
χειρηματικές δυνάμεις, περίμεναν 
τα Επιμελητήρτα της χώρας», τονί-

»  Γ. Κασιμάτης, πρόεδρος της Κε
ντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων

ζει χαρακτηρτστικά οπρόεδροςτης 
ΚΕΕΕ, Γ. Κασιμάτης.

Ο επιχειρηματικός κόσμος της 
χώρας, επισημαίνει ο κ. Κασιμά
της, στις συνθήκες οικονομικής 
κρίσης και έλλειψης 
ρευστότητας, θεωρεί 
εντελώς απαράδεκτα 
τρία στοιχεία που χα 
ρακτηρίζουν τη φιλο
σοφία του νέου προϋ
πολογισμού:

Ο Τη συνεχιζόμε
νη και κατά το 2009 
διεύρυνση της φορο
λογικής πίεσης, παρό
λο που θα είναι μία 
χρονιά  κάμψης των 
ρυθμών ανάπτυξης κατ 
γενικότερης όξυνσης 
των προβλημάτων των

»  Γ. Ασημακόπουλος, πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ

επιχετρήσεων.
Ο Την αδυναμία περιορισμού 

των πρωτογενών δαπανών, οτ οποί
ες το 2009 φθάνουν τόσο σε απόλυ
τα μεγέθη όσο κατ ως ποσοστό επί 

του ΑΕΠ, στα ανώτε
ρα επίπεδα των τε
λευταίων ετών.

©Τη συνεχιζόμε
νη μείωση των δημό- 
στων επενδύσεων, 
που είναι μια αξιόπι
στη εναλλακτική λύ
ση για την ανηστάθ- 
μτση της κάμψης της 
οικοδομικής δραστη
ριότητας καττον περι
ορισμό της ανεργίας.

Αντίθετα, από το 
νέο προϋπολογτσμό 
απουσιάζουν και πάλι

τα αναγκαία συγκεκριμένα μέτρα 
που θα κάνουν το φορολογικό σύ
στημα πτο δίκατο και πιο αποτελε
σματικό (τιμαριθμοποίηση της φο- 
ρολογτκής κλίμακας, σύλληψη και 
αυξημένη φορολόγηση της πολυτε
λούς κατανάλωσης κ.α.).

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ > > Τ ον κώδωνα του 
κινδύνου για τις επιπτώσεις που 
μπορεί να έχει η διεθνής χρηματο
πιστωτική κρίση στην πραγματτκή 
οικονομία της χώρας, κρούει και ο 
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Δ. Ασημα
κόπουλος. «Γτα πολλά χρόνια, το
νίζει, με μέτρα και πολιτικές στηρί
ξαμε μία αγορά με ολιγοπωλιακές 
δομές. Η αγορά ολιγοπωλήθηκε, 
χειραγωγήθηκαν οιτιμές, εξαρθρώ
θηκε η παραγωγική βάση στην 
Ελλάδα. Ετσι, φτάσαμε στο σημείο 
το 60% και πλέον των προϊόντων 
στα ράφια των πολυκαταστημάτων 
να είναι εισαγόμενα και υπερκο- 
στολογημένα. Ο Ελληνας δεν τα 
πληρώνει μόνο ακριβότερα από ό,η 
οτ Ευρωπαίοι καταναλωτές, αλλά 
στηρίζει καιτην ανταγωνιστικότητα 
των εκτός Ελλάδας παραγωγικών 
επιχειρήσεων».

Όπως μάλιστα υπογραμμίζει, 
περισσότερες από 130.000 επιχει
ρήσεις αυτοαπασχολούμενων, «έ
χουν κέρδη που κινούνται στα όρια 
της φτώχειας, σύμφωνα με διαπτ- 
στώσειςτης ΕΕ». Μετην αύξηση της 
φορολογίας τους, σε συνθήκες μά
λιστα κρίσης, «πόσες από αυτές θα 
διασωθούν; Κανείς δεν μπορεί υ
πεύθυνα να απαντήσει προς το 
παρόν», απαντά ο ίδιος.

Για χις
τράπεζες

© Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά 
να τεθούν συγκεκρι
μένοι ποσοτικοί 
στόχοι στις τράπεζες 
για τις χορηγήσεις, 
περίοδος χάριτος 
(τουλάχιστον μέχρι 
το τέλος του 2009) 
για την καταβολή 
των τόκων, κ.λπ.
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Ημερίδα του ΕΒΕΑ στις 11 Δεκεμβρίου

Ανταγωνιοτικότητα και οικονομική κρίση
ώς να αποκτήσετε 
ανταγωνιστικό πλε
ονέκτημα σε εποχές 

οικονομικής κρίσης», είναι το λίαν 
επίκαιρο -λόγω της οικονομικής 
συγκυρίας- θέμα ημερίδας του Ε
μπορικού και Βιομηχανικού Επιμε
λητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ), που θα 
πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρί
ου, στις 9.30πμ στο κτίριο του Επι
μελητηρίου (Ακαδημίας 7). Μάλι
στα, το ΕΒΕΑ επισημαίνει ότι για 
την απόκτηση τέτοιων πλεονεκτη
μάτων δεν απαιτούνται αμυντικές 
στρατηγικές, που ωθούν,τις επιχει
ρήσεις στην εσωστρέφεια ή στην 
περικοπή δαπανών (με πιθανή α-

»  Κ. Μίχαλος, πρόεδρος 
του ΕΒΕΑ

πώλεια και θέσεων εργασίας).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ »  Στη συνάντηση θα 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 
παγκόσμιας έρευνας, η οποία επι
σημαίνει τα προβλήματα των επι
χειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα 
και προτείνει λύσεις αντιμετώπι
σης. Όπως επισημαίνεται στη σχε
τική ανακοίνωση, εξειδικευμένα 
στελέχη του ΕΒΕΑ θα αναλύσουν 
τα αποτελέσματα αυτής της έρευ
νας, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον λόγων της ανησυχίας 
για το μέλλον της διεθνούς οικο
νομίας και των επιπτώσεων στις 
επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι
άζει το γεγονός ότι η έρευνα δεν 
προτείνει στρατηγικές λύσεις που 
θα ενισχύσουντην εσωστρέφεια και 
τη συντηρητική προσέγγιση περι
κοπών δαπανών, αλλά στηρίζει ε
νέργειες που βοηθούντις επιχειρή
σεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, μέσα από μια και
νούργια προσέγγιση της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμε
τέχουν στην εκδήλωση θα πρέπει 
να συμπληρώσουν το σχετικό δελ
τίο συμμετοχής κατ να το αποστετ- 
λουν μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου στο 
Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρ- 
τησης του ΕΒΕΑ.


