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Νέα σκληρά μέτρα με τη σφραγίδα της Κομισιόν
Καταλύτης και για τις πολιτικές εξελίξεις το αίτημα της Ε.Ε. για μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% έως το τέλος του 2010
Ήν'ΒΑ χιλη ζηρα

γράμματο* Σταθερότητας και άμεσα
στη σύνοδο του Eurogroup κο ι του
Ecofln στις αρχές της εβδομάδας το αί
τημα για τριετή περίοδο διόρθωσης του
υηερβολιχού ελλείμματος. Η στάση τό
σο τη* Κομ ισ ιόν όσο κα ι της Ευρω
π αϊκ ής Κ εντρική ς Τ ράπεζας ήταν,
σύμφωνα με πληροφορίες, αρνητική
και γι' αυτό ο κ. Παπαθανασίου με σχετυςές δηλώσεις του άρχισε να προε
τοιμάζει το έδαφος.
Οπως σημειώ νουν χοινοτυςοί πα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
ράγοντες. η ελληνιχή περίπτωση έχει
Τράπεζα είχε διατυπώσει χαραχτηριστυιά που δεν τα αγνοού
σε ποτέ η Κομισιόν και εσχάτως τους
σοβαρές ενστάσεις για
δίνουν ιδιαίτερη σημασία τόσο ο διε
θνής Τύπος, όσο και -το σημαντυςάτην απόψαση του Εςοίίη
τερο- οι αγορές:
να εγκρίνει την άρση
1. Η Ελλάδα είναι υπότροπος. Βγή
κε από τη ν επιτήρηση το 2006 και έ
της πρώτης επιτήρησης.
να χρόνο αργότερα παρουσίασε και πά
ελλείμματος κάτω από το 3% του λ ι υπέρβαση του ελλείμματος. Ση μ ει
ΑΕΠ (έως το τέλος του 2011), αλλά θα ώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά
εισ η γ η θ εί στο Συμβούλιο των υπουρ πεζα είχε διατυπώσει σοβαρές ενστά
γών ΟικονομΙα$ τω «27* να απαιτήσει σεις για την απόφαση του Ecofln να ε
από τ η χώρα μας ν α έχ ει επιτύχει τη γ κρίνει την άρση xns πρώτης επιτή 
δημοσιονομυα) προσαρμογή έως το τέ- ρησης. θεωρώντας ότι η δημοσιονο
το υ 2010. Αυτό σ ημ αίνη ότι φέτος μική προσαρμογή που είχε επιτευχθεί
το 2010 θα πρέπει νο ληφθοόν
δεν ήταν διατηρήσιμη.
επιπλέον μέτρα από 520 εχατ. ευρώ (ε 2. Η δημοσιονομική εκτροπή της
άν επιβεβαιωθούν οι ε κ τ ιμ ή σ ε ι του Ελλάδας δεν αποτελεί συνέπεια m s κρί
ΥΠΟ ΙΟ για έλλειμμα 3.7% του ΑΕΠ φέ σης. Εχει υπερβολικό έλλειμμα από το
τος κ α ι 3.2% τον επόμενο χρόνο) έως 2007.
1.3 δ ιο. ευρώ εάν επιβεβαιω θεί η Κο
3. Η Ελλάδα έχ ει υψηλό δημόσιο
μ ισ ιό ν που προβλέπει έλλειμμα 3.7% χρέος κ α ι υψηλό έλλειμμα του ισοζυ
του Α Ε Π φέτος κα ι 4.2% το 2010.0 υ γίου τρεχουσών συναλλαγών.
πουργός Ο ικονομίας Γ. Π απαθανασί
4. Η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύ
ου ε ίχ ε θέσει έμμεσα διά του προ- τερη διεύρυνση των spreads των ο

Σε καταλύτη για την οικονομική π ολι
τική αλλά ενδεχομένου κα ι για tis πο
λ ιτικ ές εξελίξει* α ν α δ εικ νύ π α ι γιο
μια αικόμη φορά η Ευρωπαϊκή ΕπίI
πη. Σύμφωνα με πληροφ ορώ , η
Κομισιόν δεν προτιθεται να δώση στην
Ελλάδα τρία χρόνια για τη μείωση του

Γ

Μ ετ’ εμποδίων
το επιχειρείν
Η ευκολία ίο υ επιχειρείν βήμα-βήμα
Εκβε ση «Poing Business* ιης Παγκόσμιος Τράπεζας
καιόιοξη ιη ς Ελλόδος
(Κ ΟυνύλΟ131XMpûW
2008 ΜΕΙΟβ.

2009
Ευκολία ιου επιχειρείν
Εναρξη επιχειρήσεων
όιοχιίίριση αδειών κατασκευής
Απασχόληση εργοζομένων
Εγγραφή περιουσίας
πρόσβαση σε δονεισμό
Προστασία επενδυτών
Πληρωμή φόρων
Συναλλαγές εκτός συνόρων
Εητβολή συμβολαίων
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Βελτιωμένη κατά δέκα θέσεις είναι η κατάταξη της Ελλά
δας στην έκθεση Doing Business m s Παγκόσμιας Τράπεζας
για το 2009. η οποία συγκρίνει την ευκολία του επιχειρείν
σε 181 οικονομίες παγκόσμιός. Η χώρα μας έχει ανέλθει
στην 96η θέση, σε σχέση με την 106η που κατείχε το πε
ρασμένο έτος. Η μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρείται στην
ευκολία πληρωμής των φόρων, την έναρξη επιχειρήσεων
και τη ν απασχόληση εργαζομένων. Παρά τη βελτίωση, ω
στόσο. η 96η θέση έχει πολύ μεγάλη απόσταση από την
27η Οέοη που κατέχουν κατά μέσο όρο οι ανεπτυγμένες
χώρες-ρέλη του ΟΟΣΑ. Είναι χαραχτηρισηκο ότι πλην της
Κροατίας κ αι m s Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, όλες οι ευρωπαϊ
κές και βαλκανικές χώρες διαθέτουν καλύτερο περιβάλ
λον για τις επυιειρήσεις από την Ελλάδα.
Ενώ δ ε ο μεγαλύτερος μεταρρυθμιστής για το 2009 ε ί
ναι το Αζερμπαϊτζάν, που μέσα σ ' ένα έτος σκαρφάλωσε
στην 33η από την 97η θέση, οι χώρες σ τις οποίες είναι
ευκολότερο να επιχει
ρεί κανείς παραμένουν
ο ι ίδ ιες με πέρυσι:
Πλην ιη ς Κροατίας
Πρώτη είναι η Σιγκα
πούρη. δεύτερη η Νέα
ι(_, της ΒοσνίαςΖηλανδία, ενώ την πε
Ερζεγοβίνης, όλες
ντάδα συμπληρώνουν
οι ΗΠΑ. το Χονγκ Κονοι ευρωπαϊκές
γκ και η Δανία.
χώρες διαθέτουν
Η μεγαλύτερη βελ
τίωση
της Ελλάδας ση
καλύτερο
μειώ θηκε στην πλη
επιχειρηματικό
ρωμή των φόρων, όπου
η καταταξή της ανήλ
περιβάλλον από
θε 32 θέσεις. Αυτό συ
την Ελλάδα.
νέβη χάρη στη μείωση
των ωρών που δαπανά
κάθε εταιρεία για πληρωμή φόρων (224 σε σχέση με 264
το 2008) και του αριθμού των πληρωμών που πραγματο
ποιεί ετησίω ς (10 σε σχέση με 21).
Η ελληνική κατάταξη βελτιώθηκε 17 θέσεις ως npos m v
έναρξη νέων επυιειρησεων. Η βελτίωση αποδίδεται στη
μείωση των ημερών που απαιτούνται για την έναρξη (σε
19 από Ϊ8) και στη μείωση του κόστους που απαιτούν οι
σχετικές διαδικασίες, από 19.4% του μέσου κατά κεφαλήν
ι ’ ’ χού εισοδήματος το 2008 στο 10.2% εφέτος. Πολύ μεV —ύτερη ήταν η μείωση του ελάχιστου κεφαλαίου που α
παιτείται για m v έναρξη, καθώς υποχώρησε στο 19,6% σε
σχέση με 104,2% το 2008. Δέκα θέσεις υψηλότερα βρέθηκε
η χώρα ως npos την απασχόληση εργαζομένων, ένα δεί
κτη που μετρά την ευελιξία στην αγορά εργασίας, χωρίς
πάντως ν α αγνοεί τους κανόνες του Δ ιεθνούς Γραψείου
Epyaoios. Παρά τη σημαντική της βελτίωση κατά έντε
κα θέσεις, τέλος, η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται πο
λύ στην προστασία των επενδυτών, όπου κατατάσσεται
150η σε σύνολο 181 χωρών, καθώς χω λαίνέΐ 0TTW 10ÓT1μη ενημέρωση των επενδυτών με βάση tis αρχές της ε
ταιρικής διακυβέρνησης.
Σε κ ά θ ΐ περίπτωση, η μετριοπαθής βελτίωση στην κα
τάταξη της χώρας αποδίδεται στην παρακολούθηση, εδώ
και ενάμισι έτος, των διεθνών δευαών ανταγωνιστικότητας
από το υπουργείο Ανάπτυξης. Οπως υποδεικνύει η βελ
τιωμένη θέση m s ελληνικής οικονομίας, η προσπάθεια που
έγινε για τη βελτίωση κάποιων από τα κριτήρια που κ α
θορίζουν τις επιδόσεις της Ελλάδας έχει ήδη φέρει απο
τελέσματα.

μολόγων απ* οποιοδήποτε άλλο κράtos-μέλος in s ONE. με αποτέλεσμα να
καταγράφεται οτα διεθνή μέσα ενη 
μέρωσης ω$ ο αδύναμος Kplxos in s Ζώ
νη s του Ευρώ. Κ ι αυτή είναι μια πραγ
ματικότητα την οποία δεν μπορούν να
αγνοήσουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σ την απόφασή tous για την Ελλά
δα. όσο κ ι αν δεν πρόκειται ποτέ να το
ομολογήσουν.
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Χρονοδιάγραμμα

Προβλέψεις για την ελληνική οικονομία
2009

ΕυρΜπηΐκλ
εηιτροηά
ΑΕΠ (%)

* « » « ο (%)
Ελλειμμα (% ΑΕΠ,
Χρέος(% ΑΕΠ)
Ελλειμμα ισοζυγίου
τρεχ. συναλλαγών

2009

2010

2009

0.2
9.0
3.7
96.2

0.7
9.4

1.1
8.0
3.7
963

4.2
98.4

Τη. Οικοτομίος
Αππισιάδοζο myope
2010
2009
2010
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1.6
8.0
3.2
96.1

0.5
8.1
3.7
97.2

1.3
8.2
3.2
97.6

12.8
13.4
13.0
13.2
13.1
12.5
Η απόρριψ η του α π ό μ α χο ι για τριε(% ΑΕΠ)
τή περίοδο προσαρμογή5 συνισ τά α 
πόρριψ η του προγράμματος Σταθε
ρότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες. οι υπη
ρεσίες in s Κομισ ιόν στην αξιολόγηση
του προγράμματος που έχει ήδη ολο
κληρω θεί διαπιστώνουν ότι υπάρχει
πολύ μεγόλθ5 Kivöuvos να μην επι
τευχθούν ο ι στόχοι του γιατί:
1. Βασίζεται σε ένα αισιόδοξο σε
νάριο γ ια τον ρυθμό α ν ά π τυ ξή (1.1%
αντί 0.2% που προβλέπει η Κομισιόν).
2. Προβλέπει υψηλό ρυθμό αύξησης .
των εσόδων κα ι συγκρότηση των δα- ιιανών,. που είναι πολύ πιθανό να μην
Ο Γ. Παπαθανασίου είχε θέσει έμμεσο διά ίου προγράμματος Σταθερότητας
επιτευχθούν, όπως έχει δείξει η ελλη κοι άμεσο στο Eurogioup και το Ecofin το αίτημα για τριετή περίοδο διόρθωσης
ιου ελλείμματος.
ν ικ ή δημοσιονομική ιστορία.

Μ έτρα
Η ε π ί της ουσίας απόρριψη του προ
γράμματος Σταθερότητας κα ι η απαί
τηση γ ια επίσπευση της προσαρμογή*
υποχρεώ νει την κυβέρνηση ν α λάβει
πρόσθετα μέτρα αύξησης των φορο
λογικών εσόδων και περικοπής των δα

πανών γεγονός που ενδεχομένως ε
πηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις. Υπάρ
χουν δύο ενδεχόμενα:
Πρώτο, το ΕεοΑη ν α ζητήσει μεγα
λύτερη μείωση του ελλείμματος φέτος,
οπότε τα μέτρα θα ανακοινωθούν
τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Δ εύτερο και πιο πιθανό, το ΕεοΟη
να ζη τή σει από τη ν κυβέρνηση τα ε
φαρμόσει κατά γράμμα όσα εξήγγειλε
φέτος και να πάρει πρόσθετα μέτρα για
το 2010. Σ ε αυτή την περίπτωση θα α 
νακοινωθούν τον Οκτώβριο, μαζί με το
προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Καθοριστικό γιο τις πολιτι
κές εξελίξεις ενδεχομένως
νο οηοδειχθεί και το χρονο
διάγραμμα των διαδικασιών
της επιτήρησης. Σύμφωνο
(Γ^
με το χρονοδιάγραμμα που
έχει αποφοσισιεί: Στις 18
Φεβρουάριου η Κομισιόν θα
επιβεβαιώσει την υπέρβαση
του ορίου του 3% γιο το έλ 
λειμμα οπό την Ελλάδο και
θο εισηγηθεί στο Ecofin να
κινήσει τη διοδικασία της ε
πιτήρησης (άρθρο 104 ηορ.
3 της Συνθήκης του Μάαcnpixt). Σιις ΙΟ Μαρτίου ιο
Συμβούλιο των υπουργών
Οικονομίας θα λάβει ιη σχε
τική οηόφαση και η ελληνι
κή οικονομία θα τεθεί σε
κοθεστώς επιτήρησης Στη
συνέχειο. στις 24 Μαρτίου,
η Κομισιόν θα εισηγηθεί στο
Ecofm νο ζητήσει από την
Ελλάδα τη μείωση του ελ
λείμματος έω ς το τέλος του
2010 (άρθρο 104 ηορ. 7 της
Συνθήκης). Στις 4 Απριλίου
το άτυπο Ecofin της Πράγας
θα εγκρίνει τη γνωμοδότηση
της Επιτροπής κοι θα ζητή
σει από την Ελλάδο να λάβει
μέτρα και να υποβάλει έκ 
θεση προόδου δύο φορές
τον χρόνο.
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Αναζωπύρωση σεναρίων
για συγχωνεύσεις
στις εγχώριες τράπεζες

Υπέγραψαν ΧαλυβουργικήΔΕΗ συμφωνητικό μετόχων
ΔΕΝ και Χαλυβουργυαί υπέγραψαν
xOcs το συμφωνητικό μετόχων για
τη σύσταση της εταιρεία« πουθα αναλόβει την υλοποίηση δύο μονά
δων συνδυασμένου κύκλου συνο
λική« ισχύο» 880 MW στην Ελευ
σίνα Οπως αναχοίνωσε η ΔΕΗ.
Στην ετοιρεία Ιδια θα κατέχει το 49% του μετο
ηουθοηνολά- χικού κεφαλαίου τη» υπό σύσταβει την υλοηοί- ση κοινή« ανώνυμη« εταιρεία« και
non 2 μονάδων η Χαλυβουργυαί το 51%. Το αρχισυνδυασμένου κό μετοχικό κεφάλαιο θαανέρχεχύκλου. η ΔΕΗ ται στα 10.000.000 ευρώ, εκ των οκοιέχει 49%.
ποιων τα 4.900.000 θα καταβλη
θούν από τη ΔΕΗ.
Το Συμφωνητυςό Μετόχων και το Σχέδιο Κατα
στατικού θα υποβληθούν για έγκριση στην Επιτρο
πή Ανταγωνισμού. Οι συγκεκριμένε« επενδύσει« ε
ντάσσονται στο πλαίσιο μνημονίου συνεργοσία» που
είχαν υπογράψει πριν οπό ένα χρόνο οι δύο εταιρεί
ες. Το μνημόνιο προβλέπει επίσης τη μετατροπή γτα
καύση φυσικούαερίουδύο υφιστάμενων μονάδωνms
Χαλυβουργιχής συνολική« ισχύος 100MVAγια τη χρή
ση του« ω« μονάδων αιχμή« το καλοκαίρι.

Η δήλωση του κ. Παπαθανασίου ότι «συνενώσεις
<^α ήταν επωφελείς» ανοίγει τον δρόμο για διεργασίες
Του ΓΙΑΝΝΗ

Νέο κύκλο συζητήσεων · διεργα
σιών. γιο τη δημιουργία μεγαλύ
τερων τραπεζών μέσω συγχω
νεύσεων. σηματοδοτεί η δήλωση
του υπουργούΟικονομία« και Οι
κονομικών κ. Γ. Παπαθανασίου 6τι «συγχώνευσες τραπεζών θα ή
ταν επωφέλή« σε μια μικρή αγο
ρά 6πω$ αυτή τη« Ελλάδαs».
Ολε$ οι πληροφορίες ουγχλίνουν ότι η δήλωση του κ. Παπα
θανασίουδεν αποτελεί ηροάγγελο
pias μεγάλη« κίνηση« που βρί
σκεται στα σκαριά αλλά περισ
σότερο διαπίστωση που βασίζε
ται σε κοινή λογική: η διάρκεια
και η ένταση τη« κρίση« θα οΑ ίΐσου ν κάnoirs τράπεζε« -α
δύναμους κρίκου« του συστήματο*-εκτά« αγορά«.
Στέλεχο« μεγάλη« τράπεζα«, μι
λώντas στην «Κ*. σημειώνει άτι
αυτή τη φορά το ζήτηματων συγ
χωνεύσεων τίθεται σε νέα βάση:
ενώ μέχρι τώρα τα όποια εγχει
ρήματα είχαν οδηγό τη δύναμη
και τη φιλοδοξία, τώρα την προ
οπτική συγχωνεύσεων υπαγο
ρεύει ο φόβο« τη« κρίσης και η
αδυναμία ορισμένων τραπεζών,
να αντιμετωπίσουν το νέο περι
βάλλον.
Υπό την πίεση τι«xpicms. όλε«
« τράπεζε« αντιμετωπίζουν προ
βλήματα. διαφορετικής ένταση«
και ασφαλώς από διαφορετική θέ
ση ισχύο«. Τράπεζε« με μεγάλη
παρουσία σε αγορέ« του εζωτεριχού. υπό το φάσμα μια« βίαιη«
προσγείωση« των οικονομιών
τη« περιοχής ms Νοτιοανατολι
κή« Ευρώπη«, εξετάζουν τι« δυνατότητε« συγχωνεύσεων ώστε
να ενδυναμώσουν τα μεγέθη
του« στην Ελλάδα. Αλλε« που τα
προηγούμενα χρόνια εντυπώ
σιασαν παρουσιάζονται πολύ υ
ψηλού« ρυθμού« αύξηση« χορη
γήσεων. σήμερα βρίσκονται σε
δυσάρεστη θέση λόγω τη« έλ
λειψη« ρευστότητα« και τη« με-

γάλη« αύξηση« των δανείων σε
καθυστέρηση, και αναζητούν
μια φυγή προ« τα εμπρό« μέσω
συγχώνευση«. Αλλέ« τράπεζε«
που το προηγούμενα χρόνια λει
τουργούσαν στον αυτόματο απολαμβάνοντα« τη διανομή των
«εύκολων» κερδών που έφερνε η
γρήγορη ανάπτυξη του κλάδου,
τώρα βλέπουν τα έσοδα να συρ
ρικνώνονται. τα έξοδα να είναι ε·
κτό« ελέγχου και συνειδητοποι
ούν ότι δεν μπορούν να μακροημερεύσουν.
Πόσο εύκολο όμως είναι να
συγχωνευτούν δύο μεγάλε« τρά
πεζε« στην Ελλάδα; Ποια τα θε
τικά σημεία και ποιε« οι δυοκο-

Λιγόχερες τράπεζες,
καλύτερος έλεγχος
από την κυβέρνηση.
λΐε« για την υλοποίηση ενός τέ
τοιου εγχειρήματος; Επιτελικά
στελέχη τραπεζών, μιλώντα«
στην «Κ». υπογραμμίζουν ότι η
δημιουργία λιγότερων και μεγα
λύτερων τραπεζών θα ισχυρο
ποιούσε τοχρηματοπιστωτικόσύ
στημαms χώρας κάνοντας το πε
ρισσότερο ανθεκτικό στα δύσχολα. Δύο ισχυροί πόλοι θα ε
ξασφάλιζαν τη σταθερότητα, κα
θώς θα απορροφούσαν tis αδύ
ναμε« τράπεζε«. οι οποίε« ανα
μένεται να εξασθενήσουν πε
ρισσότεροτο επόμενοδιάστημα,
δεδομένου του μεγέθους ins κρί
ση«. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα
εξασφάλιζε έναν καλύτερο και αποτελεσματυέότερο έλεγχο - συ
ντονισμό του τηστωτυτού συ
στήματος. Αναφέρουν χαρακτηριοτυιά τον χρόνο πουχάθηκε σε
διαβουλεύσε« και διαπραγματεύσει« για τη μορφή και του«ό
ρου« του σχεδίου για την ενί
σχυση τη«ρευστότητα«. «Ενώοι
συνθήχε« απαιτούσαν άμεση

δράση, χάθηκαν πολλές εβδομά
δες σε συζητήσεις με τα επιτελεία
των τραπεζών. Αν είχαμε 2 - 3με
γάλα σχήματα, τότε όλα Οαγίνο
νταν ταχύτερα, ενώ με μεγαλύ
τερη ταχύτητα θα πραγματοποι
ούνταν η διοχέτευση των κεφα
λαίων του σχεδίου στήριξη«στην
ουτονομία». υπογραμμίζουν
Εξαιρετικά ευνοϊκέ«ουνέπειεί
θα είχε μια συγχώνευση μεγάλων
τραπεζών σε ό. τι αφορά τι« ε
πενδύσει« του«στο εξωτερικό, θα
μπορούσε να υλοποιηθεί γρήγο
ρα ένα πρόγραμμα εξορθολογισμού, με συγχώνευση καταστη
μάτων. μείωση προσωπικού α
ποδίδοντας μεγάλε« οικονομΙε«
κλίμακας στου« μετόχου« και
θωρακίζοντας us τράπεζε«στην

Η τελική
τιμή
μετοχών

Από την άλλη πλευρά, ανα
γνωρίζουν ότι παραμένουν σημαντικά προβλήματα και εμπόδια Τόθέμα
για την συνένωση των δυνάμεων νες που παρουοΙοζον επί χρόνιο υψηλούς ρυθμούς χορηγήσεων, τώρα
δύο μεγάλων τραπεζών. Στην βρίσκονται σε βυσόρεστη θέση λόγωέλλειψης ρευστότατος.
Ελλάδα, υπό την ιιίεση μάλιστα
των οικονομικών δυσκολιών που
Επαφές Προβόπουλου με ομολόγους του
δημιουργεί η κρίση. Οα ήταν α
δύνατο να υλοποιηθούν συνέργειεί με το κλείσιμο κατάστημάετην Αθήναβρέθηκε χθες επι ριοχόζ. Είναι χαρακτηριστικό
των και τη μείωση του προσω
τελείο της κεντρικής τράπεζας ότι χθες στελέχη τωνπέντε
πικού. Δίχως την αντιμετώπιση
της ΒουλγορΙος πραγματοποι μεγάλων ελληνικών τραπεζών
των θεμάτων αυτών, μία μεγάλου
ώντας επίσκεψη εργασίας
που δραστηριοποιούνται στη
μεγέθους συγχώνευση δεν Οαδη
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
γειτονική χώρο (Εθνική.
μιουργούσε τι« συνέργειε« εκεί0 διοικητής της Τροηέζης της Eurobank, Alpha. Πειροιώς
ves χαι δεν θα απαντούσε στα θέ
και Εμπορική) παρουσίασαν
Ελλάδος, κ. Γ.Προβόηουλος.
ματα περιορισμού του κόστους με
συναντήθηκε με τον Βούλγα στο εππελείο της κεντρικής
τρόπο που να δημιουργείται αξία
ροομόλογόίου και συζήτησαν τράηεζος της Βουλγαρίας τις
για tous μετόχου«. Εμπόδιο γιαns
γιο τη διεθνή κρίση κοι τηστο- εκτιμήσεις τους για την κρί
συγχωνεύσεις θεωρείται και η με
θερότπτα τουχρηματοπιστωτι ση και τα σχέδιά τους γιο τη
γάλη πτώση ans κεφαλοιοιιοιήκού συστήματος.
σει« των τραπεζών. Αν χαι όλε«
Πρόκεπαι για προγραμματι
Σύμψωνο με τον προγραμμα
οι τραπεζικέ« μέτοχέ« καταγρά
σμένες εηοψές μετοξυ των
τισμότης ττΕ. ανάλογες συ
φουν πολύ μεγάλε« απώλειε«. ω
κεντρικών τραπεζών με βασι ναντήσεις θα πραγματοποιη
στόσο υπάρχουν διαφορές στην
κό αντικείμενο τηνανταλλαγή θούν στο τέλος Φεβρουάριου
ένταση ms πτώση«, διαφορές που
τεχνογνωσίος αλλά και τον κο- με επιτελείο της κεντρικής
δυσκολεύουν την προσέγγιση
λίιτερο συντονισμόσε θέμοτο τράηεζος της Ρουμανίος. ενώ
δυοτραπεζών. Σοβαρόζήτημα θε
εηοητείος. δεδομένου ότι ο< θα ακολουθήσει επίσκεψη εωρείται και ο τρόπο« αντιμετώ
ελληνικές τράπεζες έχουν
ηπελείου της κεντρικής τρόπιση« του ζητήματος του κρατι
πραγματοποιήσει μεγάλες ε
ηεζος της Σερβίος στο τέλος
κού πακέτου στήριξη«.
πενδύσεις στις χώρες της πε
Μαρτίου.
jpapadopannisetattiimerinLgr

ιρόπος κλεισίμα
τος τωνμετοχών
στη Μεγάλη κε
φαλαιοποίηση.
Αναλυτικότεραπ
τελική τιμήτων
μετοχώνυπολο
γίζεται: ότανσυ
ντρέχουνλόγοι
που οδηγούν στο
ητιμή κλεισίμα
τος με το30%
των πράξεων:
0)1 ' .
δεν θα:
τοιμε τονολγόριθμο μεγιστο
ποίησης
τουόγκου κοι β)
θο υπολογίζεται
ητιμή κλεισίμα
τος που έχει
προκόψει από το
μέσοόρο συναλ
λαγώντου30%
τωνπράξεων.

Μετοχές: φρένο στην
περιθωριοποίηση
Ο
Μεστόχονο απστρέψει την περιθω
ριοποίησητωνμποχών, λόγωτηςχα
μηλή» συναλλακτυα» δραστηριό- !
τητας, ηδιοίχησητουX. Α. -μετάτην |
κατάργηση τουκριτηρίουεμπορευσιμοτητα«· αποφάσισε χθε« να αλ
λάξει και το κριτήριο ένταξη»στην
κατηγορίαχαμηλή«διοσπορά«. που
αφοράκάθεμετοχήπουυποχωρεί κά
τωαπότα 30λεπτότουευρώ, μεσυ
νέπειαναδιαπραγματεύεται μόλι« 1
ώραστη διάρκεια τωνσυναλλαγών.
Πιο συγχεχριμένα. το δ. σ του X. Λ.
αποφάσισεόη η μεταφοράθαπραγ
ματοποιείται ότανη μέση τιμώκλει
σίματος τη« μετοχή« σε 3 συνεχό
μενε« συνεδριάσει« διαμορφωθεί
χάτωτουορίουτων0^0ευρώ. Ηπρο
θεσμία των 3συνεδριάσεων θα αρ
χίζει από τηνπρώτησυνεδρίαση, κα
τά τηνοποία ητιμή κλεισίματος τη«
μετοχή« θα είναι μικρότερη των
0,30ευρώ. Το κριτήριογια την επανένταξη των μετοχώνδεν μεταβάλ
λεται. αλλά διευκρινίζεται όη η ε
πανένταξη θα διενεργείται κατά
την πρώτησυνεδρίαση κατάτην ο
ποία η ημη κλεισίματος θα είναι μεί γάλύτερη από 0.40ευρώ.

Εμμένει σε λειτουργικό διαχωρισμό του OTE η ΕΕΤ&Τ
Του*. ΜΑΝΑΡΑΒΕΛΗ
Η θητεία ms παρούσα«Εθνική«
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ TIMON
EnnponÄs Τηλεπικοινωνιών& Τα
θολές κατά τη« κυβέρνηση« -και χυδρομείων (εετ&τ) ολοκληρώ- Ποσοστιαία μεταβολή δεικτών τιμών για βασικά
άδυτό κατά των τριών τελευταί ντχαι στο ιίλοϊ Ιουλίου Ωσιοοο. κα, αναλωτικά αγαθό (Δεκ. 2006 · Δεκ. 2008)
ων υπουργών Μεταφορών & Επι
κοινωνιών- εξαπέλυσε χθες ο
πρόεδρο« ms ΕΕΤ&Τ κ. Ν. Αλτ
ξανδρίδης Ο πρόεδρο« τη« ρυθ
μιστική« αρχή« των τηλεπικοι
νωνιών κατηγόρησε την πολιτεία
όη λειτουργεί «αργόσυρτο»και με
υποσχέσευ που δεντηρεί. 0 fcios

πό την απόκριση στα αιτήματα
τη«ΕΕΓ&Τ. ενώ πρόσθεσε ότι δεν
είναι σίγουρο«, υπό ουτέ« us
συνθήκες, αν θα ήθελε μια ανονέωση τη« θητεία« του.
Α δ ε ν είμαι σίγουρος ότι αξίζει
κΓηαλεϋωσε ένα περιβάλλον που
δεν λειτουργεί κοι είναι αργό
συρτο». είπε ο κ. Αλεξανδρίδη«.
Βπέχρτνεμάλιστατου«υπουργού«
Μεταφορών & Επικοινωνιών, οι
οποίοι ενώ αρχικά συμφωνούν με
us προτόσει« τη* ΕΕΤ&Τ σχετι
κά με τη λειτουργία τη« αγορά«,
«γιο τέλο« έρχονται και παρέρ
χονται χωρί* να τη« δώσουν τα
κατάλληλα εργαλεία στη ρυθμι
στική αρχή.

κονομυςά πακέτα), ο κ. Αλεξαν
δρίδη« είπε ότι σαν Αρχή (η
ΕΕΤ&Τ) δεν σχολιάζει »us δολώ
σει« των στελεχών των εταιρει
ών». Πρόσθεσε. ωστόσο, ότι oOTE
θα πρέπει να εξετάσει γιατί δεν
δίνονται τα στοιχεία πουζητάκα
τά καιρούς η ΕΕΤ&Τ. Για τα οι
κονομικό πακέτα, ο κ. Αλεξαν
δρίδη« άφησε να εννοηθεί ότι η
ρυθμιστική αρχή δεν θα επιτρέ
ψει στον 0TE νο βγάλει ίο συν
δυαστικό πακέτο του (double
play), τουλάχιστον σπ$ χρεώ
σει« που το έχει ζητήσει ο οργα
νισμό«. Οίδκ» έκανε λόγοόη. βά
σει θεσμικού πλαισίου, ένα« νεοεκκρχόμενο« στην αγορά μπο
ρεί να πουλά ακόμη και σε μη
δενικέ« τιμέ«. αλλά αυτό δεν ι
σχύει για το εχόστοτε πρώην μο
νοπώλιο. Τέλο«. σης νέε«δράσε«
για το 2009. ο πρόεδρο« τη»
ΕΕΤ&Τ είπε ότι για πρώτη φορά
Φέιοί Οαεφαρμοστεί ο λογιστικό«
διαχωρισμό«στ« εταιρείες κινη
τής τηλεφωνία«, οι οποίε«μετά α
πό αυτό θα πρέπει να χρεώνουν
με βάση το κόστο«. όηω« ισχύει
για τον OTE.
vrnandrauetoefcalhimerini.gr

«Πράσινο» για διαχείριση
σταθμού κρουαζιέρων
I

I
!
I

j
j
;
I

I

Τοαηρόοινοφως· αναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον
Οφορότην κατοχύρωσηms προσφορά»γιαμακροχρόνια :
διαχείριση του επιβατικούσταθμού κρουαζιέρων καθώ« :
και των αποβάθρων κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι ms
Μασσαλίαςστη Γαλλία, σε κοινοπραξία στηνοποίασυμ
μετέχουν οι εταιρείες Louis pic. Costa Croiœre (θυγα- j
τρική εταιρεία τη« Carnival Corporation, ms μεγαλ' \
irons εταιρεία« κρουαζιέρων στον κόσμο) και Μ. J
Crociere Η σχετική συμφωνία θα έχει ισχύ 2S χρόνια. I
Η κοινοπραξία έχει ανακοινώσει ότι θα επενδύσει ποοό τη« τάξη« των 8 εκατ. ευρώ και η Αυτόνομη Λιμέ- I
νική Αρχή ms Μασσαλία« 4 εκατ. ευρώ επιπρόσθετα |
για επέκταση του λιμένα npos τα βόρεια και την πε
ραιτέρωανάπτυξηins προκυμαία«με γνώμονατηναύ‘ non ms χωρητικότητας θα καταοκτυοοτεί tnlons νέ
ος χώρο« στάθμευση«, ενώ οι χώροι υποδοχή« του επιβαηχσύ σταθμού θα ιύχουν ανακαίνιση«.
Η Louis pic. κυπριακών συμφερόντων, δραστηριο
ποιείται στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού (κρου
αζιέρες) μέσωms Louis Cruise Lines και στοντομέατων
ξενοδοχείων, μέσωms θυγατpuais Louis Hotels Public
Company Ltd. (21 ξενοδοχεία).

Υψηλό πρόστιμο ύψους 29,952 εκατ. ευρώ επεβλήθη στη Nestle Ελλάς
από την ελληνική Επιτροπή
(^Βταγωνισμού σε μεμονωμένη
εταιρεία, καλείται να πληρώσει η
Nestle Ελλά«, καθώ« κρίθηκε ότι
προέβη σε πολλαπλέ« αντιανταγωνκπιχέ* συμπεριφορές και μά
λισταεπί σειράν ετών, απότο 2002
έω> και το 2006. στην αγορά
στιγμιαίου καφέ. Το πρόστιμο
που επέβαλε η Επιτροπή Αντα
γωνισμού και μάλιστα με ομόφω
νη απόφοσή τη« ύστερα από φα
νερή ψηφοφορία ανέρχεται συ
νολικά σε 29.951.665 ευρώ, κάιι
λιγότερο δηλαδή από τα 30,06 εκατ. ευρώ που επέβαλε τον περοσμένο Νοέμβριοη ανεξάρτητη
αρχή στην εταιρεία εμπορία« πε
τρελαιοειδών BP Hellas.
Σύμφωνα με το σκεπτικά τη»α
πόφαση« η Nestle Ελλά« κατα
χραστή» τη δεσπόζουσα θέσηms

στην αγορά του στιγμιαίου καφέ
(κατέχει μερίδιο 84%) σι« συναλλαγέι τη«με του«διανομείς, με
τα σούπερ μάρκετ. καθώ* και με
τακαταστήματα μαζική« εστίαση»
Κατ' αρχά». η εταιρεία παραμπό^
διζε ή και απαγόρευε στα σούπερ
μάρκετ να κάνουν παράλληλε»η»
σαγωγέ« και να διενεργούν πα
ράλληλε« προωθητικέ« ενέργειε«
με άλλο ανταγωνιστικό προίόνχά
και του«παρείχε εχπτώσεις σε πε
ρίπτωση που πετύχαιναν ουγχεκριμένου« στόχου« ηωλήσεων. Η
αρχή έκρινε όη στην περίπτωση
αυτή τα σούπερ μάρκετ δεν είχαν
στην ουσία καμιά διαπραγματευ
τική ισχύ- Για τκ παραβάσεις αυτέ* ιο πρόστιμα ανέρχεται συνο
λικά σε 29.786.764ευρώ, ενώ η ε
ταιρεία απειλείται με χρηματική
ποινή 5.000 ευρώγια κάθε ημέρα
μη συμμόρφωσης
Δεύτερον, η αρχήδιαπίστωσε ό-

Ομόφωνα
η En. Ανιαγωνιαμού
έκρινε ότι η εταιρεία
καταχράστηκε
τη δεσπόζουσα θέση
κυρίως στην αγορά
του στιγμιαίου καφέ.
« η Neslle επίβαλε θειε επιχειρήση« μαζυςή« εστίαση» ρητού«
όρου«αποκλειστικέ» προμήθεια«
και ομαδικών ηωλήσεων (δηλαδή
δεν του«επέτρεπε να προμηθεύ
ονται χαφέ απόάλλα εταιρείες) μέ
σω πάλι τη«παροχή« εκπτώσεων
πίστεω«, πράξη« που αηοσκοηούσανστηδημιουργία πιστή«πε
λατειακή» σχέση« μεταξύ τη» εν
λόγωεταιρεία« και των καταστη-

μάτων. Παψν παράβαση αυτή η
ΕπιτροπήΑνταγωνισμού επέβαλε
πρόστιμο ΐφ.901 ευρώ και χρη
ματική ποινή 5.000ευρώ για κά
θε ημέρα uqουμμόρφωοης
Τρίτον, δχιπιοιώθηκε ότι η ε
ταιρεία στίθοχέοει« ins με ιου$
διανομεί« ψ επέβαλε την υηοκρύπτουοαυποχρέωση μη αντα
γωνισμού, a^ioioixn ins λεγά
μενη« αγγ*κήΐ ρήτρα«. Αιπό
°?ην πράξή σημαίνει ότι ο απο
δοτικό« τ,ρομηΟευιή«. οτην
προκειμένηηι-ρίπτωοη η Nestle,
όχι ι»ό»οαιφγπρευε ΐ»ον διάνο·
>*>να προ^οεαιίΐ cmniwJtoκα
1* οπό«λί,οιρείο. οΧλ»«>νπποχρέωνε. be περίπτωση που
τον προσέγγιζε aνταγωνίστρια ε
’ οιοείο. νααιιαεαλάφει ίο ΛνομΠ
xns. Στην πεμίπεωοπανιή η EmεροπήΑνεανωνκπίοάδενεπίβαλε
ΠmW.
»HA ihnvAnilvn τη

τρα και να την απαλείψη από us
συμφωνίες με του« διανομεί«.
Τέλο«. η Επιτροπή Ανταγωνι
σμούεπέβαλε στην εταιρεία πρό
στιμο 15.000ευρώγτατη μη γνω
στοποίηση των συμφωνιών συ
νεργασία« που ουνάψθηκαν μετά
τι« 2 Αυγούστου 2005 με τι« αλυσίδε«σούπερμάρκετ. του«διανο
μείς και τα καταστήματα μαζικής
έστιασα«. Η διοίκηση τη« Nestle,
στην οποία εηιδόθηχε χθε« το α
πόγευμαη απόφασητη«Επιτροπής
Ανταγωνισμού, επιφυλάχθηκε να
ηροβεί οε οηοιοδήπστε σχόλιο
και σήμερα αναμένεται να εκδώσει σχετική ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται ότι η αυιεηάγγελτη έρευνα πουξεκίνησε η Επι
τροπή Ανταγωνισμού για την α
γορά στιγμιαίου καφέ είχε ω« α
φετηρία tu καταγγελίε« από το
2002τουεμπόρου κοφέ Γ. Δρίτοα.

Μερίδιο 17,4% η ΓΠ
οτην ελληνική αγορά
Λύ{η«η 17.3*οημεΐωοον ιο 2008 οε οχέοη με εο 20θίοι πωλήσει« παγχοσμίω« τη« Japan Tobacco
International (ΤΠ). αγγίζοντας τα452.3δισεκατομμύρια
τσιγάρα. Σε αξία, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτε
λέσματα ins εταιρεία« για τη χρήση του 2008, οι κα·
ύαρί$ πωλήσει« τη« ονήλθαν σε 10.6δισεκατομμύρια
δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 32.7%σε σχέση με τη
χρήση του 2007.
Οσον αφορά την ελληνηκή αγορά, το 2008 έκλεισε
με την JT1 να κατέχει τη δεύτερη θέση στη συνολι
κή αγορά τυποποιημένων και στριφτών τσιγάρων με
μερίδιο 17.4%τον Δεκέμβριο του 2008, αυξημένο κα
τά 1.1%σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2007.
Η Japan Tobacco International (JT1) δραστηριο
ποιείται στην Ελλάδα οπό το 1999 και δημιουργήθηκε μετάτην εξαγορά τωνεκτός ΗΠΑ επιχειρήσεων τη«
RJ Reynolds από την Japan Tobacco Inc. Σήμερα, η
εταιρεία αποτελεί τον 3ο μεγαλύτερο παραγωγό τσι
γάρων στον κόσμο.
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