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Δείκτης & Ογκος του Χ.Α.
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Αξία συναλλαγών (εκατ. ευρώ)
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Πτώση 1,83% σημείωσε ΔΕΙΚΤΕΣ Dow Jones Nasdaq Nikkei 225 FTSE100 Dax CAC 40
χθες το Χ.Α. με τον Γενικό ΧΡΗΜΑΤΙ-
Δείκτη να διολισθαίνει . 
στις 1.599,97 μονάδες.
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Η αξία των συναλλαγών
διαμορφώθηκε στα 125,76 Κ λ είσ ιμ ο  12 . 068 ,50 2 . 737,90 10.452,71 5 . 919,98 7.130,5 4 . 00 9 ,6 4
εκατ. ευρώ. Σ ε λ . 32

Μ ε τα β ο λ ή  - 0,31% +  0 , 55% - 1,19% - 0 , 0 6 % - 0 , 89% - 0 , 0 9 %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟ (Ν.ΥΟΡΚΗ) δολ./βαρέλι

9 9 ,3 6
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
24/2/11 ΕΙΒΜΜΗΐΙ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ m m  i
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,3793 0,35 7
ΔΟΛΑΡΙΟ/ΓΙΕΝ 81,63 -1,03 ~ 0 , w
ΕΥΡΩ/ΓΙΕΝ 112,60 -0 ,69 3,19
ΔΟΛ./ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 0,9252 -0,83 -0,92
ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,6109 -0,62 4,06
ΕΥΡΩ/ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 1,2763 -0 ,48 2,35
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8561 0 ,99 -0,74

«___ ____

Γερμανικό μπλόκο 
σε επαναγορά ομολόγων 
από τον μηχανισμό στήριξης
Προσχέδιο ψηφίσματος που προωθούν τα τρία κόμ
ματα που μετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό 
της Γερμανίας συνιστά, σύμφωνα με το πρακτορείο 
Reuters, να αποκλεισθεί η επαναγορά κρατικών ο
μολόγων με πόρους του μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχα
νισμού Σταθερότητας (ΕΣΜ). 0 κυβερνητικός συνα- 

ιισμός ανατίθεται σε οποιοδιίποτε μέτρο θα οδη
γούσε σε «Ενωση μεταφοράς πόρων». Το ψήφισμα 
αναμένεται να εγκριθεί σήμερα στην Επιτροπή Ευ
ρωπαϊκών Υποθέσεων του γερμανικού Κοινοβουλίου 
και από την Ολομέλεια στις 17 Μαρτίου, λίγο πριν α
πό την κρίσιμη σύνοδο κορυφής. Σ ε λ . 22

Διπλή υποβάθμιση της Κύπρου 
από τον διεθνή οίκο Moody's

Ο οίκος πιστοληπτικής α
ξιολόγησης Moody’s προ
χώρησε στην υποβάθμιση 
του κρατικού χρέους της 
Κύπρου. Η εκ νέου αξιο
λόγηση των κρατικών ο
μολόγων στην κατηγορία 
«σταθερή», με υποβάθμι- 
ση κατά δύο κλίμακες 
στην Α2 από την Aa3, α
ποδόθηκε από τη Moody’s 

σε τρεις βασικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται η έκθεση των τραπεζών της στα μα
κροοικονομικά προβλήματα της Ελλάδας. «Η έκθεση 
των τραπεζών στην Ελλάδα είναι σημαντική, με τις 
τρεις μεγαλύτερες εγχώριεε τοπηεζες ν α  έ χ η ι ιν  δ ια 
θέσει εκεί πάνω από το 40% των δανείων τους», α
ναφέρει ο οίκος. Σ ε λ . 27

•  Απόσυρση αυτοκίνητων. Οι αντιπροσωπεί
ες αυτοκινήτων προχωρούν η μία μετά την άλλη σε 
πακέτα προσφορών υψηλότερων από το όφελος της 
απόσυρσης, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε 
μείωση της τελικής τιμής κατά 5.600 ευρώ, προκει- 
μένου να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. 
Επιπλέον, προχωρούν σε έκπτωση ίση με το όφελος 
της απόσυρσης ακόμη και για όσους δεν έχουν απο
σύρει παλαιό Ι.Χ. Σ ε λ . 2 4

•  Ναυτιλία. Εως και τα 10 δισ. δολάρια θα μπο
ρούσε να φθάσει το ύψος της χρηματοδότησης των 
Ελλήνων εφοπλιστών για την κατασκευή πλοίων 
τους σε κινεζικά ναυπηγεία. Αυτό υποστήριξαν εκ
πρόσωποι κινεζικών τραπεζών με τους οποίους συ
ναντήθηκε ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Γιάν
νης Διαμαντίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη ε 
πίσκεψη στην Κίνα. Σ ε λ . 2 4

•  ΕΛΠΕ. Το διεθνές περιβάλλον και οι πωλήσεις 
στο εξωτερικό συνέβαλαν στη διαμόρφωση θετικών 
αποτελεσμάτων για τα Ελληνικό Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) 
το 2010, αντισταθμίζοντας τις αρνητικές εξελίξεις

πν εγχώρια αγορά, η οποία κατέγραψε για πρώτη 
ν ορά μείωση στη ζήτηση για πετρελαιοειδή σε πο
σοστό 14%. Σ ε λ . 2 4

•  Porsche. Αρωμα σκανδάλου με χειραγώγηση 
μετοχών αναδίδεται πίσω από τη συμφωνία-σταθμό 
της εξαγοράς της Volkswage από την Porsche. Οι ει
σαγγελείς διερευνούν τον ρόλο του πρώην διευθύ- 
/οντος συμβούλου της Porsche Βέντελιν Βίντεκινγκ 
(φωτ.) και του πρώην οικονομικού της διευθυντή 
Χόλγκερ Χέρτερ. Αγωγή εναντίον τους έχουν κατα
θέσει και αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια αντι
στάθμισης κινδύνου. Σ ε λ . 2 6

•  Royal Bank of Scotland, ζημίες ι, ι δισ. 
στερλινών (1,28 δισ. ευρώ) κατέγραψε η RBS το 
2010 λόγω επισφαλών δανείων στην Ιρλανδία και 
πτώσης κερδών στον κλάδο της επενδυτικής τραπε
ζικής. Στο δ ' τρίμηνο του 2010, η μεγαλύτερη κρατι
κή τράπεζα της Βρετανίας παρουσίασε καθαρά κέρ
δη 12 εκατ. στερλινών. Σ ε λ . 27

•  Ιρλανδία. Το Ανώτατο Ιρλανδικό Δικαστήριο ενέ- 
κρινε τη μεταβίβαση καταθέσεων ύψους 12,2 δισ. ευ
ρώ των κρατικοποιημένων Anglo Irish Bank και 
Nationwide Building Society στις Allied Irish Banks 
και Bancassurer Irish Life & Permanent, ανοίγοντας 
τον δρόμο για να ξεκινήσει η διαδικασία αναδιάρ
θρωσης των δύο τραπεζών.
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• Ενεργειακή απειλή από τις εξεγέρσεις στον αρα
βικό κόσμο

Μπόνους στους εργαζόμενους μετά τα κέρδη

Η G e n e ra l M o to rs  ανακοίνωσε ετήσια κέρδη για πρώτη φορά από το 2004, αποδεικνύοντας ότι τα δραστικά μέ
τρα αναδιοργάνωσής της απέδωσαν καρπούς. Το 2010 τα κέρδη της ανήλθαν σε 4,7 δισ. δολάρια, τα οποία είναι και 
τα υψηλότερα από το 1999, όταν είχαν αναρριχηθεί στα 6 δισ. δολάρια εξαιτίας των μεγάλων ηωλήσεων σε φορτη
γά και οχήματα ελεύθερου χρόνου (SUV). Το τέταρτο τρίμηνο του 2010 τα καθαρά κέρδη των 510 εκατ. δολαρίων υ- 
περέβησαν μάλιστα τις προβλέψεις των αναλυτών. Κατόπιν τούτων, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνω
σε ότι είναι πλέον σε θέση να παράσχει στους ωρομίσθιους εργαζομένους της περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια 
σε μπόνους. Οπως δήλωσε με ικανοποίηση ο γενικός οικονομικός διευθυντής της General Motors, Κρις Λίντελ, 
«στόχος για τη φετινή χρονιά είναι να συνεχίσουμε με τον ρυθμό ηου έχουμε αναπτύξει στην αγορά».

Νέα μέτρα 
1,8 δισ. φέτος 
κι άλλα 23 δισ. 
έως το 2015
Περαιτέρω περικοπές σε αποδοχές, 
προσλπφεις, κοινωνικές δαπάνες

Πρόσθετα μέτρα 1,8 δισ. ευρώ για το 
2011 και άλλα 23 δισ. τουλάχιστον 
για την περίοδο 2012-2015 θα πρέ
πει να παρουσιάσει μέχρι τον Μάρ
τιο η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα 
προβλέπει το επικαιροποιημένο 
Μνημόνιο. Τα νέα μέτρα των 1,8 δισ. 
απαιτούνται προκειμένου να κα
λυφθούν οι αστοχίες του περυσινού 
προϋπολογισμού, ενώ τα υπόλοιπα 
θα ενταχθούν στο μεσοπρόθεσμο 
σχέδιο που έχει στόχο να μειώσει 
το έλλειμμα στα επίπεδα του 1% του 
ΑΕΠ έως το 2015. Στο πακέτο των 
μέτρων περιλαμβάνονται νέες πε
ρικοπές eras αποδοχές του δημόσιου 
τομέα μέσω του ενιαίου μισθολο-

γίου, μείωση των κοινωνικών δα
πανών, καταργήσει και συγχω
νεύσεις δημοσίων οργανισμών, πε
ριορισμός των προσλήψεων πέραν 
της σχέσης 1 πρόσληψη για κάθε πέ
ντε συνταξιοδοτήσει. Η Ευρωπαϊ
κή Επιτροπή στην έκθεση που συ
νοδεύει το Μνημόνιο σημειώνει ό
τι υπάρχουν σημαντικές καθυστε
ρήσεις ιδιαίτερα στην προώθηση 
των μεταρρυθμίσεων όπως το ά
νοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, 
η άρση των εμποδίων στην επιχει
ρηματική δραστηριότητα, η ανα
διάρθρωση του φοροεισπρακτικού 
μηχανισμού και η ευελιξία στην α
γορά εργασίας. Σ ελ . 2 2 ,2 3

Αντιπαράθεση μεταξύ 
Εθνικής και Alpha Bank
Η αποτυχίατης απόπειρας συγχώ
νευσης της Εθνικής με την Alpha 
Bank οδήγησε σε αντιπαράθεση τις 
δύο τράπεζες. Η Alpha υποστήρι
ξε χθες ότι η συγχώνευση θα οδη
γούσε σε κρατικοποίησή της και ά
φησε για μία ακόμη φορά ακμές για 
την υψηλή έκθεση της Εθνικής σε 
ομόλογα του Δημοσίου. Απαντώ

ντας, η Εθνική σημείωσε ότι όταν 
η Alpha απεδέχθη τους βασικούς 
όρους της πρότασης, γνώριζε τη 
συμμετοχή του Δημοσίου. Επίσης, 
υπογράμμισε ότι ακόμη και σε πε
ρίπτωση «κουρέματος» των ελλη
νικών ομολόγων, η Εθνική θα έχει 
υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια 
από την Alpha. Σ ε λ . 25

Το πετρελαϊκό ράλι απειλεί την παγκόσμια ανάπτυξη
Οι αναταραχές στη Λιβύη πυροδότησαν την τιμή τον Brent
Κοντά στα 120 δολάρια έφθασε 
χθες η τιμή του πετρελαίου τύπου 
Brent, ενώ τα προθεσμιακά συμ
βόλαια αργού ΗΠΑ υπερέβησαν τα 
100 δολάρια το βαρέλι. Αιτία, η κρί
ση στη  Λιβύη, που έχει οδηγήσει 
στη  μείωση της παραγωγής πε
τρελαίου, καθώς οι μεγάλες εται
ρείες Total, Eni, RWE BASF έχουν 
διακόψει τη  λειτουργία τους. Η 
Deutsche Bank κρούει τον κώδω
να του κινδύνου πως αν η τιμή του 
πετρελαίου υπερβεί τα 120 δολ. το 
βαρέλι, θα πληγεί η ανάπτυξη της 
παγκόσμιας οικονομίας. Την ίδια 
στιγμή ποικίλλουν οι εκτιμήσεις, με

Συναγερμός
Μ ε την τιμή του πετρελΰίου στα 
120 δολάρια το βαρέλι, πολύ 
εύκολα η τιμή της βενζίνης 
μπορεί να ξεπεράσει σε πολλές 
περιοχές της χώρας το 180 ευ
ρώ, ενώ η τιμή του πετρελαίου 
θέρμανσης θα φτάσει τα 85 λε
πτά το λίτρο. Υπό αυτές τις συν
θήκες, το υπ. Ανάπτυξης συγκα- 
λεί τη Δευτέρα έκτακτη σύσκε
ψη με εκπροσώπους του κλά
δου πετρελαιοειδών.

την Barclays Capital να υπολογίζει 
πως από το 1,6 εκατ. βαρέλια που 
είναι η ημερήσια παραγωγή της Λι
βύης, έχει διακοπεί η παραγωγή του 
ενός εκατομμυρίου.
Η σημαντικότερη πετρελαιοπαρα
γωγός χώρα της περιοχής, η Σα
ουδική Αραβία, έσπευσε να δηλώ
σει ότι είναι έτοιμη να καλύψει τα 
κενά. Σαουδάραβας αξιωματού- 
xos, που προτίμησε την ανωνυμία, 
τονίζει πως δεν συντρέχει λόγος για 
να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, 
καθώς τόσο η ίδια όσο και ο ΟΠΕΚ 
δεν θα αφήσουν να σημειωθούν ελ
λείψεις στην αγορά. Σ ε λ . 32

κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι

10 Φ εβρ .
74,31
δολ. ανά 
βαρέλι

Η κρίση στη Λιβύη εκτίναξε 
την τιμή του πετρελαίου

Σε νέο υψηλό επίπεδο 
αναρριχήθηκε η τιμή του Brent 
λόγω της έκρυθμης κατάστασης 

στη Λιβύη, από την οποία 
προέρχεται σχεδόν το 2% 

της παγκόσμιας παραγωγής 
πετρελαίου.

2 4  Φ εβ ρ .
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*εφ ιασ ε 
έω ς ία 119,79 

δολάρια
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Ο Ομπάμα κλώτσησε και πάλι τον «τενεκέ» του χρέους
Ο Τζόναθαν Αλιερ έγραψε ένα βιβλίο για το πρώ
το έτος της προεδρίας του Μπαρόκ Ομπάμα, 
το οποίο ονομάζεται «Η υπόσχεση». Ο συ
γκεκριμένος τίτλος είναι τόσο καλός διότι λει
τουργεί σε τόσο πολλά επίπεδα. Για παρά
δειγμα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσ
σάρων ετών, η καριέρα του Ομπάμα έχει χα
ρακτηριστεί από μια μόνιμη υπόσχεση, ότι -ό 
πως έχει δηλώσει πολλές φορές- βρίσκεται στα 
πρόθυρα να πράξει κάτι σημαντικό για την κα
τάσταση του εθνικού χρέους.

Ξεκίνησε να πραγματοποιεί τη συγκεκρι
μένη υπόσχεση όταν ήταν ακόμη στη Γε
ρουσία. Στο βιβλίο του «The Audacity of Hope», 
που είχε δημοσιευτεί το 2006, εξέφρασε την 
ανησυχία του για το «βουνό χρέους» που προ- 
κλήθηκε από τα ετήσια ελλείμματα προϋπο
λογισμού ύψους 300 δισ. δολαρίων (πλέον δια
μορφώνονται στα 1,6 τρισ. δολάρια). Κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, 
δεσμεύτηκε για την αντιμετώπιση των σκλη
ρών ζητημάτων του προϋπολογισμού.

Οταν εξελέγη, είχε υπογραμμίσει ότι η ώ
ρα για την ανάληψη δράσης κατά του χρέους 
είναι τώρα. «Αυτό που κάναμε ήταν να κλω-

Το σημερινό πρόβλημα 
ιου χρέους απαιτεί ένα νέο 
κοινωνικό συμβόλαιο.
Η κυβέρνηση πρέπει 
να σκεφθεί πώς θα πληρώνει 
την κοινωνική ασφάλιση.
τσάμε τον τενεκέ στον δρόμο», τόνιζε στη 
Washington Ροεί. «Πλέον βρισκόμαστε στο 
τέλος του δρόμου και δεν είμαστε σε θέση να 
τον κλωτσήσουμε περαιτέρω», ενώ πρόσθε- 
σε ότι θα αναλάβει δράσης τον Φεβρουάριο 
του 2009.

Μετά το πέρασμα του πακέτου στήριξης, 
ο κ. Ομπάμα και οι βοηθοί του δήλωσαν ότι 
σύντομα θα είναι η ώρα για να στραφούν στα 
θέματα του ελλείμματος. Η ίδια υπόσχεση έ
γινε και μετά τη μεταρρύθμιση της υγειονο
μικής περίθαλψης, και ξανά την περασμένη 
εβδομάδα. Αυτή ακριβώς τη στιγμή δεν είναι 
η κατάλληλη ώρα, συνηθίζει να αναφέρει ο

πρόεδρος, αλλά αύριο θα αναλάβουμε σοβα
ρή δράση. Αλλά το αύριο δεν έρχεται ποτέ.

Πέρυσι, η επιτροπή χρέους του προέδρου 
ανακοίνωσε την έκθεσή της για το θέμα, που 
ήταν αφορμή για την έναρξη σοβαρών συ
ζητήσεων. Αλλά, για μία ακόμα φορά, οι λέ
ξεις δεν μεταφράζονται σε πράξεις.

Το μήνυμα του προϋπολογισμού του 2012 
παραμένει το όχι ακόμα, θα αναλάβουμε σο
βαρή δράση αύριο.

Το 2012, ο πρόεδρος προβλέπεται να αυξήσει 
στην ουσία το έλλειμμα με περισσότερες δα
πάνες. Κοντά στα δύο τρίτα των υποτιθέμε
νων αποταμιεύσεων θα ξεκινήσουν μετά το 
2016. Μέχρι στιγμής, δύο εξηγήσεις φαντά
ζουν πιο πιθανές γιατί ο Λευκός Οίκος απο
φάσισε να κλωτσήσει και πάλι τον τενεκέ πιο 
κάτω στον δρόμο. Κάποιοι αναλυτές θεωρούν 
ότι οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να επανα- 
λάβουν το σκηνικό του 1995. Δηλαδή να μην 
κάνουν τίποτα για το έλλειμμα, να σπρώξουν 
τους Ρεπουμπλικανοΰς στο να αναγγείλουν πε
ρικοπές και μετά να τους επιτεθούν στην ε
πόμενη προεκλογική εκστρατεία για τις συ
γκεκριμένες περικοπές. Ωστόσο, δεν θεωρώ

ότι ο πρόεδρος έχει κάτι τέτοιο στο κεφάλι τ 
Θα ήταν ηθικά μεμπτό να πτωχεύσεις το έθν 
για χάρη μιας εκστρατείας. Η άλλή εξήγηση 
είναι ότι ο Ομπάμα ακολουθεί το μοντέλο της 
συμφωνίας κοινωνικών ασφαλίσεων του 
1983. Να έχετε υπομονή, υποστήριξε ο πρό
εδρος στη συνέντευξη Τύπου της προηγού
μενης εβδομάδας. Αν ηγηθώ από το μέτωπο, 
η πρότασή μου θα συναντήσει εμπόδια από 
το αντιστασιακό τσίρκο. Καλύτερα να ηγηθεί 
της προσπάθειας στο παρασκήνιο, και να έ
χει κατ’ ιδίαν διαπραγματεύσεις με τους Ρε- 
πουμπλικανούς ηγέτες. Στη συνέχεια, όταν έρ
θει η κατάλληλη στιγμή, θα συνάψουν μια 
συμφωνία. Ο πρόεδρος και οι βοηθοί του εν
δεχομένως να πιστεύουν στη συγκεκριμένη 
στρατηγική, αλλά αυτό θα ήταν λάθος. Η συ
γκεκριμένη κατάσταση δεν είναι όπως η α
ντιμετώπιση της κοινωνικής ασφάλισης στις 
αρχές της δεκαετίας του ’80. Το σημερινό πρό
βλημα χρέους βρίσκεται σε μια εντελώς δια
φορετική κλίμακα και απαιτεί το εκ νέου γρά
ψιμο του κοινωνικού συμβολαίου, έναν νέο 
τρόπο για να σκεφθούμε πώς η κυβέρνηση θα 
πληρώνει για την κοινωνική ασφάλιση.

http://www.kathimerini.gr/Links


22 • Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Π αρασκευή  25 Φεβρουάριου 2011

Εξι αγκάθια 
στην τρίτη 
αξιολόγηση 
από την τρόικα
Μέσα Μαρτίου η απόφαση
για την εκταρίευση των 15 δισ. ευρώ

Του ανταποκριτή μας 
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Η ελληνική κυβέρνηση εφάρμοσε 
σε ικανοποιητικό βαθμό το πρό
γραμμα οικονομικήε προσαρμο- 
γήε και, παρά τιε κ α θ υ σ τερ ή σ ει 
σε ορισμένου$ τομείε, εκπλήρω
σε τα περισσότερα από τα κρι
τήρια, σύμφωνα με την τρίτη α
ξιολόγηση τηε τρόικαε. Η εκτα- 
μίευση τηε τέταρτηε δόσηε ύψουε 
15 δισ. ευρώ θα αποφασιστεί α- 

ιο  Ευτο^ουρ στιε 14 Μαρτί
ν ο . Δημοσιονομικόε στόχοε για το 
2011 παραμένει η μείωση του ελ- 
λείμματοε στο 7,5% του ΑΕΠ, ω
στόσο ήδη εκτιμόται ότι θα υ
πάρξει απόκλιση ύψουε 1,8-2 δισ. 
ευρώ, η οποία θα καλυφθεί προ
σωρινά με μείωση των δαπανών 
και μόνιμα μέτρα που θα ανα
κοινωθούν στα τέλη Μαρτίου.

Παρά λοιπόν τα θετικά βήματα 
που έγιναν μέχρι τα τέλη Δεκεμ
βρίου, πλέον απαιτείται «πολύ με
γαλύτερη αποφασιστικότητα» για 
την εφαρμογή των συμφωνηθέ- 
ντων και για να προχωρήσει ι
κανοποιητικά το πρόγραμμα, α
ναφέρουν οι ελεΥκτέε τηε Κομι
σιόν στην ανάλυση τηε τρίτηε έκ- 
θεσηε αξιολόγησηε. «Περισσότε
ρο από ποτέ η περαιτέρω εφαρ
μογή του προγράμματοε απαιτεί 
αποφασιστικότητα από την πλευ
ρά τηε κυβέρνησηε, πολιτικό συ
ντονισμό και συναίνεση τηε ελ- 
ληνικήε κοινωνίαε», εκτιμά η Κο
μισιόν, επαναλαμβάνονταε σε

γενικέε γραμμέε τα συμπερά
σματα από την αξιολόγηση του 
περασμένου Νοεμβρίου, δείγμα ό
τι η πρόοδοε που επιτεύχθηκε δεν 
είναι ικανοποιητική.

1 .0  δημοσιονομικόε στόχοε για 
μείωση του ελλείμματοε στο 8% 
του ΑΕΠ δεν επιτεύχθηκε, όχι μό
νο εξαιτίαε τηε αναθεώρησηε 
του ελλείμματοε του 2009, αλλά 
κυρίωε εξαιτίαε τηε «απογοητευ- 
τικήε» αδυναμίαε να εισπρα- 
χθούν φόροι, να καταπολεμηθεί 
η φοροδιαφυγή και να ελεγχθούν 
ικανοποιητικά οι δαπάνεε.

2 . Η συλλογή οικονομικών 
στοιχείων τηε γενικήε κυβέρνη
σηε δεν είναι ικανοποιητική, ιδι
αίτερα από τουε δήμουε.

3 . Σημειώνονται αρκετέε κα- 
θυστερήσειε στην εφαρμογή συμ- 
φωνηθέντων μέτρων όπωε η με
ταρρύθμιση τηε κεντρικήε διοί- 
κησηε, η αξιολόγηση τηε αποτε- 
λεσματικότηταε των κοινωνικών 
προγραμμάτων και η αναβάθμιση 
του συστήματοε δημοσίων προ
μηθειών. Αντιθέτωε, προχωρεί ι
κανοποιητικά η μεταρρύθμιση 
στον χώρο τηε Υγείαε, όπου στό
χοε είναι να συγκρατηθεί η δα
πάνη κάτω από το 6% του ΑΕΠ.

4 .  Η εντονότερη κριτική α
σκείται στο θέμα των διαρθρωτι
κών μεταρρυθμίσεων που έχουν 
στόχο την τόνωση τηε ανάπτυξηε, 
όπου -κατά  την Επιτροπή- χά
θηκε πολύτιμοε χρόνοε το φθι
νόπωρο. Η Κομισιόν αναφέρει ό
τι ένα δεύτερο κύμα μεταρρυθμί
σεων αναμένεται τιε επόμενεε ε-

Αστοχίες
και

καθυστερήσεις
Μέτρα που θα έπρεπε 
να είχαν ολοκληρωθεί 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

Τι έπρεπε να έχει γίνει Τι έγινε

Ο Μείωση ελλείμματος 
στα 18 δισ. ευρώ 22 δισ. ευρώ

ο Εξίσωση φόρων πετρελαίου 
θέρμανσης και κίνησης

Εκκρεμεί από 
15 Οκτωβρίου 2010

ο Μηνιαία στοιχεία 
για τις ΔΕΚΟ

Μερική πρόοδος
Στοιχεία για τον αριθμό 
εργαζομένω ν 
δεν υπάρχουν

ο Σχέδιο αναδιάρθρωσης 
ΟΑΣΑ Εχει καθυστερήσει

ο Μείωση εφοπλιστικών 
δαπανών Δεν έχει εφαρμοστεί

ο Επαναχιμολόγηση
φαρμάκων Καθυστέρηση

ο «θετική» λίστα
συνταγογραφούμενων φαρμάκων Καθυστέρηση

ο Μείωση αποδοχών 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Δεν δόθηκαν στοιχεία

ο Εκθέσεις για αναδιάρθρωση και 
εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης 
προς τον ΟΟΣΑ

Καθυστέρηση

Θ Απελευθέρωση αγορών - Ανοιγμα 
«κλειστών» επαγγελμάτων

Μερική πρόοδος και 
με καθυστέρηση

Ο Σύσταση Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου Εχει καθυστερήσει

Δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος
Μη Αρση Ευελιξία Απλοποίηση Σύστημα Μέτρα Δημοσίευση

αυτόματη εμποδίων στο μισθολογίου ηλεκτρο στήριξης μηνιαίων
επέκταση για ε ιδ ικ ές ω ράριο στον νικών καινοτομίας, στοιχείω ν της

των
κλαδικών  

σ υμβάσεω ν  
σε όλες τις  

επ ιχειρήσεις

επ ιχε ιρη 
σ ιακές

σ υμβάσ εις

εργασίας δημόσιο
τομ έα

π ρομηθειώ ν έρ ευ ν α ς  και 
ανάπτυξης

γ εν ική ς  
κυβέρνησ ης  

και ξεχω ριστά  
των

ασφαλιστικώ ν
τα μείω ν
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Εβδομαδιαίες
εκθέσεις

για το Ταμείο  
Χρηματο

πιστωτικής 
Σταθερότητας  

από την  
Τράπεζα της  

Ελλάδος

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δημοσιονομικός 
στόχος για το 2011 
παραμένει η μείωση 
του ελλείμματος 
στο 7,5% του ΑΕΠ.

βδομάδεε ή ήδη έχει αρχίσει να α
ποδίδει καρπούε, στην αγορά ερ- 
γασίαε, την πολιτική ανταγωνι
σμού, την απελευθέρωση των 
κλειστών επαγγελμάτων, τη  μεί
ωση τηε γραφειοκρατίαε, την 
προώθηση των επενδύσεων και 
των εξαγωγών και την αναδιάρ
θρωση των ΔΕΚΟ. Η αποτελε
σματική εφαρμογή αυτών ακριβώε 
των μεταρρυθμίσεων σε συνδυα
σμό με τη συλλογή φόρων και την

καταπολέμηση τηε φοροδιαφυγήε 
θα αποτελέσει το κλειδί για την ε
πιτυχία του Μνημονίου το 2011.

5 . Για την αγορά εργασίαε ε- 
κτιμάται ότι ίσωε απαιτηθούν και 
άλλεε αλλαγέε, γεγονόε που θα φα
νεί στην αξιολόγηση του Ιουνίου.

6. Το άνοιγμα των κλειστών ε
παγγελμάτων θεωρείται από την 
Κομισιόν η σημαντικότερη με
ταρρύθμιση του Μνημονίου μα
ζί με το ασφαλιστικό. Η Επιτρο
πή εκφράζει επιφυλάξειε για την 
προσέγγιση που ακολουθεί η ελ
ληνική κυβέρνηση για δικηγό- 
ρουε, συμβολαιογράφουε, μηχα- 
νικούε, αρχιτέκτονεε, σημειώνο- 
νταε ότι οι «νόμιμεε αμοιβέε» που 
θα παραμείνουν για την εξασφά
λιση των φορολογικών και α
σφαλιστικών υποχρεώσεων των 
επαγγελματιών ή σ ε περιπτώ-

σειε όπου δεν υπάρχει ρητή συμ
φωνία μεταξύ του πελάτη και του 
παρόχου τηε υπηρεσίαε «μπορεί 
να συνιστούν εργαλεία συντονι
σμού για τουε παρόχουε και να πα
ρεμποδίσουν τον ανταγωνισμό 
των τιμών». Επίσηε, αναφέρει ό
τι το γεγονόε πωε ο νέσε νόμοε 
διατηρεί «κάποιουε εδαφικούε 
περιορισμούε» ωε προε την ά
σκηση του επαγγέλματόε τουε «εί
ναι μια απογοήτευση και αποκα
λύπτει τη δύναμη των κλαδικών 
συμφερόντων». Αναφορικά με 
τα επαγγέλματα που δεν ανα
γράφονται σαφώε στον νέο νόμο 
αλλά «απελευθερώνονται», η 
τρόικα «ενθάρρυνε» την κυβέρ
νηση να λάβει υπόψη τηε το γε
νικότερο καλό τηε οικονομίαε 
και όχι «να υποκύψει σε συμφέ
ροντα συγκεκριμένων ομάδων».

Ερχονται περικοπές 
μισθών και bonus 
στις τράπεζες
Καυτό δίμηνο προοιωνίζεται για τιε τράπεζεε, καθώε ο τρα- 
πεζικόε τομέαε μπαίνει στο στόχαστρο τηε κυβέρνησηε και 
τηε τρόικαε, εν όψει του νέου πακέτου ρευστότηταε ύψουε 
30 δισ. ευρώ που αναμένεται να εγκριθεί το προσεχέε διά
στημα. Στο επίκεντρο τίθεται το εργασιακό των τραπεζο- 
ύπαλλήλων, με το Μνημόνιο να κάνει σαφή αναφορά στη 
σκοπιμότητα εξομοίωσηε των υπαλλήλων που δουλεύουν 
στιε κρατικέε τράπεζεε με το καθεστώε των υπαλλήλων του 
ιδιωτικού τομέα, αλλά και την κατάργηση επιδομάτων, ό
πωε το επίδομα ισολογισμού κ. ά. ή ο περιορισμόε των όοηιιε 
για τα στελέχη.

Το νέο πακέτο, που ανεβάζει το συνολικό ύψοε των εγ
γυήσεων προε τιε τράπεζεε στα 85 δισ. ευρώ, θα συνοδευθεί 
με την εκπόνηση ενόε αναλυτικού σχεδίου ανά τράπεζα 
για τη σταδιακή απεξάρτησή 
τηε από το ευρωσύστημα. Τα 
σχέδια θα πρέπει να υπο
βληθούν μέχρι τα μέσα Απρι
λίου προκειμένου να εγκρι- 
θούν έωε το τέλοε Μαΐου και 
εκτόε από τιε δράσειε για την 
ενίσχυση τηε χρηματοδότη- 
σήε τουε από άλλεε πηγέε, θα 
περιλαμβάνουν και ενέργειεε για τη μείωση του λειτουρ
γικού και του μισθολογικού τουε κόστουε. Η αλλαγή των 
εργασιακών σχέσεων στον τραπεζικό τομέα εκτιμάται ό
τι θα άρει ένα από τα βασικά εμπόδια για την προώθηση 
των συγχωνεύσεων στον κλάδο, με δεδομένη και τη  σα
φή παρότρυνση τηε τρόικαε για αναζήτηση συνεργασιτ 
είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό.

Μέχρι το τέλοε Φεβρουάριου θα έχει, άλλωστε, αποφα- 
σιστεί το ακριβέε ύψοε τηε αύξησηε του μετοχικού κεφα
λαίου τηε Αγροτικήε Τράπεζαε, ενεργοποιώνταε και τα κε
φάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότηταε εφ’ 
όσον απαιτηθεί, ενώ σαφήε είναι και η πρόθεση τηε κυ
βέρνησηε να προχωρήσει στην πώληση των συμμετοχών 
που διαθέτει στιε τράπεζεε, όταν οι συνθήκεε το επιτρέ
ψουν. Αναφερόμενοε στο θέμα ο υπουργόε Οικονομικών 
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα 
συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τηε 
ATE και ότι προωθεί τιε διαδικασίεε για τον διαχωρισμό 
των δραστηριοτήτων του ΤΠΔ, ενώ σ ε  ό, τι αφορά τη δυ
νατότητα μείωσηε των συμμετοχών τηε, σημείωσε ότι πα
ραμένει ωε πρόθεση, αλλά δεν έχει πάρει προε το παρόν 
καμιά απόφαση προε αυτήν την κατεύθυνση.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Το χρονοδιάγραμμα 
στον κλάδο υγείας

Στα 85 δισ. ευρώ  
το συνολικό ύψος 
των εγγυήσεων 
προς τις τράπεζες.

Μπλόκο Γερμανών βοπλεπτών στην επαναγορά χρέους
Οποια απόφαση και αν ληφθεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για παροχή 
βοήθειαε στην εξυπηρέτηση του 
ελληνικού χρέουε, η κυβέρνηση 
θα πρέπει να επιμείνει στη δη
μοσιονομική προσαρμογή που 
θα φ έρει πρωτογενή πλεονά- 
σματατα οποία θα μειώσουν το 
χρέοε. Στην επισήμανση αυτή 
προχωρεί η Κομισιόν, ενώ την ί
δια ώρα Γερμανοί βουλευτέε κα
τέθεσαν ψήφισμα, το οποίο καλεί 
σε απόρριψη ενόε «κοινά χρη
ματοδοτούμενου προγράμματοε 
αγοράε χρέουε» από τον μόνιμο 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθε
ρότηταε (ΕΣΜ).

Μία εξέλιξη που δυσκολεύει τη 
λήψη «γενναίων» μέτρων για την 
παροχή βοήθειαε στην εξυπηρέ
τηση  του ελληνικού χρέουε. Πά- 
ντωε, ο υπουργόε Οικονομικών κ. 
Γ. Παπακωνσταντίνου συνέχισε 
,”1 ασκεί πιέσειε προε την Ε. Ε. για 

μη δραστικών μέτρων προε την 
κατεύθυνση αυτή. Οπωε δήλωσε, 
το εάν η επιμήκυνση των 110 δισ. 
ευρώ θα είναι αρκετή για να ξε- 
περάσει η Ελλάδα την κρίση θα

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

εξαρτηθεί από «το πώε θα το α
ντιμετωπίσουν οι αγορέε».

Π ρόσθεσε μάλιστα πωε «εμείε 
προσπαθούμε να βελτιώσουμε α
κόμη π ερισσότερο την  κατα
νόηση των αγορών ότι η Ελλάδα 
θα εκπληρώσει τιε υποχρεώσειε 
τηε, βάζονταε στο  τραπέζι ζη
τήματα, όπωε είναι η βελτίωση

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

των όρων δανεισμού, αλλά και η 
δυνατότητα μέσω  του ευρωπαϊ
κού μηχανισμού ή  με άλλο τρό
πο να υπάρξει μία διαχείριση του 
δημοσίου χρέουε, όπωε για πα
ράδειγμα το ζήτημα τηε δυνα- 
τότηταε επαναγοράε κάποιου 
μέρουε του».

Πάντωε, τα νέα από τη Γερμα-

νία είναι αποθαρρυνττκά. Το προ
σχέδιο ψηφίσματοε που προω
θούν τα τρία κόμματα που μετέ
χουν στον κυβερνητικό συνα
σπισμό συστήνει, σύμφωνα με το 
Reutere, η γερμανική κυβέρνηση 
να αποκλείσει την επαναγορά 
κρατικών ομολόγων με πόρουε 
του μηχανισμού και να μη συμ
φωνήσει σε οποιοδήποτε μέτρο 
θα οδηγούσε σε «Ενωση μετα- 
φοράε πόρων». Το ψήφισμα ανα
μένεται να εγκριθεί σήμερα στην 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέ
σεων του γερμανικού Κοινοβου
λίου και από την Ολομέλεια στιε 
17 Μαρτίου. Λίγο πριν από την 
κρίσιμη Σύνοδο Κορυφήε.

Η Κομισιόν στην έκθεσή τηε για 
την Ελλάδα σημειώνει επίσηε 
την αναγκαιότητα να προχωρή
σει σε προαγορέε χρέουε η Ελλά
δα για να εξυπηρετήσει τιε φετι- 
νέε τηε υποχρεώσειε. Από την άλ
λη πλευρά, μέσω του επικαιρο- 
ποιημένου Μνημονίου, η κυβέρ
νηση αναλαμβάνει τη  δέσμευση 
να προχωρήσει σε έκδοση ετή
σιων έντοκων γραμματίων και ο-

μολόγων τηε διασποράε, φέτοε.
Παράλληλα, η Ε. Ε. έχει τρία σε

νάρια για την εξέλιξη του ελλη
νικού χρέουε. Στο πρώτο επιτυγ
χάνεται ρυθμόε ανάπτυξηε 2% και 
πρωτογενέε πλεόνασμα 3,25% 
του ΑΕΠ. Στην περίπτωση αυτή 
το χρέοε δεν είναι βιώσιμο και 
χρειάζεται συνέχιση τηε δημο- 
σιονομικήε προσαρμογήε.

Στο δεύτερο σενάριο, ο ρυθμόε 
ανάπτυξηε είναι 3,5% και μετά το 
2014, ενώ το πρωτογενέε πλεό
νασμα είναι 5,5% του ΑΕΠ και με
τά το 2014. Το χρέοε είναι βιώσι
μο, αλλά παραμένει πάνω από το 
100% έωε το 2025.

Στο τρ ίτο  και χειρότερο σενά
ριο λαμβάνεται υπόψη ότι δεν θα 
γίνουν αποκρατικοποιήσειε 50 
δισ. ευρώ. Στην περίπτωση αυτή 
το πρωτογενέε πλεόνασμα θα 
πρέπει να είναι πάνω από 7,5% 
του ΑΕΠ μετά το 2014 (κάτι που 
η  Κομισιόν θεωρεί ότι δεν είναι 
ρεαλιστικό), για να είναι το χρέ
οε περίπου 100% του ΑΕΠ έωε το 
2025.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Ιδ ια ιτέρω ς κρίσιμοε τομέαε είναι τα οικονομικά τηε υγεί
αε, με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο να θέτει σαφή χρο
νοδιαγράμματα για τιε παρεμβάσειε στην υγεία. Μάλιστα, 
στο τρίμηνο που διανύουμε (το πρώτο του 2011) η κυ
βέρνηση θα πρέπει:

1. Να έχει προωθήσει το σύστημα τηε ηλεκτρονικήε συ- 
νταγογράφησηε,

2. Να έχει προχωρήσει στη μηχανογράφηση στα νοσο
κομεία για τον έλεγχο των οικονομικών τουε και

3 . Να έχει αυστηροποιήσει τον έλεγχο των δαπανών υ
γείαε και των ασφαλιστικών Ταμείων.

Εάν αυτά δεν υλοποιηθούν έωε τα τέλη Μαρτίου, τότε 
θεωρητικά μπορεί να προκόψει πρόβλημα με την εκταμί- 
ευση τηε πέμπτηε δόσηε του δανείου από τον μηχανισμό 
στήριξηε. Πάντωε, ήδη έχει δοθεί παράταση στην κυβέρ
νηση από την τρόικα για το ολοκληρωμένο σύστημα η
λεκτρονικήε συνταγογράφησηε, καθώε μέχρι το τέλοε Απρι
λίου θα προκηρυχθεί ο σχετικόε διαγωνισμόε.

Παρόλα αυτά, στο Μνημόνιο αναφέρεται ότι για τα οι
κονομικά τηε υγείαε «είμαστε σε γενικέε γραμμέε σε κα
λό δρόμο με την εφαρμογή των μέτρων που στηρίζουν τον 
προϋπολογισμό του 2011».

Παράλληλα, μία ανεξάρτητη ομάδα δράσηε έχει διορι- 
σθεί για να χαράξει μία συνολική μεταρρύθμιση του συ
στήματοε υγείαε. Θα παραγάγει μία προκαταρκτική έκθε
ση μέχρι το τέλοε Μαρτίου και μία τελική έκθεση μέχρι το 
τέλοε Μαΐου του 2011 ορίζονταε τιε μορφέε πολιτικήε και 
τουε ποσοτικούε στόχουε σε συγκεκριμένουε τομείε, γ  
μπεριλαμβανομένηε τηε παροχήε υπηρεσιών, των φα, 
μακευτικών δαπανών, τηε χρηματοδότησηε και τηε δια- 
κυβέρνησηε του συστήματοε υγείαε καθώε και των συ
στημάτων λογιστικήε και αξιολόγησηε. Να σημειωθεί ότι 
από την έκθεση αυτή θα εξαρτηθεί και το εάν και ποια κέ
ντρα υγεία και νοσοκομειακέε μονάδεε θα κλείσουν.
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ING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Α.Μ.Α.Ε. 22671/06/Β/90/27)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010

___________________________________________ (Άρθρο 28 παρ.6 Ν. 3283/2004) __________________________________________
ING

Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αηόφ.29/634/08.02.2006 ins Ε.Κ. 
ΦΕΚ 264/02 03.2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ING
Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αηόφ.29/634/08.02.2006 ms Ε.Κ. 
ΦΕΚ 264/02.03.2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ING
Α/Κ GLOBAL 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ.97/10.12.98 tns Ε.Κ. 

ΦΕΚ 116/17.02.99 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ING
Α/Κ ΜΙΚΤΟ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ.29/634/08.02.2006 ms Ε.Κ. 
ΦΕΚ 264/02.03.2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ING
Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ.29/634/08.02.2006 ms Ε.Κ. 
ΦΕΚ 264/02.03.2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2010
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. 28.118.368,62 82,51% 8.450.649,22 81,89% 0,00 0,00% 4.772.250,00 41,22% 0,00 0,00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 0,00 0,00% 90,53 0,00% 0,00 0,00% 3,63 0,00% 0,00 0,00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.860.003,00 41,98% 0,00 0,00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 29.683.633,02 96,66% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

ΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ * 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.547.132,50 32,69%
ΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.043.252,00 3,06% 469.463,40 4,55% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 430.474,78 1,26% 125.404,24 1,22% 283.927,29 0,92% 128.863,79 1,11% 227.676,30 2,10%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 4500.000,00 13,20% 1.300.000,00 12,60% 900.000,00 2,93% 1.650.000,00 14,25% 7.100.000,00 65,43%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -12.444,37 -0,03% -24.742,27 -0,25% -158.639,25 -0,51% 166.051,95 1,44% -23.466,78 -0,22%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3 4 .0 7 9 .6 5 1 ,0 3 1 0 0 ,0 0 % 1 0 .3 2 0 .8 6 5 ,1 2 1 0 0 ,0 0 % 3 0 .7 0 8 .9 2 1 ,0 6 1 0 0 ,0 0 % 1 1 .5 7 7 .1 7 2 ,3 7 1 0 0 ,0 0 % 1 0 .8 5 1 .3 4 2 ,0 2 ι ο ο ,ο ο %

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2010 - 31.12.2010
ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 1.340.380,41 273.508,81 730.385,39 224 299,56 0,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 54.104,20 17.069,45 16.988,05 424.629,08 205.553,05
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 240.330,23 104.168,02 618.266,57 52.837,86 4.290,53

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1 .6 3 4 .8 1 4 ,8 4 3 9 4 .7 4 6 ,2 8 1 .3 6 5 .6 4 0 ,0 1 7 0 1 .7 6 6 ,5 0 2 0 9 .8 4 3 ,5 8

ΕΞΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 1.137.238,09 347.634,68 860.352,69 313.227,85 91.300,99
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 97.968,25 32.915,38 68.000,77 24.930,22 12.132,40
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 8.716.973,50 4.181.513,40 1.006.151,88 3.034.391,25 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 9 .9 5 2 .1 7 9 ,8 4 4 .5 6 2 .0 6 3 ,4 6 1 .9 3 4 .5 0 5 ,3 4 3 .3 7 2 .5 4 9 ,3 2 1 0 3 .4 3 3 ,3 9
1

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ - 8 .3 1 7 .3 6 5 ,0 0 - 4 .1 6 7 .3 1 7 ,1 8 -5 6 8 .8 6 5 ,3 3 - 2 .6 7 0 .7 8 2 ,8 2 1 0 6 .4 1 0 ,1 9

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ AIK. ΞΕΝΟΥ

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2010 - 31.12.2010
-8.317.365,00 -4.167.317,18 -568.865,33

-8.317.365,00

4.976.644,919
6,8479

-4.167.317,18 -568.865,33

17.180.776,920 13.620.080,509
0,6007 2,2547

ΑΘΗΝΑ, 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

-2.670.782,82

-2.670.782,82

4.821.636,268
2,4011

106.410.19

106.410.19

2
2

2.014.150,999
5,3876

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Εκτός βαρέων και ανθυγιεινών 
250.000 εργαζόμενοι
Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσε
ων στο ασφαλιστικό σύστημα αφήνει το 
επικαιροποιημένο Μνημόνιο, ενώ ταυ
τόχρονα προαναγγέλλει μείωση των επι
κουρικών συντάξεων και μείωση των ε
παγγελμάτων που χαρακτηρίζονται βαρέα 
και ανθυγιεινά. Επίσηε, σημειώνεται ότι 
εάν ο νόμοε για τιε επιχειρηματικέε συμ- 
βάσειε δεν εφαρμοστεί στην πράξη, τό
τε τον Ιούλιο θα υπάρξει τροποποίησή του.

Οπωε επισημαίνεται στο  επτκαιρο- 
ποιημένο Μνημόνιο, «με σκοπό τον  πε
ριορισμό των αυξήσεων των δαπανών για 
τιε συντάξειε σε ποσοστό μικρότερο του 
2,5%  του ΑΕΠ μέχρι το 2060, διατηρού
με την ετοιμότητά μαε, εάν χρειαστεί, να 
προσαρμόσουμε περαιτέρω τιε παραμέ- 
τρουε των κυριοτέρων συνταξιοδοτικών 
ταμείων».

Επικουρικές
Για τα επικουρικά ταμεία σημειώνεται 

ότι θα εισαχθεί «στενή συνάρτηση μεταξύ 
παροχών και εισφορών» και θα μειωθεί 
ο αριθμόε τουε.

Σε ό,τι αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα, το Μνημόνιο αναφέρει ό
τι η κυβέρνηση δεσμεύεται να αναθεω
ρήσει τον εν  λόγω κατάλογο, έτσι ώστε 
να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο 
του 10% των υπαλλήλων (υφιστάμενων 
και μελλοντικών). Επί τηε ουσία αυτό ση
μαίνει πωε περίπου 250.000 εργαζόμενοι

θα τεθούν εκτόε βαρέων και ανθυγιεινών.
«Παραμένουν προβλήματα στα επι- 

κουρικά ταμεία, στα ταμεία προνοίαε και 
αναφορικά με τιε συντάξειε των βαρέων 
και ανθυγιεινών επαγγελμάτων», σημει
ώνεται στο Μνημόνιο και προβλέπεται ό
τι η  Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα έχει 
ολοκληρώσει την εκτίμηση των κύριο 
τέρων επικουρικών ΐαμείω ν μέχρι το τέ 
λοε Μαρτίου 2011.

Τότε «θα μεταρρυθμιστούν τα  επι
κουρικά ταμεία και τα ταμεία προνοίαε 
για την  εξάλειψη τω ν ανισορροπιών σε 
όσα Ταμεία παρουσιάζουν ελλείμματα. Θα 
εισαχθεί στεν ή  συνάρτηση μεταξύ πα
ροχών και εισφορών για να εξασφαλισθεί 
η  βιωσιμότητα όλων των Ταμείων και θα 
μειωθεί ο αριθμόε τω ν υφιστάμενων Τα
μείων».

Σχετικά με τιε εργασιακέε σχέσειε, το 
Μνημόνιο αναφέρει πωε «η κυβέρνηση 
θα παρακολουθεί στενά  την εφαρμογή 
αυτήε τη ε μεταρρύθμισηε» και υπο
γραμμίζει «το δικαίωμα των κοινωνικών 
εταίρων σ ε  επίπεδο επιχειρήσεω ν να α- 
ξιοποιήσουν τιε ειδικέε συμφωνίεε σ ε  ε 
πίπεδο επιχειρήσεων».

Παράλληλα, έχει περιληφθεί η  δέ
σμευση «να τροποποιηθεί η  νομοθεσία 
μέχρι το  τέλοε Ιουλίου, εάν αποδειχθεί 
αναγκαίο, για να στηρίξει μεγαλύτερη μι- 
σθοδοτική ευελιξία σ ε  επίπεδο επιχει
ρήσεων».
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Μέτρα άνω των 25 δια ευρώ έως το 2015
Μειώσεις μισθών, περικοπές φοροαπαλλαγών, κλείσιμο φορέων του Δημοσίου, «ψαλίόισμα» κοινωνικών παροχών

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Στον προσδιορισμό μέτρων υψον^ άνω 
τω ν 25 δισ. ευρώ από σήμερα έωε και 
το 2015 προχωρεί η  κυβέρνηση, καθα« 
θα πρέπει να τα ανακοινώσει το αργό-

οο έωε τα τέλη  Μαρτίου. Από το πο- 
_ υ αητό, το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ 
θα αφορά σε μέτρα που θα πρέπει να 
ληφθοϋν φέτοε και τα μπόλοιπα περί
που 23 δισ. ευρώ θα πρέπει να εφαρ
μοστούν στην περίοδο 2012-2015. Η λί
στα των νέων μέτρων περιλαμβάνει με
ταξύ άλλων μ ειώ σ ει μισθών, περικοπέε 
φοροαπαλλαγών, «λουκέτο» φορέων 
του Δημοσίου, «ψαλίδισμα» κοινωνικών 
παροχών κ.λπ.

Στο πλαίσιο τηε κατάρτισηε του Μ ε
σοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Στρατηγικήε (ΜΔΠΣ) που θα περιλαμ
βάνει τα παραπάνω μέτρα, ο υπουργόε 
Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου 
ξεκίνησε χθεε τιε επαφέε με τουε συ- 
ναδέλφουε του (τον υπουργό Εσωτερι
κών κ. I. Ραγκούση και την υπουργό Παι- 
δείαε κ. Αννα Διαμαντοπούλου), οι ο- 
ποίεε θα συνεχιστούν και σήμερα.

Μάλιστα, ο κ. Παπακωνσταντίνου δή- 
ιε χθεε ότι την ερχόμενη εβδομάδα 

θα συζητήσει το ΜΔΠΣ με τα άλλα πο
λιτικά κόμματα που έχουν δεχτεί να 
συμμετάσχουν στον διάλογο και μετά 
'με τουε κοινωνικούε φορείε και οικο- 
νομολόγουε. Στόχοε είναι στα μέσα 
Μαΐου να έχει ψ ηφιστεί το ΜΔΠΣ από 
τη  Βουλή, όπωε ορίζει ο νόμοε.

Επί τηε ουσίαε, στο επικαιροποιημένο 
Μνημόνιο περιλαμβάνονται οι παρεμ-

βάσειε στιε οποίεε θα προχωρήσει η κυ
βέρνηση για να προέλθουν τα 25 δισ. 
ευρώ. Τα δύο τρίτα θα προέλθουν από 
το σκέλοε των δαπανών και τα υπόλοιπα 
από το σκέλοε των εσόδων. Οι τομείε 
από τουε οποίουε θα προκύψουν τα 25 
δισ. ευρώ είναι:

1. ΔΕΚΟ. Το σχέδιο θα προβλέπει κα
τά επιχείρηση: αυξήσειε τιμολογίων, μει- 
ώ σειε λειτουργικού κόστουε, ιεράρχη-

Επαφές Παπακωνσταντίνου 
με ιούς υπουργούς - Μέτρα 
ύψους 1,8 δισ. ευρώ θα 
πρέπει να ληφθούν φέτος.
ση των επενδύσεω ν και προσαρμογέε 
στη  μισθοδοσία, τιε παροχέε και την α
πασχόληση για τη  βελτίωση των οικο
νομικών αποτελεσμάτων. Επίσηε, θα κα
θορίζει τιε απαιτούμενεε μεταβολέε 
στην καταβολή μερισμάτων και τιε μει- 
ώσειε επιδοτήσεων για να υπάρξουν ε 
ξο ικ ο ν ο μ ή σ ει στον προϋπολογισμό.

Πέραν αυτών, το οικονομικό επιτελείο 
καλείται να αποφασίσει ποιεε ΔΕΚΟ θα 
αποκρατικοποιηθούν, ενώ οι δημόσιεε 
επιχειρήσειε που ανήκουν σ τη  γενική 
κυβέρνηση θα πρέπει να καταρτίσουν 
τα δικά τουε προγράμματα αναδιάρ- 
θρωσηε έω ε το τέλοε Ιουνίου.

2 . ΝΠΔΔ. Προβλέπεται συγχώνευση 
φορέων, πώληση ή κλείσιμο κάποιων και 
προώ θηση σχεδίων αναδιάρθρωσηε 
για τουε υπόλοιπουε.

3 . Φ ορολογική πολιτική. Αλλαγέε θα υ
πάρξουν στον  κώδικα φορολογίαε επι
χειρήσεω ν, στη  φορολογία εταιρειών, 
στιε φορολογικέε απαλλαγέε, στα φο
ρολογικά κίνητρα και σ τη  φορολόγηση 
τηε απόδοσηε κεφαλαίου. Μία λεπτο
μερέστερη εκδοχή του σχεδίρυ θα δια
τυπωθεί μέχρι το τέλοε Μαΐου για να υ
πάρξει δυνατότητα διαβουλεύσεων με 
φορολογικούε εμπειρογνώμονεε. Στο 
σχέδιο των αλλαγών θα αναγράφεται το 
χρονοδιάγραμμα για τα στάδια τηε με- 
ταρρύθμισηε, ενώ ο νόμοε για το πρώ
το στάδιο τηε μεταρρύθμισηε θα κα
τατεθεί στη  Βουλή μέχρι το τέλοε Σε
πτεμβρίου.

4 . Δημόσια δ ιο ίκησ η. Στόχοε είναι να 
προσδιοριστούν οι υπηρεσίεε και τα 
προγράμματα εκείνα που θα σταματή
σουν ή  θα δοθούν σε ιδιώτεε, καθώε και 
η εξυγίανση των δημοσίων οργανισμών 
«για την κατάργηση αλληλοεπικαλυ- 
πτομένων αρμοδιοτήτων». Αναλυτικό
τερη εκδοχή του σχεδίου θα πρέπει να 
είναι έτοιμη μέχρι τα τέλη  Ιουλίου και 
θα παραθέτει ένα χρονοδιάγραμμα ε- 
φαρμογήε, συμπεριλαμβανομένων των 
ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο έγκρισηε του προϋπολογισμού 
του 2012.

5 . Π ερικοπ ή ίω ν  κο ιν ω ν ικ ώ ν  δαπα
νώ ν. Το οικονομικό επιτελείο καλείται 
να καταργήσει τα επικαλυπτόμενα ε 
πιδόματα και να προχωρήσει στην «ε
ξυγίανση τω ν στόχων τουε». Αυτό θα 
πρέπει να γίνει έωε τα τέλη  Ιουλίου.

6 . Αμυντικές δαπάνες. Θα πρέπει να μει
ωθούν περαιτέρω.

Τα βασικότερα μέτρα 
που θα κρίνουν την πέμπτη δόση

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 20Π
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Μέτρα 1,8 δισ. ευρώ 
ΙΟ 2011. ______________
Μεσοπρόθεσμο
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
Στρατηγικής για τη λήψη 
μέτρων ύψους 23 δισ. ευρώ
μέχρι το 2015.____________
Αναδιάρθρωση
φοροεισπρακτικού
μηχανισμού.______________
Αναμόρφωση μισθολογίου 
και αξιοποίησης ανθρώπινου 
δυναμικού στο Δημόσιο. 
Καλύτερος έλεγχος 
δημοσίων δαπανών και 
περιορισμός της σπατάλης, 
σε συνεργασίο με ελεγκτικές
εταιρείες.________________
Ολοκλήρωση ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης.___________
Αποκρατικοποιήσεις - 
αξιοποίηση ακίνητης 
περιουσίας Δημοσίου. 
Προώθηση της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης.________
Μηχανογράφηση 
στα νοσοκομεία και έλεγχος 
των οικονομικών τους. 
Σύσταση Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Προμηθειών.

1 1 Αυστηρός έλεγχος 
των δαπανών υγείας και 
των οικονομικών των 
ασφαλιστικών οργανισμών.

1 η  Επιπλέον εγγυήσεις 
Ι£ ,®  3ο δισ. ευρώ στις τράπεζες 

και μείωση εξάρτησης
απάτην ΕΚΤ.____________

1 0  Μέτρα για προώθηση 
* ευέλικτων μορφών 

εργασίας (επιχειρησιακές 
συμβάσεις, ευέλικτο
ωράριο εργασίας).________

|  λ  Βελτίωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, ενίσχυση 
του ανταγωνισμού, 
απελευθέρωση αγορών.

I  Γ  Ολοκλήρωση και εφαρμογή 
1 3 ®  ίου νέου θεσμικού πλαισίου 

για την Επιτροπή
Ανταγωνισμού.___________

1 /  Μέτρα ενίσχυσης 
ΙΟ ®  εξαγωγών, καινοτομίας, 

έρευνας και ανάπτυξης.
1 -7 Εφαρμογή Οδηγίας για 

την απελευθέρωση 
των υπηρεσιών.

1 ο  Εφαρμογή του σχεδίου 
ΑΟ® για πιν απελευθέρωση

της αγοράς λιγνίτη.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ενιαίο μισθολόγιο 
σχο Δημόσιο
Ν έες περικοπές στους μισθούς των 
δημοσίων υπαλλήλων προβλέπει το 
επικαιροποιημένο Μνημόνιο, μέσω 
της εφαρμογής του νέου ενιαίου μι
σθολογίου. Οπως αναφέρεται στο 
Μνημόνιο, στο πλαίσιο του ΜΔΠΣ, η 
κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρή
σει σε «μείωση της πλεονάζουσας 
απασχόλησης στον δημόσιο τομέα» 
η οποία θα επιτευχθεί μέσω των με
τατάξεων, της αυστηρότερης πολιτι
κής για τους συμβασιούχους και της 
ακυρώσεις κενών θέσεων ερνασίας. 
Επίσης, το ενιαίο μισθολόγιο θα 
προσδιορίζει τρόπους για την απλο
ποίηση της μισθολογικής κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδο
μάτων. Υπάρχει, όμως, σαφής πρό
βλεψη για μείωση του μισθολογι- 
κού κόστους, βάσει «του βαθμού 
και της εξειδικευμένης σταδιοδρο
μίας», ενώ θα πρέπει να είναι έτοι
μο έως το τέλος Ιουνίου του 2011. 
Στο πλαίσιο του ΜΔΠΣ ηροβλέπο- 
νται επίσης παρεμβάσεις και στις 
δημόσιες επενδύσεις. Θα εξεταστεί 
ποια έργα μπορούν να μην υλοποιη
θούν και θα επιταχυνθεί η εκτέλεση 
των υπολοίπων, για την στήριξη της 
ανάπτυξης. Το εν λόγω σχέδιο θα 
πρέπει να είναι έτοιμο έως τα τέλη 
Ιουνίου.

Ο υπ ουργό ς Οικονομικών, κ. Παπακωνσταντίνου, δήλωσε 
χθες ότι εντός του Μαρτίου θα παρουσιάσει ένα αναλυτικό 
σχέδιο για το πώς θα προέλθουν τα 50 δισ. ευρώ.

Εσοδα 15 δισ. ευρώ 
έως το 2013 από τις 
αποκρατικοποιήσεις
Χωρίς να υπάρχει πλέον η αναφορά για την είσπραξη 
50 δισ. ευρώ έωε το 2015 από το πρόγραμμα αποκρα
τικοποιήσεων, δόθηκε χθεε στη  δημοσιότητα το επι- 
καιροποιημένο Μνημόνιο. Σε σχέση με την αρχική του 
μορφή (μετά την αποχώρηση τηε τρόικαε από την Αθή
να) εκτόε από την «απαλοιφή» των 50 δισ. ευρώ, υπάρχει 
ακόμα μία αλλαγή στο τελικό κείμενο.

Ο στόχοε για την είσπραξη 15 δισ. ευρώ από τιε α- 
ποκρατικοποιήσειε θα πρέπει να υλοποιηθεί έωε το 2013 
και όχι το 2012. Παράλληλα, στο τελικό κείμενο του ε- 
πικαιροποιημένου Μνημονίου υπάρχει και ένα χρονο
διάγραμμα για τιε αποκρατικοποιήσειε του 2011, αλλά 
και οι παρεμβάσειε που έχουν ήδη ανακοινωθεί (λιμά
νια, περιφερειακά αεροδρόμια, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, τράπε- 

ΟΠΑΠ κλπ). Ετσι, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2011, 
το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να έχει προσλά- 
βει τουε συμβούλουε εκείνουε που θα αναλάβουν την 
κατάρτιση τηε μελέτηε για τα ακίνητα του Δημοσίου. 
Ο υπουργόε Οικονομικών, κ. Παπακωνσταντίνου, δήλωσε

χθεε ότι οι σύμβουλοι θα

Συγκεκριμένο χρο
νοδιάγραμμα για 
τις αποκρατικοποι
ήσεις του 2011.

οριστούν εντόε του Μαρ
τίου, ενώ τον ίδιο μήνα θα 
παρουσιάσει ο ίδιοε ένα α
ναλυτικό σχέδιο για το 
πώε θα προέλθουν τα 50 
δισ. ευρώ.

Στο δεύτερο τρίμηνο 
του έτουε, θα πρέπει να εί

ναι έτοιμο το πρώτο σκέλοε τηε έκθεσηε για τα ακίνη
τα του Δημοσίου, να έχει συσταθεί η Γενική Γραμματεία 
Ακίνητηε Περιουσίαε, να έχει πωληθεί το μερίδιο του 
κράτουε στο καζίνο Πάρνηθαε και να έχει ολοκληρωθεί 
η  χρονική επέκταση τηε σύμβασηε παραχώρησηε για 
το «Ελ. Βενιζέλοε».

Στο τρίτο τρίμηνο προβλέπονται η αποκρατικοποίη- 
των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) και η 
οχοποίηση των κρατικών λαχείων, ενώ θα γίνει και 

μία εξειδίκευση των παρεμβάσεων έωε το 2015.
Στο τελευταίο τρίμηνο του 2011 θα πρέπει να ανα

κοινωθεί το δεύτερο μέροε τηε έκθεσηε για τα ακίνητα 
του Δημοσίου και παράλληλα να έχουν ολοκληρωθεί οι 
αποκρατικοποιήσειε των ΔΕΠΑ, ΛΑΡΚΟ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και 
να έχει προχωρήσει η παραχώρηση τηε Εγνατίαε Οδού.

Να σημειωθεί ότι στην έκθεσή  τηε η Ε.Ε. αναφέρει 
ότι μέχρι το 2015 θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί 50 δισ. 
ευρώ από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Πάντωε, 
ο κ. Παπακωνσταντίνου υποστήριξε χθεε ότι «δεν υπήρξε 
υπογεγραμμένο κείμενο με 50 δισ. ευρώ» και ότι ο στό
χοε αυτόε υπερβαίνει σε διάρκεια το Μνημόνιο και γι’ 
αυτό δεν εντάσσεται στο Μνημόνιο.

Επίσηε, η  κυβέρνηση θα πρέπει να παρέχει ένα τρι
μηνιαίο και εξαμηνιαίο χρονοδιάγραμμα για συναλλα- 
γέε, που προγραμματίζονται ένα έτοε και δύο έτη  μετά 
αντιστοίχωε, ενώ βάσει του Μνημονίου, «θα πραγμα
τοποιείται διαβούλευση με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το προ
σωπικό του ΔΝΤ για κάθε νέα νομοθετική πρωτοβουλία 
σχετικά με τιε αποκρατικοποιήσειε».

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

CROWN
Brand-BiiUdít ig  Packaging™

CROW N Hellas Can Βιομηχανία Ειδών Συσκευασία5 Α .Ε.
AP. Μ.Α.Ε. 6499/06 /Β /86/57  

Εθνικήε Ανιιστάσεωε 5 7 ,152  31, ΧαΑάνδρι 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
_________________________________ (δημοσιευόμενα βάσει ιου κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συνιάασουν ετήσ ια  οικονομικές κατασχάσεΐί, ενοηοιημένεε και μη, κατά τα ΔΛΠ)___________________________

Το ηαροκάιω  στοιχεία και πληροφορίε* που προκύπτουν από os ο ικονομ ικέ  καιαστάσεκ, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση γιο την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα ms CROWN Hellas Can Α.Ε. Συνιστούμε επομένω* στον αναγνώστη, πρίν προβεί 
σε οηοιοδήηοιε είδουε επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικέ* καταστάσει* καθώε και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:

Διεύθυνση διαδικτύου: *
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία έγκρισηε από το Διοικητικό Συμβούλιο  
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
0βΚ1318§ έλεγιπή* λογιστή*
Ελεγκτική εταιρεία
Τύηοε έκθεση* ελέγχου ελεγκτών:

Υπουργείο Ανάητυξηε, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεωί 
www.crownhellascan.gr
Kapoor Ashok, Ζάγκαί Βοσίλειοε, Cartwright Terence, 
Nuttall Peter, Pollen David, Clay Michael

24 Φεβρουάριου 2011 
Μαρίνου Δέσποινα A M  ΓΟΕΛ 17681 
RRICEWATERHOUSECOOPERS 
Μ ε σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ  ΘΕΣΗΣ
0  ΟΜΙΛΟΣ HUETAIPEIA

(ποσά εκφρασμένα σε χιήιάδε* ευρώ) 31/12/10 31/1.2/09 31/12/10 31/12/09

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 64.655 70.403 17.179 17.877
Α υλό  περιουσιακά στοιχεία 31.124 31.385 519 780
Λοιπά μη κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία 6.383 9.326 107.823 109.911
Αποθέματα 39.083 26.267 16.236 14.862
Απαιτήσει από Πελάτε* 37.464 37.389 21.206 22.262
Λοιπά κυκλοοορούντα περιουσιακά στοιχεία 131.850 96.437 16.905 8.781
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 310,559 271.207 179.868 174.473

Κ Α Θ Α Ρ Η  Θ Ε Σ Η  Κ Α Ι  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ

Μετοχικό Κεφάλαιο 37.297 37.297 37.297 37.297
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 162.299 140.439 85.847 80.543
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρική* (α) 199.596 177.736 123.144 117.840
Δικαιώματα Μειοψηφία* (β) - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 199.596 177.736 123.144 117.840
Προβλέψει$ /  Λοιπέ* Μακροπρόθεσμε; Υποχρεώσει; 36.732 36.334 12.902 12.89.6
Λοιπέ; Βραχυπρόθεσμε; Υποχρεώσει; 74.231 57.137 43.822 43.737
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 110.963 93.471 56.724 56.633
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 310,559 271.207 179.868 174.473

ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μ ΕΤΑ Β Ο Λ Ω Ν  ΙΔ ΙΩ Ν  Κ ΕΦ Α ΛΑ ΙΩ Ν

(ποσά εκφρασμένο σε xMÔes ευρώ)
0  Ο Μ ΙΛΟ Σ

1/1-31/12/10 1/1-31/12/09
Η. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/10 1/1-31/12/09

Σύνολο καθαρή* θέση* έναρξη* περιόδου
(01/01/2010 και 01/01/2009) 177.736 146,041 117.840 96.621
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από cpópous 
(συνεχιζόμενε* και διακοπείσεί SpaotnpiótniEs) 24.988 34.823 8.432 24.347
Διανεμηθέντα Μερίσματα (3.128) (3.128) (3.128) (3.128)
Σύνολο Καθαρή* θέσπί λήξη* περιόδου 
(31/12/2010 και 31/12/2009) 199.596 177.736 123.144 117.840

ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ  Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ Υ Ν Ο Λ ΙΚ Ο Ν  ΕΣΟΔΩΝ
Ο Ο Μ ΙΛΟ Σ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

&.vaî £va.Ap.qmnpmia texi(ópmApa<Kiwóini£s
(ποσά εκφρασμένα σε χιήιάδα ευρώ) 1 /1-31 /12/10 1/1-31/12/09 1/1-31/12/10 1/1-31/12/09

Κύκλο* Εργασιών 333.053 325.599 134.268 139.676
Μικτά Κέρδη /(Ζημιέ*)
Κέρδη /  (Ζημιέ*) προ Φόρων,

45.754 43.168 19.384 20.829

Χρηματοδοτικών & Επενδυτικών ΑποτΛων 30.055 27.652 11.210 12.180
Κέρδη /  (Ζημιέ*) προ Φόρων 31.953 27.813 11.186 11.741
Κέρδη /  (Ζημιέί) μετά από Φόρου* (Α) 20.550 18.342 6.181 7.866

Ιδιόκτητε* Μητρική* 20.550 18.342 6.181 7.866
Δικαιώματα Μειοψηφία* - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από ®ópous (Β) 

Συγκενιρωιικά συνολικά έσοδα

4,438 16.481 2.251 16.481

μετά από Φόρουί (Α) + (Β)
Καιανέμονιαι οε:

24.988 34.823 8.432 24.347

Ιδιοκτήιε* Μητρική* 24.988 34.823 8.432 24347
Δικαιώματα Μειοψηφία* - -

Κέρδη μετά από Φόρου* ανά Μετοχή - βασικά (σε ευρώ) 
Προτεινόμενο Μέρισμα (σε ευρώ)
Κέρδη /(ZtipiÉs) πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

0,8540 0,7623 0,2569
0,13

0,3269
0,13

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 38.913 38.454 13.782 15.158

Χαλάνδρι, 24 Φεβρουάριου 2011

0  npôeôpos tou Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων EupßouHos 
Ashok P.C. Kapoor

Α.Δ. E 2961187

0  Αντιπρόεδροί του Διοικητικού Συμβουλίου 
Βασίλειοε Κ. Ζάγκαί

Α.Δ.Τ.Χ 679950

Η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών 
Αγγελική Α. Νικάκη

Α.Δ.Τ. ΑΕ 048614

___________  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ  Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Σ ΤΑ Μ Ε ΙΑ Κ Ω Ν  ΡΟΟΝ
0  Ο Μ ΙΛΟ Σ

(ποσά εκφρασμένο σε χΑάδεε ευρώ) · 1/1-31/12/10 1/1-31/12/09
Η.ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/10 1/1-31/12/09

Κέρδη προ Φόρων 
Πλέον/(Μείον): Προσαρμογέε για
- Α.ποσβέσεΐ5 (ενσώματων & άυλων 

περιουσιακών στοιχείων)
- Προβλέφεΐ5
- Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ήημιέε) 

Επενδυιική$ Δρασιηριότητα$
- Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα

Πλέον/(Μείον) Προσαρμογή 
για Μ εταβολέε Κεφαλαίων Κίνηση* 
Μείωση/(Αύξηση) Αποθεμάτων 
Μείωση/ί Αύξηση) Απαιτήσεων 
(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι &
Συναφή Έξοδα καταβεβλημένα 
Μείον: Καταβεβλημένοι Φόροι

piótntes(α)

Επενδυτικέ* Aoootnoiótntss
Αγορά Ενοώματων & Αυλών Παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 
Εισπράξει* από Πωλήσει* Ενσώματων & 
Αυλώ ν Παγίων 
Ε ισ φ α χθέν©  Τόκοι

από επενδυτικέ5 δραοτηοιότηιεε (β)

Χρηματοδοτικέ* Δραστηριότητες
Εισπράξεκ από εκδοθέντα /  οναληφθέντα Δάνεια 
Μερίσματα Πληρωθέντα 
Σύνολο Ειοροών/ίΕκροών) 
από Χρηματοδοτικέ* δραστηριότητε* (γ)

Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) Ταμειακών Διαθεσίμων 
& Ισοδύναμων περιόδου (α+β+γ)
Ταυειακά Διαθέσιμο & Ισοδύναυα ένορΕη* περιόδου 
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναυα λήξη* περιόδου

31.953 27.813 11.186 11.741

8.009 9.953 2.572 2.978
(169) 1.037 (284) 878

(1.911) (516) (181) (146)
13 355 205 585

37.895 38.642 13.498 16.036

(12.816) 12.366 (1.374) 3.437
2.381 (15.471) 611 (1.624)

11.376 (35.511) (1.987) (21.485)

(13) (355) (205) (585)
(7.339) (10.450) (4.776) (2.964)

31.484 (10.779) 5.767 (7.185)

(3.091) (3.568) (1.855) (1.074)

262 447 262 447
1.911 516 181 146

(918) (2.605) (1.412) (481)

. 7.000
(3.136) (3.130) (3.136) (3.130)

(3.136) (3.130) (3.136) 3.870

27.430 (16.514) 1.219 (3.796)
82.942 99.456 3.042 6,Ρ’ °

110.372 82.942 4.261 3.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ
ο) 0  Ομιλο* περιλαμβάνει ns ακόλουθεε ετοιρείεε:

Ε.ΠΜΥΜμίη lioipsias Sisumasuás Έδρα MMafifisMnsíaans
CROWN Mías Can Βιομηχανία Ειδών íuokeuqoíosAE. Μητρική Ελλάδα Ολική ενσωμάταχσπ
CROWN BEVCAN ESPAÑA S i. 99,999% Ιοηανίο Ολική ενσωμάτωση
Δεν υπάρχει καμία μεταβολή στη σύνθεση και στον τρόπο ενσωνμάτωση* ίων εταιρειών που περιλαμβάνονται oris ενοποιημένε* οικονομική 
καταστάσειε.

β) Τόσο η μητρική εταιρεία όσο και π Ισπανική θυγατρική έχουν ελεγχθεί από ns φορολογικέ; opxés μέχρι και τη χρήση 2006. Όσον αφορά στην 
Ισπανική θυγατρική, εκκρεμεί φορολογική διαφορά, η οποία θα κριθεί από το αρμόδια φορολογικά δικαστήρια. Το αποτέλεσμα ms δικαστική; 
κρίσεωε δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική κατάσταση του ομίλου, 

γ) Έχουν τηρηθεί οι f e  βασικέε λογιστικέ; opxés που χρησιμοποιήθηκαν γιο την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ms 31/12/2009. 
δ) Δεν υφίσιοτοι περίπτωση αλλαγήε tns οικονομική; xpnons ins ttoipdas.
ε) Οι οικονομικέ* καιαστάσεκ του ομίλου CROWN Hellas Can, περιλαμβάνονται oris ενοποιημένε οικονομικά καιαστάσει* ins CROWN HOLDINGS 

INC., Corporate Headquarter Philadelphia, U.S.A., που κατέχει έμμεσα μέσω ευρωπαϊκών θυγατρικών ms, το 84,68% των μετοχών ins. 
στ) Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.
ζ) ί). Δεν υπάρχουν εηίδικΒ ή υπό διαιτησία διάφορέ; δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημοντική επίπτωση στην 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του ομίλου (βλ. και κατωτέρω υπό ια). 
ίι). Το σύνολο ανό περίπτωση των σχηματισμένων προβλέψεων που έχει διενέργηθεί αναλύεται (os εξήί:

- Για ανέλεγκτε; φορολογικά χρήσει* π εταιρεία ευρώ 520,0 χιλ, και ο όμιλο; ευρώ 656,0 χιλ.
- Πα ñoinés προβλέιμεκ η εταιρεία ευρώ 536,0 χιλ. και ο όμιλο; 7.959,0 χιλ.

η) 0  αριθμό; του απασχολούμενου προσωπικού oto τέλο* ms τρέχουσα; και ms προηγούμενά χοήσεω* είναι:
-Ομίλου: 31/12/10: 704 & 31/12/09:716
- Eiaipeos: 31/12/10: 378 & 31/12/09:400 j

8) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευχικά από την έναρξη ins οικονομική$ xpnons και ία υπόλοιπα των απαιτήσεων κοι υποχρεώσεων 
ms Etaipeías και του Ομίλου στη λήξη tns tpéxouoas xpñans, που έχουν προκόψει οπό συναλλαγέ* με συνδεδεμένο μέρη, αναλύοντ 
(σε xiñiáÓEs ευρώ) cos εξήε:
μειοξύ Μητρικήί με Λοιπά Συνδεδεμένο Μέρη: (1 ) Πωλήσει* 33.115 (2) Αγορέ5/Εξοδα 20.592 (3) Απαιτήσει* 3.249 (4) Υποχρεώσει 20.920 και 
μεταξύ Ομίλου με Λοιπά Συνδεδεμένο Μέρη: (1) Πωλήσεκ 34.458 (2) Αγορέ$/Εξοδα 73.318 (3) Απαιτήσεκ 2.568 (4) Υποχρεώσει* 5.099 
Οι ouvanflayés &  αμοιβέ* διευθυντικών στελεχών & μελών ms διοίκηση* ονήλθαν για τη μητρική εταιρεία σε ευρώ 1.094 χιλ. ενώ γιο τον 
όμιλο σε ευρώ 1.521 χιλ.. και όι υποχρεώσει* τόσο για την μητρική όσο και για τον όμιλο σε ευρώ 96 χιλ. 

ι) Στην τρέχουσα χρήση έχει περιληφθεί απ' ευθεία* στην κοθαρή θέση ms Εταιρεία* και του Ομίλου η μεταβολή των αηοθεματικών που προήλθε 
από την αύξηση ms εύλογη* αξία* των αηοομούμενων παραγωγών χρηματοοικονομικών μέσων που η μητρική εταιρεία και η θυγατρική ms 
έχουν συνάψει για κάλυψη κινδύνων από τη μεταβολή ms τιμή* του αλουμινίου και ms ισοτιμία* του δολαρίου. Η αύξηση ονήλθε σε ευρώ 2.25! 
χιλ. γιο την Εταιρεία κοι οε ευρώ 4.438 χιλ γιο τον Όμιλο.

ια) Eus 21 -9-2010 αποφασίοθηκε από το Δ.Σ. η έναρξη τη* διαδικασία* για τη συγχώνευση ms Εταιρεία* δια tns εξαγορά* ms από την ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «L0M0ND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ» (η «L0M0ND»), σύμφωνα με τα άρθρα 68-77,79 και 79α 
του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 -5 του Νόμου 2166/1993 με προτεινόμενο αντάλλαγμα tois μετρητοί* 9,74 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο ανα- 
προσαρμόσθηκε στα 13,50 ευρώ σνά μετοχή με βάση αποτίμηση από ανεξάρτητο αποτιμηιή, σύμφωνα με την απόφαση 17/427/2007 ms 
Emiporais Κεφαλαιαγορά*.
Ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού έχει οριοθεί η 31.12.2010. Enions, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 3461/2006, η LOMOND 
υπέβαλε λόγω ms ανωτέρω διαδικασία; υποχρεωτικά* δημόσια πρόταση για την απόκτηση 4.678.480 μετοχών tns Etaipeías (που αντιπρο
σωπεύουν περίπου 19,44% tou κεφαλαίου ms), με το ανωτέρω ηροσφερόμενο αντάλλαγμα.
Στιε 23-11-2010, μέτοχοι ms μειοψηφία* που εκπροσωπούσαν συνολικά περίπου 13,78% του μετοχικού κεφαλοίου ms εταιρεία; άσκησαν 
ενώπιον του Μονομελού* Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση με αντικείμενο (α) το διορισμό προσωρινή* διοίκηση* ms εταιρεία* μέχρι την 
ολοκλήρωση -σωρευτικώ*- ms διαδικασία* δημόσια; πρόταση* ins LOMOND και ms συγχώνευση* ms εταιρεία* με την εταιρεία αυτή, ή β) το 
διορισμό νομίμων εκπροσώπων ms εταιρεία; γιο να την εκπροσωπήσουν ειδικά κατά τη διαδικασία tns άνω δημόσια* npótaons και 
συγχώνευση;. Η αίτηση συζητήθηκε στ» 12-1-2011 (εκκρεμεί η σχετική απόφαση), ενώ στι; 6-12-2010 αηορρίψθηκε σχετική αίτηση για προ
σωρινή διαταγή με το ίδιο περιεχόμενο που είχε υποβληθεί.
Στκ 11-1-2011, οι ίδιοι ios όνω μέτοχοι ms μειοψηφία; κατέθεσαν αγωγή ενώπιον του Πολυμελού; Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημο να 
θεωρηθεί άκυρη η από 21-9-2010 απόφαση του Δ.Σ. tns εταιρεία; με την οποία αποφασίοθηκε η έναρξη διαδικασία; συγχώνευσή; ms με m 
LOMOND. Η συζήτηση ms αγωγή* έχει ορισθεί για tis 28-11-2012. Η ετοιρεία θεωρεί ότι οι ανωτέρω αίτηση καί αγωγή είναι νομικά και 
ουσιαστικά αβάσιμε και ω$ εκ τούτο αναμένεται να απορριφθούν.

L

http://www.crownhellascan.gr

