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Δ
υστυχώς, δεν είναι εύκολο 
να συμφωνήσουμε με τον 
μέχρι πρότινος υπουργό 
Οικονομίας, ο οποίος υπο-
στηρίζει ότι η κυβέρνηση 

διογκώνει τεχνητά το έλλειμμα, προκει-
μένου να δείξει μετά ότι κατόρθωσε να το 
μειώσει δραστικά. 
Κατανοητό το ενδιαφέρον του τέως 
υπουργού ώστε ο στόχος του 3,7%, που 
σύντομα έγινε 6% και πήγαινε για 8%, να 
φρενάρει τουλάχιστον στο 10% και να μη 
φθάσει στο 12,5%, για όπου φαίνεται ότι 
έχει βάλει πλώρη! Λιγότερο κατανοητό, 
όμως, το επιχείρημά του, που θα προϋπέ-
θετε συμπαιγνία κυβέρνησης και διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος -ως 
γνωστόν- τοποθετήθηκε εκεί (και παλαι-
ότερα σε άλλες δημόσιες θέσεις) από 
κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας.

ΜΕΣΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Δεν χρειάζεται πολλή μελέτη, λοιπόν, 
για να συμπεράνουμε ότι η κυβέρνηση 
θα επιβάλει σκληρά μέτρα. Και για τα 
σκληρά αυτά μέτρα μάλλον δεν πρέπει 
να ανησυχούν σοβαρά ούτε το ΚΚΕ ούτε 
ο ΣΕΒ. Αυτό επειδή τα κονδύλια που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν την κυβέρνηση 

να βαδίσει με αρκετή επιτυχία προς τους 
στόχους της δεν μπορούν να προκύ-
ψουν από την υπερ-φορολόγηση ούτε 
των μισθωτών ούτε των μεγαλομετόχων. 
Απλώς, επειδή οι πρώτοι δεν διαθέτουν 
τα χρήματα που λείπουν από τα κρατικά 
ταμεία, ενώ οι δεύτεροι διαθέτουν αρκετή 
ισχύ (και αρκετές εναλλακτικές διεξόδους 
για τα κεφάλαιά τους) ώστε να μπορούν 
να θέσουν συγκεκριμένα, «λογικά» όρια 
στο πόσο μπορούν να φορολογηθούν 
τα κέρδη των ΑΕ, διανεμόμενα ως μερί-
σματα ή μη.
Μένει, λοιπόν, ο «μεσαίος χώρος». 
Μεσαίος όχι πολιτικώς αλλά εισοδη-
ματικώς. Αυτός των ελεύθερων μεγα-
λο-επαγγελματιών (μεγαλο-ιατρών, ας 
πούμε, αλλά όχι μόνο). Αυτών που «έφα-
γαν χρόνια στα θρανία» και «προσφέρουν 
λειτούργημα» και άλλα τέτοια που (με 
κάθε σοβαρότητα) μπορεί να τους κάνει 
να αξίζουν δέκα και είκοσι φορές το μισθό 
μου. Όμως, αν βγάζουν δέκα και είκοσι 
φορές το μισθό μου (χαλάλι τους, δεν 
λέω...), πώς γίνεται εγώ να πληρώνω 
δέκα και είκοσι φορές περισσότερο φόρο 
εισοδήματος από αυτούς;

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Αυτό το... «γρίφο» αν καταφέρει να λύσει 
η κυβέρνηση, κάτι θα αρχίσει να μαζεύει 
για τα ταμεία της. Αν αναζητήσει και τον 
ΦΠΑ που δεν εισπράττεται (ή εισπράττε-
ται και δεν αποδίδεται), όχι σε μαγαζάκια 
της γειτονιάς, αλλά σε πιο «ευπρόσωπες» 
επιχειρήσεις μεσαίου και σχετικά μεγάλου 
μεγέθους, θα έχει κάνει ακόμη ένα ση-
μαντικό βήμα. Αν, δε, αποφασίσει να πει 
στους ψηφοφόρους της ότι δεν μπορεί πια 
όλοι οι Έλληνες να ζουν από το κράτος και 
μάλιστα αμειβόμενοι πολλαπλάσια αυτού 
που παράγουν, τότε μπορεί να έχει λύσει 
μεγάλο μέρος του προβλήματος.
Το ερώτημα, βέβαια, είναι εύλογο: είναι 
δυνατό να υπάρχει ελληνική κυβέρνηση 
πρόθυμη να αναλάβει τέτοιο πολιτικό κό-
στος και ικανή να εφαρμόσει τέτοια πολι-
τική με ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα; 
Ή απάντηση προκύπτει μάλλον αβίαστα: 
όχι, δεν υπάρχει! Οπότε, τι μπορούμε να 
προσδοκάμε; Την έκπληξη, μάλλον. Ή 
το ενδεχόμενο όλες οι άλλες διαθέσιμες 
επιλογές της κυβέρνησης να έχουν ακόμη 
μεγαλύτερο πολιτικό κόστος...

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ «Α»
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ «Β»

Η «συνταγή» εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών υπάρχει. Την γνωρίζει η Κομισιόν,
η Τράπεζα της Ελλάδος, η κυβέρνηση και οι... πέτρες. Το θέμα είναι αν υπάρχει

κυβέρνηση πρόθυμη να αναλάβει το σχετικό πολιτικό κόστος.

✒ Aνδρέας Αναστασίου, Διευθυντής Σύνταξης
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επικαιρότητα

ΜΙΚΡΕΣ
ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΩΝ

Πρωτίστως ηθική η κρίση

«Η οικονομική κρίση που βιώνει η ανθρωπό-
τητα είναι πρωτίστως κρίση ηθικής, αφού στην 
προσπάθεια για γρήγορα και εύκολα κέρδη, χά-
θηκε η ηθική στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 
για την απόκτησή τους».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΒ

M
ικρή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίμα-
τος κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009 δείχνει η 
τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται στα κορυφαία 
διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών 

επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων 
(ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγμα-
τοποιήθηκε το διάστημα 15/09/2009 έως 28/09/2009. Ο γενικός 
δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) 
το 3ο τρίμηνο του 2009 αυξήθηκε στις 111 μονάδες από τις 107 το 
προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας τη συνεχιζόμενη - αλλά συ-
γκρατημένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο -  αισιοδοξία που 
επικρατεί στους διευθύνοντες συμβούλους των ελληνικών επιχει-
ρήσεων. Αξιοσημείωτη είναι η αντιστροφή του θετικού κλίματος 
στους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, σε αντίθεση με 
αυτούς των μικρών, μεσαίων και μεγάλων  επιχειρήσεων οι οποίοι 
συνεχίζουν να είναι αισιόδοξοι. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση 
(ΕΑΣΕ-CEO Current Status Index) είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα, στάσιμες είναι οι προσδοκίες για 
βελτίωση του οικονομικού κλίματος κατά το επόμενο έτος.

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των επιμέρους δεικτών αποτυ-
πώνουν τις παρακάτω εξελίξεις για το τρίτο τρίμηνο του 2009: 
Μείωση παρατηρείται στο ποσοστό των CEOs που θεωρεί ότι η 
οικονομική κατάσταση της χώρας έχει επιδεινωθεί σε σχέση με 
ένα έτος πριν (86% έναντι 93% το προηγούμενο τρίμηνο), δείχνο-
ντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της οικονομίας είναι βελτιωμένες 
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, η τρέχουσα αισι-
οδοξία δεν συνοδεύεται από θετικές προσδοκίες για τον επόμενο 
χρόνο οδηγώντας τον δείκτη στις 279 μονάδες έναντι 292 το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2009.

Ασφαλείς οι επενδύσεις 
στην Τουρκία

Η Τουρκία «τεχνικώς» δεν χρειάζεται μια νέα 
συμφωνία χρηματοδότησης από το ΔΝΤ, υπο-
στήριξε ο οικονομολόγος που είχε διαβλέψει 
την κρίση. Παρά ταύτα, μια τέτοια συμφωνία 

θα εξασφάλιζε ισχυρότερο αίσθημα ασφάλειας στους επενδύοντες 
στη χώρα, απ’ όση παρέχει η αναμονή ανάκαμψης στην κοινή 
ευρωπαϊκή αγορά. Θα βοηθούσε, επίσης (είπε ο Ρουμπίνι), αν η 
Τουρκία διαφοροποιούσε τον εξαγωγικό προσανατολισμό της, 
στρέφοντάς τον προς περισσότερες αγορές.

ΝΟΥΡΙΕΛ ΡΟΥΜΠΙΝΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NEW YORK UNIVERSITY

Το κράτος συμπαραστάτης 
στην κοινή προσπάθεια

«Το κράτος θα είναι σύμβουλός σας, συνερ-
γάτης σας, συμπαραστάτης σας, σε μια κοινή 
προσπάθεια που έχουμε, να βελτιώσουμε τις 
συνθήκες ζωής, την ευημερία, τις προοπτικές 
αυτής της χώρας»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓOΣ

«Φόρος Τόμπιν» στις συναλλαγές 

Την αναγκαιότητα της επιβολής φόρου στις δι-
εθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, σε μία 
σύγχρονη παραλλαγή του λεγόμενου «φόρου 
Τόμπιν», υπέδειξε ο Αμερικανός Νομπελίστας 

οικονομολόγος, Τζόζεφ Στίγκλιτς, στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ 
και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Κωνσταντινούπολη.

ΤΖΟΖΕΦ ΣΤΙΓΚΛΙΤΣ
ΝΟΜΠΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πολύ νωρίς για άρση
των μέτρων τόνωσης

Είναι πολύ νωρίς για να ξεκινήσει η άρση των 
μέτρων τόνωσης των οικονομιών, καθώς η 
ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας βρί-
σκεται ακόμη στο αρχικό στάδιό της, ενώ η 

οικονομική δραστηριότητα υπολείπεται κατά πολύ σε σχέση με 
τα επίπεδα της προς της κρίσης, είπε ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος στην ομιλία του στη σύνοδο 
του ΔΝΤ στην Κωνσταντινούπολη. Αναφερόμενος στην ελλη-
νική οικονομία ο κ. Προβόπουλος ανέφερε ότι για να επιτύχει 
διατηρήσιμα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον, η Ελλάδα 
θα πρέπει να εφαρμοστούν ταυτόχρονα: πολυετές πρόγραμμα δη-
μοσιονομικής εξυγίανσης, εκτεταμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις 
στο δημόσιο τομέα και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές 
προϊόντων και εργασίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Μετά το 2010 η ανάκαμψη

Είναι πολύ νωρίς για να εφαρμόσει κανείς μία 
οικονομική πολιτική της «επόμενης (από 
την κρίση) ημέρας», θεωρεί ο «σωτήρας» της 
τουρκικής οικονομίας από την οξύτατη κρίση 
του 2001. Το παγκόσμιο εμπόριο θα αρχίσει να 

ισχυροποιείται μετά το 2010 και εφ’ όσον οι δείκτες απασχόλη-
σης αποκτήσουν ανοδική τάση, λέει ο Ντερβίς, ο οποίος αναγνω-
ρίζει ότι ο παράγων «ζήτηση» μοιάζει να έχει μεγάλη σημασία 
τώρα, αλλά πιστεύει ότι η σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η πλευρά 
της προσφοράς είναι σημαντικότερη. «Προβλέπω ότι η ανά-
καμψη της προσφοράς θα είναι ραγδαία, επειδή η διάχυση της 
γνώσης και της τεχνολογίας γίνεται επίσης με ραγδαίο ρυθμό. 
Σήμερα, γινόμαστε μάρτυρες της αληθινής παγκοσμιοποίησης, 
επειδή οι νέες εφευρέσεις χρησιμοποιούνται παντού», κατέληξε 
ο Τούρκος οικονομολόγος.

ΚΕΜΑΛ ΝΤΕΡΒΙΣ
ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Θετική είναι η εικόνα που έχουν οι CEOs για τον κλάδο τους, με 
το εμπόριο να έχει προβάδισμα έναντι των λοιπών κλάδων, αν και 
καταγράφεται κάμψη της αισιοδοξίας τους για τις προσδοκώμενες 
εξελίξεις κατά το επόμενο έτος. Το εμπόριο διαφοροποιείται και 
πάλι αφού οι CEOs δηλώνουν ότι η οικονομική κατάσταση στον 
κλάδο τους το επόμενο έτος θα είναι καλύτερη έναντι των άλλων 
κλάδων.
Σε επίπεδο επιχείρησης, για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο οι CEOs 
θεωρούν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση παρουσιάζει στα-
σιμότητα. Επί πλέον, η εκτίμησή τους για το επόμενο έτος δεν 
είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη, αφού ο δείκτης εταιρικών προσδοκιών 
αυξήθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2009 μόλις κατά τρεις μονάδες.

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αυξημένη είναι η τρέχουσα δαπάνη για επενδύσεις παγίου κεφα-
λαίου σε επίπεδο εταιρείας. Το ποσοστό των CEOs που δήλωσαν 
αυξημένες δαπάνες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ανήλθε 
σε 17% έναντι 13% το προηγούμενο τρίμηνο. Αισιοδοξία επικρα-
τεί για τη μελλοντική πορεία των επενδύσεων, αν και οι CEOs των 
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπουν ότι οι επενδύσεις των 
εταιρειών που διοικούν θα διαμορφωθούν σε χαμηλότερο επίπεδο 
από το σημερινό.
Συνεχίζεται και στο δεύτερο τρίμηνο του 2009 η πτωτική πορεία 
του δείκτη απασχόλησης, αν και η μείωση είναι ελάχιστη σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι CEOs των βιομηχανικών επιχει-
ρήσεων διαφοροποιούνται από την γενική εικόνα δηλώνοντας 
ότι η απασχόληση στις εταιρείες τους αυξήθηκε. Η προσδοκία για 
άνοδο της απασχόλησης κατά το επόμενο έτος, που επικρατούσε 
κατά τα προηγούμενα δύο τρίμηνα του 2009, δεν συνεχίστηκε στο 
τρίτο τρίμηνο, στο οποίο ο δείκτης μειώθηκε στις 118 μονάδες.
Το 83% των CEOs προτείνει στη νέα κυβέρνηση μείωση των 
φορολογικών συντελεστών και ταυτόχρονα πάταξη της φοροδι-
αφυγής. Ωστόσο, αξιόλογο ποσοστό (13%) πιστεύει ότι οι συ-
ντελεστές θα πρέπει να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, ενώ το 4% 
δήλωσε ότι πρέπει να αυξηθούν και παράλληλα να επιβληθούν 
έκτακτοι φόροι για την αντιμετώπιση της υστέρησης των εσόδων.

Δίκαιη φορολόγηση του πλούτου

«Οι δεσμεύσεις μας θα τηρηθούν: κατάρ-
γηση του ΕΤΑΚ, που επιβαρύνει εκατομ-
μύρια Έλληνες, και αντικατάστασή του με 
προοδευτικό φόρο επί της περιουσίας, από 
τον οποίο κανείς δεν θα εξαιρείται, ούτε η 
Εκκλησία».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διάσπαση των υπερβολικά 

μεγάλων τραπεζών

«Οι αμερικανικές αρχές θα πρέπει να εξετά-
σουν τη διάσπαση τραπεζικών ιδρυμάτων που 
θεωρούνται ‘υπερβολικά μεγάλα για να καταρ-
ρεύσουν’. Αν το μέγεθος τους, αποτρέπει τη 

χρεοκοπία, τότε είναι υπερβολικά μεγάλες. To 1911 διασπάσαμε 
την Standard Oil και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Οι νέες μονάδες 
αποδείχτηκαν πολυτιμότερες σε σχέση με την αρχική. Ίσως αυτό 
χρειάζεται να γίνει και τώρα».

ΑΛΑΝ ΓΚΡΙΝΣΠΑΝ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ FEDERAL RESERVE

Μείωση των φορολογικών συντελεστών και 
άμεσα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής 
προτείνει στη νέα κυβέρνηση το 83% των διευ-
θυνόντων συμβούλων των ελληνικών εταιρειών.

Σύγχρονη οικονομία σε 15 χρόνια

«Η ρωσική οικονομία θα χρειαστεί 15 χρόνια 
για να μετεξελιχθεί σε μια σύγχρονη οικονομία, 
και να απαλλαγεί από την εξάρτηση της από 
την αγορά πρώτων υλών. Εάν καταφέρει η ρω-

σική οικονομία να δέχεται έσοδα, τουλάχιστον 30%-40% εκ των 
συνολικών, από άλλες πηγές εσόδων, πλην αυτών των ενεργεια-
κών, τότε μπορούμε να πούμε ότι ήδη ζούμε σε μια διαφορετική 
οικονομία, μια διαφορετική χώρα».

ΝΤΜΙΤΡΙ ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΩΣΙΑΣ

Σταδιακή η ανάκαμψη

«Η σταδιακή οικονομική ανάκαμψη είναι πι-
θανή. Η ΕΚΤ θα αποσύρει σταδιακά τα μέτρα εξυ-
γίανσης, μόλις η κατάσταση ομαλοποιηθεί. Αν 

και είναι πρόωρο να δηλώσουμε ότι η χρηματοοικονομική κρίση 
έχει τελειώσει, όταν έρθει εκείνη η ώρα, η ΕΚΤ θα αποδειχτεί ικανή 
να αντιμετωπίσει την έξοδο από την κρίση».

ΖΑΝ-ΚΛΟΝΤ ΤΡΙΣΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ:
ΑΝΟΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟΥ»

Σε μια περί-
οδο όπου 
πολλοί επεν-

δυτές της Σοφο-
κλέους πιστεύουν 
ότι το «οχυρό» των 
3.000 μονάδων 
είναι θέμα χρόνου 
να αλωθεί, δεν 
είναι εκείνοι που 
δεν πιστεύουν στα 

μάτια τους, καθώς δεν μπορούν να 
κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν οι 
διεθνείς κεφαλαιαγορές να συμπερι-
φέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
Σαν δηλαδή να μη βιώνουμε μια τόσο 
μεγάλη οικονομική κρίση, ή σαν να 
μην αμφιβάλαμε κατά τους πρώτους 
μήνες του έτους, για το κατά πόσο θα 
άντεχαν οι τράπεζες και τα ασφαλι-
στικά ταμεία!
Οι τράπεζες μάλιστα σήμερα –ο 
κλάδος που βρέθηκε στο μάτι του 
κυκλώνα- αποτελούν σήμερα και τη 
λοκομοτίβα της ανόδου, διεθνώς. 
Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι τρά-
πεζες περιμένουν το 2010 μια πολύ 
μεγαλύτερη κερδοφορία από φέτος, 
ενώ οι φόβοι για υπερβολικό ύψος 
μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν 
αρχίσει να υποχωρούν σημαντικά. 
Οι τράπεζες άλλωστε, σύμφωνα με 
τους αναλυτές, θα είναι ο πρώτος 
κλάδος που θα ξεπεράσει την κρίση 

και ο πρώτος που θα επανέλθει σχε-
τικά σύντομα στις επιδόσεις του 2007 
(προ κρίσης).  
Το ερώτημα όμως είναι αν όλα αυτά 
τα αισιόδοξα σενάρια, θα γίνουν και 
πράξη…
Τον «παλιό καλό καιρό» οι έμπειροι 
επενδυτές και διαχειριστές πορεύ-
ονταν τα γνωστά χρηματιστηριακά 
ρητά και –σε γενικές γραμμές τουλά-
χιστον- καλά τα κατάφερναν.
Μπορούσαν για παράδειγμα να 
κάνουν διαφοροποίηση του χαρτο-
φυλακίου τους επιλέγοντας μετοχές 
διαφόρων κλάδων.
Μπορούσαν να μειώσουν τον επενδυ-
τικό τους κίνδυνο, τοποθετούμενοι σε 
μετοχές διαφορετικών χωρών.
Μπορούσαν τέλος, και πάλι με 
στόχο να περιορίσουν τον κίνδυνο, 
να τοποθετούνται ταυτόχρονα σε 
αντίθετες επενδύσεις, όπως μετοχές-
ομόλογα, μετοχές-χρυσός, ομόλογα-
εμπορεύματα, κ.λπ.
Η τελευταία κρίση έδειξε ότι τόσο η 
διαφοροποίηση μετοχικών χαρτο-
φυλακίων σε μια χώρα, όσο και ένα 
διεθνοποιημένο μετοχικό χαρτοφυ-
λάκιο δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν 
ουσιαστική ασπίδα προστασίας για 
τους επενδυτές.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα επί-
σης, φάνηκε ότι ούτε η τακτική των 
αντίθετων επενδύσεων είναι σε θέση 

να αποδώσει. Βλέπουμε λοιπόν:
Τις τιμές των μετοχών και των ομολό-
γων να ανεβαίνουν ταυτόχρονα, παρά 
τα όσα αντίθετα μας έλεγε η θεωρία 
και η λογική.
Την περίοδο προσδοκιών για οικο-
νομική ανάκαμψη, η τιμή του χρυ-
σού να τραβάει την ανηφόρα και να 
φτάνει σε ιστορικό ρεκόρ!!! Αυτό 
που ξέραμε μέχρι σήμερα ήταν ότι ο 
χρυσός ανέβαινε, είτε όταν υπήρχε 
φόβος για έντονο πληθωρισμό (επί 
του παρόντος τα επιτόκια βρίσκονται 
σε ιστορικά χαμηλά και ο πληθωρι-
σμός επίσης), είτε όταν αναμέναμε 
έντονες οικονομικές κρίσεις (τώρα, οι 
αναλυτές προβλέπουν την αρχή της 
ανάκαμψης από τις αρχές του 2010).
Για πρώτη φορά λοιπόν, οι επενδυτές 
βλέπουν ένα παράλληλο ράλι όλων 
των επενδυτικών προϊόντων, γεγονός 
που φοβίζει για ενδεχόμενη «απότομη 
προσγείωση» σε μερικά τουλάχιστον 
από αυτά. Λέτε να είναι και οι μετοχές;
Η κατάσταση είναι ακόμη πιο περί-
πλοκη, σε ό,τι αφορά τη Σοφοκλέους, 
όπου πέραν όλων των άλλων, έχουμε:
∼  Την κυβέρνηση να παραλαμβάνει 
τραγικούς δημοσιονομικούς δείκτες, 
πολύ χειρότερους και από αυτούς που 
αναμέναμε πριν από δέκα ημέρες.
∼  Παράγοντες του επιχειρηματικού 
κόσμου να φοβούνται ένα νέο «βά-
θεμα» της κρίσης στην πραγματική οι-

από τον
Στέφανο

Κοτζαμάνη

✒

Η αγορά ανεβαίνει προεξοφλώντας ένα σαφώς θετικό σενάριο για την πορεία της παγκόσμιας,
αλλά και της εγχώριας οικονομίας. Γι’ αυτό πολλοί διαχειριστές βρίσκονται με το «δάχτυλο στη σκανδάλη».
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κονομία, από το Σεπτέμβριο και μετά.   
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το 
Χρηματιστήριο της Αθήνας ακολουθεί 
το διεθνές ράλι, φλερτάροντας και 
πάλι με το επίπεδο των 3.000 μονά-
δων. Ακόμη και οι απαισιόδοξοι της 
αγοράς, διαπιστώνουν ένα ισχυρό 
momentum, βλέποντας: 
α) τους ξένους να ενισχύουν τις θέ-
σεις τους σε ελληνικούς τίτλους 
β) τις τράπεζες να αυξάνουν τα περι-
θώρια κέρδους τους, βελτιώνουν τη 
ρευστότητά τους, να ετοιμάζονται για 
μειωμένες προβλέψεις από το 2010 
και να σχεδιάζουν αυξήσεις κεφα-
λαίου μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο
γ) το επενδυτικό ενδιαφέρον να επι-
κεντρώνεται στις τράπεζες και σε 
δέκα περίπου ακόμη μετοχές της 
υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίη-
σης, όταν οι μισές μετοχές του ΧΑ 
εξακολουθούν να βρίσκονται αρκετά 
κοντά στα χαμηλά επίπεδα που 
«έγραψαν» μέσα στο πρώτο εξάμηνο 
του έτους.
Οι περισσότεροι χρηματιστές βλέ-
πουν τη συγκεκριμένη κατάσταση να 
συνεχίζεται στο προσεχές μέλλον, 
αισιοδοξώντας για ακόμη πιο ισχυρά 
αποτιμήσεων στους κλάδους και στις 
μετοχές που λίγο-πολύ έχουν έως 
σήμερα πρωταγωνιστήσει.
Ωστόσο, κρατούν σοβαρές επιφυλά-
ξεις για τη μεσοπρόθεσμη πορεία των 
αγορών, με αποτέλεσμα πολλοί από 
αυτούς να βρίσκονται «με το ένα χέρι 
στην σκανδάλη»…

ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το θετικό σενάριο για τη νέα κυβέρ-
νηση στην οικονομία, θα μπορούσε 
να είναι:
Α. Μια περιορισμένη αναθέρμανση 
της κατανάλωσης, λόγω βελτίωσης 

της ψυχολογίας στην αγορά. Ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο, σε συνδυασμό 
με τα επεισόδια του περασμένου Δε-
κεμβρίου, αλλά και την πολύ χαμηλή 
βάση σύγκρισης από το Σεπτέμβριο 
του 2008, θα μπορούσαν να οδηγή-
σουν σε μια περιορισμένη αύξηση 
του όγκου των λιανικών πωλήσεων, 
σε αντίθεση με το πρώτο φετινό εξά-
μηνο, όταν η αντίστοιχη πτώση ξεπέ-
ρασε το 10%.
Β. Μια αξιοσημείωτη τόνωση της 
ρευστότητας στην οικονομία, λόγω 
της αυξημένης ρευστότητας που 
χαρακτηρίζει πλέον το τραπεζικό 
σύστημα. Από την αρχή του έτους, οι 
καταθέσεις έχουν αυξηθεί γύρω στο 
5%, όταν οι χορηγήσεις παρέμειναν 
στάσιμες (ο λόγος δανείων προς κα-
ταθέσεις έχει υποχωρήσει), ενώ επί-
σης υπήρξαν σημαντικές εισροές από 
το δημόσιο (προνομιούχες μετοχές), 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα, αλλά και από τους επενδυτές 
μέσω αυξήσεων κεφαλαίου (Εθνική, 
Τράπεζα Αττικής, Probank, προσεχώς 
Aspis Bank). 
Επιπλέον, σειρά αυξήσεων κεφαλαίου 
φαίνεται να ετοιμάζονται και από 
άλλες τράπεζες, ενώ η κατάσταση 
στη διεθνή αγορά του wholesale 
funding (χονδρική χρηματοδότηση) 
που είχε κυριολεκτικά «παγώσει» κατά 
την περίοδο της κρίσης, εξομαλύνεται 
σημαντικά μέρα με την ημέρα. 
 Ήδη, ο πρόεδρος της Εθνικής Τρά-
πεζας πρόβλεψε διψήφιο ποσοστό 
αύξησης των χορηγήσεων το 2010. 
Όσο και οι άλλες τράπεζες δεν 
προβλέπεται να ακολουθήσουν με 
τόσο υψηλές επιδόσεις, οι αναλυτές 
βλέπουν μια πιστωτική επέκταση 
γύρω ή και πάνω από το 5%, ενώ τα 
παράπονα για μειωμένη πρόσβαση 
των επιχειρήσεων στον τραπεζικό 

δανεισμό θα μειωθούν για ένα λόγο 
ακόμη: επειδή οι νέες χορηγήσεις θα 
επικεντρωθούν στα δάνεια προς τις 
επιχειρήσεις (μεγάλες και μικρομε-
σαίες) και όχι προς τη λιανική τραπε-
ζική (καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές 
κάρτες, κ.λπ.).
Το τελευταίο μάλιστα χρονικό δι-
άστημα, υπάρχουν τράπεζες που 
ισχυρίζονται ότι ψάχνουν για «σίγου-
ρους»  πελάτες, αλλά δεν βρίσκουν.  
Η αλήθεια επίσης είναι ότι ενώ μέχρι 
και την άνοιξη οι νέες χορηγήσεις 
ήταν ασήμαντες, κατά τους τελευ-
ταίους μήνες έχει μεν παρατηρηθεί 
μια κινητικότητα για νέα δάνεια, αλλά 
αυτό δεν φάνηκε στα υπόλοιπα των 
χορηγήσεων γιατί κατά την ίδια χρο-
νική περίοδο, αρκετές επιχειρήσεις 
προχώρησαν σε σημαντικές αποπλη-
ρωμές υποχρεώσεών τους προς τις 
τράπεζες, προκειμένου να περιορί-
σουν την εξάρτησή τους από αυτές. 
Τέλος, μια ουσιαστική τόνωση της 
ρευστότητας θα μπορούσε να προ-
έλθει από το ίδιο το κράτος, καθώς 
-όπως τουλάχιστον θεωρείται πολύ 
πιθανό- η νέα κυβέρνηση θα λάβει 
νέο δανεισμό προκειμένου να μειώ-
σει δραστικά τις υποχρεώσεις του 
δημοσίου προς τις επιχειρήσεις. Κάτι 
τέτοιο, στο βαθμό βέβαια που θα 
πραγματοποιηθεί, είναι σε θέση να 
επιλύσει  προβλήματα ρευστότητας 
σε πολλές επιχειρήσεις και να τις 
απεγκλωβίσει από τη «θηλιά» των 
τραπεζών, με αποτέλεσμα οι τρά-
πεζες να δουν το δανεισμό τους να 
μειώνεται προς συγκεκριμένους κλά-
δους της οικονομίας (κατασκευαστι-
κός, ιδιωτικές κλινικές, προμηθευτές 
νοσοκομείων και δημοσίου γενικό-
τερα, κ.λπ.).
Γ. Μια περιορισμένη αύξηση των 
πωλήσεων των ελληνικών εταιρειών, 
λόγω της αναμενόμενης -μικρής 
έστω- ανάκαμψης, που αναμένεται 
στη διεθνή οικονομία.
Δ. Να κερδίσουμε χρόνο σε ό,τι 
αφορά τα γνωστά και σοβαρά προ-
βλήματα των μακροοικονομικών 
δεικτών της χώρας. Με το δημοσι-
ονομικό έλλειμμα να προσεγγίζει 
το 10% (δηλώσεις του διοικητή της 
Τραπέζης της Ελλάδος, που διαψεύ-
δουν τα προεκλογικώς λεγόμενα του 

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ, 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
ΤΟΥ 2007.

☛
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ΣΚΟΠΟΣ
Χαρακτηριστικά του «ενδεικτικού αμυντικού χαρτοφυλακίου είναι η έντονη κλαδική 
διασπορά, με τίτλους όλων των κεφαλαιοποιήσεων και με εταιρίες που φαίνεται να 
διαθέτουν αρκετά αμυντικά χαρακτηριστικά. 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Τράπεζες Εθνική Τράπεζα, Κυπρου, Marfin Popular
Ενέργεια ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Εμπόριο Jumbo, Motor Oil, Revoil
Κατασκευές ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, J&P Άβαξ
Τηλεπικοινωνίες ΟΤΕ
Κρατικόχαρτα ΟΠΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ
Ακίνητα Eurobank Properties, Trastor
ΑΕμπόριο  Jumbo, Fourlis Συμμετοχών
Λοιπές Ιασώ, Coca-Cola Τρία Έψιλον

ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
Autohellas, Γενική Εμπορίου, Στ. Κανάκης, Ευρωπαϊκή Πίστη, Σαράντης, 
Lamda Development, Ικτίνος Μάρμαρα, ΕΛΤΡΑΚ, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά.

ΣΧΟΛΙΑ
Η εκτίναξη του Γενικού Δείκτη στα τρέχοντα επίπεδα, αφ’ ενός έχει περιορίσει 
σημαντικά τα περιθώρια για αμυντικές επιλογές, καθώς στις περισσότερες των 
περιπτώσεων έχει προκύψει κατά το τελευταίο εξάμηνο μια άνοδος αποτιμήσεων 
υψηλότερη του 50%, χωρίς συνήθως να έχουν βελτιωθεί σημαντικά και οι 
προσδοκίες για τα προβλεπόμενα κέρδη του 2010 (με εξαίρεση τις τράπεζες και 
λίγες ακόμη μετοχές).

Α. Νέος παράγοντας άμυνας για πολλές εισηγμένες είναι οι κινήσεις 
περιορισμού των λειτουργικών τους εξόδων. Ενδεικτική η περίπτωση της Coca-
Cola Τρία Έψιλον.

Β. Η ΕΥΑΘ έχει υποχρεωθεί σε μεγάλη υποχώρηση στο ταμπλό τους 
τελευταίους μήνες και φαίνεται ότι τα δυσμενή σενάρια έχουν –σε μεγάλο βαθμό- 
προεξοφληθεί

Γ. Οι ξένοι αναλυτές επισημαίνουν μεν πιθανά «πισωγυρίσματα» στη μετοχή της 
ΔΕΗ λόγω της εκλογής του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο δεν τα αξιολογούν ως ιδιαίτερα 
σημαντικά.

Δ. Ο Ικτίνος διαθέτει σημαντική παρουσία σε αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα, με 
ό,τι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει στις μέρες μας.

Ε. Το μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη δεκαετία 
θα περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές (μεγάλες κατασκευαστικές, αλλά και 
ΕΛΤΡΑΚ, Γενική Εμπορίου κ.ά.) και τόνωση εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

τέως υπουργού Οικονομίας και Οικο-
νομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου) ο 
κίνδυνος εξόδου της χώρας από την 
Ευρωζώνη κάθε άλλο παρά ανύπαρ-
κτος είναι. Και επιπλέον, όλα δείχνουν 
ότι για την εφαρμογή μιας πολιτικής 
τόνωσης της οικονομίας από το επιτε-
λείο του κ. Γιώργου Παπανδρέου θα 
πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω ο δημό-
σιος δανεισμός. 
Ευτυχώς όμως, υπάρχουν δύο πα-
ράγοντες που είναι σε θέση να δώ-
σουν σημαντικό χρονικό περιθώριο 
προσαρμογής στην Ελλάδα: Πρώτον, 
η αναμενόμενη τριετής περίοδος 
προσαρμογής που για πολιτικούς 
κυρίως λόγους, θα λάβουμε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεύτερον, 
η υψηλή ρευστότητα στο διεθνές σύ-
στημα που καθιστά σχετικά εύκολη τη 
δανειοδότηση του ελληνικού δημο-
σίου και μάλιστα χωρίς τόσο υψηλά 
spreads.

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
«ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»
«Η κατάσταση στο εμπόριο είναι πολύ 
δύσκολη και όλα δείχνουν ότι έτσι θα 
συνεχίσει να είναι τουλάχιστον και για 
το επόμενο εξάμηνο. 
Το μόνο που ίσως θα μπορούσε να 
συμβάλει θετικά η νέα κυβέρνηση, 
είναι η τόνωση της ψυχολογίας του 
καταναλωτή», δήλωσε βασικός μέτο-
χος μεγάλης εισηγμένης εμπορικής 
εταιρείας -και με την άποψη αυτή φαί-
νεται να συμφωνούν οι περισσότεροι 
παράγοντες του κλάδου- ο οποίος 
συνέχισε: 
«Οι έμποροι γνωρίζουμε καλά ότι τα 
πράγματα είναι δύσκολα, αλλά το 
μόνο που θα μπορούσαμε να ελπί-
ζουμε από τη νέα κυβέρνηση είναι μια 
αλλαγή ψυχολογίας, μέσα από τη δι-
αμόρφωση ενός καλύτερου κλίματος. 
Όταν βλέπουμε τις πωλήσεις στην 
αγορά να μειώνονται κατά 10% ή και 
κατά πολύ περισσότερο σε ορισμένα 
καταστήματα  σε σχέση με πέρυσι, 
καταλαβαίνουμε ότι δεν μειώθηκε 
τόσο πολύ το εισόδημα των Ελλήνων, 
ούτε για όλη αυτή την κατάσταση 
αποκλειστικά υπεύθυνες είναι οι τρά-
πεζες, οι οποίες έβαλαν φρένο στην 
καταναλωτική πίστη. 
Το κυριότερο εμπόδιο που αντιμε-

Σημ. 1:  Οι μετοχές αυτές έχουν ενδεικτικό μόνο χαρακτήρα, συχνότατα περιλαμβάνονται σε εκ-
θέσεις αναλυτών και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές.

Σημ. 2:  Η ένδειξη «προς εξέταση» σημαίνει ότι αναμένονται κάποιες εξελίξεις, προκειμένου να 
ενταχθεί μία μετοχή ή όχι στο αμυντικό χαρτοφυλάκιο.

Σημ. 3:  Το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, η ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ Week και γενικότερα η εταιρία 
Metaholding ΑΕ ενδεχομένως να διαθέτει ή να επιδιώξει να αποκτήσει πελατειακές σχέσεις 
με εταιρίες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.
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τωπίζουμε είναι η επιδείνωση της 
ψυχολογίας. 
Ακόμη και άτομα υψηλών εισοδημά-
των, σήμερα ψωνίζουν πολύ λιγότερο 
και για πρώτη φορά στη ζωή τους, 
ζητούν εκπτώσεις μεγαλύτερες από 
τις μεγάλες εκπτώσεις που ήδη προ-
σφέρουμε»…
Οι επισημάνσεις των εμπόρων επι-
βεβαιώνονται και από τα επίσημα 
οικονομικά δεδομένα, καθώς κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2009 παρατη-
ρούμε ταυτόχρονα στάσιμο εισόδημα, 
μεγαλύτερες καταθέσεις και μικρό-
τερη κατανάλωση. Συγκεκριμένα:
Α. Το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας 
να μην υποχωρεί, αλλά να διατηρείται 
σταθερό.
Β. Το ύψος των καταθέσεων προς 
τις ελληνικές τράπεζες να ανεβαίνει 
με μονοψήφιο ποσοστό. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε (πηγή οι λογιστικές 
καταστάσεις) ότι ο λογαριασμός 
«υποχρεώσεις προς πελάτες» σε 
επίπεδο μητρικών εταιρειών, αυξή-
θηκε για την Εθνική Τράπεζα από τα 
56,3 στα 59,4 δις ευρώ (+5,5%), για 
την Alpha Bank από τα 33,8 στα 35,5 
δις ευρώ (+5%), για την Τράπεζα 
Πειραιώς από τα 24,1 στα 25,49 δις 
ευρώ(+5,8%) κ.λπ.
Γ. Και τον όγκο των λιανικών πωλή-
σεων να υποχωρεί κατά 11,4%.
Σε συγκεκριμένους κλάδους του 
εμπορίου επίσης, οι επιχειρηματίες 
αναμένουν με ενδιαφέρον το περιε-
χόμενο των νέων αντικειμενικών κρι-
τηρίων, που λέγεται ότι θα υπάρξουν, 
υποστηρίζοντας ότι το χειρότερο 
πράγμα πολλές φορές δεν είναι τα 
ίδια τα αντικειμενικά κριτήρια, αλλά 
μια ενδεχόμενη μακρά περίοδος 
όπου «ψήνονται» αλλά δεν ανακοινώ-
νονται. Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, η 
αγορά νεκρώνει…

ΔΑΝΕΙΑ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μαζικό αίτημα των επιχειρήσεων 
-και ιδίως των μικρομεσαίων- από τη 
νέα κυβέρνηση είναι η ευκολότερη 
πρόσβαση προς τις τράπεζες, προ-
κειμένου οι τελευταίες να ανοίξουν 
τους κρουνούς της χρηματοδότησης 
προς την πραγματική οικονομία. Και 
αυτό, γιατί παρά τα όσα κατά καιρούς 
ακούγονται, στο τέλος Αυγούστου το 
υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων 
προς την ελληνική οικονομία ήταν το 
ίδιο με εκείνο της αρχής του έτους.  
Παράγοντες της αγοράς υποστηρί-
ζουν ότι σήμερα δυσκολεύονται να 
χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες 
ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις!
Δεν είναι γνωστό βέβαια το πόσο 
και πώς η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
θα μπορέσει να παρέμβει προς μια 
τέτοια κατεύθυνση, ωστόσο όλα δεί-
χνουν (βελτιωμένη ρευστότητα τρα-
πεζών, κ.λπ.) ότι η χρηματοδότηση 
προς τις επιχειρήσεις θα αρχίσει 
γίνεται πιο άνετη από το 2010, ακόμη 
και χωρίς οποιαδήποτε κυβερνητική 
παρέμβαση. 
Συγκεκριμένα, οι αναλυτές -λαμβά-
νοντας υπόψη τα νέα δεδομένα- βλέ-
πουν μια μέση άνοδο των τραπεζικών 
δανείων κατά 4%-6% τα επόμενα 
χρόνια, η οποία θα είναι ακόμη μεγα-
λύτερη προς τις επιχειρήσεις, καθώς 
στην καταναλωτική πίστη οι τράπεζες 
θα θελήσουν περισσότερο να «μαζευ-
τούν», παρά να ανοιχτούν περαιτέρω. 

«ΣΩΣΙΒΙΟ»
ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Κλάδοι ολόκληροι όπως ο κατασκευ-
αστικός, η πληροφορική, ο μεταλ-
λουργικός, κ.α., επιζητούν την αύξηση 
των δημόσιων επενδύσεων προκει-
μένου να αρχίσει να κινείται η αγορά 

και να αποφευχθεί το «λουκέτο» σε 
πλήθος επιχειρήσεων.
Στον κατασκευαστικό κλάδο, οι εται-
ρείες που δεν έχουν τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε αυτοχρηματοδο-
τούμενες συμβάσεις (όλες πλην 
ελαχίστων δηλαδή) βλέπουν το 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων 
τους να έχει συρρικνωθεί σε χαμηλά 
επίπεδα. Αν σ’ αυτό προστεθεί και το 
γεγονός ότι το δημόσιο καθυστερεί 
επί σειρά ετών να αποπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του προς τις εταιρείες, 
εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα, 
ότι για πάρα πολλές επιχειρήσεις, 
η ανάληψη σημαντικών έργων μέσα 
στους επόμενους μήνες αποτελεί 
ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη βιω-
σιμότητά τους.
«Να μην καθυστερήσει η δρομολό-
γηση των έργων πληροφορικής του 
δημοσίου ούτε μία ημέρα» ζητούν 
από τη νέα κυβέρνηση οι παράγοντες 
του κλάδου της πληροφορικής, πλην 
όμως προβλέπουν ότι πολύ δύσκολα 
θα δούμε να τρέχουν έργα πριν 
αρχίσει το καλοκαίρι της επόμενης 
χρονιάς. «Ανάλογα με το ποιος είναι 
ο φορέας του έργου και με το πόσες 
αλλαγές προσώπων και θέσεων 
υπάρξουν, θα δούμε καθυστερήσεις 
που ξεκινούν από λίγους μήνες και 
φτάνουν σε πολύ μεγαλύτερα νού-
μερα. Αυτό τουλάχιστον, γινόταν στο 
παρελθόν όταν άλλαζαν οι κυβερνή-
σεις» δηλώνει υψηλόβαθμο στέλεχος 
εισηγμένης εταιρείας. 
Σε ό,τι αφορά τη χρηματιστηριακή 
αγορά τώρα, υπάρχει ένας σκε-
πτικισμός για μια σειρά δηλώσεων 
«προεκλογικού χαρακτήρα» που 
αναφερόταν σε τράπεζες, στον ΟΤΕ, 
στον ΟΛΠ, στη ΔΕΗ, κ.λπ. 
Οι αναλυτές πάντως, Έλληνες και 
ξένοι, κράτησαν χαμηλούς τόνους 
γύρω από τον εκλογικό κίνδυνο, πι-
στεύοντας ότι λίγα πράγματα τελικά 
θα άλλαζαν μετά από μια ενδεχό-
μενη (τότε) κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. 
Προς αυτή την κατεύθυνση μάλιστα, 
συνέτειναν και οι δηλώσεις του κ. 
Ευάγγελου Βενιζέλου το βράδυ της 
Παρασκευής πριν την εκλογική ανα-
μέτρηση, απαντώντας σε σχετικό 
ερώτημα που του ετέθη σε δελτίο 
ειδήσεων. Χ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΝΑ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ «ΡΑΛΙ» ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΦΟΒΙΖΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ «ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ» 
ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.

☛
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JUMBO
Μπορεί πλέον το P/E της μετοχής να είναι 
μετά την άνοδο του τελευταίου διαστήματος 
διψήφιο, ωστόσο η εισηγμένη θα συνεχίσει 
να αυξάνει και φέτος τις επιδόσεις της, 
όσο και δυσμενής να είναι η συγκυρία στην 
αγορά. Επιπλέον, έχει ακόμη 6-7 χρόνια 
ανάπτυξης, τα μισά λόγω επέκτασης στην 
Ελλάδα και τα άλλα μισά, λόγω επέκτασης 
σε Κύπρο-Βουλγαρία. Αν διαπιστωθεί ότι η 
Ελλάδα φρενάρει λόγω κρίσης, τότε θα επι-
ταχυνθεί η ανάπτυξη στο εξωτερικό.

ΑΝΕΚ
Η κρίση έχει επηρεάσει την ακτοπλοΐα και 
βέβαιο επίσης είναι ότι ο ανταγωνισμός έχει 
οξυνθεί, σε μια περίοδο όπου ο δανεισμός 
της εισηγμένης είναι «βαρύς». Από την 
άλλη πλευρά όμως, η κεφαλαιοποίηση της 
εταιρείας έχει υποχωρήσει στα 135,3 εκατ. 
ευρώ), με την τιμή της μετοχής να έχει χάσει 
το 63% της αξίας της την τελευταία διετία 
και να βρίσκεται μόλις 17% πάνω σε σχέση 
με την αποτίμηση του Οκτωβρίου του 2004.

OTE
Πριν από όχι πολύ γράφαμε ότι ο πήχης του 
ανταγωνισμού στον κλάδο των τηλεπικοινω-
νιών συνεχώς ανεβαίνει. Στο μεσοδιάστημα, 
η Forthnet φλερτάρει με την Wind και γνωστά 
funds μπαίνουν στο υπό συγχώνευση σχήμα 
On Telecoms με Vivodi. Παρόλα αυτά, η χρη-
ματιστηριακή αγορά δεν δείχνει  επιφυλα-
κτική με τη  μετοχή του Οργανισμού, η οποία 
το τελευταίο χρονικό διάστημα κέρδισε πό-
ντους στο ταμπλό της Σοφοκλέους. 

MOTOR OIL
Ο τίτλος τσίμπησε για τα καλά μετά τα πολύ 
καλά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. 

Παρ’ όλα αυτά, η γενναία μερισματική πολι-
τική -που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί- αναμέ-
νεται να οδηγήσει σε ελκυστική απόδοση για 
του χρόνου. Στο 2010 αναμένονται τα οφέλη 
της νέας επένδυσης (αύξηση παραγωγικής 
δυναμικότητας), η προσθήκη των πρατηρίων 
της Shell και κυρίως η προσδοκία για αύ-
ξηση του περιθωρίου διύλισης, μετά το πολύ 
χαμηλό επίπεδο του τρίτου τριμήνου.

ΙΑΣΩ
Με κέρδη μόλις 7,8% το τελευταίο εξάμηνο 
στο ταμπλό της Σοφοκλέους, συγκαταλέ-
γεται στους τίτλους που φαίνεται να έχουν 
μείνει πίσω. Στα 4,40 η τρέχουσα τιμή της 
μετοχής, στα 6 ευρώ η τιμή-στόχος από 
την Alpha Finance που τη θεωρεί ως «κο-
ρυφαία επιλογή για τον κλάδο».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Εδώ και αρκετό καιρό σας είχαμε επισημά-
νει τις ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο 
μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και την 
κινητικότητα της εισηγμένης εταιρείας να 
τις εκμεταλλευτεί. Μόνο τις τελευταίες 
δύο εβδομάδες, προσέλκυσε δύο μεγάλα 
δίκτυα της πάλαι ποτέ Ασπίδας Πρόνοιας 
και σύναψε συμφωνία με την ING Ελλάδας, 
προκειμένου το δίκτυο της τελευταίας να 
διανέμει τα νοσοκομειακά προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Πίστης. Παρά το σημα-
ντικό rebound του τελευταίου μήνα, η με-
τοχή έχει κερδίσει μόνο 34,4% το τελευταίο 
εξάμηνο, είναι υγιής και με κεφαλαιοποί-
ηση 22,5 εκατ. ευρώ διαπραγματεύεται 
σαφώς κάτω από τη λογιστική της αξία. 

TRASTOR ΑΕΕΑΠ
Στο 1,50 ευρώ έκλεισε η τιμή της μετοχής 
την Παρασκευή που μας πέρασε. Για τη 

χρήση του 2008 είχε διανείμει μέρισμα 
0,13 ευρώ. Ακόμη και στο σενάριο που 
μοιράσει 0,10 ευρώ για την τρέχουσα 
χρήση (να κρατήσει δηλαδή κεφάλαια για 
επένδυση), η μερισματική απόδοση υπο-
λογίζεται στο 6,7%, όταν το επιτόκιο των 
προθεσμιακών καταθέσεων στις τράπεζες 
δεν υπερβαίνει το 2,5%.

RIDENCO
Δύσκολοι καιροί για τον κλάδο του εμπο-
ρίου και ειδικότερα για τα προϊόντα εκείνα 
που απευθύνονται σε υψηλά εισοδηματικά 
στρώματα. Τα αποτελέσματα του πρώτου 
εξαμήνου ήταν έντονα αρνητικά και η κα-
τάσταση στην αγορά δεν δείχνει να έχει 
βελτιωθεί από τότε. Σαφείς οι επιπτώσεις 
και στην τρέχουσα τιμή της μετοχής.

ASPIS BANK
Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην τρά-
πεζα, μέσα από τη διαδικασία της αύξησης 
του μετοχικού της κεφαλαίου. Το ενδεχόμενο 
σενάριο κάλυψής της από στρατηγικό επεν-
δυτή, όχι μόνο την ενισχύει κεφαλαιακά, αλλά 
παράλληλα δίνει στο νέο επενδυτή -με την κα-
ταβολή μερικών δεκάδων εκατ. ευρώ- και τον 
πρώτο λόγο στο «τιμόνι» μιας τράπεζας που 
διαθέτει πάνω από εβδομήντα καταστήματα.

AUDIO VISUAL
Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας έχουν δε-
σμευθεί ότι θα καλύψουν την επικείμενη αύ-
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τουλάχιστον 
κατά το τμήμα που τους αντιστοιχεί. Με νέο 
management και με μια ΑΜΚ που ενδεχομέ-
νως να ξεπεράσει και την τρέχουσα κεφαλαι-
οποίηση της εταιρείας, η εισηγμένη καλείται 
να μειώσει το δανεισμό της και να αντεπιτεθεί 
βασιζόμενη στα ισχυρά πλεονεκτήματά της.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΙΑΣΩMOTOR OILOTEΑΝΕΚ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AUDIO VISUALASPIS BANKRIDENCOTRASTOR ΑΕΕΑΠ

JUMBO
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συνέντευξηΧ

ΣΤΑΘΕΡΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Μπορώ να υποσχεθώ ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε
μια νοικοκυρεμένη και «καθαρή» εταιρεία, η οποία θα εφαρμόζει
ένα μοντέλο που θα είναι βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια,
οπότε -από χρόνο σε χρόνο- θα πετυχαίνει σημαντική
οργανική ανάπτυξη και αξιόλογη αύξηση της κερδοφορίας της.
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ΧΡΗΜΑ_Πώς συγκρίνονται επί ίδιων 
όρων τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου 
2009 με τα αντίστοιχα του 2008;
Χ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ_Στα αποτελέσματα εξα-
μήνου εμφανίσαμε αύξηση κερδών κατά 
16,8%, η οποία οφειλόταν κυρίως στην 
επέκταση του δικτύου μας, που φέτος δι-
αθέτει περισσότερα σημεία πώλησης. Με 
όρους «like to like» τα κέρδη μας βρίσκο-
νται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Χ_Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές σας 
κινήσεις που θα εξασφαλίσουν την ανα-
πτυξιακή αυτή πορεία και στο μέλλον;
Χ.Ξ._Η στρατηγική αυτή δεν θα αλλάξει, 
καθώς βλέπουμε ότι η ελληνική αγορά 
μας δίνει περιθώρια ανάπτυξης. Αυτό 
που αλλάζει λίγο είναι το μοντέλο των 
καταστημάτων μας, τα οποία έχουν ήδη 
αρχίσει να εμπλουτίζονται με την προ-
σθήκη νέα κατηγορίας εμπορευμάτων, 
αυτής των ειδών οικιακής χρήσης και 
των ειδών δώρων. Στο πλαίσιο της διεύ-
ρυνσης αυτής των δραστηριοτήτων μας, 
μεγαλώνουμε λίγο τα καταστήματά μας. 
Από 1.500 τ.μ. τα κάνουμε 1.800 με 2000 
τ.μ. Το μοντέλο αυτό έχει δοκιμαστεί ήδη 
σε 15 καταστήματα και βλέπουμε ότι κι-
νείται με πολλή επιτυχία, αφού ο κόσμος 
αγοράζει τα προϊόντα μας. Αυτό δείχνουν 

και οι 6,5 εκατομμύρια αποδείξεις που οι 
ταμειακές μηχανές μας έκοψαν πέρυσι, 
ενώ φέτος υπολογίζουμε ότι θα είναι πε-
ρισσότερες. 
Προσθέτουμε, επίσης, και τμήμα πα-
πουτσιού, κάτι που έχει ήδη γίνει σε ένα 
αριθμό καταστημάτων, ενώ θα περιλη-
φθεί σταδιακά και σε όλα τα άλλα, καθώς 
θα δημιουργούνται νέα ή τα υφιστάμενα 
θα ανακαινίζονται.

Χ_Το παλιό μοντέλο της εταιρείας, το 
οποίο περιελάμβανε κάποιες αντιπρο-
σωπείες, έχει εγκαταλειφθεί τελείως;
Χ.Ξ._Ναι, έχουμε προχωρήσει στην 
πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου, 

καταργώντας τους μεσάζοντες και ανα-
λαμβάνοντας ολόκληρη την ευθύνη της 
παραγωγής στα χέρια μας. Αυτό βέβαια 
προϋποθέτει μια μεγαλύτερη ομάδα για 
να το υποστηρίξει, αλλά έτσι έχουμε και 
καλύτερο αποτέλεσμα. Έχουμε την ποι-
ότητα στα χέρια μας και την ελέγχουμε 
άμεσα, ενώ έχουμε και το περιθώριο κέρ-
δους στα χέρια μας. Εφαρμόζουμε αυτό το 
μοντέλο επί πέντε χρόνια και βλέπουμε 
ότι αποδίδει καρπούς.

Χ_Νομίζετε, όμως, ότι και αυτό το 
μοντέλο θα φθάσει κάποτε σε σημείο 
κορεσμού; Υπάρχουν σκέψεις για πε-
ραιτέρω τροποποίησή του;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ SPRIDER STORES

✒ Συνέντευξη στον Ανδρέα Αναστασίου

ΕΝΑ ΟΛΟΜΑΛΛΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ,
ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ,
ΣΤΑ SPRIDER STORES ΚΑΝΕΙ 109 ΕΥΡΩ,
ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΟΥ ΡΑΒΟΝΤΑΙ ΡΟΥΧΑ ΜΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΜΑΡΚΕΣ,
ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΤΗΣ 300 ΕΥΡΩ.

☛

Ο Χ. Ξυλούρης σπούδασε σχεδιαστής μόδας αρχικά στην Ελλάδα, όπου ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία 
του στο χώρο του υφάσματος. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Γερμανία, όπου μετεκπαιδεύτηκε και δούλεψε σε 
μεγάλες εταιρείες του χώρου της ένδυσης επί 27 χρόνια. Την εμπειρία του αυτή μεταφέρει εδώ και λίγα χρόνια στην 
Sprider Stores, η οποία έχει εδραιωθεί και αναπτύσσεται δυναμικά στην Ελλάδα και σε αγορές του εξωτερικού.
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Χ.Ξ._Όχι. Επί του παρόντος βλέπουμε 
ότι τα περιθώριά του είναι μεγάλα. Βλέ-
πουμε, μάλιστα, ότι είναι τόσο πετυχη-
μένο και βρίσκει τέτοια απήχηση στο 
καταναλωτικό κοινό, ώστε αρκετός κό-
σμος μετακινεί τις αγοραστικές συνήθειές 
του από άλλα καταστήματα προς εμάς. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι κάποιοι δεν αντέ-
χουν τον ανταγωνισμό και βγαίνουν από 
την αγορά, με το μερίδιο αυτό της αγοράς 
να το κερδίζουμε σε μεγάλο ποσοστό του 
εμείς. Η εξαφάνιση χιλιάδων μικρών 
καταστημάτων λιανικής, που έχει συμβεί 
εδώ και χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά, 
θα συμβεί τώρα και στην Ελλάδα.

Χ_Παρ’ ότι η συνολική ζήτηση στην 
αγορά έχει υποχωρήσει, η ζήτηση στα 
Sprider είναι αυξημένη. Πώς έτσι;
Χ.Ξ._Πέρυσι είχαμε πουλήσει 8 εκατομ-
μύρια τεμάχια, ενώ φέτος φθάνουμε τα 11 
εκατομμύρια. Έτσι, το μερίδιό μας στην 
αγορά διευρύνεται από το 4% που ήτανε 
στο 6,5%. Βέβαια, αυτό δεν μεταφέρεται 
όλο σε χρήμα με τους ίδιους με πέρυσι 
όρους, καθώς φέτος έχουμε μειώσει λίγο 
τις τιμές μας και έχουμε κάνει μεγαλύτε-
ρες προσφορές. Ενώ, λοιπόν, οι πωλήσεις 
μας εκφρασμένες σε τεμάχια είχαν αύ-
ξηση κατά 40%, σε χρηματικούς όρους η 
αύξηση ήταν της τάξης του 20%.

Χ_Η κρίση έκανε άλλα τμήματα της 
αγοράς, και συγκεκριμένα τα κατα-
στήματα που διαθέτουν ακριβότερα, 
επώνυμα ρούχα, να αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα φέτος...
Χ.Ξ._Και θα αντιμετωπίσουν κι άλλο 
πρόβλημα, καθώς πλέον ο κόσμος αναζη-
τεί και έχει τη δυνατότητα να βρει πολύ 
καλή ποιότητα σε πολύ συμφέρουσες 
τιμές. Στόχος και στρατηγική της εται-
ρείας μας είναι να προσφέρει πολύ καλή 
ποιότητα, πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση, 
πολύ όμορφο κατάστημα, ώστε ο πελάτης 

να ευχαριστιέται να μπαίνει σ’ αυτό, αλλά 
και να αισθάνεται πάλι ευχαριστημένος 
όταν βγαίνει από αυτό, νιώθοντας ότι αυτό 
που έχει πληρώσει έχει πιάσει τόπο. Αυτή 
είναι η λογική μας: αυτό που προσφέρουμε 
να ανταποκρίνεται απολύτως σε αυτό που 
ο πελάτης μας παρέχει ως αντάλλαγμα.
Δείτε το κοστούμι που φοράω, για πα-
ράδειγμα. Είναι κοστούμι που κοστίζει 
109 ευρώ και είναι ολόμαλλο, ενώ με 
99 ευρώ μπορείτε να πάρετε ένα 100% 
λινό κοστούμι. Την υψηλή ποιότητα του 
υφάσματος σας την εγγυώμαι προσωπικά 
εγώ, γιατί συμμετέχω ο ίδιος στις επιλο-
γές των υλικών που αγοράζουμε, ενώ η 
ραφή του έχει γίνει στο ίδιο εργοστάσιο 
που ράβονται τα ρούχα μιας από τις δια-
σημότερες παγκόσμιες μάρκες ρούχων, 
που πουλάει τα κοστούμια της 300 ευρώ. 
Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Ένα 
τζιν που σε μας έχει τιμή 39, 49 ή 49 
ευρώ, αλλού πουλιέται 129, 139 ή 149 
ευρώ. Κι αυτό το καταφέρνουμε επειδή 
έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο πλέον, έχουμε 
τη δυνατότητα να κάνουμε μεγάλες αγορές 
και έτσι να πιέσουμε τις τιμές, αλλά και να 
φέρουμε την ποιότητα που θέλουμε.

Χ_Πώς κινήθηκε η αγορά στην περίοδο 
των εκπτώσεων;
Χ.Ξ._Επειδή για την αντιμετώπιση της 
ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατούσε 
εφέτος είχαμε κάνει μεγάλες προσφορές 
πριν από τις εκπτώσεις, η συγκεκριμένη 
περίοδος των εκπτώσεων δεν είχε την 
κίνηση που θα είχε άλλες φορές. Η συ-
νολική αγορά δεν είναι τόσο μεγάλη. 
Οπότε αυτό που κερδίσαμε από τις «προ-
εκπτώσεις» λογικό ήταν να το χάσουμε 
στις κυρίως εκπτώσεις.
Εμείς αυξάνουμε τις πωλήσεις μας και 
το μερίδιό μας, αλλά η αγορά μας συνο-
λικά, όπως και πολλές άλλες επί μέρους 
αγορές, θα έχει πτώση φέτος. Η δική μας 
η αύξηση, λοιπόν, είναι προφανές ότι 

προέρχεται από απώλειες άλλων. Για τη 
γενικότερη κατάσταση της αγοράς και 
της οικονομίας δεν μπορούμε να είμαστε 
αισιόδοξοι. Ακούμε ότι στο εξωτερικό η 
κρίση «συμμαζεύεται», όμως στην Ελ-
λάδα τα πράγματα τώρα σκληραίνουν. Αν 
η νέα κυβέρνηση έχει το θάρρος να πάρει 
σωστές και δύσκολες αποφάσεις ώστε να 
δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα της 
χώρας, μπορεί κάτι να γίνει. Αν όχι, τότε 
και το 2010 θα είναι πολύ δύσκολο.

Χ_Τι θα θέλατε από τη νέα κυβέρνηση;
Χ.Ξ._Θα ήθελα να κάτσει κάτω και να 
σχεδιάσει τι χρειάζεται η Ελλάδα, τουλά-
χιστον για την επόμενη εικοσαετία, και 
ακολούθως να βάλει μπροστά τη βελτί-
ωση της υποδομής της χώρας. Ώστε αυτή 
η πανέμορφη χώρα να γίνει και λειτουρ-
γική, και να προσελκύει τους διπλάσιους 
τουρίστες από όσους την επισκέπτονται 
σήμερα, δεδομένου όμως ότι θα μπορεί 
να τους εξυπηρετεί σωστά. Η χώρα μας βρί-
σκεται 50 χρόνια πίσω από άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες σε θέματα υποδομής, σε θέματα 
δημόσιας διοίκησης, σε θέματα λειτουρ-
γίας του κράτους, αλλά και της αγοράς. 
Και δυστυχώς χρόνο με το χρόνο χάνουμε 
έδαφος αντί να κερδίζουμε. Σε άλλες 
χώρες, ας πούμε, τα εμπορικά καταστήματα 
δουλεύουν περισσότερα στη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, που ο κόσμος έχει πε-
ρισσότερο χρόνο και άνεση για ψώνια...

Χ_Τι μέτρα λαμβάνετε εσείς εν όψει της 
προοπτικής ενός δύσκολου 2010;
Χ.Ξ._Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να 
συμμαζευτούμε από πλευράς εξόδων, 
χωρίς πάντως να σταματήσουμε την 
ανάπτυξή μας. Μέχρι το τέλος του έτους 
θα έχουμε ανοίξει γύρω στα 10 νέα κα-
ταστήματα, τα οποία ήταν και ο στόχος 
μας, ενώ και του χρόνου θα συνεχίσουμε 
να επεκτείνουμε το δίκτυό μας με άλλα 
10-15 καταστήματα. Στόχος μας είναι η 
ανάπτυξή μας να είναι της τάξης του 15% 
ετησίως σε όλα τα επίπεδα.

Χ_Υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω πί-
εσης των παραγόντων κόστους, ώστε να 
διευρύνετε το περιθώριο κέρδους;
Χ.Ξ._Υπάρχουν και έχουν σχέση με ένα 
νέο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας 
που εφαρμόζουμε, το οποίο έχει τη 
δυνατότητα να μας εξασφαλίσει καλύ-
τερο κόστος σε όλα τα στάδια, από τον 
παραγωγό μέχρι την αποθήκη και μέχρι 

συνέντευξη ∼Χαράλαμπος ΞυλούρηςΧ

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΚΡΙΣΗ «ΣΥΜΜΑΖΕΥΕΤΑΙ»,
ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΩΡΑ
ΣΚΛΗΡΑΙΝΟΥΝ. ΑΝ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ
ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.
ΑΝ ΟΧΙ, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ 2010 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ.

☛
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το κατάστημα. Το νέο σύστημα θα μας 
εξοικονομήσει χρόνο σε πολλά κομμάτια 
της αλυσίδας και ο χρόνος αυτός θα με-
ταφραστεί σε χρήμα.
Έχουμε αναθέσει την οργάνωση της εφο-
διαστικής αλυσίδας σε μια εξειδικευμένη 
γερμανική εταιρεία, η οποία μας συμ-
βουλεύει για λύσεις σε κάθε τμήμα της, 
από την αρχική παραγγελία μέχρι τον 
ανεφοδιασμό των καταστημάτων, την 
αντικατάσταση των εμπορευμάτων μέσα 
σ’ αυτά, ακόμη και την κατάλληλη δια-
χείριση των επιστροφών. Τα αποθέματά 
μας είναι τα λεφτά μας. Αν τα χειριζόμα-
στε σωστά, εξοικονομούμε κόστος και 
βοηθάμε τα κέρδη μας.

Χ_Τι ποσοστό των φετινών πωλήσεών 
σας θα προέρχεται από το εξωτερικό;
Χ.Ξ._Περίπου 10% με 12%. Η αγορά 
της Ρουμανίας έχει πέσει λόγω και των 
προβλημάτων που η χώρα αντιμετωπίζει 
με την εξασθένηση του νομίσματός της. 
Εμείς έχουμε προσαρμοστεί σ’ αυτή την 
κατάσταση μειώνοντας το περιθώριο κέρ-
δους ώστε να αυξήσουμε τις πωλήσεις, 
ενώ επίσης περιορίζουμε τα έξοδα. Επα-
ναδιαπραγματευόμαστε τα ενοίκια που 
καταβάλλουμε, παραδείγματος χάριν, τα 
οποία είχαν διαμορφωθεί σε υπερβολικά 
επίπεδα και τώρα εκλογικεύονται.

Χ_Κάνετε το ίδιο και στην Ελλάδα;
Χ.Ξ._Ναι, βεβαίως το κάνουμε. Η κατά-
σταση το επιβάλλει και έχει αποτέλεσμα.

Χ_Θα χρειασθείτε άλλα κεφάλαια για 
να χρηματοδοτήσετε την ανάπτυξή σας;
Χ.Ξ._Στόχος μας είναι να βασιστούμε στα 
ίδια κεφάλαια. Προς το παρόν το έχουμε 
πετύχει. Η ρευστότητά μας είναι πολύ 
καλή. Αλλά και αν κάποια στιγμή χρει-
αστούμε κεφάλαια, είμαστε τόσο υγιής 
επιχείρηση ώστε δεν θα έχουμε κανένα 
πρόβλημα να τα εξασφαλίσουμε.

Χ_Η επέκταση στο εξωτερικό θα συνε-
χισθεί;
Χ.Ξ._Μετά την κρίση σίγουρα. Έχουμε 
αποκτήσει πολύ χρήσιμη εμπειρία από 
τη δραστηριότητά μας στις χώρες της 
Βαλκανικής και της ανατολικής Ευρώ-
πης. Θα αποφύγουμε τα μεγάλα ανοίγ-
ματα όσο διαρκούν οι επιπτώσεις της 
κρίσης, αλλά θα προχωρήσουμε αναπτυ-
ξιακά στη συνέχεια.
Χ_Μόνο στα Βαλκάνια ή και αλλού;

Χ.Ξ._Θα αναπτυχθούμε πρώτα στις 
αγορές που ήδη γνωρίζουμε. Μετά βλέ-
πουμε. Τα σύνορα, όμως, με άλλες χώρες 
πέρα απ’ αυτές δεν είναι τόσο μακριά. Το 
μοντέλο μας, πάντως, μπορεί να σταθεί 
παντού. Οπότε δεν αποκλείω τίποτα.

Χ_Πόσα καταστήματα Sprider χωράει η 
Ελλάδα και σε πόσο χρόνο σκοπεύετε 
να τα φτιάξετε;
Χ.Ξ._Σήμερα έχουμε 84 καταστήματα και 
πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε 
τα 140 ή 150. Εμείς συνεχίζουμε την 
ανάπτυξή μας ακόμη και με δύσκολες συν-
θήκες στην οικονομία. Αν βέβαια η γενικό-
τερη κατάσταση βελτιωθεί, τότε ο ρυθμός 
μας θα επιταχυνθεί, οπότε σε περίπου τρία 
χρόνια θα έχουμε πετύχει το στόχο μας.

Χ_Θα επεκταθείτε και στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο;
Χ.Ξ._Ναι, το έχουμε κατά νου και θα 
το κάνουμε αφού ολοκληρώσουμε την 
εγκατάσταση του νέου συστήματος δι-
αχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Υπάρχουν θέματα που πρέπει να μελετη-
θούν και να αντιμετωπισθούν, όπως ας 
πούμε η διαχείριση των επιστροφών, οι 
οποίες στις πωλήσεις μέσω διαδικτύου 
μπορεί να ανέλθουν μέχρι και στο 40% 
των πωλήσεων. Βλέπετε, ο πελάτης του 

καταστήματος μπορεί να πάρει δέκα 
κομμάτια στο δοκιμαστήριο και τελικά 
να αγοράσει τέσσερα. Στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο, ο πελάτης το κάνει αυτό από το 
σπίτι του. Θα τα λύσουμε, όμως, αυτά τα 
ζητήματα και θα προχωρήσουμε, επειδή 
το internet δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
έχει μέλλον.

Χ_Θα μας αποκαλύψετε το «μυστικό 
της επιτυχίας»;
Χ.Ξ._Μυστικά δεν υπάρχουν. Αρκεί αυτό 
που κάνεις να το κάνεις καλά, αλλά και 
να το βελτιώνεις περαιτέρω μέρα με τη 
μέρα. Αυτή είναι μία επιχειρηματική 
κουλτούρα από την οποία διαπνέεται 
ολόκληρη η εταιρεία.

Χ_Ένα μήνυμα προς τους μετόχους;
Χ.Ξ._Για την πορεία της μετοχής δεν 
μπορώ, βεβαίως, να πω τίποτα. Για την 
πορεία της επιχείρησης, όμως, μπορώ 
να υποσχεθώ ότι θα συνεχίσουμε να 
έχουμε μια νοικοκυρεμένη και «καθαρή» 
εταιρεία, η οποία θα εφαρμόζει ένα λει-
τουργικό και αποτελεσματικό μοντέλο, 
που θα είναι βιώσιμο για τα επόμενα 
χρόνια. Οπότε και θα πετυχαίνει σημα-
ντική οργανική ανάπτυξη και αξιόλογη 
αύξηση της κερδοφορίας της από χρόνο 
σε χρόνο. Χ
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ΕΣΠΑ:
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ,
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

από τον
Γιώργο

Καλούμενο

✒
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ο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς) αποτελεί τη συνέχεια του Γ’ 
ΚΠΣ (2000-2006) και εγκρίθηκε τον Μάιο 
του 2007 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

ανάπτυξης με απόλυτα σαφείς προτεραιότητες, στο κέντρο των 
οποίων βρίσκεται η εξωστρέφεια, η περιφερειακή ανάπτυξη, η 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η τεχνολογία, η καινοτομία 
και ο σεβασμός στο περιβάλλον. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του ανέρχεται στα 39,4 δισ. ευρώ από τα οποία 20,4 δισ. ευρώ, 
προέρχονται από κοινοτική συνδρομή, τα 11,5 δισ. ευρώ από 
εθνική δημόσια δαπάνη και τα 7,5 δισ. ευρώ από ιδιωτική 
συμμετοχή.  Ήδη η συνδρομή του ΕΣΠΑ είναι πολύ σημαντι-
κή για την ελληνική οικονομία καθώς σύμφωνα με έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα θα είχε το 2009 ύφεση 
τουλάχιστον 3% αλλά και έκρηξη ανεργίας πάνω από το 10% 
χωρίς τα κοινοτικά κονδύλια.
Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων είναι σαφώς διαφοροποι-
ημένη σε σχέση με τα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήρι-
ξης για την Ελλάδα, με κύρια συνιστώσα τον μικρό αριθμό των 
Προγραμμάτων που υλοποιούνται.
Αυτή τη στιγμή «τρέχουν» μέσω του ΕΣΠΑ αρκετά προγράμ-
ματα μεταξύ των οποίων  τα εξής: α) Πρωτοτυπώ 2009 Για 
επιχειρήσεις, β) Πρωτοτυπώ 2009 για νέους επιχειρηματίες, 
γ) Mετοικώ, δ) Εξελίσσομαι, ε) Στηρίζω 2009, ζ) Σύγχρονη 
Επιχείρηση 2009, η) Διαπιστευτείτε 2009, ι) Πρόγραμμα 
Ελεύθερων Επαγγελματιών, κ) ΠΕΠ 2009 Μεταποίηση – 
Εμπόριο – Υπηρεσίες - Τουρισμός, λ) Νεανική-Γυναικεία 
Επιχειρηματικότητα 2009, μ) Ψηφιακή Ελλάδα-Digi Lodge.
Σε ό,τι αφορά τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, 
αυτά πλέον αναφέρονται σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες, 
με στόχο τον ορθολογικότερο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο του αναπτυξιακού προγραμμα-
τισμού.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι κύριοι στόχοι του ΕΣΠΑ είναι:
∼   Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 

των Ελληνικών Επιχειρήσεων
∼   Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω 

της προώθησης και καθιέρωσης συστημάτων πιστοποίησης 
ποιότητας και ελέγχου.

∼   Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της ενσωμάτωσης 

Τ

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται και βαθμο-
λογείται ανάλογα με την καινοτομία, την φιλικότητα 
προς το περιβάλλον, το αν αυτός που υποβάλλει το 
σχέδιο έχει πολλά πτυχία, αν τα πτυχία αυτά έχουν 
σχέση με το αντικείμενο της επιχείρησης και την επαγ-
γελματική εμπειρία του.
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των νέων τεχνολογιών και της νέας γνώσης, καθώς και η 
εφαρμογή της καινοτομίας.

∼   Η αύξηση της έρευνας καθώς και της ερευνητικής συνεργα-
σίας

∼   Η αύξηση του ποσοστού διάθεσης (εξαγωγών) των προ-
ϊόντων στις εθνικές και πολύ περισσότερο στις διεθνείς 
αγορές

∼   Η πράσινη επιχειρηματικότητα
∼   Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας - επιχειρηματικότητας 

στον τομέα του τουρισμού
∼   Βελτίωση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ανταγωνι-

στικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρή-
σεων.

∼   Αύξηση παραγωγικότητας, αύξηση των εξαγωγών, ενίσχυση 
των νέων τεχνολογιών, ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματι-
κών πρωτοβουλιών, αύξηση απασχόλησης.

Το ύψος των επιχορηγούμενων επενδύσεων ανέρχεται ανάλο-
γα με το πρόγραμμα από 50.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για 
τη Μεταποίηση, από 30.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ για τον 
Τουρισμό, από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για το εμπό-
ριο, από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για τις Υπηρεσίες: 
Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση είναι να διατηρηθούν οι 
θέσεις απασχόλησης που υπάρχουν στην επιχείρηση. Η επέν-
δυση φυσικά  μπορεί να είναι και μεγαλύτερου ύψους αλλά το 
επιπλέον ποσό δεν επιχορηγείται.
Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται και βαθμολογείται 
ανάλογα με την καινοτομία, την φιλικότητα προς το περιβάλ-
λον, το αν αυτός που υποβάλλει το σχέδιο έχει πολλά πτυχία, 
αν τα πτυχία αυτά έχουν σχέση με το αντικείμενο της επιχείρη-
σης και την επαγγελματική εμπειρία του. 
Οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι αυτές με την υψηλότερη 
βαθμολογία, μέχρι εξαντλήσεως των χρημάτων του προγράμ-
ματος. Όταν το σχέδιο εγκριθεί ο επιχειρηματίας ξεκινά με το 
δικό του 50% των χρημάτων που απαιτούνται για την επέν-
δυση και μόλις ελεγχθεί η πρόοδος του έργου, λαμβάνει το 
υπόλοιπο 50%. Στα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφε-
ρόμενος πρέπει να φαίνεται ότι διαθέτει τουλάχιστον το 20% 
των χρημάτων της επένδυσης.

∼  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∼
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας 
κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα χω-
ρίστηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν 
πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ως 
εξής:
ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελο-

ποννήσου - Ιόνιων Νήσων, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 
ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής.
Τα ΠΕΠ συμβάλλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών 
στόχων συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με 
έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε 
χωρικής ενότητας-περιφέρειας. 
Σε κάθε περίπτωση τα ΠΕΠ για όλες τις περιφέρειες  θα κα-
λύψουν ένα κοινό κορμό παρεμβάσεων ως εξής: α) κοινωνικές 
υποδομές, β) υγεία και κοινωνική  αλληλεγγύη (υποδομές 
νοσοκομείων και δομών κοινωνικής φροντίδας, ειδικών μονά-
δων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος 
εξοπλισμός, μέτρα ανάπτυξης και προστασίας της δημόσιας 
υγείας) γ) πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών 
υποδομών, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς), δ) έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής 
κλίμακας, ε) πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, στ) πολι-
τικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΕΠ 2009:
Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός
Η έναρξη της περιόδου κατάθεσης των αιτήσεων είναι 1 Σε-
πτεμβρίου και λήξη 9 Νοεμβρίου.
Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, 
Εμπορίου και Υπηρεσιών. Αποδέκτες είναι υφιστάμενες μι-
κρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με αρχική ίδρυση πριν την 
01-01-2007.
Όροι και προϋποθέσεις:
∼   Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκά-

μηνες  και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
∼   Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή 

Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
∼   Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους (ακαθάρι-

στα έσοδα-τζίρος) να κυμαίνεται:
Α)  από 30.000 ευρώ  μέχρι 10 εκατ. ευρώ το μέγιστο για τις 

θεματικές ενότητες  «Υπηρεσίες» και «Εμπόριο».
Β)  από 50.000 ευρώ μέχρι 10 εκατ. ευρώ το μέγιστο για την 

θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
Γ)  από 25.000 ευρώ μέχρι 10 εκατ. ευρώ το μέγιστο για την 

θεματική ενότητα «Τουρισμός».
Δ)  Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λει-

τουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών 
και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού (για 
τον μέσο όρο δηλαδή), λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία 
των δύο ετών.

Ε)  Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Κατ’ εξαί-
ρεση στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες 
και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΤ)  Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2008.
Ζ)  Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με 

τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 
6ης Μαΐου 2003.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Ο 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΙΚΟ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
50%.

☛
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Η)  Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης 
παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Θ)  50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise. 
Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των επιχειρή-
σεων που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης 
(franchise) θα ελέγχεται επισταμένως το θέμα της δεσπό-
ζουσας θέσης ή της κυρίαρχης επιρροής της «μητρικής 
εταιρείας» έναντι της «θυγατρικής».

Ι)  Υποχρεωτικά το 50%  του συνόλου που θα επενδυθεί (μπο-
ρεί και 100% μια επιχείρηση) θα πρέπει να δαπανηθεί σε 
εξοπλισμό. Δηλαδή το πολύ 0%-50% του συνολικού προ-
ϋπολογισμού μπορεί να δαπανηθεί σε κτιριακές εργασίες 
(αυτό δεν ισχύει για τον τουρισμό).

∼  ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
Στον τομέα της μεταποίησης, οι επενδυτικές δραστηριό-
τητες που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ περιλαμβάνουν:
1.  Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός: χώ-

ρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και 
διοίκησης της επιχείρησης. Η εν λόγω δαπάνη(κτιριακές 
εργασίες) για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του 
Εμπορίου και των Υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά το 
50%  του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτι-
κής πρότασης.

2.  Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, 
αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της 
επιχείρησης.

3.  Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊό-
ντων.

4.  Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις 
και εξοικονόμηση ενέργειας.

5.  Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
6.  Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής

∼  ΣΤΗΡΙΖΩ 2009 ∼
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι υφιστά-
μενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις που:
∼   Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης να ανήκει στους 

επιλέξιμους κλάδους της μεταποίησης βάσει των μεγαλύτε-
ρων ακαθάριστων εσόδων (σύμφωνα με τον κωδικό 761 του 
εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης).

∼   Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 
12μηνη) φορολογική χρήση.

∼   Απασχολούσαν, κατά το έτος 2008, 0-9 άτομα με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι 
αυτοαπασχολούμενοι), εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας (ΕΜΕ).

∼   Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας 
ανέρχεται από 20.000 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ.

∼   Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως προς μεταποιητική 
τους δραστηριότητα ή σχετικό απαλλακτικό.

∼   Διαθέτουν τεκμηριωμένα την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή 
κατά την υποβολή της πρότασης.

∼   Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης 50% γενικά

∼   Έως 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 
2001) και πυρόπληκτες - σεισμόπληκτες περιοχές

∼  ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ∼
Αφορά: 

∼   Μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υπο-
στηρικτικές του κλάδου μεταποίησης

∼   Μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει 
την παραγωγική δραστηριότητά τους το αργότερο έως την 
01/01/2005

∼   Εμφανίζουν, κατά την τελευταία τριετία, θετικό μέσο όρο 
των αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων

∼   Τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας

∼   Έχουν νομική μορφή (ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ,           
ΕΠΕ, ΑΕ)

∼   Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας 
που προέρχεται από τη μεταποίηση ή τις υποστηρικτικές 
στη μεταποίηση υπηρεσίες να είναι μεγαλύτερος του 50%.

∼  ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009 ∼
Στοχεύει σε εταιρίες που έχουν μία πρωτότυπη ιδέα. 
Προϋπολογισμός:

∼   24 εκατ. ευρώ για υφιστάμενες επιχειρήσεις

∼   16 εκατ. ευρώ για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα
Δημόσια Δαπάνη:

∼   12 εκατ. ευρώ για υφιστάμενες επιχειρήσεις

∼   8 εκατ. ευρώ για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα
Προϋπολογισμός έργων:

∼   50.000 – 200.000 ευρώ για υφιστάμενες επιχειρήσεις

∼   30.000 – 200.000 ευρώ για νέες επιχειρήσεις
Ποσοστά Χρηματοδότησης:
50% γενικά
60% νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους
60% για πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές

∼  ΜΕΤΟΙΚΩ 2009 ∼
Στοχεύει στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας με εταιρί-
ες που θέλουν να φύγουν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Α.  Υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατα-

σταθούν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην 
περιφέρεια

Β.  Νέες επιχειρήσεις, που ιδρύονται στην περιφέρεια της 
χώρααπό φυσικά πρόσωπα ηλικίας μέχρι 55 ετών, που δεν 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μόνιμοι 
κάτοικοι του νομού Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός προγράμματος:

∼   12 εκατ. ευρώ για μετεγκατάσταση υφιστάμενης                 
επιχείρησης

∼   28 εκατ. ευρώ για ίδρυση νέας επιχείρησης
Δημόσια Δαπάνη:

∼   6 εκατ. ευρώ για υφιστάμενη επιχείρηση

∼   14 εκατ. ευρώ για νέα επιχείρηση
Προϋπολογισμός έργων:

∼   30.000-200.000 ευρώ για επιχειρήσεις των κλάδων μετα-
ποίησης και ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης

∼   30.000-100.000 ευρώ για επιχειρήσεις τουρισμού

∼   20.000-100.000 ευρώ για εμπορικές επιχειρήσεις & επιχει-
ρήσεις παροχής υπηρεσιών
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∼  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DIGI-LODGE ∼
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχει-
ρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακά-
τω προϋποθέσεις:
1) Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται ως ξενοδοχειακό ή τουρι-
στικό κατάλυμα.
Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν:
A.  Όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα (ξενοδοχεία) που δρα-

στηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των κλινών και κατατάσσονται ανάλογα 
με τη λειτουργική τους μορφή σε κατηγορίες από 1 έως 5 
Αστέρια. Ως ξενοδοχειακά καταλύματα ορίζονται τα ακό-
λουθα:

i. Ξενοδοχείο Κλασσικού τύπου
ii. Ξενοδοχείο τύπου Motel
iii. Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
iv. Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερι-
σμάτων (Ξενοδοχείο μικτού τύπου)
B.  Όλα τα τουριστικά καταλύματα που δραστηριοποιούνται 

στην ελληνική επικράτεια, τα οποία περιλαμβάνουν:
i. όλες τις μορφές ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμε-
νων επιπλωμένων διαμερισμάτων που πληρούν τις ελάχιστες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για όλες 

τις κατηγορίες κλειδιών και τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαι-
τήσεις ανά κατηγορία κλειδιών
ii. παραδοσιακά καταλύματα
iii. τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις και
iv. οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ)
H συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί:
∼   στη διεθνή προβολή της χώρας μας, μέσω της ενίσχυσης 

για τη διαδικτυακή προβολή των τουριστικών μονάδων που 
διαθέτει στην επικράτεια,

∼   στη μείωση της εποχικότητας και την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, μέσω της αύξησης της προσέλευσης 
ξένων επισκεπτών και της παράλληλης συνεχούς ποιοτικής 
αναβάθμισης των ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων & 
παρεχόμενων υπηρεσιών,

∼   στην υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις ίδιες 
τις τουριστικές μονάδες για το συνεχή εκσυγχρονισμό τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες θα ενι-
σχυθούν μέσω της Δράσης για:
1. την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και 
επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων, 
όσο και για
2. την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή 
νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουρι-
στικών μονάδων.
Ειδικοί στόχοι της δράσης με την επιχορήγηση των δύο 
παραπάνω ενεργειών είναι:
∼   η πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το 

εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων των τουριστικών μονά-
δων (υποχρεωτικά για υπηρεσίες διαμονής και επιθυμητά 
για τυχόν λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες),

∼   η ποιοτική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των τουρι-
στικών μονάδων καθώς και της τοποθεσίας στην οποία 
βρίσκονται,

∼   η προσέλκυση νέων επισκεπτών και η διατήρηση πελατών 
μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσι-
ών από τις τουριστικές μονάδες, τόσο πριν όσο και κατά τη 
διάρκεια διαμονής.  Χ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
2007-2013, Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣΤΗΚΕ 
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, 
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΠΕΝΤΕ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

☛
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΟΥΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, MARFIN EGNATIA BANK

ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ

ΧΡΗΜΑ_Ποιες είναι οι σχε-
τικές με το ΕΣΠΑ υπηρεσί-
ες που προσφέρετε;
Ν. ΣΑΜΟΥΡΗΣ_Η Marfin 
Egnatia Bank, έπειτα από 
διεθνή διαγωνισμό, ορίστη-
κε σαν Ενδιάμεσος Φορέας 
Διαχείρισης των Προγραμμά-
των ενίσχυσης «Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 
και «Επιστημόνων - Ελευ-
θέρων Επαγγελματιών», που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησι-
ακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 
του ΕΣΠΑ. Με βάση τις 

συμβατικές υποχρεώσεις, η Τράπεζα αναλαμβάνει το σύνολο της 
διαχείρισης των επενδυτικών προτάσεων που θα κατατεθούν από 
τους επιχειρηματίες μέσω των 200 περίπου καταστημάτων και 
30 Τραπεζικών Κέντρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι προσφε-
ρόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παραλαβή των φακέλων, 
την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, 
καθώς επίσης και την συμβασιοποίηση, παρακολούθηση, πι-
στοποίηση και εκταμίευση της επιχορήγησης σε όσες προτάσεις 
εγκριθούν από τη Διατραπεζική Επιτροπή. 

Χ_Σε ποιους κυρίως απευθύνονται οι σχετικές 
υπηρεσίες σας;
Ν.Σ._Όλες οι μικρές  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του εμπορίου και 
των Υπηρεσιών και συγχρόνως πληρούν τα σχετικά κριτήρια του 
Προγράμματος, είναι δυνητικά επιλέξιμες και όσες εγκριθούν θα 
επιχορηγηθούν με υψηλά ποσοστά επιχορήγησης που αναλόγως 
της περιοχής που θα υλοποιηθεί η επένδυση ανέρχονται σε 55% 
και 65%. Το ίδιο ισχύει και για τους Επιστήμονες - Ελεύθερους 
επαγγελματίες, (όπως γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, οικο-
νομολόγους και λογιστές)  οι εγκεκριμένες προτάσεις των οποίων 
θα επιχορηγηθούν με 50% και 80%, με κριτήριο τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Χ_Πώς οι υπηρεσίες που προσφέρετε διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στα κονδύλια του ΕΣΠΑ;
Ν.Σ._Η Τράπεζα, στηριζόμενη στη σωρευμένη εμπειρία υλοποί-
ησης αντιστοίχων προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ, έχει δημιουργήσει 

τις κατάλληλες υποδομές και ένα στελεχιακό μηχανισμό, προκεί-
μενου να καλύψει όλες τις ανάγκες των υποψηφίων επενδυτών, 
στοχεύοντας πρωτίστως στην προσέλκυση ποιοτικών επιχειρημα-
τικών σχεδίων. Πέρα από τα ειδικά σχεδιασμένα χρηματοδοτικά 
προγράμματα, η στρατηγική που πιθανώς διαφοροποιεί την 
Τράπεζά μας από τον ανταγωνισμό συνοψίζεται σε τρεις πυλώνες:
1. Την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού των καταστημάτων και 
των τραπεζικών κέντρων σε θέματα ΕΣΠΑ
2. Την ενίσχυση της Μονάδας Διαχείρισης Κοινοτικών 
Προγραμμάτων
3. Την ανάπτυξη ενός δικτύου επιλεγμένων εξωτερικών συνεργα-
τών-συμβούλων επιχειρήσεων με πανελλήνια κάλυψη
Το μοντέλο αυτό πιστεύουμε ότι προσφέρει την απαραίτητη 
επάρκεια και ευελιξία, προκειμένου οι επενδυτές που θα επιλέ-
ξουν την Τράπεζα μας για υποβολή της επιχειρηματικής τους 
πρότασης, να έχουν αυξημένες πιθανότητες έγκρισης, αλλά και 
μια ομαλή υλοποίηση της επένδυσης τους. 

ΘΥΡΣΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ ιδρύθηκε το 1992. Στελεχώνεται 
από μηχανικούς και οικονομολόγους, με μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα συνεργάζεται 
με συμβασιακή σχέση με πλειάδα οργανισμών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, 
Πάτρα και Λευκωσία. Δραστηριοποιείται με υψηλότατο ποσο-
στό επιτυχιών στον χώρο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων με 
την ετοιμασία και υποβολή οικονομοτεχνικών μελετών για την 
ενίσχυση των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων. 
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ προσφέρει επίσης τις υπηρεσίες 
της στην αναγνώριση ευκαιριών και στην εκπόνηση μελετών με 
σκοπό τη ενίσχυση των επενδυτικών και τεχνολογικών δρα-
στηριοτήτων των επιχειρήσεων, αλλά και στην παρακολούθηση 
και διαχείριση επενδυτικών έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΧΡΗΜΑ_Ποιες είναι οι σχετικές με το ΕΣΠΑ υπηρεσίες 
που προσφέρετε;
Θ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ_Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Ατλαντίς 
Συμβουλευτική ΑΕ σχετικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-
2013 περιλαμβάνουν:
1.  Πλήρη παρακολούθηση και διερεύνηση όλων των προγραμμά-

των για λογαριασμό της επιχείρησης, σε σχέση με τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες της και τα μελλοντικά στρατηγικά της σχέδια. 

2.  Περιοδική εξέταση και ανάλυση των μελλοντικών επενδύσεων 
επιχειρήσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν δυνατότητες 
επίτευξης πάσης φύσεως ενισχύσεων.
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3.  Συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις 
αξιοποίησης των ευκαιριών ενίσχυσης. 

4.  Διερεύνηση δυνατότητας εγκρίσεως ενίσχυσης επιχειρήσεων, 
στο πλαίσιο συγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 
2013.

5.  Εκπόνηση τεχνο-οικονομικής μελέτης για λογαριασμό επιχει-
ρήσεων στο πλαίσιο πάσης φύσεως προγραμμάτων. 

∼   Επιμέλεια στη συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητι-
κών που απαιτούνται για την υπαγωγή της εκάστοτε μελέτης.

∼   Επιμέλεια, σύνταξη και παρουσίαση όλων των τεχνο-
οικονομικών στοιχείων σχετικά με τις υποβαλλόμενες μελέτες.

∼   Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστή-
ριξης για την άρτια σύνταξη και συγγραφή κάθε επιμέρους 
τμήματος της μελέτης.

∼   Υποβολή της εκάστοτε μελέτης για λογαριασμό της επιχεί-
ρησης μαζί με το σύνολο των απαιτούμενων συνοδευτικών 
δικαιολογητικών.

∼   Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου 
της υποβληθείσης μελέτης μέχρι την οριστική κρίση.

6.Υποβοήθηση της υλοποίησης της διαχείρισης και αξιολόγηση 
για λογαριασμό της επιχείρησης των απαραιτήτων ενεργειών κατά 
την υλοποίηση πάσης φύσεως προγραμμάτων, σε περίπτωση 
έγκρισης σχετικής υποβαλλομένης μελέτης. 
∼   Υποβοήθηση κατά την ετοιμασία, συμπλήρωση και υποβολή 

των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών της επιχεί-
ρησης.

∼   Παρακολούθηση και έλεγχος των λειτουργιών τμημάτων - 
διευθύνσεων της επιχείρησης σχετικά με την υλοποίηση των 
υποχρεώσεών της.

∼   Υποβοήθηση των τμημάτων της επιχείρησης κατά την ετοιμα-
σία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη 
διενέργεια αυτοψιών ελέγχου υλοποίησης του έργου, καθώς 
και για την εκταμίευση  των δόσεων ενίσχυσης.

∼   Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη των φορέων διαχείρισης 
των προγραμμάτων για τη συλλογή των απαραίτητων πληρο-
φοριών–οδηγιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηρί-
ωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου.

∼   Παρουσία στις επιτόπιες αυτοψίες – ελέγχους που θα διενεργη-
θούν από τα στελέχη των φορέων διαχείρισης των προγραμμάτων.

Χ_Σε ποιους κυρίως απευθύνονται οι σχετικές υπηρεσίες σας;
Θ.Χ._Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται στο σύνολο των μι-
κρών αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, υφιστάμενων ή νεο-
ιδρυόμενων, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Επιγραμμα-
τικά, τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μία επιχείρηση από 
μία στρατηγική συνεργασία με την Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ 
περιλαμβάνουν:
1.  Συνεχή καταγραφή του συνόλου των επενδυτικών                  

αναγκών της. 

2.  Πλήρη αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών μέσω ενισχύσεων. 

3.  Αποδοχή συμβουλών ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας και 

μεταφορά τεχνογνωσίας. 

4.  Εξασφάλιση προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση για τη συγγρα-
φή τεχνο-οικονομικής μελέτης. 

5. Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

6.  Μειωμένο χρόνο απασχόλησης των στελεχών της κατά την 
υποβολή μελετών και την υλοποίηση έργων. 

7.  Μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας στα προγράμματα που 
λαμβάνει μέρος. 

8.  Έμμεση υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης, διαμόρφωσης 
στρατηγικής, διασφάλισης ποιότητας και χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης.

Χ_Πώς οι υπηρεσίες που προσφέρετε διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στα κονδύλια του ΕΣΠΑ;
Θ.Χ._Η συστηματική αξιοποίηση των παραπάνω εξασφαλίζει 
τελικά στις επιχειρήσεις αυξημένες εισροές από ενισχύσεις και 
χαμηλό ρίσκο χρηματοδότησης, διευκολύνοντας με τον τρόπο 
αυτό την πρόσβασή τους στα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
MILLENNIUM BANK

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΧΡΗΜΑ_Ποιες είναι οι σχετικές με το ΕΣΠΑ υπηρεσίες 
που προσφέρετε;
Ε. ΚΑΡΒΟΥΝΗ_H Millennium Bank, έχοντας την απαιτούμενη 
εμπειρία στη διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων, είναι στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων για την καταρχήν πληροφόρησή 
τους όσον αφορά στους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτή-
ρια ένταξης, μέσω των 178 καταστημάτων και Επιχειρηματικών 
Κέντρων. Ακολούθως, παρέχεται συνεχής παρακολούθηση και 
άμεση ενημέρωση για την πορεία των επενδυτικών προτάσεων 
έως την ολοκλήρωση και υλοποίησή τους. Επίσης, θα πρέπει να 
τονίσουμε την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις διαδικα-
σίες προώθησης των αιτήσεων, πιστοποίησης των δαπανών και 
καταβολής των κρατικών ενισχύσεων. Παράλληλα, προσφέρουμε 
ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές επιλογές για τις ανάγκες που 
δημιουργούνται για την υλοποίηση της επένδυσης.

Χ_Σε ποιους κυρίως απευθύνονται οι σχετικές υπηρεσίες 
σας;
Ε.Κ._Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε δυνητικούς 
επενδυτές που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποί-
ησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών και η επιχείρησή 
τους είναι Μικρή ή Πολύ Μικρή (αν, δηλαδή έχουν από 0-50 
εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών είναι έως 10 εκατ. ευρώ) 
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και εφόσον, στα άμεσα σχέδιά τους, είναι ο εκσυγχρονισμός και η 
βελτίωση των επιχειρήσεών τους.

Χ_Πώς οι υπηρεσίες που προσφέρετε διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα κονδύλια του ΕΣΠΑ;
Ε.Κ._Η τράπεζά μας, στα πλαίσια της δυνατότητας που παρέχεται 
από το ΕΣΠΑ για κάλυψη μέρους της επένδυσης με τραπεζικό 
δανεισμό και προκαταβολή της δημόσιας επιχορήγησης, έχει σχε-
διάσει και προσφέρει ολοκληρωμένα χρηματοδοτικά προϊόντα:
∼   βραχυπρόθεσμο δάνειο για την κάλυψη του αναγκαίου κεφα-

λαίου κίνησης έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης
∼   μακροπρόθεσμο δάνειο για την κάλυψη του 15-25% του προϋ-

πολογισμού της επένδυσης
Τα δάνεια αυτά καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας  που 
προκύπτουν κατά την διάρκεια της επένδυσης. Επίσης, υπάρχει 
δυνατότητα έκδοσης  Εγγυητικής Επιστολής για την προείσπραξη 
του ποσού της δημόσιας επιχορήγησης σε ποσοστό έως 40%.

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
PANAYIOTOPOULOS AND PARTNERS

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΡΗΜΑ_Ποιες είναι οι σχετικές με το ΕΣΠΑ υπηρεσίες 
που προσφέρετε;
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ_Η Panayiotopoulos and Partners στα 
πλαίσια του ΕΣΠΑ παρέχει σε νέους επιχειρηματίες και υφιστά-
μενες επιχειρήσεις τις εξής υπηρεσίες της:
1.  Καταγραφή των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-

κών (οικονομικά στοιχεία, προσωπικό, έτη λειτουργίας) της 
επιχείρησης για την συσχέτιση με το καταλληλότερο (-α) 
πρόγραμμα επιδότησης από το ΕΣΠΑ.

2.  Σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης και κατάρτιση του επεν-
δυτικού φακέλου για την υποβολή στο επενδυτικό πρόγραμμα.

3.  Προ-αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης με βάση τα 
επίσημα κριτήρια αξιολόγησης. Διερεύνηση βελτίωσης της 
βαθμολογίας με προσθήκη καινοτομιών, χρήσης τεχνολογίας 
αιχμής κ.ο.κ.

4.  Ηλεκτρονική και φυσική υποβολή του επενδυτικού φακέλου 
και παρακολούθηση κατά το στάδιο της αξιολόγησης από τις 
Υπηρεσίες.

5.  Μετά την έγκριση, κατάρτιση της στρατηγικής υλοποίησης του 
εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου ώστε να οδηγηθούμε σε πλή-
ρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των δαπανών του έργου.

6.  Διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων τροποποίησης, πληρω-
μής και αποπληρωμής καθώς και φυσική παρουσία κατά τους 

ελέγχους πιστοποίησης από τις Υπηρεσίες.
Ειδικότερα στο ΠΕΠ Μεταποίησης - Εμπορίου - Υπηρεσιών - 
Τουρισμού, η εταιρεία μας παρέχει ειδική προσφορά στις επιχει-
ρήσεις: Δωρεάν σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού σχεδίου 
τους και πληρωμή μόνο στην περίπτωση έγκρισης.
Η εταιρεία μας αναφορικά με το ΕΣΠΑ, λειτουργεί ακόμη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.e-espa.gr/forum το πρώτο 
ΕΣΠΑ-Forum, με δωρεάν εγγραφή και συνδρομή προκειμένου να 
απαντώνται ερωτήσεις των επενδυτών αυθημερόν.

Χ_Σε ποιους κυρίως απευθύνονται οι υπηρεσίες σας;
Π.Π._Οι υπηρεσίες της Panayiotopoulos and Partners απευθύνο-
νται σε όλες τις υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των κλάδων κα-
θώς και σε νέους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να ιδρύσουν με 
σταθερά βήματα τη δική τους επιχείρηση. Μάλιστα, στη δεύτερη 
περίπτωση συνδυάζουμε προγράμματα του ΕΣΠΑ με προγράμμα-
τα του ΟΑΕΔ για ακόμα μεγαλύτερα οφέλη στις νεοϊδρυόμενες 
επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής μας προς νέους επιχειρηματίες, 
συμπεριλαμβάνεται η καθοδήγηση αναφορικά με πληροφορίες 
που άπτονται της φορολογίας και της νομικής ευθύνης των υπό 
σύσταση επιχειρήσεων.

Χ_Πώς οι υπηρεσίες που προσφέρετε διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα κονδύλια του ΕΣΠΑ;
Π.Π._Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους ενδιαφερόμενους 
επενδυτές για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, τους διευκολύνουν διότι:
1.  Χωρίς κάποιο κόστος, μπορεί κάποιος να διατυπώσει την ερώ-

τησή του και να λάβει μια τεκμηριωμένη, προσωποποιημένη 
απάντηση στο ΕΣΠΑ-Forum.

2.  Η ενημέρωση που πραγματοποιούμε δεν παραμένει στα 
τυπικά χαρακτηριστικά των δράσεων, αλλά αναλύει σε βάθος 
τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους ώστε να συμφωνήσει ο 
επενδυτής ενσυνείδητα πριν λάβει την απόφαση ένταξης σε 
πρόγραμμα επιδότησης.

3.  Παρέχουμε χωρίς χρέωση, κάθε επίσημο αρχείο δράσης μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακριβώς για να μπορεί ο κάθε 
επενδυτής να μελετήσει τα στοιχεία που του παραθέτουμε.

4.  Κινούμαστε ως εταιρεία με απόλυτη διαφάνεια στο διαδίκτυο, 
με συνέπεια στους λόγους μας και προσπαθούμε με αυτό τον 
τρόπο να καταπολεμήσουμε την «μυστικοπάθεια» των δήθεν 
«συμβούλων» που οδηγούν επενδυτές σε εξαπάτηση και αρνη-
τική προδιάθεση για τις επιδοτήσεις.

5.  Προσπαθούμε συνεχώς με ειδικές προσφορές, ιδίως στην 
παρούσα οικονομική κρίση, να δώσουμε δικαίωμα συμμετο-
χής σε κάθε επιχείρηση με όσο το δυνατόν ελάχιστο ρίσκο. 
Παράδειγμα αποτελεί η υποβολή φακέλου στο ΠΕΠ για όλους 
τους κλάδους χωρίς κόστος. Για να νιώσει η επιχείρηση ότι 
θέλουμε να εγκριθεί και ότι δεν έχουμε αυτοσκοπό την αμοιβή 
σύνταξης του επενδυτικού φακέλου, για να μπορέσει να συμ-
μετέχει η κάθε επιχείρηση σε αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα 
επιδότησης που στην παρούσα χρονική στιγμή είναι απολύτως 
αναγκαίο για τη στήριξη της αγοράς. Χ
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JUMBO

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ 2009-10

Η Jumbo τη χρονιά που πέρασε, αύξησε τα σημεία πώλησης των προϊόντων της με το άνοιγμα 
τεσσάρων υπερκαταστημάτων στην Ελλάδα, ενώ προχώρησε στο κλείσιμο ενός στην Αττική, 

στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του δικτύου της.

Τ
ην ανάπτυξη των σημείων πώλησής της στα 52 φι-
λοδοξεί να πετύχει η Jumbo για τη διετία 2009-10 
διατηρώντας το ρυθμό αύξησης καταστημάτων στα 
τρία το χρόνο παρά την κρίση. Βέβαια για φέτος τα 
σημεία πώλησης που θα δημιουργηθούν είναι δύο: 

το ένα στη Βουλγαρία στην πόλη Plovdiv και ένα στην Πρέβεζα, 
και θα ακολουθήσουν τέσσερα το 2010.
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο και διευ-
θύνοντα σύμβουλο της εταιρίας Απόστολο Βακάκη στο πλαίσιο 
της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην 
Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Για το θέμα της ανάπτυξης στα 
Βαλκάνια ο κ. Βακάκης ανέφερε ότι η οικονομική κατάσταση 
στη Ρουμανία είναι «ασύλληπτα κακή», κάτι που δεν ισχύει για 
τη Βουλγαρία την οποία χαρακτήρισε «συγκροτημένη χώρα, με 
λαμπρό μέλλον». Για τη σεζόν 2009-10 έκανε λόγο για «νεκρή 
περίοδο» καθώς οι developers πάγωσαν τα έργα τους λόγω της 
δυσκολίας που αντιμετώπισαν στην χρηματοδότηση. Σε ότι 
αφορά την ρευστότητα της εταιρίας ο κ. Βακάκης ανέφερε ότι 
επειδή υπήρχαν κεφάλαια σε «αδράνεια» το καλοκαίρι, τώρα 
υπάρχει πλεονέκτημα για την Jumbo σε σχέση με άλλες εταιρίες 
που δεν έπραξαν αναλόγως και τώρα έχουν σημαντικό πρό-
βλημα να «κινηθούν» στην αγορά.
Σήμερα λειτουργούν συνολικά 44 καταστήματα Jumbo σε Ελλάδα 
και εξωτερικό από τα οποία τα 19 βρίσκονται στην περιοχή της 
Αττικής, τα 22 στην Ελληνική περιφέρεια, τα δύο στην Κύπρο και 
ένα στη Βουλγαρία. Η Jumbo τη χρονιά που πέρασε, αύξησε τον 
αριθμό των καταστημάτων με το άνοιγμα τεσσάρων υπερκαταστη-
μάτων στην Ελλάδα ενώ προχώρησε στο κλείσιμο ενός στην Ατ-
τική, στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του δικτύου καταστημάτων.
Κατά τη χρήση 2008/2009 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυ-

ξήθηκε κατά 15,81% στα 467,8 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της 
αύξησης της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του 
δικτύου καταστημάτων Jumbo καθώς και της εισόδου των νέων 
καταστημάτων.

ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Ο ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες το μικτό περι-
θώριο κέρδους διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα στο 54,4%. Τα 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 11% 
στα € 139,6 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16,03% 
στα 95,7εκατ. ευρώ
Η διοίκηση της Jumbo θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων τη διανομή μερίσματος 23 ευρωλεπτών ανά μετοχή.
Επίσης η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι παρά τις συνθή-
κες που επικρατούν σε μακροοικονομικό επίπεδο, καθώς και η 
καταλυτική επίδραση που είχε στις πωλήσεις του Σεπτέμβριο η 
προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων, ο ρυθμός αύξησης 
των πωλήσεων του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης 
Ιούλιος 2009-Ιούνιος 2010 ανήλθε στο 8,35% που είναι και η 
εκτίμηση της διοίκησης.
Το μερίδιο αγοράς της εταιρίας στην Ελλάδα βρίσκεται στο 38%, 
ενώ στόχος για την αγορά της Βουλγαρία είναι το άνοιγμα δύο 
καταστημάτων μέσα στο 2010 και για την Κύπρο άλλα δύο μέσα 
στη διετία 2010-11. Η προτεραιότητα στα Βαλκάνια δίνεται προς 
το παρόν στη Βουλγαρία και ακολουθεί η Ρουμανία. Για τη χρήση 
2009-10 στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων να φτάσει στο 8% 
και τα κέρδη μετά φόρων να ανέλθουν κατά 6%. Οι μέσες επενδύ-
σεις της διετίας αναμένεται να φτάσουν τα 50-55 εκατ. ευρώ. Χ

ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 38%, 
ΕΝΩ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΥΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2010, ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΛΛΩΝ ΔΥΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗ 
ΔΙΕΤΙΑ 2010-2011.

☛
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Σ
ημαντικές συνέργιες και προοπτικές περαιτέρω ανά-
πτυξης στην εγχώρια και διεθνή αγορά δημιουργού-
νται για την Motor Oil από την πρόσφατη εξαγορά 
της Shell. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου κ. Πέτρος Τζανετάκης με 

την απόκτηση του δικτύου των 700 περίπου πρατηρίων που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με το εμπορικό σήμα Shell, 
ενισχύεται σημαντικά η παρουσία της Motor Oil στην εγχώρια 
αγορά καθώς μέρος της συμφωνίας περιλαμβάνει τη διατήρηση 
του εμπορικού σήματος του πολυεθνικού κολοσσού.
Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο των τακτικών εκδηλώσεων 
της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, για τις δραστηριότητες και 
τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά την περίοδο 1.1.2009 
- 30.6.2009, καθώς επίσης και για τους στόχους και τη στρατη-
γική ανάπτυξης της Εταιρείας.
Η συμφωνία με τη Shell, ύψους 245,6 εκατ. ευρώ, χωρίζεται σε 
δύο κύρια μέρη. Το πρώτο αφορά στη  Shell Hellas (219 εκατ. 
ευρώ), που περιλαμβάνει τα πρατήρια, την εμπορία και διανομή 
χημικών, τα αεροπορικά καύσιμα και το lpg business (μπουκά-
λες αερίου), ενώ το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με την εξαγορά 
της Shell Gas (26,5 εκατ. ευρώ). Οι συμφωνίες τελούν υπό την 
έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και των επιτροπών 
ανταγωνισμού.
Για το θέμα της «συνύπαρξης» πρατηρίων Shell και Avin, όπου 
σε κάποια σημεία ίσως να βρίσκονται πολύ κοντά ο κ. Τζανε-
τάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα καθώς αυτό συμβαίνει 
μόνο στην περιοχή της Πελοποννήσου όπου η Avin έχει πιο 
έντονη παρουσία, ενώ επιπλέον ανέφερε ότι τα δύο σήματα 
απευθύνονται σε εντελώς διαφορετικές κατηγορίες πελατών.
Αναφορικά με τις υπόλοιπες επενδύσεις, με γρήγορους ρυθμούς 
προχωρά το έργο κατασκευής της νέας μονάδας ατμοσφαιρικής 
απόσταξης δυναμικότητος περίπου 60.000 βαρελιών την ημέρα 
προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό 
εντός του 2010. Όπως ήδη είναι γνωστό, το κόστος κατασκευής 
της νέας CDU θα ανέλθει σε 180 εκατ.ευρώ περίπου ενώ μέχρι 
σήμερα έχει διατεθεί ποσό που προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ

ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Με την προσθήκη της νέας CDU η συνολική παραγωγική δυ-
ναμικότητα του Διυλιστηρίου θα υπερβεί τα 170.000 bbl/d ή 
τα 9 εκατ. μετρικούς τόνους ετησίως γεγονός που ισοδυναμεί 
με 25% αύξηση σε σχέση με την υφιστάμενη ετήσια παραγω-
γική δυναμικότητα των 7.2 εκατ. μετρικών τόνων. Πρόσθετα 
οφέλη αναμένονται από την υποκατάσταση εισαγωγών μαζούτ 
(Straight Run Fuel Oil) από ιδιοπαραγόμενο, από τη βελτιστο-
ποίηση προμηθειών αργού και από τη δυνατότητα κατεργασίας 
νέων τύπων αργού.
Σχετικά με την πορεία των εργασιών και αποτελεσμάτων, κατά 
το πρώτο εξάμηνο 2009 τα προϊόντα της Motor Oil συνέχισαν να 
διοχετεύονται και στις τρεις κύριες αγορές όπου δραστηριοποι-
είται η εταιρεία, δηλαδή την εσωτερική, την εξωτερική και τη 
ναυτιλία, μέσω ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων και μακροχρό-
νιων σχέσεων με τους πελάτες της.
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής το εξάμηνο 2009 ανήλθε σε 
1.590 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις σε όγκο ανήλθαν το εξάμηνο του 
2009 σε 4,83 εκατ. μετρικούς τόνους έναντι 4,53 εκατ. μετρι-
κούς τόνους το εξάμηνο του 2008.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών 
και φόρων (EBITDA) το εξάμηνο του 2009 ήταν 153,6 εκατ. 
ευρώ έναντι 189,1 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2008.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν το 
εξάμηνο 2009 σε 135,2 εκατ. ευρώ έναντι 145,7 εκατ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2008.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους (EAT) ανήλθαν σε 
105,2 εκατ. ευρώ έναντι 109,3 εκατ. ευρώ. Χ

MOTOR OIL

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ SHELL ΗELLAS

ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΓΕΙΤ-
ΝΙΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ SHELL KAI 
AVIN, ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΤΑ-
ΜΕΝΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΔΥΟ ΣΗ-
ΜΑΤΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙ-
ΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

☛
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ΕΛΙΝΟΙΛ

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ BP ΚΑΙ SHELL

Τ
Τον στρατηγικό στόχο να διευρύνει τη συμμετοχή 
της στην αγορά βιοκαυσίμων θέτει η Ελινόιλ σύμ-
φωνα με την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε 
στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Η προσπάθεια 
της αυτή θα  γίνει μέσω της θυγατρικής της Ελίν 

Βιοκαύσιμα, η οποία παράγει βιοντίζελ. Αναφορικά με τη στρα-
τηγική της και τις προοπτικές της Ελινόιλ, η διοίκηση της 
εστιάζει και στην περαιτέρω εδραίωση στη νησιωτική Ελλάδα, 
στην αύξηση των ελεγχόμενων από αυτήν πρατηρίων, στην ενί-
σχυση του μεριδίου στην αγορά λιπαντικών, στην επέκταση στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς 
στα υγρά καύσιμα.  Οι εκπρόσωποι της εταιρίας στην ΕΘΕ κκ. Γ. 
Αληγιζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Γ. Τσούνιας, Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. & Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Γ. Πατέρας, Δι-
ευθυντής Χρηματοοικονομικού & Επενδυτικών Σχέσεων, στά-
θηκαν ιδιαίτερα στις ευκαιρίες ανάπτυξης που προκύπτων από 
την αποχώρηση από την ελληνική αγορά των δύο πολυεθνικών 
BP και Shell.
Μάλιστα ο κ. Αληγιζάκης προέβλεψε ότι λόγω των ανακατα-
τάξεων στον κλάδο άλλες δύο μικρές εταιρίες θα οδηγηθούν σε 
κλείσιμο μέχρι το τέλος του 2010.
Η Ελινόιλ έχει 6,7% μερίδιο στην εσωτερική αγορά υγρών καυ-
σίμων και ένα δίκτυο 566 πρατηρίων διατηρώντας μακροχρό-
νιες συνεργασίες 40-50 ετών με τις βιομηχανίες της Ελλάδας, 
ενώ κατέχει ηγετική θέση στην αγορά μαρίνων με αποκλειστική 
συνεργασία με 8 μεγάλες μαρίνες στην ελληνική επικράτεια και 
παρουσία σε 110 παράκτιες περιοχές της Ελλάδας.
Στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα ξεχωρίζει η επένδυση στη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας των παρεχόμε-
νων καυσίμων, καθώς διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
καυσίμων το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια διακίνησης 
προκειμένου να διασφαλίζεται το προϊόν.

«ΑΤΟΥ» ΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
Στα εφόδια της Ελινόιλ πέραν της μακρόχρονης εμπειρίας συ-
γκαταλέγονται οι τρεις μονάδες αποθήκευσης υγρών καυσίμων 
(36.000 m3), οι δύο μονάδες επεξεργασίας στερεών καυσίμων 
(130.000 ΜΤ) ενώ για τη διάθεση και διακίνηση των καυσίμων 
ανά την επικράτεια διαθέτει τρία χρονοναυλωμένα δεξαμενό-
πλοια (860 - 2.150m3) και ένα στόλο ιδιόκτητων βυτιοφόρων 
και οχημάτων Δημόσιας Χρήσης.
Όσον αφορά στην πορεία των οικονομικών μεγεθών, όπως ση-
μειώθηκε ο Όμιλος το 2008 πέρασε στην κερδοφορία με συνεχή 
ανάπτυξη της δραστηριότητας.
Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 22,7% έναντι 
της χρήσης 2007 και ανήλθε σε 746,6 εκατ. ευρώ έναντι 608,3 
εκατ. ευρώ το 2007.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στα 9,7 εκατ. 
ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το 2007 σημειώνοντας αύξηση κατά 
35,5%. ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαι-
ώματα μειοψηφίας από ζημίες ύψους 744 χιλ. ευρώ τη χρήση 
2007 ανήλθαν σε κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ το 2008.
Σχετικά με την πορεία των μεγεθών του ομίλου στο 1ο εξάμηνο 
της τρέχουσας χρήσης 2009, ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε 
περαιτέρω κατά 7,3% επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή πορεία 
της Ελινόιλ παρά την μείωση του κύκλου εργασιών στα 321,7 
εκατ. ευρώ έναντι 375,5 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2008.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 5,2% και 
διαμορφώθηκαν στα 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. ευρώ ενώ 
τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειο-
ψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 0,2 
εκατ. ευρώ στο 1ο εξάμηνο του 2008. Χ

ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ Η 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΚΑΘΩΣ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ.

☛
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - INTERNET
ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ

ΟΙ «ΠΑΙΚΤΕΣ»...
  ∼

Συνεχίζεται η τάση συγκέντρωσης, εντείνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά.
Αν καρποφορήσουν οι προσπάθειες ενοποίησης των Forthnet, Wind, Nova,

τότε ο ΟΤΕ θα έχει να αντιμετωπίσει έναν πανίσχυρο αντίπαλο.

ε αμείωτη ένταση συνεχί-
ζεται η διαδικασία συ-
γκέντρωσης στον εγχώριο 
κλάδο τηλεπικοινωνιών, 
καθώς ολοένα λιγοστεύουν 

οι «παίκτες» που διεκδικούν κομμάτια μιάς «πίτας» 
που ξεπερνάει τα 12 δισ. ευρώ ετησίως. Παράλληλα, η 
διεθνής οικονομική κρίση αλλάζει τις ισορροπίες στον κλάδο, 
όπου πλέον εκτός από τον όμιλο του ΟΤΕ (με την Cosmote), οι 
άλλοι ισχυροί «σύμμαχοι» είναι αυτοί της Vodafone-Hellas On 
Line, της Forthnet-Nova, της Wind-Tellas και της On Telecoms-
Vivodi.
Ωστόσο, η πρόθεση της μεγαλομετόχου της Wind, της Weather 
Investments να πουλήσει την πλειοψηφία της ελληνικής εται-
ρείας αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στον κλάδο, 
ειδικότερα σε περίπτωση που η εξαγορά πραγματοποιηθεί από 
τον όμιλο της Forthnet. Μία τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε ένα 
πανίσχυρο αντίπαλο δέος για τον ΟΤΕ, σε όλους τους επιμέρους 
τομείς (σταθερή, κινητή, ευρυζωνικό Ίντερνετ) έχοντας παράλ-
ληλα ως συγκριτικό πλεονέκτημα της πλατφόρμας της Nova. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενδεχόμενο deal μεταξύ της Wind και 
της Forthnet θα δημιουργούσε ένα εταιρικό σχήμα με μια βάση 
της τάξεως των 7 εκατ. συνδρομητών (αν συνυπολογισθούν οι 
350.000 συνδρομητές της Νova) έναντι 9,5 εκατ. συνδρομητών 

του ΟΤΕ μαζί με την Cosmote και περίπου 6 εκατ. 
συνδρομητών της Vodafone - Ηellas Online.
Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι τη Wind διεκδι-
κούν και άλλοι ισχυροί υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων 
αναφέρονται τα αμερικανικά funds Apax Partners και 
Texas Pacific, τα οποία είχαν πουλήσει το 2007 την τότε 
ΤΙΜ στον όμιλο του Ναγκίμπ Σαουίρις έναντι τιμήμα-

τος 3,4 δισ. ευρώ. Ακόμη στους υποψήφιους «μνηστήρες» φέ-
ρεται πως είναι η αμερικανική επενδυτική Ρrovidence - η οποία 
είθισται να «χτυπάει» εταιρείες του τηλεπικοινωνιακού κλάδου 
από όλο τον κόσμο – καθώς και κατόχοι ομολόγων της Wind, 
τους οποίους συντονίζει η Αladdin Capital Ηoldings LLC.
Τέλος, πληροφορίες από την αγορά θέλουν να έχει εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον και από μεγάλους ξένους τηλεπικοινωνιακούς ομί-
λους, οι οποίοι διαβλέπουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην 
ελληνική αγορά.
Αναφορικά με τις υπόλοιπες εξελίξεις στον κλάδο θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι τους τελευταίους μήνες, η Vodafone απόκτησε 
το 18,5% της Hellas Online, ενώ η OnTelecoms προχώρησε στην 
εξαγορά της Vivodi Telecom, έχοντας παράλληλα στον σχεδιασμό 
της και την απόκτηση των Algonet (η οποία ανήκει στον σαουδα-
ραβικό όμιλο Olayan) και Net One (ελεγχόμενη από την εισηγμέ-
νη εταιρεία Sciens) προκειμένου να δημιουργήσει μία υπολογίσι-
μη δύναμη στον ανταγωνισμό.

από τον
Μάκη

Αποστόλου

✒Μ

03_AFIEROMA_INTERNET_X356.indd   36 10/26/09   6:23:28 PM



ΧΡΗΜΑ 37

03_AFIEROMA_INTERNET_X356.indd   37 10/26/09   6:23:31 PM



αφιέρωμα ∼Τηλεπικοινωνίες - Ιnternet: Λιγοστεύουν οι «παίκτες»...Χ

38 Οκτώβριος 2009

ΤΑ DEALS

∼  ΕΞΑΓΟΡΑ VIVODI ΑΠΟ ON TELECOMS ∼
Με βασικό άξονα τη στρατηγική δημιουργίας ισχυρότερων παι-
κτών στην εγχώρια αγορά των τηλεπικοινωνιών, υπεγράφη στις 
14 Σεπτεμβρίου η συμφωνία εξαγοράς της Vivodi Telecom από 
την Οn Telecoms. Στo πλαίσιο αυτό η Οn Telecoms αποφάσισε 
αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 50 εκατομμύρια ευρώ 
σε μετρητά με παραίτηση των παλαιών μετόχων.
Η αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την οικογένεια Εφραί-
μογλου, μοναδικό μέτοχο της Vivodi, η οποία θα συμμετέχει στο 
εταιρικό σχήμα με ποσοστό 20%.
Η Vivodi θα λειτουργεί ως θυγατρική της ΟΝ και θα αποτελέσει 
τον επενδυτικό βραχίονα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, επεκτείνοντας το δίκτυό 
της στο βόρειο τμήμα της χώρας ξεκινώντας άμεσα από τη Θεσ-
σαλονίκη.
Σημειώνεται ότι η Οn Telecoms κατόρθωσε σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα να αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες 
στoν ανταγωνιστικό τηλεπικοινωνιακό κλάδο της Ελλάδας, πα-
ρουσιάζοντας την πιο εντυπωσιακή αύξηση στο μερίδιο αγοράς. 
Με την ενοποίηση αυτή, η Vivodi προσθέτει στη συνδρομητική 
βάση της Οn περίπου 35.000 πελάτες LLU και 65.000 προεπιλο-
γής φορέα, από τους οποίους σημαντικός αριθμός είναι μεγάλες 
επιχειρήσεις, οργανισμοί και επαγγελματίες που επί σειρά ετών 
εμπιστεύονται την Vivodi τόσο στις υπηρεσίες φωνής όσο και 
του «γρήγορου Internet».
Ταυτόχρονα, η On Telecoms ενδυναμώνει την παρουσία της στην 
ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, καθώς η Vivodi ήταν από τις 
πρώτες εταιρείες μαζί με την ON που προσέφεραν στην Ελλάδα 
καινοτόμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η καλωδιακή 
τηλεόραση. Έτσι η νέα On Telecoms παρουσιάζεται ενισχυμένη 
τόσο από πλευράς μετοχικής σύνθεσης, όσο και από πλευράς με-
ριδίου αγοράς και τεχνογνωσίας αποτελώντας τον πρώτο πάροχο 
υπηρεσιών triple play στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του δ.σ. της On Telecoms Ανδρεας Ριαλάς, Chief 
Investment Officer του Argo Group –μεγαλύτερου μετόχου του 
νέου σχήματος- σχολίασε σχετικά ότι «είναι ένα πρώτο και σπου-
δαίο βήμα για τη συγκέντρωση της Τηλεπικοινωνιακής αγοράς 
στην Ελλάδα. Η Οn σχεδιάζει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ολο-
κλήρωση των κλάδων των επικοινωνιών και των Νέων Μέσων 
Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας με νέες εξαγορές και συνεργασίες».
Αναφορικά με την συμφωνία, ο διευθύνων σύμβουλος της On 
Telecoms, κ. Γρηγόρης Αναστασιάδης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι 
«με την είσοδο της στην αγορά τον Μάρτιο 2007, η Οn Telecoms 
άλλαξε τον τοπίο των τηλεπικοινωνιών προσφέροντας πρω-
τόγνωρες υπηρεσίες τηλεφωνίας, Internet και τηλεόρασης με 
ασύγκριτες ταχύτητες μέσω του δικτύου της οπτικών ινών. Με 
την εξαγορά της Vivodi ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην 
ελληνική αγορά μέσω αυτής της σημαντικής εξαγοράς. Πρόκειται 
για μια στρατηγική συνεργασία με τους μετόχους της Vivodi, που 
επενδύουν σε ένα νέο, ισχυρό επιχειρηματικό σχήμα. Το γεγονός 
πως καταφέραμε να κερδίσουμε ένα εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς 
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τροφοδοτεί το όραμά μας: 
να συνεχίσουμε την επιτυχημένη μας πορεία προς την κορυφή, 
προσφέροντας όλο και περισσότερες καινοτόμες και αξιόπιστες 
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, Internet και τηλεόρασης στους 
Έλληνες καταναλωτές».
Τέλος, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Vivodi, 
κα Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, δήλωσε ότι «στη Vivodi 
πάντα ο στόχος μας ήταν να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες 
σε ανταγωνιστικές τιμές. Από την έναρξη της λειτουργίας μας, 
τολμήσαμε να δημιουργήσουμε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο 
τηλεπικοινωνιακό πάροχο, πρότυπο για την Ελλάδα. Για μια 
ακόμα φορά σήμερα τολμάμε, αφουγκραζόμενοι τα δεδομένα της 
αγοράς, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την On Telecoms. Μαζί 
θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους συνδρομητές με ανταγω-
νιστικά προϊόντα ενώ παράλληλα, θα αποτελούμε την απόλυτη 
εναλλακτική επιλογή για όσους επιθυμούν υπηρεσίες αιχμής σε 
προσιτή τιμή».
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∼  ON TELECOMS ∼
Η Οn Telecoms ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον 
Ιανουάριο του 2007. Με την παρουσία της, άλλαξε τον τηλεπι-
κοινωνιακό χάρτη της ελληνικής αγοράς και εξελίσσεται συνεχώς 
πάντα με γνώμονα το συμφέρον - όφελος των καταναλωτών. H 
On Telecoms χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Νέας Γενιάς και το 
ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών προσέφερε πρώτη το Triple Play 
και την IPTV μαζικά σε όλη της τη συνδρομητική της βάση. 
Συνέβαλλε ουσιαστικά και οδήγησε στη μείωση των τιμών των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, για τα νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις. Έτσι, για πρώτη φορά ο Έλληνας καταναλωτής κα-
τάφερε να έχει ευρωπαϊκού επιπέδου τηλεπικοινωνιακές υπηρε-
σίες και ταχύτητες στο Internet καθώς και ψηφιακή-διαδραστική 
τηλεόραση και υπηρεσίες video σε ευρωπαϊκού επιπέδου τιμές. 
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, από την έναρξη της λειτουργίας 
της, κατάφερε να επιτύχει τον πιο δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης και 
διεύρυνσης μεριδίου στην αγορά. 

∼  VIVODI TELECOM ∼
Η Vivodi Telecom ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2001. Εντοπίζοντας 
τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών και παρακολουθώ-
ντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις, είναι από τους πρώτους παρό-
χους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, που από πολύ νωρίς έδωσε 
έμφαση στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών, επενδύοντας 
έως σήμερα περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτο-
ντας τεχνογνωσία στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέας γενιάς, η 
Vivodi αναπτύσσει και παρέχει σε ιδιώτες και εταιρείες υπηρεσί-
ες σταθερής τηλεφωνίας και Internet, καθώς και μία σειρά από 
συνοδευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Το πρωτοποριακό 
πακέτο triple play υπηρεσιών, cableTV, έδωσε μια νέα διάσταση 
στην οικιακή ψυχαγωγία με το συνδυασμό της σταθερής τηλεφω-
νίας, του Internet σε υψηλές ταχύτητες και της ψηφιακής τηλε-
όρασης με ειδησεογραφικά, αθλητικά και ψυχαγωγικά κανάλια

∼  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ VODAFONE - HOL ∼
H Vodafone και η Intracom Holdings γνωστοποίησαν στα τέλη 
του περασμένου Ιουλίου ότι ολοκληρώθηκαν οι αποκλειστικές 
διαπραγματεύσεις, με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας 
συνεργασίας μεταξύ της Vodafone και της Hellas Online. Η 
Vodafone Ελλάδας θα συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της 
HOL, με την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού συμμετο-
χής 18,5% επί του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, με  

αντάλλαγμα την εισφορά του υφιστάμενου κλάδου σταθερής 
τηλεφωνίας και ευρυζωνικών (DSL) υπηρεσιών της Vodafone. 
Η Vodafone και η HOL θα προσφέρουν στην ελληνική αγορά 
αποκλειστικά και από κοινού προϊόντα και υπηρεσίες κινητής, 
σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών δικτύων.

∼  VODAFONE ΕΛΛΑΔΑΣ ∼
Σημειώνεται ότι η Vodafone Ελλάδας είναι μέλος του ομίλου 
Vodafone, παγκόσμιου ηγέτη στο χώρο της κινητής επικοινωνί-
ας με 315 εκατομμύρια πελάτες (30 Ιουνίου 2009). Ο Όμιλος 
Vodafone έχει παρουσία σε 31 χώρες στις πέντε ηπείρους και 
περίπου 40 συνεργαζόμενα δίκτυα σε όλο τον κόσμο.

∼  HELLAS ON LINE ∼
H HOL, ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος σταθερής τηλε-
φωνίας και ευρυζωνικού internet στην Ελλάδα, βρίσκεται πλέον 
στη 2η θέση της αγοράς των εναλλακτικών παρόχων. Έχοντας 
επενδύσει από το 2006 πάνω από  218 εκατ. ευρώ σε ιδιόκτητο 
δίκτυο οπτικών ινών και τεχνολογία αιχμής, η HOL διαθέτει το 
μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, ανάμεσα στους 
εναλλακτικούς παρόχους, που ξεπερνά τα 3.800 χλμ. και παρέ-
χει 75% πληθυσμιακή κάλυψη. Με τη συμφωνία αυτή,  οι δύο 
εταιρείες προσδοκούν στην ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών τους και σε αύξηση του μεριδίου αγοράς, από τα κοινά 
προϊόντα και υπηρεσίες. H συμφωνία αναμένεται να ολοκληρω-
θεί εντός του τέταρτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, κατόπιν 
των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.
«Η θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων αποτελεί ένα 
βασικό βήμα προς το στρατηγικό στόχο της Vodafone να προ-
σφέρει ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, γεγονός 
που αποτελεί και μέρος της στρατηγικής του Ομίλου Vodafone. 
Τώρα οι πελάτες μας, θα μπορούν να απολαμβάνουν προϊόντα και 
υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και υπηρε-
σίες Internet, μέσα από ένα από τα πιο ανεπτυγμένα δίκτυα στην 
Ελλάδα», δήλωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβου-
λος της Vodafone Ελλάδας κ. Νίκος Σοφοκλέους. 
«Η Hellas Online, με το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην 
Ελλάδα πραγματοποιεί το τελευταίο εξάμηνο σχεδόν τις μισές 
νέες συνδέσεις της συνολικής LLU αγοράς.  Η συνεργασία με τη 
Vodafone Ελλάδας, μέλος του παγκόσμιου ηγέτη στην κινητή 
επικοινωνία, θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της Hellas Online και αναμένεται να αποφέρει 
τις μέγιστες δυνατές συνέργιες για τις δύο εταιρίες», δήλωσε ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Ομίλου Intracom Holdings και Πρόε-
δρος του ΔΣ της Hellas Online κ. Σωκράτης Κόκκαλης.

∼  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ FORTHNET ΓΙΑ WIND ∼
Η Forthnet υπέβαλε μη δεσμευτική προσφορά, υπό αυστηρότα-
τους όρους εμπιστευτικότητας όμως για την απόκτηση της Wind 
Ηellas. Επιπλέον, η Forthnet διευκρινίζει ότι θα επιδιώξει τον 
παραπάνω επιχειρηματικό στόχο μόνο εφόσον κρίνει τελικά ότι 
η εν λόγω συναλλαγή θα είναι επωφελής για την ίδια και τους 
μετόχους της. Η εταιρεία έχοντας τη στήριξη του κύριου μετό-
χου της, της Εmirates Ιnternational Τelecommunications (ΕΙΤ), 
δηλώνει έτοιμη για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρε-
ώσεων της Wind, που ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ, αν φυσικά 
επιλεγεί και αποδεχθεί τους όρους.

ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ, Η VODA-
FONE ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ 18,5% ΤΗΣ HEL-
LAS ON LINE, ΕΝΩ Η ON TELECOMS 
ΠΡΟXΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 
VIVODI TELECOM, ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ALGONET ΚΑΙ NET ONE.

☛
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∼  ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ LLU ∼
∼  ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 900.000 ∼

Τις 900.000 «άγγιξαν» οι ενεργές συνδέσεις LLU στο τέλος του γ’ 
τριμήνου, το οποίο πρόσθεσε περίπου 60.000 νέες συνδέσεις στο 
σύνολο της κατηγορίας. 
Τομεγαλύτερο μέρος των νέων συνδέσεων «καρπώθηκε» η Hellas 
Online (περίπου 33.000) και ακολούθησε η Forthnet με 19.000 
συνδέσεις. 
Την «έκπληξη» έκανε η Cyta Hellas η οποία πρόσθεσε 10.000 
νέους πελάτες στη συνδρομητική της βάση. 
Από τις υπολοποιες εταιρείες η Tellas αύξησε κατά 4.000 νέες 
συνδέσεις την πελατειακή της βάση, αντίθετα On Telecoms και 
Vivodi εμφάνισαν μείωση των συνδέσεών τους κατά 2.000 και 
3.000 αντίστοιχα.
Στο σύνολο των LLU συνδέσεων, την πρώτη θέση κατέχει η 
Forthnet (με 276.000 ενεργές συνδέσεις), ωστόσο μειώθηκε η 
διαφορά της από την Hellas Online η οποία αύξησε τις ενεργές 
συνδέσεις της σε 248.000. Στη συνέχεια ακολουθούν η Tellas 
με 182.000 ενεργές συνδέσεις και η On Telecoms (μαζί με τις 
30.000 της Vivodi) με 134.000, ενώ την πεντάδα κλείνεκ η Cyta 
με 35.000 ενεργές συνδέσεις.

Πέραν των επιχειρηματικών διεργασιών που παρατηρούνται τους 
τελευταίους μήνες στον κλάδο και αφορούν σε εξαγορές και συγ-
χωνεύσεις, οι εταιρείες συνεχίζουν με αμείωτη ένταση την προώ-
θηση νέων προγραμμάτων στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά. Το double play 
αποτελούσε το βασικό πεδίο ανταγωνισμού το προηγούμενο 
διάστημα, ωστόσο πλέον η «μάχη» περνάει στο μέτωπο του triple 
play, δηλαδή την παροχή τηλεφωνίας, ευρυζωνικού ίντερνετ και 
ψηφιακής τηλεόρασης. Ας δούμε όμως τις τελευταίες κινήσεις 
των «παικτών» της αγοράς.

∼  ΟΤΕ ∼
∼  ΠΡΟΣΦΟΡΑ CΟΝΝ-Χ ∼

Μια μοναδική προσφορά για Internet & Ομιλία από το 
Conn-x, ανακοίνωσε στις 12 Οκτωβρίου ο ΟΤΕ για τους οικι-
ακούς πελάτες, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τις δυνα-
τότητες επιλογής τους. Χαρακτηριστικό της προσφοράς του 
Conn-x είναι ότι διατίθεται σε μια ενιαία τελική τιμή: περιλαμ-
βάνει δηλαδή και το πάγιο της τηλεφωνικής γραμμής.
Συγκεκριμένα, η προσφορά περιλαμβάνει απεριόριστο 
Internet Conn-x στα 8 Mbps, απεριόριστες κλήσεις προς όλα 
τα σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα, το πάγιο απλής τηλεφω-
νικής σύνδεσης (PSTN),σε μία συνολική τελική τιμή 43,90 
ευρώ/μήνα.
Σημειώνεται ότι η προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με το πα-
κέτο τηλεφωνίας «Εξωτερικό», για απεριόριστες κλήσεις προς 
σταθερά τηλέφωνα 46 χωρών με μόνο 6 ευρώ/μήνα επιπλέον, 
καθώς και με τα υφιστάμενα πακέτα χρόνου ομιλίας προς κινη-
τά, που ξεκινούν από 3,60 ευρώ / μήνα.
Η νέα προσφορά για Internet & Ομιλία μπορεί να συνδυαστεί 
και με το Conn-x TV, την τηλεόραση από τον ΟΤE, δίνοντας 
στους συνδρομητές τον έλεγχο τόσο της ψυχαγωγίας όσο και 
της επικοινωνίας τους, με 15 ευρώ/μήνα.
Η νέα προσφορά Internet & Ομιλία απευθύνεται τόσο σε 
νέους όσο και σε υφιστάμενους πελάτες και διατίθεται καλώ-
ντας δωρεάν το 134, με μια επίσκεψη στο εκτεταμένο δίκτυο 
καταστημάτων του Ομίλου ΟΤΕ (OTESHOP - COSMOTE - 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ) ή online μέσω του www.oteshop.gr.

∼  ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ CΟΝΝ-Χ TV SPORT 3 ∼
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2009, έκανε πρεμιέρα το Conn-x TV 
Sport 3, το νέο αποκλειστικό αθλητικό κανάλι του Conn-x TV, 
της συνδρομητικής τηλεόρασης από τον ΟΤΕ. 
Με την προσθήκη του Conn-x TV Sport 3, οι επιλογές των 
φίλων του αθλητισμού αυξάνονται ακόμη περισσότερο, με την 
παροχή μιας ακόμη αθλητικής ροής προγράμματος, δίπλα στα 
Conn-x TV Sport 1 και Conn-x TV Sport 2. 
Τα αθλητικά κανάλια στο Conn-x TV γίνονται τρία για περισσό-
τερες LIVE μεταδόσεις, περισσότερο θέαμα, περισσότερα γκολ, 
περισσότερη αγωνιστική δράση και αθλητική απόλαυση! 
Επιπλέον, το Conn-x TV Sport 3, καλύπτει με ζωντανές μετα-
δόσεις σημαντικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα με ξεχωριστό 
ενδιαφέρον για τους έλληνες φιλάθλους, όπως το αυστριακό 
πρωτάθλημα, το βελγικό πρωτάθλημα, το γερμανικό πρωτά-
θλημα της Β’ κατηγορίας, καθώς και σπουδαίες αθλητικές 
διοργανώσεις ανά τον κόσμο, όπως διεθνή μίτινγκ στίβου, 
διεθνή τουρνουά μπάσκετ, τουρνουά τένις, Ευρωπαϊκά Λίγκ 
βόλεϊ, τουρνουά Χάντμπολ, αγώνες αυτοκινήτου DTM και Indy 
cars κ.α.
Στο Conn-x TV περιλαμβάνονται ήδη περισσότερα από 40 
τηλεοπτικά κανάλια, μεταξύ των οποίων και τα αθλητικά 
Eurosport και Eurosport 2, Extreme Sports, ESPN Classic και 
ESPN America.
Ήδη την ποδοσφαιρική χρονιά που διανύουμε, μεγάλα 
ντέρμπι από την Ισπανία (Primera Division), τη Γερμανία 
(Bundesliga), σπουδαίοι αγώνες από την Ιταλία (Campionato, 
Coppa Italia), τη Γαλλία (Λίγκ Καπ), το ελληνικό πρωτάθλημα 
της Β’ Εθνικής, το Βραζιλιάνικο Κύπελλο (Copa do Brasil) με-
ταδίδονται ζωντανά από τα αθλητικά κανάλια του Conn-x TV.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ LLU ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
(Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009)

Forthnet      276.000

Hellas Online      248.000

Wind (Tellas)      182.000

On Telecoms      104.000

Cyta         35.000

Vivodi        30.000

Net One          8.000

Υπόλοιποι          1.000

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ             ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Όμιλος ΟΤΕ                            9.500.000
ΟΤΕ                             1.100.000
Cosmote       8.400.000
Όμιλος Wind       5.993.000
Wind        5.193.000
Tellas            800.000
Vodafone-HOL       5.880.000
Vodafone       5.760.000
Hellas On Line           120.000
Forthnet – Nova           653.000
Forthnet           303.000
Nova            350.000
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∼  COSMOTE ∼
∼  ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΚΙΝΗΤΟ INTERNET ∼

Τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το πάγιό τους όπως επιθυμούν, 
χωρίς περιορισμούς, για ομιλία, μηνύματα (SMS/MMS) και 
πλοήγηση στο internet από το κινητό τους τηλέφωνο, προσφέρει 
για πρώτη φορά στους συνδρομητές συμβολαίου η Cosmote, με 
την εμπορική διάθεση των νέων οικονομικών προγραμμάτων 
«COSMOTE MY WAY».
Πιο συγκεκριμένα, με τα δέκα νέα προγράμματα «COSMOTE MY 
WAY», με χαμηλά πάγια που ξεκινούν από 20 ευρώ, οι συνδρομητές 
της COSMOTE μπορούν απλά να επιλέγουν ένα μηνιαίο ποσό και 
να το καταναλώνουν με διαφορετικό τρόπο κάθε μήνα σε οποιονδή-
ποτε συνδυασμό από δωρεάν: λεπτά ομιλίας, λεπτά video-κλήσεων, 
μηνύματα SMS, μηνύματα MMS, πλοήγηση στο Internet.
Τα νέα οικονομικά προγράμματα «COSMOTE MY WAY» απευθύ-
νονται σε νέους και υφιστάμενους συνδρομητές και διατίθενται σε 
όλα τα καταστήματα COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στα OTEshops και 
στο εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο αντιπροσώπων της εταιρείας.

∼  VODAFONE ∼
∼  MOBILE BROADBAND ∼

Η Vodafone παρουσίασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Mobile 
Broadband on Demand, που απελευθερώνει το internet, καθώς 
πλέον μπορούν όλοι να συνδέονται άμεσα στο internet με ευρυ-
ζωνική ταχύτητα, όπου και όποτε το χρειάζονται, επιλέγοντας το 
χρόνο σύνδεσης!   
Το Vodafone Mobile Broadband on Demand διατίθεται σε δύο 
διαφορετικά πακέτα σύνδεσης:
Connection Pack, αξίας 19 ευρώ, που περιλαμβάνει την κάρτα 
SIM και οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας και
Promo Pack, αξίας 49 ευρώ για όσους δεν διαθέτουν τον απα-
ραίτητο εξοπλισμό σύνδεσης και περιλαμβάνει εκτός από την 
κάρτα SIM και τις οδηγίες χρήσης και ένα ασύρματο USB modem 
Κ3565 με ταχύτητες σύνδεσης έως 3.6Μbps. 
Και τα δύο πακέτα σύνδεσης παρέχουν τις πρώτες 10 ημέρες 
σύνδεσης στο internet εντελώς δωρεάν. 
Οι επιλογές χρόνου πρόσβασης που παρέχονται, είναι οι ακόλου-
θες: 2 ώρες με κόστος 3,5 ευρώ, 8 ώρες με κόστος 7 ευρώ,  24 
ώρες με κόστος 10 ευρώ και 48 ώρες με κόστος 14 ευρώ.

∼  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ UNLIMITED - VODAFONE 360 ∼
Η Vodafone, υλοποιώντας τη στρατηγική της για την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας, παρουσίασε, τη νέα 
σειρά προγραμμάτων Vodafone Unlimited  τα οποία παρέχουν 
απεριόριστη επικοινωνία προς κινητά Vodafone αλλά και δωρεάν 
χρόνο ομιλίας προς τα άλλα δίκτυα και τα σταθερά τηλέφωνα. Τα 
προγράμματα ξεκινούν από πάγια χρήση 20 ευρώ και φτάνουν 
ακόμη και τα 190 ευρώ και δωρεάν χρόνο ομιλίας από 20 λεπτά 
έως ακόμη και 1.000 λεπτά.
Επιπλέον, η Vodafone παρουσίασε το Vodafone 360 - μία νέα 
σειρά καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών για κινητά τηλέφωνα 
και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το οποίο αναμένεται να λανσα-
ριστεί μέχρι το τέλος του έτους. Η νέα υπηρεσία παρέχει «συνδυ-
ασμένη» εμπειρία mobile internet, καθώς επιτρέπει στο χρήστη 
να διατηρεί μία ενοποιημένη λίστα επαφών από όλα τα social 
networks στα οποία ανήκει, λίστα μουσικής, φωτογραφιών, αλλά 
και υπηρεσίες χαρτών, καθώς και να επικοινωνεί με κάθε δυνατό 

τρόπο με τις διάφορες ομάδες φίλων του. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αρχικά θα υποστηρίζεται από συ-
γκεκριμένη συσκευή Samsung, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι 
κατασκευαστές.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο Vodafone 360, το νέο πρόγραμμα φέρνει:
∼  Τηλεφωνικό κατάλογο με τις επαφές του χρήστη, σούπερ-
συνδεδεμένο με τις επαφές του στο Facebook, στο Windows Live 
Messenger και στο Google Talk. Ένα σημείο για να λαμβάνει 
κανείς όλα τα status updates και να είναι συνεχώς σε επαφή με 
τους φίλους του.
∼  Νέο διαδικτυακό τόπο υπηρεσιών, με μία ευρεία γκάμα εφαρμο-
γών, παιχνιδιών, μουσικής και υπηρεσιών πλοήγησης, προσβάσιμο 
από πολλά κινητά και ηλεκτρο-νικούς υπολογιστές, PC ή Mac. 
Πρωτοποριακό User Interface, σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο από 
τη Vodafone, με βάση το λειτουργικό σύστημα LiMo.
∼  Δύο συσκευές - ειδικά και αποκλειστικά σχεδιασμένες για το 
Vodafone 360 και κατασκευασμένες από τη Samsung προσφέρουν 
στον πελάτη τη βέλτιστη εμπειρία των υπηρεσιών, με τη μοναδική 
τρισδιάστατη απεικόνιση επαφών της Vodafone, που εμφανίζει 
πρώτες τις επαφές με τις οποίες επικοινωνεί ο πελάτης συχνότερα.
∼  Νέα υπηρεσία People, ανοιχτή σε όλους τους καταναλωτές, 
ανεξαρτήτως του δικτύου στο οποίο ανήκουν, μέσω περισσότε-
ρων από 100 δημοφιλών κινητών τηλεφώνων.
∼  To Vodafone 360 προσφέρει αυτόματη αποθήκευση και συγχρο-
νισμό των επαφών μεταξύ κινητού τηλεφώνου και PC ή Mac. Όλες 
οι αλλαγές στις επαφές, τα e-mail, τις φωτογραφίες και το ιστορι-
κό συνομιλιών συγχρονίζονται και αποθηκεύονται αυτόματα.

∼  ΝΕΟ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΟ ∼
Πριν από μερικές εβδομάδες  η Vodafone παρουσίασε το «Νέο 
Καρτοκινητό Vodafone», το οποίο προσφέρει ενιαία χαμηλή χρέ-
ωση προς όλους, πακέτα με χρόνο ομιλίας προς όλους, ανταμοιβή 
με επιστροφή  από 10% μέχρι  20% της αξίας κάθε ανανέωσης 
και χρέωση ένα λεπτό το λεπτό προς δύο κινητά Vodafone.
Πιο αναλυτικά, όλοι οι πελάτες του Νέου Καρτοκινητού Vodafone 
μπορούν να καλούν και να στέλνουν μηνύματα προς όλα τα κινητά 
και σταθερά δίκτυα στην Ελλάδα με μία ενιαία χρέωση 0,35 ευρώ 
ανά λεπτό ομιλίας και 0,11 ευρώ το γραπτό μήνυμα. 
Με το Νέο Καρτοκινητό Vodafone οι πελάτες έχουν την ευκαιρία 
να επικοινωνούν ελεύθερα και οικονομικά με όλους, σε όποιο 
δίκτυο και αν ανήκουν, με τα νέα “Super πακέτα” τα οποία προ-
σφέρουν 80 λεπτά ομιλίας με 7 ευρώ,  150 λεπτά ομιλίας με 12 
ευρώ και 30 γραπτά μηνύματα με 2 ευρώ. 
Όλα τα Super πακέτα έχουν διάρκεια ένα μήνα και ο συνδρομητής 
μπορεί να τα ενεργοποιήσει όσες φορές επιθυμεί μέσα στο μήνα. 
Για τα πακέτα ομιλίας η ελάχιστη διάρκεια κλήσης είναι 3 λεπτά 
με χρέωση ανά δευτερόλεπτο.

∼  WIND ∼
∼  Ο Ν. ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ∼

Στις 7 Σεπτεμβρίου ο κ. Νάσος Ζαρκαλής ανέλαβε καθήκοντα 
Chief Operating Officer & Αναπληρωτή CEO της Wind Ελλάδας. 
Ο κ. Ζαρκαλής έχει συνολικά 17 χρόνια επαγγελματικής εμπειρί-
ας, από τα οποία τα 10 αφορούν στον κλάδο των τηλεπικοινωνι-
ών. Ειδικότερα, από το 1999 ως το 2007 ανέλαβε θέσεις αυξανό-
μενης ευθύνης στον εμπορικό τομέα της Vodafone Ελλάδας και 
στις αρχές του 2008, μετακινήθηκε στην Hellas Online (HOL) 
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ως Διευθύνων Σύμβουλος. 
Ο κ. Emad Barsoum, Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς, 
δήλωσε σχετικά: «η εταιρεία μας, ως ο 2ος μεγαλύτερος τηλεπι-
κοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα, έχει την ευκαιρία να επανα-
προσδιορίσει την εγχώρια αγορά, προσφέροντας στους καταναλω-
τές περισσότερες επιλογές και οφέλη από ποτέ. Η εμπειρία του κ. 
Ζαρκαλή είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για τη WIND Ελλάς, 
ιδίως στο πλαίσιο των προκλήσεων που παρουσιάζει η αγορά, 
καθώς προχωράμε με την υλοποίηση της στρατηγικής μας για 
σύγκλιση και ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις προς 
τους πελάτες μας».  
Ο Νάσος Ζαρκαλής είναι Χημικός Μηχανικός, πτυχιούχος του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διαθέτει μεταπτυχιακό 
δίπλωμα (Master) Χημικού Μηχανικού από το Πανεπιστή-
μιο Delaware των ΗΠΑ και MBA από το Henley Management 
College, Ηνωμένο Βασίλειο.

∼  WIND XL ∼
Η Wind προσφέρει ένα νέο πρόγραμμα για ιδιώτες συνδρομη-
τές συμβολαίου, το Wind XL. Απευθύνεται στους συνδρομητές 
που χρησιμοποιούν πολύ το κινητό τους πληρώνοντας 70 ευρώ, 
100 ευρώ, 150 ευρώ/μήνα, και οι οποίοι θέλουν να έχουν πολύ 
περισσότερα στην επικοινωνία, πληρώνοντας για τη χρήση τους 
πολύ λιγότερα. 
Συγκεκριμένα, το Wind XL με πάγιο 90 ευρώ το μήνα προσφέρει: 
∼  1000 λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα
∼  1000 λεπτά video κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα 
∼  1000 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 
∼  1000 MMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 
∼  1000 MB χρήση mobile Internet 

∼  ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ∼
Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι η WIND Ελλάς 
για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010, διευρύνοντας έτσι 
την επιτυχημένη συνεργασία της με την ομάδα του Πειραιά. 
Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες 
εβδομάδες, την ομάδα εκπροσώπησαν ο Γενικός Διευθυντής της 
ΚΑΕ Ολυμπιακός κ. Χρήστος Σταυρόπουλος και ο Εκτελεστικός 
Εμπορικός Διευθυντής κ. Νίκος Λεπενιώτης, ενώ από πλευράς 
WIND Ελλάς παρέστη ο Ανώτερος Διευθυντής Μάρκετινγκ 
Επικοινωνίας κ. Ζοζέφ Μεζάν. Η χορηγία δεν θα περιοριστεί 
στην παρουσίαση του λογοτύπου στο γήπεδο και στην εμφάνιση 
των παικτών, καθώς η WIND θα βρίσκεται κοντά στον κόσμο του 
Θρύλου τόσο μέσα από τα 400 καταστήματα WIND όσο και μέσω 
του μενού υπηρεσιών WIND Plus.

 
∼  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ∼

Στο πλαίσιο νέας προσφοράς που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο, 
όλοι οι νέοι ή και υφιστάμενοι συνδρομητές WIND και Tellas 
που θα συνδυάσουν κινητή τηλεφωνία με σταθερή τηλεφωνία 
και ADSL Internet, θα απολαμβάνουν σημαντική οικονομία έως 
και 120 ευρώ το χρόνο για πάντα (και έως 240 ευρώ εάν έχουν 
οικογενειακό πρόγραμμα). Ειδικότερα:
- με υπηρεσίες Double Play Tellas οι συνδρομητές με ατομικό 
πρόγραμμα θα έχουν 10 ευρώ έκπτωση και οι συνδρομητές με 
οικογενειακό πρόγραμμα 20 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα στο λογα-
ριασμό του WIND κινητού τους  

- με υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας Tellas οι συνδρομητές με 
ατομικό πρόγραμμα θα έχουν 5 ευρώ έκπτωση και οι συνδρομη-
τές με οικογενειακό πρόγραμμα 10 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα στο 
λογαριασμό του WIND κινητού τους 

∼  ΑΝΑΝΕΩΣΗ WIND PLUS ∼
Έχοντας συμπληρώσει ήδη τρία χρόνια και πλέον επιτυχημένης 
πορείας, το WIND Plus προσφέρει πλούσιο, πρωτοποριακό, επί-
καιρο και χρηστικό περιεχόμενο, καλύπτοντας αδιάλειπτα, όλες 
τις διαφορετικές προτιμήσεις των συνδρομητών WIND. Στην 
ενότητα “Internet” έχουν προστεθεί twitter feeds από τις δημο-
φιλέστερες εφημερίδες free press της Αθήνας, Athens Voice και 
Lifo, ενώ διατίθεται πλέον και η χρηστική εφαρμογή messenger 
Ebuddy, που λειτουργεί στα κινητά τεχνολογίας Symbian και 
Windows Mobile. 
Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας “Breaking News” το WIND 
Plus προσφέρει στους συνδρομητές WIND τη δυνατότητα να 
ενημερώνονται Δωρεάν και με συνεχή ροή, για όλα τα τελευταία 
πολιτικά και οικονομικά θέματα της επικαιρότητας που αφορούν 
την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο.

∼  FORTHNET ∼
∼  ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ∼

H Forthnet, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία παροχής ευρυζωνι-
κών υπηρεσιών στη χώρα, πιστή στη δέσμευσή της για παροχή 
αξιόπιστων, οικονομικών και ποιοτικών broadband υπηρεσιών 
σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την ανά-
πτυξη του ιδιόκτητου δικτύου της. 
Με στρατηγικό στόχο να θέσει την τεχνολογία στις υπηρεσίες 
κάθε οικογένειας σε όλη τη χώρα, η Forthnet υλοποιεί το μεγα-
λύτερο επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης ιδιόκτητων υποδομών 
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στην εγχώρια τηλεπικοινωνιακή αγορά και είναι χαρακτηριστικό 
ότι μόνο τους τελευταίους 3 μήνες έχει προσθέσει στο ιδιόκτητο 
δίκτυο της, περισσότερα από 50 Α/Κ. 
Στην παρούσα φάση, 216 Α/Κ από τον Έβρο έως και την Κρή-
τη, καλύπτονται από το ιδιόκτητο δίκτυο της Forthnet, με πιο 
πρόσφατες νέες εισόδους Α/Κ σε Διδυμότειχο, Λευκάδα, Πολύκα-
στρο και Γουμενισσα νομού Κιλκίς, καθώς και στον Αγ. Νικόλαο 
Χαλκιδικής. Πλέον, λοιπόν, κάθε οικογένεια και στις παραπάνω 
πόλεις θα μπορεί να μιλά και να σερφάρει απεριόριστα, με την 
ποιότητα και την αξιοπιστία της Forthnet, που ήδη απολαμβά-
νουν περισσότερες από 255 χιλ. οικογένειες.

∼  ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ NOVA ∼
Η Forthnet, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία παροχής ευρυζωνι-
κών υπηρεσιών της χώρας και η Nova, η μοναδική ψηφιακή δο-
ρυφορική πλατφόρμα στην Ελλάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους 
και προσφέρουν μοναδικά προνόμια απεριόριστης διάρκειας σε 
κάθε οικογένεια, από τον Έβρο έως και την Κρήτη. Με κεντρικό 
μήνυμα «Τέτοιες ευκαιρίες δε χάνονται», οι δυο εταιρίες δίνουν 
στους καταναλωτές το προνόμιο να κερδίσουν έκπτωση 20% 
για πάντα, συνδυάζοντας οποιαδήποτε υπηρεσία της Forthnet 
ταιριάζει στις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες με όποιο πακέτο 
συνδρομής της nova επιλέξουν. 
Κάθε οικογένεια επιλέγοντας Forthnet και nova μαζί, θα έχει 
όφελος μέχρι και 236 ευρώ το χρόνο, ενώ παράλληλα θα απο-
λαμβάνει απεριόριστη σταθερή τηλεφωνία, broadband ADSL και 
το μοναδικό τηλεοπτικό περιεχόμενο που προσφέρει η nova το 
οποίο περιλαμβάνει, ανάμεσα στα άλλα, την αποκλειστική μετά-
δοση των αγώνων της Super League για την τριετία 2009-2012. 
Παράλληλα, όσοι καταναλωτές επισκεφθούν ένα από τα 110 
Καταστήματα Forthnet σε όλη την Ελλάδα, θα απολαύσουν 
προσωπική, ποιοτική εξυπηρέτηση και με τη βοήθεια του άρτια 
εκπαιδευμένου προσωπικού θα επιλέξουν το συνδυασμό που 
καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες τους, κερδίζοντας επιπλέον:  
∼  Αποκωδικοποιητή nova, μόνο με 49 ευρώ και δώρο το δορυ-
φορικό πιάτο, ή  
∼  Αποκωδικοποιητή PVR μόνο με 99 ευρώ, αντί 199 ευρώ. 

∼  HOL ∼
∼  ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ELMEC SPORT ∼

H hellas online συνεχίζοντας την πετυχημένη της πορεία στην 
αγορά των εταιρικών πελατών ανέλαβε τον σχεδιασμό, υλοποίη-
ση και τεχνική υποστήριξη του ενιαίου δικτύου τηλεφωνίας και 
δεδομένων της Elmec Sport. Για την διασύνδεση των 40 καταστη-
μάτων της Elmec Sport πανελλαδικά, η hellas online έχει θέσει 
σε λειτουργία την υπηρεσία hol managed VPN, που εγγυάται την 
αδιάλειπτη ροή επικοινωνίας μεταξύ των διάφορων τμημάτων 
της εταιρείας.

∼  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚτΠ ∼
Στο πλαίσιο της δράσης «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για 
την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες 
της Ελλάδας» που διαχειρίζεται η Κοινωνία της Πληροφορίας 
(ΚτΠ ΑΕ)  και εντάσσεται στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, η 
hellas online είχε αναλάβει 3 από τις συνολικά 7 περιφέρειες -τις 
περισσότερες από κάθε άλλο πάροχο-  και ολοκλήρωσε το έργο 
ανάπτυξης υποδομών ευρυζωνικής, παρέχοντας πλέον τη δυνα-
τότητα σε κατοίκους της περιφέρειας να αποκτήσουν γρήγορο 
Internet με ADSL πρόσβαση με επιδότηση. 

∼  INTERNET ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ∼
H hellas online ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα την έναρξη 
παροχής της νέας ευρυζωνικής υπηρεσίας “internet με τη μέρα”, 
η οποία βασίζεται στην adsl πρόσβαση και  κάνει το γρήγορο 
Internet πραγματικά προσιτό σε όλους. Όλα τα νοικοκυριά που 
καλύπτονται από το ιδιόκτητο δίκτυο της hellas online μπορούν 
να αποκτούν “a la carte” γρήγορη  πρόσβαση στο διαδίκτυο για 
το χρονικό διάστημα που επιθυμούν, πληρώνοντας αντίστοιχα 
μόνο για αυτό.
Ο κ. Αντώνης Τζωρτζακάκης, Διευθυντής Marketing της hellas 
online κατά την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας δήλωσε: «Στην 
hellas online, η αγάπη μας για το internet και τις νέες τεχνολο-
γίες μας  επιτρέπει να ανοίγουμε διαρκώς νέους δρόμους που 
διασταυρώνουν το πλατύ κοινό με την ευρυζωνικότητα. Συνεχί-
ζουμε να κινούμαστε δυναμικά στην αιχμή της καινοτομίας, κα-
λύπτοντας τις  σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας με πρωτοπόρες 
τεχνολογικές λύσεις, έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη και 
οικονομικές υπηρεσίες.» 

∼  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ∼
H hellas online ολοκλήρωσε την υλοποίηση υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας στην Τράπεζα Πειραιώς. Πλέον όλες οι κατηγορί-
ες τηλεφωνικών κλήσεων αστικές, υπεραστικές, διεθνείς και 
κλήσεις προς κινητά όλων των υποκαταστημάτων της Τράπεζας 
σε όλη την Ελλάδα, αλλά και των κεντρικών εγκαταστάσεων 
της τράπεζας διεκπεραιώνονται μέσα από το τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο της hellas online.
Ο κ. Σπύρος Βασιλάκης, Διευθυντής Πωλήσεων της hellas 
online, υπογράμμισε ότι «η συνεργασία μας με έναν κορυφαίο 
όμιλο όπως η Τράπεζα Πειραιώς  αποτελεί έμπρακτη απόδειξη 
της δέσμευσής μας στην ποιοτική παροχή μεγάλων, ολοκληρω-
μένων τηλεπικοινωνιακών έργων.  Η συνεργασία αυτή προστί-
θεται στον κύκλο των μεγάλων εταιρικών λύσεων της  hellas 
online, οι οποίες βασίζονται στην εκτεταμένη τεχνική υποδομή, 
τις εξειδικευμένες  προϊοντικές προτάσεις, αλλά κυρίως στην  
άρτια εξυπηρέτηση πελατών που εξασφαλίζει απρόσκοπτη και 
μακροχρόνια συνεργασία.»

∼  ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DWDM ∼
Η hellas online ολοκλήρωσε το βασισμένο στην τεχνολογία Dense 
Wavelength Division Multiplexing (DWDM) εθνικό της δίκτυο 
κορμού. Η hellas online, διαθέτει πλέον ένα πανελλαδικό δίκτυο 
με προστασία μέσω πολλαπλών εναλλακτικών οδεύσεων και με 
χωρητικότητα 400 Gbps.
Ο κ. Δημήτρης Γοργίας, Network Engineering and Operations 
Director της hellas online, δήλωσε ότι «το ιδιόκτητο δίκτυο της  
hellas online, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, αποτελεί το 
βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Έχοντας εδραιώσει μία 
κορυφαία θέση στην Ελληνική αγορά σταθερής τηλεφωνίας και ευ-
ρυζωνικών υπηρεσιών η hellas online μπορεί και παρέχει προηγμέ-
νες, ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες καλύπτοντας το μεγαλύτε-
ρο μέρος του εθνικού ιστού. Με την τεχνολογία Dense Wavelength 
Division Multiplexing (DWDM) πάνω στην οποία βασίστηκε το 
εθνικό μας δίκτυο μετάδοσης απλοποιείται η λειτουργία και δια-
χείριση του οπτικού μας δικτύου, με αποτέλεσμα οι πελάτες μας 
-οικιακοί και εταιρικοί-να απολαμβάνουν συντομότερους χρόνους 
εγκατάστασης και αξιόπιστες υπηρεσίες μεγαλύτερων ταχυτήτων, 
έτσι ώστε με τη σειρά τους να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικοί 
στις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες». Χ
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Τ
ις υπηρεσίες του Δικτύου XNET και το επιχει-
ρησιακό μοντέλο ανάπτυξής τους παρουσίασε 
ο Όμιλος των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, σε ειδική 
Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων οργανισμών και εταιριών από τη Σερβία, 

τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την ΠΓΔΜ, την Αλβανία, την Αίγυπτο, την 
Ιορδανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα, 
αλλά και δίκτυα πρόσβασης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε 
αναπτυγμένες αγορές.
Το Δίκτυο ΧΝΕΤ, αποτελεί τεχνολογική πλατφόρμα του Ομίλου 
ΕΧΑΕ για τη διασύνδεση της Ελληνικής Αγοράς με ξένες Χρηματι-
στηριακές Αγορές, τόσο ανεπτυγμένες, όσο και αναπτυσσόμενες.
Μέσω του Δικτύου ΧΝΕΤ, τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
μπορούν να δίνουν στους επενδυτές πελάτες τους πρόσβαση με 
ασφάλεια, ταχύτητα και χαμηλό κόστος, στους διαπραγματευό-
μενους τίτλους σε κάθε συνδεδεμένη χρηματιστηριακή αγορά του 
Δικτύου. Κάθε μέλος του δικτύου ΧΝΕΤ, αποκτά πρόσβαση στις 
υπόλοιπες αγορές μέσω τοπικών Μελών-Αντιπροσώπων («ΧΝΕΤ 
Agents»). Οι ΧΝΕΤ Agents μπορούν να συνδέονται και να επικοι-
νωνούν (Μέλος-με-Μέλος) με τα υπόλοιπα Μέλη του Δικτύου στις 
άλλες Αγορές, μέσω της υποδομής και των υπηρεσιών του ΧΝΕΤ.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Δίκτυο ΧΝΕΤ παρέχει τέσσερεις βασικές υπηρεσίες προς τους 
πελάτες του:
∼   Υπηρεσία παρακολούθησης τιμών αγορών (Xvision).
∼   Υπηρεσία παρακολούθησης χρηματοοικονομικής πληροφορίας 

αγορών (Xinfo).
∼   Υπηρεσία διαβίβασης εντολών κατάρτισης συναλλαγών (Xorder).
∼   Υπηρεσία διακανονισμού συναλλαγών & θεματοφυλακής 

(Xsettle).
Η υλοποίηση του Δικτύου ΧΝΕΤ πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
αρμόδιους φορείς, με οίκους παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς 
και δίκτυα πρόσβασης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, στις χρη-
ματιστηριακές αγορές που προγραμματίζεται να διασυνδεθούν.
Από τον Νοέμβριο το Δίκτυο ΧΝΕΤ, θα παρέχει πιλοτικά, πρό-
σβαση στις αγορές του ΧΑ και του ΧΑΚ και σε κάποιες αγορές από 
την περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και Μεσογείου, όπως η Σερβία, τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την ΠΓΔΜ, την Αλβανία, την Αίγυπτο, την 
Ιορδανία. Η λειτουργία του Δικτύου σε περιβάλλον παραγωγής προ-

γραμματίζεται να τεθεί σε 
εφαρμογή το 1ο τρίμηνο 

του 2010, οπότε και θα ξεκινήσει 
η διασύνδεση με ανεπτυγμένες 
αγορές (κυρίως στην Ευρώπη και 
Αμερική), καθώς και με τις αγορές 
της Ρουμανίας και τη Βουλγαρίας. 
Στο στάδιο αυτό οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες πρόσβασης θα αφορούν 
αποστολή εντολών προς εκτέλεση 
και διακανονισμό προς τις ανωτέρω 
Αγορές XNET (outflow services). 
Κατά τη 2η Φάση ανάπτυξης του 
Δικτύου ΧΝΕΤ, το 2ο τρίμηνο του 2010, οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
πρόσβασης θα αφορούν επίσης σε επενδυτικές υπηρεσίες, από το Δί-
κτυο Μελών - ΧΝΕΤ Agents των υποστηριζόμενων ξένων Αγορών, 
προς τις αγορές της Κοινής Πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (inflow services).

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ
Επιπρόσθετα για την άμεση αξιοποίηση από τα Μέλη των βασικών 
υπηρεσιών ΧΝΕΤ στις υποστηριζόμενες αγορές, χωρίς την ανάγκη 
επιπλέον επενδύσεων από την μεριά τους σε υποδομές, το ΧΑ έχει 
αναπτύξει και διαθέτει την ολοκληρωμένη υπηρεσία εφαρμογής 
InBrokerPlus. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, τα Μέλη είναι σε θέση 
να παρέχουν στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή 
εφαρμογή για την παρακολούθηση τιμών αγορών σε πραγματικό 
χρόνο και χρηματοοικονομικής πληροφορίας, καθώς και την 
εισαγωγή / διαχείριση εντολών κατάρτισης συναλλαγών (Order 
Routing / Management) στις υποστηριζόμενες Αγορές. Η υπηρεσία 
InBrokerPlus παρέχει ήδη τα παραπάνω στις Αγορές του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ενώ η 
παροχή τους στις επιπλέον διεθνείς αγορές έχει δρομολογηθεί στο 
πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Δικτύου XNET 
(1ο τρίμηνο 2010). Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. 
Σπύρος Ι. Καπράλος (φωτο) εγκαινιάζοντας τις εργασίες του 
Workshop επισήμανε ότι επενδύει στην ενδυνάμωση του Χρημα-
τιστηριακού του Δικτύου για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης 
χρηματιστηριακών συναλλαγών στις διεθνείς αγορές με  ασφάλεια, 
ταχύτητα και χαμηλές χρεώσεις.». Χ

από τον
Παναγιώτη

Φρεντζά

✒

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΧΑΕ

XNET: ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο επενδύει στην ενδυνάμωση του Χρηματιστηριακού του Δικτύου
για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στις διεθνείς αγορές

με  ασφάλεια, ταχύτητα και χαμηλές χρεώσεις.
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FACTORING

ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο τζίρος του factoring στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ, με το 2009

να αναμένεται πτωτικό περίπου κατά 30% λόγω και της κρίσης.

   ∼
από τον
Γιώργο

Καλούμενο

✒
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ο factoring και το forfaiting αποτελούν δύο 
χρηματοδοτικά εργαλεία που κερδίζουν 
συνεχώς έδαφος στη χώρα μας αλλά και στο 
εξωτερικό. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία 
δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να 
εκχωρούν στις τράπεζες εμπορικές απαιτήσεις 
και να αντλούν ρευστότητα μέσω προκατα-

βολών έναντι των απαιτήσεων αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις 
μάλιστα οι τράπεζες αναλαμβάνουν και τον κίνδυνο μη είσπραξης 
της οφειλής απαλλάσσοντας έτσι την επιχείρηση από ένα σημα-
ντικό πονοκέφαλο. Συνολικά στον κλάδο δραστηριοποιούνται 11 
τράπεζες εκ των οποίων πέντε με δικές τους θυγατρικές. 
Ο τζίρος του factoring στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ, 
με το 2009 να αναμένεται πτωτικό περίπου κατά 30% λόγω και 
της κρίσης. Πιο συγκεκριμένα το factoring (πρακτορεία επιχειρη-
ματικών απαιτήσεων κατά τον ελληνικό νόμο) είναι μια συμβατι-
κή σχέση στα πλαίσια της οποίας μια εταιρεία factoring(η τράπε-
ζα) αγοράζει το σύνολο η μέρος των απαιτήσεων του πελάτη της 
που προέρχονται από πώληση ή εξαγωγή εμπορευμάτων ή παρο-
χή υπηρεσιών, χορηγεί προκαταβολές, καλύπτει τον πιστωτικό 
κίνδυνο του πελάτη της και αναλαμβάνει τη διαχείριση δηλαδή 
τη λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη τιμολογίων των 
παραπάνω απαιτήσεων. Το forfaiting είναι η προεξόφληση γραμ-
ματίων, συναλλαγματικών ή άλλων αξιογράφων χωρίς δικαίωμα 
αναγωγής του αγοραστή κατά του πωλητή των τίτλων. 
Ο όρος forfaiting προέρχεται από το γαλλικό a forfait που ση-
μαίνει απώλεια δικαιώματος. Πράγματι, βασική ιδιότητα του 
forfaiting είναι η παραίτηση του forfaiter από το δικαίωμα αναγω-
γής κατά του προηγούμενου κατόχου των χρεωστικών εγγράφων.

ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΦΟΡΑ
Το factoring απευθύνεται σε εταιρείες που ανταποκρίνονται στα 
εξής βασικά χαρακτηριστικά:
∼  Είναι μικρομεσαίες ή και μεγαλύτερες
∼  Παράγουν η εμπορεύονται τυποποιημένα καταναλωτικά προ-
ϊόντα και παρέχουν στους πελάτες τους βραχυπρόθεσμη πίστω-
ση(διάρκεια μέχρι 6 μήνες). 
∼  Οι απαιτήσεις τους είναι οριστικές και εκκαθαρισμένες πράγμα 
που σημαίνει ότι η εξόφλησή τους δεν πρέπει να υπόκειται σε 
κανένα όρο ή προϋπόθεση (π.χ παρακαταθήκη, υπό διαμετακόμι-
ση) και προέρχονται από χονδρικές πωλήσεις.
∼  Έχουν ένα σταθερό κύκλο φερέγγυων πελατών. 
∼  Επεκτείνουν τις πωλήσεις τους με ταχύ ρυθμό, έτσι ώστε να 
μην είναι σε θέση οι τράπεζες να καλύψουν σε ικανοποιητικό 
βαθμό τις ανάγκες τους(αυτό σημαίνει ότι συνήθως οι εταιρείες 
που προσφεύγουν στο factoring ενδέχεται να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ρευστότητας που δεν προέρχονται, όμως, από οργα-
νική αδυναμία της εταιρείας (π.χ ζημιογόνα αποτελέσματα) αλλά 
από σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους. 
Τα βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το Factoring είναι:
∼  Σημαντική βελτίωση ρευστότητας λόγω της πρόσθετης χρημα-
τοδότησης των εξαγωγέων μέσω factoring αλλά και της ταχύτε-
ρης είσπραξης των απαιτήσεων που εξασφαλίζει η χρησιμοποίη-
ση του χρηματοοικονομικού αυτού εργαλείου. 
∼  Αύξηση της αποδοτικότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων 
σε περίπτωση που η επιπλέον χρηματοδότηση που παρέχει το 
factoring χρησιμοποιείται για να επιτύχει ο εξαγωγέας καλύτερες 
τιμές (παροχή έκπτωσης από τον προμηθευτή λόγω πληρωμής 

«τοις μετρητοίς», αγορά μεγάλων ποσοτήτων). 
∼  Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους δεδομένου ότι η εταιρεία 
factoring αναλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση και την 
είσπραξη των απαιτήσεων του εξαγωγέα. 
∼  Μείωση των ζημιών των εξαγωγέων από επισφάλειες επειδή 
η εταιρεία factoring καλύπτει με ορισμένες προϋποθέσεις τον 
πιστωτικό κίνδυνο. 
∼  Απαλλαγή των φορέων της επιχείρησης από τη φροντίδα ελέγ-
χου φερεγγυότητας των πελατών, είσπραξη των απαιτήσεων κ.λπ. 
Τα βασικά στοιχεία του κόστους του factoring είναι: 
∼  Ο τόκος για τις χορηγούμενες προκαταβολές που υπολογίζεται 
με βάση επιτόκιο ανάλογο με εκείνο που καθορίζονται από τις 
τράπεζες για χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης. 
∼  Οι προμήθειες που υπολογίζονται ως ποσοστό(συνήθως 
0,75%-1,5%) στο ποσό των εκχωρούμενων τιμολογίων. Το ύψος 
των ποσοστών αυτών εξαρτάται κυρίως από τον κύκλο εργασιών 
του εξαγωγέα, το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει το factoring, 
τη μέση διάρκεια των απαιτήσεων, τον αριθμό των οφειλετών 
και τον αριθμό των ενστάσεων που έχουν εγερθεί κατά τα τελευ-
ταία χρόνια κατά των απαιτήσεων του εξαγωγέα. 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τα κριτήρια με τα οποία οι εταιρείες factoring εξετάζουν τα αιτή-
ματα των πελατών βασικά είναι τα ίδια με αυτά των τραπεζών. 
Διαφέρει όμως η βαρύτητα την οποία δίνουν σε αυτά οι δύο αυτοί 
φορείς . Συγκεκριμένα, οι μεν τράπεζες δίνουν κυρίως σημασία 
στα κεφάλαια και την χρηματοοικονομική δομή των πιστούχων 
τους οι δε εταιρείες factoring ενδιαφέρονται πρωτίστως για την 
ποιότητα των απαιτήσεων που εκχωρούνται σε αυτές. Αυτό σημαί-
νει ότι όταν μια εταιρεία έχει εξαντλήσει τα πιστοδοτικά της όρια 
με μια τράπεζα αλλά έχει φερέγγυους πελάτες στους οποίους που-
λάει επί πιστώσει σε βραχυπρόθεσμη βάση μπορεί να εξασφαλίσει, 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, πρόσθετη χρηματοδότηση.
Οι κυριότερες διαφορές  του factoring από τον τραπεζικό δανει-
σμό είναι οι εξής:
1. Οι εταιρείες factoring δίνουν κατά κανόνα προκαταβολές ένα-
ντι τιμολογίων ενώ οι τράπεζες προτιμούν τα αξιόγραφα (μετα-
χρονολογημένες επιταγές, συναλλαγματικές)ως εξασφάλιση για 
τις χρηματοδοτήσεις τους.
2. Στις εταιρείες factoring εκχωρείται το σύνολο των απαιτήσεων 
των πελατών τους που προέρχεται από επί πιστώσει πωλήσεις η 
τουλάχιστον το σύνολο των απαιτήσεων τους κατά συγκεκριμέ-
νων οφειλετών τους. 
3. Οι εταιρείες factoring δεν προσφέρουν μόνο χρηματοδότηση 
αλλά μια ολόκληρη γκάμα υπηρεσιών. 
4. Η χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω εταιρειών factoring 
είναι περισσότερο ευέλικτη γιατί προσαρμόζεται σε συνεχή βάση 
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους.  Χ

Τ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ 
ΟΦΕΙΛΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
«ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ».

☛
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΘΝΙΚΗ FACTORS

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ρευστότητά τους,
συνδέοντάς την μάλιστα με το ρυθμό αύξησης των πωλήσεών τους.

Η 
Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην 
παροχή Υπηρεσιών Factoring από το 1994, ενώ από τα 
μέσα του 2009 τις εργασίες πρακτορείας επιχειρημα-
τικών απαιτήσεων ανέλαβε η νεοσυσταθείσα «Εθνική 

Factors». Η ίδρυση της Εθνικής Factors. εντάσσεται στο πλαίσιο 
στρατηγικής απόφασης της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας για 
ανάπτυξη των εργασιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσε-
ων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η Εθνική Factors, 
αποτελεί εξειδικευμένη εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών 
απαιτήσεων και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της διαρ-
κώς διευρυνόμενης και αναπτυσσόμενης αγοράς Factoring.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ FACTORS
Η συνεργασία με την Εθνική Factors αποτελεί στρατηγικής σημα-
σίας απόφαση για την επιχείρηση που θέλει να επωφεληθεί τόσο 
από τη χρήση των υπηρεσιών Factoring, όσο και από τη συνεργα-
σία με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, καθώς προσφέρει:
∼  Εξασφάλιση ρευστότητας ανάλογα με τις πωλήσεις της επιχεί-
ρησης και διευκόλυνση του οικονομικού προγραμματισμού 
∼  Αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των απαιτήσεων και πλή-
ρη έλεγχο των όρων πίστωσης 
∼  Διαχειριστική και λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων 
με μείωση του λειτουργικού κόστους 
∼  Έλεγχο φερεγγυότητας των οφειλετών ή / και κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου 
∼  Διευκόλυνση της εξαγωγικής και εισαγωγικής δραστηριότητας 
∼  Τεχνογνωσία και εμπειρία από εξειδικευμένο προσωπικό. 
Η συνεργασία με την Εθνική Factors σημαίνει:
∼  Συνεργασία με τον ισχυρότερο χρηματοοικονομικό Όμιλο της χώρας 
∼  Υποστήριξη από το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων 
∼  Δυνατότητα σύνδεσης με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. 

ΤΟ FACTORING ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Αναλυτικότερα το factoring αποτελεί ένα σύγχρονο χρηματοοι-
κονομικό εργαλείο το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύτερο από την 
απλή χρηματοδότηση, σύνολο υπηρεσιών. 
Πιο συγκεκριμένα ο «πράκτορας» (ή factor) έχει τη δυνατότητα 
και την τεχνογνωσία  να  παρέχει σε έναν προμηθευτή προϊό-
ντων ή υπηρεσιών, ολοκληρωμένες υπηρεσίες προεξόφλησης, 
διαχείρισης, είσπραξης και κάλυψης πιστωτικού κινδύνου των 
επιχειρηματικών απαιτήσεων έναντι των οφειλετών (αγοραστών) 
ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν οι συγκεκριμένες 
υπηρεσίες να παρέχονται επιλεκτικά ανάλογα με τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των συ-
γκεκριμένων υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη 
ρευστότητά τους, συνδέοντάς τη μάλιστα με το ρυθμό αύξησης 
των πωλήσεών τους, να αναθέσουν την είσπραξη και τη διαχείρι-
ση των απαιτήσεών τους σε εξειδικευμένους επαγγελματίες και 
επίσης να απολαύσουν την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ή απλά 
των αξιολόγηση πιστωτικού ελέγχου των οφειλετών (αγοραστών) 
από τον  «πράκτορα», δεδομένων και των ιδιαιτεροτήτων που 
παρουσιάζει η ελληνική αγορά με μακροχρόνιες πιστώσεις και 
χρήση των μεταχρονολογημένων επιταγών ως μέσο πληρωμής.
Γενικότερα θα λέγαμε ότι το factoring παρέχει ολοκληρωμένες 
λύσεις προς την εταιρική πελατεία. Επιπλέον λόγω της οικονο-
μικής κρίσης την οποία διανύουμε κατά την οποία τα φαινόμενα 
δυσχερειών είσπραξης και γενικευμένων καθυστερήσεων στις 
πληρωμές είναι συχνότερα, η ανάπτυξη των υπηρεσιών factoring 
με όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση και έλεγχο του πιστωτι-
κού κινδύνου, είναι πολύτιμη.  Χ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑ
MARKETING MANAGER - MARFIN FACTORS & FORFAITERS

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ
Επιβάλλεται προσοχή στο χτίσιμο σύγχρονου και υγιούς μηχανισμού διαχείρισης πελατολογίου,
θωρακίζοντας την αγορά από μελλοντικές κρίσεις.

Τ
ο τελευταίο χρόνο η αγορά βίωσε μία σημαντική μείωση 
της παροχής ρευστότητας από τις Τράπεζες και τα Χρη-
ματοδοτικά Ιδρύματα εν γένει και ταυτόχρονα αύξηση 
των επισφαλειών και των προβληματικών πιστώσεων. 

Έτσι  έγινε εμφανής η ανάγκη χρήσης κατάλληλων χρηματοδο-
τικών εργαλείων, τα οποία να μπορούν να προστατεύσουν τόσο 

τους χρηματοδότες όσο και τους πελάτες τους. Ως τέτοιο εργα-
λείο, το factoring έδωσε λύσεις ρευστότητας στις επιχειρήσεις 
και κράτησε σε χαμηλό επίπεδο τις επισφάλειες από τις διαχειρι-
σθείσες σχέσεις.
Το factoring εντάσσεται στα προϊόντα του ευρύτερου commercial 
finance και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν πελατο-
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Η 
Εμπορική Τράπεζα, μια Τράπεζα  με μακρόχρονη 
ιστορία και σημαντική θέση στην ελληνική αγορά, 
διαθέτει ισχυρή παράδοση στη στήριξη της ελληνι-
κής επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, η Εμπορική 

Τράπεζα αξιοποιεί τις εμπορικές συνέργιες που δημιουργούνται 
από την ενσωμάτωσή της στο διεθνή τραπεζικό όμιλο της Credit 
Agricole, με γνώμονα τη συνεχή παροχή καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δημιουργηθεί σημαντικές συνέργιες και στον 
τομέα της Εταιρικής Τραπεζικής, μέσω της Calyon, τον βραχίονα Εται-
ρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής της Credit Agricole, μία εκ των οποί-
ων αφορά στο factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων). 
Οι υπηρεσίες factoring έχουν βελτιωθεί και αναπτυχθεί σημαντικά 
στην ελληνική τραπεζική αγορά κατά τη διάρκεια της τελευταί-
ας δεκαετίας, και αποτελούν πλέον ένα ευρέως διαδεδομένο και 
χρήσιμο χρηματοοικονομικό προϊόν για τις επιχειρήσεις. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα το factoring καλύπτει μια αγορά με 
κύκλο εργασιών της τάξεως των 10 δισ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος 
κύκλος εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεπερνά το 1 τρισ. ευρώ.
Ωστόσο, κάτω από τις παρούσες συνθήκες τόσο στο διεθνές όσο και 
στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον, η ανάγκη για περαιτέρω στή-
ριξη των ελληνικών επιχειρήσεων καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική.
Έτσι λοιπόν, η χρήση των υπηρεσιών factoring και η αξιοποίηση 
των διευκολύνσεων που προσφέρουν, αποτελεί ιδανική λύση για 
τις επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση και διαρκή 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι υπηρεσίες factoring είναι τα εξής:
∼  Προσαρμόζεται εύκολα στο ύψος των πωλήσεων του πελάτη και κατά 
συνέπεια δεν εξαρτάται από την ύπαρξη εμπράγματων εξασφαλίσεων
∼  Δεν απαιτείται η χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών εκ 
μέρους των οφειλετών των επιχειρήσεων.
∼  Υπάρχει συνεχής αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 
οφειλετών καθώς και της δυνατότητας είσπραξης των οφειλών.
∼  Παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου 
των οφειλετών.

∼  Παροχή ρευστότητας άμεσα από την ώρα έκδοσης του τιμολογίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το factoring παράλληλα παρέχει πληθώρα επί μέρους υπηρεσι-
ών, οι οποίες δεν παρέχονται με τις «παραδοσιακές» τραπεζικές 
χρηματοδοτήσεις, όπως η ασφάλιση πιστώσεων και η είσπραξη 
απαιτήσεων με μικρή επί πλέον επιβάρυνση.
Παράλληλα, μία νέα μορφή factoring έχει αναπτυχθεί σημα-
ντικά στην ελληνική αγορά, το λεγόμενο ledger financing, την 
οποία προσφέρει η Εμπορική Τράπεζα, αξιοποιώντας την ισχυρή 
τεχνογνωσία και κεφαλαιακή βάση της μητρικής Credit Agricole. 
Το ledger financing απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες εταιρείες, οι 
οποίες ελέγχουν στενά τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο 
και οι οποίες έχουν εισπράξεις μέσω μεγάλων οργανωμένων 
δικτύων από σημαντικό αριθμό οφειλετών. Η εν λόγω υπηρεσία 
παρέχεται συνήθως «χωρίς αναγωγή» στον πιστούχο μας, με απο-
τέλεσμα να επιτρέπεται (σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα) η μη εγγραφή της προεξόφλησης ως δάνειο 
στα βιβλία μιας εταιρείας αλλά ως «πώληση» του περιουσιακού 
στοιχείου των εμπορικών απαιτήσεων, βελτιώνοντας αντίστοιχα 
κατά πολύ την εικόνα των χρηματοοικονομικών δεικτών.
Η αγορά factoring έχει πλέον ωριμάσει και οι ελληνικές επιχειρή-
σεις έχουν ανάγκη -και πολλές φορές απαιτούν- από την τράπεζά 
τους να τις στηρίξει, προσφέροντας λύσεις στα προβλήματα τους, 
είτε αυτά είναι ρευστότητας είτε εξασφάλισης ή ακόμα και διαχεί-
ρισης, παράλληλα με υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση. Στο άμεσο 
μέλλον τo «εργαλείο» factoring θα εμπλουτιστεί ακόμα περισσό-
τερο με υπηρεσίες trade finance καθώς και χρηματοδότηση για 
λόγους αποθεματοποίησης με αποτέλεσμα να αποτελεί one-stop 
shop για την ικανοποίηση ακόμα περισσότερων εμπορικών 
αναγκών των επιχειρήσεων. Με αυτή την προοπτική, η Εμπορι-
κή Τράπεζα επενδύει συνεχώς σε συστήματα και τεχνογνωσία, με 
γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών 
factoring στους εταιρικούς της πελάτες που την εμπιστεύονται 
για την υλοποίηση των σχεδίων τους.  Χ

λόγιο χονδρικής, με επαναληπτικές πωλήσεις προϊόντων ή υπη-
ρεσιών. Προσφέρει αξιόπιστες λύσεις ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, παρέχοντας τους ρευστότητα  βάσει των πωλήσεών 
τους και βοηθώντας την ανάπτυξή τους, καθώς παρέχει υπηρεσί-
ες που καλύπτουν αδυναμίες οργανωτικής φύσης όπως λογιστη-
ρίου και εισπρακτικού  μηχανισμού.
Με πιστή τήρηση των κριτηρίων διασποράς και έλεγχου εκχωρού-
μενων πελατολογίων, αναγνώρισης κύκλου ζωής προϊόντων και 
προοπτικών των  αγορών τους όπως και της θέσης σ΄ αυτές των 
συναλλασσόμενων προμηθευτών και αγοραστών, και με την σε βάθος 
ανάλυση των παραμέτρων των συναλλαγών τους (εμπορικές συμφω-
νίες, πιστωτική περίοδος κ.λπ.) μειώνουμε σημαντικά τον αναλαμ-
βανόμενο πιστωτικό κίνδυνο και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά 
τον λειτουργικό στη σχέση με τους Προμηθευτές - Πελάτες μας.

Η κρίση στην αγορά έδειξε ότι, σχέσεις που πληρούσαν τα παρα-
πάνω κριτήρια άντεξαν στις δυσκολίες και στήριξαν τις επιχει-
ρήσεις που συνεργάσθηκαν με factoring. Παρ’ ότι διαφαίνεται 
ανάκαμψη πλέον στις αγορές, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε 
ακόμη ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συνεχίσουμε να επενδύουμε 
στο χτίσιμο σύγχρονου και υγιούς μηχανισμού διαχείρισης πε-
λατολογίου, θωρακίζοντας  τις εταιρείες μας αλλά και την αγορά 
από μελλοντικές κρίσεις.
Κατά το 2009 φαίνεται πως το factoring θα εμφανίσει σημαντική 
ανάπτυξη. Επίσης μέσα από την λειτουργία του Συνδέσμου εταιρει-
ών και τραπεζικών τμημάτων factoring, που θα συσταθεί μέχρι το 
τέλος του έτους, αναμένεται να προωθηθούν λύσεις σε θέματα που 
απασχολούν τον κλάδο  και να διαμορφωθεί μία πιο συστηματική 
και ουσιαστική δύναμη παρέμβασης στην ελληνική αγορά.  Χ

ΣΤΑYΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣIΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ FACTORING ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Στην Ελλάδα το factoring καλύπτει μια αγορά με κύκλο εργασιών της τάξεως των 10 δισ. ευρώ,
ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεπερνά το 1 τρισ. ευρώ.
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Ο 
τελευταίος χρόνος χαρακτηρίστηκε από έντονες 
μεταβολές στην παγκόσμια οικονομική ζωή, φέρνο-
ντας αγορές και επιχειρήσεις αντιμέτωπες, με μέχρι 
πρότινος ξεχασμένες καταστάσεις αβεβαιότητας και 

περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας. Ο κλονισμός της 
εμπιστοσύνης στα πλαίσια του παγκόσμιου τραπεζικού συστή-
ματος και η συνεπακόλουθη έλλειψη ρευστότητας δεν άργησε να 
επηρεάσει την πραγματική οικονομία οδηγώντας σε μείωση της 
κατανάλωσης και της παραγωγής.
 Η ελληνική οικονομία βιώνει τις σχετικές επιδράσεις στα πλαί-
σια του παγκόσμιου οικονομικού χωριού έχοντας, παραδόξως, 
ως ασπίδα την χαρακτηριστική της εσωστρέφεια αλλά και ως 
ευάλωτο σημείο τα διαχρονικά δημοσιονομικά της προβλήματα.
Η ελληνική αγορά factoring, εντός των παραπάνω πλαισίων, 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία σειρά αλλαγών ωθούμενη σε 
μεγάλο βαθμό να αναθεωρήσει υφιστάμενες στρατηγικές αλλά 
και να εκμεταλλευτεί διαφαινόμενες ευκαιρίες.
Όντας από τους λίγους χρηματοοικονομικούς κλάδους τόσο 
άμεσα συνδεδεμένος με την οικονομική δραστηριότητα, λόγω 
της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ήρθε αντιμέτωπος με 
μία σειρά από σημαντικά ζητήματα.
 Τα διψήφια ποσοστά ανάπτυξης του κύκλου εργασιών που 
σημειώθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια συνεπικουρούμενα από 
την ανάπτυξη των πελατών των εταιρειών factoring, φαίνεται 
να περιορίζονται σημαντικά ακολουθώντας την έντονα πτωτική 
δραστηριότητα. 
Κλάδοι με μεγάλη συνεισφορά στο παραγωγικό κύκλωμα και 
κατ’ επέκταση στο χαρτοφυλάκιο των εταιρειών factoring, όπως 
η μεταλλουργία, η οικοδομή  κ.ά., σημειώνουν έντονη πτώ-
ση συμπαρασύροντας την ανάπτυξη της δραστηριότητας του 
factoring από υφιστάμενους πελάτες σε αρνητικά ποσοστά της 
τάξης του 20%.
Παράλληλα, η εντατικοποίηση των κριτηρίων πιστοληπτικής 
αξιολόγησης προμηθευτών και αγοραστών, ως άμυνα απένα-
ντι στο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, οδηγεί σε αποφάσεις 
για περιορισμό του χαρτοφυλακίου συνεργασιών ενισχύοντας 
περαιτέρω την πτώση της ανάπτυξης του factoring. Θα πρέπει 
να επισημανθεί ότι η προσεκτική τήρηση των πιστοληπτικών 
κριτηρίων δεν αναφέρεται σε πολιτική αποκλεισμού εταιρειών 
και κλάδων από το factoring αλλά σε λογική και συνετή επιλογή 
επιχειρήσεων προστατεύοντας, έτσι, την αξιοπιστία του factoring 
αλλά και τους υγιείς και παραγωγικούς παίκτες κάθε κλάδου 
της οικονομίας.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Αντίδοτο στην υφιστάμενη πτώση φαίνεται να αποτελεί η δρα-
στηριοποίηση των τμημάτων ανάπτυξης εργασιών των εταιρειών 
factoring. Στοχεύοντας στην προσέλκυση νέων πελατών κατα-
φέρνουν σε μεγάλο βαθμό να αντισταθμίζουν τις απώλειες. 

Επιχειρήσεις που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν απρόσιτες επιζη-
τούν πλέον τις ευκαιρίες ρευστότητας και περιορισμού των 
επισφαλειών που αποδεδειγμένα μπορούν να τους παρέχουν οι 
εταιρείες factoring. Η τάση αυτή των εταιρειών ενισχύεται ιδιαί-
τερα από τη διαφαινόμενη πολιτική των Τραπεζών για περιορι-
σμό των λεγόμενων ακάλυπτων χρηματοδοτήσεων και αντικα-
τάστασής τους με εναλλακτικές, καλυπτόμενες από το εμπορικό 
κύκλωμα των επιχειρήσεων.  
Καθώς το factoring απαιτεί μία μακροπρόθεσμη πρόθεση 
συνεργασίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ο εμπλουτισμός 
των πελατολογίου με νέες υγιείς συνεργασίες αφήνει μία καλή 
παρακαταθήκη ανάπτυξης για το μέλλον.
Η Eurobank EFG Factors, στο πλαίσιο των νέων οικονομικών 
δεδομένων, αποτελεί ηγετική δύναμη στο χώρο του ελληνι-
κού factoring, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό την τάση της 
αγοράς. 
Το εξειδικευμένο προσωπικό της εγγυάται υψηλό επίπεδο 
ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών και με τη σιγουριά του 
ονόματος Eurobank αλλά και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊό-
ντων, στηρίζει ενεργά τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης, χρημα-
τοδότησης και ασφάλισης στο παραδοσιακό πλέον εγχώριο και 
εξαγωγικό factoring, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες 
της και πιο σύνθετες μορφές συνεργασίας. Η ανάπτυξη δραστη-
ριότητας στο χώρο του forfaiting αλλά και η ενεργή διαχείριση 
υποχρεώσεων εταιρειών μέσω reverse factoring, αποτελούν 
νέους τομείς εστίασης της Eurobank EFG Factors. Σημαντική 
βοήθεια για την ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων & υπηρε-
σιών προσφέρει η διακεκριμένη από τη Microsoft πληροφορια-
κή υποδομή, αποτέλεσμα επένδυσης σε ανθρώπους και υλικοτε-
χνικό εξοπλισμό.
Ενδεικτική, του επιπέδου των υπηρεσιών της Eurobank EFG 
Factors είναι η πρόσφατη βράβευσή της ως του κορυφαίου 
factor στον κόσμο στο διεθνές factoring. 
Η εν λόγω διάκριση ελήφθη στα πλαίσια της ετήσιας ψηφοφο-
ρίας, τον Ιούνιο του 2009, των μελών του μεγαλύτερου συνδέ-
σμου Factors στον κόσμο, FCI (Factors Chain International). 
Για εμάς στην Eurobank EFG Factors, η θετική αξιολόγηση από 
τρίτους αντικειμενικούς παρατηρητές αποτελεί τη μεγαλύτερη 
ηθική επιβράβευση.  Χ

ΧΑΡAΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠIΤΗΣ
DEPUTY GENERAL MANAGER - BUSINESS DEVELOPMENT, EUROBANK EFG FACTORS

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
Η προσεκτική τήρηση των πιστοληπτικών κριτηρίων προστατεύει τους υγιείς και παραγωγικούς παίκτες
κάθε κλάδου της οικονομίας.
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Η 
HSBC είναι σήμερα η μεγαλύτερη εμπορική 
τράπεζα στον κόσμο, με μία ιστορία που ξεκινά 
στις αγγλικές αποικίες της Ασίας στις αρχές 
του 19ου αιώνα. Ο Τομέας Επιχειρηματικής 
Τραπεζικής της HSBC λειτουργεί στην Ελλά-

δα εδώ και 26 χρόνια εξυπηρετώντας ελληνικές και διεθνείς 
εταιρείες μέσω των επιχειρηματικών κέντρων που λειτουργούν 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά περιθώρια για μια παγκόσμια 
εμπορική τράπεζα να προσφέρει σε ελληνικές επιχειρήσεις με 
διεθνή προσανατολισμό, υπηρεσίες και προϊόντα που μπορούν 
να τους ανοίξουν πραγματικά παγκόσμιους ορίζοντες.
Σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική της HSBC στο Commercial 
Banking (CMB) συνίσταται στο να αποκτήσει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στο χώρο της Τραπεζικής Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 
προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών 
στις ελληνικές επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτηριστικά. 
Η HSBC επιδιώκει να γίνει η προτιμώμενη Τράπεζα για τις 
διεθνείς συναλλαγές των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην 
Ελλάδα.
Η Τραπεζική Επιχειρήσεων (Commercial Banking) στην 
HSBC λειτουργεί στο πλαίσιο του Relationship Banking, κάτι 
στο οποίο η Τράπεζα διακρίνεται και διαθέτει πολυετή πείρα 
από την ίδρυσή της. Η Τράπεζα προσαρμόζει τη χρηματοδο-
τική της πρόταση στην ανάγκη του πελάτη. Τα εξειδικευμένα 
στελέχη της (Relationship Managers) εντοπίζουν τις ανάγκες 
των πελατών και τους προτείνουν τη σωστή λύση μέσα από 
πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών (δανειακά προϊόντα, 
Factoring, προϊόντα κάλυψης επιτοκιακού και συναλλαγματι-
κού κινδύνου, χρηματοδότηση και διεκπεραίωση εμπορικών 
συναλλαγών, πληρωμές, ασφαλιστικά προϊόντα, διαχείριση 
ρευστότητας, υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής καθώς και 
Personal και Private Banking).

ΣΕ 17 ΧΩΡΕΣ
Ειδικότερα για το Factoring, η HSBC είναι από τους πρώτους 
τραπεζικούς οργανισμούς στον κόσμο που εισήγαγε το θεσμό 
σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας χτίσει όλα αυτά τα χρόνια μια 
βαθιά τεχνογνωσία για τη χρήση του factoring ως επιχειρημα-
τικό εργαλείο.
Σήμερα η HSBC προσφέρει υπηρεσίες Factoring σε 17 χώρες: 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Ελλάδα, 
την Τουρκία, την Πολωνία, τα Ηνωμένα Εμιράτα, το Μεξικό, 
τη Βραζιλία, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την 
Ινδία, την Αυστραλία, την Ταϊβάν, τη Δημοκρατία της Τσεχίας 

και την Ιαπωνία. Πρόσφατα άνοιξαν δύο νέα γραφεία: στη 
Μαλαισία και την Ισπανία, ενώ επεκτείνεται σημαντικά και 
η παρουσία της στη Μέση Ανατολή – καθιστώντας την HSBC 
μια από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες τράπεζες που 
προσφέρουν Factoring στον κόσμο.
Η συνεχής ανάπτυξη και αύξηση των εργασιών Factoring απο-
δεικνύει την ξεχωριστή δυναμική του ως χρηματοοικονομικού 
εργαλείου που συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για τις μι-
κρομεσαίες αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη είναι 
αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη περιοχή για την αγορά Factoring 
εκπροσωπώντας περίπου το 75% της παγκόσμιας αγοράς.
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Factoring είναι ότι 
βασίζεται περισσότερο στο εύρος και την ισχύ των πελατών 
του εκάστοτε προμηθευτή (τους οφειλέτες τους), παρά σε αυ-
τούς καθ’ αυτούς τους προμηθευτές, που είναι και οι πελάτες 
factoring. Ως εκ τούτου, το Factoring επηρεάζεται λιγότερο σε 
σχέση με άλλα προϊόντα από τις παρούσες οικονομικές συν-
θήκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί λόγω της πιστωτικής 
κρίσης. Αν μη τι άλλο, το Factoring τείνει να επωφελείται από 
περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε, καθώς άλλες μορφές 
παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού (για παράδειγμα, ανοι-
χτός αλληλόχρεος λογαριασμός) μπορεί να περιοριστούν ή/
και να κοστολογηθούν ακριβότερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
το Factoring γίνεται πιο ελκυστικό τόσο για τους δανειστές 
όσο και για τις επιχειρήσεις.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ
Η  HSBC προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών Factoring, 
εξυπηρετώντας πολλές και διαφορετικές ανάγκες των μικρο-
μεσαίων αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων όπως:
∼  Εξασφάλιση σημαντικής ρευστότητας με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ευνοϊκότερων όρων αγοράς πρώτων υλών και την 
άμεση εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών
∼  Δυνατότητα παροχής ανταγωνιστικότερων όρων πώλησης 
προς τους πελάτες τους
∼  Καλύτερο έλεγχο των εισπράξεων μέσω της μείωσης του 
λειτουργικού κόστους, 
∼  Άμεση ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση του λογα-
ριασμού τους καθώς και των συναλλαγών με τους οφειλέτες 
τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e - factoring IIF 
(Internet Invoice Finance)
∼  Μείωση επισφαλειών μέσω του καλύτερου ελέγχου της 
πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών τους και κάλυψη 
πιστωτικού κινδύνου (μέσω ασφάλειας πιστώσεων)
∼   Βελτίωση της εικόνας των ισολογισμών τους (factoring 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ
MANAGER - HEAD OF RECEIVABLES FINANCE DEPT.,
HSBC - COMMERCIAL BANKING - GREECE

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Πλεονέκτημα του Factoring είναι ότι βασίζεται στο εύρος και την ισχύ των πελατών του εκάστοτε προ-
μηθευτή, παρά στους ίδιους τους προμηθευτές.
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χωρίς δικαίωμα αναγωγής)
∼  Η HSBC αποτελεί την ιδανική λύση και για τις επιχειρήσεις 
που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν ή συναλλάσσονται ήδη 
στο εξωτερικό
Στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, οι υπηρεσίες και τα πλεονεκτή-
ματα που απολαμβάνουν οι πελάτες παραμένουν τα ίδια, μέσα 
από ένα διεθνές δίκτυο ανταποκριτών, που έχει την τεχνο-
γνωσία να υποστηρίξει την ελληνική επιχείρηση, όπου και αν 
αυτή επιλέξει να δραστηριοποιηθεί. 
Συνοψίζοντας, η υπηρεσία Factoring της HSBC βασίζεται σε 
τρεις διαφοροποιούς άξονες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για 
τον Έλληνα επιχειρηματία.
Πρώτον, η  προσωπική επικοινωνία με τα εξειδικευμένα 
στελέχη της HSBC, που βρίσκονται πάντα στη διάθεση των 
πελατών και κατανοούν τις ξεχωριστές οικονομικές απαιτήσεις 
τους. Έτσι, μπορούν πάντα να προτείνουν ολοκληρωμένες 
και εξατομικευμένες λύσεις, ικανοποιώντας ακόμη και τις πιο 
σύνθετες χρηματοοικονομικές ανάγκες τους.
Δεύτερον, η δυναμική ευελιξία της υπηρεσίας που έχει τη 

δυνατότητα της απόλυτης προσαρμογής των προϊόντων στις 
ξεχωριστές ανάγκες ή δεδομένα κάθε πελάτη.
Τρίτον, η άμεση πληροφόρηση μέσα από την πρωτοπορια-
κή ηλεκτρονική υπηρεσία e-factoring (IIF - Internet Invoice 
Finance). Ο πελάτης της HSBC έχει άμεση πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αφορούν τους λογαριασμούς του καθώς και 
τις συναλλαγές με τους οφειλέτες του.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι προοπτικές ανάπτυξης του Factoring τόσο παγκοσμίως όσο 
και στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι καλές. Στην ουσία, 
χρησιμοποιώντας το Factoring, το εμπόριο μεταξύ επιχειρή-
σεων σε διαφορετικές χώρες γίνεται τόσο απλό όσο και το 
εγχώριο εμπόριο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται τόσο σε εγχώρια όσο και σε διεθνή κλίμακα μπο-
ρούν να εξασφαλίσουν ένα σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα 
χρησιμοποιώντας υπηρεσίες Factoring από έναν οργανισμό με 
παγκόσμια παρουσία όπως η HSBC.
Εμείς στην HSBC βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μία 
διαρκώς διευρυνόμενη ομάδα ελληνικών επιχειρήσεων που 
στηρίζονται στην εξωστρέφεια και την επιχειρηματικότητα. 
Σε αυτούς τους επιχειρηματίες - αλλά και τους ιδιώτες με 
ανάλογους στόχους, η HSBC μπορεί να προσφέρει το ίδιο 
επίπεδο υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και οπουδήποτε 
αλλού στον κόσμο, μέσω της παγκόσμιας παρουσίας της. Στην  
HSBC μετατρέπουμε τις τραπεζικές εργασίες σε ολόκληρο τον 
πλανήτη σε μια απλή διαδικασία. Οπουδήποτε οι πελάτες μας 
επιλέξουν να τους παρασχεθούν υψηλής ποιότητας τραπεζικές 
υπηρεσίες, στη δική τους γλώσσα, το δικό τους ωράριο, με 
βάση τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Ανοίγουμε τους ορίζο-
ντες στην ελληνική επιχειρηματικότητα και στηρίζουμε τους 
Έλληνες να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα 
χωρίς σύνορα.  Χ

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
FACTORING, ΤΟΣΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣ. ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, 
ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ FACTORING, ΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ 
ΑΠΛΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.

☛
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ε σημαντικές εισροές κεφα-
λαίων της τάξεως των 567 
εκατ. ευρώ και θετικές απο-
δόσεις σε όλες τις κατηγορί-
ες έκλεισε το τρίτο τρίμηνο 
2009 η ελληνική αγορά των 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το 
συνολικό ύψος των υπό 

διαχείριση χαρτοφυλακίων των 35 εταιρειών μελών της Ένωσης 
Ελλήνων Θεσμικών ανέρχεται πλέον στα 15,7 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα:
∼  Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων οι εισροές το 3ο τρίμη-
νο ξεπέρασαν τα 560 εκατ. ευρώ, και το συνολικό ύψος των υπό 
διαχείριση κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 9,45% από την αρχή του 
έτους και διαμορφώθηκε στα 11,39 δισ. ευρώ.
Ιδιαίτερα θετική ένδειξη συνιστά η συνεχής εισροή κεφαλαίων 
από την αρχή τους έτους στις κατηγορίες των Διαχειρίσεως Δια-
θεσίμων Εσωτερικού (411 εκατ. ευρώ), των Μικτών Εσωτερικού 
(196 εκατ. ευρώ), των Μετοχικών Εσωτερικού (91 εκατ. ευρώ), 
και των Μετοχικών Funds of Funds (31 εκατ. ευρώ).
Στην πλευρά των αποδόσεων από την αρχή του έτους επισημαίνεται ότι:
α) από τα 64 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφαλαία Εσωτερικού, 7 ΑΚ 
είχαν αποδόσεις από 50,96% έως 78,70%, 25 ΑΚ είχαν αποδό-

σεις από 40,85% έως 49,50%, 15 ΑΚ είχαν αποδόσεις 
33,05% έως 39,37% ενώ τα υπόλοιπα 17 είχαν αποδό-
σεις από 10,27% έως 29,50%.
β) από τα 31 Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού, 
17 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 20,04% έως 31,37% και 
11 είχαν αποδόσεις από 11,21% έως 19,17%  Ανάλογη 
καλή εικόνα επέδειξαν όλες οι κατηγορίες των Αμοι-
βαίων Κεφαλαίων.

∼   Το ενεργητικό των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 
παρουσίασε αύξηση κατά 2,13% στο τρίτο τρίμηνο του 2009 και 
έφθασε τα 254 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος των ΕΕΧ έκλεισε στις 30 
Σεπτεμβρίου με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -36,92% και 
μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους  21,71%.
Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακί-
ου στο τέλος του τριμήνου είναι πέντε, μετά τη λύση της Ωμέγα 
ΑΕΕΧ στις 13 Ιουλίου.
∼  Οι  τρεις Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας έκλει-
σαν το τρίτο τρίμηνο του έτους με συνολικές επενδύσεις σε 
ακίνητα οι οποίες ξεπερνούν τα 799 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
τριμηνιαία αύξηση των επενδύσεών τους κατά 6,54%.
Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Man-
agement) των πέντε ΕΠΕΥ μελών της ΕΘΕ και των 14 ΑΕΔΑΚ 
Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 30/9/2009 σε 3,2 δισ. ευρώ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
& ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟ 2009

Ιδιαίτερα θετική ένδειξη συνιστά η συνεχής εισροή κεφαλαίων
από την αρχή τους έτους στις κατηγορίες Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού,
Μικτών Εσωτερικού, Μετοχικών Εσωτερικού και Μετοχικών Funds of Funds.

   ∼
από τον
Ανδρέα

Αναστασίου

✒Μ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ    ΕΙΣΡΟΕΣ/ΕΚΡΟΕΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009 ΜΕΣΗ       ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ 1.1.09

Μετοχικά Εσωτερικού              6,8                      38,35%

Μετοχικά Εξωτερικού            20,9                      19,27%

Μικτά Εσωτερικού          160,1                      19,41%

Μικτά Εξωτερικού           -58,2                      23,76%

Ομολογιακά Εσωτερικού            63,6                       7,89%

Ομολογιακά Εξωτερικού            34,5                        5,93%

Διαχ. Διαθεσίμων Εσωτερικού         158,1                       2,34%

Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού         182,3                       0,06%

Funds of Funds - Μετοχικά               9,1                      29,36%

Funds of Funds - Μικτά             -3,8                      10,36%

Funds of Funds - Ομολογιακά            -5,8                       4,14%

ΣΥΝΟΛΟ          567,8
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Α/Κ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διαφέρουν καθοριστικά από τα hedge funds 
και τα σύνθετα ή δομημένα επενδυτικά προϊόντα στο ότι είναι διαφα-
νή και αυστηρά εποπτευόμενα σχήματα, τα οποία δεν είναι δυνατό 
να αναλάβουν υπερβολική μόχλευση και τον αντίστοιχο υπερβολικό 
επενδυτικό κίνδυνο.
Υπάρχουν πολλά είδη Αμοιβαίων Κεφαλαίων, περισσότερο, λιγότερο ή 
και καθόλου εξαρτώμενα από μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο χρημα-
τιστήριο. Διατίθεται, λοιπόν, ένα μεγάλο εύρος σχετικών επενδυτικών 
προϊόντων, που κυμαίνονται από πολύ συντηρητικά ως πολύ επιθετικά 
και τα οποία ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει αναλόγως του επενδυ-
τικού χαρακτήρα και της δυνατότητάς του, αλλά και αναλόγως του 
χρονικού ορίζοντα που έχει αποφασίσει να δώσει στην επένδυσή του.
Υπάρχουν και Αμοιβαία Κεφάλαια «ειδικού τύπου», τα οποία παρέ-
χουν στον επενδυτή αυξημένη δυνατότητα προστασίας του κεφαλαίου 
του όταν η γενικότερη πορεία των αγορών δεν είναι θετική. Οι δια-
χειριστές των κεφαλαίων αυτών εφαρμόζουν τεχνικές, με τις οποίες 
η απόδοσή τους «κλειδώνεται» και προστατεύεται ανεξαρτήτως της 
πορείας της αγοράς. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση 
παραγώγων προϊόντων, καθώς και την προκαθορισμένη διάρκεια της 
επένδυσης.
«Συγγενή», αλλά πάντως διαφορετικά, επενδυτικά σχήματα αποτε-
λούν οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) και 
οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ).
Οι ΑΕΕΑΧ είναι εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την άντληση 
κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο, εν αντιθέσει προς τις ΑΕΔΑΚ, οι 
οποίες επενδύουν τα κεφάλαια των πελατών τους, προς τους οποίους 
διαθέτουν μερίδια συγκεκριμένων επενδύσεων. Οι ΑΕΕΑΧ τοποθε-
τούν τα κεφάλαια που αντλούν από το Χρηματιστήριο σε κινητές αξίες 
διαπραγματεύσιμες στην ελληνική και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 
Διαμορφώνουν, λοιπόν, ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο μπορεί να παρου-
σιάζει ομοιότητες, αλλά και διαφορές με ένα Α/Κ αντίστοιχου σκοπού.
Οι ΑΕΕΑΠ είναι εταιρείες που έχουν αποκλειστικό σκοπό την από-
κτηση και διαχείριση: α) ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς 
με προσύμφωνο και μετοχών ανώνυμης εταιρείας (κατά την έννοια 
του άρθρου 22, Ν. 2778/1999, και β) μέσων χρηματαγοράς (κατά την 
έννοια του άρθρου 3, Ν. 3283/2004).

ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ
Διακρίνονται σε «εσωτερικού» και «εξωτερικού», με τα πρώτα να 
επενδύουν κυρίως σε μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών, και με τα δεύτερα να επενδύουν σε μετοχές εταιρειών 
εισηγμένων σε ξένα χρηματιστήρια. Το ποσοστό του ενεργητικού των 
Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, το οποίο επενδύεται σε μετοχές, 
δεν είναι δυνατό να υποχωρήσει κάτω του 65%. Ειδική υποκατηγο-
ρία των Μετοχικών Α/Κ είναι τα Index Funds, τα οποία επενδύουν 
τουλάχιστον το 95% του ενεργητικού τους σε έναν αναγνωρισμένο 
χρηματιστηριακό δείκτη και παρέχουν μία έμμεση δυνατότητα στον 
επενδυτή να συμμετέχει στη χρηματιστηριακή διαδικασία.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ
Επενδύουν άνω του 65% του ενεργητικού τους σε ομόλογα, ενώ επι-
τρέπεται να τοποθετούν μέχρι 10% σε μετοχές. Διακρίνονται, επίσης, 
σε εσωτερικού και εξωτερικού, είναι εκτεθειμένα σε σημαντικά χαμη-
λότερο κίνδυνο σε σύγκριση με τα μετοχικά κεφάλαια, αλλά σημαντι-
κά χαμηλότερες είναι και οι προσδοκώμενες αποδόσεις τους.

ΜΙΚΤΑ Α/Κ
Επενδύουν σε μετοχές και ομόλογα, αλλά σε ποσοστό μικρότερο 
του 65% σε καθένα από αυτά. Υποχρεούνται, επίσης, να επενδύουν 
τουλάχιστον 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές και 10% σε ομό-
λογα. Είναι προφανές ότι στα Μικτά Α/Κ οι επενδυτές αναλαμβάνουν 
μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με τα Μετοχικά, αλλά μεγαλύτερο σε 
σχέση με τα ομολογιακά.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Επενδύουν κυρίως σε προϊόντα χρηματαγοράς και δευτερευόντως σε 
τίτλους σταθερού εισοδήματος, ενώ δεν επιτρέπεται να επενδύουν σε 
μετοχές. Τα Αμοιβαία αυτά Κεφάλαια απευθύνονται κυρίως σε επεν-
δυτές με βραχυχρόνια επενδυτικό ορίζοντα.

FUNDS OF FUNDS
Αποτελούν σχετικά νέα κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων, πολύ 
διαδεδομένη στο εξωτερικό, της οποίας το ενεργητικό επενδύεται σε 
μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού ή εξωτερικού, της ίδιας ή 
άλλων ΑΕΔΑΚ.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ
Πρόκειται, επίσης, για νέα κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα 
οποία ως επενδυτικό σκοπό έχουν την αναπαραγωγή της απόδοσης 
ενός δείκτη του χρηματιστηρίου. Εισάγονται και διαπραγματεύονται 
σε οργανωμένη αγορά, όπως ακριβώς και οι μετοχές, και επιτρέπουν 
στους επενδυτές να αγοράζουν ή να πωλούν την αξία των τίτλων που 
απαρτίζουν τον υποκείμενο δείκτη μέσω μις κινητής αξίας. Απευθύ-
νονται κυρίως σε επενδυτές που επιδιώκουν κεφαλαιακά κέρδη από 
χρηματιστηριακές τοποθετήσεις, και επιθυμούν να επενδύσουν σε 
χρηματιστηριακούς δείκτες, προκειμένου να επιτύχουν σημαντική 
διασπορά του κινδύνου τον οποίο αναλαμβάνουν.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Τα Α/Κ υπάγονται σε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Ο μεριδιούχος 
δεν φορολογείται για τα κέρδη και τις υπεραξίες της επένδυσής του. 
Το ενεργητικό των Α/Κ επιβαρύνεται με ένα πολύ χαμηλό συντελεστή 
φόρου, αναλόγως της κατηγορίας του Α/Κ, που καταβάλλεται από την 
ΑΕΔΑΚ.
Ο νόμος 3296/2004, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των Μετοχικών 
και Μικτών Α/Κ Εσωτερικού θεσμοθέτησε ένα επί πλέον σημαντικό 
φορολογικό κίνητρο για τους μεριδιούχους τους. Σύμφωνα με τον 
συγκεκριμένο νόμο, σε περίπτωση διακράτησης μεριδίων, μετοχικών 
ή μικτών Α/Κ εσωτερικού επί μία τριετία, εκπίπτεται από το φορολο-
γητέο εισόδημα (μετά την παρέλευση της τριετίας) ποσοστό 20% της 
δαπάνης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Η ρύθμιση 
αυτή ισχύει για αγορά Α/Κ που θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2009.  Χ

Μικτά
1.656
14,5%

Funds of
Funds
742

6,5%
Οµολογιακά

3.284
28,8%

Διαχείρισης
Διαθέσιµων

2.260
19,8%

Μετοχικά
3.452
30,3%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 30/9/2009

Σχόλια

Ημερομηνία ΑΕΔΑΚ Σχόλιο

3/12/2009 PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. Αλλαγή επωνυμίας από PROFUND ΑΕΔΑΚ

Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. 
Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Όσα Α/Κ δεν δύναται να κατηγοριοποιηθούν, παραμένουν στην κατηγορία «Α/Κ Ξένων 
Κεφαλαιαγορών».Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα .

Τα Α/Κ αυτά είναι ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ όπως ισχύει, υπάγονται στο νομικό και φορολογικό καθεστώς της χώρας καταγωγής τους, 
αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους και διαθέτουν τα μερίδιά τους στην Ελλάδα με καθεστώς γνωστοποίησης στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπως ορίζει το άρθρο 35 του Ν. 3283/2004.

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

A/A Εταιρίες Διαχείρισης A/K Συν. 
Α/Κ

Συνολικό Ενερ-
γητικό σε € την 

1/1/2009

Συνολικό Ενερ-
γητικό σε € την 

30/9/2009

Δ% από 
1/1/2009

Μερίδιο Αγο-
ράς 1/1/2009

Μερίδιο 
Αγοράς 

30/9/2009

Μεταβολή 
Μεριδίου 
Αγοράς

1 EUROBANK EFG 
Α.Ε.Δ.Α.Κ. 63 2,393,294,119.59 2,809,447,414.70 17.39% 22.99% 24.66% 1.67

2 ΕΘΝΙΚΗ ASSET 
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 45 2,763,101,719.35 2,005,718,024.24 -27.41% 26.54% 17.60% -8.94

3 ALPHA ASSET 
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 31 1,874,036,021.56 1,879,009,431.64 0.27% 18.00% 16.49% -1.51

4 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2 822,034,516.74 1,180,502,995.25 43.61% 7.90% 10.36% 2.46

5 MARFIN Global Asset 
Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 8 270,684,478.78 730,482,895.74 169.87% 2.60% 6.41% 3.81

6 HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ. 11 351,831,095.84 544,095,979.20 54.65% 3.38% 4.78% 1.4

7 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ASSET 
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 7 374,086,143.16 381,191,085.16 1.90% 3.59% 3.35% -0.24

8 ALICO AIG Α.Ε.Δ.Α.Κ. 24 276,771,071.23 346,757,156.81 25.29% 2.66% 3.04% 0.38

9 ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 11 233,101,634.00 253,724,592.26 8.85% 2.24% 2.23% -0.01

10 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. 14 178,106,086.86 219,076,149.40 23.00% 1.71% 1.92% 0.21

11 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET 
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 13 165,574,903.07 169,645,888.33 2.46% 1.59% 1.49% -0.1

12 ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 7 128,629,170.21 154,610,945.39 20.20% 1.24% 1.36% 0.12

13 ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. 5 123,696,399.85 146,273,887.75 18.25% 1.19% 1.28% 0.09

14 MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ. 9 62,551,131.90 118,042,916.51 88.71% 0.60% 1.04% 0.44

15 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 7 36,576,941.43 88,850,169.37 142.91% 0.35% 0.78% 0.43

16 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 8 69,035,211.89 85,578,740.76 23.96% 0.66% 0.75% 0.09

17 ATTICA WEALTH 
MANAGEMENT AΕΔΑΚ 8 80,964,690.16 78,182,317.34 -3.44% 0.78% 0.69% -0.09

18 ASPIS INTERNATIONAL 
Α.Ε.Δ.Α.Κ. 4 58,144,262.56 60,824,797.88 4.61% 0.56% 0.53% -0.03

19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 
Α.Ε.Δ.Α.Κ. 10 35,098,853.50 55,163,716.85 57.17% 0.34% 0.48% 0.14

20 INTERNATIONAL 
Α.Ε.Δ.Α.Κ. 6 50,031,126.71 47,596,256.44 -4.87% 0.48% 0.42% -0.06

21 PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. 4 43,739,227.70 24,616,013.46 -43.72% 0.42% 0.22% -0.2

22 PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ. 4 19,049,283.41 14,822,581.18 -22.19% 0.18% 0.13% -0.05

ΣΥΝΟΛΑ 301 10,410,138,089.50 11,394,213,955.66 9.45% 100.00% 100.00%
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Μ
ια σειρά από ομιλίες και συνεδριάσεις σε επί-
πεδο χάραξης νομισματικής πολιτικής, καθώς 
και το συμπόσιο στο Jackson Hole όπου συνα-
ντήθηκαν οι κεντρικοί τραπεζίτες, ενίσχυσαν 
την άποψη ότι οι κεντρικές τράπεζες σκοπεύ-

ουν να διατηρήσουν την προσαρμοστική πολιτική τους για ένα 
αρκετά μεγάλο διάστημα. Σαφή εξαίρεση αποτελεί το Ισραήλ που 
προέβη σε αύξηση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου του κατά 
25 μονάδες βάσης. Κατά τα άλλα, οι κεντρικές τράπεζες διατη-
ρούν τη στάση προσαρμοστικής πολιτικής, ενώ η Δανία και η 
Ουγγαρία –μεταξύ άλλων– εξακολουθούν να εφαρμόζουν μέτρα 
χαλάρωσης. Αντίθετα από τις προβλέψεις της αγοράς, οι μεγαλύ-
τερες κεντρικές τράπεζες επιβεβαίωσαν εκ νέου τη θέση τους ότι 
δεν βιάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια. Μάλιστα, κάποια στιγ-
μή τον Αύγουστο, τα συμβόλαια ανταλλαγής σε δείκτες (index 
swaps) προεξοφλούσαν μια σύσφιγξη από την Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα των ΗΠΑ κατά 134 μονάδες βάσης, αν και αυτή η εκτί-
μηση έχει πλέον υποχωρήσει στις 75 μονάδες βάσης. Ακόμη και 
αυτή η πρόβλεψη, όμως, φαίνεται υπερβολική, δεδομένου ότι η 
οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Πράγματι, αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που προκύπτει από 
τις κεντρικές τράπεζες: αν και αναγνωρίζουν ότι η δραστηριότητα 
ανακάμπτει, οι διοικητές τους είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προ-
κειμένου να μην προβούν σε μέτρα σύσφιγξης πρόωρα θέτοντας 
τέρμα στην ανάκαμψη. Εν ολίγοις, εκτιμάται ότι η ανάκαμψη 
είναι ευπαθής. Ακόμη και η γενικώς επιφυλακτική ΕΚΤ δεν 
βιάζεται να διαφοροποιήσει τη στάση της. Κατά τη συνεδρίασή 
της του Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Τρισέ προσπάθησε να επισημά-
νει ότι η ανάκαμψη θα είναι «με αναταράξεις», παρά την ανοδική 
αναθεώρηση της ΕΚΤ στις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη στην 
Ευρωζώνη. Κατά την τελευταία της συνεδρίαση η Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα των ΗΠΑ επανέλαβε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν 

χαμηλά για κάποιο διάστημα και δεν προέβη σε καμία σημαντική 
αλλαγή, εκτός από την παράταση που δόθηκε για το πρόγραμμα 
εξαγοράς τίτλων έως το τέλος Οκτωβρίου.
Ωστόσο, αν και οι συζητήσεις για τις στρατηγικές εξόδου είναι 
πολύ πρόωρες, η περαιτέρω χαλάρωση από τις κυριότερες κε-
ντρικές τράπεζες είναι εξίσου απίθανη. Η απόφαση της Τράπεζας 
της Αγγλίας να αυξήσει το πρόγραμμα εξαγοράς τίτλων κατά 50 
δις στερλίνες αιφνιδίασε τις αγορές, αλλά φαίνεται ότι πρόκειται 
για μια κίνηση «ασφαλείας» και δεν προβλέπουμε να υπάρξει 
περαιτέρω διεύρυνση της πολιτικής. Κατά πάσα πιθανότητα 
έχουμε ουσιαστικά φθάσει στο τέλος της φάσης χαλάρωσης από 
τις κυριότερες κεντρικές τράπεζες. Εκτιμούμε ωστόσο ότι θα 
υπάρξει μια σημαντική περίοδος ανάπαυλας προτού οι κεντρικές 
τράπεζες αρχίσουν να εφαρμόζουν πολιτική σύσφιγξης. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο εξακολουθούσαν 
να επιβεβαιώνουν ότι η παγκόσμια οικονομία εξέρχεται από την 
ύφεση. Μάλιστα, η Γαλλία και η Γερμανία κατέγραψαν ανάπτυξη 
με θετικό πρόσημο κατά το δεύτερο τρίμηνο και οι οικονομίες 
των δύο χωρών σημείωσαν άνοδο 0,3% έναντι του αντίστοιχου 
τριμήνου του προηγούμενου έτους σε πραγματικές τιμές.
Για τις συγκεκριμένες χώρες, καθώς και για την Ιαπωνία που κα-
τέγραψε ετησιοποιημένο πραγματικό ποσοστό ανόδου 3,7% κατά 
το δεύτερο τρίμηνο, ανακοινώθηκε επίσημα ότι έχουν εξέλθει 
από την ύφεση. Αναμένεται η ανακοίνωση του NBER (Εθνικού 
Κέντρου Οικονομικών Ερευνών) που θα θέσει και τις ΗΠΑ εκτός 
υφέσεως και, δεδομένου ότι ο ρυθμός απώλειας θέσεων εργασίας 
βελτιώθηκε σημαντικά από τον Ιανουάριο και ότι η βιομηχανική 
παραγωγή σημείωσε αύξηση 0,5% τον Ιούλιο έναντι του αντίστοι-
χου μήνα πέρσι (αυτή υπήρξε η πρώτη αύξηση από τον Οκτώβριο 
2008), εκτιμούμε ότι η ανακοίνωση είναι καθ’ οδόν.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΘΕΙ

Οικονομική Ανασκόπηση Επενδύσεων από την Global Multi-Asset Group
της JPMorgan Asset Management
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Τον Ιούλιο οι παραγγελίες για διαρκή αγαθά στις ΗΠΑ αυξήθη-
καν κατά 4,9% έναντι του αντίστοιχου μήνα πέρσι, σημειώνοντας 
τη μεγαλύτερη άνοδο κατά την τελευταία διετία. Η Κίνα βρίσκε-
ται σε οικονομική ανάκαμψη πέραν πάσης αμφιβολίας, αν και 
οι ανησυχίες για σύσφιγξη της πολιτικής προκάλεσαν κάποια 
μεταβλητότητα για τις κινεζικές μετοχές κατά τις τελευταίες 
εβδομάδες. Τα νέα δάνεια τον Ιούλιο ανήλθαν συνολικά σε μόλις 
356 δισ. ρενμινμπί, σε σύγκριση με 1.892 δις που χορηγήθηκαν 
τον Μάρτιο, γεγονός που οδήγησε σε ανησυχίες ότι οι αρχές προ-
βαίνουν στην εφαρμογή μέτρων για συγκράτηση της οικονομίας. 
Αν και έχουμε ορισμένες επιφυλάξεις ότι η αύξηση του χρήματος 
με την ευρύτερη έννοια ακολουθεί πιο ήπιους ρυθμούς, δεν παύει 
να κινείται δυναμικά σε επίπεδα 34,5% (ρυθμός εξαμήνου σε 
ετησιοποιημένη βάση) και τα στοιχεία για τα δάνεια χαρακτηρίζο-
νται σε κάποιο βαθμό από εποχικότητα, ενώ τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μια αυξητική τάση στις αρχές του έτους. Εξ άλλου, 
δεδομένου του εντυπωσιακού ρυθμού αύξησης κατά την έναρξη 
του έτους, μια κάποια συγκράτηση δεν θα έπρεπε να φαίνεται 
περίεργη.
Οι μελλοντικοί δείκτες επίσης εξακολούθησαν να βελτιώνονται 
και πολλοί από αυτούς κινούνται σήμερα σε επίπεδα άνω του 50, 
σηματοδοτώντας ότι βρίσκονται σε περιοχή «ανάπτυξης» (βλ. το 
Γράφημα του Μήνα). Στις ΗΠΑ ο δείκτης μεταποίησης ISM ξεπέ-
ρασε τις προσδοκίες σημειώνοντας άνοδο στο 52,9 τον Αύγουστο 
(αν και ο αντίστοιχος δείκτης εκτός μεταποίησης παραμένει κάτω 
από το μεταίχμιο ανάπτυξης / συρρίκνωσης του 50). Την εικόνα 
αυτή επιβεβαιώνουν και οι δείκτες της ομάδας μας που παρακο-
λουθεί την πορεία της αγοράς συναλλάγματος (Currency Team), 
οι οποίοι επίσης δείχνουν μια απότομη ανάκαμψη της δραστη-
ριότητας με επάνοδο στα επίπεδα των τάσεων. Πρόσφατα και ο 
ΟΟΣΑ αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη, 
τοποθετώντας τη συρρίκνωση των οικονομιών των G-7 για το 
2009 στο 3,7% έναντι του 4,1% που είχε προβλέψει τον Ιούνιο. Ο 
Οργανισμός, ωστόσο, παραμένει επιφυλακτικός και εκτιμά ότι η 
ανάπτυξη θα συνεχίσει να είναι συγκρατημένη για ένα διάστημα.

Από τη δική μας πλευρά, συμμεριζόμαστε τις απόψεις του ΟΟΣΑ 
και οι βασικές μας θέσεις διατηρούνται αμετάβλητες. Για τους 
επόμενους μήνες εκτιμούμε ότι θα υπάρξει περαιτέρω βελτίω-
ση στις ανακοινώσεις οικονομικών στοιχείων. Αυτή τη στιγμή, 
ωστόσο, παραμένει το ερώτημα κατά πόσο η κεκτημένη ταχύτητα 
θα είναι επαρκής για να διατηρήσει αυτοδύναμα την ανάπτυξη 
όταν εξασθενήσει η διττή επίδραση των κρατικών μέτρων τόνω-
σης και της αναδόμησης του κύκλου των αποθεμάτων. Θα θέλαμε 
να δούμε κάποια στοιχεία ότι ανακάμπτει η τελική ζήτηση ως 
ένδειξη ότι η ανανεωμένη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει αυτοδύ-
ναμα.

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
Η «κεκτημένη ταχύτητα» της κερδοφορίας στις 24 αγορές που 
παρακολουθούμε βελτιώθηκε σε σύγκριση με τα επίπεδα στα 
οποία βρισκόταν πριν από τρεις και έξι μήνες. Εξ άλλου, σε 16 
από αυτές τις αγορές οι αναβαθμίσεις των αναλυτών είναι περισ-
σότερες από τις υποβαθμίσεις. Εν συγκρίσει με τα στοιχεία του 
περασμένου μήνα, ωστόσο, οι αγορές που ανακοίνωσαν βελτιού-
μενη κεκτημένη ταχύτητα της κερδοφορίας μειώθηκαν από 24 
σε 18.
Είναι αξιοσημείωτο, χωρίς ίσως να αποτελεί έκπληξη, ότι οι 
αγορές που βιώνουν μια ανατροπή της πορείας των κερδών τους 
είναι εκείνες που χαρακτηρίζονταν από φιλόδοξο πνεύμα. Στην 
Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, για παράδειγμα, η κεκτημένη ταχύτητα 
μειώθηκε, αν και δεδομένου του ιλιγγιώδους ρυθμού των αυξή-
σεων κατά τους τελευταίους μήνες αυτό ίσως δεν είναι περίεργο. 
Στην Κίνα, παραδείγματος χάριν, για κάθε καθοδική αναθεώρηση 
αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2,1 ανοδικές αναθεωρήσεις για τα κέρ-
δη, ενώ τον περασμένο μήνα αυτή η σχέση είχε διαμορφωθεί στο 
2,5. Στο Χονγκ Κονγκ, εν τω μεταξύ, η κεκτημένη ταχύτητα της 
κερδοφορίας μειώθηκε από 3,5 στο 2,3. Δεδομένου του επιπέδου 
των αποτελεσμάτων της κεκτημένης ταχύτητας της κερδοφορίας, 
οι συγκεκριμένες αγορές εξακολουθούν να προπορεύονται κατά 
πολύ των παραδοσιακών ανεπτυγμένων αγορών.
Είναι κάποιος καιρός τώρα που κάνουμε λόγο για μια επέκταση 
της κεκτημένης ταχύτητας της κερδοφορίας και εκτός της Ασίας 
και των αναδυόμενων αγορών συνεπώς, το γεγονός ότι η πορεία 
αυτή φαίνεται να έχει φθάσει στην κορυφή δεν είναι κατ’ ανάγκη 
αρνητικό. Ίσως όμως να αποτελεί ένδειξη ότι η ευφορία που 
περιβάλλει τις αναδυόμενες αγορές, και ειδικότερα την Κίνα, 
αρχίζει να εξανεμίζεται.
Οι προβλέψεις για την αύξηση της κερδοφορίας για το 2009 
αναβαθμίστηκαν αλλά, σε γενικές γραμμές, παραμένουν στα ίδια 
επίπεδα για το 2010. Oι συγκεντρωτικές εκτιμήσεις του IBES 
μέσα από μια bottom-up προσέγγιση (που δίνει έμφαση πρωταρ-
χικώς στις εταιρείες, μετά στους κλάδους και μετά στην ευρύτερη 
οικονομία) δείχνουν ότι οι αναλυτές αναμένουν πτώση στα πα-
γκόσμια κέρδη κατά 10% το 2009 και μια ανάκαμψη και αύξηση 
της τάξης του 25% για το επόμενο έτος. Στις ΗΠΑ οι αναλυτές 

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΔΕΝ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ 
ΑΡΚΕΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ, 
ΟΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, 
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ 
ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ 
«ΜΠΟΥΝ» ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΕΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ.

☛
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αναβάθμισαν τις εκτιμήσεις τους και προβλέπουν σήμερα μια 
πτώση 5,5% για τα κέρδη του S&P 500 για το 2009, συγκριτικά 
με τη μείωση κατά 10,3% που προέβλεπαν στα τέλη Ιουλίου. 
Οι αναβαθμίσεις αυτές έρχονται μετά από ένα δυναμικό δεύτερο 
τρίμηνο και υποδεικνύουν ότι τα χειρότερα για τον κύκλο των 
εταιρικών κερδών έχουν πλέον παρέλθει.
Σύμφωνα με τις περισσότερες μετρήσεις που παρακολουθούμε, 
οι μετοχές δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα φθηνές, αλλά ούτε και ιδι-
αίτερα ακριβές. Σε σύγκριση με τα ομόλογα, οι μετοχές προσφέ-
ρουν εύλογη αξία, με την αναμενόμενη αυξημένη απόδοση των 
μετοχών δεδομένου του κινδύνου τους (equity risk premium) 
για τις αμερικανικές μετοχές (όπως προκύπτει σύμφωνα με το 
μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων που χρησιμοποιούν οι ανα-
λυτές μας) να βρίσκεται σε ευνοϊκά επίπεδα έναντι των κρατικών 
ομολόγων. Ωστόσο, αν εξετάσουμε το ιστορικό των μετοχών, τότε 
οι σύνθετοι δείκτες αποτίμησης που χρησιμοποιούμε βρίσκονται 
σχεδόν σε ουδέτερα επίπεδα.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Δεδομένης της βελτίωσης στα οικονομικά στοιχεία, προκαλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι οι αποδόσεις των ομολόγων σημείωσαν 
πτώση κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Τα ομόλογα βραχύτερης 
διάρκειας υπήρξαν ιδιαίτερα ισχυρά και τα κρατικά ομόλογα 
διετούς διάρκειας σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη σημείωσαν πτώση κατά 
28 και 34 μονάδες βάσης αντίστοιχα από τη στιγμή που δημοσι-
εύθηκε η Έκθεση για την Απασχόληση στις ΗΠΑ για τον Ιούλιο 
(στις 7 Αυγούστου) και έως το τέλος του μήνα. Η μείωση των 
αποδόσεων έρχεται σε αντίθεση με τη βελτιούμενη μακροοικονο-
μική εικόνα που παρουσιάζουν τα στοιχεία. Όσοι υιοθετούν μια 
θεώρηση καθοδικής αγοράς (οι «αρκούδες» της αγοράς) ενδε-
χομένως να προτείνουν ότι η οικονομική ανάκαμψη είναι –στην 
καλύτερη περίπτωση – παροδική και ότι οι αγορές ομολόγων δι-
έρχονται μια βραχυπρόθεσμη ευρωστία. Μια εναλλακτική ερμη-
νεία θα ήταν ότι η αυξημένη ζήτηση από τις τράπεζες με ισχυρά 
επίπεδα διαθεσίμων υποστηρίζει την άνοδο των ομολόγων.
Οι αγορές μετοχών παγκοσμίως εξακολούθησαν να ανταποκρίνο-
νται θετικά στην άνοδο της δραστηριότητας και στο βελτιωμένο 
οικονομικό κλίμα. Ωστόσο, οι καλές αποδόσεις δεν υπήρξαν 
καθολικές κατά τον Αύγουστο και ο δείκτης των αναδυόμενων 
αγορών MSCI παρέμεινε αμετάβλητος κατά τη διάρκεια του μήνα, 
συγκρατούμενος από τη μεταβλητότητα των κινεζικών μετοχών 
λόγω των ανησυχιών για σύσφιγξη της πολιτικής. Αυτό δείχνει 
ότι οι επενδυτές μετριάζουν τουλάχιστον τον ενθουσιασμό τους 
για την αγορά – ένα μήνυμα που προέκυψε και από την πρό-
σφατη έρευνα της Merrill Lynch. Σύμφωνα με τα ευρήματα της 

έρευνας, οι διαχειριστές κεφαλαίων μετακινήθηκαν προς τις 
ρωσικές μετοχές εις βάρος των κινεζικών οι οποίες μειώθηκαν σε 
ουδέτερα επίπεδα. Ωστόσο, δεδομένης της καταπληκτικής πο-
ρείας των κινεζικών μετοχών από τις αρχές του έτους (ο σύνθετος 
δείκτης Σαγκάης σημείωσε άνοδο 53% από τις αρχές του έτους 
έως σήμερα), οι σύντομες περίοδοι μεταβλητότητας θα πρέπει να 
θεωρούνται αναμενόμενες καθώς οι αγορές αφομοιώνουν τα κέρ-
δη. Παρ’ όλα αυτά, κατά βάση διατηρούμε τη θετική μας άποψη 
για την προοπτική της Ασίας, ειδικότερα, και των μετοχών των 
αναδυόμενων αγορών γενικότερα.
Δεδομένης της διάρκειας και της έκτασης της παρούσας ανόδου, 
είναι απόλυτα κατανοητή η επιφυλακτικότητα των επενδυτών. 
Ωστόσο, αν και εξακολουθούμε να είμαστε επιφυλακτικοί για την 
προοπτική της οικονομίας μεσοπρόθεσμα (και κατ’ επέκταση για 
την προοπτική των επενδύσεων που ενέχουν κίνδυνο), υπάρχει 
μια σειρά από παράγοντες που θεωρούμε ότι θα συνεχίσουν να 
υποστηρίζουν τις μετοχές προς το παρόν:
Πρώτον, εκτιμούμε ότι τα οικονομικά στοιχεία θα εξακολου-
θήσουν να βελτιώνονται και να παρέχουν θετικές εκπλήξεις, 
υποδεικνύοντας ότι η ανάκαμψη δεν έχει πλήρως προεξοφληθεί. 
Μάλιστα, o δείκτης Economic Surprise Indicator της Citigroup 
για τις οικονομίες των G-10 εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανο-
δική πορεία και μόνον ο επί μέρους δείκτης για την Ιαπωνία 
βρίσκεται σε αρνητικές περιοχές υποδεικνύοντας ότι τα πραγμα-
τικά στοιχεία και οι εκτιμήσεις συνεχίζουν να μην είναι ευθυ-
γραμμισμένα.
Δεύτερον, το πληθωριστικό περιβάλλον παραμένει ήπιο. Επί 
πλέον, η σημαντική κάμψη στις αγορές εργασίας ευνοεί τις επι-
χειρήσεις και θα ενισχύσει την κερδοφορία τους. Στα πιο πάνω 
θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι κεντρικές τράπεζες έχουν δείξει 
ότι δεν σκοπεύουν να προβούν σε σύσφιγξη της πολιτικής τους. 
Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένας συνδυασμός ικανοποι-
ητικής ανάπτυξης, χαμηλού πληθωρισμού, και νομισματικής 
πολιτικής που διαμορφώνεται σε επίπεδα που στοχεύουν στην 
αντιμετώπιση της κάμψης (ή, εν προκειμένω, της ύφεσης), δημι-
ουργώντας ενδεχομένως ένα πολύ θετικό κλίμα για τις μετοχές.
Τρίτον, υπάρχει η αίσθηση ότι οι επενδυτές δεν κινήθηκαν αρ-
κετά γρήγορα για να εκμεταλλευθούν αυτή την άνοδο με αποτέ-
λεσμα να υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα που περιμένουν να αξιοποι-
ηθούν. Καθώς τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων έχουν 
σχεδόν μηδενικές αποδόσεις, οι επενδυτές θα αναγκασθούν 
να ξεπεράσουν τις ανησυχίες τους και να «μπουν» στις αγορές 
καθώς αυτές συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
Συνεπώς, εξακολουθούμε να διατηρούμε αυξημένη στάθμιση στις 
μετοχές, προτιμώντας τη Βρετανία, την Αυστραλία και την περι-
οχή της μικρής κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ, καθώς και τη Γερμα-
νία και την Ισπανία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες 
αγορές ενδέχεται να εξακολουθήσουν να εμφανίζουν αναταράξεις, 
διατηρούμε τις αυξημένες θέσεις μας στο Χονγκ Κονγκ και τις 
αναδυόμενες αγορές. Μειωμένη στάθμιση, αντιθέτως, διατη-
ρούμε στις μετοχές ΗΠΑ μεγάλης κεφαλαιοποίησης (με αποτέ-
λεσμα να έχουμε ουδέτερη θέση στις ΗΠΑ), στην Ευρώπη πλην 
Βρετανίας, και στην Ολλανδία. Τέλος, αν και αναγνωρίζουμε ότι η 
ιστορικής σημασίας εκλογική νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος 
της Ιαπωνίας ενδέχεται να αποτελέσει θετικό καταλύτη για την 
οικονομία και την αγορά της χώρας, διατηρούμε την ουδέτερη 
θέση μας σε ιαπωνικές μετοχές. Χ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΟΥ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ 
ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ 
ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ.

☛
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Μ
ία από τις κορυφαίες διεθνείς επεν-
δυτικές τράπεζες, η Saxo Bank, με 
έδρα στη Δανία, η οποία διαθέτει 
πρωτοποριακή τεχνολογία και εξειδίκευση 
στις online συναλλαγές, εγκαινίασε την πα-

ρουσία της στην Αθήνα. Η άφιξη της Saxo Bank στην Ελλάδα 
αποτελεί στρατηγική κίνηση, που έχει ως στόχο την ενδυνά-
μωση και περαιτέρω ανάπτυξη της ηγετικής της θέσης στην 
παροχή online επενδυτικών λύσεων σε μία από τις ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη. Η κίνηση αυτή αντικα-
τοπτρίζει τόσο την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων πελατών 
της, όσο και την ανάπτυξη της παροχής internet και των δια-
δικτυακών χρηματιστηριακών υπηρεσιών στην περιοχή της 
Νότιας Ευρώπης.
Διευθυντής του Γραφείου στην Αθήνα αναλαμβάνει ο κ. Εμμα-
νουήλ Λεμονάκης, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της Saxo 
Bank το 2006 και κατέχει σημαντική εμπειρία με εξειδίκευση 
στην αγορά της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης. Ο κ. Λε-
μονάκης, σχολιάζοντας την έναρξη λειτουργίας του γραφείου 
της Αθήνας, ανέφερε τα εξής: «Η σχέση της Saxo Bank με την 
Ελληνική επενδυτική κοινότητα ξεκίνησε το 2000. Ωστόσο, η 
ραγδαία ανάπτυξη της Ελληνικής αγοράς τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια μας οδήγησε στη διάθεση περισσότερων πόρων για την 
εξυπηρέτηση των πελατών μας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην 
Κύπρο, τους οποίους θα εξυπηρετεί το γραφείο μας στην Αθήνα. 
Η παρουσία μας στην Ελλάδα θα μας παρέχει τη δυνατότητα να 
συνεργαζόμαστε πιο στενά με τους πελάτες μας στην περιοχή 
και να τους προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση».
Ο κ. Λεμονάκης πρόσθεσε τα εξής: «Η Ελλάδα συγκαταλέγεται 
στις δέκα πιο σημαντικές χώρες για τη Saxo Bank σε επίπεδο 
εσόδων, ενώ οι Έλληνες επενδυτές επιδεικνύουν έντονη και 
υψηλού επιπέδου επενδυτική δραστηριότητα, αναζητώντας δι-
αρκώς νέες ευκαιρίες. Με γνώμονα τη συνεχή προσφορά υψηλής 
ποιότητας εξυπηρέτησης και προϊόντων, δημιουργήσαμε ειδικά 
προϊόντα – το SaxoMobileTrader και το SaxoMobileTrader για 
iPhone και BlackBerry – με τα οποία μπορούμε να ανταποκρι-
θούμε στο νέο τρόπο ζωής των Ελλήνων πελατών μας, προσφέ-
ροντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις αγορές και να 
πραγματοποιούν συναλλαγές οποτεδήποτε και οπουδήποτε»

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η Saxo Bank AS Ελλάς θα προσφέρει στους Έλληνες επενδυ-
τές ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων, το 

οποίο περιλαμβάνει εργαλεία για πραγματοποίηση 
online χρηματιστηριακών συναλλαγών, διαχείριση 
κεφαλαίων και χαρτοφυλακίου, με πρόσβαση σε διε-

θνείς αγορές και με την υποστήριξη έμπειρης ομάδας Ελλήνων 
στελεχών. Μέσω της βραβευμένης και διεθνώς αναγνωρισμένης 
πλατφόρμας της Saxo Bank, ‘SaxoTrader’, η οποία προσφέρεται 
στα Ελληνικά, επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισ-
σότερους από 155 συνδυασμούς Συναλλάγματος (συμπεριλαμ-
βανομένων Χρυσού και Αργύρου), σε περισσότερα από 6.000 
Συμβόλαια επί της Διαφοράς (CFDs), 16 Index-tracking CFDs, 
σε Mετοχές από 22 διεθνή χρηματιστήρια, καθώς και σε Δικαιώ-
ματα Προαίρεσης Νομισμάτων (FX options), Συμβόλαια Μελλο-
ντικής Εκπλήρωσης (Futures) και σε άλλα παράγωγα επενδυτικά 
προϊόντα. Επιπλέον, η Saxo Bank, ως αναπόσπαστο τμήμα της 
στρατηγικής της, θα διοργανώνει στην Αθήνα εκπαιδευτικά σε-
μινάρια, με στόχο την προσφορά επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και την καθοδήγηση των πελατών της για να επιτύχουν καλύτε-
ρες αποδόσεις στις προσωπικές τους επενδυτικές στρατηγικές. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Οι Ιδρυτές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Saxo Bank, Kim 
Fournais και Lars Seier Christensen, σχολίασαν από κοινού τα 
εξής: «Ο συνδυασμός της προηγμένης τεχνολογίας με την αν-
θρώπινη επαφή είναι το πραγματικό μας πλεονέκτημα, το οποίο 
συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της φυσικής μας πα-
ρουσίας διεθνώς. Το νέο μας γραφείο στην Ελλάδα διαθέτει όλα 
τα απαραίτητα συστατικά που εφαρμόζουμε σε όλες τις χώρες : 
κατάλληλη ομάδα, σημαντικό ρόλο της χώρας στην επενδυτική 
κοινότητα καθώς και αυξημένο αριθμό πελατών στην εν λόγω 
περιοχή. Το γραφείο μας στην Αθήνα, το οποίο σχεδιάστηκε και 
λειτουργεί με βάση το μοντέλο που εφαρμόζουμε σε όλα μας τα 
νέα γραφεία, είναι σχετικά μικρό, επιτρέποντάς μας να έχουμε 
μεγαλύτερη ευελιξία και στενότερες προσωπικές σχέσεις». Χ

από την
Γαλάτεια
Μπασέα

✒

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η SAXO BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ειδικός σε συναλλαγές και επενδύσεις online οργανισμός εγκαινίασε νέο γραφείο στην Αθήνα και 

ανακοίνωσε φιλόδοξους στόχους για την ανάπτυξή του στην ελληνική αγορά.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2009, Η ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ, 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ, ΕΝΩ 
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΗΣΕ ΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

☛

ρεπορτάζΧ
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΥΝΟΕΙ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

   ∼
θεαματική βελτίωση των συν-
θηκών στις αγορές χρήματος και 
κεφαλαίου ανοίγει τον δρόμο 
στις τράπεζες για την άντληση 
των απαραίτητων κεφαλαίων 
από τις αγορές, ώστε να προχω-
ρήσουν στην αποπληρωμή των 

προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου και στη σταδιακή 
έξοδό τους από το κρατικό πρόγραμμα στήριξης.
Ήδη η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε μεγάλη αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών ύψους 1,25 δισ. ευρώ, 
ενώ η Alpha Bank είναι η πρώτη τράπεζα που ανακοίνωσε 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την  αποπληρωμή των 
προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου. Η τράπεζα θα αντλήσει 
986 εκατ. ευρώ από τους παλαιούς μετόχους, με τη διάθεση 
τριών νέων για κάθε δέκα παλαιές μετοχές προς 8 ευρώ εκάστη. 
Η διοίκηση της τράπεζας τόνισε ότι τα κεφάλαια θα διατεθούν 
αποκλειστικά για την ολική εξαγορά των 200 εκατ. προνομιού-
χων μετοχών, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου 
υπέρ του Δημοσίου, ύψους 940 εκατ. ευρώ. 
Σημειώνεται ότι τα επιτελεία των τραπεζών είχαν προβεί σε μια 
άτυπη συμφωνία για την συντονισμένη αποχώρησή τους από το 
σχέδιο στήριξης. Υπενθυμίζεται ότι από το σκέλος της έκδοσης 
προνομιούχων μετοχών του προγράμματος η Eurobank και η 
Alpha Bank έχουν αντλήσει περίπου 1 δισ. ευρώ εκάστη, η Τρά-
πεζα Πειραιώς έχει αντλήσει 370 εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική έχει 
εκδόσεις προνομιούχες μετοχές ύψους 350 εκατ. ευρώ. 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Οι μεγάλες τράπεζες διερευνούν εδώ και αρκετό διά-
στημα τις δυνατότητες και τις τεχνικές λεπτομέρειες 
για αύξηση κεφαλαίου και ορισμένες προετοιμάζονται 
για την υλοποίηση του σχεδιασμού τους. Οι τράπεζες 
αφ’ ενός χρειάζονται κεφάλαια και αφ’ ετέρου θέλουν 
να εκμεταλλευτούν το θετικό κλίμα στις αγορές, 
το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιτυχία του εγχειρήματος.  Άλλωστε η κεφαλαιακή 

ενίσχυση δεν επιβάλλεται μόνο για την έξοδο από το κρατικό 
πακέτο στήριξης. Είναι βέβαιο ότι οι κυοφορούμενες θεσμικές 
αλλαγές θα επιβάλλουν σημαντικά αυστηρότερες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις στις τράπεζες.
Το βέβαιο είναι ότι μετά πολύ καιρό το κλίμα για τον κλάδο είναι 
θετικό και μέρα με τη μέρα οι συνθήκες βελτιώνονται. Δεν είναι 
μόνο η ισχυρή άνοδος στο χρηματιστήριο (που σε μεγάλο βαθμό 
είναι αντίδραση στην κατάρρευση των τιμών που προηγήθηκε) ή 
η αισιοδοξία των ξένων αναλυτών που τις τελευταίες εβδομάδες 
προχωρούν, σχεδόν σε καθημερινή βάση, σε αναβάθμιση των 
εκτιμήσεών τους για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών και 
παράλληλα σε αύξηση των τιμών στόχων για τις μετοχές τους.
Το σημαντικότερο για τις τράπεζες είναι η επαναλειτουργία των 
διεθνών αγορών. Το τελευταίο διάστημα η Εθνική Τράπεζα και η 
Eurobank προχώρησαν στην έκδοση ομολόγων οι οποίες έτυχαν 
εντυπωσιακής υπερκάλυψης. Συγκεκριμένα η Εθνική Τράπεζα 
προχώρησε στην έκδοση καλυμμένων ομολογιών συνολικού 
ύψους 1,5 δισ. ευρώ και υποβλήθηκαν προσφορές από 151 επεν-

Θεωρείται ότι τα επιτελεία των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν προβεί
σε άτυπη συμφωνία για την συντονισμένη αποχώρησή τους

από το κρατικό πρόγραμμα στήριξης.

Η από τον
Γιάννη 

Παπαδογιάννη

✒
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δυτές συνολικού ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 
κάλυψη τέσσερις φορές του ζητούμενου ποσού.
Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η υπερκάλυψη για την EFG Eurobank. 
Αν και το ποσό ήταν μικρό, 250 εκατ. ευρώ, ωστόσο οι προσφο-
ρές των θεσμικών επενδυτών -κυρίως από το εξωτερικό- ανήλθαν 
στο ποσό των 3 δισ. ευρώ επίπεδο που αντιστοιχεί σε υπερκάλυ-
ψη της έκδοσης κατά 12 φορές. Το έντονο ενδιαφέρον των ξένων 
επενδυτών για τις εκδόσεις των εγχώριων τραπεζών αντανακλά 
όχι μόνο τη βελτίωση του κλίματος διεθνώς αλλά και την εμπι-
στοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την κατάσταση 
και τις δυνατότητες των ελληνικών τραπεζών.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΡΑΛΥ
Δεδομένων των προβλημάτων του κλάδου, οι περισσότεροι 
πίστευαν ότι η νέα ανοδική κίνηση του ΧΑ θα στηριζόταν σε 
μη τραπεζικές βάσεις. Έτσι το ράλι των τραπεζικών μετοχών το 
τελευταίο εξάμηνο έχει εκπλήξει αρκετούς. Την ώρα που τα προ-
βλήματα στην πραγματική οικονομία συσσωρεύονται με σοβαρές 
επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα, οι μετοχές του κλάδου απο-
κομίζουν εντυπωσιακά κέρδη και τροφοδοτούν την ανάκαμψη 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η μεγάλη υποχώρηση των τραπεζικών εργασιών, ειδικά στον το-
μέα της λιανικής, που τα προηγούμενα χρόνια τροφοδότησε την 
ανάπτυξη των τραπεζών, η σημαντική επιδείνωση της ποιότητας 
των χαρτοφυλακίων δανείων λόγω των οικονομικών προβλη-
μάτων, αλλά και οι αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα 
δημιουργήσουν οι νέοι εποπτικοί κανόνες διαμορφώνουν, το 
λιγότερο, ένα δύσκολο περιβάλλον για τις τράπεζες.
Παρ’ όλα αυτά οι μετοχές των τραπεζών κινούνται με τον προ της 
κρίσης ρυθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την αρχή του έτους 
ο δείκτης των τραπεζών αποκομίζει κέρδη κατά 109%, ενώ στο 
ίδιο διάστημα ο Γενικός Δείκτης αποκομίζει κέρδη της τάξης του 
62%. Στη σκιά της χρηματιστηριακής ευφορίας τα νέα για την 

οικονομία και κατ’ επέκταση για τις τράπεζες δεν είναι διόλου 
ευχάριστα. Ο υπερδιπλασιασμός των ακάλυπτων επιταγών στο 
εννεάμηνο είναι ενδεικτικός της οικονομικής στενότητας στην 
αγορά. Ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία στις τράπεζες προκαλεί η 
μεγάλη αύξηση της ανεργίας καθώς η συσχέτιση ανεργίας - καθυ-
στερήσεων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΣΥΕ, το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο αυξήθηκε στο 9,6% από 
7% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ τον περα-
σμένο Ιούνιο το ποσοστό ανεργίας είχε διαμορφωθεί στο 8,6%. 
Σημειώνεται ότι στο πιο δυναμικό κομμάτι του πληθυσμού, στα 
άτομα ηλικίας 25 - 34 ετών, η ανεργία αυξήθηκε στο 12,6% από 
10,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η αύξηση της ανεργίας 
έχει άμεση επίπτωση στην αύξηση των καθυστερήσεων. Στο πρώ-
το εξάμηνο οι καθυστερήσεις διαμορφώθηκαν στο 6,8% έναντι 
6% που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του έτους και 5% που είχαν 
διαμορφωθεί στο τέλος του 2008. Η ραγδαία επιδείνωση των οι-
κονομικών συνθηκών έχει οδηγήσει τους αναλυτές της Τραπέζης 
της Ελλάδος να θεωρούν ότι οι καθυστερήσεις θα συνεχίσουν να 
αυξάνονται όχι μόνο για το υπόλοιπο της εφετινής χρονιάς αλλά 
και κατά τους πρώτους μήνες του 2010. Χ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ 
ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ, ΥΨΟΥΣ 1,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ, 
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 151 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΤΑ 6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ.

☛

ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΡΥΘΜΟ. ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΟΤΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΑΝΟΔΟ ΚΑΤΑ 109%, 
ΕΝΩ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ 
ΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ 62%.

☛

ALPHA BANK MARFIN POPULAR BANKΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑEFG EUROBANKATE BANK

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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ε τους εργολήπτες κυριολε-
κτικά να «στενάζουν» υπό 
το βάρος των υποχρεώσεων 
-πλην βέβαια των εξαιρέσεων 
των μεγαλύτερων κατασκευ-
αστών, οι οποίοι διαθέτουν 
το πλεονέκτημα των υψηλών 

ανεκτελέστων υπολοίπων έργων- το στοίχημα που θα 
πρέπει να κερδηθεί πλέον στον κατασκευαστικό κλάδο 
εστιάζεται κατ’ αρχάς στην ανάθεση νέων έργων μικρότερου προϋ-
πολογισμού, ώστε να ενισχυθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
αλλά και στην εξόφληση των οφειλών από πλευράς του Δημοσίου.
Τα μεγέθη που προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχεί-
ων της ΠΕΔΜΕΔΕ, της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων είναι ενδεικτικά της 
κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον κλάδο: Για την τελευταία 
πενταετία από το 2004 έως το 2008 τα κέρδη προ φόρων των 
κατασκευαστικών εταιρειών από την 3η έως τη μεγαλύτερη -7η- 
τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων διαμορφώθη-
καν στο τέλος του 2008 στα 290,4 εκατ. ευρώ έναντι 522,5 εκατ. 
ευρώ το 2004 σημειώνοντας έτσι μείωση της τάξεως του 44,5%, 
ενώ αύξηση κατά 21% σημείωσαν οι υποχρεώσεις του κλάδου 
αγγίζοντας αισίως τα 4,13 δισ. ευρώ έναντι 3,4 δισ. ευρώ.
Σε πλεονεκτικότερη θέση βρίσκονται, όπως είναι φυσικό, οι 
μεγαλύτερες εταιρείες της 7ης τάξης (όμιλοι Ελλάκτωρ, ΓΕΚ-

ΤΕΡΝΑ, J&P Άβαξ), οι οποίες έχουν συγκεντρώσει και 
το μεγάλο μερίδιο της πίτας των συγχρηματοδοτούμε-
νων έργων-φιλέτων, ενώ «μάχη» για να διατηρήσουν 
το αντικείμενό τους δίνουν οι μεσαίες εταιιρείες ποντά-
ροντας σε υπεργολαβίες των μεγάλων και εξειδίκευση 
(Βιοτέρ, Αττικάτ, ΕΚΤΕΡ, Έδραση, Μοχλός, κ.ά.).
Τι γίνεται στο «μέτωπο» των μικρών; Η πλειονότητα 
τώρα ζητεί από τη νέα κυβέρνηση αξιοποίηση του 
ΕΣΠΑ και επιτάχυνση των διαδικασιών ως προς την 

ανάθεση έργων υποδομής κυρίως στην περιφέρεια, που μπορεί να 
δώσουν αντικείμενο στις μικρομεσαίες  επιχειρήσεις. Μάλιστα, 
τα επίσημα όργανα του κλάδου και οι εργοληπτικές οργανώσεις 
υποστηρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια το ΥΠΕΧΩΔΕ έδωσε μεγα-
λύτερη έμφαση στα μεγαλύτερα έργα παραχώρησης (Ιονία Οδός, 
Ε65 κ.ά.) αφήνοντας στο περιθώριο τα μικρότερα έργα, όπου 
συμμετέχουν κατά κύριο λόγο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστική είναι η άποψη του ΣΑΤΕ, του Συνδέσμου Ανω-
νύμων Τεχνικών Εταιρειών ότι «ο κλάδος έχει οδηγηθεί τώρα 
στη χειρότερη θέση των τελευταίων 12 τουλάχιστον ετών και ότι 
διανύει μία περίοδο ύφεσης η οποία, επ’ ουδενί είναι συνέπεια 
της διεθνούς κρίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σύμφωνα με 
τον ΣΑΤΕ, η ύφεση οφείλεται, κυρίως, σε ενδογενείς παθογένειες 
της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα εγγενείς αδυναμίες 
του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, οι οποίες, μάλιστα αυξάνονται και οξύνονται στις ιδιαίτε-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ Η ΚΡΙΣΗ
ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

   ∼

Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα θέματα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων,
αλλά και της προώθησης έργων περιβάλλοντος, τομείς που στις υπόλοιπες

δυτικοευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.

από την
Στεφανία

Σούκη

✒Μ
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ρα ανταγωνιστικές συνθήκες τις οποίες διαμορφώνει η έλλειψη 
αντικειμένου των τεχνικών εργοληπτικών εταιρειών». Ο ΣΑΤΕ 
υποστηρίζει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αύξηση του 
πλήθους των δημοπρατούμενων έργων, ειδικά των μικρών και 
μεσαίων στην περιφέρεια, κατά τα πρότυπα των μέτρων αντιμε-
τώπισης της οικονομικής κρίσης που έλαβαν οι περισσότερες 
ανεπτυγμένες χώρες.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Από την πρόσφατη πάντως (Σεπτέμβριος 2009) ανάλυση των 
στοιχείων για τον κατασκευαστικό κλάδο, προκύπτει ότι ο συνο-
λικός κύκλος εργασιών για τις εταιρείες από την 3η μέχρι την 7η 
τάξη ανήλθε για το 2008 σε 6,727 δισ. ευρώ έναντι 6,119 δισ. 
ευρώ του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,0% σε σχέση με 
το 2007. Για την τελευταία πενταετία 2004-2008, τη μεγαλύτερη 
«κοιλιά» παρουσίασε ο κλάδος το 2005 -αμέσως μετά τη διοργά-
νωση των Ολυμπιακών Αγώνων- οπότε ο τζίρος είχε μειωθεί από 
τα 6,5 δισ. ευρώ το 2004 στα 4,43 δισ. ευρώ.
Ως προς την κερδοφορία, η οικονομική κρίση, οι μεγάλες εκ-
πτώσεις και η συρρίκνωση του αντικειμένου έπληξαν τον κλάδο 
με αποτέλεσμα τα κέρδη να παρουσιάσουν μείωση κατά 11,6% 
και να ανέλθουν σε 290 εκατ. ευρώ το 2008 έναντι 328 εκατ. 
ευρώ του 2007. Στην πενταετία το χαμηλότερο νούμερο ως προς 
την κερδοφορία παρατηρείται το 2006, οπότε τα κέρδη είχαν 
διαμορφωθεί στα 168 εκατ. ευρώ.
Τα στοιχεία της ΠΕΔΜΕΔΕ αφορούν τις ενεργές εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις δημοσίων έργων που είναι εγγεγραμμένες στα 
μητρώα του υπουργείου καθώς και οικονομικά στοιχεία για τις 
εταιρείες από την 3η τάξη και άνω τα οποία υποχρεούνται αυτές 
να δημοσιεύουν και να καταθέτουν. Σημειωτέον ότι το σύνολο 
των ενεργών εργοληπτικών επιχειρήσεων από την Α1 τάξη (η 
μικρότερη) έως την 7η τάξη (η μεγαλύτερη) ανέρχεται σήμερα σε 
8.110 επιχειρήσεις. Από αυτές 963 είναι κεφαλαιουχικές (ΑΕ ή 
ΕΠΕ) 6.259 είναι ατομικές επιχειρήσεις, 50 είναι δημοτικές και 
835 είναι προσωπικές (ΟΕ ή ΕΕ).
Τα συγκεντρωμένα οικονομικά στοιχεία αφορούν το σύνολο σχε-
δόν των εταιρειών από την 3η μέχρι την 7η τάξη (522 εταιρείες) 
που έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους και συγκεκριμένα 
10 εταιρείες 7ης τάξης, 37 εταιρείες 6ης τάξης, 50 εταιρείες 5ης 
τάξης, 122 εταιρείες 4ης τάξης και 303 εταιρείες 3ης τάξης.
Η αναλογία συμμετοχής κάθε τάξης στον συνολικό κύκλο εργασι-
ών του 2008 διαμορφώθηκε σε 43,5% για την 7η τάξη, σε 23,4% 
για την 6η τάξη, σε 10,9% για την 5η τάξη, σε 12,0% για την 4η 
τάξη και σε 10,2% για την 3η τάξη.
Τα ίδια κεφάλαια για το 2008 ανήλθαν σε 4.337 εκατ. ευρώ 
έναντι 3.698 εκατ. ευρώ του 2007, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση 
κατά 17,3%, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων για το 2008 
ανήλθε σε 4.137 εκατ. ευρώ έναντι 4.073 εκατ. ευρώ του 2007, 

παρουσιάζοντας δηλαδή μικρή αύξηση κατά 1,6%. Σταδιακά από 
το 2004 και μετά το σύνολο των υποχρεώσεων ακολουθεί ανοδι-
κή πορεία με σταθερή αύξηση.
Και όλα αυτά, ενώ οι οργανώσεις του κλάδου ζητούν επίμονα 
την τελευταία πενταετία την εξόφληση των οφειλών του Δημο-
σίου, οι οποίες υπολογίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ξεπερνούν 
το 1 δισ. ευρώ κι ενδεχομένως να αγγίζουν κα το 1,2 δισ. ευρώ. 
Οι φορείς του κλάδου προτείνουν, σε περίπτωση αδυναμίας 
εξόφλησης, να εξετασθεί -για όσους τουλάχιστον το επιθυμούν 
- η δυνατότητα εξόφλησης με ομόλογα του Ελληνικού Δημο-
σίου (υπενθυμίζεται ότι πολύ πρόσφατα το Ελληνικό Δημόσιο 
αποφάσισε να πράξει αναλόγως για την αντιμετώπιση των χρεών 
του προς το ΙΚΑ).

ΠΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
Τα ζητήματα πάντως που εκκρεμούν τώρα για τον κλάδο, πέραν 
της εξόφλησης των δεδουλευμένων αφορούν πολλά και διαφορε-
τικά «μέτωπα».
Κατ’ αρχάς στο μέτωπο του τρόπου της ανάθεσης των δημοσί-
ων έργων, ο οποίος αμφισβητείται για μία ακόμη φορά από τη 
συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
υποστηρίζουν ότι το σύστημα της απλής μειοδοσίας έχει κλείσει 
τον κύκλο του, έχοντας μάλιστα δημιουργήσει ουκ ολίγα προβλή-
ματα στον κλάδο με εκπτώσεις που κυμαίνονται στα επίπεδα του 
40% και ξεπερνούν πολλές φορές ακόμη και το 50%. Αντίστοιχα 
οι περίφημες συμπληρωματικές συμβάσεις θέτουν θέμα διαφά-
νειας στον κλάδο με τους φορείς να ζητούν τώρα ένα πιο αντικει-
μενικό σύστημα ανάθεσης. Ο ΣΑΤΕ ζητεί να υπάρξει πλήρης δη-
μοσιότητα για την ροή των κονδυλίων σε εκτελούμενα έργα ούτως 
ώστε να περιορισθούν οι δυνατότητες αδιαφανών παρεμβάσεων.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι ακόμη τα θέματα της διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων, αλλά και της προώθησης έργων περιβάλλοντος, 
τομείς που στις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται 
στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.
Στο μέτωπο των μεγάλων έργων υποδομής, το ενδιαφέρον συγκε-
ντρώνουν τα δύο μεγαλύτερα έργα που είχε εξαγγείλει η προηγού-
μενη κυβέρνηση. Τις επεκτάσεις   της Αττικής Οδού, ένα έργο με 
ιστορία τουλάχιστον δέκα ετών, που αποτελεί και το μεγαλύτερο 
συγχρηματοδοτούμενο «φιλέτο» για τους μεγαλοεργολάβους, με 
προϋπολογισμό ύψους 1,8 δισ. ευρώ, αλλά και το έτερο μεγάλο 
έργο-«φιλέτο», ύψους 1 δισ. ευρώ, για το Νέο Διεθνή Αερολι-
μένα του Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι. Ειδικά ως προς τις 
Επεκτάσεις της Αττικής Οδού με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση 
της νέας ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών δεδομένου ότι η 
προκήρυξη του διαγωνισμού από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο έγινε παρά τις αντίθετες απόψεις που είχαν 
εκφρασθεί από αρμόδιους φορείς εντός και εκτός υπουργείου για 
περαιτέρω χρονική μετάθεση του διαγωνισμού, μετά τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές στη Βορειοανατολική Αττική, αφού ένα 
τμήμα των επεκτάσεων περνά μέσα από τις πληγείσες περιοχές 
και ενδεχομένως να υπάρξουν νέες ανάγκες. Το αν θα επανεξετα-
σθεί η χάραξη ή όχι θα δείξει το μέλλον- πάντως το σίγουρο είναι 
ότι γενικότερα οι συμβάσεις παραχώρησης και τα προβλήματα 
που προκύπτουν από αυτές (φάνηκαν πρόσφατα με την αύξηση 
των διοδίων στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας και την έλλειψη 
εναλλακτικών οδών) χρήζουν επανεξέτασης.
Στα σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμό-
τητα εντάσσονται και οι επεκτάσεις του μετρό της Αθήνας για τη 
γραμμή Χαϊδάρι - Πειραιάς, γραμμή U. Χ

Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΜΙΚΡΩΝ» 
ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΥΡΙΩΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΙΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

☛
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΟΔΟΣ, ΠΛΗΝ ΤΟΚΙΟ
Μόνο το ιαπωνικό χρηματιστήριο δεν ακολούθησε την ανοδι-
κή πορεία των υπολοίπων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, παρά τις 
προβλέψεις της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας για οικονομική 
ανάκαμψη. Ο λόγος, είναι η πολιτική κρίση, ίσως η σοβαρότερη 
στην μεταπολεμική ιστορία της Ιαπωνίας. Τα υπόλοιπα χρηματι-
στήρια, αν και ελάττωσαν τους ρυθμούς τους σε σχέση με τους 
προηγούμενους μήνες, κινήθηκαν ανοδικά, με ορισμένα χρηματι-
στήρια των αναδυόμενων αγορών να κάνουν ιδιαίτερα καλή εντύ-
πωση με τις ψηλές τους αποδόσεις, και την σταθερότητά τους. 
Για το άμεσο μέλλον, κανείς δεν αποτολμά ακόμη κάποια σαφή 
πρόβλεψη, γιατί μπορεί μεν ο φαύλος κύκλος των παραγραφών 
και πτωχεύσεων να έχει στενέψει σημαντικά, αλλά κανείς δεν 
μπορεί ακόμη να εκτιμήσει με σιγουριά τις μεσοπρόθεσμες επι-
πτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε πριν τρία, 
σχεδόν, χρόνια, ούτε και τον βαθμό έκθεσης του κάθε κομματι-
ού της αγοράς σε αυτήν- έως σήμερα, ο μόνος τρόπος εξαγωγής 
ασφαλών συμπερασμάτων ήταν η «νεκροψία».

ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΜΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η FED ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΑΛΛΑ...

ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΛΑΡΙΟ
Νέο Bretton Woods θυμίζει η αγορά συναλλάγματος, με το δο-
λάριο να σημειώνει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Τι δεν 
τολμά να πει ανοικτά η αμερικάνικη κυβέρνηση, το είπε την περα-
σμένη εβδομάδα ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν, 
που χαρακτήρισε την πτώση του δολαρίου “...θαυμάσιο νέο, και 
σοφή επιλογή...”. Η πτωτική πορεία του δολαρίου δεν αναμένεται 
να λάβει ουσιατικό τέλος, πριν σταματήσουν τα μέτρα στήριξης 
της αμερικανικής οικονομίας, ή η FED αποφασίσει να αυξήσει τα 
(μηδενικά) overnight επιτόκια.

 EUR USD JPY GBP CHF CAD AUD HKD

EUR  0,66 0,01 1,07 0,66 0,65 0,61 0,08

USD 1,49  0,01 1,60 0,98 0,97 0,92 0,12

JPY 133,33 89,28  143,45 88,35 87,59 82,84 11,53

GBP 0,93 0,62 0,01  0,61 0,60 0,57 0,08

CHF 1,51 1,01 0,01 1,62  0,99 0,93 0,13

CAD 1,52 1,02 0,01 1,63 1,00  0,94 0,13

AUD 1,62 1,08 0,01 1,74 1,07 1,06  0,14

HKD 11,60 7,75 0,08 12,45 7,62 7,59 7,14

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΔΕIΚΤΕΣ                                 ΚΛΕIΣΙΜΟ   ΚΛΕIΣΙΜΟ  ΜΕΤΑΒΟΛH 
                                                         30/09           31/08            ΜHΝΑ
DJ Eurostoxx 50                                2935.88         2783.75           5.46%
Dax                                                      5841.12          5459.14           7.00%
CAC 40                                               3832.79         3647.22           5.09%
FTSE                                                    4889.55       4889.55           5.89%
DJIA                                                     9882.31        9155.24           7.94%
S&P  500                                            1072.04        1011.13           6.02%
Nasdaq Corp                                      2151.76       2001.23            7.52%
Bovespa                                             64788.7 0     56887.90        13.89%
Nikkei                                               10022.35     10367.85          -3.33%
Hang Seng                                        21772.80     20865.7 0           4.35%

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 

Τ
α πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ της Ομοσπονδιακής 
Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) τον περασμένο μήνα δείχνουν 
ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών του δείχνει πλέον 
να είναι αρκετά αισιόδοξη σχετικά με τις προοπτικές της 

οικονομίας, με την αισιοδοξία αυτή μάλιστα να στηρίζεται στις 
πρόσφατες ανακοινώσεις για τα μεγέθη της αγοράς.

Ήταν, λοιπόν, η πρώτη φορά μετά από μεγάλο διάστημα που μέλη 
της διοίκησης της κεντρικής τράπεζας προχώρησαν σε δημόσιες, 
σαφείς προβλέψεις περί ανάκαμψης. Την άποψη αυτή φαίνονται 
να συμμερίζονται, σύμφωνα με πρόσφατη σχετική έρευνα, και 
οκτώ στους δέκα Αμερικανούς επιχειρηματίες.

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ;
Ωστόσο, αυτό ήταν και (σχεδόν) το μοναδικό σημείο σύγκλισης 
στην συνεδρίαση. Κάποια μέλη θεώρησαν ότι υπάρχει δυναμική η 
οικονομία να ξεπεράσει εκ των ενόντων τις δυσκολίες, ενώ άλλα 
μέλη θεώρησαν ότι ο ρυθμός ανάκαμψης είναι ιδιαίτερα αδύνα-
μος, και ως εκ τούτου θα χρειαστούν και άλλα μέτρα ενίσχυσης 
από την κυβέρνηση Ομπάμα.

Την άποψη αυτή, την στηρίζουν κυρίως στα ισχνότατα επίπεδα 
δανεισμού στην αμερικανική αγορά (από τα 7,14 τρις δολάρια τον 
Μάιο, ο δανεισμός υποχώρησε στα 6,78 τρις τον Σεπτέμβρη). Επί 
πλέον, η συνεχής πτώση του δολαρίου (στα επίπεδα του 1,52 ανά 
ευρώ, ενώ είναι πολύ πιθανόν να δούμε και ισοτιμία 1:1 έναντι του 
καναδικού δολαρίου μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες) δημιουργεί 
πρόσθετους πονοκέφαλους, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
για την ευρωπαϊκή αγορά.
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Ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα (εν όψει και της 
μεγάλης ανόδου του ευρώ στις αγορές συναλ-
λάγματος) τίθεται ο αποτελεσματικός συντο-
νισμός της δημοσιονομικής πολιτικής με την 
νομισματική. Για την αντιμετώπιση των ελλειμ-
μάτων, η αύξηση άμεσης και έμμεσης φορολογί-
ας μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι μονόδρομος.

ΠΕΤΑΕΙ, ΠΕΤΑΕΙ Ο... ΧΡΥΣΟΣ
Ως άμεση συνέπεια της πριμοδοτούμενης πτώσης του δολαρίου, 
η τιμή του χρυσού στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων κατέρριψε 
κάθε προηγούμενο ρεκόρ, και έφτασε και στα 1.070 δολάρια ανά 
ουγγιά. Η κούρσα αυτή πάντως αναμένεται να λάβει σύντομα τέλος, 

καθώς όσοι «τυχεροί» από αυτήν την άνοδο δεν έχουν την όρεξη να πάρουν μεγαλύτερο ρίσκο, θα κατευθυνθούν στο ταμείο...
Στα ίδια, και υψηλότερα επίπεδα από τον χρυσό, κυμάνθηκε και η άνοδος της τιμής του αργύρου, την οποία είχαμε επισημάνει από το 
προηγούμενο τεύχος. 
Η μελλοντική πορεία της τιμής του, αναμένεται να κυμανθεί παράλληλα με αυτήν του χρυσού. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου ήταν 
περιορισμένη, ενώ σίδηρος, χαλκός, καθώς και τα υπόλοιπα βιομηχανικά μέταλλα σημείωσαν πτώση.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΥΠΟΝΙ ΛΗΞΗ ΤΙΜΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
   ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ/
   31-08-09 ΑΠΟΔΟΣΗΣ

3 Μήνες 0,000 91209 99,95/0,35 0,006 / -0,017
6 Μήνες  0,000 100414 99,84/0,37 0,004 / 0,020 
Έτος 4,000 100910 103,16/0,50  -0,016 / 0,080 
Έτη 1,250 110916 100,76/1,06 0,045 / 0,024
3 Έτη 4,250 121012 106,2/1,53 -0,082 / 0,250
4 Έτη 4,000 131011 105,16 / 1,99 -0,117 / 0,029
5 Έτη 2,500 141010 99,75 / 2,31 -0,154 / 0,033
6 Έτη 3,250 150704 103,38 / 2,61 -0.175 / 0.032
7 Έτη 4,000 160704 107.08 / 2.84 -0.226 / 0.035
8 Έτη 4,250 170704 108.23 / 3.05 -0.261 / 0.036
9 Έτη 4,250 180704 108.16 / 3.17 -0.293 / 0.037
10 Έτη 3,500 190704 101.85 / 3.27 -0.305 / 0.037
15 Έτη 6,250 240104 126.78 / 3.79 -0.367 / 0.029
20 Έτη 4,750 280704 108.81 / 4.07 -0.431 / 0.031
30 Έτη 4,250 390704 111.31 / 4.10 -0.533 / 0.028

ΕΠΙΤΟΚΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Στα επίπεδα του περασμένου μήνα έκλεισαν για τον Σεπτέμβρη οι απο-
δόσεις των κυριότερων ομολόγων. Στην Ευρώπη, η αγορά ανέμενε με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκδοση σημαντικών ποσοτήτων κρατικών 
ομολόγων (πάνω από 33 δις € συνολικά) από Γερμανία, Ιταλία και 
Πορτογαλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις αρχές του Οκτωβρίου. 
Τα ομόλογα αυτά αναμένεται να απορροφηθούν γρήγορα, και σχεδόν 
στο σύνολό τους. Στις ΗΠΑ επικράτησε στασιμότητα ή, για να είμα-
στε ακριβέστεροι, στάση αναμονής για νέα στοιχεία σχετικά με την 
ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς και με τις προθέσεις της Τράπεζας 
επί της μελλοντικής της νομισματικής πολιτικής. Τα στοιχεία αυτά θα 
δουν το φως της δημοσιότητας αργότερα μέσα στον Οκτώβριο.

ΕΜΠΟΡΕYΜΑΤΑ ΤΙΜΕΣ  ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛH 
 30/09 31/08 %
Πετρέλαιο NYM ($/βαρέλι) 72,70 69,44 4,69
Χρυσός ($/ ουγγιά) 1063,4 944,0 6,98
Χαλκός ($/ λίβρα) 282,05 223,3 -3,83
Ασήμι ($/ ουγγιά) 17,78 16,44 8,15

ΜΕΙΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ... ΑΡΓΟΤΕΡΑ
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί, επίσης, συγκρατημένη αισιο-
δοξία αναφορικά με την πορεία προς την οικονομική ανάκαμψη, 
αν και δεν κρίνεται ότι έχει έλθει η κατάλληλη στιγμή για τη μεί-
ωση των τεράστιων δημοσιονομικών ελλειμμάτων πολλών από τα 
κράτη- μέλη της Ένωσης. 

Την γερμανική αυτή θέση, φαίνεται να έχει σιωπηρά υιοθετήσει 
και η Κομισιόν, και συνεπώς για τους προσεχείς μήνες θα υπάρξει 
ελαστικότητα σε ότι αφορά τα ελλείμματα.

Ως προτεραιότητα, φαίνεται να τίθεται (εν όψει και της μεγάλης 
ανόδου του ευρώ στις αγορές συναλλάγματος) ο αποτελεσματικός 
συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής με την νομισματική. 

Για την βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, η αύξηση άμεσης 
και έμμεσης φορολογίας μοιάζει αυτή την στιγμή να είναι μονό-
δρομος.

Η άτυπη αυτή (επί του παρόντος) θέση των αρμοδίων οργάνων 
της Κοινότητας φαίνεται να έχει προεξοφληθεί και σαν επίσημη 
θέση από την αγορά, όπως μαρτυρά η αξιοσημείωτη άνοδος του 
επιπέδου δανεισμού, παρά τα όχι και τόσο πειστικά οικονομικά 
μεγέθη που έχουν ανακοινωθεί. 

Δεν μένει παρά να αποσαφηνιστεί και το πότε αυτή η “περίοδος 
χάριτος” για τις σπάταλες κυβερνήσεις θα θεσμοθετηθεί και επί-
σημα, όπως και μέχρι πότε θα διαρκέσει (κατά πρόχειρες εκτιμή-
σεις, μέχρι την άνοιξη του 2012, τουλάχιστον).
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συνέντευξηΧ

JOHN WILCOX
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ SODALI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:
ΟΦΕΛΟΣ, ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Η εφαρμογή κανόνων εταιρικής διαφάνειας συμβάλλει στην εμπέδωση αρμονικών σχέσεων μεταξύ διοικητικού
συμβουλίου και μικρομετόχων - επενδυτών, αλλά και στην επιτυχή, ομαλή μακροπρόθεσμη πορεία της εταιρείας,
η οποία είναι προς το συμφέρον όλων των μετόχων της.

70 Οκτώβριος 2009

ΧΡΗΜΑ_Έχετε πλούσια εμπειρία στον 
τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης και 
προέρχεστε από αγορές όπου ο θεσμός έχει 
μακρά ιστορία. Καθώς γνωρίζετε καλά και 
την ελληνική αγορά, πώς σχολιάζετε την 
εφαρμογή του εδώ;
J. WILCOX_Η εταιρεία μας έχει εμπειρία 
από Ανώνυμες Εταιρείες του τύπου που 
αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα, 
δηλαδή επιχειρήσεις που ξεκίνησαν ως 
οικογενειακές και συνεχίζουν περισσότερο 
ή λιγότερο να ελέγχονται από τις ιδρύτριες 
οικογένειες ή από μια αρχική ομάδα συνε-
ταίρων, παρ’ όλο ότι είναι πλέον εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο. Η εμπειρία δείχνει ότι 
τέτοιες εταιρείες, πολλές φορές, δεν δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα συμμετοχής 
των μετόχων μειοψηφίας στις εταιρικές 
υποθέσεις.
Η φιλοσοφία της Sodali και του ομίλου 
στον οποίο αυτή ανήκει, του Global Wealth 
Management, είναι ότι οι αρχές που διέ-

πουν την εταιρική διακυβέρνηση, κυρίως 
στην αγγλο-αμερικανική αγορά, είναι ση-
μαντικό να υιοθετηθούν και από εταιρείες 
χωρών με μικρότερη εμπειρία, όσον αφορά 
στο ρόλο των λεγομένων μικρομετόχων και 
στη σχέση τους με την ομάδα μετόχων που 
ελέγχει τη διοίκηση της εταιρείας. Εταιρική 
διακυβέρνηση, τελικώς, σημαίνει καλή 
οργανωτική δομή, η οποία παρέχει τη δυ-
νατότητα στην κυρίως δραστηριότητα της 
εταιρείας να κυλά ομαλά και να αποδίδει θε-
τικά, καθώς επίσης να αποφεύγει κινδύνους 
και προβλήματα.

Χ_Η εταιρική διακυβέρνηση επιβάλλεται 
άνωθεν, πάντως, στις εισηγμένες εται-
ρείες...
J.W._Εμείς έχουμε μία πολύ εποικοδομη-
τική άποψη αναφορικά με την εταιρική 
διακυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες 
πρέπει να την αγκαλιάσουν για δικούς τους 
λόγους και για το δικό τους όφελος. Όχι 
επειδή οι νόμοι ή οι χρηματιστηριακοί 
κανονισμοί το ορίζουν. Όταν εφαρμόζουμε 
κάτι επειδή ο νόμος το επιβάλλει, το κά-
νουμε διστακτικά.

Χ_Θα έλεγα ότι πολλοί απλώς προσποιού-
νται ότι το κάνουν.
J.W._Ναι, βεβαίως. Έχουμε δει να συμβαί-
νει αυτό, μάλιστα όχι μόνο στις νεαρότερες 
αγορές, αλλά ακόμη και σε αυτές στις οποίες 
ο θεσμός έχει μακρά ιστορία. Γι’ αυτό και 

δουλειά της εταιρείας μας είναι να βοηθή-
σουμε τις εταιρείες να εντάξουν την εται-
ρική διακυβέρνηση στην κουλτούρα τους 
και όχι απλώς να την εφαρμόζουν υποχρεω-
τικώς ή -ακόμη χειρότερα, όπως είπατε- να 
προσποιούνται ότι την εφαρμόζουν.

Χ_Με ποιους τρόπους, λοιπόν, συνεργά-
ζεσθε με τις εταιρείες που καλούνται να 
εφαρμόσουν κανόνες εταιρικής διακυ-
βέρνησης;
J.W._Έχοντας εμπειρία και εξειδίκευση σε 
ιδιωτικές, οικογενειακές επιχειρήσεις, τις 
συμβουλεύουμε σε ζητήματα που αφορούν 
όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, αλλά σε 
αυτές αντιμετωπίζονται με κάποια ιδιαιτε-
ρότητα. Τέτοια είναι τα ζητήματα ομαλής 
διαδοχής στη διοίκηση της εταιρείας, της 
συνεργασίας των γενεών- καθώς νεαροί 
συνεχιστές ενός εταίρου εισέρχονται στην 
εταιρεία και ξεκινούν να συνεργάζονται με 
τους αρχαιότερους, ζητήματα διοικητικής 
δομής και σχέσεων μεταξύ των διαφόρων 
ομάδων στο πλαίσιο αυτής της δομής.
Ζητήματα τέτοια μπορεί να αντιμετωπίζουν 
τόσο εισηγμένες εταιρείες με σημαντική 
διασπορά των μετοχών τους, όσο και εται-
ρείες οικογενειακώς ελεγχόμενες, εισηγμέ-
νες ή μη. Πολλές εταιρείες της τελευταίας 
αυτής κατηγορίας, όμως, διαθέτουν και 
«εξωτερικούς» μετόχους: μετόχους μειο-
ψηφίας οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην 
καθημερινή διεύθυνση των εργασιών της 

✒ Συνέντευξη στον Ανδρέα Αναστασίου
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εταιρείας. Ο δικός μας συμβουλευτικός 
ρόλος είναι να δείξουμε σε αυτές τις εται-
ρείες τα οφέλη που προκύπτουν από την 
αρμονική σχέση μεταξύ των μετόχων που 
ελέγχουν τη διοίκηση και των «εξωτερι-
κών» μετόχων.

Χ_Τι πιστεύετε για την ελληνική αγορά;
J.W._Στην Ελλάδα έχετε τέτοιες εταιρείες, 
που ξεκίνησαν ως οικογενειακές και η 
διοίκησή τους μπορεί ακόμη να βασίζεται 
στη ιδρύτρια οικογένεια, μετοχές τους όμως 
διαπραγματεύονται και στο Χρηματιστήριο. 
Είναι, λοιπόν, διαθέσιμες στον καθένα, 
πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί πλέον να 
κατέχονται και από διεθνείς επενδυτές, 
κάποιο αμερικανικό συνταξιοδοτικό ταμείο 
για παράδειγμα. Οι διοικήσεις αυτών των 
εταιρειών, λοιπόν, δεν θα έβλαπτε καθόλου 
να λάβουν υπόψη τους ποιοι είναι οι λοιποί 
μέτοχοι -ιδιαίτερα φυσικά οι μακροπρόθε-
σμοι- και να καθιερώσουν μία σχέση κατα-
νόησης και συνεννόησης με αυτούς. Κάτι 
τέτοιο χρειάζεται να γίνει πριν καταστεί 
απαραίτητο και επείγον, πριν δηλαδή ανα-
κύψει κάποιο πρόβλημα τύπου επιθετικής 
εξαγοράς, όπου η συνεννόηση όλων των 
μετόχων έχει καθοριστική σημασία.
Η ιστορία μας διδάσκει ότι υπάρχουν 
πολλοί διαφορετικοί λόγοι που μπορεί να 
κάνουν μετόχους μειοψηφίας, που κατέ-
χουν σημαντικό ποσοστό της εταιρείας, να 
καταφύγουν σε μεθόδους «ακτιβισμού», 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιλογές 
του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας 
με τις οποίες δεν συμφωνούν. Βλέπετε, και 
οι μειοψηφούντες μέτοχοι έχουν τοποθε-
τήσει τα κεφάλαιά τους στην εταιρεία και 
έχουν προσδοκίες από αυτήν. Οπότε και 
επιθυμούν η εταιρεία να διοικείται με τρόπο 
αποτελεσματικό, αλλά και διαφανή.

Χ_Υπάρχει σύγκρουση στόχων μεταξύ βα-
σικών και «εξωτερικών» μετόχων, καθώς 
οι πρώτοι έχουν κατά νου κυρίως τη μα-
κροπρόθεσμη πορεία της εταιρείας, ενώ οι 
δεύτεροι το βραχυπρόθεσμο κέρδος;
J.W._Όλοι οι μέτοχοι θέλουν η εταιρεία 
τους να πηγαίνει όσο καλύτερα γίνεται. Οι 
κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως μέσον επίλυσης 
διαφορών ή ως προστασία των μικρομε-
τόχων. Είναι καλύτερα να εκφραζόμαστε 
θετικά γι’ αυτούς, θεωρώντας τους εργαλείο 
καλύτερης και αποτελεσματικότερης συνεν-
νόησης μεταξύ όλων όσοι έχουν συμφέρον 
από την καλή πορεία της εταιρείας. Πράγ-
ματι, πολλοί από τους κανόνες εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι διατυπωμένοι σαν να 
αφορούν σε προστασία των μετόχων μειο-
ψηφίας. Σε τελική ανάλυση, όμως, και σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα καθορίζουν τον 
τρόπο με τον οποίο μία εταιρεία πορεύεται 
επιτυχώς, αποτελεσματικά και με ασφάλεια. 
Επειδή, ξέρετε, το να μην υπάρχει αγαστή 
συνεννόηση και συνεργασία στο εσωτερικό 
μιας εταιρείας δεν χρειάζεται να επιχειρη-
ματολογήσουμε πολύ για να δείξουμε ότι 
εγκυμονεί κινδύνους για την εταιρεία.

Χ_Πώς αλλιώς λειτουργεί η εταιρική 
διακυβέρνηση, εκτός του να είναι «μηχα-
νισμός διαιτησίας» μεταξύ βασικών μετό-
χων και μικρομετόχων;
J.W._Δεν είναι μόνο τα ζητήματα πιθανής 
διαφωνίας τα οποία ρυθμίζει η εταιρική 
διακυβέρνηση. Είναι και πολλά άλλα, είτε 
ρουτίνας είτε απρόοπτα, πλην όμως πολύ 
σημαντικά. Φαντασθείτε μία επιχείρηση 
που ξεκίνησε από ένα δραστήριο άτομο και 
σήμερα είναι μία μεγάλη, πολύ κερδοφόρος 
εταιρεία, που διοικείται με μεγάλη επιτυχία 
από τον ιδρυτή της, με τον οποίο η εικόνα 
της είναι στενά συνδεδεμένη. Και φαντα-
σθείτε ότι ο πετυχημένος αυτός ηγέτης της 
εταιρείας αποβιώνει αιφνιδίως. Το ούτως 
ή άλλως δυσάρεστο αυτό γεγονός δεν είναι 
ανάγκη να καταστεί και καταστροφικό για 
δεκάδες ή εκατοντάδες μετόχους, για πε-
λάτες και προμηθευτές της εταιρείας, για 
την εταιρεία την ίδια, την ιστορία και τις 
προοπτικές της. Η εφαρμογή ενός καλά 
σχεδιασμένου προγράμματος εταιρικής δι-
ακυβέρνησης δίνει λύση σε τέτοια προβλή-
ματα. Ακόμη και με ένα χαρισματικό ηγέτη 
στην κεφαλή της, μία εταιρεία οφείλει να 
έχει ένα ικανό και δραστήριο διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο να έχει -σε ανύποπτο 
χρόνο- επεξεργασθεί μία διαδικασία διαδο-
χής, για την περίπτωση που απροόπτως ή 
μη θα προκύψει ανάγκη.

Χ_Πέραν των εσωτερικών σχέσεων, πώς 
η εταιρική διακυβέρνηση σχετίζεται με τη 
γενικότερη θέση της εταιρείας στον κοι-
νωνικό περίγυρό της;
J.W._Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά και 

σε ζητήματα αειφορίας, βιωσιμότητας και 
αρμονικής συνύπαρξης με το φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον. Οι εταιρείες είναι 
νομικές οντότητες, στις οποίες η Πολιτεία 
-δηλαδή η κοινωνία- έχει παραχωρήσει συ-
γκεκριμένα προνόμια, όπως η περιορισμένη 
ευθύνη των μετόχων κ.ά. Έχουν και αυτές, 
ως εκ τούτου, υποχρεώσεις έναντι της κοι-
νωνίας, είτε νομικές είτε ηθικές. Και με τις 
ηθικές, όμως, να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ 
όψιν από το κοινωνικό σύνολο.
Γι’ αυτό και βλέπουμε ότι όλο και περισ-
σότερες εταιρείες λαμβάνουν υπόψη τους 
τόσο την ανάγκη προστασίας του περιβάλ-
λοντος όσο και γενικότερες κοινωνικές 
ανησυχίες της κοινότητας μέσα στην οποία 
αναπτύσσουν δραστηριότητα. Η εταιρική 
διακυβέρνηση υπεισέρχεται και σε αυτά 
τα ζητήματα, ζητώντας από το διοικητικό 
συμβούλιο της εταιρείας να χαράξει συγκε-
κριμένη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης. Κοιτάξτε: μια εταιρεία που ρυπαί-
νει συστηματικά το περιβάλλον δεν μπορεί 
μακροπρόθεσμα να είναι κερδοφόρος. Θα 
έχει να αντιμετωπίσει πλήθος προβλημά-
των, όπως πρόστιμα από την Πολιτεία, 
απώλεια πελατείας λόγω δυσαρέσκειας των 
καταναλωτών, ενέργειες ακτιβιστών που 
παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της 
κ.λπ. Έχει κάθε συμφέρον, λοιπόν, να είναι 
κοινωνικά σωστή και να αποφεύγει τέτοια 
προβλήματα.

Χ_Βλέπετε, δηλαδή, την Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη ως προϋπόθεση για την 
επίτευξη θετικού οικονομικού αποτελέ-
σματος και όχι ως έχουσα ηθικά κίνητρα.
J.W._Τα πάντα στο επιχειρείν οφείλουν 
να εκφράζονται με οικονομικούς όρους. Η 
ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
εκφράσθηκε αρχικά με όρους ηθικούς, 
λέγοντας τι είναι «σωστό» και τι «λάθος». 
Όμως, η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να 
είναι αποτελεσματική στις business. Οι 
επιχειρούντες, εξ ορισμού, σκοπό έχουν να 
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Αυτό που 
λέμε εμείς, όμως, είναι ότι η μεγιστοποίηση 
των κερδών μπορεί να συμβαδίσει με την 
κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Χ

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΕΣ, ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΝ
ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΟΜΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΜΕΓΙΣ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΔΙΣΕΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.

☛
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ριν από μερικά χρόνια όταν οι 
τράπεζες άρχισαν να τοπο-
θετούν τα πρώτα ATM στα 
καταστήματα τους, όλοι πήραμε μία 
βαθιά ανάσα καθώς δεν χρειαζόταν πλέον 
να στεκόμαστε για ώρες στις ουρές των 
γκισέ για να κάνουμε τις καθημερινές 
συναλλαγές μας. Τότε δεν μπορούσαμε 

να φανταστούμε ότι σχετικά σύντομα πολλές, αν όχι όλες, από τις 
συναλλαγές αυτές θα μπορούμε να τις πραγματοποιήσουμε από τον 
καναπέ ή το γραφείο του σπιτιού μας με μόνα εφόδια τον ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή και μία σύνδεση γρήγορου ίντερνετ. Η ανάγκη 
για περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ο οποίος συρρικνώνεται διαρ-
κώς, γίνεται όλο και πιο έντονη στη σύγχρονη καθημερινότητα. Τα 
αυξημένα ωράρια εργασίας το εντεινόμενο κυκλοφοριακό πρόβλη-
μα, σε συνδυασμό με τις περισσότερες επιλογές στη διασκέδαση 
και ψυχαγωγία μετατρέπουν το e-banking από μία εναλλακτική 
επιλογή σε πραγματική ανάγκη. Από την οθόνη του υπολογιστή 
μπορεί κανείς σήμερα να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις 
κινήσεις του λογαριασμού του, να δει το υπόλοιπο της πιστωτικής 
του κάρτας, να μεταφέρει χρήματα από αυτήν στο λογαριασμό του, 
να πληρώσει την ΔΕΗ, το τηλέφωνο και το ίντερνετ, τη δόση του 
δανείου και το ενοίκιο, να στείλει έμβασμα, να μεταφέρει χρήματα 
από τον προσωπικό του λογαριασμό σε κάποιον άλλο παραλήπτη 
και γενικά να κάνει ότι θα έκανε μπροστά στο γκισέ της τράπεζας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ E-BANKING
Όλα αυτά γίνονται μέσω των προγραμμάτων e-banking που υπο-
στηρίζουν σήμερα όλες σχεδόν οι τράπεζες. Αυτό που συνήθως 
πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος είναι να περάσει από το υποκατά-
στημα της τράπεζας και να κάνει την σχετική αίτηση. Στη συνέχεια 
θα λάβει τους ανάλογους κωδικούς πρόσβασης με τους οποίους θα 
αποκτήσει το προσωπικό του γκισέ στην οθόνη του υπολογιστή. 

Το θέμα της ασφάλειας είναι φυσικά το πιο σημαντικό σε 
τέτοιου είδους ιντερνετικές συναλλαγές. Οι κωδικοί που 
προμηθεύουν οι τράπεζες στους χρήστες είναι ανάλογοι 

με αυτούς των ΑΤΜ. Πληκτρολογώντας τους μπορείτε  αυτόματα 
να μπείτε στο σύστημα της τράπεζας. Αν πληκτρολογήσετε τρεις 
φορές λάθος κωδικό τότε το σύστημα σας «πετάει» αυτόματα έξω 
και πρέπει να επικοινωνήσετε μετά με την τράπεζα τηλεφωνικά ή 
με κάποιον άλλο τρόπο για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε ξανά 
την υπηρεσία. Επίσης, το σύστημα αποσυνδέεται μόνο του μετά 
από μερικά λεπτά αν δεν γίνει κάποια κίνηση από της πλευρά του 
χρήστη. Δηλαδή και στην περίπτωση που φύγετε από το σπίτι 
ξεχνώντας τον υπολογιστή ανοιχτό τότε η υπηρεσία «ακυρώνεται» 
από μόνη της. Συνήθως οι τράπεζες ζητούν ακόμα έναν κωδικό 
ασφαλείας όταν πρόκειται για εγχρήματες συναλλαγές. Οι κωδικοί 
«κλειδώνουν» στον συγκεκριμένο υπολογιστή από τον οποίο θα 
μπορείτε να κάνετε τις συναλλαγές σας. Αν βρίσκεστε σε κάποιον 
άλλο υπολογιστή πολλές τράπεζες σας στέλνουν νέους πρόσθετους 
κωδικούς με sms εφ’ όσον το ζητήσετε. Επίσης, υπάρχει η δυνατό-
τητα ακύρωσης των κωδικών όταν υπάρξει κάποιος κίνδυνος όπως 
για παράδειγμα αν χαλάσει ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή ή 
υπάρξει κάποια αναβάθμιση του. Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα 
του e-banking είναι φυσικά η δυνατότητα πραγματοποίησης συ-
ναλλαγών σε 24ωρη βάση επτά μέρες την εβδομάδα. Βέβαια δεν εί-
ναι σπάνιο το φαινόμενο κάποιες ώρες της ημέρας που το σύστημα 
είναι υπερφορτωμένο να μπλοκάρει και να μην μπορούν να γίνουν 
συναλλαγές. Όμως αυτό το ενδεχόμενο γίνεται όλο και πιο σπάνιο 
όσο αναβαθμίζονται τεχνολογικά οι συγκεκριμένες υπηρεσίες από 
τα τραπεζικά ιδρύματα. Σε ό,τι αφορά τις διαδικτυακές σελίδες των 
τραπεζών που αφορούν στο e-banking είναι στην πλειονότητα τους 
εύχρηστες πλήρεις και λειτουργικές. Πολλές από αυτές διαθέτουν 
σειρά από ευρετήρια με λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες άλ-
λων τραπεζών,  και μενού γρήγορης πρόσβασης με τις πιο συνηθι-
σμένες επιλογές για να μην «χάνεστε» στα διάφορα μενού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΓΚΙΣΕ
ΣΤΟ... ΣΑΛΟΝΙ ΣΑΣ

Οι πελάτες των τραπεζών μπορούν πλέον να πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών 
τους από τον καναπέ του σπιτιού τους, αρκεί να διαθέτουν γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο.

   ∼
από τον
Γιώργο

Καλούμενο

✒

Π
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ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ DIRECT BANKING
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΠΕΛΑΤΗ

Ο
ι αλλαγές στον τρόπο ζωής (περιορισμένος διαθέσι-
μος χρόνος, εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες όπως 
το Internet) καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικότερη 
την εξ’ αποστάσεως επικοινωνία  του πελάτη με την 

τράπεζά του. Ανταποκρινόμενες σ’ αυτές τις αλλαγές, οι ελληνι-
κές τράπεζες ανέπτυξαν υπηρεσίες Web Banking που χαρακτη-
ρίζονται από την ευχρηστία, το εύρος της λειτουργικότητας και 
την ασφάλεια των συναλλαγών, με αποτέλεσμα το Web Banking 
να θεωρείται το ασφαλέστερο και βολικότερο μέσο εκτέλεσης 
τραπεζικών συναλλαγών. Οι πελάτες ανταποκρίνονται θετικά 
και πλέον οι χρήστες του Web Banking δεν περιορίζονται στους 
«λάτρεις» της τεχνολογίας, αλλά καλύπτουν όλο το φάσμα της 
τραπεζικής πελατείας.
Η ευρεία χρήση του Web Banking αλλάζει τη σχέση τράπεζας – 
πελάτη επιτυγχάνοντας:
∼  Αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης
∼  Άμεση και εύκολη πρόσβαση στην τράπεζα με συνέπεια την 
αυξημένη ευελιξία για τον πελάτη
∼  Σημαντική μείωση του κόστους συναλλαγών
∼  Αποσυμφόρηση του τραπεζικού καταστήματος το οποίο πλέον 
λειτουργεί περισσότερο συμβουλευτικά προς τις ξεχωριστές 
ανάγκες του εκάστοτε πελάτη
Στο Web Banking όλα εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς. Έτσι 
πολύ σύντομα αναμένουμε :
∼  Επέκταση του Web Banking πέρα από την απλή διεκπεραίωση 
συναλλαγών στην πλήρη κάλυψη των οικονομικών αναγκών του 
πελάτη και μετατροπή του από κανάλι εξυπηρέτησης σε κανάλι 
πωλήσεων
∼  Παροχή προϊόντων ειδικά σχεδιασμένων για το Web Banking
∼  Ανάπτυξη της δυνατότητας πρόσβασης στην Τράπεζα ακόμα 
και όταν ο πελάτης βρίσκεται εν κινήσει (π.χ. Mobile Banking)
Αναγνωρίζοντας τη σημασία όλων αυτών των εξελίξεων, στην 
Τράπεζα Κύπρου έχουμε αναπτύξει την υπηρεσία Internet 
Banking που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
∼  Έμφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών, κυρίως με τη χρήση 
One-Time-Passwords (μέσω των συσκευών STICK) για τη διαβί-
βαση χρηματικών συναλλαγών
∼  Παροχή λειτουργικότητας που καλύπτει τις ανάγκες των 
πελατών
∼  Ευκολία χρήσης και απλές διαδικασίες. Για παράδειγμα, η από-
κτηση πρόσβασης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα της 
Τράπεζας και ολοκληρώνεται στον ελάχιστο χρόνο των 5’-10’
∼  Πρόσβαση με τους ίδιους κωδικούς και στην υπηρεσία Phone 
Banking, ώστε ο πελάτης να μπορεί να εξυπηρετηθεί ακόμα και 
όταν δεν έχει πρόσβαση στο Internet
Τέλος, στην Τράπεζα Κύπρου εξετάζουμε τις νέες δυνατότητες και 
ήδη προχωρούμε στην αναβάθμιση της υπηρεσίας Internet Banking.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∼  ALPHA BANK ∼
Μέσω του Alpha Web Banking μπορείτε να :
Α) Μεταφέρετε χρήματα σε λογαριασμούς Alpha Bank και σε 
λογαριασμούς άλλων τραπεζών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Β) Πληρώνετε τις οφειλές σας: στην Alpha Bank ή σε εταιρίες 
του Ομίλου (π.χ. Κάρτες – Alpha Επιλογή / Α700, Κάρτες τρίτων, 
Προσωπικά – Καταναλωτικά δάνεια)  και σε τρίτους όπως:
∼  Κάρτες άλλων τραπεζών,
∼  Oφειλές Δημοσίου και Ταμείων 
∼  Ασφαλιστικές Εταιρίες 
∼  Λοιπές Εταιρίες 
Γ) Κάνετε ερωτήσεις για την κατάσταση των συναλλαγών 
σας (μεταφορών ή πληρωμών), που έχετε καταχωρήσει μέσω 
των εναλλακτικών δικτύων Alpha Web Banking, Alphaphone 
Banking και Alpha Mobile Banking,  και να ακυρώνετε κάποιες 
από αυτές. Δίνεται δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων των συ-
ναλλαγών/πληρωμών σε αρχείο τύπου Excel.
Δ) Ενημερώνεστε, είτε μέσω e-mail είτε μέσω SMS μηνυμάτων 
στο κινητό σας τηλέφωνο, για τις εντολές μεταφοράς ή πληρω-
μής που έχετε καταχωρήσει μέσω των εναλλακτικών δικτύων 
(Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha Mobile 
Banking) και δεν εκτελέστηκαν.
Ε) Ενημερώνεστε για τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαρια-
σμών καταθέσεων, των καρτών και των δανείων σας που έχετε 
δηλώσει στο προφίλ σας (έχετε επίσης τη δυνατότητα εξαγωγής 
των κινήσεων καταθέσεων και δανείων σε αρχείο τύπου Excel).
Ζ) Ενημερώνεστε για την κατάσταση των επιταγών των βιβλιαρί-
ων σας και να υποβάλλετε αίτηση για έκδοση νέων βιβλιαρίων.
Ενημερώνεστε για τα υπόλοιπα και τα μερίδια των επενδυτικών 
σας λογαριασμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Η) Ενημερώνεστε για τη χρηματιστηριακή σας θέση στην Alpha 
Finance.
Θ) Να διαχειρίζεστε το προφίλ σας, δηλαδή να:
∼   Προσθέτετε ή να διαγράφετε καταθετικούς λογαριασμούς 

Alpha Bank και να μεταβάλλετε τα δικαιώματα χρήσεως των 
ήδη δηλωμένων.

∼   Προσθέτετε ή να διαγράφετε λογαριασμούς στεγαστικών ή 
χορηγητικών σας δανείων (με δικαίωμα χρήσεως μόνο «Ενη-
μέρωση») και δανείων Alpha Επιλογή και Alpha 700

∼  Προσθέτετε ή να διαγράφετε κάρτες εκδόσεως Alpha Bank.
∼  Προσθέτετε ή να διαγράφετε λογαριασμούς Ε.Υ.Δ.Α.Π.
∼   Προσθέτετε ή να διαγράφετε επενδυτικούς σας λογαριασμούς 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων και να προσθέσετε το χαρτοφυλάκιο 
μετοχών σας στην Alpha Finance.

∼   Δίνετε ονόματα (ταυτότητες) στους λογαριασμούς (π.χ. Λογα-
ριασμός μισθοδοσίας κ.λπ.), στις κάρτες (π.χ. κάρτα με άθλα), 
στους λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ (π.χ. ΕΥΔΑΠ σπιτιού) και στους 
επενδυτικούς λογαριασμούς αμοιβαίων κεφαλαίων που έχετε 
δηλώσει στο προφίλ σας.

∼   Μεταβάλλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (αριθμούς τηλεφώ-
νων και e-mail διεύθυνση).
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Ι) να διαχειρίζεστε τους κωδικούς σας στο Alpha Web Banking 
(δηλ. τον Κωδικό Συνδρoμητή και τον Μυστικό Κωδικό)
Κ) να διαχειρίζεστε τη χρήση των υπηρεσιών με Πρόσθετο 
Κωδικό Ασφαλείας (αίτηση, ενεργοποίηση υπηρεσιών, απενερ-
γοποίηση υπηρεσιών, προσωρινή απενεργοποίηση Συσκευής 
Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας, Συγχρονισμός Συσκευής).
Λ) Να μεταβάλλετε το ανώτατο όριο μεταφοράς σε μη προδηλω-
μένους λογαριασμούς.

∼  EUROBANK EFG ∼
Μέσω της υπηρεσίας e-Banking σας δίνεται η δυνατότητα να διεκπε-
ραιώνετε μεγάλο μέρος των τραπεζικών και χρηματιστηριακών σας 
συναλλαγών εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα:

∼  ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∼
∼   Συνολική Εικόνα Πελάτη (λογαριασμοί, κάρτες, δάνεια, μετο-

χές, Α/Κ)
∼   Πληροφορίες Λογαριασμών (δικαιούχοι, δεσμευμένο/λογι-

στικό υπόλοιπο, πιστωτικοί/χρεωστικοί τόκοι, κατάστημα 
διαχείρισης, κλπ.)

∼  Υπόλοιπα Λογαριασμών
∼  Κινήσεις Λογαριασμών (ιστορικότητα έως 3 μήνες)
∼  Υπόλοιπα Πιστωτικών Καρτών
∼   Κινήσεις Πιστωτικών Καρτών (5 τελευταίοι λογαριασμοί  και 

ο τρέχον)
∼   Πληροφορίες Δανείων (συνδεδεμένοι λογ/σμοί, όρια, δεσμεύ-

σεις, κτλ.)
∼  Υπόλοιπα Δανείων
∼  Κινήσεις Δανείων (ιστορικότητα έως 3 μήνες)
∼   Τηλεειδοποιήσεις μέσω sms & e-mail για ημερήσιες κινήσεις 

λογ/σμων και πιστωτικών καρτών   
∼   Πληροφορίες κατάθεσης πολλαπλών επιταγών Eurobank & 

άλλων τραπεζών
∼   Πληροφορίες/Κατάσταση μεμονωμένων επιταγών (και σε 

ενέχυρο)
∼  Ενημέρωση για εγγυητικές επιστολές
∼   Κινήσεις τερματικών POS εμπόρων που συνεργάζονται με τη 

Eurobank 
∼  Ιστορικότητα Συναλλαγών (μεταφορών, πληρωμών, εμβασμάτων)
∼   Πληροφορίες Συναλλαγής (ημ/νία, λογ. χρέωσης/πίστωσης, 

αιτιολογία, κτλ)
∼  Προθεσμιακές Καταθέσεις 

∼  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∼
∼   Θέση/Αποτίμηση Προσωπικού Χαρτοφυλακίου Μετοχών και 

Eurobank A/K
∼  Παρακολούθηση της συνεδρίασης του ΧΑΑ
∼   Οικονομικές Αναλύσεις, Online νέα της αγοράς, ημερήσιο 

σχόλιο  
∼   Παρουσίαση Online ενδοσυνεδριακών δεδομένων & Ticker XAA
∼  Κινήσεις Παραγώγων
∼  Εταιρικά Νέα & Εταιρικές Πράξεις
∼  Συγκριτικά διαγράμματα επενδυτικών προϊόντων
∼  Ισολογισμοί & Αριθμοδείκτες Εισηγμένων Εταιριών
∼  Δημόσιες Εγγραφές
∼   Ημερήσιο Κλείσιμο Μετοχών, Παραγώγων, Αμοιβαίων Κεφαλαίων
∼  Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου
∼  Δελτίο Τιμών Εμπορευμάτων
∼  Διεθνείς Δείκτες
∼  Κατάσταση Ημερήσιων Εντολών Μετοχών και Α/Κ

∼  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ∼
Μεταφορές (online, προγραμματισμένες & περιοδικές)
∼   Μεταφορά Χρημάτων μεταξύ Προσωπικών Λογαριασμών 

Eurobank
∼    Μεταφορά Χρημάτων σε Λογαριασμούς Τρίτων Eurobank
∼   Μεταφορά Χρημάτων σε Λογαριασμούς Εσωτερικού εκτός 

Eurobank
∼   Μεταφορά Χρημάτων σε Λογαριασμούς Εξωτερικού (λογαρια-

σμούς του ιδίου, φοιτητικό έμβασμα, συνδρομή εφημερίδων 
και περιοδικών)

∼  Ομαδική Μεταφορά 
∼   Διαχείριση εντολής προγραμματισμένης-περιοδικής μεταφοράς

∼  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ∼
(online & προγραμματισμένες)
∼  Πληρωμή Δόσης Δανείου
∼   Πληρωμή Πιστωτικής Κάρτας Eurobank (προσωπική και 

τρίτου προσώπου)
∼  Χρέωση Πιστωτικού Ορίου 
∼  Πληρωμή Πιστωτικής Κάρτας άλλης Τράπεζας
∼  Φόρτιση/Επαναφόρτιση Προπληρωμένης Κάρτας 
∼   Πληρωμές Δημοσίου (ΦΠΑ, ΙΚΑ, OAEE, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, 

Φόρου Εισοδήματος, Εθνικό Κτηματολόγιο 401, Εθνικό 
Κτηματολόγιο 402, ΔΕΥΑ Ρόδου, ΔΕΥΑ Αφάντου, ΔΕΥΑ Κα-
λύμνου, ΔΕΥΑ Κοζάνης, Ενιαίου Φόρου Ακινήτων Φυσικών 
Προσώπων, ΤΣΑΥ (Ταμείο Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομι-
κών), Είσπραξη Έκτακτης Οικονομικής Εισφοράς Φυσικών 
Προσώπων)

∼   Πληρωμές Τηλεφωνίας (Vodafone, WIND, Tellas, Columbia 
Telecom, Lannet, Forthnet, Vivodi, CYTA Hellas, ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ)

∼   Πληρωμές Ασφαλειών (Allianz ΑΕΑΖ, Allianz AEΓΑ, 
Interamerican Ζωής, Interamerican Οδική Βοήθεια, ΙΝG Γενι-
κών Ασφαλειών, ING Ζωής, ING Μεσιτική, Interasco, Alico, 
Generali Hellas, Generali Life, Μutual Μεσίτες Ασφαλίσεων, 
Eurolife ΑΕΓΑ, Eurolife AEAZ, MINETTA)

∼   Πληρωμές άλλων λογαριασμών (EFG Leasing, Filmnet/Nova, 
GMAC, Ford Credit, Serfin, Firen, BMW Austria Bank GMBH, 
Otenet, ΕΠΑ Φυσικό Αέριο, ΕΠΑ Μελέτες, ΕΠΑ Κατασκευές, 
ΕΠΑ Τροποποιήσεις, Volkswagen Bank, Ελληνογερμανική 
Αγωγή, Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων, 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Β.Ε.Ε., SFS HELLAS FINANCE 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ 
-ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ ΩΡΑ ΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ- 
ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΤΟΥ, ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΤΑΣ, ΝΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ, 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο,ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΓΚΙΣΕ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

☛
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CONSUMER A.E., ΙΑΤΑ BSP, IATA CASS, NET ONE A.E., Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών Ελλάδος, B FS, Fin & 
Rent, ACS Courier AEE, Goodyear Ελλάς, Action Aid, Συνδρο-
μή μελών/φίλων ΠΑΣΟΚ, Zeus Recovery Fund S.A., Εταιρία 
Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλονίκης, Εταιρία Παροχής Αερίου 
(ΕΠΑ) Θεσσαλίας, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)

∼  Διαχείριση εντολής προγραμματισμένης πληρωμής
∼  Ομαδικές Πληρωμές (ΦΠΑ, ΙΚΑ, OAEE) 

∼  ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ∼
∼  Λογαριασμών Δημοσίου (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, OAEE)
∼  Λογαριασμών Τηλεφωνίας 
∼  Λογαριασμών Ασφάλειας 
∼    Αλλων Λογαρισμών (Filmnet/Nova, ΔΕΥΑ Σερρών, ΔΕΥΑ 

Καστοριάς, ΔΕΥΑ Ξάνθης, ΔΕΥΑ Ρόδου, ΔΕΥΑ Αφάντου, ΔΕΥΑ 
Καλύμνου, ΔΕΥΑ Κοζάνης, ΕΠΑ Φ. Αέριο, Serfin, Firen, BMW 
Austria Bank GMBH, Volkswagen Bank, Hellas On Line, 
Eurolease, WWF ΕΛΛΑΣ, ΕΤΑΟ, ΟΠΑΠ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕ-
ΛΕΝ Α.Β.Ε.Ε., LeasePlan, ΙΑΤΑ BSP, IATA CASS, SFS HELLAS 
FINANCE CONSUMER A.E., Ταμείο Επαγγελματικής 
Ασφάλισης Γεωτεχνικών Ελλάδος, Ταμείο Αλληλοβοηθείας 
Εργαζομένων Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, B FS, ACS Courier 
AEE, Goodyear Ελλάς, Αction Aid, Γιατροί Χωρίς Σύνορα) 

∼  Απενεργοποίηση Πάγιων Εντολών

∼  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ∼
∼  Αγορά και Πώληση Μετοχών
∼  Ακύρωση εντολής Αγοράς, Πώλησης Μετοχών
∼   Intraday Εντολές Μετοχών
∼   Συμμετοχή σε Eurobank A/K με δυνατότητα Εξαγοράς, Μεταφοράς
∼  Ακύρωση Εντολών Eurobank Α/Κ
∼  Συμμετοχή σε Δημόσιες Εγγραφές
∼  Ακύρωση Αίτησης Συμμετοχής σε Δημόσιες Εγγραφές
∼   Δημιουργία, Διαχείριση & Αποτίμηση Εικ. Χαρτοφυλακίων 

Μετοχών & Α/Κ

∼  MARFIN EGNATIA BANK ∼
To e-banking της Marfin παρέχει πλήθος υπηρεσιών
Πιο ειδικά κάποιες από αυτές, που αφορούν σε καταθετικούς 
λογαριασμούς, κάρτες και δάνεια, είναι:
∼   Υπόλοιπα - Κινήσεις Λογαριασμών - Ιστορικότητα Υπολοίπου 

Λογαριασμού -Πληροφόρηση Δανείων και Προθεσμιακών 
Καταθέσεων  

∼  Statement Κάρτας - Κινήσεις Καρτών  
∼  Μεταφορές Κεφαλαίων      
∼  Μεταφορές σε λογαριασμό ιδίου ή τρίτου εντός MARFIN 

∼  EGNATIA BANK ∼
∼  Μεταφορές σε άλλες Τράπεζες εσωτερικού η εξωτερικού  
∼  Πληρωμές Δημοσίου      
∼  Εντολή Πληρωμής ΦΠΑ, ΙΚΑ  
∼  Εντολή Πληρωμής ή Πάγια Εντολή Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε., ΤΑ.Ε., Τ.Σ.Α.)
∼  Εντολή Πληρωμής Φόρου Εισοδήματος  
∼  Πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας  
∼  Πληρωμή Τελών Κτηματολογίου Α.Ε.  
∼  Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Φυσικών Προσώπων    
∼   Εντολή Πληρωμής Ταμείου Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομι-

κών - Τ.Σ.Α.Υ.   
∼  Εντολή Πληρωμής Έκτακτης Οικονομικής Εισφοράς Φ.Π.A
∼  Εντολές Πληρωμής ΔΕΚΟ – Τρίτων      

∼  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∼
Με το Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας έχετε τη δυνατό-
τητα να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας 24 ώρες το 24ωρο, 
εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, από οποιοδήποτε σημείο 
υπάρχει σύνδεση στο Internet: PC, laptop ή ακόμα και κινητό 
τηλέφωνο τεχνολογίας  i-mode  (για συνδρομητές Cosmote).
Επί πλέον, με την εγγραφή στο Internet Banking αποκτάτε 
αμέσως πρόσβαση και στην υπηρεσία του Phone Banking, για 
διενέργεια συναλλαγών μέσω τηλεφώνου, από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Με το Phone Banking εξυπηρετείστε από οποιοδή-
ποτε τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), με απλές φωνητικές εντολές 
ή με τη βοήθεια εκπροσώπου μας. Το Internet Banking παρέχει 
μεγάλο εύρος συναλλαγών που εξασφαλίζουν την παρακολούθη-
ση και διαχείριση των καταθετικών, δανειακών και επενδυτικών 
λογαριασμών σας  σε πραγματικό χρόνο, όπως:
∼  Πληροφόρηση λογαριασμών (υπόλοιπα & κινήσεις)
∼  Πληροφόρηση και πληρωμή πιστωτικών καρτών
∼   Μεταφορά ποσών σε λογαριασμούς ιδίου ή τρίτων στην Εθνι-

κή και σε άλλες τράπεζες, στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
∼   Πληρωμή λογαριασμών: ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή /σταθερή τηλεφω-

νία, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.ά.
∼   Χρηματιστηριακές συναλλαγές και ενημέρωση συναλλαγών 

Χ.Α.Α. (10λεπτη καθυστέρηση)
∼   Πάγιες εντολές
Επί πλέον το Internet Banking παρέχει λύσεις, ειδικά σχεδιασμέ-
νες για επιχειρήσεις.
Οι συναλλαγές που παρέχονται μέσω του Internet Banking 
συνεχώς εμπλουτίζονται. Στην Εθνική Τράπεζα φροντίζουμε κάθε 
συναλλαγή που προστίθεται στο Internet Banking να διατίθεται 
παράλληλα από όλα τα Εναλλακτικά Δίκτυα. Έτσι, είναι στη δική 
σας ευχέρεια να επιλέξετε το μέσον που σας εξυπηρετεί κάθε 
φορά: Τα ATMs, το Internet, το κινητό ή σταθερό σας τηλέφωνο, 
απολαμβάνοντας 24ωρη εξυπηρέτηση.
    .
∼  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (WINBANK) ∼
Η υπηρεσία winbank internet παρέχεται on-line, real-time, 24 
ώρες επτά μέρες την εβδομάδα, από οποιοδήποτε σημείο του 
κόσμου άμεσα και με πλήρη ασφάλεια.
Σύμφωνα με τις ανάγκες σας εμπλουτίζονται οι υπηρεσίες ώστε 
να κάνουν την δική σας επαφή με την Τράπεζα όπως ακριβώς την 
θέλετε. Για όλες τις υπηρεσίες είναι δυνατή η επιλογή γλώσσας: 
ελληνικά και αγγλικά.
Μέσω της Winbank, ,μπορείτε να κάνετε συναλλαγές όπως:
∼  Διαχείριση Λογαριασμών
∼  Διαχείριση Επιταγών
∼  Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών
∼  Προπληρωμένη Κάρτα - WEBUY
∼  Διαχείριση Δανείων
∼  Πληρωμές - Μεταφορές
∼  Τηλε-ειδοποιήσεις / alert
∼  Χρηματιστήριο
∼  Winbank for cards
∼  Ασφάλεια Χ
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Π
ερί τα 370 ανώτατα στελέχη των Οικονο-
μικών Διευθύνσεων παρακολούθησαν το 
2ο Συνέδριο της ICAP Group με θέμα την 
Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου. Στο 
συνέδριο παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων 

ειδική μελέτη της ICAP για την Εξέλιξη της Πιστοληπτι-
κής Ικανότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων κατά την 
περίοδο  Ιούλιος 2008 - Ιούλιος 2009, δηλαδή η σημερινή 
τους εικόνα σε σχέση με την περίοδο ακριβώς πριν από την 
έναρξη της κρίσης. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται 
στην Ελλάδα παρόμοια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει τόσο 
επίκαιρα στοιχεία ασυνέπειας των επιχειρήσεων.
Βάσει της μελέτης, το ποσοστό των εταιρειών των οποίων η πιστο-
ληπτική ικανότητα υποβαθμίστηκε ανέρχεται στο 15,90% σε σχέση 
με το ποσοστό των εταιρειών των οποίων η πιστοληπτική ικανό-
τητα αναβαθμίστηκε  που ανέρχεται στο 11,65%. Ήτοι για κάθε 
μια εταιρεία της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε 
(4.584 εταιρείες) αντιστοιχούν 1,36 εταιρείες των οποίων η πιστο-
ληπτική ικανότητα υποβαθμίστηκε (6.254 εταιρείες).
Τα ποσοστά των επιχειρήσεων που υποβαθμίστηκαν είναι υψηλό-
τερα από εκείνων που αναβαθμίστηκαν τόσο στο σύνολο, όσο και σε 
κάθε τομέα δραστηριότητας ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, η ίδια μελέτη 
κατέδειξε ότι το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων (4,63%) της 
περιόδου Ιούλιος 2008-Ιούλιος 2009 αυξήθηκε κατά 44,24%.
Την ίδια ακριβώς τάση ακολουθούν και τα Credit Ratings των 

Εταιρειών παγκοσμίως, βάσει της ομιλίας του κ. Richard 
Hunter, Διευθύνοντος Συμβούλου της Fitch Ratings. Ο 
κ. Hunter επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η αναστροφή 
αυτού του κλίματος κρύβει πολλούς κινδύνους και θα 
είναι μια μακρά διαδικασία που θα διαρκέσει μέχρι το 
2012.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο κ. Ιωάννης Γούσιος, 
Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστή-
ματος της Τράπεζας της Ελλάδος. Κεντρική ομιλία στο 

συνέδριο ήταν του Dr Stephen Schaefer, καθηγητή Finance ειδικού 
σε θέματα Credit Risk από το London Business School, η οποία 
επικεντρώθηκε στις αλλαγές που έχει επιφέρει η κρίση στην Δια-
χείριση Πιστωτικού Κινδύνου. Συγκεκριμένα, ο Dr Schaefer επε-
σήμανε ότι παρά το γεγονός ότι η κρίση κλόνισε την εμπιστοσύνη 
μας σε Credit Ratings ειδικών κατηγοριών π.χ. mortgage ratings, 
derivative ratings, κ.λπ., οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις για επι-
χειρήσεις εξακολουθούν να είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο 
εκτίμησης Πιστωτικού Κινδύνου όταν χρησιμοποιείται στη σωστή 
του διάσταση.
Στη συνέχεια, ο κ. Francois Meunier, αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος της COFACE Group έδωσε πρακτικές συμβουλές για 
την διαχείριση πιστωτικού κινδύνου σε διεθνές επίπεδο, ενώ ο 
κ. Ευάγγελος Καλαμάκης, Διευθυντής International Corporate 
Banking της Alpha Bank ανέλυσε τις προκλήσεις των εταιρειών 
στη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου εκτός Ελλάδος.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ CEOs
Καινοτομία φέτος στο συνέδριο της ICAP ήταν η συμμετοχή τριών 
διευθυνόντων συμβούλων μεγάλων εταιρειών, του κ. Αριστείδη 
Αραβανή από την Toyota Hellas, του κ. Παύλου Κατσιβέλη της 
Pepsico Ήβη, και του κ. Απόστολου Πεταλά του Fourlis Group, οι 
οποίοι σε πάνελ που συντόνισε ο CEO της ICAP κ. Νικήτας Κων-
σταντέλλος, επιβεβαίωσαν ότι το θέμα της Διαχείρισης Πιστωτι-
κού Κινδύνου έχει πλέον ανέβει ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων 
και των επί κεφαλής εταιρειών.
Τέλος, ένα panel με επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιρειών 
Factoring στην Ελλάδα ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για τις 
δυνατότητες αξιοποίησης του σύγχρονου αυτού μέσου Διαχείρισης 
Πιστωτικού Κινδύνου. Χ

από την
Γαλάτεια
Μπασέα

✒

ICAP GROUP: 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ CREDIT RISK MANAGEMENT

ΣΕ ΚΡΙΣΗ Η ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σημαντική αύξηση των ασυνεπών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των οποίων η πιστοληπτική 

ικανότητα  υποβαθμίστηκε κατέδειξε ειδική μελέτη της ICAP Group που παρουσιάστηκε στο 2ο 
Συνέδριο Credit Risk Management
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30ή χώρα στον κόσμο από πλευ-
ράς επενδυτικού ρίσκου είναι η 
Ελλάδα σύμφωνα με την κατάταξη 
του Euromoney. Σύμφωνα με τις 
τελευταίες μετρήσεις συγκεντρώνει 77,41 
βαθμούς με άριστα το 100 στο συνολικό 
σκορ, πέφτοντας όμως τέσσερις θέσεις (ήταν 
στην 26η) μέσα στο τελευταίο εξάμηνο. Παρ’ 

όλα αυτά βρίσκεται σε καλύτερη θέση από χώρες όπως η Πορτογα-
λία (31η), η Ταϊβάν (33η), το Ισραήλ (35η), η Ισλανδία (43η) και η 
Τουρκία (67η). Από τους επιμέρους δείκτες που διαμορφώνουν το 
συνολικό αποτέλεσμα η Ελλάδα βαθμολογείται με 19,45 (άριστα 
25) στο πολιτικό ρίσκο, 11,86 (άριστα 25) στις οικονομικές επι-
δόσεις, 8,33 (άριστα 10) για τα επίπεδα των επιτοκίων, 5 (άριστα 
5) στην πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση, 4,81 (άριστα 
5) στην πρόσβαση σε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, 5 (άριστα 
5) στην πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και 4,41 (άριστα 5), στο 
forfaiting (χρηματοδότηση έναντι παραχώρησης εξαγωγικής απαί-
τησης).
Γενικά υπήρξαν πολλές ανακατατάξεις στην παγκόσμια κατάταξη 
για το επενδυτικό ρίσκο. Αυτό συμβαίνει επειδή η αλληλεξάρ-
τηση των οικονομιών σε παγκόσμια κλίμακα αυξάνεται, οπότε το 
γεγονός αυτό ενισχύει την διάχυση του ρίσκου από τη μία χώρα 
στην άλλη. Το μέγεθος και η ταχύτητα της διεθνούς χρηματοοικο-

νομικής ενοποίησης και της παγκόσμιας κινητικότητας 
κεφαλαίων δημιουργούν μεγαλύτερα οικονομικά και 
πολιτικά ρίσκα στις χώρες που συμμετέχουν σε αυτές 
τις διαδικασίες. Ειδικά τους τελευταίους 18 μήνες δεν 

υπήρξε καμία χώρα στον κόσμο που να μην επηρεάστηκε από τη 
χρηματοοικονομική, μακροοικονομική ή γεωπολιτική κρίση μίας 
άλλης περιοχής.
Από την προηγούμενη καταμέτρηση ρίσκου, που έγινε τον περα-
σμένο Μάρτιο, πολλές χώρες ανέβηκαν ή υποχώρησαν στην κατά-
ταξη σε βαθμό μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά. Η επιτάχυνση των 
εξελίξεων είναι πραγματικά εκπληκτική. Στο παρελθόν μία χώρα 
για να αλλάξει δέκα θέσεις χρειαζόταν δέκα χρόνια. Τώρα μέσα σε 
ένα εξάμηνο μία χώρα μπορεί να μετακινηθεί κατά 30 θέσεις.
Ο Γκάμπριελ Στάιν διευθυντής και επικεφαλής οικονομολόγος 
της Global Street Research αναφέρει σχετικά: «Ο ρυθμός αλλαγών 
σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση. Όσο οι χώρες ενσωματώ-
νονται σε αυτήν όλο και περισσότερο, οι διαφορές μεταξύ τους 
αμβλύνονται. Ακόμα και ελάχιστες οικονομικές και πολιτικές δι-
αφορές μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικές ανακατατάξεις». Με 
την ενισχυμένη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές, 
σήμερα, οι αναλύσεις ρίσκου μεταξύ χωρών κερδίζουν έδαφος στη 
συνείδηση των διεθνών επενδυτών καθώς αυτοί αναζητούν επεν-
δυτικές ευκαιρίες που είναι ταυτόχρονα ασφαλείς και κερδοφόρες 
σε όλο τον κόσμο.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 30ή ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
ΡΙΣΚΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Τους τελευταίους 18 μήνες δεν υπήρξε καμία χώρα
στον κόσμο που να μην επηρεάστηκε από τη χρηματοοικονομική,

μακροοικονομική ή γεωπολιτική κρίση μίας άλλης περιοχής.

H από την
Jacqueline

Cutler

✒
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ΕΚΤΟΣ ΔΕΚΑΔΑΣ ΟΙ ΗΠΑ
Οι χώρες που έχουν σημαντική βιομηχανική παραγωγή, παρά το 
γεγονός ότι είναι πολιτικά σταθερές, μετακινήθηκαν στην κατά-
ταξη εξ αιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά 
και της απότομης ανόδου των δημοσίων χρεών τους. Για τους 
λόγους αυτούς δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός της πτώσης των 
Ηνωμένων Πολιτειών κατά έξι θέσεις, η οποία την «πέταξε» έξω 
από τη δεκάδα των επενδυτικά ασφαλέστερων χωρών παγκο-
σμίως.
Το ίδιο συνέβη στη βασικότερη οικονομία της νοτιοανατολικής 
Ασίας, αυτήν της Σιγκαπούρης, που υποχώρησε κατά οκτώ θέσεις, 
ενώ η Ισλανδία υποχώρησε στην 43η θέση από την 39η.
Οι θεωρούμενες οικονομικά «επικίνδυνες» χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης και των Βαλκανίων έπεσαν στην κατάταξη, όπως ήταν 
αναμενόμενο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την πΓΔ Μακεδο-
νίας (πτώση 26 θέσεων), την Εσθονία (-15), Βοσνία Ερζεγοβίνη 
(-13), Ουγγαρία (-10), Ουκρανία (-6) και Ρωσία (-7). Στη Μέση 
Ανατολή το Ιράν υποχώρησε σημαντικά (-11), καθώς συνεχίζει 
να ταλαιπωρείται από πολιτική αστάθεια λόγω και των αμφισβη-
τούμενης διαφάνειας προεδρικών εκλογών του Ιουνίου. Το ίδιο 
συνέβη και με τις πολιτικά ασταθείς χώρες της Αφρικής, όπως η 
Σιέρα Λεόνε (-22) και το Κονγκό (-10), οι οποίες έκαναν μεγάλα 
βήματα προς τα πίσω ως προς την αξιοπιστία τους.
Σε ό,τι αφορά τους επενδυτικούς παραδείσους, οι συνήθεις προ-
ορισμοί εξακολουθούν να είναι το Λουξεμβούργο, η Ελβετία και 
οι σκανδιναβικές χώρες. Αξιοσημείωτη επίδοση είχε το Κατάρ, το 
οποίο -με άνοδο 19 θέσεων- ξεπέρασε τις ΗΠΑ και τις περισσότερες 
χώρες της δυτικής Ευρώπης. Επίσης, η Λιβύη αναρριχήθηκε κατά 
30 ολόκληρες θέσεις, εισερχόμενη μάλιστα για πρώτη φορά στη 
λίστα το Μάρτιο, ενώ και ο Λίβανος κέρδισε 22 θέσεις χάρη στην 
πολιτική σταθερότητα που απέκτησε μετά τις εκλογές του Ιουνίου.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
Η Σουηδία ανέβηκες τρεις θέσεις και είναι πλέον στην πεντάδα, 
ενώ η Αυστραλία πέντε και μπήκε στη δεκάδα. Και οι δύο αυτές 
χώρες εξακολουθούν να έχουν υγιείς δημόσιους τομείς και ισορ-
ροπημένες οικονομίες παρά την κρίση. Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, 
είναι η πρώτη φορά που μένουν εκτός πρώτης δεκάδας. Το αβέ-
βαιο περιβάλλον, σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, και τα θέ-
ματα που έχουν ανακύψει σε σχέση με τον προϋπολογισμό και την 
ανεργία συνέβαλαν στην αύξηση του ρίσκου το τελευταίο έτος. 
Παρ’ όλα αυτά οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι η πτώση 
αυτή είναι παροδική και ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες για οι-
κονομική ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας.
Για την Σιγκαπούρη το γεγονός ότι αποτελεί το χρηματοοικονο-
μικό κέντρο της νοτιοανατολικής Ασίας συνέτεινε στο να πληγεί 
σοβαρά από τη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς η χώρα φιλοξενεί 
πολλές πολυεθνικές εταιρίες και είναι εξαρτώμενη από τις διε-
θνείς κεφαλαιακές ροές.
Η ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια έχουν πληγεί ιδιαίτερα από 
την κρίση, κυρίως λόγω της ασταθούς πολιτικής, οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής τους κατάστασης. Σε περιόδους επιβράδυνσης 
το ρίσκο μεγαλώνει σε περιοχές που θεωρούνται παραδοσιακά πιο 
αδύναμες οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλές χώρες στην 
ανατολική Ευρώπη να υποχωρήσουν πολλές θέσεις στον πίνακα.
Από την άλλη, χώρες της Μέσης Ανατολής και του Περσικού 
Κόλπου, όπως το Κατάρ, που είναι πλούσιες και θεωρούνται πο-
λιτικά σταθερές, έχουν έντονα ανοδική πορεία. Το Κατάρ ανέβηκε 
19 θέσεις, καθώς έχει πλεόνασμα φυσικού αερίου, ανθεκτικό και 
πλήρως ελεγχόμενο χρηματοοικονομικό κλάδο, και χαμηλά ελ-
λείμματα, στοιχεία που του δίνουν τη δυνατότητα να ξεπεράσει τα 
εμπόδια της κρίσης με μεγαλύτερη ευκολία από κάθε άλλη χώρα 
της Μέσης Ανατολής. Χ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΡΙΣΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΙΣΚΟ

ΣΕΠ. 09 ΜΑΡ. 09 ΧΩΡΑ (100) (25) (25)

1 1 Νορβηγία 98,14 23,92 25,00

2 2 Λουξεμβούργο 96,33 23,29 23,82
3 3 Ελβετία 94,32 23,97 20,54
4 4 Δανία 90,74 23,50 18,90
5 8 Σουηδία 90,33 23,99 17,12
6 5 Φιλανδία 89,08 23,83 16,03
7 9 Αυστρία 88,53 22,68 16,63
8 7 Ολλανδία 87,99 23,06 15,71
9 14 Αυστραλία 87,97 23,12 15,49
10 29 Κατάρ 87,67 19,62 22,27
11 10 Καναδάς 87,43 23,55 15,37
12 6 ΗΠΑ 87,06 23,01 15,53
13 16 Γαλλία 86,01 22,91 13,89
14 13 Γερμανία 85,71 23,54 12,95
15 15 Ηνωμένο Βασίλειο 85,67 22,68 13,76
16 18 Βέλγιο 84,82 21,71 14,51
17 12 Ιρλανδία 83,39 20,11 14,89
18 17 Ιαπωνία 82,76 22,72 12,06
19 11 Σιγκαπούρη 82,63 22,09 11,61
20 21 Κουβέιτ 82,27 19,30 17,85
21 19 Νέα Ζηλανδία 82,11 23,12 10,19
22 20 Χονγκ Κονγκ 81,76 20,63 13,54
23 22 Ισπανία 81,74 21,11 11,19
24 28 Ην. Αραβικά Εμιράτα 79,38 19,48 13,52
25 25 Βερμούδες 78,86 21,84 11,40
26 23 Ιταλία 78,29 19,55 11,40
27 27 Κύπρος 77,91 20,69 11,74
28 31 Μάλτα 77,81 21,00 10,65
29 24 Σλοβενία 77,69 20,81 10,36
30 26 Ελλάδα 77,41 19,45 11,86
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Ο «ΓΚΟΥΡΟΥ» ΤΟΥ MANAGEMENT
DONALD SULL ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ KPMG

ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Στην Ελλάδα θα βρεθεί για πρώτη φορά ο γνωστός καθηγητής Management του London Business School, 
Donald Sull, ως κεντρικός ομιλητής της Ημερίδας που διοργανώνει η KPMG στις 25 Νοεμβρίου. Ο συγγρα-

φέας του best seller “Why Good Companies Go Bad”, που έχει χαρακτηριστεί ως ένας από «τους 10 νέους 
γκουρού του Management που πρέπει κανείς να γνωρίζει», μιλάει για το πώς οι επιχειρήσεις εγκλωβίζονται 

σε αυτό που ονομάζει «ενεργή αδράνεια» και αδυνατούν να έχουν επιτυχημένα αποτελέσματα.

Η 
σημερινή κρίση έχει αναμφίβολα δημι-
ουργήσει έντονο προβληματισμό στην 
αγορά και έχει αποτελέσει σημαντικό 
παράγοντα για ένα μεγάλο αριθμό 
εταιρικών αποτυχιών, είτε αυτές λέγονται μειω-

μένα κέρδη και τζίροι είτε περικοπές προσωπικού. Αποτυχίες, 
ωστόσο, υπήρχαν και πριν από την κρίση. Αυτό δείχνει ότι οι 
επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κάνουν λάθη ακόμη και όταν η 
αγορά δεν έχει γενικά πρόβλημα.  Σύμφωνα με την έρευνά μου, 
οι εταιρείες αποτυγχάνουν εξ αιτίας του φαινομένου που ονο-
μάζω «ενεργή αδράνεια». Πρόκειται για τη «συνήθεια» των 
επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται, ακόμα και στις πιο σημαντι-
κές μεταβολές της αγοράς, εφαρμόζοντας τακτικές που κατά το 
παρελθόν είχαν αποδειχθεί επιτυχημένες. Έτσι, ενώ ο κόσμος 
αλλάζει, οι οργανισμοί που είναι παγιδευμένοι σε αυτή την 
κατάσταση  κάνουν μια από τα ίδια, ίσως λίγο πιο γρήγορα και 
ελάχιστα διαφοροποιημένα, αλλά βασικά εφαρμόζουν την ίδια 
παλιά στρατηγική. Συνήθως οι επιχειρήσεις κινούνται σε πέντε 
άξονες όταν κάνουν τα πλάνα τους για την επιτυχία. Δίνουν έμ-
φαση στα στρατηγικά πλαίσια, στις διαδικασίες, στους πόρους, 
στις σχέσεις και στις αξίες. Αναμφίβολα οι άξονες αυτοί είναι 
σημαντικοί παράμετροι στη χάραξη στρατηγικής, ωστόσο συχνά 
τείνουν να αντιμετωπίζονται «άκαμπτα» με αποτέλεσμα οι πρα-
κτικές στο δρόμο για την επιτυχία να μην χαρακτηρίζονται από 
ευελιξία και αυτό σίγουρα αποτελεί πρόβλημα όταν το περιβάλ-
λον γύρω μας αλλάζει συνεχώς. Αξίζει όμως να δει κανείς πώς 
κάθε μια από τις παραπάνω παραμέτρους μπορεί να λειτουργή-
σει αρνητικά όταν η επιχείρηση είναι «εγκλωβισμένη» μέσα σε 
καθεστώς «ενεργής αδράνειας».

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ
Το να υπάρχει ένα στρατηγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να δρουν 
τα στελέχη της επιχείρησης θεωρείται πάντα θετικό, καθώς 
τους επιτρέπει να εστιάζουν σε πράγματα που έχει προαποφα-
σιστεί ότι είναι σημαντικά και τους δίνει τη δυνατότητα να 
αξιολογούν την κάθε πληροφορία που έχουν κάτω από ένα 

συγκεκριμένο πρίσμα σκέψης. Το να εστιάζει όμως 
κανείς παρατεταμένα στο ίδιο πράγμα ενέχει σοβαρούς 
κινδύνους. Μπορεί να περιορίσει τη διορατικότητα 
και το ένστικτο των εργαζομένων, καθιστώντας τους 

«τυφλούς» απέναντι σε νέες ευκαιρίες ή απειλές. Είναι ενδιαφέ-
ρουσα η περίπτωση της NatWest Bank (National Westminster 
μέχρι το 1995). Με την ίδρυσή της, τα στελέχη της National 
Westminster δεσμεύτηκαν σε ένα ξεκάθαρο στρατηγικό πλαί-
σιο– το retail banking ήταν αδρανές και το Ηνωμένο Βασίλειο 
υπέφερε από αμετάκλητη ύφεση. Η Τράπεζα διαφοροποιήθηκε 
σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Άπω Ανατολή και Σοβιετική Ένωση και δι-
εύρυνε τις οικονομικές της υπηρεσίες. Όταν η μεγάλη απελευ-
θέρωση των αγορών εκτόξευσε τον ανταγωνισμό, ανταγωνιστές 
όπως οι Lloyds TSB επικεντρώθηκαν ξανά στις εγχώριες υποθέσεις 
λιανικής τραπεζικής. Από την άλλη πλευρά η NatWest ανταπο-
κρίθηκε επιταχύνοντας τη γεωγραφική και προϊοντική διαφορο-
ποίηση. Καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990 η NatWest κατηγορήθηκε 
ότι περίμενε πάρα πολύ μέχρι να απαλλαγεί από ζημιογόνες δρα-
στηριότητες και έτσι το 2000 η RBS εξαγόρασε την NatWest.

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΡΟΥΤΙΝΑ
Οι εδραιωμένες διαδικασίες συντελούν στην αποτελεσματικό-
τητα και διευκολύνουν τον συντονισμό κατά μήκος των μονά-
δων μιας επιχείρησης. Με την πάροδο του χρόνου, οι ρουτίνες 
γίνονται ανθεκτικότερες στην αλλαγή. Με την επανάληψη οι δι-
αδικασίες γίνονται δεύτερη φύση, οι εργαζόμενοι πλέον δεν τις 
θεωρούν μέσο για την επίτευξη ενός στόχου και υποβιβάζουν τη 
σημασία τους. Όταν το περιβάλλον αλλάζει, οι δεσμεύσεις των 
στελεχών στις υπάρχουσες διαδικασίες πυροδοτούν μια ενεργά 
αδρανή αντίδραση.
Σκεφτείτε το παράδειγμα της Compaq, η οποία κατάφερε να αυ-
ξήσει τις πωλήσεις της σε 3,6 δισ. δολάρια στα πρώτα οκτώ χρό-
νια, βασιζόμενη σε διαδικασίες που ενθάρρυναν την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας. Οι κατασκευαστικές διαδικασίες 
έθεταν την ποιότητα ως πρώτη προτεραιότητα (ενώ το κόστος 
ήταν χαμηλά στις προτεραιότητες). Η διαδικασία ανάπτυξης του 
προϊόντος θυσίαζε την ταχύτητα και το κέρδος στο βωμό της 

από τον
Donald

Sull

✒
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ποιότητας. Οι διαδικασίες της Compaq, που προέβλεπαν υψηλή 
ποιότητα προϊόντος με οποιοδήποτε κόστος εξυπηρέτησαν τις 
ανάγκες της εταιρείας στην πρώτη φάση της βιομηχανίας των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, όταν δηλαδή οι πελάτες ανησυ-
χούσαν για τη χρησιμότητα του προϊόντος και οι χαμηλού κό-
στους εναλλακτικές ήταν πραγματικά σπάνιες. Καθώς, όμως, ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής εξελίχθηκε σε απαραίτητο αγαθό σε 
ένα νοικοκυριό και σβέλτοι ανταγωνιστές, όπως η Dell βγήκαν 
δυναμικά στο προσκήνιο, σημασία πλέον είχε η πραγματική 
αντιστοιχία αξίας – κόστους. Η Compaq λοιπόν στη φάση αυτή 
επέμεινε στις καλά εδραιωμένες διαδικασίες που ήθελαν την πα-
ραγωγή ακριβών ποιοτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα αυτά να 
καταλήγουν σκονισμένα στα ράφια των εμπόρων.

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΗ
Με τις μεταβολές στο επιχειρηματικό περιβάλλον η αξία κά-
ποιων πόρων που χρησιμοποιεί παραδοσιακά  η επιχείρηση 
μπορεί να υποτιμηθεί. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ιστο-
ρικά ανταγωνίζονταν βάσει της δυναμικής παρουσίας τους στα 
«κομβικά» αεροδρόμια, στα οποία πλήρωναν υψηλό «ενοίκιο». 
Βάσει αυτής της πρακτικής είχαν σχεδιάσει και όλη τη λειτουρ-
γία του στόλου των αεροπλάνων τους και όλης της τιμολογιακής 
πολιτικής τους. Η εμφάνιση όμως των χαμηλού κόστους εται-
ρειών όπως η Southwest και Ryan Air άσκησαν πιέσεις στις τιμές 
του κλάδου και προσέλκυσαν μαζικά πελάτες. Οι παραδοσιακές 
γραμμές μεταφοράς, ωστόσο, δεν κατάφεραν να ανασυντάξουν τα 
κομβικά σημεία παρουσίας τους και το στόλο τους για να μπορέ-
σουν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τους νέους παίχτες.

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
Συχνά τα στελέχη δεσμεύονται σε κάποιες σχέσεις προκειμένου 
να εξυπηρετήσουν έναν βασικό πελάτη. Έτσι για παράδειγμα 
επενδύουν σε κάποιες εξειδικευμένες δραστηριότητες ή υπο-
γράφουν συμβόλαια μακράς διαρκείας. Τέτοιου είδους σχέσεις 
μπορούν να ενισχύσουν ή να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια 
εταιρεία. Παράδειγμα είναι η Microsoft και η Intel ή η Wal-Mart 
και η Procter & Gamble. Με την πάροδο του χρόνου ορισμένες 
εδραιωμένες σχέσεις μπορούν να εξελιχθούν σε βαριές αλυσίδες 
που περιορίζουν την κινητικότητα και τη δυνατότητα προσαρ-
μογών του οργανισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η περίπτωση της Daewoo Group, η οποία στο αποκορύφωμα 
της πλησίασε τα 20 δισ. δολάρια σε έσοδα και απασχολούσε 

200.000 υπαλλήλους προτού πτωχεύσει. Η Daewoo όφειλε 
μεγάλο μέρος της ανάπτυξής της στις στενές σχέσεις της με την 
General Park της νότιας Κορέας, η οποία «κυβερνούσε» τη χώρα 
με μια «σιδερένια γροθιά» για περίπου δύο δεκαετίες. Η Park 
ενίσχυε τη Daewoo και άλλες ευνοούμενες εταιρείες, που διέθε-
ταν πολλές δραστηριότητες, μέσω χρηματοδοτήσεων και δασμών. 
Σε αντάλλαγμα, η Daewoo επένδυε σε βιομηχανίες ευνοϊκές προς 
ανάπτυξη. Όταν οι μεταγενέστερες κυβερνήσεις σταμάτησαν την 
πολιτική που ευνοούσε τις εταιρείες με πολλές δραστηριότητες, 
ο πρόεδρος της Daewoo, Κιμ, σύσφιγξε τις σχέσεις με τους ενα-
πομείναντες Κορεάτες πολιτικούς και ενίσχυσε τους δεσμούς του 
με τους πολιτικούς αναδυόμενων αγορών, όπως του Βιετνάμ, του 
Σουδάν και του Ουζμπεκιστάν προκειμένου να εφαρμόσει τις θερ-
μές σχέσεις που ίσχυαν στην πατρίδα του.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΟΓΜΑΤΑ
Οι ισχυρές εταιρικές αξίες μπορούν να ισχυροποιήσουν την 
εμπιστοσύνη των εργαζομένων, να ενισχύσουν τους δεσμούς 
μεταξύ μιας εταιρείας και των πελατών της, να προσελκύσουν 
συνεταίρους και να συγκρατήσουν ενωμένες τις ξεχωριστές επι-
χειρηματικές δραστηριότητες. Καθώς οι εταιρείες ωριμάζουν, 
τείνουν να μετατρέπουν τις αξίες τους συχνά σε απαρχαιωμένα 
δόγματα, τα οποία περισσότερο καταπιέζουν παρά εμπνέουν. 
Σκεφτείτε την περίπτωση της Laura Ashley, η οποία ίδρυσε την 
εταιρεία της προκειμένου να υπερασπιστεί τις παραδοσιακές 
αξίες που πλήττονταν από την «πολιορκία» της μίνι φούστας. 
Τα συντηρητικά ρούχα αντιπροσώπευαν τη δέσμευση της Laura 
Ashley προς τις παραδοσιακές αξίες της σεμνότητας και αρχικά 
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες πολλών γυναικών, έχασαν όμως 
τη σημασία τους, καθώς ολοένα και περισσότερες γυναίκες εντά-
χθηκαν στο εργατικό δυναμικό. Η εταιρεία, παρ’ όλ’ αυτά, συ-
νέχισε να εφαρμόζει τα αναχρονιστικά σχέδια που ενσωμάτωναν 
μια άκαμπτη αντίληψη των βασικών αξιών της. Χ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ: DONALD SULL on SEIZING OPPORTUNITIES 
IN TURBULENT MARKETS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: KPMG
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ATHENS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.kpmg.gr
                                   Ιωάννα Γιαννακοπούλου, 210 60 62257

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ DONALD SULL
Ο διεθνώς αναγνωρισμένος καθηγητής του London Business School, Donald N. Sull, είναι γνωστός για τις «ανατρεπτικές» θεωρίες 
του περί Στρατηγικής Ευελιξίας, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα πρωτοποριακές στο χώρο του management. Το Economist του έχει 
αποδώσει τον χαρακτηρισμό «γκουρού» και έχει ονομάσει τη θεωρία του για την «Ενεργό Αδράνεια»,  «μια από τις ιδέες που 
έχουν επηρεάσει περισσότερο το επιχειρηματικό management τον τελευταίο αιώνα». 
Ο καθηγητής Sull έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία και περισσότερα από 100 case studies, καθώς και πολλά άρθρα, τα περισσότερα 
από τα οποία έχουν δημοσιευτεί στο Harvard Business Review. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του με τον τίτλο, “Made in China: What 
Western managers can learn from trail-blazing Chinese entrepreneurs”, χαρακτηρίστηκε από τους Financial Times «ως ένα 
από τα οκτώ κορυφαία επιχειρηματικά βιβλία του 2005», ενώ το βιβλίο “Why Good Companies go Bad” προκρίθηκε για το 
«Outstanding Management Book Award» του Academy of Management και έχει μεταφραστεί σε οκτώ γλώσσες.
Το επόμενο βιβλίο του με τίτλο “The Upside of Turbulence” αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του 2009.Ο καθηγητής 
Sull έλαβε το AB, το MBA και το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Harvard. Ο καθηγητής Sull έχει επίσης εργαστεί ως σύμ-
βουλος στην εταιρεία McKinsey & Company και ως επενδυτής management στην εταιρεία Clayton, Dubilier & Rice.
Σήμερα συνεχίζει την επαγγελματική του καριέρα συμβουλεύοντας υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών στο πώς να είναι 
περισσότερο ανταγωνιστικοί μέσα σε «απρόβλεπτες» αγορές. Ανάμεσα στους πελάτες του συγκαταλέγονται εταιρείες όπως η Procter 
& Gamble, Nokia, Coca Cola, Ericsson, TDC Mobile, Royal Bank of Canada και Baker & McKenzie.
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Μ
ε πολλές ουσιαστικές προτάσεις για 
την αναμόρφωση και απλοποίηση του 
φορολογικού συστήματος της χώρας 
ολοκληρώθηκαν οι  εργασίες του 
τριήμερου 1ου Πανελλήνιου Επιστη-

μονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Οικονομικών και 
Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.) με κεντρικό θέμα 
«Η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος ως 
κυρίαρχου παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και 
ευημερίας».
Τις εργασίες του συνεδρίου  συντόνισαν  οι  Δημοσιογράφοι κ.κ. 
Πάνος Αμυράς, Αντώνης Κοκορίκος, και Γιώργος Παλαι-
τσάκης, και σε αυτές, εκτός των συνέδρων από όλη την Ελλάδα, 
παρέστησαν και χαιρέτισαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών, Βουλευτές και εκπρόσωποι των παρα-
γωγικών τάξεων, παρουσιάζοντας τις απόψεις τους για τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν και τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν 
στο φορολογικό σύστημα προκειμένου να αντιμετωπισθεί η 
μάστιγα της φοροδιαφυγής, να παταχθεί η παραοικονομία αλλά 
και να βελτιωθεί  το ισχύον φορολογικό σύστημα.
Στις εργασίες του Συνεδρίου οι ομιλητές ανέλυσαν λεπτομερώς, 
με χαρακτηριστικά παραδείγματα, ορισμένες οφθαλμοφανείς 
αδυναμίες του ισχύοντος φορολογικού συστήματος, καθώς και 
«παράθυρα» της ισχύουσας νομοθεσίας που ευνοούν τη φοροδι-
αφυγή. Ειδικότερα από τους ομιλητές τονίσθηκαν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ ΣΥΝΕΠΕΙΣ
«Οι επιχειρήσεις και ειδικά οι μικρομεσαίες, μεσούσης της πα-
γκόσμιας οικονομικής κρίσης, βιώνουν τον αθέμιτο ανταγωνι-
σμό τον οποίο δημιουργούν κατά κύριο λόγο η παραοικονομία 
και η συνεχής φορολογική αφαίμαξη, διότι επειδή δεν μπορεί 
να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή στη ρίζα της, επιχειρείται συνεχώς 
μόνο η αναπλήρωση των φορολογικών εσόδων που διαφεύγουν, 
με κατανομή αυτών στους ήδη συνεπείς φορολογούμενους.»
«Οι αδυναμίες και οι στρεβλώσεις του ισχύοντος φορολογικού 
συστήματος οδηγούν στη φοροδιαφυγή μέσω των εξωχώριων 
εταιριών και μέσω αυτών συντελείται τελικά και η φοροαπο-
φυγή ή η μετακύλιση του φόρου. Πολλοί είναι αυτοί που αναζη-
τούν λύσεις μέσω της δημιουργίας off shore ή επιλέγουν για έδρα 
της εταιρίας τους τις λεγόμενες, χώρες φορολογικούς παραδεί-

σους, όπου δεν υπάρχουν φορολογικοί συντελεστές ή 
αυτοί που υπάρχουν είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό».
«Δώδεκα χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.2515/1997, 
και έντεκα μετά  την έκδοση του ΠΔ 340/1998 μπορεί 
να μην έχει κατοχυρωθεί ούτε θεσμικά ούτε ουσια-
στικά το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού αλλά 
έχει γίνει κατανοητό τόσο στην διοίκηση του υπουρ-
γείου Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και στους επι-
χειρηματίες ότι ο λογιστής - φοροτεχνικός, δεν  είναι 

ένας ακόμη υπάλληλος που κάνει αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά 
βιβλία, αλλά ένας σύμβουλος που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά 
στην σωστή και σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων και ένας 
επιστήμονας που μπορεί να βοηθήσει το κράτος στην εφαρμογή 
της φορολογικής πολιτικής, στην είσπραξη των φόρων αλλά  και 
την πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΝΟΜΩΝ
«Το ισχύον νομοτεχνικό σύστημα στο οποίο έχουν βασισθεί 
οι φορολογικοί νόμοι είναι στρεβλό και στημένο, προκειμέ-
νου να διευκολύνει τη διάπραξη της φοροδιαφυγής, και αυτό 
γιατί το ισχύει το απίστευτο φαινόμενο πολλές εγκύκλιοι που 
εκδίδονται από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να 
έρχονται σε σύγκρουση με τις διατάξεις των νόμων τις οποίες 
υποτίθεται ότι διευκρινίζουν, άρα με αυτόν τον τόπο οι  εκδι-
δόμενες εγκύκλιοι της Διοίκησης αναιρούν ή διαστρεβλώνουν 
-κατά τρόπο αντισυνταγματικό- αυτόν τον ίδιο τον Νόμο, που 
υποτίθεται πως ερμηνεύουν. Και το χειρότερο: Στην πράξη αυτό 
που κατισχύει δεν είναι ο Νόμος, αλλά η εγκύκλιος»!
Οι εργασίες του Συνεδρίου ανέδειξαν την ανάγκη της δημιουργίας 
ενός νέου φορολογικού συστήματος, απλού, σταθερού, αναπτυξι-
ακού και κοινωνικά δίκαιου. Παράλληλα κατατέθηκαν προτάσεις 
απλοποίησης του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος με μια 
σειρά μέτρων τα οποία εάν εφαρμοσθούν θα εκτινάξουν στα ύψη 
τα έσοδα του κράτους χωρίς να επιβαρυνθούν τα λαϊκά στρώματα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Συνοπτικά το πρώτο πακέτο μέτρων που προτάθηκαν έχει ως 
ακολούθως:
1. Κατάργηση του αφο ρολο γήτου στα φυσικά πρόσωπα και υπο-
λογισμός του εισοδήματος που θα φορολογείται με έκπτωση 

από την
Γαλάτεια
Μπασέα

✒

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΟΦΟΜ

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στις εργασίες του Συνεδρίου οι ομιλητές ανέλυσαν λεπτομερώς, με χαρακτηριστικά παραδείγματα, 
ορισμένες οφθαλμοφανείς αδυναμίες του ισχύοντος φορολογικού συστήματος, καθώς και «παράθυρα» 

της ισχύουσας νομοθεσίας που ευνοούν τη φοροδιαφυγή.
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από το ακαθάριστο εισόδημα, του συνόλου των δαπανών που 
πραγματοποιούνται κατ’ έτος. Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες του 
Ινστιτούτου τα οφέλη από την αποδοχή αυτής της πρότασης είναι 
ο ουσιαστικός περιορισμός της φοροδιαφυγής, διότι κάθε πο-
λίτης, έχοντας ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο, θα απαι τούσε για 
κάθε συναλλαγή του να λάβει το αντίστοιχο φορο λογικό στοιχείο.
2. Κατάργηση των κατά ειδικό τρόπο φορολ ογο υμένων εισοδη-
μάτων και των πάσης φύσης απαλλαγών με εξαίρεση τα βοηθή-
ματα, τα επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων κ.λπ., τις αγροτικές 
ενισχύσεις και αποζημιώσεις, και πάσης φύσης εισοδημάτων 
που αποκτώνται στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής.
3. Υποχρεωτικός λογιστικός προσδιορισμός του καθα ρού ει-
σοδήματος για όλες τις επιχειρήσεις με κατάργηση του ειδικού 
τρόπου προσδιορισμού και φορολογίας συγκεκριμένων επαγ-
γελματικών ομάδων (ΕΙΧ, ΦΔΧ, κ.λπ.).
4. Καθιέρωση και τήρηση αυστηρά του «πόθεν έσχες» και διεύ-
ρυνση των «τεκ μηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» 
σε όλα τα φυσικά πρό σω πα, με ειδική δήλωση που θα συνυπο-
βάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και 
θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι αλλαγές στην περιουσιακή 
κατάσταση οι οποίες επήλθαν την προηγούμενη χρονιά.
5. Αλλαγή στον τρόπο αναγνώρισης των στοιχείων που μειώ-
νουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων, αναφορικά με τα δάνεια. Ειδικότερα προτείνεται να 
μην αναγνωρίζεται ως μειωτικό στοιχείο της τεκμαρτής δαπά-
νης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων:
Το ποσό το οποίο θα προέρχεται από σύμβαση δανείου μεταξύ 
φυσικού προσώπου και εταιρειών του εξωτερικού (off shore ή 
άλλων εταιρειών).
Το ποσό το οποίο θα προέρχεται από σύμβαση δανείου μεταξύ 
φυσικών προσώπων, εφ’ όσον η σύμβαση δανείου δεν έχει κα-
τατεθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ και των δύο συμβαλλομένων.
6. Ουσιαστική ενίσχυση των κινήτρων για την ίδρυση και ανά-

πτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με:
Μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 50% για τις νεοϊδρυ-
όμενες επιχειρήσεις, για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, 
εφόσον αυτές εντός του πρώτου έτους της λειτουργίας τους προ-
σλάβουν τουλάχιστον τρία άτομα προσωπικό.
Μείωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και 
εργοδοτών, επίσης για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.
Απαλλαγή από την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος για τα 
τρία πρώτα οικονομικά έτη της λειτουργίας τους.
7. Καθιέρωση, με ανάλογη τροποποίηση του αναπτυξιακού 
νόμου, ειδικού αποθεματικού επενδύσεων μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων (εμπορικών, βιοτεχνικών, επαγγελματιών).
8. Αύξηση του συντελεστή του ετήσιου ειδικού φόρου ακι-
νήτων που καταβάλλεται από εταιρείες (off shore κ.λπ.), για 
ακίνητα που κατέχουν στην Ελλάδα, από 3% επί της αξίας του 
ακινήτου που είναι σήμερα σε 25%, έτσι ώστε να καθίσταται 
απαγορευτική η διατήρηση των υφιστάμενων εταιρειών, αλλά 
και να γίνει απαγορευτική η ίδρυσή τους. Το Δημόσιο θα κερδί-
σει έσοδα τα οποία φοροδιαφεύγουν, αλλά και θα εμφανιστούν 
οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ακινήτων.
9. Αυστηρό έλεγχο των δανείων για απόκτηση ακίνητης περι-
ουσίας. Να υποχρεωθούν με νομοθετική ρύθμιση οι τράπεζες να 
εκταμιεύουν αποκλειστικά και μόνο το ποσό που αναγράφεται 
στο συμβόλαιο πώλησης και αυτό να κατατίθεται στο λογαρια-
σμό του πωλητή.
Επίσης, να υποχρεωθούν να ενημερώνουν τις φορολογικές 
αρχές για τυχόν άλλο δάνειο που λαμβάνει οποιοδήποτε φυ-
σικό πρόσωπο μέσα σε μια τριετία από τη λήψη δανείου για 
απόκτηση ακίνητης περιουσίας, έτσι ώστε να ερευνάται μήπως 
αφορά εξόφληση τιμήματος από την πώληση του ακινήτου, τί-
μημα το οποίο δεν έχει δηλωθεί.
10. Το ΕΤΑΚ να καταργηθεί και να καθιερωθεί Φόρος Ακίνητης 
Περιουσίας με αφορολόγητο ποσό το οποίο θα απαλλάσσει τους 
μικροϊδιοκτήτες και κλιμακούμενο συντελεστή, ο οποίος πρέ-
πει να αποτελέσει την κύρια πηγή εσόδων για τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όλοι οι άλλοι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν την ακίνητη 
περιουσία πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν με το 
ΦΑΠ. Τα ιδιόκτητα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται παραγω-
γικά από επιχειρήσεις, κάθε είδους, να φορολογούνται με μειω-
μένο συντελεστή στο 25% (1/4) του κλιμακούμενου συντελεστή.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Πέραν των ανωτέρω, κατατέθηκαν ριζοσπαστικές προτάσεις για 
την αναμόρφωση του συστήματος των φορολογικών ελέγχων και 
για μια σειρά ακόμα θεμάτων. Αναλυτικά οι προτάσεις, σε όλους 
τους τομείς, θα παρουσιασθούν σε ειδική εκδήλωση που θα διορ-
γανώσει το Ι.Ο.Φο.Μ. και θα διεξαχθεί στα τέλη Νοεμβρίου.
Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου οι κ.κ. Χρήστος Γιαν-
νόπουλος, Πρόεδρος του Ι.Ο.Φο.Μ. και, Γιώργος Κορομη-
λάς, Αντιπρόεδρος του Ι.Ο.Φο.Μ., αφού ευχαρίστησαν του 
Συνέδρους για τη συμμετοχή και την ουσιαστική συμβολή τους 
στη διαμόρφωση των πορισμάτων, τόνισαν ότι, «Η ανάγκη για 
την αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος πηγάζει, 
από το γεγονός ότι το ισχύον φορολογικό σύστημα, παρά τις 
προσπάθειες, παραμένει  πολύπλοκο, με μεγάλο κόστος δια-
χείρισης, είναι άδικο στην κατανομή των φορολογικών βαρών, 
δημοσιονομικά αναποτελεσματικό, αδυνατεί να εξαλείψει το έλ-
λειμμα και να μειώσει δραστικά το χρέος, νοσεί από εκτεταμένη 
φοροδιαφυγή, καρκινοβατεί στην είσπραξη βεβαιωμένων χρεών 
και γενικά δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές 
ανάγκες της οικονομίας, των επιχειρήσεων και του πολίτη». Χ

ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΣ-
ΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ «ΤΕΚ-
ΜΗΡΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟ-
ΣΩΠΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΗΛΘΑΝ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ.

☛
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Ευρωπαϊκή Πίστη
Αύξηση ρυθμού ανάπτυ-
ξης εργαζομένων

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοι-
νώνει ότι υπέγραψε συμφωνία 
με τους κκ. Νικόλαο Παπαν-
δρέου και Γεώργιο Κυριακά-
κη, προβεβλημένων στελεχών 
της Ασφαλιστικής Αγοράς, ως 
επικεφαλής ενός εκτεταμένου 
δικτύου έμπειρων στελεχών 
πωλήσεων. Με την κίνηση 
αυτή η Εταιρία συμβάλλει στην 
απορρόφηση 400 και πλέον 
εργαζομένων στον χώρο των 
πωλήσεων και σε προσωπικό 
υποστήριξης που ευρέθησαν 
χωρίς δουλειά λόγω της πρό-
σφατης ανάκλησης των αδειών 
ασφαλιστικών εταιριών, ενώ 
ταυτόχρονα ενισχύει τις δομές 
της και αυξάνει σημαντικά τους 
ρυθμούς ανάπτυξής της. Με τη 
συμφωνία αυτή η Ευρωπαϊκή 
Πίστη έρχεται πιο κοντά στον 
στόχο της να αναδειχθεί σε Εται-
ρία που θα έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στον κλάδο των ασφαλίσε-
ων στην Ελλάδα και την ευρύτε-
ρη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

Εθνική Ασφαλιστική
Βήμα εξυγίανσης
η ανάκληση των αδειών

Η απόφαση της Ανεξάρτητης 
Εποπτικής Αρχής της Ιδιωτικής 
Ασφάλισης για την ανάκληση 
της άδειας λειτουργίας πέντε 
ασφαλιστικών εταιριών είναι  
ιδιαίτερα θετική, καθώς συμβάλει 
στην εξυγίανση της ασφαλιστικής 
αγοράς, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Εθνικής Ασφαλιστικής. Στη 
συνέχεια η ανακοίνωση αναφέρει 
ότι «πρόκειται αναμφίβολα για μια 
πολύ δύσκολη αλλά δυστυχώς 
αναγκαία απόφαση. Η ανάπτυξη 
της Ασφαλιστικής Αγοράς στη-
ρίζεται στην αυστηρή και συνεχή 
εποπτεία των ασφαλιστικών 
εταιριών. Έτσι, διασφαλίζεται η 
τήρηση των κανόνων λειτουργίας 
και ενισχύεται η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο θεσμό της Ιδιω-
τικής Ασφάλισης. Η Εθνική Ασφα-
λιστική, η μεγαλύτερη ασφαλιστι-
κή της χώρας, θα συμβάλει ώστε 
η αγορά να αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες που προέκυψαν από 
τις πρόσφατες αυτές εξελίξεις».

Η Entersoft συνεχίζει με ισχυρούς ρυθμούς ανά-
πτυξης παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, σε 
επίπεδο ομίλου κατέγραψε 20% αύξηση πωλήσεων 
και 15% αύξηση στα κέρδη προ φόρων. Η μητρική 
εταιρεία κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 12% 
και εντυπωσιακή αύξηση κερδών προ φόρων κατά 
44%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου επιβα-
ρύνθηκαν το πρώτο εξάμηνο από τις πρόσφατες 
επενδύσεις κυρίως σε Βουλγαρία και Ρουμανία. 
Οι αντίστοιχες εταιρείες λειτουργούν για πρώτη 
χρονιά και αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στα 
αποτελέσματα του Ομίλου στο μέλλον
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία υλοποιεί διετές 
επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ανάπτυξη 
εμπορικής δραστηριότητας σε Βουλγαρία, και 
Ρουμανία μέσω της ίδρυσης θυγατρικών καθώς και 
στην Κύπρο μέσω εμπορικών αντιπροσώπων. Παρά 
τις σημαντικές αυτές επενδύσεις,  την εκταμίευση 

μετρητών για την εξαγορά της Nova Consulting 
αλλά και τη δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία, η 
εταιρεία κατάφερε και πάλι να καταγράψει υψη-
λούς ρυθμούς ανάπτυξης με μηδενικό δανεισμό 
και εξαιρετική ρευστότητα.
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο 
ομίλου ανήλθε στα 3,802 εκατ. ευρώ έναντι 3,182 
εκατ. το 2007, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν 
σε 0,696 εκατ. ευρώ έναντι 0,605 εκατ. ευρώ το πε-
ρυσινό αντίστοιχο εξάμηνο. Τα κέρδη μετά φόρων 
και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 0,467 εκ 
ευρώ έναντι 0,433 εκ ευρώ πέρυσι. Ο όμιλος είχε 
σχεδόν μηδενικό δανεισμό ενώ ο δείκτης άμεσης 
ρευστότητας διατηρείται κοντά στο 5, επίπεδο πολύ 
υψηλότερο του μέσου δείκτη του κλάδου. Υπενθυ-
μίζεται ότι η εταιρεία κάθε χρόνο πραγματοποιεί το 
μεγαλύτερο όγκο των πωλήσεών της στο 2ο εξάμη-
νο λόγω εποχικότητας της ζήτησης στο λογισμικό 
για επιχειρήσεις.

Entersoft
Ανάπτυξη 20%  το πρώτο εξάμηνο

Kορρές
Ομολογιακή έκδοση
27,5 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία Κορρές ΑΕ Φυσικά 
Προϊόντα, σε συνέχεια της από 
08.10.2009 απόφασης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της, προέβη 
σε αναδιάρθρωση του τραπεζι-
κού δανεισμού της συνάπτοντας 
την Παρασκευή 09.10.2009 κοινό 
ομολογιακό δάνειο ύψους 27,5 
εκατ. ευρώ. Σκοπός του δανείου 
είναι η αναχρηματοδότηση των 
υφισταμένων βραχυπρόθεσμων 
δανειακών υποχρεώσεων της 
εταιρείας και η μετατροπή του 
μεγαλύτερου τμήματος αυτών σε 
μακροπρόθεσμες. Το συγκεκρι-
μένο δάνειο έχει εξαετή διάρκεια 
και διοργανώτρια τράπεζα την 
Millennium. Στην κάλυψη του 
δανείου συμμετέχουν επιπλέον 
οι τράπεζες, EFG Eurobank, 
Εμπορική Τράπεζα, Γενική Τρά-
πεζα, Probank και  Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο. Η αποπληρωμή 
του κεφαλαίου των ομολογιών 
θα γίνει σε εννέα (9) ανισόποσες 
εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής γενο-
μένης σε είκοσι τέσσερις (24) μή-
νες από την ημερομηνία έναρξης 
του Ομολογιακού Δανείου.
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Ξεκίνησε ο υπολογισμός του Κοινού Δείκτη μεταξύ των Χρη-
ματιστηρίων της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης με την 
συνεργασία του παγκοσμίως αναγνωρισμένου οίκου υπολογι-
σμού Δεικτών Stoxx Ltd.
Ο Δείκτης «Greece – Turkey 30» (GT-30), είναι το αποτέλεσμα 
της συνεργασίας των δυο Χρηματιστηρίων και πρόκειται να 
αποτελέσει ένα επιπλέον επενδυτικό εργαλείο ιδιωτικών και θε-
σμικών χαρτοφυλακίων που επιθυμούν να επενδύσουν στις με-
γαλύτερες εισηγμένες εταιρίες των δύο αγορών.  Στόχος του 
Δείκτη είναι να διευκολύνει την διασυνοριακή πρόσβαση των 
επενδυτών στις δύο αγορές. Άμεση προτεραιότητα των δύο 
χρηματιστηρίων είναι η έκδοση και εισαγωγή προς διαπραγμά-
τευση στις δύο αγορές, Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφα-

λαίων (ΔΑΚ) και Παράγωγων Προϊόντων συνδεδεμένων στο νέο 
Δείκτη. Οι πρόεδροι των Χρηματιστηρίων Αθήνας και Τουρκίας 
σε δηλώσεις τους στο τηλεοπτικό κανάλι CNBC-E είπαν:
Ο κ. Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών: 
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η συνεργασία των δυο Χρη-
ματιστηρίων επισφραγίζεται σήμερα με την έκδοση ενός κοινού 
δείκτη (του GT 30) με τις 15 πρώτες μετοχές από κάθε αγορά».
Ο κ. Hüseyin Erkan, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του 
Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης: «Ο Δείκτης GT-30 
σίγουρα θα προσθέσει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και των 
δύο αγορών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά σε μια εποχή 
που οι αγορές παγκοσμίως σταδιακά ανακάμπτουν από την 
χρηματοοικονομική αναταραχή του περασμένου έτους».

Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο
Πρώτο σε κεφαλαιακή επάρκεια

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσι-
ογράφων σχετικά με την πρόσφατη 
έκθεση της Citigroup, για την κεφα-
λαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών 
τραπεζών, ο Πρόεδρος του Ταχυδρο-
μικού Ταμιευτηρίου κ. Άγγελος Φιλιπ-
πίδης, δήλωσε: «Δεσμευτήκαμε ότι 
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα γίνει 
μια μεγάλη και ισχυρή Τράπεζα που 
νοιάζεται, προστατεύει και στηρίζει 
τους πολίτες. Αποδεικνύεται ότι το κά-
νουμε πράξη». Η έκθεση της Citigroup, 
σχετικά με τα «Κεφάλαια» των ευρω-
παϊκών τραπεζών, φέρνει, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις της για το 2009, το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στην τρίτη 
θέση πανευρωπαϊκά και στην πρώτη 
πανελλαδικά, από πλευράς κεφαλαια-
κής επάρκειας (δείκτης  Tier1 - 14,6%). 
Η κατάταξη του Ταχυδρομικού Ταμι-
ευτηρίου, μεταξύ των πρώτων θέσεων 
για το 2009, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, 
καθώς μεγάλες τράπεζες έχουν δείκτη 
κεφαλαιακής επάρκειας (TIER 1), σύμ-
φωνα πάντα με την ίδια έκθεση, κάτω  
από τον  μέσο ευρωπαϊκό όρο. Όπως 
εκτιμά η Citigroup στην έκθεση της, σε 
Ευρώπη και ΗΠΑ ο μέσος δείκτης Tier 
1, αναμένεται να διαμορφωθεί για το 
2009 σε 7,7% και 7% αντίστοιχα, ενώ 
στην Ιαπωνία σε 6,3%.

Greece - Turkey 30
Ξεκίνησε ο Κοινός Δείκτης Ελληνικής & Τουρκικής Αγοράς

Intralot
Επιτυχημένο ξεκίνημα στο Άρκανσο

Στο Άρκανσο ξεκίνησε για πρώτη φορά τη 
λειτουργία της η 44η λοταρία των ΗΠΑ, με 
τους κατοίκους της πολιτείας να αγο-
ράζουν τους πρώτους λαχνούς στις 28 
Σεπτεμβρίου, στις 12.01 πμ. Ύστερα από 
την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας είχαν 
πωληθεί λαχνοί συνολικής αξίας άνω του 
1,3 εκατ. δολαρίων, ενώ περισσότερα από 
700.000 δολάρια είχαν μοιραστεί ως κέρδη 
στους νικητές. Το συμβόλαιο με τη Λοταρία 
του Άρκανσο είναι το 11ο που υπέγραψε η 
Intralot στις ΗΠΑ τα τελευταία πέντε χρόνια. 
Το συμβόλαιο υπεγράφη στις 15 Αυγούστου 
του 2009 και 45 μέρες μετά πωλήθηκαν οι 
πρώτοι λαχνοί. “Είμαστε πολύ ενθουσια-
σμένοι και υπερήφανοι που υλοποιήσαμε 
γρηγορότερα απ’ ό,τι ζητήθηκε αρχικά από 
τη Λοταρία, ένα ολοκληρωμένο, πρωτοπο-
ριακό σύστημα που λειτουργεί σε όλη την 
πολιτειακή επικράτεια, διατηρώντας ωστόσο 
τα υψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής 
αριστείας και ασφάλειας των συστημάτων,” 
δήλωσε ο Πρόεδρος της Intralot U.S.A., κ. 
Tom Little. “Οι προκλήσεις που αντιμετωπί-
σαμε για να ξεκινήσουμε τη λοταρία μέσα 
σε χρόνο ρεκόρ ωχριούν μπροστά στις 
ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν για τους 
κατοίκους της πολιτείας μέσω της Λοταρί-
ας Υποτροφιών του Άρκανσο.” Σήμερα, τα 
προϊόντα της Λοταρίας προσφέρονται σε 
περισσότερα από 1.500 σημεία πώλησης 
σε ολόκληρη την πολιτεία, ενώ καθημερινά 
προστίθενται και άλλα.

Intracom Defense 
Electronics
Παραγωγή συστημάτων για F-16

Η Intracom Defense Electronics υπέ-
γραψε νέα συμφωνία ύψους 1,6 εκατ. 
δολαρίων  με την εταιρία Northrop 
Grumman για την παραγωγή ηλε-
κτρονικών του Δέκτη Προειδοποίησης 
Συστημάτων Αυτοπροστασίας για 
αεροσκάφη F-16 τα οποία πρόσφατα 
προμηθεύτηκε τρίτη χώρα. Το πρό-
γραμμα θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες 
και αποτελεί συνέχεια της άριστης και 
μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ 
των δύο βιομηχανιών σε συστήματα 
αυτοπροστασίας και ηλεκτρονικά ρα-
ντάρ που αφορούν όχι μόνο σε προ-
γράμματα του Ελληνικού Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας αλλά και για την διε-
θνή αγορά. Με τη συμφωνία αυτή υλο-
ποιείται ο στόχος και η προοπτική που 
είχε τεθεί, όταν άρχισε η συνεργασία 
μεταξύ των δυο εταιριών για επέκταση 
της σε έργα στο χώρο των ηλεκτρονι-
κών συστημάτων αεροπορικών εφαρ-
μογών. Παράλληλα, καταδεικνύει ότι 
η Intracom Defense Electronics έχει 
κερδίσει την αναγνώριση και εμπιστο-
σύνη από διεθνείς κατασκευαστικούς 
οίκους-ηγέτες στον αμυντικό τομέα, 
ενώ ταυτόχρονα παραμένει ισχυρή η 
προοπτική για την ανάθεση από την 
Northrop Grumman επιπρόσθετου 
έργου για άλλες χώρες.
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ICAP GROUP - BUSINESS LEADERS
OI ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
Τα επιχειρηματικά αποτελέσματα μίας χρονιάς της οποίας το τελευ-
ταίο τρίμηνο σημαδεύτηκε από το ξέσπασμα μιας μεγάλης χρημα-
τοπιστωτικής κρίσης, αποτυπώνονται  στην νέα έκδοση Business 
Leaders In Greece της ICAP Group που μόλις κυκλοφόρησε. Για 
πρώτη φορά φέτος, παρουσιάζονται, εκτός από τις 500 πιο κερ-
δοφόρες επιχειρήσεις και οι 200 πιο κερδοφόροι Όμιλοι εταιρει-
ών στην Ελλάδα βάσει των κερδών EBITDA και δημοσιευμένων 
ενοποιημένων ισολογισμών του έτους 2008. Σημαντική διαφορο-
ποίηση παρουσιάζεται στα αποτελέσματα μεμονωμένων εταιρειών 
και επιχειρηματικών Ομίλων με τους τελευταίους να καταγράφουν 
μικρότερη μείωση κερδών από τις μεμονωμένες εταιρείες. Πιο 
συγκεκριμένα, ενώ οι 200 πιο κερδοφόροι Όμιλοι σημείωσαν 
συνολική αύξηση τζίρου της τάξεως του 20%, τα κέρδη EBITDA 
κατέγραψαν μείωση 9% περίπου έναντι 13% που παρουσίασαν οι 
εταιρείες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 20 κορυφαίοι όμιλοι  
της κατάταξης κάλυψαν (από κοινού) ποσοστό 71% επί των συνο-
λικών κερδών EBITDA, καθώς και το 60% του συνολικού κύκλου 
εργασιών που πραγματοποίησαν οι 200 όμιλοι του πίνακα το 2008. 
Κορυφαίος  όμιλος βάσει κερδοφορίας για το 2008 ανεδείχθη ο 
όμιλος εταιρειών ΟΤΕ, ακολουθούμενος από τον όμιλο Εθνικής 
Τράπεζας και τον όμιλο Cosmote (συνημμένη η κατάταξη των 200 
πιο κερδοφόρων Ομίλων). Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος (φωτο), 

Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP Group, δήλωσε σχετικά με την 
έκδοση Business Leaders: «H ICAP Group ως πρωτοπόρος εταιρεία 
στο χώρο των Υπηρεσιών Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και 
προϊόντων Επιχειρηματικής Πληροφόρησης με παρουσία 45 ετών 
στην Ελλάδα, θεωρεί χρέος της να ενημερώνει την αγορά τακτικά 
για τις εξελίξεις και τις επικρατούσες τάσεις στον κλάδο. Άλλωστε 
είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί, 
αφενός, από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός 
Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και, αφετέρου, από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογή-
σεων για Ελληνικές Επιχειρήσεις 
στo πλαίσιo εφαρμογής του 
Ευρωσυστήματος. Οι δύο αυτές 
σημαντικότατες αναγνωρίσεις 
πιστοποιούν την ποιότητα των 
υπηρεσιών Επιχειρηματικής 
Πληροφόρησης της ICAP καθώς 
και την εγκυρότητα της Βάσης 
Δεδομένων που διατηρεί και 
η οποία περιέχει στοιχεία για 
3 εκατομμύρια επιχειρήσεις 
(500.000 στην Ελλάδα και 2,5 
εκατ. στις Βουλγαρία, Ρουμανία 
και Σερβία).»

ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
Στο πλαίσιο της επίσκεψης της ελληνικής επι-
χειρηματικής αποστολής στην Δημοκρατία της 
Συρίας το διάστημα από 05-09/10/2009 την οποία 
διοργανώνει το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο 
Εμπορίου & Αναπτύξεως , η αποστολή επισκέφθη-
κε εχθές 29/09/2009, την Πρέσβειρα της Συρίας 
την κα Houda Al Houmsi στο γραφείο της στην 
Συριακή Πρεσβεία . Επικεφαλής της αποστολής 
ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Αραβο-Ελληνικού 
Επιμελητηρίου.  Η κα Πρέσβειρα καλωσόρισε τα 
μέλη της αποστολής,  τους ευχαρίστησε για την 
επίσκεψη και τους παρουσίασε μία εικόνα της 
οικονομίας της Συρίας καθώς και τις επενδυτικές 
ευκαιρίες που υπάρχουν εκεί. Θεώρησε επίσης 
σημαντική  την πρωτοβουλία του Αραβο-Ελληνι-
κού Επιμελητηρίου για την διοργάνωση αυτής της 
επίσκεψης η οποία θα συμβάλει στην αύξηση των 
εμπορικών συναλλαγών και των κοινών επενδυτι-
κών ευκαιριών. Η κα. Πρέσβειρα υποσχέθηκε ότι 
θα συμβάλει στην επιτυχία αυτής της αποστολής 
επικοινωνώντας με όλους τους αρμόδιους φο-
ρείς στην Συρία ώστε να δείξουν το κατάλληλο 
ενδιαφέρον για τα μέλη της Ελληνικής αποστολής. 
Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας του Αραβο-Ελ-
ληνικού Επιμελητηρίου κ. Mohamad ElKhazmi 
ευχαρίστησε την κα Πρέσβειρα για την υποδοχή 
της και την διαβεβαίωσε ότι αυτή η επίσκεψη είναι 
αποτέλεσμα της προσπάθειας του Επιμελητηρίου 
να αναπτύξει περισσότερο τις οικονομικές σχέσεις 
με τις αραβικές χώρες και ιδιαίτερα με την Συρία.

MICROSOFT DYNAMICS
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
REAL DIMENSION SOFT
Τη νέα έκδοση της επιχειρη-
ματικής της λύσης CORMOS 
CRM, που βασίζεται στο 
Microsoft Dynamics CRM, 
παρουσίασε η εταιρία πληρο-
φορικής Real Dimension Soft, 
πιστοποιημένος συνεργάτης 
της Microsoft Ελλάς. Με 
μεγάλη εμπειρία στον τομέα 
εφαρμογών CRM, καθώς δια-
θέτει μια από τις μεγαλύτερες 
εγκατεστημένες βάσεις CRM 
πελατών στην Ελλάδα που 
ξεπερνούν τις 500 εγκαταστά-
σεις, και με κύριο στόχο να 
ανταποκρίνεται στις διαρκώς 
αυξανόμενες ανάγκες των 
σύγχρονων επιχειρήσεων, η 
Real Dimension Soft προ-
χώρησε σε αναβάθμιση της 
επιτυχημένης της λύσης, εξα-
σφαλίζοντας ακόμα περισσό-
τερα οφέλη για τις επιχειρή-
σεις που θα επιλέξουν να την 
εμπιστευτούν για την καλύ-
τερη και αποτελεσματικότερη 
οργάνωση και διαχείριση των 
δεδομένων που αφορούν τους 
πελάτες τους.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΥΝΟΥ 
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΝ ΤΑ ‘ΠΡΩΤΑΚΙΑ’
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Η FrieslandCampina Hellas/ΝΟΥΝΟΥ, ως επίση-
μος χορηγός της Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών 
(ΕΠΑ), αγκάλιασε με θέρμη τη γιορτή-θεσμό 
της πολυτεκνικής κοινότητας η οποία είναι 
αφιερωμένη στα παιδιά των οικογενειών-μελών 
της που ξεκινούν τη σχολική τους σταδιοδρο-
μία.  Από νωρίς το πρωί, το ξενοδοχείο Park 
γέμισε με χαρούμενες φωνές 800 και πλέον 
παιδιών τα οποία διασκέδασαν με το πλούσιο 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε 
θεατρική μουσική παράσταση, κλόουν, ήρωες 
των Looney Tunes, Σιλβέστρο και Τουίτυ, καθώς 
και φουσκωτά παιχνίδια για ατελείωτο παιχνί-
δι. Οι μικροί φίλοι συμμετείχαν με αμέριστο 
ενθουσιασμό βιώνοντας στιγμές διασκέδασης και 
χαράς. Στη συνέχεια τα παιδιά έλαβαν τα δώρα 
της Ένωσης και του μεγάλου χορηγού ΝΟΥΝΟΥ, 
ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόμενη 
εκδήλωση της κοινότητας των πολυτέκνων.
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ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
“DRIVE ME” ΣΤΟ GOLDEN HALL
Με ένα πρωτότυπο και διαδραστικό 
τρόπο, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προ-
τρέπει τους επισκέπτες του Golden 
Hall για υπεύθυνη κατανάλωση αλκο-
όλ και ασφαλή οδήγηση, στο πλαίσιο 
της αυτοκινητιστικής εκδήλωσης 
“Drive Me” η οποία διοργανώνεται 
από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 8 
Οκτωβρίου. Ένας ειδικός προσο-
μοιωτής οδήγησης της Heineken θα 
δείχνει στους επισκέπτες-οδηγούς 
πως θα αντιδρούσαν αν βρίσκονταν 
στο τιμόνι έχοντας καταναλώσει 
δύο ή περισσότερα ποτήρια αλκοόλ. 
Δείχνοντας τις αντιδράσεις αυτές, 
μέσα σε ένα προστατευμένο ψηφιακό 
περιβάλλον, η Heineken, στοχεύει να 
πείσει τους επισκέπτες ότι χρειάζεται 
να αποφεύγουν το τιμόνι όταν θα 
έχουν πιεί παραπάνω. Με αφορμή 
την έναρξη της αυτοκινητιστικής 
εκδήλωσης “Drive me”, ο Διευθυντής 
Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων 
της  Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Μηνάς 
Μαυρικάκης, δήλωσε σχετικά: 
«Όλοι εμείς οι άνθρωποι  της Αθη-
ναϊκής Ζυθοποιίας, είμαστε δεσμευ-
μένοι απέναντι στην προώθηση της 
υπεύθυνης κατανάλωσης και στόχος 
μας είναι να βρίσκουμε έξυπνους και 
διαδραστικούς τρόπους να ενημερώ-
νουμε και να επικοινωνούμε με το 
κοινό. Ελπίζουμε ότι οι επισκέπτες 
της έκθεσης “Drive Me” θα ευαισθη-
τοποιηθούν και θα προβληματιστούν 
κατά την επίσκεψή τους στο περίπτε-
ρο της Heineken».

4ο ROADSHOW ΛΟΝΔΙΝΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Κατά τη διάρκεια του ετήσιου Roadshow ελληνικών επιχειρή-
σεων, που οργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο με 
την υποστήριξη του Bloomberg, πραγματοποιήθηκαν περισ-
σότερες από 750 συναντήσεις μεταξύ των 190 fund managers, 
τα οποία έχουν υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούν τα 2 
τρισεκατομμύρια ευρώ, και των 28 εισηγμένων εταιριών, που 
συμμετείχαν στο Roadshow. Στο φετινό roadshow προσκλήθη-
καν εταιρίες που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών και συνθέτουν τους δείκτες FTSE 20 και FTSE Liquid Mid.
Συμμετείχαν θεσμικοί επενδυτές προερχόμενοι από 11 χώρες, 
συγκεκριμένα από τη Μ. Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη 
Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελβετία, την Ολλαν-
δία, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Νορβηγία. Το βράδυ της 1ης 
Οκτωβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρέθεσε επίσημο 
δείπνο για όλους τους συμμετέχοντες, στο οποίο κεντρικοί ομι-
λητές ήταν ο Christopher Potts, Head of Economics & Strategy 

της CA Chevreux και ο Jonathan Stubbs, Head of European 
Strategy, Managing Director της Citi. Κατά τη διάρκεια του 
δείπνου πραγματοποιήθηκε και η βράβευση των χορηγών του 
Roadshow, της Alpha Finance, της CA Cheuvreux, της Citi, της 
EFG Eurobank Χρηματιστηριακής, της Επενδυτικής Τράπεζας 
και της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής.

INTERAMERICAN
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Στον αντίποδα της είδησης για την 
ανάκληση αδειών ασφαλιστικών 
εταιρειών, η Interamerican έδωσε ένα 
ουσιαστικό μήνυμα ενίσχυσης της 
σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία, 
παρουσιάζοντας τον πρώτο Απολογισμό 
της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύ-
νη και αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις για 
τις σχετικές επιχειρησιακές επιλογές 
και πράξεις της έναντι των πολιτών 
και των εργαζομένων της. Ο Απολογι-
σμός κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
υπευθυνότητας της Interamerican είναι 
ο πρώτος και στο σύνολο της ελληνι-
κής ασφαλιστικής αγοράς και αποτελεί 
μια ακόμη έκφραση πρωτοπορίας από 
την εταιρεία, η οποία στον τομέα της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δρα-
στηριοποιείται συστηματικά και οργα-
νωμένα κατά την τελευταία πενταετία. 
Η Interamerican έχει ενσωματώσει την 
ΕΚΕ στην αποστολή και τη στρατηγική 
της, που βασίζεται στην τριπλή αρχή 
της οικονομικής ανάπτυξης, της περι-
βαλλοντικής υπευθυνότητας και της 
έμπρακτης κοινωνικής ευαισθησίας.

ALBA 
17ο CAREER FORUM
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για 17η χρονιά το 
Career Forum του ALBA στο Εκπαιδευτικό & Συ-
νεδριακό Κέντρο ΑΤΕxcelixi. Έχοντας καθιερωθεί 
ως θεσμός στην αγορά εργασίας, η εκδήλωση έχει 
ως στόχο να φέρει σε επαφή τους τελειόφοιτους 
του ALBA με εκπροσώπους της ελληνικής και 
διεθνούς αγοράς εργασίας, ώστε να διερευνήσουν 
από κοινού προοπτικές για νέες επαγγελματικές 
συνεργασίες. Το ALBA Career Forum αποτελεί την 
κορύφωση των δραστηριοτήτων του ALBA Career 
& Alumni Office, το οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς προετοιμάζει και καθοδηγεί τον κάθε 
φοιτητή ξεχωριστά για την επιτυχή του ένταξη 
στην αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
71 φοιτητές από τα εξής ακαδημαϊκά προγράμμα-
τα: MBA πλήρους φοίτησης, Professional MBA, 
MSc in Finance (πλήρους και μερικής φοίτησης) 
και MSc in Strategic HRM. Παράλληλα, έλαβαν 
μέρος περίπου 90 διακεκριμένες εταιρείες, οι 
οποίες εκπροσωπήθηκαν από 150 υψηλόβαθμα 
στελέχη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
εκ των οποίων πολλοί και απόφοιτοι του ALBA. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια των δύο 
ημερών του Career Forum πραγματοποιήθηκαν 
περίπου 1.300 συνεντεύξεις.
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Όμιλος Κοπελούζου

Στην ασφάλεια των 
τραπεζικών ΑΤΜ

Το πρώτο προϊόν της συνεργασίας των εταιρειών Wincor 
Nixdorf και K-Spark (εταιρείας του Ομίλου Εμμ. & Χρ. 
Κοπελούζου) πρόκειται να εγκατασταθεί στο σύνολο των 

ΑΤΜ ελληνικής τράπεζας, μετά την πρόσφατη ανάθεση της σχε-
τικής προμήθειας. Το προϊόν αποτελεί μέρος ολοκληρωμένου 
συστήματος προστασίας των ΑΤΜ από φυσική και ηλεκτρονική 
επίθεση που προήλθε από τον συνδυασμό των υψηλών δυνατο-
τήτων στη σχεδίαση και ανάπτυξη εξειδικευμένων - καινοτόμων 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας της εταιρίας K-Spark και της εξαι-
ρετικά εξειδικευμένης και «βαθιάς» γνώσης της εταιρείας Wincor 
Nixdorf στον τομέα της ασφάλειας των συναλλαγών.
Αν και για ευνόητους λόγους δεν είναι δυνατόν να κοινοποιη-
θούν τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος, είναι βέβαιο ότι 
«αποστολή» του είναι η προστασία των ΑΤΜ μέσω της έγκαιρης 
ανίχνευσης και ενημέρωσης των κατά περίπτωση υπευθύνων για 
συνθήκες που αποτελούν απειλές ή εν δυνάμει απειλές για βίαιη 
επέμβαση στο ΑΤΜ. «Ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης 
η δράση του οργανωμένου εγκλήματος αναπτύσσει συνεχώς νέες 
τεχνικές εξαπάτησης του συναλλασσόμενου κοινού των τραπε-
ζών. Η λύση της K-Spark προσθέτει αξία στο συνεχώς σε εξέλιξη 
πορτφόλιο λύσεων διεθνών προδιαγραφών ασφαλείας της εται-
ρίας μας» λέει η κα Βίκυ Μπασέλα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της 
Wincor Nixdorf στην Ελλάδα.

Το Classical King George Palace αριθμεί πλέον μία ακόμα 
διάκριση. Συγκεκριμένα βραβεύτηκε ως το μοναδικό 
Ελληνικό ξενοδοχείο (ανεξαρτήτως από την κατηγορία 

City & Resort hotels) ανάμεσα στα 20 καλύτερα ξενοδοχεία,  σε 
Ευρώπη, Ασία και Ρωσική Ομοσπονδία, από το αγγλικό περιο-
δικό Condé Nast Traveller (το εγκυρότερο ταξιδιωτικό περιοδικό 
στον κόσμο), στο τεύχος Οκτωβρίου 2009. Η ψηφοφορία διεξή-
χθη από τους αναγνώστες του περιοδικού και περιελάμβανε την 

αφρόκρεμα των πολυτελών 
ξενοδοχείων σε Ευρώπη, Ασία 
και Ρωσική Ομοσπονδία. Στην 
κατηγορία αυτή συμμετείχαν 
επίσης τα ξενοδοχεία: Four 
Seasons Hotel Firenze, Hotel 
Splendido, Portofino, Italy, 
Ciragan Palace Kempinski, 
Istanbul, κ.ά.Τα βραβεία απε-
νεμήθησαν από Condé Nast 
Traveller. Η ψηφοφορία έγινε 
από τους αναγνώστες του 
περιοδικού και τα Readers’ 
Travel Awards 2009 παρου-
σιάστηκαν στο τεύχος Οκτω-
βρίου του περιοδικού.

Cisco Ισχυροποιείται στη Μεσόγειο

Η προσθήκη της Ιταλίας στο δυναμικό της Cisco ισχυροποίησε την εταιρεία στην περιοχή της 
Μεσογείου, κατεύθυνση στην οποία συνέβαλε σημαντικά και η ανασυγκρότηση των ομάδων 
της, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες για όλες τις χώρες και να εκμεταλλευτούν τη δυναμική 

τους στην ευρύτερη περιοχή.
Με την νέα δομή, η περιοχή της Μεσογείου περιλαμβάνει τις εξής χώρες: Πορτογαλία, Ισπανία, 
Μάλτα, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή για τη Cisco 
στην Ευρώπη. «Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μεσόγειο, με την είσοδο της Ιταλίας και την ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων σε όλη την περιοχή, αντανακλούν το όραμά μας να δημιουργή-
σουμε μοναδικές ομάδες επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες για όλες τις χώρες, πιο συνεργα-
τικά, πιο υποστηρικτικά και πιο αποτελεσματικά, ώστε να είμαστε μια πραγματικά μεγάλη περιοχή 
για τη Cisco στην Ευρώπη», δήλωσε σχετικά ο Jordi Botifoll, Αντιπρόεδρος της περιοχής Μεσογείου 
στη Cisco. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της αναγνώρισης της περιοχής της Μεσογείου πέρυσι ως της πλέον επιτυχημένης 
και δυναμικής ομάδας της χρονιάς για της Cisco. Ένα χρόνο πριν, η Cisco βράβευσε τις ομάδες της Μεσογείου και τον Αντιπρόεδρο 
της περιοχής Μεσογείου Jordi Botifoll για τον δυναμισμό που οδήγησε σε μια επιτυχημένη επιχειρηματικά και οικονομικά χρονιά.

Classical King George Palace

Στα 20 καλύτερα τριών ηπείρων
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Εθνική Τράπεζα

Διαγωνισμός MasterCard Luxury Week

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός MasterCard Luxury Week στο Χονγκ Κονγκ 
που διοργάνωσε η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την MasterCard, δίνοντας την ευ-
καιρία σε κατόχους πιστωτικών καρτών Platinum MasterCard και go Gold MasterCard 

να ζήσουν ανεκτίμητες εμπειρίες.Ειδικότερα, ο κύριος Λεωνίδας Κουλτούκης είναι ο υπερτυ-
χερός κάτοχος της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος βρέθηκε από τις 26 – 30 Αυγούστου μαζί με τον 
φίλο του κ. Θοδωρή Μακρή στο Χόνγκ Κόνγκ. Στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος 
«Luxury Week» της MasterCard παρακολούθησε μοναδικές επιδείξεις μόδας διάσημων σχεδι-
αστών, μεταξύ των οποίων και οι Vera Wang, Kenzo, Jean Paul Gaultier, Donna Karan, Escada, 
Dorian Ho, La Perla κ.α. Το πακέτο φιλοξενίας εκτός από αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και διανυκτέρευση, προσέφερε προσκλήσεις σε 
VIP επίδειξη μόδας που διοργανώθηκε από τη MasterCard, ξενάγηση backstage στο χώρο της επίδειξης, προσωπική ξενάγηση στα πιο 
δημοφιλή καταστήματα του Χονγκ Κονγκ, προπληρωμένη κάρτα MasterCard και πολλά άλλα. Εκτός από το μεγάλο δώρο του ταξιδιού 
στο Χονγκ - Κονγκ, οι τυχεροί κάτοχοι καρτών Platinum MasterCard ή go Gold MasterCard της Εθνικής Τράπεζας κέρδισαν 5 τριήμερα 
σε πολυτελή ξενοδοχεία της αλυσίδας Grecotel, 3 τριήμερα σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό στην Πάρο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, προσφορά του 
ταξιδιωτικού οργανισμού TUI, καθώς και δωροεπιταγές για αγορές από τα καταστήματα Hondos Center, Prince Oliver και Karen Millen.

Ηλεκτρονική

Δώρο 100 ευρώ 
με κάθε μαθητικό 
notebook

Η Ηλεκτρονική, υποστηρίζει ενεργά και 
ενισχύει το πρόγραμμα επιδότησης 
notebooks για τους μαθητές της Α’ 

γυμνασίου και «φτάνει εκεί που οι άλλοι δεν 
μπορούν», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και 
το μήνυμα της καμπάνιας, που επικοινωνεί 
την ενέργεια. Έτσι στην Ηλεκτρονική,  κάθε 
μαθητής πρώτης γυμνασίου αποκτά δωρεάν 
ένα μαθητικό notebook ενώ ταυτόχρονα 
όλη η οικογένεια έχει χάρισμα 100 ευρώ για 
τις αγορές οποιουδήποτε προϊόντος από τα 
καταστήματα της Ηλεκτρονικής. Η δράση 
επιδότησης notebooks υλοποιείται με τη 
συνεργασία των Υπουργείων Οικονομίας και 
Παιδείας & Θρησκευμάτων και από αυτή θα 
επωφεληθούν 126.000 μαθητές που πρόκειται 
να φοιτήσουν στην Α’ γυμνασίου και οι οποίοι 
δικαιούνται κουπόνι αξίας 450 ευρώ για την 
αγορά φορητού υπολογιστή. Διευκρινίζεται 
ότι η Ηλεκτρονική διαθέτει στα καταστήματα 
της όλη την γκάμα φορητών υπολογιστών 
που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Η 
κα Λίνα Στοΐλου, Διευθύντρια Marketing της 
Ηλεκτρονικής, δήλωσε σχετικά: «Η Ηλεκτρο-
νική στηρίζει και ενισχύει την σπουδαία αυτή 
πρωτοβουλία, στην πράξη, βοηθώντας την εί-
σοδο των μαθητών στην ψηφιακή εποχή. Με 
αυτή την προσφορά στοχεύουμε παράλληλα 
και στην διευκόλυνση των οικογενειών για 
το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, δεδομένης της 
οικονομικής συγκυρίας. Ευχόμαστε σε όλους 
τους μαθητές καλή σχολική χρονιά».

Planus

Eμπιστεύεται 
την Entersoft

Ο όμιλος Planus Stores. δραστηριο-
ποιείται στο χώρο των ειδών βι-
βλιοχαρτοπωλείου διαθέτοντας 

πλέον ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστη-
μάτων σε όλη την Ελλάδα, με 37 μέλη 
και πάνω από 57 σημεία πώλησης. Κύ-
ριος στόχος της εταιρίας είναι η υποστή-
ριξη και η τροφοδοσία των μελών της με 
είδη βιβλιοχαρτοπωλείου και η παροχή 
υψίστης ποιότητας υπηρεσιών έχοντας 
Πανελλαδική παρουσία. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υλοποίηση των στό-
χων της είναι η υιοθέτηση προηγμένων 
και ενιαίων τεχνολογικών συστημάτων 
που θα στηρίξουν και θα προωθήσουν 
τον τρόπο λειτουργίας της. Σε αυτό 
το πλαίσιο και λόγω του εξαιρετικά 
μεγάλου πλήθους των προϊόντων που 
διαθέτει η εταιρία, κρίθηκε απαραίτητο 
να αναζητηθούν ολοκληρωμένες και ενι-
αίες λύσεις αυτοματοποίησης όλων των 
εργασιών του ομίλου υποστηριζόμενες 
τόσο από ένα προηγμένο πληροφοριακό 
σύστημα όσο και από ένα πλήρες σύ-
στημα ηλεκτρονικού εμπορίου. Άμεσος 
στόχος ήταν η βελτίωση των καθημερι-
νών εργασιών που αφορούν τις πολιτικές 
πληρωμών, τις διαδικασίες παραλαβών, 
παραγγελιών, και διαχείρισης προμηθευ-
τών. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελούσε ο 
μεγάλος και ολοένα αυξανόμενος αριθ-
μός ειδών και προϊόντων της Planus, και 
η διασπορά και γεωγραφική απόσταση 
μεταξύ αποθηκών, σημείων πώλησης και 
προμηθευτών.

Lamda Hellix 

Oικονομικά πα-
κέτα e-Business

Η Lamda Hellix, βραβευμένη πρό-
σφατα ως Best Regional Data 
Center Operator 2009 στην Ευ-

ρώπη, ανακοινώνει νέες οικονομικές υπη-
ρεσίες Data Center 1/2 και 1/3 ικριώματος 
στο Neutral World-Class Data Center της, 
στοχεύοντας την αγορά του E-Business & 
Small Scale Disaster Recovery. H Lamda 
Hellix, δημιούργησε τις νέες αυτές υπη-
ρεσίες, ανταποκρινόμενη στην αλματώδη 
ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
(E-Business) παγκοσμίως, αλλά και στην 
διαρκώς αυξανομένη ανάγκη μεσαίων & 
μεγάλων επιχειρήσεων για μείωση του 
κινδύνου λειτουργίας τους, μέσω της δημι-
ουργίας προσιτών εναλλακτικών υποδομών 
λειτουργίας (Disaster Recovery).
Πιο συγκεκριμένα μέσω των νέων οικονο-
μικών πακέτων παρέχεται η δυνατότητα: 
- φιλοξενίας εξοπλισμού εντός του Neutral 
World-Class Data Center της Lamda Hellix, 
ξεκινώντας από υποδομή 1/3 ή 1/2 ικριώ-
ματος (rack) με δυνατότητα μελλοντικής 
επέκτασης σύμφωνα με την ανάπτυξη των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του πε-
λάτη,
- με συνδυασμό επιλογής οποιουδήποτε 
τύπου (IP, Metro-Ethernet, Internet κλπ) 
και ταχύτητας τηλεπικοινωνιακών υπη-
ρεσιών με υψηλότατες διαθεσιμότητες 
(99,99%), τόσο από εγχώριους όσο και από 
διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, 
με παρουσία στο Neutral World-Class Data 
Center της Lamda Hellix, με ειδικά εξασφα-
λισμένες χαμηλές τιμές.
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Η 
Ελλάδα είναι µια ωραία χώρα για τους 
επωνύµους, γιατί µπορούν να λένε άφοβα 
ό,τι, µα Ο,ΤΙ θέλουν, χωρίς καµία πολι-
τική συνέπεια και χωρίς καµία κύρωση.

Προεκλογικά για παράδειγµα, όλοι οι πολιτικοί προβλέπουν 
µια πολύ καλή πορεία του κόµµατός τους, αλλά µετεκλογικά -οι 
περισσότεροι από αυτούς- δεν µας εξηγούν γιατί έπεσαν τόσο 
έξω από τις προβλέψεις τους!
Επίσης, η κοινή γνώµη δεν σπεύδει να κρίνει τους πολιτικούς που 
έκαναν τόσο εσφαλµένες προβλέψεις. Γιατί αν ένας πολιτικός πέ-
φτει τόσο έξω στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσµατος, πώς 
µελλοντικά θα πέσει µέσα στην πρόβλεψη π.χ. για τα φορολογικά 
έσοδα ή τον πληθωρισµό, αν κάποτε κληθεί να κυβερνήσει;
Ελάχιστοι, επίσης, σχολιάζουν µετεκλογικά, τα προεκλογικά 
συνθήµατα. Για «αίσθηµα ευθύνης», για παράδειγµα, µας προέ-
τρεπε ο κ. Καραµανλής πριν από τις εκλογές να τον ψηφίσουµε, 
άρα µπορούµε να υποθέσουµε ότι η ψήφος της 4ης Οκτωβρίου 
ήταν «αίσθηµα ανευθυνότητας».
Θυµίζουµε επίσης ορισµένα συνθήµατα παλιών πολιτικών:
«Οι ικανοί συνεχίζουν» (βουλευτής που «µαυρίστηκε» στις 
εκλογές»).
«Μήπως έλειψα ποτέ από κοντά σας;» (έλειψε πράγµατι, µετά 
τις εκλογές).
«Ο λαός επιλέγει τους άξιους» (τελικά, δεν τον επέλεξε).
Πέρα, όµως, από το γλαφυρό του όλου θέµατος, χειρότερα είναι 
τα παραπλανητικά µηνύµατα που στέλνονται κάθε φορά.

Για παράδειγµα, µετά τις εκλογές του 1985 που είχαν 
ως σύνθηµα «για ακόµα καλύτερες µέρες» του αείµνη-
στου Α. Παπανδρέου, ακολούθησαν έκτακτα οικονο-

µικά µέτρα, µε υποτίµηση της δραχµής, µε πάγωµα µισθών κ.λπ. 
Προεκλογικά το 1990, ο κ. Κων/νος Μητσοτάκης είχε υποσχε-
θεί εκατό χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και τρία χρόνια αργό-
τερα η ανεργία εκτινάχθηκε, µε το ΑΕΠ της χώρας να αρχίζει 
από «µείον».
Όσο για τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 που πρόσφατα ζή-
σαµε, είχαµε την υπόθεση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, που:
Α. Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού προβλεπόταν από την κυ-
βέρνηση στο 3,7%.
Β. Στα τέλη του καλοκαιριού σκαρφάλωσε στο 6%.
Γ. Λίγες ηµέρες πριν από τις εκλογές ο υπουργός Οικονοµίας 
και Οικονοµικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου είχε αφήσει το 
ενδεχόµενο να φτάσει έως και το 8% και µάλιστα κάτω υπό προ-
ϋποθέσεις.
Δ. Δύο µέρες µετά τις εκλογές ο διοικητής της Τραπέζης της Ελ-
λάδος κ. Γ. Προβόπουλος το εκτίµησε γύρω στο 10%, και 
Ε. Πέντε ηµέρες µετά τις εκλογές- ο ίδιος ο κ. Προβόπουλος το 
«ανατίµησε» στο 12%!
Αν τα πράγµατα δεν ήταν τόσο τραγικά, θα επρόκειτο για θεα-
τρικό νούµερο που θα ζήλευε ακόµη και ο Λάκης Λαζόπουλος…
Ευτυχώς που στην Ελλάδα, κανένας επενδυτής -εδώ και πολλά-
πολλά χρόνια- δεν λαµβάνει υπόψη του τις προβλέψεις της κυ-
βέρνησης και των υπουργών της, γιατί δεν τους εµπιστεύεται.

Η Ελλάδα είναι η χώρα όπου οι πολιτικοί έχουν απόλυτη ασυλία για ό,τι και να πουν προεκλογικά. 
Φτάσαµε έτσι, από τις «καλύτερες µέρες» του 1985, στις «100.000 νέες θέσεις εργασίας» του 1990 και 

στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2009 που ξεκίνησε από το 3,7% για να φτάσει στο 12%…

από τον
Λουκιανό*

✒

Πολιτικός είσαι, 
ό,τι θέλεις λέγεις…
Πολιτικός είσαι, 

ό,τι θέλεις λέγεις…
Πολιτικός είσαι, 
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