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Το                                              αποτελεί 

τη νέα πύλη στην ασφαλιστική αγορά. 

Με συνεχή ανανέωση και ειδήσεις 

από όλο τον κόσμο, συγκρίσεις 

προϊόντων και multimedia, αποτελεί 

τον πιο πλήρη ασφαλιστικό σας οδηγό. 

Πλοηγηθείτε, σήμερα κιόλας, 

με ταχύτητα, ασφάλεια και εγκυρότητα 

στον κόσμο του                                            

http://www.insuranceworld.gr


http://www.moneyconferences.com


Η
υποβάθμιση από την 
Moody’s είχε προεξοφλη-
θεί από την αγορά, ενώ η 
μικρή έκτασή της (κατά μία 

βαθμίδα μόνο: Α2 από Α1) έδωσε την Τρίτη 
ανοδική ώθηση στις τραπεζικές μετοχές και 
στο Γενικό Δείκτη, αφού τη Δευτέρα η αναμονή 
της αξιολόγησης του επενδυτικού οίκου είχε 
πιέσει σημαντικά τις τιμές στο ΧΑ. Το σημαντι-
κό, βάσει της συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι 
ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να δέχεται ελληνικά 
ομόλογα ως ενέχυρο και μετά το Δεκέμβριο 
του 2010, στοιχείο που καθησυχάζει τους με-
σο-μακροπρόθεσμους επενδυτές και δεν τους 
ωθεί να σπεύσουν σε ρευστοποιήσεις ελληνι-
κών ομολόγων.
Ξένοι και εγχώριοι επενδυτές, πάντως, παρα-
μένουν αρκετά φοβισμένοι από τις εξελίξεις (ή 
τις μη εξελίξεις, όσον αφορά στα προτεινόμενα 
αλλά μη λαμβανόμενα μέτρα) στην κατεύθυνση 
εξυγίανσης της ασθενέστερης και πλέον προ-
βληματικής οικονομίας της Ευρωζώνης. Με 
τους τραπεζικούς τίτλους, λοιπόν, που είναι η 
συνήθης κινητήρια δύναμη του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, να αντιμετωπίζονται με επιφυλακτική 
διάθεση, η συνολική κίνηση δεν θα πρέπει να 
αναμένεται μεγάλη.
Από την άλλη, δεν μπορούν να αγνοηθούν 
οι συμβουλές του Γουόρεν Μπάφετ ή άλλων 
επιτυχημένων επενδυτών, οι οποίοι υποδει-
κνύουν ότι σε καιρούς κρίσης και στα χαμηλά 
των αγορών παρουσιάζονται οι ευκαιρίες. Το 

ζήτημα είναι αν κανείς αξιολογεί τις 
τρέχουσες αποτιμήσεις ως ευκαιρίες 
ή όχι. Πολλές μετοχές, που βρίσκο-
νται κάτω και από την τιμή τους του 

Μαρτίου, ή άλλες, που βρίσκονται πολύ πίσω 
από τα ψηλά που είχαν επιτύχει τον περασμένο 
Οκτώβριο, θα μπορούσε κάποιος να τις δει ως 
ελκυστικές.
Δεν είναι, όμως, μόνο οι ίδιες οι υποβαθμί-
σεις από Fitch, S&P και Moody’s, αλλά και οι 
αρνητικές προοπτικές (πιθανότητα περαιτέρω 
υποβάθμισης) που και οι τρεις οίκοι περιέγρα-
ψαν. Στοιχείο που επιδρά αποθαρρυντικά σε 
επενδυτές που σκέπτονται αν πρέπει και πώς 
να κινηθούν αυτές τις μέρες στην «Σοφοκλέ-
ους».
Υπάρχει, όμως, και η αισιόδοξη νότα: η κυβερ-
νητική εξαγγελία περί προγράμματος επιθετι-
κών αποκρατικοποιήσεων εντός του 2010. 
Καθώς μεγάλο μέρος του σχετικού προγράμ-
ματος αναμένεται να περάσει και από το 
Χρηματιστήριο, οι τίτλοι των επιχειρήσεων 
κρατικών συμφερόντων που είναι πιθανό να 
ιδιωτικοποιηθούν περαιτέρω θα πρέπει, 
λογικά, να προσελκύσουν αρκετό ενδιαφέρον. 
Αν οι μετοχές αυτές μπορούν να στηρίξουν ένα 
«year end rally» δεν είναι βέβαιο. Αν, πάντως, 
στις λίγες ημέρες που μένουν μέχρι το τέλος 
του 2009, προκύψει κάποια θετική εξέλιξη (υπό 
τη μορφή συγκεκριμένης και πειστικής κυβερ-
νητικής εξαγγελίας) ή έστω δεν προκύψει άλλη 
αρνητική εξέλιξη, τότε κάτι μπορεί να γίνει.  ΧW

ΧΡΗΜΑ
 WEEK

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τ.312 / ΤΡΙΤΗ 22.12.2009

ΟΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΛΠΙΔΑ

Δεν είναι μόνο οι ίδιες οι υποβαθμίσεις από Fitch, S&P και Moody’s, αλλά και οι 
αρνητικές προοπτικές που και οι τρεις οίκοι περιέγραψαν. Στοιχείο που επιδρά 

αποθαρρυντικά σε επενδυτές που σκέπτονται πώς να κινηθούν στην «Σοφοκλέους».

από τον
Ανδρέα 

Αναστασίου
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Το ΧΡΗΜΑ WEEK εύχεται σε όλους τους αναγνώστες του Καλές Γιορτές και το Νέο Έτος

να είναι Χαρούμενο και Αποδοτικό! Θα είμαστε πάλι μαζί σας στις 12 Ιανουαρίου.
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ΔΕΝ ΠΕΙΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κανείς δεν προτείνει κάποια μαγική συνταγή, που θα φτιάχνει «ομελέτα 
χωρίς να σπάει αυγά». Το ζήτημα είναι τι ομελέτα θα φτιαχτεί, πότε θα 

μπορούμε να την γευθούμε, αλλά και ποια αυγά θα σπάσουν.

Η 
συνειδητοποίηση της τραγικής κατά-
στασης στην οποία έχει περιέλθει η 
ελλαδική οικονομία μάλλον αποτελεί 
επαρκή εξήγηση για την άτακτη 
φυγή του Κώστα Καραμανλή από την 

πρωθυπουργία. Πράγματι, ο Γιώργος Παπανδρέου 
βρίσκεται πλέον, λόγω της... νίκης του σε εξαιρε-
τικά δυσχερή θέση. Η κυβέρνηση διέρχεται από 
συμπληγάδες: από τη μια πλευρά διεθνείς πιέσεις 
για εξυγίανση της οικονομίας, ενώ από την άλλη 
εσωτερικές πιέσεις εκ μέρους κοινωνικών ομάδων 
που προσπαθούν να αποφύγουν να επωμισθούν 
μεγάλο μέρος του βάρους που συνεπάγεται η 
κρίση.

Ας διευκρινισθεί, όμως, ότι ο όρος «κρίση», όταν 
αναφερόμαστε στην ελλαδική οικονομία, δεν 
παραπέμπει πλέον στη διεθνή συγκυρία, αλλά σε 
ενδογενείς αδυναμίες, παθογένειες και αναπηρίες. 
Όταν αναφερόμαστε σε «διεθνείς πιέσεις», δεν 
εννοούμε κάποια διεθνή συνομωσία ή επιθετική 
συμπεριφορά ξένων κερδοσκόπων, αλλά σε απαι-
τήσεις διεθνών συνεργατών (κρατών και αγορών), 
που ωθούν την Ελλάδα να σοβαρευτεί, επειδή η 
συμπεριφορά της θίγει τα δικά τους συμφέροντα. 

Με τον όρο δε «εσωτερικές πιέσεις» νοούνται κάθε 
είδους κινήσεις, θεμιτές ή μη, που γίνονται στο 
οικονομικό ή στο πολιτικό πεδίο, εκ μέρους επιχει-
ρηματικών ή επαγγελματικών κλάδων, που σκοπό 
έχουν να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Κανείς δεν θεωρεί ότι η κυβέρνηση έχει εύκολο 
έργο μπροστά της και κανείς δεν προτείνει κάποια 
μαγική συνταγή, που θα φτιάχνει «ομελέτα χωρίς 
να σπάει αυγά». Το ζήτημα, λοιπόν, είναι τι ομελέτα 
θα φτιαχτεί, πότε θα μπορούμε να την γευθούμε, 
αλλά και ποια αυγά θα σπάσουν.

Οι επανειλημμένες υποβαθμίσεις της πιστοληπτι-
κής ικανότητας της Ελλάδας καθιστούν σαφές πως 
οι «παίκτες» στις διεθνείς αγορές δεν προτίθενται 
να αφήσουν τα δικά τους αυγά να σπάσουν για 
χάρη της Ελλάδας. Οι Ευρωπαίοι εταίροι, επίσης, 
διά στόματος της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκε-
λα Μέρκελ, το είπαν καθαρά: «Μπορούμε να 
βοηθήσουμε την Ελλάδα μόνο με τις συμβουλές 
μας...». Ούτως ειπείν, μην περιμένετε να τραυματί-
σουμε την αξιοπιστία του ευρώ και τη δική μας 
σταθερότητα για να σας σώσουμε. Όπως στρώσα-
τε, κοιμηθείτε.  ΧW

http://62.103.148.107/marketing/pylon_final_index.htm


FINANCIAL ADVERTISEMENT

Αυξημένος κατά 29,5% ήταν, το εννεάμηνο του 2009, ο 
κύκλος εργασιών του ομίλου Centric, ο οποίος διαμορφώ-
θηκε στα 546,7 εκατ. ευρώ έναντι 422,1 εκατ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η αύξηση αυτή κρίνεται ιδιαι-
τέρως σημαντική, δεδομένου ότι επιτεύχθηκε σε δυσμενές 
οικονομικό κλίμα και σε ένα έτος με απουσία σημαντικών 
αθλητικών γεγονότων. Στο πλαίσιο επέκτασής του στην 
αγορά της διαδικτυακής ψυχαγωγίας, τομέα-ατμομηχανή 
της ανάπτυξής του, ο Όμιλος το καλοκαίρι ξεκίνησε τη λει-
τουργία στη Ρουμανική γλώσσα των διαδικτυακών τόπων 
Sportingbet και VistaBet. Από την αρχή της χρονιάς ο Όμι-
λος λειτουργεί το διαδικτυακό τόπο  Sportingbet στην Κρο-
ατική και στη Σλοβενική.

Κερδοφορία
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,6% και δια-
μορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2009 σε ευρώ 11,8 εκατ. 
έναντι ευρώ 11,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2008. Το μικτό 
περιθώριο κέρδους υποχώρησε σε 2,2% επί του ενοποιη-
μένου κύκλου εργασιών έναντι 2,7% της αντίστοιχης περυ-
σινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 
Ομίλου σημείωσαν μείωση κατά 5,1% και ανήλθαν σε 7,4 
εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2009 έναντι 7,8 εκατ. ευρώ 
το εννεάμηνο του 2008. Αντιθέτως, τα ενοποιημένα κέρδη 
προ φόρων (ΕΒΤ) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 
5,4% και ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2009 
έναντι 6,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η 
εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση του 
χρηματοοικονομικού κόστους, λόγω της μείωσης του βρα-
χυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, της μετατροπής σε 

μετοχές 13 ομολογιών του δανείου που σύναψε η εταιρεία 
το 2007, καθώς και στη μείωση του κόστους δανεισμού.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαι-
ώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν στα 4,4 εκατ. 
ευρώ το εννεάμηνο του 2009 έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το εννε-
άμηνο του 2008 μειωμένα κατά 5,4%.

Κεφαλαιακή διάρθρωση
Σημαντικά ενισχυμένα κατά 42,6% εμφανίζονται τα ίδια κε-
φάλαια του ομίλου τα οποία ανήλθαν στα 21,3 εκατ. ευρώ 
την 30η/09/2009 έναντι 14,9 εκατ. ευρώ την 31η/12/2008. Η 
αύξηση αυτή αποδίδεται -πέραν της προαναφερόμενης με-
τατροπής του ομολογιακού δανείου της εταιρείας σε μετο-
χικό κεφάλαιο- στο κερδοφόρο αποτέλεσμα της περιόδου, 
καθώς και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή 
μετρητών στο πλαίσιο του προγράμματος προαίρεσης 
αγοράς μετοχών της εταιρείας με τιμή διάθεσης 1,1 ευρώ. 
Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η μείωση κατά 7,0% των δα-
νειακών υποχρεώσεων ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή 
βάση του Ομίλου.

Στόχοι και προοπτικές
Η Διοίκηση του Ομίλου CENTRIC παραμένει προσηλωμένη 
στη στρατηγική επέκτασης -μέσω νέων συνεργασιών- σε 
νέα προϊόντα διαδικτυακής ψυχαγωγίας και στην παροχή 
υπηρεσιών σε νέες γλώσσες. Στο πλαίσιο αυτό, η CENTRIC 
προέβη σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την εται-
ρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ (AUDIOVISUAL 
ENTERPRISES SA). Τέλος, ο Όμιλος προετοιμάζεται εγκαί-
ρως και κατάλληλα για την επόμενη χρονιά, η οποία περι-
λαμβάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2010.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝ. - ΣΕΠ. 2009
Κύκλος εργασιών (σε εκατ. ευρώ) EBITDA (σε εκατ. ευρώ) Κέρδη προ φόρων (σε εκατ. ευρώ) Καθαρά κέρδη (σε εκατ. ευρώ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝ. - ΣΕΠ. 2009
Σημαντική κερδοφορία και επέκταση σε νέες αγορές 
παρά τη δυσμενή συγκυρία

Στοιχεία Μετοχής
Τιμή κοινής μετοχής(21/12/’09) 0,82
Κεφαλαιοποίηση (εκατ. €) 21,9
Αριθ. Μετοχών 26.751.887
ASE Code ΣΕΝΤΡ

Απόδοση Μετοχής
Free Float 76,84%
Από αρχή του Έτους -21,9%

Στατιστικά Στοιχεία
Max 52 εβδομ.   1,66
Min 52 εβδομ. 0,74
Όγκος 12μήνου (τμχ) 46.583.100

Οικονομικά Στοιχεία
P/E (2008) 5,03
P/EBITDA (2008) 2,51
P/ΒV (2008) 1,47
ROE (2008) 29,3%

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων,
 τηλ: 210 9480 000 fax: 210 9427 089 e-mail: marbaniti@centric.gr, website: www.centric.gr
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T
o 2010 βρίσκει επιχειρήσεις και επεν-
δυτές σε μία μεταβατική περίοδο. Η 
παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, 
έχει πλήξει την εμπιστοσύνη του κόσμου 

στις κεφαλαιαγορές και έχει δημιουργήσει κλίμα 
επιφυλακτικότητας τόσο προς τις επιχειρήσεις 
όσο και προς τους οικονομικούς οίκους που τις 
εκπροσωπούν. Εν μέσω της «καταστροφής» οι 
επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν συνολικά 
αμυντική στάση. Εκτός του γεγονότος ότι καλού-
νται να οδηγήσουν το «καράβι» σε δύσκολους και-
ρούς, οι διοικήσεις πρέπει να εργαστούν προς την 
κατεύθυνση της οικοδόμησης ξανά ενός κλίματος 
εμπιστοσύνης με τις αγορές και να επαναβεβαιώ-
σουν την δέσμευσή τους στην χρηστή διοίκηση και 
την μακροπρόθεσμη αποκόμιση κερδών.
Θεσμικοί επενδυτές και άλλοι χρηματοοικονομι-
κοί οίκοι βρίσκονται, επίσης, σε στάση αναμονής. 

Οι τράπεζες, οι εταιρείες χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, τα επενδυτικά funds και επενδυτικοί 
οίκοι βρίσκονται στο κέντρο της κρίσης και δέχο-
νται ισχυρές πιέσεις από κυβερνήσεις, εποπτικές 
αρχές και «οργισμένους» πελάτες. Τεράστιες 
απώλειες χαρτοφυλακίων κατά τη διάρκεια της 
κρίσης δημιουργήθηκαν από απαιτήσεις επενδυ-
τών προήλθαν από μία νοοτροπία καζίνου, η οποία 
ενθάρρυνε τη δημιουργία «φούσκας» στις αγορές, 
ανέχτηκε αντικρουόμενα συμφέροντα, ανέλαβε 
υπερβολικούς κινδύνους, κέρδισε από βραχυπρό-
θεσμες στρατηγικές, αλλά τελικά διακινδύνευσε 
την μακροπρόθεσμη ασφάλεια των ίδιων των 
επενδύσεων.
Επιχειρήσεις και επενδυτές βρίσκονται κάτω από 
πίεση και θα προσπαθήσουν τη χρονιά που έρχε-
ται να επανορθώσουν τα κακώς κείμενα. Υπό αυτή 
την έννοια, το 2010 θα είναι έτος κρίσιμο για την 

Το Διεθνές Δίκτυο Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει προαναγγείλει 
τη ριζική αναθεώρηση των Παγκόσμιων Αρχών του, με επικέ-

ντρωση στην προσπάθεια δημιουργίας μία διακυβέρνησης «κουλ-
τούρας και συμπεριφοράς» παρά «δομών και ανεξαρτησίας».

ΤΟ 2010 ΟΙ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ

✒
από τον

John Wilcox,
Πρόεδρο της Sodali
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εξέλιξη της εταιρικής διακυβέρνησης.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Συγκεκριμένα:
>  Οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία 

να προσελκύσουν την υποστήριξη των μετόχων. 
Για του διευθύνοντες συμβούλους και τα διοικη-
τικά συμβούλια το 2010 θα είναι έτος ελέγχου 
για την υπευθυνότητά τους κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και τα επακόλουθά της. 

>  Οι μέτοχοι θα μπορούν με μεγαλύτερη ένταση 
και αυστηρότητα να κάνουν χρήση των δικαι-
ωμάτων ιδιοκτησίας τους και να ελέγχουν τις 
επιχειρήσεις για διοικητικές αποτυχίες και κακή 
απόδοση.

>  Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το επενδυτι-
κό κοινό θα δουν τα αποτελέσματα του 2010 συ-
νολικά σαν ένα «μονοπάτι» προς την οικονομική 
σταθερότητα, αλλά και κρίσης για το αν κάποιοι 
έχουν μάθει το μάθημά τους.

>  Πολιτικοί και εποπτικές αρχές θα λάβουν υπό-
ψη τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων 
των εταιρειών, ως οδηγό για τη λήψη πολιτικών 
πρωτοβουλιών και τη δημιουργία νομοσχεδίων, 
στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της κρίσης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΜΕΤΟΧΩΝ
Γενικά το 2010 θα κριθεί αν επιχειρήσεις και μέτο-
χοι είναι σύμμαχοι οι αντίπαλοι στην προσπάθεια 
να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των κεφαλαιαγο-
ρών. Η απειλή από την επιβολή αυστηρότερων 
κανονισμών και κρατικών περιορισμών μπορεί να 
ελαχιστοποιηθεί αν εταιρείες και μέτοχοι συνερ-
γαστούν υπέρ της αναμόρφωσης του ιδιωτικού 
τομέα και από μόνοι τους αντιμετωπίσουν τις 
υπερβολές και την κακοδιαχείριση, που είχαν την 
ευθύνη για την κατάρρευση του χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος.
Η Βραζιλία με τη δημιουργία της κρατικής Novo 
Mercado είναι ένα εξαίρετο παράδειγμα συνερ-
γασίας μεταξύ επενδυτών, εταιρειών και χρημα-
τιστηρίου, για να υλοποιήσουν την αναμόρφωση 
του ιδιωτικού τομέα σε εθελοντική βάση χωρίς 
την επιβολή του νόμου. Δυστυχώς, η προοδευτική 
προσέγγιση της Βραζιλίας έχει αγνοηθεί από τις 
περισσότερες αγορές.

ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δεν είναι τυχαίο ότι λόγω της οικονομικής κρίσης 
το Διεθνές Δίκτυο Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει 

προαναγγείλει τη ριζική αναθεώρηση των Παγκό-
σμιων Αρχών του.
Σύμφωνα με τα λόγια του του Πολ Λι, προέδρου 
του Δικτύου, το Δίκτυο θα επικεντρωθεί στην 
προσπάθεια δημιουργίας μία διακυβέρνησης 
«κουλτούρας και συμπεριφοράς» παρά «δομών 
και ανεξαρτησίας». Η ανακοίνωση αναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι αυτή η μετατόπιση εστίασης 
είναι ζωτικής σημασίας, επειδή οι συμπεριφορές 
σχετίζονται άμεσα με  το τι οι δομές στοχεύουν να 
προωθήσουν. Οι δομές δεν είναι προορισμοί από 
μόνες τους. Οι συμπεριφορές είναι αυτές που θα 
βοηθήσουν τα διοικητικά συμβούλια να λάβουν 
καλύτερες αποφάσεις και να δημιουργήσουν 
περισσότερη αξία».
Ο αντίκτυπος αυτών των αλλαγών -από την προη-
γούμενη ατζέντα, δομών και διαδικασιών, στη νέα, 
των συμπεριφορών- θα αλλάξει τη δυναμική της 
εταιρικής διακυβέρνησης στις αγορές όλου του 
κόσμου.
Όπως το Διεθνές Δίκτυο Εταιρικής Διακυβέρ-
νησης αναγνωρίζει, η χρηματοπιστωτική κρίση 
αποκαλύπτει τα όρια της εξωτερικής προσέγγισης 
στην εταιρική διακυβέρνηση, τόσο από πλευράς 
επιχειρήσεων όσο και μετόχων.
Ως επακόλουθο, η κρίση έφερε στο προσκήνιο 
την προσδιοριστική και θεωρητική σημασία της 
εταιρικής διακυβέρνησης και μετέτρεψε από 
«εξωτερική» σε «εσωτερική» την παρακολούθηση 
των επιχειρήσεων. Η αλλαγή αυτή έχει ξεκάθαρες 
επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και μετόχους.
Το 2010 εγκαινιάζει το νέο επίπεδο της στρατηγι-
κής διακυβέρνησης. Παρ’ όλα αυτά, πάντα θα 
υπάρχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά στη συμμόρφω-
ση των διοικήσεων, τη δομή τους, τις διαδικασίες 
και τα δικαιώματα των μετόχων, ιδιαίτερα σε 
αγορές όπου τα δεδομένα δεν θα είναι τόσο 
ξεκάθαρα.  ΧW

ΤΑ ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 

ΚΟΙΝΟ ΘΑ 
ΔΟΥΝ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ 2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΣΑΝ ΕΝΑ 

«ΜΟΝΟΠΑΤΙ» 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ 
ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥΣ.
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Δ
εν αναμένει βελτίωση της εικόνας των 
περισσότερων αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται μέσα στο 2010 η 
διοίκηση της Τιτάν, αφού η αγορά της 

Αιγύπτου (που αντιστοιχεί σε περίπου 25% της 
συνολικής δραστηριότητας του Ομίλου) είναι η 
μόνη που έχει καλές επιδόσεις το 2009 και ομοίως 
θετικές προοπτικές για το 2010. Οι υπόλοιπες 
αγορές, δηλαδή της Ελλάδας, της Αμερικής και 
των Βαλκανίων προβλέπεται ότι θα έχουν πτωτική 
πορεία και του χρόνου, όχι όμως τόσο άσχημη 
όσο ήταν η φετινή. Αντίθετα οι προβλέψεις για το 
2011 είναι περισσότερο αισιόδοξες, καθώς είναι 
πιθανό η αρνητική σημερινή κατάσταση να αρχίσει 
να αντιστρέφεται.

Στην Ελλάδα, η επιδείνωση της οικονομικής συ-
γκυρίας καθώς και η υπερβάλλουσα προσφορά 
κατοικιών επηρέασαν αρνητικά την οικοδομική 
δραστηριότητα. Στις ΗΠΑ, η αγορά δομικών υλι-
κών παραμένει πτωτική, χαρακτηριζόμενη από την 
υπερπροσφορά κατοικιών, τους συνεχώς χαμη-
λότερους αριθμούς έκδοσης νέων οικοδομικών 
αδειών, καθώς και από την κρίση στην αγορά των 
επαγγελματικών ακινήτων. Στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη (Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Σερβία), όπου ο 
Όμιλος Τιτάν έχει παρουσία με τρία εργοστάσια 
παραγωγής τσιμέντου, υπήρξε κάμψη της ζήτη-
σης σε όλες τις αγορές. Στην Ανατολική Μεσόγειο, 
η συνεχιζόμενη υψηλή ζήτηση στην Αίγυπτο σε 

Ανταποκρινόμενος στις τρέχουσες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, 
ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στη δημιουργία θετικών χρη-
ματικών ροών μέσω της συμπίεσης του κόστους, του περιορισμού 
των αναγκών για κεφάλαια κίνησης και τη συνετή διαχείριση της 

ρευστότητας.

TITAN: ΑΝΑΚΑΜΨΗ
ΑΠΟ ΤΟ 2011

✒

από τον
Γιώργο Καλούμενο
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συνδυασμό με τις εξαγορές που πραγματοποιή-
θηκαν το 2008, οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των 
αποτελεσμάτων.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ο τζίρος 
του ομίλου στο εννεάμηνο να σημειώσει πτώση 
11,5% και τα καθαρά κέρδη να υποχωρήσουν κατά 
36%.

Ανταποκρινόμενος στις διαμορφούμενες συν-
θήκες, ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στη 
δημιουργία θετικών χρηματικών ροών, μέσω της 
συμπίεσης του κόστους, του περιορισμού των 
αναγκών για κεφάλαια κίνησης και τη συνετή 
διαχείριση της ρευστότητας. Τα οργανικά έξοδα 
διοίκησης και διάθεσης κατά το εννεάμηνο μειώ-
θηκαν κατά 16% έναντι της αντίστοιχης περυσινής 
περιόδου, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε 
κατά  85 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 
2008.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΒΑΝΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟ
Πάντως, παρά την κρίση στην παγκόσμια οικονο-
μία, συνεχίζονται απρόσκοπτα τα έργα ανέγερσης 
νέου εργοστασίου στην Αλβανία, ενώ πρόσφατα 
ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία της δεύ-
τερης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο Beni 
Suef στην Αίγυπτο. Οι επιδόσεις στο υπόλοιπο του 
2009 ήταν συνυφασμένες με τη συνεχιζόμενη διε-
θνή οικονομική κρίση. Οι τάσεις που κατέγραψαν 
οι αγορές το εννεάμηνο δεν αναμένεται να έχουν 
ουσιωδώς διαφορετική εικόνα στο 4ο τρίμηνο του 
έτους.

Για το 4ο τρίμηνο του 2009, η αγορά κατοικίας 
στην Ελλάδα παρέμεινε εξαιρετικά αδύναμη, 
επηρεάζοντας αρνητικά τη ζήτηση για δομικά 
υλικά.  Στις ΗΠΑ, η Ένωση Αμερικανικών Τσιμεντο-
βιομηχανιών πρόσφατα αναθεώρησε τις προβλέ-
ψεις της για κατανάλωση τσιμέντου το 2009, σε 
-27% και ανάκαμψη κατά 5% το 2010, βασιζόμενη 
στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης της οικονομίας. 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να 
συνεχιστεί η πτώση της οικοδομικής δραστηριότη-
τας. Στην Τουρκία η προσφορά τσιμέντου θα 
παραμείνει υψηλότερη της ζήτησης, διατηρώντας 
τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Στον αντίποδα, ο 
κατασκευαστικός κλάδος στην Αίγυπτο εκτιμάται 
ότι θα διατηρήσει τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξής 
του.  ΧW

ΤΙΤΑΝ
Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 12ΜΗΝΟ

ΠΑΡΑ ΤΗΝ 
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΤΑ 
ΕΡΓΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 

ΝΕΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ, 
ΕΝΩ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΘΗΚΕ ΚΑΙ 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΜΠΕΝΙ ΣΟΥΕΦ 
ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.
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Μ
ε κεντρικό ομιλητή τον κ. Νότη 
Μηταράκη, Διευθυντή Έρευνας στην 
Fidelity International, πραγματοποιή-
θηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, στις 

15 Δεκεμβρίο, στο Ξενοδοχείο InterContinental, το 
συνέδριο Investment Money Conference 2009. 
Ο κ. Μηταράκης, είπε ότι η οικονομική κατάσταση 
παγκοσμίως βελτιώνεται, στην Ελλάδα όμως τα 
πράγματα είναι πιο δύσκολα λόγω της δημοσιονο-
μικής κατάστασης και της χαμηλής ανταγωνιστι-
κότητας που υπάρχει στη χώρα μας. Ο ομιλητής 
προέβλεψε ότι έρχονται δύσκολα χρόνια για την 
Ελλάδα καθώς θα πρέπει να ληφθούν επώδυνα 
μέτρα. 
Συγκεκριμένα ο διευθυντής έρευνας της Fidelity 
ανέφερε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια πρέπει 

να βελτιωθούν τα μακροοικονομικά μεγέθη, να 
αναπτυχθεί η πραγματική οικονομία, οι ιδιωτικές 
επενδύσεις να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυ-
ξης, και να μειωθούν τα εμπόδια που το κράτους 
θέτει στην επιχειρηματικότητα.
Στις επί μέρους συνεδρίες συζητήθηκαν τα εξής 
θέματα:
1. Επενδύσεις σε έργα υποδομής - ΣΔΙΤ: Διε-
θνής και ελληνική εμπειρία
Ο κ. Ν. Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ 
του Υπουργείου Οικονομίας, είπε ότι τα έργα 
ΣΔΙΤ αποτελούν για την κυβέρνηση έναν από τους 
πυλώνες της ανάπτυξης, με δεδομένο ότι θα εντα-
χθούν σε ένα γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό. 
Σε πρώτη φάση, η Ειδική Γραμματεία διαβουλεύε-
ται με υπηρεσίες άλλων υπουργείων, προκειμένου 

Ο κεντρικός ομιλητής, κ. Ν. Μηταράκης, είπε ότι η οικονομική 
κατάσταση παγκοσμίως βελτιώνεται, στην Ελλάδα όμως τα πράγ-
ματα είναι πιο δύσκολα λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης και 

της χαμηλής ανταγωνιστικότητας.

INVESTMENT MONEY 
CONFERENCE 2009

✒

από τον
Γιώργο Καλούμενο
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να γίνει αξιολόγηση όλων των προτάσεων και ο 
σχετικός προγραμματισμός.
Ο κ. Δ. Παρασκευάς, νομικός, αναφέρθηκε 
στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα έργα ΣΔΙΤ και 
στο πώς αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί, λαμ-
βάνοντας υπόψη και τη σχετική διεθνή εμπειρία. 
Επίσης, εξήγησε ιδιαίτερα τη σημασία της συμμε-
τοχής των ιδιωτών, καθώς στην Ελλάδα υπάρχει 
σημαντική υστέρηση στο πεδίο της υποδομής 
(εξ αιτίας της οποίας η χώρα χάνει ποιοτικό 
τουρισμό), ενώ παράλληλα υπάρχει και τεράστια 
έλλειψη ρευστότητας στον κρατικό τομέα. Οι 
συμβάσεις παραχώρησης υπερέχουν ως προς τη 
διασφάλιση ποιότητας και συντήρησης του έργου, 
είπε ο κ. Παρασκευάς, φέρνοντας ως παράδειγμα 
τη σύγκριση της Αττικής Οδού με άλλες εθνικές 
οδούς.
Ο κ. Σπ. Βενετσιάνος, Senior Banker, Head of 
Project Finance της Eurobank, αναφέρθηκε στις 
προϋποθέσεις χρηματοδότησης έργων ΣΔΙΤ, δι-
ευκρινίζοντας ότι στα κριτήρια περιλαμβάνονται η 
χρησιμότητα και η βιωσιμότητα του έργου. Σημα-
σία, τόνισε ο ομιλητής, έχει η ωριμότητα κάθε έρ-
γου, ενώ υπογράμμισε επίσης ότι –σε σύγκριση με 
άλλα δημόσια έργα- τα ΣΔΙΤ έχουν πιο ρεαλιστικά 
χρονοδιαγράμματα και γενικά πιο νοικοκυρεμένη 
διαχείριση.
Ο κ. Ν. Βαγιακάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της 
HDI-Gerling Hellas, αναφέρθηκε στον παράγοντα 
«ασφάλιση», ο οποίος συνιστά έμμεση χρηματοδό-
τηση του έργου και διασφαλίζει τη συνέχιση ή απο-
κατάστασή του σε περίπτωση που θα προκύψει 
κάποιο απρόοπτο. Εστίασε δε στις ιδιαιτερότητες 
που έχουν τα έργα ΣΔΙΤ, ως προς την ασφάλισή 
τους, καθώς αφορούν σε μακροχρόνιες συμβά-
σεις, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα (κάποιες 
φορές αλληλοεπικαλυπτόμενα) στάδια υλοποίη-
σης του όλου εγχειρήματος.
Ο κ. Γρ. Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΠΑΣΕΔΕ), ζήτησε να απομυ-
θοποιηθούν τα έργα ΣΔΙΤ και να αποφεύγονται οι 
«στρογγυλεύσεις» που γίνονται και τα παρουσιά-
ζουν περίπου ως πανάκεια ή ως λύση για όλα τα 
κακώς κείμενα στα δημόσια έργα. Τόνισε ότι πλή-
θος δημοσίων έργων εκτελούνται επί χρόνια με 
επιτυχία σε νομαρχιακό και δημοτικό επίπεδο και 
ότι υπάρχει κίνδυνος έργα που μπορούν κανονικά 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύ-
σεων να μετακινηθούν στα ΣΔΙΤ, με συνέπεια να 

θιγούν πολλοί μικροί και μεσαίοι κατασκευαστές, 
που δεν διαθέτουν τις προϋποθέσεις χρηματο-
δότησης των έργων. Η ΠΑΣΕΔΕ, διευκρίνισε, 
υποστηρίζει την ανάπτυξη έργων ΣΔΙΤ σε έργα 
αναπτυξιακά και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα 
είναι ανταποδοτικά (π.χ. μαρίνες), άρα ο Ιδιωτικός 
Φορέας Σύμπραξης θα εισπράξει την αμοιβή του 
από τα μελλοντικά έσοδα του έργου και όχι από 
τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Τουρισμός: Επενδυτικές ευκαιρίες στην 
αναβάθμιση των υπηρεσιών
Τη μεγαλύτερη συνεισφορά ύψους 18% στο ΑΕΠ 
της χώρας μας έχει ο τουρισμός. Όπως ανέφε-
ραν οι ομιλητές το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι 
τα χρήματα αυτά παραμένουν στη χώρα μας και 
κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, κάτι που δεν 
συμβαίνει με άλλους κλάδους όπως για παράδειγ-
μα στη ναυτιλία όπου μεγάλο μέρος των χρημά-
των φεύγει εκτός συνόρων. 
Η πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής και Οι-
κονομικής Ανάπτυξης Αθηνών κα Κ. Κατσαμπέ, 
τόνισε ότι οι τουρίστες που αναμένεται να επισκε-
φθούν τη χώρας το 2010 θα φθάσουν τα 20 εκατ., 
αριθμός διπλάσιος του πληθυσμού της χώρας. 
Χαρακτήρισε το ελληνικό τουριστικό προϊόν ποιο-
τικό και πολυδιάστατο με χαρακτηριστικά όπως  ο 
πολιτισμός, η αρχιτεκτονική, η γαστρονομία. Στα 
προβλήματα ανέφερε ότι δεν υπάρχει στην Αθήνα 
ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο μεγαλύτερο των 
6.000 θέσεων ενώ παραδέχτηκε ότι δεν έχει προ-
βληθεί όσο θα έπρεπε το μουσείο της ακρόπολης.
Ο γενικός διευθυντής της Meandros New Concept 
κ. Δ. Καλογερογιάννης αναφέρθηκε στις ελλεί-
ψεις των υποδομών του ελληνικού τουρισμού οι 
οποίες από το 1992 και μετά συνεχώς υποβαθμί-
ζονται. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στο γεγονός 
ότι μία επένδυση για παράδειγμα σε μεγάλα γιωτ 
δεν είναι δυνατόν να είναι βιώσιμη στην Ελλάδα 
επειδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες 
από πλευράς υποδομών.
Τέλος ο γενικός διευθυντής των Money 
Conferences και της Ethosmedia κ. Κ. Ουζούνης 
στάθηκε στην έλλειψη επενδύσεων στον κλάδο η 
οποία προέρχεται από το γεγονός ότι ελάχιστοι 
όμιλοι του τουριστικού κλάδου είναι εισηγμένη στο 
ελληνικί χρηματιστήριο.
3. Διαχείριση περιουσίας: Πώς διαμορφώνεται 
το Private Banking του μέλλοντος
Ο κ. Ν. Γεωργικόπουλος Ερευνητής του ΚΕΠΕ, 
μίλησε για την αβεβαιότητα που κυριαρχεί στο 

ΤΟΝΙΣΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΓΚΗ 

ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΩΝ ΑΠΕ, ΕΝΩ 

ΕΚΦΡΑΣΘΗΚΕ 
Η ΕΛΠΙΔΑ ΟΙ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΥΤΕΣ ΝΑ 

ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.



ΧΡΗΜΑ
 WEEK

τ.312 / ΤΡΙΤΗ 22.12.2009 10
ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλά και την μεγα-
λύτερη εποπτεία που θα προκύψει και από την 
εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ, η οποία θα κοστίσει 
σε κεφάλαια. Επίσης προέβλεψε τον περιορισμό 
των μπόνους στα ανώτατα και ανώτερα στελέχη 
καθώς και την μετακίνηση στελεχών σε υψηλό 
επίπεδο μεταξύ τραπεζών.
Ο κ. Δ. Αρχοντίδης, Αναπληρωτής Γενικός Δι-
ευθυντής της Eurobank EFG, πρότεινε την αγορά 
ελληνικών ομολόγων καθώς όπως τόνισε αυτή 
τη στιγμή τα spreads είναι μεγαλύτερα από αυτά 
της Τουρκίας. Χαρακτήρισε το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα πολύ δυνατό καθώς δεν έχει επενδύσει 
σε τοξικά ομόλογα επειδή οι ελληνικές τράπεζες 
δεν είχαν τόσο προηγμένο risc management.
Τέλος, ο κ. Θ. Κρίντας, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Attica Wealth Management, κράτησε και αυτός 
θετική στάση απέναντι στα ομόλογα του ελληνικού 
δημοσίου.
4. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Βιώσιμη 
ανάπτυξη - Αποδοτικές επενδύσεις 
Ο κ. Δ. Παπαβασιλείου, Υπεύθυνος Τμήματος 
Υποστήριξης Ενεργειακών Επενδύσεων του 
Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 
χαρτογράφησε το ελληνικό τοπίο των ΑΠΕ, το 
οποίο θεωρεί ελκυστικό για επενδύσεις μέσα στο 
2010, δεδομένης και της θετικής κατεύθυνσης 
προς την οποία νομοθετικώς κινείται η κυβέρνηση.
Ο κ. Π. Ραβάνης, Πρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, αναφέρθηκε στην ανάγκη 
μείωσης της τεράστιας γραφειοκρατίας που συνε-
πάγεται η ανάπτυξη δραστηριότητας στον τομέα 
των ΑΠΕ, επικαλέσθηκε παράδειγμα τεράστιας 
καθυστέρησης και ταλαιπωρίας από την προσω-
πική του εμπειρία, και εξέφρασε την ελπίδα οι 
συνθήκες αυτές να βελτιωθούν σημαντικά με την 
ισχύ της νέας νομοθεσίας.
Ο κ. Απ. Κάκκος, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Lamda Hellix, αναφέρθηκε στη μεγάλη οικονομία 
σε ενέργεια (και το σχετικό κόστος της) που μπο-
ρούν να κάνουν οι επιχειρήσεις, όργανώνοντας 
κατάλληλα τα data centers τους. Ο συγκεκριμένος 
τομέας, τόνισε ο κ. Κάκκος, είναι ιδιαίτερα ενερ-
γοβόρος. Υπάρχουν, όμως, τρόποι βελτίωσης 
της λειτουργίας του και μεγάλης εξοικονόμη-
σης λειτουργικού κόστους, ακόμη και με μικρές 
παρεμβάσεις, που δεν προϋποθέτουν σημαντικές 
επενδύσεις.
Το συνέδριο έκλεισε με ομιλία του κ. Ηλία Αθα-
νασίου, Investor Relations & Financial Analysis 

Director της Intralot.
Χορηγοί του Investment MoneyConference 2009, 
το οποίο -όπως όλα τα συνέδρια και τα έντυπα 
της Ethos Media- ήταν ένα κλιματικά ουδέτερο 
συνέδριο, ήταν οι: Eurobank Private Banking 
και HDI-Gerling Hellas (gold sponsors), Intralot 
και Palladian (silver sponsors), Attica Wealth 
Management και Centric Multimedia (bronze 
sponsors), Lamda Hellix (εταιρική συμμετοχή).
Επίτιμοι χορηγοί ήταν οι: Ένωση Θεσμικών 
Επενδυτών, Σύνδεσμος Επενδυτών & Δια-
δικτύου και Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών. 
Creative Partner ήταν η Blast Communications 
και Academic Partner το κολέγιο Alba.
Χορηγοί επικοινωνίας ήταν τα εξής ΜΜΕ: Χρήμα, 
Χρήμα Week, Insurance World, Insurance Week, 
SBC, Κέρδος, Αξία, Weekend X-press, Euro 2day, 
palo.gr, adBusiness, Sponsor it.  ΧW

Ο κεντρικός ομιλητής του Investment Money Conference 2009,

κ. Νότης Μηταράκης

Το πρώτο πάνελ του Συνεδρίου - (Από αριστερά) 

οι κκ: Γρ. Γρηγορόπουλος (Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΕ), Σπ. Βενετσιά-
νος (EFG Eurobank), Α. Αναστασίου (Χρήμα), Ν. Βαγιακάκος 

(HDI-Gerling), Ν. Μαντζούφας (Ειδ. Γραμματέας ΣΔΙΤ), 
Δ. Παρασκευάς (Δικηγ. Γραφείο Ηλία Παρασκευά)
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2009

Γ
ια 7η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιή-
θηκε η τελετή απονομής των «Επιχειρη-
ματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ – Γεώργιος 
Ουζούνης», κατά την οποία απονεμήθη-

καν 16 κατηγορίες βραβείων σε εισηγμένες εται-
ρείες, οι οποίες διακρίθηκαν στο επιχειρηματικό 
γίγνεσθαι το 2009.

Τα βραβεία στους εκπροσώπους των εταιρειών 
απένειμαν ο κ. Άρης Ξενόφος, Πρόεδρος της 
Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της EFG Eurobank ΑΕΔΑΚ, ο κ. Γκίκας 
Μάναλης, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, Ανά-
πτυξης Προϊόντων και Υπηρεσιών του Χ.Α., και ο 
κ. Γεώργιος Κούμπας, Γραμματέας της Ένωσης 
Εισηγμένων Εταιριών.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν είναι τα εξής:
1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας – 2009:
1ο Εθνική Τράπεζα, 2ο Μυτιληναίος, 3ο Φουρλής 
Συμμετοχών
2. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας FTSE-ASE/20 – 
2009:

1ο ΟΤΕ, 2ο Intralot, 3ο Ελληνικά Πετρέλαια
3. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας Διεθνούς Αγο-
ράς – 2009:
1ο Intralot, 2ο Alapis, 3ο Μηχανική
4. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας FTSE-Small 
Cap/80 – 2009:
1ο Centric Πολυμέσα, 2ο Sprider, 3ο MLS Πληρο-
φορική
5. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας του Δημοσίου 
– 2009: 
1ο ΟΠΑΠ,  2ο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 3ο ΕΥ-
ΔΑΠ
6. Βραβείο Καλύτερης Τράπεζας – 2009:
1ο Εθνική Τράπεζα, 2ο Eurobank EFG, 3ο Ταχυ-
δρομικό Ταμιευτήριο
7. Βραβείο Ανάκαμψης Αποτελεσμάτων – 2009:
1ο Υγεία, 2ο Folli Follie, 3ο Singular Logic
8. Βραβείο Υψηλών Ρυθμών Ανάπτυξης – 
2009: 
1ο Centric Πολυμέσα, 2ο Sprider, 3ο Singular 
Logic
9. Βραβείο Διεθνοποίησης – 2009:
1ο Intralot, 2ο Δρομέας, 3ο Creta Farm

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009

✒

από τον
Γιώργο Καλούμενο
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10. Βραβείο Υψηλών Επενδύσεων – 2009:
1ο Ελληνικά Πετρέλαια, 2ο Marfin Investment 
Group, 3ο Hellas On Line
11. Βραβείο Επιχειρηματικής Καινοτομίας – 
2009:
1ο Audiovisual, 2ο Mediterra, 3ο Ιασώ
12. Βραβείο Επενδυτικών Σχέσεων – 2009:
1ο Alapis, 2ο Νηρέας, 3ο Μηχανική
13. Βραβείο Εταιρικής Διακυβέρνησης – 2009:
1ο Eurobank EFG, 2ο Τράπεζα Κύπρου, 3ο Τράπε-
ζα Πειραιώς
14. Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – 
2009:
1ο Cosmote, 2ο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 3ο 
Τράπεζα Πειραιώς
15. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας Εναλλακτικής 
Αγοράς – 2009:
1ο Κρητών Άρτος, 2ο Βιοιατρική Ρομποτικής Τε-
χνολογίας, 3ο Euroxx Χρηματιστηριακή
16. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας του Χρημα-
τιστηρίου Αξιών Κύπρου (Εξαιρουμένων των 
Τράπεζας Κύπρου και Marfin Popular Bank) 
– 2009:
1ο  Louis PLC, 2ο Ελληνική Τράπεζα, 3ο Muskita

Στην αξιολόγηση συμμετείχε το ευρύ επενδυτικό 
κοινό (μέσω της ιστοσελίδας των εκδόσεων της 
Ethos Media και του διαδικτυακού ενημερωτι-
κού δελτίου ΧΡΗΜΑ Week, που αποστέλλεται σε 
49.000 συνδρομητές). Ψήφισαν, επίσης, με σταθ-
μισμένη βαρύτητα της ψήφου τους, κορυφαίοι 
παράγοντες του συνόλου των εισηγμένων στο Χ.Α. 

εταιρειών, καθώς και των ΑΕΔΑΚ, ΑΧΕ και ΕΠΕΥ. 
Τα αποτελέσματα της ειδικής αυτής ψηφοφορίας 
συνέβαλαν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέ-
σματος κατά 50%.
Ο κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, Γενικός Διευθυντής 
της διοργανώτριας Money Conferences και του 
περιοδικού ΧΡΗΜΑ, δήλωσε σχετικά: «Η συντακτι-
κή ομάδα του περιοδικού και εγώ προσωπικά 
είμαστε υπερήφανοι που ο θεσμός των «Επιχειρη-
ματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ – Γεώργιος Ουζούνης» 
– ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2003 – συνεχίζεται 
έως σήμερα με ιδιαίτερη επιτυχία και έχει καθιε-
ρωθεί στη συνείδηση της επιχειρηματικής κοινότη-
τας και του επενδυτικού κοινού. Ευχαριστούμε το 
αναγνωστικό μας κοινό και τους έμπειρους και 
καταξιωμένους επαγγελματίες που συμμετέχουν 
ενεργά και στηρίζουν το θεσμό αυτό. Πρωταρχι-
κός στόχος του θεσμού είναι η αναγνώριση των 
εταιριών που καταγράφουν σημαντικές οικονομι-
κές επιδόσεις, ακολουθώντας παράλληλα καλές 
πρακτικές και υπεύθυνη συμπεριφορά ως κοινωνι-
κοί εταίροι, στην προσπάθεια υλοποίησης των 
στόχων τους. Η συμμετοχή στην ανάδειξη των 
βραβευόμενων εταιρειών έχει ιδιαίτερη σημασία 
την περίοδο αυτή, καθώς -παρά τη δυσμενή 
συγκυρία- το επενδυτικό κοινό ξεχωρίζει και 
επιβραβεύει τις εταιρείες που ανταποκρίνονται 
στις υψηλές προσδοκίες του».  ΧW

Η κα Ιωάννα Κατζηλιέρη, που παρέλαβε -για λογαριασμό της 

μεγάλης νικήτριας Εθνικής Τράπεζας- το Βραβείο της Καλύτερης 
Εταιρίας του Χ.Α. για το 2009, μεταξύ των κκ Ά. Ξενόφου (Προέ-

δρου της ΕΘΕ) και Κ. Ουζούνη (Γεν. Διευθυντή Ethos Media)
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> ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Πλήττονται από τις υποβαθμίσεις 
και την επακόλουθη εκτίναξη των 
spreads των ομολόγων. Εθνική Τρά-
πεζα, Alpha Bank, EFG Eurobank και 
Πειραιώς κατέχουν ομόλογα αξίας 
38,5 δισ. ευρώ, των οποίων οι απο-
δόσεις είναι πλέον αρνητικές, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την κερδοφο-
ρία τους.
Το κυβερνητικό μέτρο για το πάγω-
μα δανείων μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, εξ άλλου, σε συνδυασμό με 
την κατεύθυνση της ΤτΕ για σχη-
ματισμό προβλέψεων στο 10% των 
δανείων, πλήττει επίσης τη ρευστό-
τητα των τραπεζών, αλλά ακόμη και 
την κεφαλαιακή τους επάρκεια, ενώ 
δεν αποκλείεται να αυξήσει και τις 
επισφάλειες, οι οποίες μέχρι τώρα 
παρουσιάζονταν ως αναχρηματοδο-
τήσεις, ενώ στην ουσία αφορούσαν 
σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ

Τράπεζες
Εθνική, Κύπρου

Ενέργεια
ΕΛΠΕ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Τηλεπικοινωνίες
ΟΤΕ

Aκίνητα
Eurobank Properties, Lamda Development

Εμπορικές
Jumbo, Fourlis, Rilken, Γενική Εμπορίου

Λοιπές
MIG, Ιασώ, Sciens, ΟΠΑΠ,
Autohellas, Revoil, ΕΥΑΘ

Ορυκτά
Μυτιληναίος, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά

Κατασκευές
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, J&P ΑΒΑΞ

Προς εξέταση
Μevaco, Pasal, Byte,
Μινέρβα, Folli-Follie,
Forthnet, Κανάκης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO ΑΜΥΝΤΙΚO
ΧΑΡΤΟΦΥΛAΚΙΟ> ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Έχει σημαντική έκθεση σε κρατικά 
ομόλογα, αλλά η ενεργητική δια-
χείριση της απέδωσε κέρδη στο 
πρώτο εξάμηνο, που εξισορροπούν 
τις ζημίες που προκύπτουν τώρα. 
Σημαντικό «οχυρό» διάσωσης της 
κερδοφορίας της η συμμετοχή της 
στην Finansbank, αφού οι τουρκικές 
τράπεζες οδηγούν το Χρηματιστή-
ριο της Κωνσταντινούπολης (και την 
οικονομία της χώρας) εκτός κρίσης 
και εμφανίζουν εφέτος σημαντική 
βελτίωση όλων των οικονομικών 
μεγεθών τους. Τιμή κλεισίματος Πα-
ρασκευής: 17,41 ευρώ.

> ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Δεν έχει στο χαρτοφυλάκιό της πολ-
λά ελληνικά ομόλογα, οπότε από 
αυτή την άποψη βρίσκεται σε καλύτε-
ρη θέση από τις ελληνικές τράπεζες. 
Επηρεάζεται κι αυτή, όμως, εμμέσως 

> ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Κύκλο εργασιών στα 750 εκατ. ευρώ και κέρδη 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
130 εκατ. ευρώ αναμένεται να σημειώσει ο 
Όμιλος Μυτιληναίου. Από τα 130 εκατ. τα 70 
εκατ. προήλθαν από τη δραστηριότητα της 
Αλουμίνιον της Ελλάδος. Η πολύ καλή επίδο-
ση αναμένεται να επαναληφθεί και το 2010, 
καθώς η εισηγμένη «κλείδωσε» την τιμή όλης 
της παραγωγής αλουμινίου στα 3.150 δολά-
ρια (κοντά στο φετινό μέγιστο), όταν η τρέχου-
σα τιμή του μετάλλου έχει κατρακυλήσει στα 
2.200 δολάρια τον τόνο. Τιμή κλεισίματος Πα-
ρασκευής: 5,10 ευρώ.

> ΟΤΕ
Στα 12,1 ευρώ από 12,7 πριν μειώνει την τιμή-
στόχο για τη μετοχή του ΟΤΕ η Marfin Analysis 
σε έκθεση (16/12) διατηρώντας παράλληλα τη 

από την όλη κατάσταση, καθώς η ελληνική αγορά 
αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος των δραστηρι-
οτήτων της.
Παράλληλα, ως γνωστόν, προχώρησε στην εξα-
γορά συμμετοχής 9,7% στη ρουμανική Banca of 
Transilvania, έναντι τιμήματος 58 εκατ. ευρώ, που 
χαρακτηρίζεται μικρό για τα δεδομένα της Τρά-
πεζας Κύπρου. «Σενάρια» περί στενότερης σχέ-
σης των δύο τραπεζών (η Κύπρου διαθέτει ήδη 
καταστήματα στη Ρουμανία), αποκλείσθηκαν από 
τη διοίκηση της κυπριακής τράπεζας, τουλάχι-
στον για το εγγύς μέλλον.
Η Citigroup διατηρεί την τιμή στόχο της Τράπεζας 
Κύπρου στα 7 ευρώ, ενώ η σύσταση παραμένει 
“Buy”. Τιμή κλεισίματος Παρασκευής: 4,82 ευρώ.

> ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στα 8,9 από 8,3 ευρώ αναβαθμίζει την τιμή-στό-
χο για τη ΓΕΚ Τέρνα η Marfin Analysis σε έκθεσή 
της με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου, ενώ διατηρεί 
τη σύσταση “buy”. Το νομοσχέδιο του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος που προβλέπει μείωση του 
χρόνου έκδοσης άδειας για τις επενδύσεις σε 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (από τα 3-5 χρό-
νια σε 8-10 μήνες) καθιστούν τη ΓΕΚ Τέρνα ελ-
κυστικότερη, αναφέρει η χρηματιστηριακή. Τιμή 
κλεισίματος Παρασκευής: 5,78 ευρώ.

σύσταση Accumulate. Η χρηματι-
στηριακή προχώρησε στην νέα τιμή 
- στόχο μετά τα αποτελέσματα εννε-
αμήνου του Οργανισμού εκφράζο-
ντας παράλληλα επιφυλάξεις για τις 
προοπτικές του ΟΤΕ. Τιμή κλεισίμα-
τος Παρασκευής: 10,36 ευρώ.

> ΔΕΗ
Σε «creditwatch» για πιθανή υποβάθ-
μιση έθεσε η Standard and Poor’s την 
αξιολόγηση ΒΒΒ- της ΔΕΗ, μία ημέρα 
μετά την υποβάθμιση της ελληνικής 
οικονομίας. Διευκρινίσθηκε, πάντως, 
ότι αυτό οφείλεται στην υποβάθμιση 
της ελληνικής οικονομίας και όχι στο 
πιστωτικό προφίλ της ίδιας της εταιρεί-
ας. Αντιθέτως, τα μεγέθη και τα πιστω-
τικά χαρακτηριστικά της ΔΕΗ έχουν 
ανακάμψει το 2009 λόγω των χαμηλό-
τερων τιμών των καυσίμων. Τιμή κλει-
σίματος Παρασκευής: 13,69 ευρώ.



http://www.arcturos.gr

