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?ε ιο Δημόσιο 
ίρ της Εθνικής

Ζημιωμένο 
ιουθάχιοιον καιά 640 
εκαι. ευρώ Βγαίνει to 
EflflnviKÓ Δημόσιο 
από ιην όψιμη 
αποκρατικοποίηση ιης 
Εθνικής.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΤΗ

Τ ο καλοκαίρι του 1999, ο ση
μερινός υπουργός Οικονο
μίας Ν. Χριστοδουλάκης, 

από ιη θέση ίου υφυπουργού, αντί 
να διαθέσει ένα μέρος των μετο
χών που διέθετε η ΔΕΚΑ, όμως έ; 
πραξε έπειτα από 4 χρόνια, προτί
μησε να χρησιμοποιήσει τα λεγό
μενο σύγχρονα χρηματοοικονομι
κά εργαλεία (μετατρέψιμα ομόλο
γα) προκειμένου να μειώσει επί
πλαστα το χρέος. Η πολιτική αυτή 
απεδείχθη τόσο ατελέσφορη όσο 
και επιβλαβής για το Δημόσιο.

Στο μέτωπο του δημοσίου χρέ
ους οι παρεμβάσεις της Eurostat 
κατέρριψαν την εικονική βελτίω
σή του, με αποτέλεσμα να φδάσει 
στο 105,7% του ΑΕΠ. Επιπλέον, η 
χρήση των εργαλείων αυτών προ- 
καλεί σημαντική αφαίμαξη πό
ρων από τα Δημόσια Ταμεία, συ- 
νιστώντας σοβαρή απειλή για 
τους προϋπολογισμούς τών επόμε
νων ετών. |
πηήρωσε 895 εκατ. € 
για 14,5 εκατ. μετοχές

Ηδη, τον περασμένο Ιούλιο το 
Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε 895 
εκατ. ευρώ, προκειμένου να εξο
φλήσει το μετατρέψιμο ομόλογο 
(σε μετοχές) της Εθνικής Τράπε
ζας. το οποίο είχε συναφθεί τον

Ιούνιο του 1999. Η εξόφληση του 
δανείου αυτού είχε αποτέλεσμα να 
επιστρέφουν στο χαρτοφυλάκιο 
της ΔΕΚΑ (πρόεδρός της ο κ. 
Γιάννης Κουσουλάκος) περίπου 
14,5 εκατομμύρια μετοχές της 
Εθνικής. Δηλαδή, με άλλα λό
για, το υπουργείο Οικονομικών 

. «επαναγόρασε» την κάθε μία μετο
χή της Εθνικής προς 61,5 ευρώ. 
Μόλις τρεις μήνες μετά, δηλαδή 
προχθές, το υπουργείο Οικονομίας 
διέθεσε 28 εκατ. μετοχές της Εθνι
κής προς 17,40 ευρώ την κάθε μία. 
Ετσι, μόνο για το πακέτο των 14,5 
εκατ. μετοχών που απέκτησε το 
Δημόσιο το καλοκαίρι, η ζημία 
για κάθε μετοχή ανέρχεται σε 
44,1 ευρώ, ήτοι συνολική 640 εκατ. 
ευρώ για το σύνολο του πακέτου.

Ιδιοι χειρισμοί 
και με OTE - ε λ π ε

■  Οι απώλειες που υφίσταται το 
Δημόσιο δεν περιορίζονται μόνο 
στην Εθνική, καθώς ανάλογοι 
χειρισμοί είχαν ακολουθηθεί και 
με άλλες μετοχές του Δημοσίου, 
όπως του OTE και των ΕΛΠΕ. Τη 
διετία 1999 - 2000 επιχειρήθηκε ο 
εξωραϊσμός των δημόσιων οικο
νομικών με τη χρήση της λεγά
μενης δημιουργικής λογιστικής, 
η οποία μεταξύ άλλων προέβλε- 
πε την εκτεταμένη χρήση σύγ
χρονων χρηματοοικονομικών μέ
σων. Ταυτόχρονα, η προεκλογι
κή παρέμβαση της ΔΕΚΑ στο 
Χρηματιστήριο είχε αποτέλεσμα 
να διογκωθεί το χαρτοφυλάκιό 
της με μετοχές μεγάλων δημό
σιων επιχειρήσεων. Συνακόλου
θα, για να καλύψει το κόστος των 
επενδύσεων αυτών η ΔΕΚΑ ήταν 
αναγκασμένη να καταφεύγει σε 
μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, 
ιη οποίο πποιελούν νοορπάππ

0 υπουργός Οικονομίας Νίκος 
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που θα εξοφληθούν στο μέλλον.
Για παράδειγμα, οι όροι του ο

μολογιακού δανείου της Εθνικής 
απεδείχθησαν υπεραισιόδοξοι. 
Από την πρώτη ημέρα που χορη
γήθηκε το δάνειο αυτό, ήταν γνω
στό ότι για να δεχθούν οι ομολο
γιούχοι να μετατρέψουν τις ομο
λογίες σε μετοχές, η τιμή της με
τοχής της Εθνικής δεν έπρεπε να 
είναι μικρότερη των 82,17 ευρώ.

Με αντίστοιχες υπεραισιόδοξες 
παραδοχές για την τιμή της μετο
χής τους, έχουν συναφθεί άλλα 
δύο μετατρέψιμα ομολογιακά δά
νεια ύψους 775 εκατ. ευρώ, τα ο
ποία θα λήξουν τον Ιούνιο του 
2004. Το ένα εξ αυτών, ύψους 400 
εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά τον 
OTE, έχει συναφθεί με τιμή-στό
χο για τη μετοχή του Οργανισμού 
τα 31,6 ευρώ, όταν η τρέχουσα τι
μή έχει υποχωρήσει κάτω από τα 
10 ευρώ. Το δεύτερο (375 εκατ. ευ
ρώ) αφορά τα ΕΛΠΕ με τιμή-στό
χο τα 14,7 ευρώ, ενώ η τιμή τους 
κυμαίνεται στα 7 ευρώ.
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