
Οι εκλογές, οι μετοχές 
και το μέλλον 
των σαραντάρηδων

Του Γ ιά ν ν η  Κ ο τ ο φ π λ ο υ

Το ερώτημα που επικρατεί τιε τελευταίε* ε- 
βδομάδεδ μεταξύ αρκετών κυβερνητικών 
στελεχών είναι «γιατί δεν ανακάμπτει το 
κλίμα στην οικονομία», παρά τΐδ προσπά
θειες που καταβάλλονται, υποτίθεται, με 
την εξαγγελία διαφόρων μέτρων και τΐδ ε
π ικ ο ινω νία ^  ταχυδα- 
κτυλουργίεδ του κυβερ- 
νώντοδ κόμματοε; Το α
ποτέλεσμα -από τΐδ αρ- 
χέδ Σεπτεμβρίου που 
ξεκίνησαν οι εξαγγε
λίες- αποτιμάται από α
νύπαρκτο έΐύδ πενιχρό, 
ενώ σε ορισμένες περι
πτώσεις μάλιστα, οι α- 
ποφάσεΐδ του οικονομι
κού επιτελείου όξυναν 
προβλήματα, με συνέ
πεια να επιδεινωθεί πε
ραιτέρω το κλίμα στην 
αγορά και να διογκωθεί 
η δυσαρέσκεια των πα
ραγωγικών τάξεων. Τι 
λοιπόν φταίει;

Σε πολιτικό κατ' αρχάδ επίπεδο, φταίει ό
τι η κυβέρνηση άνοιξε όλα τα θέματα μαζί, 
μόλι.* έξι μήνεδ προ των εκλογών, προσφέ- 
ρονταδ αφειδώς παροχές και υποσχέσεις οι 
οποίε* δημιούργησαν θέμα αναξιοπιστία* 
και κρίση εμ π ισ τοσύν η  στην αγορά, στον 
επιχειρηματικό κόσμο και στη μεσαία τά
ξη. Η κυβέρνηση επέδειξε ηττοπάθεια και 
μεγάλη αδυναμία με τι* κ ιν ή σ ε ι τη*, ενώ 
απ' όλα αυτά μειώθηκε το κύρο* του Κ. Ση
μίτη, που αποτελούσε άλλοτε το ισχυρό 
χαρτί.

Ανικανότητα αντιστροφής
Κατά δεύτερο λόγο, η ανικανότητα αντι

στροφή* του κλίματος χρεώνεται στ ου* 
πολιτικούδ χειρισμού* του οικονομικού ε
πιτελείου συνολικά, αλλά και του κ. Ν. Χρι- 
στοδουλάκη προσωπικά, συμπεριλαμβανο
μένων και των συμβούλων του. Τώρα στην 
αγορά επισημαίνουν το τεράστιο κενό που 
έχει προκαλέσει η έλλειψη του διοικητή 
τη* Εθνική* Τράπεζα* Θ. Καρατζά από την 
πρώτη γραμμή των οικονομικών εξελίξε
ων. Επίσης υποστηρίζουν ότι ο «Γιάννο* έ
κανε πολύ καλύτερη δουλειά», πιστώνο- 
ντα* στον κ. Παπαντωνίου καλά πολιτικά 
ανακλαστικά και ικανοποιητική διαχείριση 
δύσκολων καταστάσεων.

Τρίτον, σε πολιτικό πάντα επίπεδο, την 
κατάσταση έχουν καθηλώσει τα αλλεπάλ
ληλα γκάλοπ από τον Σεπτέμβριο και μετά, 
τα οποία παγιώνουν στην κοινή γνώμη και 
στον κόσμο τη* οικονομία* την πεποίθηση 
τη* κυβερνητική* αλλαγή*, με ό,τι αυτό

συνεπάγεται σε επιφυλάξει*, αναστολή α
ποφάσεων κ.λπ Ακόμη και η τακτική τη* 
Ν.Δ να σταματήσει να εκφράζει φωναχτά 
τΐδ αποψείδ τη* για την οικονομία και να α
ντιπαλεύει τι* θέσει* τη* κυβέρνηση* λει
τούργησε ει* βάρος τη* τελευταία*...

Σε οικονομικό τώρα επίπεδο, οι λόγοι εί
ναι επίσηδ πολλοί, με πρώτο και σημαντι

κότερο ίσω* τη συνεχή 
διόγκωση των δημο
σίων ελλειμμάτων.

Η κατάσταση αυτή έ
χει προκαλέσει σχεδόν 
πανικό στούδ ανθρώ
που* των επιχειρήσεων 
και τηδ αγοράδ, οι οποί
οι διαισθάνονται ότι το 
μέλλον τη* ελληνική* 
οικονομία* υποθηκεύε
ται εξαιτίαδ των προε
κλογικών σκοπιμοτή
των του κυβερνώντοδ 
κόμματοδ. Χαρακτηρι
στικό είναι ότι οι δημό
σιε* δαπάνες αυξήθη
καν στο οκτάμηνο με υ
περδιπλάσιο ρυθμό από 

τον αρχικά προγραμματισμένο και το δη
μόσιο έλλειμμα έφθασε στα 9 δισ. ευρώ 
(περίπου 3 τρισ. δρχ.), ενώ μόλΐδ αυτή την 
εβδομάδα ο κ. Χριστοδουλάκηδ ομολόγησε 
πω* τα έσοδα από τι* αποκρατικοποιήσει* 
δεν τα χρησιμοποιεί για τη μείωση του δη
μοσίου χρέου* όπω* όφειλε, αλλά για να 
κλείσει τΐδ μεγάλε* τρύπεδ του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Και όλοι αναρωτιούνται: Πώ* θα πληρω
θούν του χρόνου τα λεφτά στουδ εργολά
βου*; Τι θα έχει να πουλήσει τότε το κρά
τος, το οποίο τα έδωσε όλα άρον άρον τώ
ρα; Θα πουλήσει σε λίγο η κυβέρνηση και 
τα ολυμπιακά ακίνητα ή άλλες μεγάλε* ε
κτάσεις του Δημοσίου;

Ο δεύτερος λόγος που δεν υποδηλώνει 
και δεν προοιωνίζεται αντιστροφή του οι
κονομικού κλίματοδ είναι η κατάσταση του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υπερπροσιρορά μετοχών
Απόλυτη καθήλωση χωρίδ προοπτικέ* ά

μεση* ανάκαμψη*, υποστηρίζουν οι ειδή- 
μονεδ της αγοράδ, καθώδ η υπερπροσφορά 
μετοχών δημοσίων επυίειρήσεων (για να 
μαζέψει χρήματα η κυβέρνηση) έχει 
στραγγίσει την αγορά από ρευστότητα και 
πιέζει συνεχώδ τις χρηματιστηριακέ* τι- 
μέδ.

Η αγορά δεν θα μπορεί να πάρει ανάσα, 
όσο η κυβέρνηση υπό την πίεση των ελ
λειμμάτων θα προχωρεί σε πωλήσεΐδ μεγά
λων πακέτων μετοχών δημοσίων επιχειρή
σεων. Ενδεικτικό είναι τι συνέβη τι* τελευ-

Το αποτέλεσμα -από τις 
αρχές Σεπτεμβρίου που 
ξεκίνησαν οι εξαγγελίες- 
αποτιμάται από ανύπαρ
κτο έως πενιχρό, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις, 
μάλιστα, οι αποφάσεις 
του οικονομικού επιτελεί
ου όξυναν προβλήματα.

ταίεδ εβδομάδεδ με την περίπτωση της Ε
θνική*.

Ο τρίτο* λόγοδ στο οικονομικό επίπεδο 
είναι η απαξίωση του παραγωγικού ιστού 
τηδ χώραδ. Παρατηρείται παντελή* έλλει
ψη ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια α
πό ξένου* επενδυτέδ και μεγάλου* επιχει
ρηματικούς ομίλους του εξωτερικού, να ε
πενδύσουν άμεσα στην Ελλάδα. Σε ορισμέ
νε* περιπτώσεις, μάλιστα, οι ξένοι επενδυ
τές αποχωρούν.

Το 2002 η εικόνα ήταν εντελώς απογοη- 
τευτική και εξαιρετικά δυσμενή* για το 
μέλλον τηδ ελληνική* οικονομία*, αφού οι 
καθαρές εισροέδ για άμεσες επενδύσεις ή
ταν μόλΐδ 50 εκατ. δολ., όπωδ επισημαίνει ο 
διοικητή* τηδ Τραπέζηδ τηδ Ελλάδοδ Νικ. 
Γκαργκάνας.

Τέταρτον, η αδυναμία τηδ διοικητική* 
μηχανής να ανταποκριθεί πλέον στίδ ανά- 
γκεδ τηδ οικονομία* και των επιχειρήσεων, 
αυτόδ είναι ένα* ακόμη σημαντικό* αρνη
τικός παράγοντα*.

Σε πλήρη αποσάθρωση
Στέλεχοδ καριέραδ του υπουργείου Οικο

νομίας έλεγε προχθές σε δημοσιογραφική 
παρέα ότι «ο μηχανισμό* διοίκησης βρί
σκεται σε πλήρη αποσάθρωση. Σαν το ύ
φασμα που αποσυντίθεται».

Είναι επίσηδ η έλλειψη διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα ανανέωναν 
τΐδ δυνάμεΐδ τηδ οικονομία* και θα ενί- 
σχυαν την ανταγωνιστικότητα τηδ χώραδ. 
Η κυβέρνηση του κ. Σημίτη δεν τόλμησε 
να προχωρήσει και αυτό η ελληνική οικο
νομία το πληρώνει τώρα πολύ ακριβά. Τα 
εισαγόμενα προϊόντα κατέκλυσαν την αγο
ρά είδ βάροδ των ελληνικών, οι εξαγωγέδ 
μειώθηκαν δραματικά, σε λίγο εξαιτίαδ του 
λόγου αυτού θα μειωθούν και οι θέσει* ερ
γασίας.

Τέλοδ, ακόμη και σε κρίσιμα θέματα τα 
οποία επιμέρουδ επυ<είρησε η κυβέρνηση 
να ρυθμίσει, όπωδ για παράδειγμα το συ- 
νταξιοδοτικό σύστημα, οι αβεβαιότητες για 
τουδ εργαζομένου* παραμένουν αμείωτε*. 
Πότε θα συνταξιοδοτηθεί η γενιά των ση
μερινών σαραντάρηδων; Με ποιο τρόπο θα 
διαμορφώνεται το ύψος τηδ σύνταξη* μετά 
είκοσι χρόνια; Ουδείδ γνωρίζει και ουδείδ 
μπορεί να δώσει σοβαρές απαντήσει*. Με 
τα ημίμετρα τηδ κυβέρνηση* το Ασφαλι
στικό θα αλλάξει έωδ τότε άλλεδ δύο - τρείδ 
φ ορές...



Η κυβέρνηση άνηιΐι όλα τα 
θέματα μαζί, έζι μόλις 
μήνες προ ίων εκλογών, 
προοφέροντας αφειδάις 
παροχές και υποσχέσεις, οι 
οποίες δημιούργησαν θέμα 
αναζιοπκτιίας και κρίση 
εμπιστοσύνης στην αγορά. 
Επέδειξε ηποηάθεια και 
μεγάλη αδυναμία με τις 
κινήσεις της, ενώ από όλα 
αυτά μειώθηκε το κύρος 
του Κ. Σημίτη. Η 
ανικανότητα αντιστροφής 
του κλίματος χρεώνεται 
στους πολιτικούς 
χειρισμούς του οικονομικού 
επιτελείου συνολικά, αλλά 
και του κ. Ν.
Χριστοδουλάκη προσωπικά.

Three campuses. Three continents.
One unique opportunity.

Europe

Lifelong opportunity awaits you when you attend 
The University of Chicago Graduate School of Business, 
and now vnu can earn this world renowned degree 
without leaving your job or relocating.

Chicago GSB is the. only top-ranked business school 
with f »ermanenl campuses on three continents: Asia. 
Lurope. and North America. In our Executive M.B.A. 
Program, you can base your studies in Barcelona while 
retaining all of the benefits of studying in the U.S. In 
this part time format, you earn the. same acclaimed 
M.B.A. degree offered full-time and learn from the 
same Nobel Prize winning faculty who teach in all of 
our programs. Our unique modular format enables you 
to study global business firsthand through exchange 
sessions with other senior-level executives at our 
Singapore and Chicago campuses.

In th·· end. you'll leave here transformed. Ready to lead, 
create, and re- imagine the very nature of business.

You dream. You plan. With Chicago GSR. you achieve.

Chicago GSB Executive M.B.A. Program Europe
Arago 271.0W007 Barcelona. Spain 
Telephone ' 3 4 <)3 ",0“ - 2154 
L mail inquiries.ka<?fgsl>.uchicago.edu

Y O U .
R E A L I Z E D .

North America

To learn more about this truly 

unique Executive M B A  Program 
beginning in June 2004. attend 

one of our information sessions 

Seats are lim ited: please reserve 

yo u r attendance at gsb.ucliieag». 
edu 'infosessioiis

Warsaw* Wednesday. < ·< tôlier 29 

MOSCOW* Friday. O ctober3i

Athens* 'Inesday, November 4
1900
IlypoVereinsbank 
7 lleraUitou Stieet

Brussels Thursday. November 

Amsterdam Tuesday. Noveml>er 11 

Milan Thursday. .November i3 

Kiev M onda).November 17 

Dusseldorf Inesday. November iR 

Prague 'Thursday. November 20 

Vienna Tuesday. November 25 

Beirut luesday. IW em her 2

* Chicago GSB is also exhibiting at 
World M B A  Tour fair*- in tliese 
cities Please visit our Web site for 
more information
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