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ΤΟ ΒΗΜΑ
ΤΜΗΜΑΒ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Μερίσματα 
800 εκατ. ευρώ 
στη βιομηχανία
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνο ο χρηματοοικο
νομικός τομέας που διόγκωσε την 
κερδοφορία του το 2005, οδη
γώντας σε άνοδο των συνολικών 
καθαρών κερδών των εισηγμένων 
στη Σοφοκλέους επιχειρήσεων 
κατά 39%. Εξίσου «μαγική» είναι 
η εικόνα που εμφανίζει ως σύνο
λο ο βιομηχανικός τομέας. Τα ενο
ποιημένα μετά τους φόρους και 
τα δικαιώματα μειοψηφίας κα
θαρά κέρδη 145 εταιρειών αυξή
θηκαν θεαματικά.

ΧΡ. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ·  Ιελ. Β8

■ Ολόκληρο το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τιβ αζήτητεβ κινητέδ και ακίνητεβ περιουσίεε

Στο κράτο$ οι σχολάζουσες κληρονομιές
Η κυβέρνηση προχωρεί σε εξειδίκευση της νητη περιουσία ανθρώπων που δεν έχουν (φωτογραφία) ολοκλήρωσε το νομοσχέδιο, 
νομοθεσίας με την οποία περιέρχονται στην κληρονόμους ή περιουσίες οι οποίες παρέ- το οποίο παρουσιάζει σήμερα «Το Βήμα», 
κυριότητα του Δημοσίου οι «σχολάζουσες μειναν αζήτητες για δύο και πλέον χρόνια.
κληρονομιές», δηλαδή η κινητή και η ακί- Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Π. Δούκας Ζ. ΤΣΩΛΗΣ ·  Σελ. Β4-5

Προβλέψειε ΟΟΣΑ, ΔΝΤ και διεθνών οίκων για παράταση του προβλήματο8 ωδ το 2008

Πού θα «πάει» το πετρέλαιο
Αν οι τιμές ανέλθουν στα 100 δολάρια...

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Hedge funds 
αλα ελληνικά
Το πράσινο τρως για πιο επιθετι
κές τοποθετήσεις στα παράγωγα 
από τα αμοιβαία και τις εταιρείες 
επενδύσεων έδωσε η Επιτροπή Κε
φαλαιαγοράς, προσδίδοντας ένα 
άρωμα από hedge funds και στην 
ελληνική αγορά αφού δίνει τη δυ
νατότητα ως και διπλάσιας έκθε
σης στην αγορά. Παράλληλα όμως 
αυξάνει τις υποχρεώσεις ενημέ
ρωσης και μέτρησης του κινδύνου 
ώστε να περιορισθούν οι πιθανό
τητες ανεξέλεγκτων διακυμάνσε
ων από τις εν λόγω επενδύσεις.

Β. ΚΩΤΣΗΣ ·  Σελ. Β17

600 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Ο άνεμος 
έχει», ρεύμα!
Τελικά, ο άνεμος έχει ρεύμα! Δεν 
εξηγείται διαφορετικά το τεράστιο 
ενδιαφέρον που παρουσιάζεται 
στη χώρα μας για τα αιολικά πάρ
κα, έστω και με καθυστέρηση, 
αφού χώρες όπως η Ισπανία έχουν 
ήδη εκμεταλλευθεί το αιολικό τους 
δυναμικό από τον... προηγούμενο 
αιώνα! Ελληνες και ξένοι επεν
δυτές έχουν λάβει άδειες επένδυ
σης 600 εκατ. ευρώ, ενώ εξετά
ζονται επιπλέον 150 νέα έργα, 
προϋπολογισμού 360 εκατ. ευρώ.

Α. Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ·  Σελ. ΒΙΟ

Νέο σκηνικό στην ανάπτυξη, στα επιτόκια, στα χρημαηστήρια -  Οι κίνδυνοι για τη Σοφοκλέουδ

Η «μπίζνα» 
του καλού 

Σαμαρείτη
Ο Μπιλ Γκέιτς, πρόεδρος της 
Microsoft και «ψυχή» (διάβαζε 
χρηματοδότης) του κοινωφελούς 
ιδρύματος Bill & Belinda Gates 
Foundation, δεν είναι ο μονα
δικός μεγαλοεπιχειρηματίας που 
παράγει φ ιλανθρω πικό έργο. 
Ολες οι υπερεθνικού βεληνεκούς 
επιχειρήσεις έχουν στήσει μια 
«φιλανθρωπική μπίζνα», συνή
θω ς σε συνεργασία με Μη Κυ
βερνητικές Οργανώσεις. Οχι πως 
λείπουν οι καλές προθέσεις από 
το διεθνές επιχειρηματικό στε
ρέωμα. Αλλά θα ήταν αφελές να 
πιστέψει κανείς ότι οι μέτοχοι 
θα επέτρεπαν τις αγαθοεργίες 
αν δεν τους απέφεραν κάποιο 
όφελος. Εστω και μακροπρόθε
σμο (νέες αγορές).

ΑΛ. ΚΑΨΥΛΗΣ ·  Σελ. Β12-13

Οι... καμπάνες του πολέμου, η αύξηση της ζήτη
σης από την Κίνα και τις άλλες αναπτυσσόμενες 
χώρες και η σταθεροποίηση της παραγωγής είναι 
οι τρεις παράγοντες που ωθούν τους διεθνείς ορ
γανισμούς και επενδυτικούς οίκους στην πρόβλε
ψη ότι οι τιμές του μαύρου χρυσού θα παραμείνουν 
υψηλές ως το 2008, χωρίς να αποκλείεται να αγ
γίξουν ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι! Το 
νέο πετρελαϊκό σκηνικό μετέβαλε τις προσδοκίες 
των αγορών, οι οποίες ανησυχούν στον βαθμό 
που η πετρελαϊκή κρίση θα οδηγήσει σε αύξηση 
του πληθωρισμού και συνακό
λουθα των επιτοκίων. Ακόμη Μ
όμως οι επιπτώσεις είναι σχε- |4 0 %
τικά μικρές καθώς για να συ- ---------------
γκριθεί η τωρινή κρίση με εκεί- α υ ξ ή θ η κ α ν
νες τω ν περ ιόδω ν 1974 και --------------;------
1985 οι ονομαστικές τιμές του ΟΙ Τΐμ88 
πετρελαίου θα πρέπει να ξεπε- 
ράσουν τα επίπεδα των 84-85 
δολαρίων το βαρέλι -  το μπρε- 
νττη Μεγάλη Εβδομάδα έφθασε τα 74,50 δολάρια.

Τα μοντέλα του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι 
η άνοδος κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι στην τιμή του 
πετρελαίου θα περιορίσει τον αναμενόμενο ρυθμό 
ανάπτυξης κατά 0,2%-0,3% του ΑΕΠ σε ένα χρό
νο. Στην ελληνική οικονομία, η οποία είναι ευαί
σθητη στην κερδοσκοπία, οι επιπτώσεις θα είναι 
σοβαρές στην άνοδο των τιμών καταναλωτή, παρά 
το γεγονός ότι το «σκληρό» ευρώ λειτουργεί ως 
ασπίδα προστασίας για τα ελληνικά νοικοκυριά.

του χρυσου

Τ. ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ - ΜΑΡΙΤΑ ΖΗΚΟΥ ·  Σελ. Β6-7, 16

■  Η εισαγωγή του νέου νομίσματοδ δεν υποστηρίχθηκε από διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσει στη δομή τηε οικονομίαδ

Πόσο πραγματικά φταίει το ευρώ για την ακρίβεια
ΚΕΡΔΗ

Οι δουλειές 
του ύπνου
Η αϋπνία έχει δημιουργήσει μια 
ακμάζουσα και ταχέως αναπτυσ
σόμενη «βιομηχανία του ύπνου» 
με τεράστια περιθώρια κερδών. 
Από τα υπνωτικά χάπια ως τα εξει- 
δικευμένα «ξενοδοχεία του ύπνου» 
με ειδικές κουκέτες, ελεγχόμενο 
φωτισμό και μουσική, η αϋπνία 
των σύγχρονων Αμερικανών επι
τρέπει σας εταιρείες που δραστη
ριοποιούνται στον χώρο να κά
νουν χρυσές δουλειές.

ΧΡ. ΚΟΛΥΒΑΣ ·  Σελ. Β14

ΤΟΥΡΚΙΑ

O veos διοικητής 
ms κεντρική* τράπεζα*
Υστερα από εκκρεμότητα που διήρκεσε έναν και 
πλέον μήνα, η Τουρκία απέκτησε διοικητή για την 

κεντρική τράπεζά της. Ο νέος διοικη- 
,*. τής Ντουρμούς Γιλμάζ (φωτογρα

φία) εγκρίθηκε από τον πρόεδρο 
της χώρας Αχμέτ Σεζέρ, ο οποί
ος είχε απορρίψει τον προηγού

μενο υποψήφιο επειδή ήταν πολύ 
ισλαμιστής για τα γούστα του.

ΣΠ. ΦΡΑΓΚΟΣ
• Σελ. Β15

Το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι 
οι 9 στους 10 Ελληνες πιστεύουν πως το 
ενιαίο νόμισμα είναι υπεύθυνο για τον 
πληθωρισμό. Μάλιστα οι 5 στους 10 δή
λωσαν ότι η ζωή θα ήταν καλύτερη χω
ρίς το ευρώ. Η οικονομική σύμβουλος 
του Πρωθυπουργού κυρία Ελένη Λουρή 
-Δενδρινού υποστηρίζει ότι η ακρίβεια 
προκλήθηκε επειδή δεν εφαρμόστηκαν 
εγκαίρως, αλλά ούτε και αργότερα, οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ήταν 
απαραίτητες για να αυξήσουν την προ
σφορά στην ελληνική οικονομία. Ο τέως 
υπουργός Οικονομίας κ. Ν. Χριστοδου- 
λάκης θεωρεί ότι με το ευρώ «φθήνυναν 
τα ακριβά προϊόντα, αλλά ακρίβυναν τα 
φθηνών και αυτό πρέπει να αντιμετωπι
στεί με μια νέα οικονομική πολιτική.

ΔΙΩΝ. ΣΤΑΜΠΩΓΛΗΣ ·  Σελ. Β2-3

ΑΝ. ΠΑΝΝΠΣΗΣ

Πολιτική διαχείριση 
τη* οικονομία*
«Η πολιτική διαχείριση της οικονομίας έχει 
βυθιστεί σε έναν λαβύρινθο πολλαπλών αβε
βαιοτήτων, ακρίβειας, μοντέλων, 
μεταρρυθμίσεων που δεν οδή
γησαν πουθενά, απογραφών 
που παγίδευσαν κυβέρνηση 
και κοινιονία» επισημαίνει 
σε άρθρο του ο πρώ
ην
Γιαννίτσης
• Σελ. Β6



Ρεπορτάζ ΔΙΟΝ. ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ

ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩ για την ακρίβεια; Το τελευταίο Ευρωβα- 
ρόμετρο κατέδειξε ότι οι εννέα στους 10 Ελληνες πιστεύουν 
ότι το ενιαίο νόμισμα ευθύνεται για τον πληθωρισμό. Μά
λιστα, οι πέντε στους 10 δήλωσαν ότι η ζωή θα ήταν καλύ

τερη χωρίς το ευρώ. Τους μύθους και τις αλήθειες για τις 
επιπτώσεις από την αντικατάσταση της δραχμής με το ενι
αίο ευρωπαϊκό νόμισμα επιχειρεί να ανιχνεύσει σήμερα «Το 
Βήμα», θέτοντας ευθέως το ερώτημα στην κυρία Ελένη Λου- 
ρή-Δενδρινού, οικονομική σύμβουλο του Πρωθυπουργού, 
και στον κ. Ν. Χριστοδουλάκη, τέως υπουργό Οικονομίας.

Ο κ. Χριστοδουλάκης υποστηρίζει ότι με το ευρώ «φθήνυ
ναν τα ακριβά προϊόντα, αλλά ακρίβυναν τα φθηνά» και αυ
τό πρέπει να ανπμετωπισθεί με νέα οικονομική πολιτική, ενώ 
η κυρία Λουρή επισημαίνει εύστοχα ότι «θα ήταν δύσκολο 
να υποστηρίξει κανείς σήμερα ότι η χώρα μας θα μπορούσε 
να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις π ιέσ εις  της πα-

■ Μύθοι και αλήθειεδ για το ενιαίο νόμισμα που αντικατέστησε τη δραχμή -  Ποια προϊόντα αυΕήθηκαν και ποια μειώθηκαν

Φταίει το ευρώ ή η οικονομία μαδ για την
Η  ΤτΕ στον απολογισμό πενταετία8 αναφέρει ότι «με την έντα&τ στη ζώνη του ευρώ η ελληνική οικονομία απέκτησε

Το γεγονόβ ότι τα νομίσματα του evôs και των δύο ευρώ είναι σε κέρματα συνέβαλε ώστε να μην εκτιμάται η αΕία tous

Ο ι χαμηλοί μισθοί ή οι υψη
λές τιμές ευθύνονιαι για 

την κρίση εμπιστοσύνης των Ελ
λήνων στο ευρώ; Ο υπουργός 
Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκού- 
φης άλλοτε δηλώνει ότι οι αυ
ξήσεις οφείλονται στο γεγονός 
ότι η χώρα δεν είχε προετοιμα- 
σθεί για τη μετά ευρώ εποχή και 
άλλοτε ότι δεν είναι υψηλές οι 
τιμές αλλά είναι χαμηλοί οι μι
σθοί. Από την πλευρά τους, ο 
υπουργός και ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης κκ. Δ. Σιούφας και 
I. Παπαθανασίου διατείνονται 
ότι οι αυξήσεις είναι περιορι
σμένες και πάντως χαμηλότερες 
από εκείνες που είχαν διαμορ
φωθεί επί ΠαΣοΚ, ενώ η αξιω
ματική αντιπολίτευση αναφέ- 
ρεται σε απανωτά κύματα ακρί
βειας επί Νέας Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η πλειο- 
ψηφία των Ελλήνων (σύμφωνα 
με το τελευταίο Ευρωβαρόμε- 
τρο) πιστεύει ότι «το ευρώ ευ- 
θύνεται για την ακρίβεια» και 
ότι «είναι μειονέκτημα», γεγο
νός που αποδεικνύει περίτρανα 
ότι δεν είμαστε καθόλου ενη
μερωμένοι για ένα τόσο σημα
ντικό θέμα. Οι επιπτώσεις στον 
πληθωρισμό από την εισαγωγή 
του ευρώ ήταν περιορισμένες 
και σε αυτό συμφωνούν τόσο η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και 
το υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών και η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή καταμέτρησε για το πρώ
το έτος χρήσης του ευρώ από 
τους πολίτες (2002) την επίπτω
ση της χρήσης του ευρώ στον 
πληθωρισμό, για το σύνολο της 
ευρωζώνης σε 0,12-0,29 ποσο- 
σπαίες μονάδες και ειδικά για 
την Ελλάδα σε 0,50%. Με το πο
σοστό αυτό συμφώνησαν και το 
υπουργείο Οικονομίας και η κε
ντρική τράπεζα, η οποία επιση
μαίνει ότι με την υιοθέτηση του 
ενιαίου νομίσματος η Ελλάδα 
πέτυχε σημαντική αποκλιμάκω- 
ση του πληθωρισμού που συνέ
βαλε στην αύξηση των επενδύ
σεων και στην επιτάχυνση του 
ρυθμού ανάπτυξης.

■ Και μειώσει*
Η Τράπεζα της Ελλάδος στην 
ενδιάμεση έκθεσή της για τη νο
μισματική πολιτική τον Οκτώ
βριο του 2005 επικαλούμενη 
στοιχεία της Εθνικής Στατιστι
κής Υπηρεσίας της Ελλάδος 
(ΕΣΥΕ) αναφέρει ότι σε ορι
σμένες περιπτώσεις πριν από τη 
χρήση του ευρώ στην Ελλάδα 
(Δεκέμβριος 2001 -Δεκέμβριος 
2002) όχι μόνον δεν σημειώθη
καν αυξήσεις αλλά καταγρά- 
φηκαν και μειώσεις. Για παρά
δειγμα, μειώσεις τιμών κατα- 
γράφηκαν στον τηλεφωνικό 
εξοπλισμό, στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, σπς φωτογραφι

κές μηχανές και βιντεοκάμερες, 
σπς συσκευές κλιματισμού και 
θέρμανσης, στα πλυντήρια, σπς 
κουζίνες, στους φούρνους κλπ. 
Αντίθετα, σημειώθηκαν αυξή
σεις κυρίως σε είδη διατροφής

(αδικαιολόγητα) και για τον λό
γο αυτόν σχημαπ'στηκε η εντύ
πωση στο ευρύ κοινό ότι το πρό
βλημα είναι γενικό.

Παράλληλα, οι υψηλότερες 
αυξήσεις σπς πμές των προϊό

ντων που σημειώθηκαν στην Ελ
λάδα σε σχέση με π ς  χαμηλό
τερες που σημειώθηκαν στην ευ
ρωζώνη οφείλονται κυρίως 
στους εξής λόγους:
•  Στη δομή της οικονομίας και

στην κερδοσκοπία που σημειώ
θηκε από ορισμένες περιπτώ
σεις με αφορμή π ς  στρογγυλο
ποιήσεις πμών προς τα άνω.
•  Στο κλίμα ευφορίας που εί
χε δημιουργηθεί μετά την επί

τευξη του στόχου. Στο κλίμα 
αυτό συνέβαλε και η μείωση 
των επιτοκίων, που οδήγησε 
σε αύξηση των δανείω ν με 
άμεση συνέπεια την αύξηση 
της εγχώ ρ ιας ζήτησης που 
οδήγησε σε αύξηση των πμών.

Η Τ ράπεζα της Ελλάδος 
στον απολογισμό πενταετίας 
από τη χρήση του ευρώ ανα
φέρει ότι «με την ένταξή της 
στη ζώνη του ευρώ η ελληνι
κή οικονομία απέκτησε στα
θερότητα και αξιοπιστία. Αυ
τό έχει συντελέσει στην ελα- 
χιστοποίηση των επιπτώσεων 
που υφίστανται εξαιπ'ας διε
θνών νομισματικών και συ- 
ναλλαγμαπκών κρίσεων οι χώ
ρες που έχουν υιοθετήσει το 
ευρώ» και καταλήγει ότι εκτός 
ζώ νης ευρώ  θα  προέκυπτε 
υποπ'μηση του νομίσματος και 
επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Σπ ς  αρχές του 21ου αιώνα η μεγα
λύτερη πρόκληση για π ς  εθνικές 

οικονομίες είναι η παγκοσμιοποίηση. 
Ή  αλλιώς ο αυξημένος ανταγωνισμός 
μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσό
μενων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο 
για κυριαρχία σπς αγορές συντελεστών, 
προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσα σε ένα 
τόσο ανταγωνισπκό περιβάλλον, όπου 
η επιτυχία (αν όχι η επιβίωση) μιας χώ
ρας κρίνεται από τη δυνατότητά της να 
διευρύνει, να αναδείξει και να αξιο- 
ποιήσει τα συγκριπκά της πλεονεκτή
ματα, η μακροοικονομική σταθερότη
τα είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Για 
μικρές, ανοικτές οικονομίες, όπως η 
ελληνική, που επιπλέον επιβαρύνονται 
από ένα παρελθόν αναξιοπισπας και 
υψηλού συναλλαγμαπκού κινδύνου, η 
προϋπόθεση αυτή εξασφαλίζεται κα
τά μεγάλο μέρος με τη συμμετοχή σιο 
ευρύτερο νομισματικό και οικονομικό 
σύστημα της ζώνης του ευρώ.

Κύριος στόχος του ευρωσυστήματος 
είναι η σταθερότητα των τιμών, ο χα
μηλός, δηλαδή, ρυθμός πληθωρισμού, 
που δεν θα ξεπερνά το 2%. Ωστόσο, 
ενώ αυτό έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθ
μό, παρατηρούνται επίμονες διαφορές 
μεταξύ των 12 χωρών-μελών. Η Ελλά
δα, με πληθωρισμό σταθερά πάνω από 
τον μέσο όρο της ευρωζώνης, αποδει- 
κνύει ότι η οικονομία της δεν έχει ακό
μη αποκομίσει όλα τα οφέλη από την 
ενιαία νομισματική πολιτική. Από την 
άλλη πλευρά, επωφελείται αναμφι
σβήτητα απάτην ευνοϊκή επίδραση των 
συνεπαγόμενων χαμηλών επιτοκίων, 
κυρίως λόγω του υπέρογκου δημόσιου 
χρέους που πρέπει να εξυπηρετεί. Για 
μια χώρα όπου το χρέος της ξεπερνά 
το ετήσιο ΑΕΠ και που αναγκάζεται να 
δαπανά σχεδόν 5% του ΑΕΠ ετησίως σε 
τόκους, η μείωση της διαφοράς απο
δόσεων των δεκαετούς διάρκειας ομο-

Η κυρία Ελένη Λουρή-Δενδρινού είναι 
καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και διευθύντρια του Οικονομικού 
Γραφείου του Πρωθυπουργού.

ΑΠΟΨΗ

ΙΙένιε χρόνια ευρώ: 
επιπιώσεΐδ και ενωπώσειβ

Tns ΕΛΕΝΗΣ Λ Ο Υ ΡΗ -Δ ΕΝ Δ ΡΙΝ Ο Υ

λόγων της από τα αντί
στοιχα γερμανικά από 412 
μονάδες βάσης το 1997 σε 
περίπου 30 μονάδες σήμε
ρα σημαίνει μεγάλη εξοι
κονόμηση πόρων. Η ομα
λότερη απορρόφηση των 
κραδασμών από την πρό
σφατη μεγάλη αύξηση των 
τιμών του πετρελαίου είναι 
μια άλλη θετική συνέπεια.

Αν και η λειτουργία της ΟΝΕ δεν 
συνοδεύτηκε από ικανοποιητικούς ρυθ
μούς ανάπτυξης σπς περισσότερες χώ
ρες της ευρωζώνης, στην Ελλάδα, που 
άρχιζε από χαμηλότερο επίπεδο, η προ
σπάθεια σύγκλισης είχε καλύτερα απο
τελέσματα. Ο ρυθμός ανάπτυξης ενι- 
σχύθηκε και ο μέσος ετήσιος πληθω
ρισμός μειώθηκε αισθητά από 11,1% 
το 1990-99 σε 3,3% το 2000-05, με 
ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση το 2004- 
05, όπου η διαφορά από τον μέσο όρο 
της ευρωζώνης μειώθηκε σπς 1,1 μο
νάδες. Ετσι, ο αρχικός σκεπτικισμός 
εξασθένισε χάρη σπς δυνατότητες που 
ανέδειξε και τη σταθερότητα που επέ
φερε το ενιαίο νόμισμα. Η εξάλειψη 
του συναλλαγματικού κινδύνου, η μεί
ωση του κόστους που συνδεόταν με συ
ναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και η 
διαφάνεια των τιμών συνέβαλαν ση- 
μανπκά στη διαμόρφωση ενός επιχει
ρηματικού περιβάλλοντος μέσα σιο 
οποίο ενισχύονται ο ανταγωνισμός, το 
εμπόριο, οι επενδύσεις και η ελεύθερη 
κίνηση κεφαλαίων. Παράλληλα, η αξιο

πιστία της ενιαίας νομι
σματικής πολιτικής, που 
διατήρησε τα επιτόκια σε 
χαμηλά επίπεδα, διεύρυνε 
π ς  δυνατότητες χρηματο
δότησης των επιχειρήσε
ων και των νοικοκυριών, 
καθώς απελευθερώθηκε 
το κανονιστικό πλαίσιο 
που περιόριζε την κατα- 
ναλωπκή πίστη.

Θα ήταν δύσκολο να υποστηρίξει 
κανείς σήμερα όπ η χώρα μας θα μπο
ρούσε να ανταποκριθεί αποτελεσμα- 
πκά στις πιέσεις της παγκοσμιοποίη
σης έχοντας διατηρήσει τη δραχμή. 
Παρά το γεγονός λοιπόν όπ ευρώ και 
ΟΝΕ αποτελούν μονόδρομο για το 
μέλλον της ελληνικής οικονομίας και 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κατα
γράφεται έντονη δυσαρέσκεια των πο
λιτών σχεπκά με την ακρίβεια που πα
ρατηρήθηκε από την επομένη της ει
σαγωγής του ευρώ. Ενώ οφείλει, βέ
βαια, κανείς να αναγνωρίσει τη ση
μαντική μείωση του πληθωρισμού σε 
σχέση με τις περασμένες δεκαετίες, η 
επιμονή του δείκτη να βρίσκεται στα
θερά πάνω από τον μέσο όρο της ευ
ρωζώνης, έστω και με μειούμενη από
σταση, είναι αξιοσημείωτη.

Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως 
στην ελλιπή προετοιμασία της χώρας, 
όχι μόνο για την ένταξή της στην ΟΝΕ, 
αλλά και για να ανπμετωπιστούν οι πιε- 
σπκές, ανταγωνισηκές διεθνείς συν
θήκες. Ενώ η οικονομία κατάφερε να

διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυ
ξης, η επεκτατική δημοσιονομική πο- 
λιπκή που ακολουθήθηκε οδήγησε σε 
υπερβολικά ελλείμματα και χρέη που 
τροφοδοτούσαν τον πληθωρισμό. Πα
ράλληλα, δεν εφαρμόστηκαν έγκαιρα 
(στα τέλη της δεκαεπ'ας του ’90) αλλά 
ούτε και αργότερα οι διαρθρωπκές με
ταρρυθμίσεις που ήταν απαραίτητες για 
να αυξήσουν την προσφορά στην ελ
ληνική οικονομία (αντίστοιχα με την 
αύξηση της ζήτησης) και να βελπώσουν 
την αποτελεσμαπκότητα των αγορών. 
Οι δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας 
και στην εκπαίδευση και κατάρτιση συ
νέβαλαν με τη σειρά τους στη διατή
ρηση του φαινομένου.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια διαδι
κασία σύγκλισης η οποία, ως έναν βαθ
μό, δικαιολογεί την απόκλιση του πλη
θωρισμού. Το φαινόμενο ωστόσο εί
ναι εντονότερο λόγω των διαρθρωτι
κών αδυναμιών που επηρεάζουν αρ
νητικά την ανταγωνισπκότητά της. Την 
τελευταία διετία εφαρμόζεται μια σει
ρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων με στό
χο την κάλυψη των αδυναμιών αυτών 
μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνισπ- 
κότητας, της παραγωγικότητας και της 
εξωστρέφειας της οικονομίας. Η έμ
φαση δίνεται κυρίως στη δημοσιονο
μική προσαρμογή, την απελευθέρωση 
αγορών, τη βελτίωση του επιχειρημα
τικού περιβάλλοντος και την αύξηση 
της απασχόλησης. Τα πρώτα αποτελέ
σματα είναι ιδιαίτερα θετικά, καθώς οι 
προβλέψεις για έκρηξη του πληθωρι
σμού λόγω της ραγδαίας αύξησης των 
τιμών του πετρελαίου διαψεύσθηκαν. 
Παρά το γεγονός ότι κάποια βασικά 
καταναλωτικά αγαθά παρουσιάζουν 
κατά καιρούς σημαντικές αυξήσεις, ο 
πληθωρισμός διατηρείται σε σχετικά 
χαμηλά επίπεδα, αποδεικνύοντας ότι η 
ελληνική οικονομία αναπτύσσει αντι
στάσεις σε εξωτερικούς παράγοντες, 
αλλά και τις προϋποθέσεις για μεσο
πρόθεσμη σύγκλιση του πληθωρισμού 
με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.



γκοσμιοηοίησης με τη διατήρηση της δραχμής». Επίσης 
εξηγεί ότι ο λόγος που προκάλεσε την ακρίβεια είναι ότι 
δεν εφαρμόστηκαν έγκαιρα αλλά ούτε και αργότερα οι διαρ
θρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ήταν απαραίτητες για 
να αυξήσουν την προσφορά στην ελληνική οικονομία και 
να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των αγορών.

ακρίβεια;
σταθερότητα και αξιοπιστία»

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Λείπουν τα χαρτονομίσματα 
του εν08 και των δύο ευρώ

Η απόφαση να μη βγουν χαρτονομίσματα του ενός και των 
δύο ευρώ, αν και σήμερα πλέον ένα μεγάλο μέρος της ευ

ρωπαϊκής κοινής γνώμης θα τα ήθελε, είναι ένας σοβαρός 
παράγοντας που οδήγησε στην αύξηση των τιμών και ευνόη
σε την κερδοσκοπία.

Αυτό εκτιμούν όλο και περισσότεροι αναλυτές και κατακρίνουν 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αρνείται ανεξήγητα να τα 
υιοθετήσει προβάλλοντας θέματα κόστους και συνήθειας, ελπί
ζοντας ότι με τον καιρό θα ξεπεραστεί το πρόβλημα.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι σε αυτά τα σχεδιασπκά προβλήμα
τα ήρθε να προστεθεί και η ελληνική πρόταση τα σεντς στη χώρα 
μας να ονομαστούν «λεπτά», πράγμα το οποίο μας έκανε γλωσσι
κά υπερήφανους αλλά επανέφερε τις αναμνήσεις της δεκάρας και 
της απαξιωμένης δραχμής. Αν οι δεκάρες λέγονταν «σεντς», ίσως 
η ψυχολογική διάθεση της χρήσης τους να ήταν λιγότερο απα- 
ξιωτική, γιατί άλλο να αφήνεις αμερικανικό φιλοδώρημα 50 σε
ντς και άλλο ένα ταλαίπωρο πενηνταράκι.

Ετήσια άνοδοβ των τιμών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη
(ποσοστό %)

ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
2003 2004 2005 2003 2004 2005

Τρόφιμα και μη αλκοολοάχα ποτά 4,9 0,9 0,8 2,1 1,0 0,7
Ψωμί και δημητριακά 3,4 5,7 1,6 2,2 2,2 0,8
Kpéas 1,9 3,0 2,4 1,2 1,5 1,3
Ελαια 1,5 10,6 5,1 2,1 3,9 2,2
Γάλα, τυροκομικά και αβγά 3,7 3,4 3,6 1,6 0,8 -ο , ι

Αλκοολοάχα ποτά και Kanvôs 4,2 4,5 2,2 5,9 7,5 4,9
Κρασί 5,7 2,4 3,7 1,9 1,6 0,3
Είδη καπνού 4,3 5,0 1,8 8,4 12,2 7,8
Ενδυση και υπόδηση 2,0 4,0 4,7 0,9 0,7 0,1
Παπούτσια και επισκευή t o u s 2,2 5,0 4,3 1,4 0,8 0,5
Στέγαση, παροχή νερού, ηλεκτρισμού, 
Φυσικού αερίου, καύσιμα 4,5 4,9 9,2 2,5 2,5 4,7
Ενοίκια 5,2 5,3 4,2 2,0 1,9 2,0
Παροχή νερού 6,1 7,3 6,0 2,1 3,3 2,8
Παροχή ηλεκτρισμού 3,0 2,1 2,8 2,9 2,0 2,8
Υγρά καύσιμα 4,9 6,8 34,7 4,5 11,5 28,1
Επιπλα, είδη και συντήρηση σπιτιού 1,8 1,5 2,1 1,3 0,9 0,8
Υγεία 4,6 5,3 4,4 2,2 7,9 2,1
Ιατρικέε και παραϊατρικέβ υπηρεσίεβ 5,5 7,3 5,8 2,8 9,6 3,1
Μεταφορέβ 3,1 3,5 4,7 2,3 3,1 4,4
Οδικέε μεταφορέβ 5,9 3,2 7,8 3,4 2,6 2,7
Αεροπορικέβ μεταφορέβ 1,6 1,9 2,8 2,5 3,6 6,7
Επικοινωνίεβ -4,6 -4,3 -0,4 -0,6 -2,0 -2,3
Τηλεφωνικέβ υπηρεσίεε -4,8 -4,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,8
Αναψυχή και πολιτισμόβ 2,5 2,9 1,5 0,2 - 0,1 0,1
Εκπαίδευση 4,5 4,4 4,1 3,5 3,3 3,1
Εστιατόρια και Εενοδοχεία 4,8 4,3 3,1 3,2 2,8 2,5
Εστιατόρια, καφέ κ.ά. 4,4 4,2 3,4 3,2 2,9 2,7
Ξενοδοχεία 7,7 6,7 -0,6 3,3 2,6 1,9
Διάφορα προϊόντα και υπηρεσίεβ 2,3 2,0 3,1 2,6 2,2 1,8
Κομμωτήρια 8,5 4,6 5,6 2,3 2,2 2,1
Εναρμονισμένοβ δείκτηβ 
τιμών καταναλωτή 3,5 3 3,5 2,1 2,1 2,2
Π η γή : Eurostat

Οι δείκτες 
καταναλωτή
Γ ια να υπάρχουν αξιόπι

στα και συγκρίσ ιμα  
στοιχεία με τις άλλες χώρες- 
μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να 
αποδίδεται μεγαλύτερη ση
μασία στον Εναρμονισμένο 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 
Αντ’ αυτού όμως, στην Ελ
λάδα -  σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει σπς άλλες χώρες- 
μέλη της ΕΕ -  καταρτίζεται 
ήδη νέος εθνικός δείκτης, 
με «νέο σύστημα» καταμέ
τρησης του πληθωρισμού. 
Η επιτροπή που έχει συ- 
σταθεί με αντικείμενο την 
αναθεώρηση του Γενικού 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(ΓΔΤΚ), καταλήγει στο συ
μπέρασμα πως για την κα
ταμέτρηση του ΓΔΤΚ θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπό
ψη περισσότερο από ό,τι 
τώρα οι δαπάνες των νοι
κοκυριών για την κινητή τη
λεφ ω νία , για  συνδρομές 
στο Ιπίετηετ και για χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οπως δηλώνει μιλώντας 
στο «Βήμα» ο κ. Κοντοπυ- 
ράκης, ο νέος ΓΔΤΚ πιθα
νόν να  δ ε ίξ ε ι μ ια  μικρή 
απόκλιση σε σχέση με τον 
ισχύοντα ως τώρα -  θα  εί
ν α ι χ α μ η λ ό τε ρ ο ς  κατά 
0,1%-0,2% σε σχέση με τον 
ισχύοντα.

Η ένταξη της ελληνικής οικονομίας στην 
ΟΝΕ και η ταυτόχρονη συμμετοχή της 

στην κυκλοφορία του ευρώ απετέλεσαν κα
ταλυτικά γεγονότα για την πρόοδο και την 
ανάπτυξη της χώρας. Χωρίς μείωση των τό
κων δεν θα μπορούσαμε να χρηματοδοτή
σουμε νέες υποδομές, και να έχουμε τόση 
ανάπτυξη. Χωρίς ανάπτυξη δεν θα  μπο
ρούσε να αυξηθεί η απασχόληση. Χωρίς τα 
χαμηλά επιτόκια του ευρώ δεν θα  μπορού
σαν να υπάρξουν εκτεταμένα στεγαστικά 
προγράμματα για τα φτωχά νοικοκυριά. Η 
ένταξη της οικονομίας στην ΟΝΕ και η κυ
κλοφορία του ευρώ όχι μόνο δεν απετέλε- 
σε υποδεέστερη επιλογή απέναντι σε μια 
άλλη αυτόνομη και δήθεν πιο «φιλοκοινω- 
νική» νομισματική πολιτική, αλλά αντίθετα 
διαμόρφωσε τη βάση για την οικοδόμηση 
μιας σύγχρονης και πιο ευημερούσας ο ι
κονομίας, χω ρίς τους κλυδωνισμούς και 
την αστάθεια που χαρακτήριζαν το παρελ
θόν. Το ιστορικό αυτό γεγονός σήμανε το 
τέλος μιας ολόκληρης εποχής, στη διάρκεια 
της οποίας η ελληνική οικονομία χαρακτη
ριζόταν από υψηλό πληθωρισμό και συνε
χή διάβρωση των πραγματικών μισθών και 
συντάξεων.

Δυστυχώς την ίδια την κυκλοφορία του 
ευρώ οι καταναλωτές την υποδέχθηκαν με 
ανάμεικτα αισθήματα όπω ς και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στη Νότια Ευ
ρώπη. Από τη μία αισθάνθηκαν αυτοπε
ποίθηση ότι έχουν ένα νόμισμα που αντέχει 
στις διεθνείς αναταραχές και εγγυάται την 
αγοραστική αξία χωρίς τον φόβο της υπο
τίμησης και του μεγάλου πληθωρισμού. Η 
πιο μεγάλη οικονομική αγωνία των ελληνι
κών νοικοκυριών τα τελευταία τριάντα χρό
νια ήταν ότι η δραχμή αργά ή γρήγορα θα 
έχανε την αξία της και γ ι’ αυτό άλλοι κυ
νηγούσαν το ξένο συνάλλαγμα, άλλοι έτρε
χαν να αγοράσουν πράγματα που ίσως δεν 
χρειάζονταν και άλλοι να βγάλουν τα χρή
ματά τους έξω, στερώντας έτσι τη χώρα από 
επενδύσεις και μειώνοντας τις δυνατότητες 
του τόπου. Τα πλεονεκτήματα του ευρώ φ ά 
νηκαν ιδιαιτέρως έντονα κατά τη διάρκεια

Ο κ. Ν. Χριστοδουλάκηβ είναι βουλευτήε του ΠαΣοΚ.

του πολέμου στο Ιράκ το 2003, 
όταν παρά  τη δ ιεθ νή  κ ερ δ ο 
σκοπία στο πετρέλαιο το ευρώ 
όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά ανέ
βηκε έναντι του δολαρίου.

Από την άλλη όμως διακατέ
χονται από δυσφορία γιατί πολ
λ ο ί έμ πορο ι κα ι κατασ τημα
τά ρχες ε ίδα ν  το νέο  νόμισμα 
σαν μ ια  ευ κα ιρ ία  να  «σπρώ 
ξουν» τις τιμές προς τα πάνω 
και να κερδοσκοπήσουν σε βάρος τους.

Η φυσική κυκλοφορία  του ευρώ  προ
κάλεσε δύο αντίθετα φαινόμενα στη δ ια 
μόρφωση των τιμών στις περισσότερες χώ
ρες της ευρωζώνης: από τη μία μεριά επέ
τρεψε την εύκολη σύγκριση των τιμών από 
καταναλωτές που μπορούσαν να επιλέγουν 
τι θα πάρουν από διαφορετικές αγορές και 
αυτό οδήγησε σε έναν διευρωπάίκό αντα
γωνισμό και μείωση των τιμών σε πολλά 
είδη που υπόκεινται σε αυτή την ανταγω
νιστική σύγκριση. Ετσι παρατηρείται μεί
ωση ή παρατεταμένη συγκράτηση των τι
μών στις ηλεκτρικές συσκευές, τα αυτοκί
νητα, τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα ξενοδο
χεία διακοπών και αρκετά άλλα αγαθά και 
υπηρεσίες, ιδιαίτερα μάλιστα αυτά που δια
φ η μ ίζοντα ι και ε ίνα ι εμ πορεύσ ιμα  στο 
Ιηΐετηετ. Από την άλλη όμως παρατηρήθη
κε μια εκτεταμένη κερδοσκοπία σε πολλά 
μικρά, αλλά καθημερινής χρήσεως, αγαθά 
στα οποία οι καταστηματάρχες έσπρωξαν 
τις τιμές προς τα πάνω εκμεταλλευόμενοι 
και την απειρία του καταναλωτή στον χει
ρισμό ενός νέου νομίσματος, αλλά και την 
αμηχανία πολλών να αφήσουν μικρά κέρ

ματα για ορισμένες υπηρεσίες 
που θεωρούν ότι πρέπει να εί
ναι κάπως «χουβαρντάδες» (από 
το πάρκινγκ και το φιλοδώρημα 
ω ς το κερί στην εκκλησία). Το 
φαινόμενο της κερδοσκοπικής 
στρογγυλοποίησης οφείλεται εν 
μέρει στον ίδ ιο  τον σχεδίασμά 
του ευρώ και εν μέρει στην ψυ
χολογική αυταπάτη κάποιου που 
αντικρίζει υποτιμητικά ένα μι

κρό κέρμα, αλλά εντυπωσιάζεται από ένα 
χαρτονόμισμα ίσης αξίας.

Ο σχεδιασμός του ευρώ είχε δύο θεμε
λιώ δη χαρακτηριστικά που συνετέλεσαν 
στην κερδοσκοπική στρογγυλοποίηση: πρώ
τον, έχει μικρά κέρματα και αυτό έγινε για 
να χρησιμοποιούνται με ευχέρεια στους κερ
ματοδέκτες και στους αυτόματους πωλητές 
που αποτελούν μια μεγάλη και διευρυνό- 
μενη αγορά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, με ετήσιο τζίρο δεκάδω ν δισεκα
τομμυρίων ευρώ. Αυτή όμως η επιλογή επέ- 
τεινε την «ψιλικατζίδικη» ψυχολογία για τα 
κέρματα και ήδη τα μονόλεπτα και δίλεπτα 
σπανίως χρησιμοποιούνται, ενώ στο Βέλ
γιο αποσύρθηκαν και επισήμως. Δεύτερον, 
η αξία  του ευρώ επελέγη να είναι υψηλή 
για να αντιστοιχεί ένα προς ένα με το δο
λάριο, αλλά κανένα κράτος της ευρωζώνης 
δεν είχε πριν νόμισμα τόσο μεγάλης αξίας, 
πλην της ιρλανδέζικης λ ίρας (ένα πουντ 
ήταν 1,26 ευρώ). Αυτό έδωσε μεν ισχυρό 
διεθνές γόητρο στο ευρώ, αλλά δυστυχώς 
όξυνε το πρόβλημα του ψυχολογικού πλη
θωρισμού σε 11 από τις 12 χώρες της ευ
ρωζώνης και ιδιαίτερα βέβαια στην Πορ

τογαλία, στην Ελλάδα και στην Ιταλία, που 
είχαν και τα νομίσματα με τη μικρότερη 
αξία. Η Ιρλανδία είναι ίσως η μόνη χώρα 
που όχι μόνο δεν υπέστη τη στρογγυλοποί
ηση προς τα κάτω, αλλά οι καταναλωτές 
μάλλον ωφελήθηκαν από την αριθμητική 
μεγέθυνση των τιμών όταν αυτές μετατρά
πηκαν σε ευρώ.

Το θέμα βεβαίως είναι τι μπορεί να γίνει 
σήμερα για να ανατρέψει την κερδοσκοπι
κή στρογγυλοποίηση και να περιορίσει την 
ακρίβεια. Μια κατεύθυνση είναι οι έλεγχοι 
και οι δημόσιες ανακοινώσεις, ιδιαίτερα 
στην τηλεόραση, για το πώς διαμορφώθη
καν οι τιμές τα πέντε τελευταία χρόνια σε 
μικρά καθημερινά είδη και να ενθαρρύνε- 
ται ο καταναλωτής να μην ενδίδει στους 
εκβιασμούς της στρογγυλοποίησης. Δεύτε
ρον, να σκεφθούμε σοβαρά τη μετονομα- 
σία των λεπτών σε σεντς, τα οποία θα ανα- 
φέρονται ως ιδιαίτερο νόμισμα και όχι ως 
δεκαδική υποδιαίρεση του ευρώ. Να μη λέ
με για λόγους ταμειακής απλοποίησης 1,56 
ευρώ, αλλά ένα ευρώ και 56 σεντς, πράγμα 
που θα μειώσει κάπως την ψυχολογία της 
στρογγυλοποίησης και θα θυμίζει ότι η δραχ
μή είναι πλησιέστερη με τα σεντς και όχι με 
τα ευρώ. Παράλληλα να κινητοποιηθούμε 
μαζί με τους πολίτες άλλων χωρών, ιδίως 
της Νότιας Ευρώπης, για το χάρτινο ευρώ.

Πέρα όμως από τις τεχνικές και ψυχο
λογικές άμυνες εναντίον της κερδοσκοπι
κής στρογγυλοποίησης, υπάρχει το πολιτι
κό θέμα της στασιμότητας του διαθέσιμου 
εισοδήματος των νοικοκυριών, της περιο
ρισμένης ρευστότητας στην αγορά και των 
απειλών συρρίκνωσης και εξαφάνισης των 
μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Αυ
τό τις κάνει πολλές φορές να ενδίδουν στην 
κερδοσκοπία ω ς ένα περιστασιακό σωσί
βιο, αγνοώντας ότι έτσι πνίγουν τον φτωχό 
καταναλωτή και χειροτερεύουν και τη δική 
τους προοπτική. Για να ξεπεραστεί αυτός 
ο φαύλος κύκλος κερδοσκοπίας και ύφε
σης, χρειάζεται μια άλλη οικονομική πολι
τική που προάγει συμμετρικά την ανάπτυξη, 
τα εισοδήματα των νοικοκυριών και τη βιω
σιμότητα των επιχειρήσεων χω ρίς κερδο
σκοπικά κόλπα σε βάρος των πολιτών.

ΑΠΟΨΗ

Με το ευρώ τα ακριβά φθήνυναν, 
αλλά τα φθηνά ακρίβυναν


