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Δοκιμασία για το επιχειρείν
Του ΧΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Α ν ιο 2007 ήιαν μέτρια, 
μέχρι καλή χρονιά για 
τις περισσότερες εται

ρείες, τότε το 2008 αναμένε
ται να είναι μια μέτρια μέχρι 
κακή χρονιά. Κι αυτό γιατί 
ξεκινάει με τις χειρότερες 
προοπτικές:
■ ΠροΒλεπεται επιβράδυν
ση του ρυθμού ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας 
στο 3,7% το 2008 από 4% το 
2007 και της ευρωπαϊκής κα
τά 1,8% (από 2,2% προηγού
μενη πρόβλεψη). Αυτό ση
μαίνει ότι τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στην υπόλοιπη γη 
ραιό ήπειρο η κατανάλωση 
θα περιοριστεί και οι επιχει
ρήσεις θα δοκιμαστούν.

Δεν αποκλείεται μάλιστα 
τα πράγματα να εξελιχθούν 
ακόμα χειρότερα.

Από δανεισμό

Η προβλεπόμενη ανάπτυ
ξη για την Ελλάδα εκτιμά- 
ται ότι θα προέλθει σχεδόν 
στο σύνολό της από τον ιδιω
τικό τομέα, κάτι που δεν εί
ναι τόσο σίγουρο ότι θα συμ
βεί, καθώς μέρος της κατα
νάλωσης προέρχεται από 
τον δανεισμό, η επέκταση 
του οποίου επίσης παρουσιά
ζει επιβράδυνση.

Από την άλλη πλευρά οι 
δημόσιες δαπάνες θα αυξη
θούν μόλις 0,7% σε ονομα
στικές τιμές. Αν δηλαδή λη- 
φθεί υπόψη και ο πληθωρι
σμός τότε το κράτος σχεδιά
ζει να ξοδεύσει λιγότερα κε
φάλαια, εξέλιξη που θα επη
ρεάσει τα εισοδήματα όσων 
εξαρτώνται από το κράτος.

■ Αναμένεται διατήρηση του 
χρηματοοικονομικού κό
στους, δηλαδή του κόστους 
εξυπηρέτησης των δανείων, 
στα υψηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων τεσσάρων ετών. 
Αυτό σημαίνει ότι ειδικά στο 
α’ εξάμηνο του 2008 οι επι-

Ενας ακόμη 
πονοκέφαλος είναι 

η αποτίμηση της αξίας 
των αποθεμάτων που 

αλλάζει λόγω των 
μεγάλων διακυμάνσεων 

στις τιμές των 
πρώτων υλών

χειρήοεις θα επιβαρυνθούν 
με υψηλότερο κόστος έναντι 
του αντίστοιχου περσινού 
διαστήματος. Στη συνέχεια 
(β’ εξάμηνο του 2008) αναμέ
νεται να εξομαλυνθεί, καθώς 
θεωρείται πιθανό η  Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα 
να μειώσει τα επιτόκια.

Το πρόβλημα είναι ήδη ο
ρατό στα αποτελέσματα των 
εισηγμένων εταιρειών για το 
2007. Για παράδειγμα, η με
γαλύτερη εταιρεία επεξεργα
σίας χαλκού στην Ελλάδα, 
επιβαρύνθηκε το 2007 με ε
πιτόκιο 5,22%, όταν το 2006 
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 
4,42%.

Επίσης, η Auto Hellas, η 
μεγαλύτερη εταιρεία ενοι-

κίασης αυτοκινήτων στην 
Ελλάδα, επιβαρύνθηκε με 
κόστος επιτοκίου 5,38% το 
2007 έναντι 4,41% το 2006.
■  Υπήρξε κάμψη της επιχει
ρηματικής δραστηριότητας 
το α’ τρίμηνο λόγω εμποδίων 
στη διακίνηση των προϊό- 
ντων-πρώτων υλών από την 
απεργία στα λιμάνια της χώ
ρας. Ηδη πολλές εταιρείες 
δεν μπορούν να στείλουν έ
τοιμα προϊόντα στα μαγαζιά

(γιατί έχουν καθυστερήσει 
να παραλάβουν τις πρώτες ύ
λες από το εξωτερικό), ενώ 
οι εξαγωγικές εταιρείες κα
θυστερούν να διαθέσουν τα 
προϊόντα τους.

Σε κάθε περίπτωση έχει 
αυξηθεί το κόστος μεταφο
ράς για τις εταιρείες, καθώς 
η αποστολή ενός κοντέτνερ 
στις ΗΠΑ έχει ανέβει στα 
4.500-5.000 ευρώ από 2.500 
ευρώ, ενώ η παραλαβή ενός

κοντέινερ από την Κίνα μέ
σω Κωνσταντινούπολης ή 
άλλου λιμανιού της περιο
χής κοστίζει 6.700 ευρώ από 
3.200 ευρώ.
■ Δεν υπάρχει πλέον φορο
λογικό «μπόνους» για τις ε
πιχειρήσεις. Από το 2005 μέ
χρι και το 2007 ο συντελε
στής φορολόγησης νομικών 
προσώπων υποχώρησε στο 
25% από 35%.
■ Ενας επιπλέον πονοκέφα

λος είναι η αποτίμηση της α
ξίας των αποθεμάτων που 
αλλάζει λόγω των μεγάλων 
διακυμάνσεων στις τιμές των 
πρώτων υλών. Ορισμένες ε
πιχειρήσεις θα βρεθούν με 
περισσότερα αποθέματα, δη
λαδή έτοιμα προϊόντα τα ο
ποία δεν κατάφεραν να που
λήσουν το προηγούμενο έ
τος. Αυτό μπορεί να αποδει- 
χθεί καλό ή κακό γΓ αυτές.

Αν οι εταιρείες καταφέ
ρουν να πουλήσουν αυτά τα 
προϊόντα σε υψηλότερες τι
μές έναντι αυτής που τα έ
χουν αποτιμήοει στον ισολο
γισμό τους, τότε αναμένεται 
να εμφανίσουν κέρδη. Εάν 
όμως πουλήσουν τα προϊό
ντα αυτά σε χαμηλότερες, θα 
έχουν ζημιές.

Χάθηκαν

Ενδεικτική είναι η περί
πτωση της ΧΑΛΚΟΡ που πα
ράγει προϊόντα χαλκού. Η ε
ταιρεία είχε υπεραξίες από 
αποθέματα μέχρι και τον Σε
πτέμβριο του 2007. Ομως οι 
τιμές των μετάλλων σημείω
σαν κάμψη προς το τέλος 
του έτους και οι υπεραξίες 
που είχαν καταγραφεί μέχρι 
τότε (από την ανατίμηση των 
αποθεμάτων) χάθηκαν.

Τελικώς η εταιρεία επιβα
ρύνθηκε με 10 εκατ. ευρώ 
στο τέλος του δ’ τριμήνου 
2007. Αν οι τιμές σημειώσουν 
περαιτέρω πτώση, τότε η ε
ταιρεία θα υποστεί απώλει
ες. Αντίθετα, εάν αυξηθούν, 
θα πετύχει έκτακτα κέρδη. 
Ανάλογα προβλήματα έχουν 
τόσο οι εταιρείες που ασχο
λούνται με τα μέταλλα όσο 
και τα διυλιστήρια.

Η ιδιωτική κατανάλωση παίρνει για πρώτη φορά επικίνδυνα την κατηφόρα

Ρυθμόβ αύξησηε ιδιωιικήε κατανάλωσή ανά τρίμηνο*
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ΤΕΡΜΑ τα... ευρώ για τα ελληνικά 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τα 
στοιχεία που έρχονται από την ι
διωτική κατανάλωση, η οποία συμ
βάλλει κατά 72% στην αύξηση του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕΠ), δείχνουν αρνητικό ρεκόρ και 
αρκετοί φοβούνται πως τα χειρότε
ρα έπονται.

Το σήμα κινδύνου ήχησε μέσα α
πό τα αναλυτικά στοιχεία της Εθνι
κής Στατιστικής Υπηρεσίας για τους 
τριμηνιαίους εθνικούς λογαρια
σμούς (ΑΕΠ). Από αυτά, προκύπτει 
ότι ο ρυθμός αύξησης της ιδιωτικής 
κατανάλωσης «προσγειώθηκε» στο 
2,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2007, 
σε επίπεδα δηλαδή που δεν είχε δει 
ποτέ η ελληνική οικονομία (τουλά
χιστον από το 2000 που υπάρχουν 
διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία).

Πώς τα πηγαίναμε πριν; Στο τέ
λος του 2006 ο ρυθμός ανάπτυξης

της ιδιωτικής κατανάλωσης έφτανε 
στο 3,8%. Προηγουμένως δεν είχε 
ποτέ «πέσει» κάτω από το όριο του 
4%. Στο τέλος του 2003, μάλιστα, 
είχε αγγίξει το 5,3%.

Οι καλές μέρες πλέον τελείωσαν, 
αφού οι αριθμοί αποδεικνύουν αυ
τό που από καιρό γνωρίζει η αγορά: 
τα ακριβά καύσιμα και η κερδοσκο
πία έχουν προκαλέσει αφαίμαξη στα 
εισοδήματα νοικοκυριών και μικρο- 
μεσαίων επιχειρήσεων. Ολοι περιο
ρίζουν τα έξοδά τους, με αποτέλε

σμα η οικονομία να μην κινείται.
Ενας επιπλέον λόγος για το από

τομο φρενάρισμα είναι ο δανει
σμός. Μέχρι πρότινος τα νοικοκυ
ριά χρηματοδοτούσαν τις δαπάνες 
τους με δάνεια και κάρτες. Τώρα 
πρέπει να πληρώσουν το λογαρια
σμό και μάλιστα με τα ακριβότερα 
επιτόκια (η ΕΚΤ ανέβασε το επιτό
κιο του ευρώ κατά δύο ποσοστιαί
ες μονάδες την τελευταία διετία).

Οι εταιρείες ακολουθούν. Ανα
βάλλουν επενδύσεις και δαπάνες,

αφού η αγορά «παγώνει» και το 
ρευστό περιορίζεται, προκαλώντας 
με τη σειρά τους νέο κύκλο οικο
νομικής δυσπραγίας στα νοικοκυ
ριά, μέσω της απασχόλησης. Να 
σημειωθεί ότι οι επενδύσεις κατέ
γραψαν το τελευταίο τρίμηνο του 
2007 τη μεγαλύτερη «βουτιά» από 
το 2000 (μείωση κατά 4,1%).

Η κάμψη κατά κύριο λόγο προ
έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, κα
θώς στον δημόσιο τρέχουν επενδύ
σεις που χρηματοδοτεί η Ε.Ε.

Εντονη ανησυχία

Τα στοιχεία για την ιδιωτική κα
τανάλωση έχουν προκαλέσει έντο
νη ανησυχία στα αρμόδια στελέχη 
του οικονομικού επιτελείου, αφού 
ανατρέπουν την εικόνα της άφθαρ
της από την κρίση ελληνικής οικο
νομίας που προωθεί η κυβέρνηση, 
η οποία επιχαίρει για το ότι το ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά 3,6% το τελευταίο

τρίμηνο του 2007 και ότι η συνο
λική κατανάλωση (μαζί με αυτήν του 
κράτους) αυξήθηκε το ίδιο διάστη
μα κατά 3,1%.

Τι έχει συμβεί; Σύμφωνα με τα α
ναλυτικά στοιχεία, ο ρυθμός αύξη
σης της κρατικής κατανάλωσης ε- 
κτοξεύθηκε στο τέλος του 2007 
στο 4%. Πρόκειται για τη μεγαλύτε
ρη άνοδο από το 2002 και αποδί
δεται στην ανάγκη να ολοκληρω
θούν τα κοινοτικά έργα που κατά 
ένα μέρος χρηματοδοτούνται από 
κρατικούς πόρους αλλά και στις 
δαπάνες που έγιναν στις πυρόπλη
κτες περιοχές.

Το Δημόσιο όμως δεν μπορεί να 
συνεχίσει επ' άπειρον να ξοδεύει, 
καθώς βαρύνεται από τα μεγάλα 
ελλείμματα. Ετσι, αν δεν βάλει πλά
τη ο ιδιωτικός τομέας, κάτι δύσκο
λο δεδομένων των συνθηκών, εκ
φράζονται φόβοι ότι δεν θα διατη
ρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.
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Το κύμα ακρίβειας 
που έγινε τσουνάμι
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Η κυβέρνηση προσπα
θεί να αποδώσει το 
κύμα ακρίβειας που 

πλήπει την αγορά σε «εισα- 
γόμενο πληθωρισμό», δηλα
δή πς αυξήσεις οιις τιμές ίων 
πρώεων υλών (πετρελαίου, 
τροφίμων κ.λπ.).

Νέα στοιχεία της Eurostat, 
όμως, αποδεικνύουν ότι και 
αυτή έβαλε (ή μάλλον δεν έ
βαλε) το χέρι της: πώς αλ
λιώς μπορεί να εξηγηθεί το 
ότι οι αυξήσεις τιμών στην 
Ελλάδα είναι τόσο μεγάλες 
σε σχέση με αυτές των υπό
λοιπων κρατών της ευρωζώ
νης που οδηγούν στην ταχύ
τερη μέχρι σήμερα σύγκλιση 
τιμών της Ελλάδας με τα 
«πλούσια» κράτη του ευρω
παϊκού βορρά.

Το κόστος ζω ής

Υπολογίζεται ότι το κόστος 
ζωής θα αυξηθεί συνολικά 
κατά 10% από το 2004 έως το 
2009. Του χρόνου μάλιστα θα 
φτάσει στο 95,1% του μέσου 
όρου της ευρωζώνης, όταν οι 
μισθοί δεν λένε να ξεκολλή
σουν από το 50% του μέσου 
κοινοτικού.

Ολα αυτά ενώ στην Ελλά
δα περιμένουμε ακόμη την ε- 
ξειδίκευση και το χρονοδιά
γραμμα υλοποίησης των 41

μέτρων που παρουσίασε η 
κυβέρνηση προ ημερών για 
ιην καταπολέμηση της ακρί
βειας, ζητώντας παράλληλα 
από τους εργαζόμενους αυτο
συγκράτηση στις μιοθολογι-

Οπως προβλέπειαι, 
φέτος οι ανατιμήσεις 

θα είναι 4,1% πιο 
μεγάλες οτπν Ελλάδα 

απ’ ό,τι στην ευρωζώνη

κές διεκδικήσεις τους (την 
Πέμπτη έγινε νέα συνάντη
ση της κυβέρνησης με την 
ΑΔΕΔΥ για τις αυξήσεις του 
2008 στο Δημόσιο που αποτε
λούν πρόκριμα για ιον ιδιω
τικό τομέα).

Α π’ ό,τι φαίνεται μία ακό
μη φορά θα πληρώσουν την 
έκρηξη ακρίβειας με πραγ
ματική μείωση αποδοχών, α
φού και φέτος οι μισθοί θα 
αυξηθούν πιο λίγο από τις 
ίιμές στην αγορά.

Τα στοιχεία για το κόστος 
ζωής έχουν ειδική σημασία, 
καθώς γίνονται σε συνέργεια 
της Eurostat με τις εθνικές 
αρχές των κρατών της Ε.Ε. 
Προκύπτουν από τις μετρή
σεις και τις προβολές για την 
εξέλιξη του κόστους ζωής.

Τι λένε τα στοιχεία; Οτι το

μεγάλο κύμα ακρίβειας ξεκί
νησε πέρυσι. Προηγουμένως, 
οι ανατιμήσεις ήταν μεν υ
ψηλότερες από ό,τι στα υπό
λοιπα κράτη, αλλά όχι σε τέ
τοιο βαθμό.

Η Το κόστος ζωής από το 
84,7% του μέσου όρου ευρω
ζώνης το 2003 ανέβηκε έως 
το 86,1% το 2006.

Η Από το 2007, όμως, η κα
τάσταση έχει ξεφύγει τον έ
λεγχο: Η αξία των προϊόντων 
και των υπηρεσιών στην 
Ελλάδα ανέβηκε στο 88,1%. 
Δηλαδή, είχαμε κατά 2,1% 
ταχύτερη αύξηση τιμών από 
τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Πιο μεγάλες!

Και αυτό ήταν μόνο η αρ
χή. Τι θα γίνει φέτος; Προ- 
βλέπεται ότι οι ανατιμήσεις 
θα είναι 4,1% πιο μεγάλες 
στην Ελλάδα από ό,τι στην 
Ευρώπη, με αποτέλεσμα ίο 
μέσο κόστος ζωής να εκτο- 
ξευθεί στο 92,2% του κοινοτι
κού μέσου όρου (από το 
84,7% το 2004).

Το 2009 η επιπλέον αύξη
ση τιμών θα είναι της τάξης 
του 2,9% ανεβάζοντας το κό
στος ζωής στη χώρα μας στο 
95% αυτού που αντιμετωπί
ζουν οι κάτοικοι της ευρωζώ
νης, πολίτες που λαμβάνουν 
μισθό σχεδόν διπλάσιο ίου 
έλληνα εργαζόμενου.
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Χάσαμε κι άλλο έδαφος 
σε ανταγωνιστικότητα

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ

ΠΤΩΣΗ ανταγωνισηκότη- 
τας κατά 1,4% γνώρισε η ελ
ληνική οικονομία το τελευ
ταίο τρίμηνο του 2007, σύμ
φωνα να μετρήσεις που έγι
ναν από τις υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αιτία 
ήταν οι πολύ μεγάλες ανατι
μήσεις στα ελληνικά προϊό
ντα και π ς  υπηρεσίες, που τα 
καθιστούν όλο και περισσό
τερο ασύμφορα σας διεθνείς 
αγορές. Ως συνήθως, η χώ 
ρα μας κατέκτησε άλλη μία 
αρνητική πρωπά.

Εηονται σε απώλειες η 
Ισπανία (1,1% πτώση σε

σχέση με το τρίτο τρίμηνο) 
και η Σλοβενία (0,7%). Ανπ- 
θέτως, σε πολλά κράτη, λόγω 
συγκρατημένων αυξήσεων 
ημών, η κατάσταση βελπώ- 
θηκε και οι επιχειρήσεις ενί- 
σχυσαν τη θέση τους (Γερμα
νία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλαν
δία, Πορτογαλία).

Τελευταίο τρ ίμηνο

Οι απώλειες για την Ελλά
δα είναι εξ ίσου μεγάλες συ- 
γκριπκά με άλλες χώρες και 
στους υπόλοιπους δείκτες 
που χρησιμοποιεί για π ς με
τρήσεις του το κοινοτικό όρ
γανο: με βάση το κόστος πα
ραγωγής, χάσαμε έδαφος 
κατά 0,4% το τελευταίο τρί
μηνο του 2007 και, με κριτή
ριο την ανταγωνιστικότητα

Αποτέλεσμα είναι 
η μείωση ιη ς  εισροής 

επενδυτικών 
κεφαλαίων στη 

χώρα μας το 2007

των πμών των προς εξαγωγή 
αγαθών, κατά 0,3%.

Το πρόβλημα δεν είναι 
καινούριο. Συνολικά το 2007 
χάσαμε έδαφος κατά 0,8% 
με βάση το σχεηκό ύψος των 
πμών (δεύτερη χειρότερη ε
πίδοση μετά τη Σλοβενία 
στην ευρωζώνη).

Οι παραπάνω δείκτες με
τρούν π ς συγκριπκές επιδό

σεις της Ελλάδας σε σχέση 
μόνο με π ς οικονομίες της 
ευρωζώνης. Αυτό γίνεται ώ 
στε να «απομονωθεί» η επί
πτωση που προκαλεί η ανατί
μηση του ευρώ ένανπ του 
δολαρίου και να φανεί η κα
θαρή «ευθύνη» της ακρίβειας 
για την πορεία της ανταγωνι- 
σπκότητας κάθε κράτους. Αν 
μπει στην «εξίσωση» και το 
ράλι του ευρώ, η εικόνα γί
νεται χειρότερη: Το τελευταίο 
τρίμηνο του 2007 υποχωρή
σαμε κατά 1,7% σε ανταγω- 
νισηκότητα τιμών σε σύγκρι
ση με τα 27 κράτη μέλη της 
Ε.Ε., και κατά 2% αν η οικο
νομία μας συγκριθεί με π ς 
36 πιο αναπτυγμένες οικο
νομίες του κόσμου.

Από τα παραπάνω προκύ

πτει όπ δεν είναι τυχαίο όπ το 
2007 η εισροή ξένων επεν- 
δυπκών κεφαλαίων στην 
Ελλάδα περιορίστηκε μόνο 
σε 1,4 δ ια  ευρώ από 4,2 δισ. 
ευρώ το 2006, σύμφωνα με 
στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος.

Εφυγαν

Ταυτόχρονα έφυγαν από 
τη χώρα κεφάλαια αξίας 3,9 
δισ. ευρώ από 3,3 δισ. ευρώ 
έξοδο επενδύσεων Ελλήνων 
έναν χρόνο πριν. Οσο για πς 
ελληνικές εξαγωγές (εκτός 
πλοίων και καυσίμων), αυξή
θηκαν το 2007 ονομαστικά 
μόνο κατά 4,7% συγκριτικά

με την εκτίναξή τους κατά 
12% το 2006.

Οι τριγμοί στον ιδιωηκό 
τομέα φαίνονται όμως και 
στο εσωτερικό: ο δείκτης πα
ραγωγής της ελληνικής μετα
ποίησης τον Δεκέμβριο υπο
χώρησε κατά 1,1% σε δωδε
κάμηνη βάση, ο δείκτης των 
εταιρειών τροφίμων αυξήθη
κε κατά 1,9% και σης κλω
στοϋφαντουργίες η παραγω
γή μειώθηκε κατά 7,1%.

Μάλιστα, τα στοιχεία αυτά 
υποεκπμούν το πρόβλημα, 
αφού περιλαμβάνουν και το 
κόστος των κραπκών υπη
ρεσιών και επενδύσεων, που 
συστηματικά φαίνεται χαμη
λό για ειδικούς λόγους (η.χ. 
μειοδοηκοί διαγωνισμοί σε 
δημόσια έργα).


