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Μην πυροβολείτε 
τους αγγελιοφόρους

ΑΣ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ ΛΙΓΟ για την οικονομία. Γιατί, έτσι 
όπως πάμε, σε λίγο θα τουφεκίζουμε τους αγγελιοφόρους 
και θα αγνοούμε τις αγγελίες θανάτου.
ΕΝΤΑΞΕΙ, ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ αξιολόγησης δεν είναι και 
ό,τι αξιόπιστο διαθέτουν αυτή τη στιγμή κυβερνήσεις, 
επιτελεία και οικονομικοί αναλυτές, για να καταλήξουν 
σε ασφαλή συμπεράσματα και να χαράξουν πορεία για 
το μέλλον.

ΑΛΛΑ ΑΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ όλοι, κυβέρνηση, όψιμοι οι
κονομολόγοι και δημοσιογραφικοί αναλυτές των τηλε- 
οπηκών παραθύρων που κατακεραυνώνουν τους πάντες 
με ύφος χιλίων καρδιναλίων, ότι δυστυχώς κανένας 
οίκος αξιολόγησης μέχρι τώρα δεν έχει κάνει λάθος για 
πράγματα που «βλέπει» ή έστω που θέλει να «βλέπει».

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, αλλά και αυτό ακόμη το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή ο βαρύγδουπος Οργανι
σμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπιυξης (ΟΟΣΑ) 
πολλές φορές δεν διείδαν ή δεν θέλησαν να προεξοφλή
σουν την καταιγίδα και την καταστροφή που έρχεται.

ΤΟ ΔΝΤ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ τη λαίλαπα που σάρωσε τις 
«τίγρεις» του Ειρηνικού το 1987, ο ΟΟΣΑ αγνόησε τα 
στοιχεία που προανήγγειλαν τη σημερινή, μεγαλύτερη 
μετά το 1929, οικονομική κρίση και η... δική μας Standard 
& Poor’s σφύριζε αδιάφορα και πιστοποιούσε υψηλά την 
οικονομική ισχύ της Lehman Brothers λίγο πριν αυτή 
χρεοκοπήσει.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, το λάθος έγινε

Οσοι βλέπουν «πράκτορες» και «ανθέλληνες» 
και υπόπτους πίσω από τους οίκους αξιολόγησης, 
καλό είναι να θυμηθούν την ιστορική φράση 
του Μπιλ Κλίντον «It's the economy, stupid!»

είτε γιατί δεν αποκρυπτογράφησην σωστά τα στοιχεία 
και δεν βρήκαν τα ίχνη που προανήγγειλαν την επερ- 
χόμενη θύελλα, είτε -έστω- γιατί οι «ιχνηλάτες» των 
οίκων θέλησαν να φορέσουν παρωπίδες.

ΟΜΩΣ ΑΛΛΑ ΛΑΘΗ, για πράγματα που είναι ορατά, 
σίγουρα δεν κάνουν. Και κυρίως εάν -όπως στην περί
πτωση της παραπαίουσας ελληνικής οικονομίας- έχουν 
στα χέρια τους τόσα αρνηπκά στοιχεία για το έλλειμμα, 
το εξωτερικό εμπόριο, το τεράστιο δημόσιο χρέος, τη 
δεδηλωμένη ανάγκη για πρόσθετο δανεισμό φέτος άνω 
των 50 δισ. ευρώ και την καθήλωση του ρυθμού ανάπτυ
ξης από το 5% στο μηδέν.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ κατ γράφονται με αφορ
μή την πρόσφατη υποβάθμιση της πκποληπηκής ικανό
τητας της χώρας από τη S&P, είναι εκ του πονηρού. Ενας 
«γερόλυκος» της οικονομίας απαντά με γλαφυρό και 
παραστατικό τρόπο στις οικονομικές ανοησίες και αιτι
άσεις που ακούγονται κατά της S&P.

«01 ΑΝΘΡΩΠΟΙ των οίκων αξιολόγησης, λέει, δεν έχουν 
καμία σχέση με θρησκείες και... μαιευτική».

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ, αλλά όταν 
βλέπουν τόσα πολλά αρνητικά στοιχεία θυμούνται τη 
Βίβλο και αναφωνούν το «τι χρείαν έχομεν άλλων μαρ
τύρων» και παρότι δεν είναι... γυναικολόγοι που παρα
κολουθώντας στον υπέρηχο την εγκυμονούσα, αποφαί- 
νονται με βεβαιότητα για το φύλο του παιδιού μόνο εάν 
αυτό είναι... αγόρι, βλέπουν κι αυτοί πολύ καλά ό,τι α
ποκαλύπτεται.

ΟΣΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΒΛΕΠΟΥΝ «πράκτορες» και «ανθέλληνες» 
και υπόπτους πίσω από τους οίκους αξιολόγησης, καλό 
είναι να θυμηθούν την ιστορική φράση του Μπιλ Κλίντον 
«It’s the economy, stupid!». Η κυβέρνηση έχει κάθε λό
γο να αμφισβητεί το κύρος ενός οίκου αξιολόγησης, όταν 
αυτός υποβαθμίζει την οικονομία σε μια στιγμή που η 
ίδια ετοιμάζεται να κάνει παροχές και σχεδιάζει έκτακτο 
σχέδιο για εκλογές.

01 ΑΛΛΟΙ, ΑΠΛΩΣ, omv καλύτερη περίπτωση, επιδίδονται 
σε οικονομικές ανοησίες και σε σενάρια συνωμοσίας.

ΑΛΛΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και σεναριογράφοι, μοιάζουν να 
ψάχνουν για ίχνη όταν μπροστά τους έχουν και βλέπουν... 
τον λύκο.

» - Μ .  Μπαρόζο,
X. Αλμούνια.
Με τον πρόεδρο 
της Κομισιόν η 
κυβέρνηση έχει 
παρασκηνιακές 
διαβουλεύσεις 
για την παρουσί
αση των μακρο
οικονομικών 
στοιχείων. Οσο 
για τον επίτρο
πο, ο Γ. Παπαθα
νασίου θα επι
χειρήσει να τον 
πείσει για την 
ορθότητα των 
κινήσεών του
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«Μαύρη Δευτέρα» 
για έλλειμμα - ανάπτυξη
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>- Καταπέλτης οι νέες επι- 
καιροποιημένες οικονομι
κές προβλέψεις που θα 
δημοσιεύσει εκτάκτως για 
όλες τις κοινοτικές χώρες, 
τη Δευτέρα, η Κομισιόν

Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ  // Γ. ΔΑΡΑΤΟΣ

Ανοχύρωτη έχει αφήσει την ελληνική 
οικονομία η Νέα Δημοκρατία μέσα στη 
χρηματοπιστωτική και οικονομική 
θύελλα που σαρώνει όλη την Ευρώπη 
ύστερα από πέντε χρόνια διακυβέρνη
σης της χώρας, όπως αποκαλύπτουν 
οι νέες επικαιροποιημένες οικονομι
κές προβλέψεις που θα δημοσιεύσει 
εκτάκτως για όλες τις κοινοτικές χώ
ρες, τη Δευτέρα η Κομισιόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που πε
ριλαμβάνει αυτό το σχέδιο, της έκθεσης 
της Επιτροπής, το δημόσιο έλλειμμα 
της Ελλάδας θα φθάσει το 2008 περί
που στο -3,4% του ΑΕΠ της, ενώ για το 
2009 η Κομισιόν τα τοποθετεί στο επί
πεδο μεταξύ -3,6% και -3,7%, επίπεδο 
στο οποίο θα βρεθούν και αρκετές άλ
λες κοινοτικές χώρες.

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Για το 2010 καίμε την προϋπόθεση 

ότι δεν θ’ αλλάξει η δημοσιονομική 
πολιτική της χώρας, το δημόσιο έλ
λειμμα της Ελλάδας η Κομισιόν το 
τοποθετεί στο -4%. Ως προς το δημόσιο 
χρέος της χώρας αυτό θα υπερβαίνει 
κατά 2-3 ποσοσηαίες μονάδες το 100% 
του ΑΕΠ. Εντυπωσιακή είναι η πρό
βλεψη της Κομισιόν για την εξέλιξη 
του ρυθμού αύξησης του ελληνικού 
ΑΕΠ κατά το 2009 που το τοποθετεί 
κοντά στο μηδέν, μεταξύ +0,1% και 
+0,2% αλλά αυτό θα είναι αρνητικό 
για ολόκληρη την ευρωζώνη (16 χώ
ρες) και ολόκληρη την Ένωση (27 
χώρες). Σύμφωνα με καλά πληροφο- 
ρημένες κοινοτικές πηγές διεξάγονταν 
ακόμη και χθες εντατικές παρασκηνι- 
ακές διαβουλεύσεις μεταξύ Βρυξελλών 
και Αθήνας σε μια ύστατη προσπάθεια 
της κυβέρνησης να «πείσει» την Επι
τροπή και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της 
Μανουέλ Μπαρόζο να εμφανίσει τη 
Δευτέρα κάπως καλύτερα από τα προ- 
αναφερόμενα μακροοικονομικά στοι

χεία που έχουν προκύψει από τη με
λέτη των αρμόδιων υπηρεσιών της 
Επιτροπής, είναι δηλαδή καθαρά τε- 
χνοκρατικά και για πολιτικούς λόγους 
θα μπορούσαν να υπσσιούν, με άνωθεν 
εντολή, κάποιο «καλλωπισμό».

Πρέπει επίσης να λεχθεί ότι η Επι
τροπή έχει ήδη εκφράσει τη «δυσθυμία 
και τον προβληματισμό της» σχετικά 
με τις πρόσφατες δηλώσεις του νέου 
υπουργού Οικονομίας κ. Παπαθανα
σίου περί αλλαγής πορείας της οικο
νομικής πολιτικής της κυβέρνησης. 
Αυτό το ζήτημα θα συζητήσει ο κ. Πα
παθανασίου το απόγευμα της προσε
χούς Δευτέρας με τον αρμόδιο επίτρο
πο κ. Αλμούνια και πιθανότατα με τον 
πρόεδρο του Ε υπ^τουρ Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ και τον πρόεδρο της ΕΚΤ κ. 
Τρισέ από τους οποίους έχει ζητήσει 
ιδιαίτερες συναντήσεις, προκειμένου 
να τους καθησυχάσει εξηγώντας τις 
προθέσεις του ως προς τη νέα πολιτική 
που θ’ ακολουθήσει στον δημοσιονο- 
μικό τομέα

Σύμφωνα με τις ίδιες κοινοτικές 
πηγές η έκθεση της Επιτροπής τη Δευ
τέρα δεν θα «μαυρίσει» μόνο την Ελλά
δα αλλά και πολλές άλλες χώρες 
-μέλη όπως τη Μάλτα, την Πορτογαλία, 
την Ισπανία, την Ιταλία, η Ιρλανδία και 
η Γαλλία για τα ελλείμματά τους το
2009 και 2010, λέγεται δε όη για το
2010 θα εμφανίζει με δημόσιο έλλειμ
μα ακόμη και τη Γερμανία.

Οπως είναι γνωστό, η Κομισιόν 
θα χωρίσει, ανάλογα με τις επιδόσεις 
τους, σε τρεις ομάδες τις χώρες-μέλη 
και θα εξετάσει σε ισάριθμες συνεδρι
άσεις της τον Φεβρουάριο την οικονο
μική τους κατάσταση και τις πρωτο
βουλίες τους για τη βελτίωσή της,

προκειμένου να εισηγηθεί στους υ
πουργούς τη λήψη ή όχι μιας καθαρά 
πολιτικής απόφασής τους -πιθανότατα 
στο ΕΚΟΦΙΝ σης 18 Φεβρουάριου-να 
τεθούν οι οικονομίες κάποιων από 
αυτές που εμφανίζουν επί δύο συνεχή 
χρόνια ελλείμματα άνω του αποδεκτού 
-3% υπό επιτήρηση.

Δεν είναι γνωστό ακόμη αν με βά
ση την κάποια χαλαρότητα που προ
βλέπει το αναθεωρημένο Σύμφωνο 
Σταθερότητας, η Κομισιόν θα προτείνει 
στο ΕΚΟΦΙΝ να δώσει ένα χρόνο προ
θεσμία στις χώρες που εμφανίζουν 
μεγάλα ελλείμματα προκειμένου να 
αρχίσουν τη σταδιακή, κατά 0,5% του 
ΑΕΠ, μείωσή τους κάθε χρόνο ή αν θα 
εισηγηθεί να κριθεί η κάθε χώρα με 
ελλείμματα κατά περίπτωση και με 
κριτήριο τα αποτελέσματα των ίδιων 
προσπαθειών που καταβάλλει για τη 
μείωσή τους.

«ΤΥΧΕΡΗ» ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΤΥΧΙΑΣ
Σύμφωνα με τις ίδ ιες πηγές η 

Ελλάδα είναι «τυχερή» λόγω της πα
νευρωπαϊκής κάκιστης οικονομικής 
συγκυρίας και τούτο διότι ηαρνηηκή 
εικόνα των δημοσιονομικών οικονο
μικών της θα «μπερδευτεί» με τη γε
νική αρνητική εικόνα που θα εμφανί
σει η Κομισιόν στην έκτακτη έκθεσή 
της τη Δευτέρα, ενώ η έναρξη της δι
αδικασίας για επιτήρηση τίθεται κι 
αυτή υπό αίρεση μιας πιθανής από
φασης παράτασης ενός έτους (το 2010 
αντί το 2009). Και τούτο επειδή βρί
σκονται σε κακή οικονομική κατάστα
ση, ενώ υπάρχουν άλλες μεγάλες 
κοινοτικές χώρες πίσω από τις οποίες 
μπορεί η Ελλάδα να κρύψει τη δημο
σιονομική γύμνια της.



Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
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>· Δέκτες μηνυμάτων αγωνίας του επιχειρηματικού 
κόσμου, αλλά και πιέσεων για πρόωρη προσφυγή στις 
κάλπες γίνονται τα τελευταία 24ωρα το Μαξίμου και τα

παραγωγικά υπουργεία, καθώς το οικονομικό τοπίο μέρα 
με τη μέρα στη χώρα μας μετατρέπεται σε «γκρίζα ζώνη» 
της υποβάθμισης και της οικονομικής δυσπραγίας.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ

Μήνυμα για πρόωρες κάλπες 
στέλνει η αγορά στο Μαξίμου

Τ Ο Υ  ΕΥΤΥΧΗ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ

Αν τα δεδομένα της διεθνούς ύφε
σης έρχονται να πλήξουν την πραγ
ματική οικονομία της χώ ρας, η 
πολιτική αστάθεια και ρευστότητα, 
καθώς και τα πενιχρά αποτελέσμα
τα της κυβερνητικής διαχείρισης 
της κρίσης, προκαλούν κλυδωνι- 
σμούς στο επιχειρηματικό στερέω
μα. Ηδη, ένας ακόμα οίκος πιστο- 
ληπτικής ικανότητας, ο είίεοή, μας 
απειλεί με υποβάθμιση, επισημαί- 
νοντας, μάλιστα, τις πολιτικές πτυ
χές του οικονομικού προβλήματος 
της χώρας: Οτι, δηλαδή, με την 
οριακή πλειοψηφία των 151 βου
λευτών η κυβέρνηση δεν μπορεί 
να προωθήσει μεταρρυθμίσεις, ενώ 
το ξέσπασμα ενός σκανδάλου μπο
ρεί να σημάνει την κατάρρευσή 
της... Έχουμε δηλαδή το πρωτοφα
νές φαινόμενο της «εισαγόμενης 
εκλογολογίας», με βάση τα δεδο
μένα για  την οικονομία και την 
ελληνική  κυβέρνηση, όπω ς τα 
«διαβάζουν» οι διεθνείς οίκοι και 
οργανισμοί.

ΒΑΡΥ ΚΛΙΜΑ
Φαίνεται, όμως, ότι την ίδια 

ανάγνωση κάνουν τα τελευταία 
24ωρα και εγχώριοι επιχειρηματι
κοί κύκλοι, που βλέπουν τα εμπό
δια στην επιχειρηματικότητα και 
τις επενδύσεις να γιγαντώνονται 
μέρα με την ημέρα.

Π αράγοντες της αγοράς, για 
παράδειγμα, διαμηνύουν στην κυ
βέρνηση ότι στο ήδη βαρύ κλίμα 
από την κρίση αλλά και τις ταραχές 
του Δεκεμβρίου έρχεται να προ
στεθεί -μετά, μάλιστα, τον ανασχη
ματισμό- μια αλλοπρόσαλλη δέσμη 
μέτρων που επιτείνει τη σύγχυση 
σχετικά με τους κυβερνητικούς 
προσανατολισμούς.

Κάποιοι κάνουν λόγο για έναν 
«πρωτοφανή για τα τελευταία χρό
νια απολογισμό» με τις τρεις απα
γω γές -του κ. Μυλωνά, του αγνο
ούμενου γιατρού και τώρα του Π. 
Παναγόπουλου- που φανερώνουν 
τις αδυναμίες στον τομέα της ασφά
λειας στη χώρα, μας επιβαρύνουν 
διεθνώς, επιτείνουν την ανασφά
λεια και ανεβάζουν το ρίσκο για 
τις όποιες επενδύσεις.

Αλλοι διαμηνύουν πως ενώ η 
αναδομημένη κυβέρνηση εμφανί
ζει να παίρνει άμεσα, προεκλογι
κού χρώματος, μέτρα για μαζικές 
προσλήψεις στο Δημόσιο, δεν δεί
χνει την ίδια αποφασιστικότητα στη 
λήψη φορολογικών ελαφρύνσεων 
έκτακτης ανάγκης, όπως το αφο
ρολόγητο όριο για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, και μάλιστα σε ένα 
βάθος χρόνου -π.χ. πενταετίας- ώ
στε να ξέρουν οι επενδυτές σε ποιο

» -  Δέκτες πιέσεων για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες γίνονται τα τελευταία 24ωρα το Μαξίμου και τα παραγωγικά 
υπουργεία, καθώς το οικονομικό τοπίο μέρα με τη μέρα στη χώρα μας μετατρέπεται σε «γκρίζα ζώνη».

περιβάλλον θα επιχειρήσουν οικο
νομικά ανοίγματα.

Σημαντικός επιχειρηματικός 
παράγοντας σημείωνε, μάλιστα, σε 
συνομιλητή του υπουργό πως του 
έκανε βαθιά εντύπωση η ταχύτητα 
αποκαθήλωσης του Γ. Αλογοσκού- 
φη και του «συστήματος» του από 
τον πρωθυπουργό, που, όμως, δεν 
συνοδεύεται από μια ταχύρυθμη 
αλλαγή πλεύσης στην καταπολέ
μηση της γραφειοκρατίας. Σχολί

αζε, μάλιστα, ότι το επιχειρηματικό 
σχέδιο για τη διοικητική μεταρρύθ
μιση το παρουσίασε την περασμένη 
Τρίτη στην Κυβερνητική Επιτροπή 
ο Προκοπής Παυλόπουλος, ο επι
κεφαλής δηλαδή του γιγαντωμένου 
και πλέον γραφειοκρατικού υπουρ
γείου της κυβέρνησης.

Παράπονα εκφράζουν και επι
χειρηματίες από τον χώρο του του
ρισμού που εκτιμούν ότι η αλλαγή 
φρουράς στο υπουργείο ήρθε στην

πιο ακατάλληλη στιγμή. Αυτό που 
χρειαζόταν- είπαν στις αρχές της 
εβδομάδας σε συνάντηση με στελέ
χη  του Μαξίμου και της Ρηγίλλης- 
δεν ήταν ένας νέος πειραματισμός 
με την τοποθέτηση του Κ. Μαρκό- 
πουλου στο Τουρισηκής Ανάπτυξης, 
αλλά η εφαρμογή ενός εκτάκτου 
σχεδίου ανάγκης για την αντιμετώ- 
πιση των προβλημάτων που έρχο
νται το καλοκαίρι, καθώς εκτιμάται 
ότι με τους πιο συντηρητικούς υπο-

Κλειστά χαρτιά από τον πρωθυπουργό
>* Μικρή επικοινωνιακή ανάσα πήρε η κυβέρνηση με τις 
τοποθετήσεις για ενδεχόμενο εκλογών τον Μάρτιο του 2010

Ο πρωθυπουργός έχει λάβει 
το μήνυμα του επιχειρηματι
κού κόσμου, βλέπει τα περι
θώρια ελιγμών να περιορίζο
νται, αλλά κρατά κλειστά τα 
χαρτιά του για τα επόμενα βή
ματά του. Μια μικρή επικοι- 
νωνιακή ανάσα πήρε η κυβέρ
νηση με τις τοποθετήσεις στε
λεχώ ν του ΠΑΣΟΚ για ενδε
χόμενο εκλογών τον Μάρτιο 
του 2010 με την εκλογή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο υπουργός Άμυνας, Β. 
Μεϊμαράκης, έκανε λόγο για 
αναίρεση της θέσης του Γ. Πα- 
πανδρέου για εκλογές εδώ και 
τώρα και δημιουργίας κλίμα

τος αβεβαιότητας, την ώρα που 
ο Λ. Ζαγορίτης εκτιμούσε ότι 
τελικά οι εκλογές θα γίνουν 
τον Μάρτιο του 2009.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο 

ορίζοντας πρόωρης προσφυ
γής στις κάλπες την άνοιξη 
διαγράφεται από τις κινήσεις 
πολλών υπουργείων, σε βαθμό 
που βουλευτές της Ν.Δ. να 
κάνουν... διαβήματα στη Ρη- 
γίλλης να κλείσει τουλάχιστον 
το 18μηνο από τις τελευταίες 
εκλογές, ώστε να  ισχύσει ο 
σταυρός προτίμησης και όχι η 
λίστα.

Α λλά πολύ σοβαρότερη 
είναι η κρίση ενός από τα στε
λέχη  της Fitch, του κ. Κρις 
Πράις, γ ια  το πού το πάει η 
κυβέρνηση: «Δεν ξέρω σε ποια 
ακριβώς γραμμή στρίβουν την 
κυβέρνηση.

Θέλουν να είναι σκληρό
τεροι στη δημοσιονομική πει
θαρχία ή θέλουν να είναι πιο 
γενναιόδωροι προς τους φτω
χούς;». Η κυβέρνηση επιχειρεί 
περίπου να τετραγωνίσει τον 
κύκλο, εμφανίζοντας ικανή να 
συνθέσει δύο ασύμβατες πολι
τικές. Και αυτή η εικόνα είναι 
που βαθαίνει τις ανησυχίες του 
επιχειρηματικού κόσμου...

λογισμούς η τουριστική κίνηση θα 
εμφανίσει μείωση 20% σε σχέση με 
πέρσι. Αντί γ ι’ αυτό χάνεται πολύ
τιμος χρόνος με έναν νέο υπουργό, 
που ζητούσε στην αρχή της εβδομά
δας πίστωση χρόνου από τους επι
χειρηματίες για να προσαρμοστεί 
στα θεμελιώδη...

Το ενδιαφέρον είναι πως αυτή 
η γκρ ίν ια  συνοδεύεται από σκέ
ψεις, ακόμα και πιέσεις, επιχειρη
ματιών να υπάρξει πρόωρη πρ 
σφυγή στις κάλπες με απώτατο 
ρίζοντα τον Απρίλιο. Πιέσεις που 
συνοδεύονται από διαβεβαιώσει. 
για μια «πίστωση τριμήνου» προς 
την κυβέρνηση, ώστε να της δοθεί 
ο χρόνος για μια ανασυγκρότηση 
αλλά και λήψη μέτρων που κρίνο- 
νται επείγοντα.

ΕΚΛΟΓΟΛΟΓΙΑ
Γιατί, όμως, επιχειρηματικοί 

κύκλοι σπεύδουν να... εκλογολο- 
γήσουν λίγες μόλις μέρες μετά τον 
ανασχηματισμό της κυβέρνησης; 
Πρώτα - πρώτα, μέρα με τη μέρα 
γίνεται συνείδηση ότι ο ανασχημα
τισμός δεν είναι το «φάρμακο» για 
την επείγουσα δράση που έχει α
νάγκη η οικονομία. Ακόμα, επιδρά 
ο φόβος των επερχόμενων κοινω
νικώ ν αναταραχών, που προοιω
νίζονται τα πραγματικά μεγέθη της 
οικονομίας και πιθανότατα θα ξε
σπάσουν την άνοιξη.

Ό μω ς, ίσω ς ο πιο σοβαρός 
λόγος εκλογικής... διέγερσης μέ
ρους του επιχειρηματικού κόσμου 
έχει να κάνει με την πικρή αλήθεια 
ότι έτσι ή αλλιώς η Ελλάδα πλέον 
κινείται σε τροχιά ουσιαστικής ε
πιτήρησης. «Η Ελλάδα χω ρίς να 
το έχει καταλάβει ίσως η κυβέρνη
ση έχει υπαχθεί σε καθεστώς επι
τήρησης άτυπης, όχι από την Ε.Ε. 
ή το ΔΝΤ -ακόμα τουλάχιστον- αλ
λά από τις διεθνείς αγορές», εκτι
μά ο Γ. Παπαντωνίου και όχι μόνο 
αυτός.

Τα μηνύματα του επιχειρημα
τικού κόσμου έχουν προβληματίσει 
κορυφαίους παράγοντες της κυ
βέρνησης, όπως την Ντ. Μπακο- 
γιάννη και τον Γ. Σουφλιά, παρά 
τις διαψεύσεις του τελευταίου για 
κλίμα πρόω ρω ν εκλογώ ν, που, 
πάντως, τα MME προεξοφλούν για 
τον ερχόμενο Απρίλιο...

Προβληματισμένος για το χρό
νο διεξαγωγής των εκλογών εμ
φανίζεται και ο επίτιμος πρόεδρος 
της Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκης, που θε
ωρεί ότι ουσιαστικά η χώρα οδεύ
ει προς καθεστώς επιτήρησης, ε
ξαετίας της επιδείνωσης των όρων 
δανεισμού και επιμένει πως είναι 
απαραίτητη η βοήθεια διεθνών ορ
γανισμώ ν γ ια  να βρεθεί έξοδος 
από την κρίση.


