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Επιφυλάξεις από 
ΤτΕ και Κομισιόν
για τα μέτρα
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ 7οιι<τ στόχους και τις προβλέψεις 
του αναθεωρημένου Προγράμματος Σταθερότητας

Too Βασίλη Ζηρα

Σοβαρές αμφιβολίες < 
προ* το εάν η στροφή στην 
οικονομικά πολιτικά που α
ποφάσισε η κυβέρνηση εί
ναι η προσήκουσα δεδομέ
νων των συνθηκών στην 
οικονομία και τι* αγορέ* 
διατυπώνουν τόσο η Τρά
πεζα τη* Ελλάδο* όσο και η 
Ευρωπαϊκά Επιτροπή. Η 
ΤιΕ στην έκθεση για τη νομισματικά πο

Προβλέψεις για την ελληνική οικονομία

Χρέοι (V.

13.4

περιστολή* τη* θηριωδου* σπατάλη* Οα 
τική. που πρόκειται να δοθεί στη δημόσιό- μπορέσει να χρηματοδοτήσει τι* παροχές 
τητα την ερχόμενη Τρίτη, κροάει τον κώ- που περιλαμβάνονταν στο κυβερνητικό 
δωνα για του* κινδύνους που εγκυμονεί πρόγραμμά της.
για την ελληιηκή οικονομία η κρίση όπω* Επίσης, η ΤιΕ θεωρώντας ότι η δημο- 
αντανακλώνται μεταξύ άλλων και στη δ»· σιονομικά προσαρμογή με μόνιμου χαρα- 
εύρυνση τη* διοφορά* απόδοση* των ελ· κτήρα μέτρα πρέπει να είναι ο κεντρικό* 
ληνικών και των γερμαιηκών ομολόγων. στόχο* τη* οικονομικά* πολιτικά*, θα α- 
^αυτόχρονα. εμμέσως πλην σαφώ* εκ- φιερώνει ένα μεγάλο μέρος τη* έκθεση* 

ιν άποψη ότι οι περιστάσεις α· για τη νομισματικά πολιτικά σε προτά
σεις για τη μείωση του ελ· 

=  λείμματο* και ιυυ χρέους.
Σύμφωνα με tu ίδιες πλη-

Στο Eurogroup αύριο το «ελληνικό ζήτημα»
Το «ελληνικό ζητημο». δπλοδη ία δημόσιό 
οικονομικό της Ελλόδος. σνομΜΤο. νο οπο 
σχολήσει το Eurogroup nou <πΛ*βριόζει ού-

ηαιτούν αφενός 
mo συγκρατημένη δημο
σιονομικά πολιτικά, οφε- u . , _ ¿.υμιρωνα μι ιις muς ιιλιι-
\tpQV δί αντιμετώπιση Μ κεντρική τραπεςα potpoplcs. οι iipotúom

κ» δημοσιονομικού προ
βλήματος με διαρθρωτικά 
μέτρα Η ΤτΕ θεωρεί όη υ
πάρχουν πολύ μεγαλύτερα 
περιθώρια περιστολή*

και του ευρύτερου δημό
σιου τομέα και πω* η κυ
βέρνηση θα μπορούσε να θε 
δοζου* στόχου* από αυτού*

« τ ιμ ά  ότι ο ρυθμοί; 
αύξησης του ΑΕΠ »  και tuv'S iS “’^  
θο είναι στα επίπε- ’■°6"  ™» Ά°ποΐηοη του 

προϋπολογισμού, και θα

r.j το βράδυ για δύο λογους W  c, 
γιστί είναι πολύ ηΛονο η Γολλόα ικίουργος 
Οικονομίας Κρκπιόν Λογκόρ* νο «con 
προς συζήτηση την ηρότοση «u Ν- Σορκοζι 
γιο ευρωπαϊκή οσηίδο των οδύυβμων κρο. 
τώνμελών, όπως η Ελλόδο. οηΟΛδεχόμενη 
οδυνομία εξυπηρέτησης του χρ&υς 
Επιπλέον, κοι ο κ. ΠοποθανασΚΜλβο έχει την 
ευκαιρώ να ενημερώσει τους ΛΛβδέλφους 
του γιο το Πρόγραμμα Σιοβε (»Jfcç 1

Εεοδη. αλλά οπό τις συζητήσεις ο κ. Ποηο-

ον η Κομκηον κοι ο· υπουργοί θα του εγκρί
νουν την 3ετή περίοδο για τη δημοσιονομική 
προσαρμογή ηου ζητεί ή εάν θο τον υποχρε
ώσουν νο πάρει πρόσθετο μέτρα γιο νο εηι-

δα του 0 ,5 % .
κασία κατάρτιση* και έ
γκριση* από τη Βουλή. 

Ενα* επιπλέον λόγος που κάνει την Τρά-

ισημαΜΒντος ότι 
κόμη κοι μί το ενολλοκτικο οηαβιόδοξο σε- 
όρκ>, " κυβέρνηση δεσμεύεται νο επιτύχει 
χις δημοσιονομικούς στόχους 10υ έχει θε 
ci. Μπορεί το θεμο της εησήρηβις νο μην 
ήτοι στην στζέντο του Eurogrô noi του

ηό το 3% του ΑΕΠ.
Η Κομισιόν ηροκεποι νο γνωμοδοτήσει για

στην Ελλάδα στις 18 Φεβρουάριου. Η εισή
γησή της θα εγκριθεί στις 10 Μαρτίου από 
το Εεοδη Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υ
πάρχουν ουτήν τη στιγμή στις Βρυξέλλες το 
πιθανότερο είνοι όο θο εγκρίνουν το σχέδιο 
Ποηοθανοσίου για μείωση του ελλείμματος

.τέλοςτου 2011,α
νο μην ηα

υ περιέλα- πεζά τη* Ελλάδο* να ζητεί er

us προεκλογικά* δέσμευσή* ins 1,
τη* για μείωση nu σπατάλη* κατά 10 6ισ. 
ευρώ, υπενθυμίζοντα* την έρευνα που εί
χε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ins 
na'ixñs Κεντρικά* Τράπεζα*.

Η κεντρικά τράπεζα εκτιμά ότι ο ρυθμό* 
αύξηση* του ΑΕΠ θα είναι στα επίπεδα 

Ευρώ- του 0.5%. Υπό αυτήν την άποψη βρίσκεται 
εγγύτερα στην πρόβλεψη τη* Ευρωπαϊκά*

ιν δημοσίων δαπα- Επιτροπή* (0.2%) kc
νών στη χώρα μα* είναι σπατάλη. Το 2004 
και εν όψει των εκλογών, η ΝΑ από τι 
θέση τη* αξιωματικά* αντιπολίτευση* εί

ι Ταμείου (που σύμφωνα με πλη- 
οφορίες θο είναι 0.5%).
Επιπλέον, η ΤτΕ εκτιμά ότι ο πληθωρι-

δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού II 
υποχώρηση του πληθωρισμού οφείλεται

Αντίθετα, ο δομικός πληθωρισμό* εμφανί
ζει πολύ πιο αργά αποκλιμάκωση. Αυτό* 
είναι ένας επιπλέον λόγος γιο Ιόν οποίο η 
ΤτΕ συστήνει συγκροτημένες μισθολογι- 
κέ$ αυξήσεις.

Εν τω μετοξύ. οι κοινοτικέ* υπηρεσίες 
ολοκληρώνουν την αξιολόγηση του ανα
θεωρημένου Προγράμματος Σταθερότη
τας. η οποία θα ληψθεί υπόψη οτην από
φαση της Κομισιόν και του ΕίΟβη για την 
επιτήρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
στην αξιολόγηση θα αναφέρποι σαφώς ό
τι ο κίνδυνος νο μην επιτευχθούν οι στό
χοι γιο το έλλειμμα είναι μεγάλο*. Η επι

φυλακτικότατα τη* Επιτροπής εδράζεται:
1) Στο «αισιόδοξο» -σε σχέση με τι* δι

κές τη* εκτιμήσεις- σενάριο του υπουρ
γείου Οικονομία* για την ανάπτυξη.

2) Στην ευθεία αμφισβήτηση των ικανο-

νο εισπράξει τα επιπλέον έσοδα των 6.5 
δισ. ευρώ και μάλιστα σε συνθήκες κρίση*

3) Σ™ επιφυλάξει* ω* προ* τη δέσμευ
ση τη* κυβέρνηση* να ηεριστείλει τις δη
μόσιε* δαπανε*. παλλώ δε μάλλον όταν τα 
μέτρο ηου ανακοίνωσε την περασμένη 
Πέμπτη ο υπουργό* Οικονομία* δεν είναι 
θεσμοθετημένα.

4) Στο γεγονός ότι για την τελευταία 
διετία 2010 - 2011 του προγράμματος δεν

Α Π Ο Ψ Η  h

Το κόστος 
της αναξιοπιστίας

Του Γ. Παπακωνσταντίνου *

Στιιν παρούσα συγκυρία κρίση*, η κυβέρνηση έπιχειρεί
να αυτοπροβληθεί ω* υπεύθυνη δύναμη και να αποδώ
σει παράλληλα τη μομφή τη* ανευθυνότητα* στην 
Αξιωματική Αντιπολίτευση. Υπευθυνότητα όμω* δεν εί
ναι το να λε* «είμαι υπεύθυνος» αλλά το να πράηεα υ
πεύθυνα. Υπευθυνότητα είναι το να προνοεί* ώστε η 
ελληνικά οικονομία να μη βρίσκεται στη σημερινά δει- _  
νή θέση.

Υπευθυνότητα δεν είναι να υπόσχεσαι στο πρόγραμ
μά σου αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων και μείωση 
των καταναλωτικών δαπανών και ω* κυβέρνηση να 
πράττει* το αντίθετο. Υπευθυνότητα δεν είναι να υπό
σχεσαι «ρυθμό ανάπτυξη* πάνω από 5%« και να επι
τυγχάνει* το 2008 τη μείωση στο 3% του ρυθμού ανά
πτυξης που παρέλαβες στο 5.6% το 2003. Υπευθυνότη
τα δεν είναι να υπόσχεσαι ως αντιπολίτευση την αύξη
ση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ και 
ω* κυβέρνηση να ™ μcιώvcu σταθερό κάθε χρόνο.

Υπευθυνότητα δεν είναι να ισχυρίζεσαι προεκλογικά 
το 2007 πω* πέτυχε* δημοσιονομικά εξυγίανση με την 
έξοδο της χώρα* από την επιτήρηση και εκ νέου να πα
ραβιάζει ς το ίδιο έτο* το Σύμφωνο Σταθερότητας. Υπευ
θυνότητα δεν είναι να παριστάνεη πως για όλα τα δει
νά τη* ελληνικής οικονομία* φταίει αποκλειστικά η 
διεθνής κρίση, ενώ η χώρα είχε μπει σε τροχιά κρίση* 
εδώ και καιρό.

Υπευθυνότητα δεν είναι το να υπονοεί* πω* αντιλή- 
φθηκες με πέντε χρόνια καθυστέρηση πω* εφάρμοζε*

JV επί τα

μέχρι τελευταία στιγμή. Υπευθυνότητα δεν είναι το 
ανατρέπει* πλήρως με το Πρόγραμμα Σταθερότητα* 
και Ανάπτυξη* τον προϋπολογισμό που ψάφίοε* póXu 
evo μηνά πριν, καιηγορώντα* τότε την Αντιπολίτευση 
για ανευθυνότητα που δεν συμμεριζόταν τη δικά σου 
άποψη. Υπευθυνότητα δεν είναι να προσάπτει* στην α
ντιπολίτευση τη μομφή τη* ανευθυνότητα* διότι δια
φωνεί με την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου yia 
του* ελεύθερου* επαγγελμοτίε* και δυο μήνε* αργότε
ρα να ακυρώνεις την απόφασή σου. συνεχίζοντας να 
κατηγορείς την Αντιπολίτευση για ανευθυνότητα. 
Υπευθυνότητα δεν είναι va ouvoócúcu την εν λόγω α
πόφασή σου με την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατα
νάλωση* στα ποτά και τα τσιγάρα στο όνομα τη* «ανα- 
πλήρωσης των αηολεσθέντων εσόδων», ενώ τα έσοδα 
αυτά ποτέ δεν υπήρχαν καθώς η κατάργηση του αφο
ρολογήτου ήταν νέο μέτρο που δεν εφαρμόστηκε.

Δυστυχώς, ο κατάλογος τη* αναξιοπκπία* τη* ανεύ
θυνη* διακυβέρνηση* του κ. Καραμανλή δεν έχει τέλο*. 
Η κυβέρνηση συνεχίζει να πορεύεται με την πεποίθη
ση πω* η πολιτική δεν είναι η ενασχόληση με τα πραγ
ματικά προβλήματα tos κοινωνία* αλλά η διαχείριση 
των εντυπώσεων. Αυτή είναι μια σταθερά των κυβερ
νήσεων του κ. Καραμανλή που είναι αδύνατον να ανα- 
σχηματιστεί

‘ Or. Γ Παπακωνσταντίνου είναι ικηρόοωηος Τύπου και 
βουλευτής Κοζάνης του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Kr
μοτος

«Ψ α λίδ ι» σε δαπάνες και δημόσιους οργανισμούς

Φρένο criu δαπάνες των υ
πουργείων και των επιχορη
γούμενων φορέων cnuccipcí να 
βάλει η κυβέρνηση στο πλαί
σιο εξοικονόμηση* πόρων για 
τον περιορισμό του ελλείμμα
τος στα όρια που προβλέπει το 
πρόγραμμα σταθερότητας Με 
την αδυναμία εύρεσης επιπλέ
ον εσόδων οφ’ ενό* λόγω τη* 
οικονομική* κρίση* και αφ' ε
τέρου λόγω της «απροθυμίας» 
τη* κυβέρνηση* να επιβαρύνει 
περαιτέρω τα νοικοκυριά η κυ
βέρνηση cnuccipcí για πρώτη 
φορά να συμμαζέψει tu δαπά
νη. αλλά και να καταργήσει 
φορείς που κοστίζουν στο ελ- 
Xnyucó Δημόσιο.
Περικοπές κονδυλίων
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 

δύσκολο εγχείρημα, δεδομένου 
ότι η εφαρμογή του απαιτεί κα·

Μετακίνησε κ 4ΐο εκαι. ευρώ Μείωση 41 εκοτ. ευρώ
Προμήθειες 930 εκοτ. ευρώ Μείωση 93 εκοτ. ευρώ
Λειτουργικές δαπανε ( 1.091 ευρώ Μι ίωση 109 εκοτ. ευρώ
Διάφορες δαπάνες 354 εκοτ. ευρώ Μείωση 35,4 εκοτ. ευρώ
Εηι»ορηΫήοειζ Φορέων 2,579 δισ. ευρώ Μι ωοη 257.9 εκοτ.ευρω

θα μειωθούν κατά 109 ε» 
ευρώ, οι προμήθειες (μέσω τ 
ελέγχου των υπηρεσιών τ 
Γενικού Λογιστηρίου του Κ< 
το*) θα περιορισθούν κατά 93

μιοθού του γενικού γραμματέα 
υπουργείου, που ανέρχεται σε 
6.000 ευρώ, μεικτά. Ταυτόχρο
να ενοποιούνται οι δύο παρα
πάνω θέσει* -atrás ελάχιστων

Οπως αναφέρει κυβερνητι
κός παράγοντα* «πολλοί φορείς 
δεν έχουν καμία πλέον σκοπι
μότητα και έργο· Ωστόσο δια
τηρούνται οε αρκετές περιπτώ
σεις προκειμένσυ οι εκάστοτέ 
υπουργοί να βολεύουν πολιτι
κού* φίλου* του*. Το ίδιο στέ- 
λεχο* αναφέρει όιι υπάρχουν 
σήμερα αρκετέ* ΑΕ υπό τη 
σκέπη του Δημοοωυ οι οποίες 
χορονολογούνται uno το 1970
χωρίς

ευρώ. Στι* επιχορηγήσεις των 
φορέων θα μειωθούν σημαντι
κά τα κονδύλια προσλήψεων ε-

I προ-

μοσιονομική* διαχείριση*. Και 
αυτό καθώ* θο χρηοστεί να 
περικοπούν κονδύλια τα οποία 
σήμερα διαχειρίζονταν κυβερ
νητικοί παράγοντε* με ελλιπή 
ελεγκτική παρακολούθηση. Εί
ναι σίγουρο ότι για την επιτυχή 
εφαρμογή του μέτρου άποροί- 
τηση προϋπόθεση είναι η συ
ναίνεση όλων των υπουργών. 
ΓΓ αυτό το λόγο, άλλωστε, οι ά
πονη αποφάσεις λαμβάνονται 
σε επίπεδο διυπουργική* επι
τροπή* για την οικονομική πο
λιτική υπό την προεδρεία του 
ηωθυπουργού κ. Κ. Καραμαν- 

Ηδη τα πρώτο ψαλίδι πέ
φτει στον τομέα τη* υγεία* ό
που θα εξοικονομηθούν από 
το σύστημα προμηθειών την ε
πόμενη τριετία περί τα 500 ε- 
κατ. ευρώ, ενώ ακόμα 500 ε 
κατ. ευρώ θα εξοικονομηθούν 
στον προϋπολογισμό του 2009 
από τη μείωση κατά 10% συ
γκεκριμένων κωδικών που α
φορούν aru μετακινήσεις. ι> 
περωρίε* κΧη.

Συγκεκριμένα από τον κωδι
κό των μετακινήσεων που α
νέρχεται σε 410 εκοτ ευρώ θα 
περικοπούν περί το 41 εκοτ. 
ευρώ. Οι λειτουργικέ* δαπάνες 
(τηλεπικοινωνιών, φωτισμού 
ύδρευση*, απόρητε* δαπάνες)

Οπω* 
αναφέρει στέ
λεχος του υ
πουργείου Οι
κονομία* υ
πάρχουν σήμε
ρα φορείς που 
προσλαμβά
νουν εποχικό

100 ατόμων 
χωρίς ωστόσο 

χρειάζονται

Στο υπουργείο 
Ο ικονομικών εκτι
μούν ότι απαιτείται 
χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο του 
έτους για να σ υγ- 
χωνευθούν - κα- 
ταργηθούν διάφο
ροι οργανισμοί.Το ίδιο στέλε- 

χο* αναφέρει 
σε ορισμένε*
περίπτωση* οι μειώσεις δανα- προσλήψει

σημειώνει ότι εφόσον ακολου
θηθούν κατά γράμμα οι οδη- 
γίε* του υπουργείου Οικονο
μία* η εξοικονόμηση μπορεί

κανένα διοικητικό συμβούλιο 
δεν 0α έχει πάνω από 9 μέλη. 

Περιορισμένο* θο είναι και ο 
αριθμό* των 

" * *  προσλήψεων οε
όλο τον δημόσιο 
τομέα, στενό 
και ευρύτερο. 
Μάλιστα, ο κ. 
Παπαθανασίου 
υποστήριξε ότι 
οι νέε* πρόσλη
ψη* θα είναι σε 
κάθε περίπτωση 
λιγότερε* από 
τον αριθμό των 
δημοσίων υπαλ
λήλων που συ
νταξιοδοτού
σα!. με μονοδι
κή εξαίρεση τι* 

TOUS κλάδους της 
εκπαίδευση*.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα Θεσ
σαλονίκη* η οποία βρίσκεται 
σε καθεστώ* εκκαθάριση*, αλ
λά εξαιτία* διχοοιικης εκκρε
μότητα* παραμένει ινεργή και 
με διοικητικό συμβούλιο

Λίστα
Μεταξύ των ηροτάοεω

Βγάζουν από το συρτάρι το sale & lease back
ατεθεί η
,ν λχκνων

μ Σωτηρη Nika
χώνευση ι____
pas. η ένταξη te* AFA1K στην 
Κτηματική ΕιαΚ*1α του Δημο
σίου. ins ΔΕΠ0Σ στο υπουρ- 

ΠΕΧΩΔΕ κ

υγεία* kc

Φορείς

ο 700- γραμματεία τ

rivai τα 500 εκατ. ευρώ
Μισθοί - προσλήψεις

Παράλληλα θα μειωθούν >

η ενοποίηση - κατάργηση των 
φορέων και οργανισμών του 
Δημοσίου που ξεπερνούν του* 
1.000.

Η τελευταία προσπάθεια κα· 
συμβό- τόργηση* ορισμένων οργανι

σμών του Δημοσίου εγινε από 
τον κ. Αλογοσκουφή, που στό
χευε να καταργήσει τον Οργα
νισμό Διαχείριση* Δημοσίου 

, - Υλικού και τη ΔΕΚΑ και την έ- 
διευθϋνοντε* σύμβου- νταξη των υπαλλήλων αλλά 

φορέων του ευρύτερου και του χαρτοφυλακίου του* 
υπουργείο Οικονομικών

ταμείου εθνική* οδοποιία* στο
ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σε λίστα προκΡυένου να κα-
ταργηθουναηότο 1997 (με βά
ση πρόταση τη* γνωμοδοτική* 
επιτροπή*) αλλά τελικά «επιβί- 
βωσαν» είναι 0 Οργανισμό*
ΚοπαΚαι. ο Λ # ™ «* ° ρϋ°·
ντομάς ΣτυμφΟλ*»5 και οι γενι
κοί και τοπμίοΙ οργανισμοί 
Εγγείων Βελτιώσεων Από ό.τι 
φαίνεται κα» η**' 80 Μπουν 
στο στόχαστρο προκειμενου
να κατοργηθσύν.

Υποψήφιοι ΠΡ* συγχώνευ
ση είναι ο ΕΦΕΤ*0'ο 1* »  Σε 
αρκετέ* χώρε* ο >δ»ο* φορέα* 
ελίγχη την αγΟΡ6 ψαρμάχων 
και την αγορά ΤΡΟφίμων 

Σημειώνεται <& °· περισσό
τεροι φορεί* βρέχονται υπό 
την σκέπη του 0*^ΡΥε'ίου Πο
λιτισμού

10% σε σχέση. 
συνολικέ* δαπανε* . 
ση* έργου ορισμένου χρόνου 
στον δημόσιο τομέα που θα υ 
πογροφούν το 2009 Επίση* θα 
θεσπιστεί πλαφόν στους μι
σθού* που λαμβάνουν οι πρόε-

δημόσιου τομέα, στο ύψο* τα

_____  __ ΑΐΨπτυξης
θώΓκαΓτη* Γενυ»** Γραματπ 
α* Ερευνα* *α· Ι,χν'""ν ' 
Πάντω* στο υΝΟσργτίο Οικο
νομικών εκτιμσ8ν «τι απαιτεί
ται χρονικό διόΡ»ΠΜ0 μεγα/,υ 
ιερό του έτου* Υ10 να συγχω 
ντυθούν- κατα(Λη0ουν διάφο
ροι οργανισμοί ^ώ οημτιω 
νουν ότι εάν κστΡΡΥηθουν οπό 
τους 1.000 φορε*<>> 100 θα u 
ναι μεγάλη επιθ*10

Λύσεις «έκτακτη* ανάγκη*· 
πρστίθεται να επιστρατεύσει ο 
υπουργό* Οικονομία* κ. Γ. Πα
παθανασίου για να πετύχει τον 
στόχο για έσοδα 1 δισ. ευρώ α
πό tu Φετινέ* αποκρατικοποιά* 
ofu. που έθεσε ο ίδιο*. Το βασι
κό εργαλείο αποκρατικοποιήσε
ων για φέτος θα είναι η ενεργο
ποίηση του νόμου για την πώ
ληση και ταυτόχρονη επαναμί- 
σθωση των ακινήτων του Δημο
σίου (salo 81 lease back), που 
βρίσκεται στα «συρτάρια· του 
υπουργείου, χωρϊ* να έχει «ανα- 
συρθεί*. εδώ και 2 χρόνια.

Το οικσνομιχό επιτελείο γνω
ρίζει ότι το κλίμα ση* αγορέ* 
διεθνώ* είναι αρνητικό και για 
τον λόγο αυτόν κατευθύνεται 
προ* την εκμετάλλευση τη* δη
μόσια* περιουσία*, που σύμφω
να με παλαιότέρε* εκτιμήσει* 
μπορεί να αποδώσει έσοδα περί 
το 1% του ΑΕΠ. Μετά σημερινά 
δεδομένα όμω*. η Κτηματική 
Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ) · που 
είναι επιφορτισμένη με την ε
ξεύρεση των «φιλέτων« του Δη
μοσίου- αναμένεται να προτεί
νει στο υπουργείο μία σειρά α
κινήτων. η αξιοποίηση των ο- 
ιιοίων δεν αποκλείεται να υπερ
διπλασιάσει την παραπάνω 
πρόβλεψη για τα έσοδα. Πά
ντω*. μέχρι χώρο δεν υπάρχει 
κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτά, 
αλλά είναι σίγουρο ηω* το sale

& lease back θα ξεκίνησα κατά 
τη διάρκεια του έτους 

Επίσης, στο υπουργείο Οικο
νομίας θεωρούν όη τόσο το νο
μοθετικό πλαίσιο των Συμπρά
ξεων Δημόσιου και Ιδιωτιχού 
Τομέα (ΣΔΓΓ) όσο και οι συμβά- 
σει* παραχώρηση* μπορούν να 
συμβάλουν στο πρόγραμμα απο
κρατικοποιήσεων. Ηδη. αρκετέ* 
δημόσιε* επιχειρήσει* · κυρίως 
αυιέ* που εποπτεύονται από το 
υπουργείο Μεταφορών- έχουν 
ανακοινώσει ότι θα χρησιμοποι
ήσουν η* δυνατότητες που δί
νονται από tu ΣΔΓΓ. μετοξύ των 
οποίων είναι και ο ΟΣΕ. που μέ
σα στο 2009 θα προχωρήσει η 
αναδιάρθρωσή του. Παράλληλα, 
η κυβέρνηση θα προχωρήσει, εί
τε μέσω ΣΔΓΓ είτε μέσω συμβά
σεων, στην παραχώρηση οε ι
διώτες αρκετών λιμένων και αε
ροδρομίων τη* χώρα*.

χουν και άλλες δύο περιπτώ- 
σεις, η αποκρατικοποίηση των 
οποίων έχει ξεκινήσει από το 
2008. αλλά έχει «σκοντάψει«. 
Πρόκειται για την Ολυμπιακή 
και τον ΟΛΘ. απο τον οποίο α
ποχώρησε η Hutchinson (που 
είχε κερδίση το σχετικό διεθνή 
διαγωνισμό, καταθέτσντα* προ
σφορά 491.5 εκατ. ευρώ), λόγω 
οικονομικών δυσκολιών.

0ΤΕ και 0ΠΑΠ

Στον κατάλογο των αποκρατι
κοποιήσεων επανέρχονται και 
τα καζίνο. Το οικονομικό εππε
λείο τη* κυβέρνηση* αναμένε
ται να επανεξετάσει το ζήτημα 
τη* ιδιωτικοποίηση* του 51% 
του καζίνο τη* Πάρνηθα*, από 
το οποίο δεν αποκλείεται νο α
ποκομίσει έσοδο έω* και 200 ε
κατ. ευρώ. Παράλληλα, στην α
τζέντα των διαπραγματεύσεων 
με τα καζίνο είναι και η ανανέ
ωση τη* αποκλειστικότητα* 
των αδειών του*. Βέβαια, υπάρ-

Πέρον ανιών των περιπτώοε- 
ων. που ακόμα βρίσκονται στο 
στάδιο των συζητήσεων, υπάρ
χουν διάφορα σενάρια για απο
κρατικοποιήσει* Το βασικότε
ρο όλων είναι η διάθεση του 5% 
του μετοχικού κεφαλαίου του 
Δημοσίου που κατέχει στον 
OTE στην Deutsche Telekom. W  
κάτι που θα αποφέρει έσοδο 
674 εκατ. ευρώ. Επίση*, σενά
ρια τροφοδοτήθηκαν μέσο 
στην εβδομάδα και γιο αποκρα
τικοποίηση του ΟΠΑΠ.

Στον «φάκελο« των ιδιωτικό- 
ποιήσεων - αλλά θεωρείται εξαι
ρετικά δύσκολο νο γίνουν- υ
πάρχουν entons η είσοδο* στο 
χρηματιστήριο του αεροδρομί
ου Ελ. Βοηζέλο* και τη* ΔΕΠΑ, 
ενώ στον κατάλογο συνεχίζει να 
βρίσκεται η ΔΕΗ. το Ταχυδρομι
κό Ταμιευτήριο, η ATE. η 
ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, χωρίς όμω* 
να αναμένεται κάποια εξέλιξη 
σύντομα, είτε για πολίτικου* εί
τε για τεχνικού* λόγου*.
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0  φόβος της κρίσης 
πάγωσε τα ντιλ 
στον κλάδο τροφίμων
ΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ προβλήματα, οε επίπεδο ρευστότητας, 
κάνουν τους επιχειρηματίες πιο επιφυλακτικούς

Της Δ ήμητρας Μ ανιφαθα

Ιιη ν  αναμονή έχουν μππ τα σχέδια μιγά- 
λων βιομηχανιών τροφίμων και ποτών για 
Εξαγορές εταιρειών ή για πωλήσεις δρα
στηριοτήτων tous. Αν και πρόκειται για 
τον κλάδο που ακόμη δεν έχει δεχθεί ισχυ
ρά πλήγματα από την παγχόσμια οικονομι
κή κρίση, τα ενδεχόμενα προβλήματα, κυ- 
pi<*»s σ ε  επίπεδο poxnôrnTas. κάνουν tous 
επιχειρηματίες πιο επιφυλακτικούς. Επεν
δυτικά σχέδια τα οποία είχαν προαναγγελ
θεί από το δεύτερο εξάμηνο του 2008. όχι 
μόνο δεν έχουν υλοποιη
θεί. αλλά οι διαπραγμα
τεύσεις βρίσκονται στο ί
διο σημείο με αυτό που 
ξεχίνησον. Η απάντηση 
που δίνουν σχεδόν μονό
τονα τα επιχειρηματικά 
στελέχη είναι ότι οι συζη
τήσεις συνεχίζονται, χω- 

■Λis όμως να έχουν σημει- 
/ *οιι κάποια πρόοδο, ενώ 
σε Kànours περιπτώσεις ε
ξετάζονται ήδη εναλλα
κτικά σενάρια τα οποία 
θα μπουν σε εφαρμογή, ε 
άν δεν υπάρξουν εξελίξεις 
μέχρι το τέλος του πρώ
του τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Στα τέλη του περασμένου Νοέμβρίου α
νακοινώθηκε από τη  Vivartia ότι ο  xupios 
μέτοχός της. δηλαδή η Martin Investment 
Croup (MIG), βρίσκεται σε προχωρημένες 
συζητήσεις με τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της πρώτης κ. Σπύρο θεοδωρόπουλο και 
με τον πολυεθνικό επιχειρηματικό όμιλο 
Olayan για την πώληση πακέτου μετοχών. 
Στόχος της MIG είναι η πώληση πακέτου 
μετοχών που θα κυμαίνεται μεταξύ 25% 
και 40% προκειμένου αφενός να σποδέ- 
σμευθει από τις μη χρηματοπιστωτικές

δραστηριότητες και αφετέρου γιο να ενι- 
σχύσει τη ρευστότητά της.

Ωστόσο, οι «προχωρημένες·, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση της 27ης Νοεμβρίου 
2008. συζητήσεις έχουν μετατραπεί. σύμ
φωνα με όλες τις ενδείξεις, σε «παγωμέ
νες* συζητήσεις, κάτι που εμμέσω ς ηλην 
σαφώς παραδέχθηκε πρόσφατα σε συνέ
ντευξη Τύπου και ο  επικεφαλής της MIG 
κ. Ανδρέας Βγενόπουλος. λέγοντας ότι οι 
διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν με 
τους ρυθμούς που υπήρχαν αρχικά.

Στελέχη της Vivartia δηλώνουν στην 
«Κ» ότι οι συνομιλίες με 
τον Ομιλο Olayan συνε
χίζονται και ότι ο στό
χος παραμένει ο  ίδιος. 
Τονίζουν Οτι από την 
πλευρά τουλάχιστον 
της Vivartia δεν  έχει αλ
λάξει κάτι κι επισημαί
νουν ότι μέχρι στιγμής 
δεν έχει επηρεασθεί το 
ειιυιειρηματικό πλάνο 
της εταιρείας.

Η Pepsico-Ηβη

Σε τέλμα βρίσκονται οι 
συζητήσεις της Pepsico- 
Ηβη με διάφορες εται

ρείες εμφιάλωσης νερού για την εξαγορά 
τους, καθώς όπως αναφέρει στην ·Κ · ανώ
τατο στέλεχος της ετηχείρησης. δεν  έχει υ
πάρξει χαμιά πρόοδος σ ε  σχέση μ ε τον Δε
κέμβριο.

Εάν. πάντως, μέχρι το τέλος του πρώτου 
τριμήνου οι συζητήσεις δεν τελεσφορή
σουν. τότε η Pepsico-Ηβη σχεδιάζει την ε 
ξαγορά γης και τη λειτουργία νέων εγκα
ταστάσεων εμφιάλωσης νερού κοντά σε 
πηγές που έως τώρα δεν έχουν αξιοποιη- 
θεί εμπορικά, λύση η οποία κρίνπαι και 
mo οικονομική. Οι σχετικές έρευνες της

Σε κάποιες περιπτώ

σεις εξετάζονται 

εναλλακτικά σενάρια, 

τα οποία θα μπουν 

σε εφαρμογή εάν 

δεν υπάρξουν εξελί
ξεις μέχρι το τέλος 

του πρώτου τριμήνου 

του τρέχοντος έτους.

Επενδυτικό οτίδ ια  στον κλάδο των τροφίμων, τα οποία είχαν προαναγγελθεί οπό το 
δεύτερο εξάμηνο του 2008, άτι μόνο δεν ίχουν υλοποιηθε ί, αλλά οι διαπραγματεύσεις 
βρίσκονται στο ίδιο σημείο με αυτό που ξεκίνησαν.

Fepsico-Hßn εστιάζονται στην κεντρική 
Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Η Ελαίς

Νέα δεδομένα στη δρομολογούμενη πώ
ληση τεσσάρων δραστηριοτήτων της εται
ρείας ΕλαΤς Unilever Heim δημιουργεί η 
οικονομική κρίση, καθώς και η πτώση των 
τιμών του ελαιολάδου σιην εγχώρια αγο
ρά. Υπενθυμίζεται ότι η Ελάΐς έχει ανακοι
νώσει ότι θα πουλήσει τις δραστηριότητες 
της εταιρείας που αφορούν την τυποποίη
ση ελαιολάδου και σπορέλαιων και την πα
ραγωγή μαγειρικών λιπών και ντομάτας. 
Παράγοντες της αγοράς θεωρούν αρκετά 
πιθανό το ενδεχόμενο να προστεθεί στους

διεχδικητές της ΕλαΤδος η ισπανική εται
ρεία Grupo SOS, η οποία τον περασμένο 
Ιούλιο εξαγόρασε από τη Unilever το πλέ
ον γνωστό σήμα ελαιολάδου στον κόσμο, 
το ελαιόλαδο BertoUl. καθώς και το ομώ
νυμο ξίδι.

Οι υπόλοιποι «μνηστήρες* της Ελαίδος 
Φέρεται να είναι η κύρια ανταγωνίστριά 
της, η ΜΙΝΕΡΒΑ. η οποία έχει εκδηλώσει 
ήδη ενδιαφέρον, ενώ φημολογία υπάρχει 
και για τη Vivartia. Ωστόοο. οι δυσκολίες 
που προαναφέρθηκαν σχετικά με την πώ
ληση της Vivartia αδυνατίζουν τη συγκε
κριμένη υποψηφιότητα. Φήμες, τέλος, οι 
οποίες δεν επιβεβαιώνονται, υπάρχουν και 
για τη Nestle Ελλάς.

Η μείωση επιτοκίων καταθέσεων ανοίγει τον δρόμο και για τις χορηγήσεις
Τα βασικά επιτόκια της Εθνικής 
Τράπεζας και της Ε ί§  Εικοήθηλ

Εθνική Τρόηεζα * Ef* Eurobjn* *

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Boome 6,15% μόνο γχα 
Κυμαινόμενο παλαιούς δονειολήπτες) 

ή eixibof 3μήνου πλέον 
περέίωρίου οηό 1.50% 
(ΥΌ νέους δανειολή
πτες)

Σταθερό Εστία (1 *3) 2.95% τον 
οε ελβετικό Ιο χρόνο και 4% στη 

OUVOCCK)

EufoHome (eunbor 
. 3μήνου ηλεον 

περιθωρίου οηό 
2.10%)

Από 4.45% σταθερό 
γιο 1 χρόνο και από 
4.25% σταθερό για 
2 και 3 χρόνια

Σταθερό 
σε ευρώ

Εστία (1+3) 4.10% τον 
Ιο χρόνο και 5.75% 
στη ουνέ«« Λ Εσηο 
(1+4) 4.10% τον Ιο 
χρόνο κοι 5,75% στη 
συνέχε«

Από 5,80% σταθερό 
γιο 1 χρόνο κοι οπό 
5.50% σταθερό για 
2. 3 κοι 5 χρόνιο

Σταθερό για 
5 έτη σε ευρώ

5.65% Από 5.50%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΒοαικΔ
Κυμαινόμενο

Γιο κεψαλοιο κίνησης 
προς εηογγελμστίες «οι 
επιχειρήσεις 7.35% 
(πλέον περιθωρίου 
έως 4.75%)

ΒΕΧ 8.35% κο. 
Βασικό γιο Κεφάλαιο 
Κίνησης Εησγγελμο- 
τχώ/ 8.65%
(πλέον περιθωρίου 
έως 3%)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Συγκέντρωση
Οφειλών

Κάρτες

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ με 
«υμανόμενο επιτόκιο 
9,70% και σταθερό 
10.20%
Go Mastercard / Visa 
16,55% γιο αγορές 
17.55% γιο σνάληφπ 
μετρητών

Πρόγρομμα Εν Τάξει 
με κυμαινόμενο 
tn τόκιο 10,15% κοι 
σταθερό 10.40%
Eufobank Visa 
17.45% Eurolire 
15.60%

To tn-rtew της έθιηκης Τρόηεζος οιυονν onô 9/2/2009 
Το (Γ>ι(Χ·ο της Et| EuObonk ισχύουν οηό 16/2/2009

Της Ευγεν ία ς  Τζωρτζη

Σήμα χαλάρωσης στο  μέτωπο των ε
πιτοκίων έδωσαν την  προηγούμενη ε 
βδομάδα η Εθνική Τράπεζα και η Efg 
Eurobank, ανακοινώνοντας διαδοχι
κές μειώσεις τόσο στα επιτόκια κατα
θέσεων όσο και στα  επιτόκια χροηγή- 
σεων. Η αποκλιμάκωση των επιτο
κίων στο μέτωπο των καταθέσεων 
δεν εξαντλείται στις προθεσμιακές, α
φού τόσο η Εθνική όσο και η 
Eurobank προχώρησαν σε μειώσεις 
και στα ετητόκια ταμιευτηρίου απο 
0.10% έως και 0,50%. Το Μεγάλο Τα
μιευτήριο της Eurobank, μέσα από 
δύο διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων το 
2009. περιόρισε την απόδοση του στο 
2.5% απο 3.5%. ενώ  η Εθιακή Τράπε
ζα. που αντλεί την καταθετική της υ
περοχή από τους λογαριασμούς ταμι
ευτηρίου. προχώρησε σε μειώσεις ε
πιτοκίων από 0,10% έως 0.25% στους 
σχετικούς λογαριασμούς, δύο φορές 
από την αρχή του χρόνου.

Νέα και παλιά δάνεια
Η μείωση του κόστους άντλησης 

χρήματος επιτρέπει με τη  σειρά της 
και τη μείωση των επιτοκίων χορηγή
σεων σε όλες t u  κατ ηγορίες, τόσο για 
νέα όσο και για παλαιό δάνεια. Η επι
χειρηματική πίστη μπαίνει ξανά στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος από 
την πλευρά των τραπεζών, σε μια 
προσπάθεια τόνωσης της οικονομι
κής δραστηριότητας και των μικρομε- 
σαίων επιχειρήσεων. Η προοπτική.

άλλωστε, νέας μείωσης του βασικού 
επιτοκίου της ΕΚΤ κάτω από το επί
πεδο του 2%. που προεξοφλεί η πε
ραιτέρω μείωση του eurlbor μιας ε
βδομάδας στο 1.39!% και eurlbor 
3μήνου στο 2.022% την Παρασκευή, 
δεν ανακουφίζει μόνο εκείνους που έ 
χουν πάρει δάνειο με επιτόκιο που 
συνδέεται ευθέως με το ευρωπαϊκό ε
πιτόκιο.

Αποκλιμάκωση

Συμπαρασύρει σε αποκλιμάκωση 
και Ολα τα βασικό επιτόκια για τα υ
φιστάμενα και τα νέα δάνεια, για επι
χειρήσεις και νοικοκυριά, που βλέ
πουν το κοστος χρήματος να αποκλι- 
μακώνεται φειλό αλλά σταθερά. Αν 
και τα επιτόκια δεν θα μπορούσαν να 
συγχριθσύν με αίτιά πριν από ιην κρί
ση. όταν ειδικά στην κατηγορία της 
στεγαστικής πίστης κυριαρχούσαν οι 
προσφορές κάτω του κόστους, οι δια- 
δοχυ(ές μειώσεις επαναφέρουν τα ε 
πιτόκια σ ε  φυσιολογικά επίπεδα. Ετσι 
ένα δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο 
τιμολογείται πλέον μεταξύ 4% και 5% 
(επιτόκιο eunbor ή ΕΚΤ + spread από 
1.5% έως 2.5% μεσοσταθμικά). ενώ 
ελκυστικά -μεταξύ 5% και 5.50% - γί
νονται εκ νέου και σταθερά επιτό
κια για μεσοπρόθεσμη διάρκεια έως 5 
έτη. που το τελευταίο διάστημα είχαν 
εκτιναχθεί ακόμη και στο 7%. Η μείω
ση του κόστους χρήματος δεν συνε
πάγεται την αλόγιστα χορήγηση δα
νείων. αφού ια κριτήρια έχουν γίνει 
αυστηρότερα και οι τράπεζες συντη

ρητικότερες, αλλά σ ε κάθε περίπτωση 
το σήμα για την αποκατάσταση της ε
μπιστοσύνης έχει δοθεί.

Οι τράπεζες, σ ε  μια προσπάθεια να 
αποφύγουν τις επισφάλειες, διαπραγ
ματεύονται την εξυπηρέτηση των δό
σεων όχι μόνο αν τους ζητηθεί από 
πελάτες, αλλά ακόμη και χωρίς να το 
απαιτήσει ο δανειολήπτης. Η πρακτι
κή του skip payment, της παράκαμ
ψης δηλαδή μιας δόσης, επιστρατεύε
ται συνήθως με πρωτοβουλία των 
τραπεζών, όταν διαπιστώνεται ότι ο 
πελάτης δεν έχει πληρώσει δύο δό
σεις στο καταναλωτικό του δάνειο ή 
την πιστωτική κάρτα, προκειμένου η 
τράπεζα να αποφύγει να κατατάξει 
την οφειλή στις επισφάλειες της.

Μη εξυπηρετούμενη οφειλή

Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρι
στεί μια οφειλή ως μη εξυπηρετούμε
νη πρέπει να μην έχει πληρωθεί για 
90 ημέρες και η εκούσια παράταση 
που δίνει σε αυτήν την περίπτωση η 
τράπεζα, έχει μεν ιδιοτελή σκοπιμό
τητα. αλλά δεν παύει να αποτελεί και 
προσωρινή αναχούφιοη για τον πελά
τη. Δεν συμβαίνει Ομως το Ιδιο στην 
περίπτωση του συμψηφισμού, κατά 
τηγ οποία η τράπεζα τραβά από έναν 
καταθετικό λογαριασμό του πελάτη 
το ποσό της δόσης που δεν κατέβαλε, 
χωρίς φυσικά να τον  ενημερώσει, 
πρακτική που επίσης χρησιμοποιείται 
από ορισμένες τράπεζες στην προ
σπάθεια τους να περιορίσουν u s  επι
σφάλειες.

Μοντέλο ΕΝ ΚΑΩ 
και για τις Ελληνικές 
Ιχθυοκαλλιέργειες

Λύση κατά τα πρότυπα της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουρ
γίας εισηγουνται οι πιστώτριες τράπεζες για τις Ελληνι
κές Ιχθυοκαλλιέργειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν 
προτείνει στο υπουργείο Οικονομίας σχέδιο για δανειο
δότηση μεσεγγύηση του Δημοσίου της εταιρείας, οι οφει
λές της οποίας ανέρχονται σε 100 εχατ. ευρώ, εκ των ο
ποίων τα μισά προς πιστωτικά ιδρύματα και τα υπόλοιπα 
στους προμηθευτές ms.

Κατά την τελευταία οκταετία, ο  κλάδος των ιχθυοκα# 
λιεργειών αντιμετώπισε συχνά το φαινόμενο της κατα- 
κόρυφης πτώσης της τιμής της τσιπούρας, αλλά και τα 
•κανόνια» από εταιρείες που γονάτισαν υπό ιο βάρος 
των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Ο φαύλος αυτός κύκλος επαναλήφθηκε και οδήγησε 
στο κλείσιμο δυνατών του κλάδου τις εποχές εκείνες, ό
πως η Ξιφίας, ή σε συγχωνεύσεις που άλλοτε έμοιοζαν α
πίθανες. όπως της Sea Farm Ionian με τον Νηρέο 

Σήμερα, για ακόμη μία φορά, ο κύκλος αυτός βρίσκεται 
σε εξέλιξη, με τις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες να έχει 
καταρρεύσει και τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου να βρί
σκονται για άλλη μια φορά στο τράπεζι των διαπραγμα
τεύσεων για να επιχειρήσουν το μέχρι στιγμής ακατόρ
θωτο. Την ανάπτυξη μιας συμμαχίας ή ακόμη καλύτερα 
μιας συγχώνευσης, μεταξύ των ισχυρών, ώστε ο κλάδος 
να ηγΕίται από δύο μεγάλα σχήματα.

Ετσι κι αλλιώς, η βαθιά κρίση του κλάδου προιωνίζεται 
μια νέα μεγάλη αναδιοργάνωση και αναδιανομή μερι
δίων. μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές. Εχουν σχη- 
ματισθεί προβλέψεις ότι από 98 εταιρείες που δραστη
ριοποιούνται σήμερα θα παραμείνουν λιγότερες a n ó jis  
μισές στο τέλος. Ηδη. μετά την κατάρρευση των Ελ'ι !- 
κών Ιχθυοκαλλιεργειών. 
οι τρεις μεγάλοι (Νηρε- 
as. Σελήνια και Δίας) ε 
ξετάζουν με ποιόν τρόπο 
μπορούν να δώσουν ε 
κείνοι τη λύση σωτη
ρίας. Εν τω μεταξύ, ανώ
δυνες ανταλλαγές μετα
ξύ τους, που να εξυπηρε
τούν γεωγραφικά την 
παραγωγική τους δρά
ση. είναι μία φαινομενι
κά αποδεκτή πρόταση.

Οι ζυμώσεις για εξα
γορές αυτήν την περίο
δο είναι πυρετώδεις. ε
νώ ενδιαφέρον για τον 
κλάδο έχουν επιδείξει και διάφορα επενδυτικά fVinds. 
Υπενθυμίζεται Οτι από την προηγούμενη κρίση του κλά
δου το 2001-2002. από τις 400 εταιρείες έμειναν περί
που οι μισές.

Πάντως, αν και η ημή της τσιπούρας έφτασε τα 3 ευ
ρώ από 2 που ήταν πριν από λίγους μήνες δίνοντας «α
νάσα· στις εγχώριες ιχθυοκαλλιέργειες, η ουσιαστική α
νάκαμψη δεν αναμένεται άμεσα και τουλάχιστον όχι νω
ρίτερα από το ο ' τρίμηνο του 2009 Και τούτο γιατί όπως 
το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους έτσι χαι το πρώτο (δη
λαδή έξι μήνες συνεχόμενοι) αποτελούν περίοδο χαμη
λής ζήτησης για τον κλάδο. Επιπλέον, το υψηλό απόθεμα 
των εταιρειών επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δυσχερή 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες και 
αυτό καταδεικνύει ότι η ελληνική παραγωγή τσιπούρας 
θα εξακολουθήσει να είναι πολύ υψηλή, τουλάχιστον έως 
και τις αρχές της άνοιξης του 2009.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμιστεί ότι η τιμή της τσι
πούρας δέχτηκε την «επίθεση· εκείνων που δεν άντεξαν 
το βάρος κυρίως των δανειακών υποχρεώσεων τους και 
υιοθέτησαν επιθετική τιμολογιακή πολιτική Μάλιστα, οι 
εκτιμήσεις δεν φέρουν αισιόδοξα μηνύματα, καθώς λόγω 
προβλημάτων ρευστότητας, εταιρείες που βρίσχονται σε 
δυσχερή θέση μειώνουν δραστικά τις τιμές πώλησης της 
τσιπούρας τόσο στην εγχώρια Οσο και στη διεθνή αγορά, 
συχνά μάλιστα και σε επίπεδα κάτω του κόστους.

Η τρέχουσα δυσμενής συγκυρία δεν αποτελεί μονο ελ- 
ληνικό «προνόμιο», καθώς και άλλες χώρες βλέπουν τη 
μείωση της κατανάλωσης και της τιμής, έχοντας παράλ
ληλο και το βάρος του μεγάλου αποθέματος. Ενδευαικά 
ανοφέρεται ότι η Ιταλία, αν και από την αρχή του έτους 
βλέπει αύξηση της ζήτησης κατά 8%. ωστόσο η παραγω
γή της τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης 12-15%. Σε δύσκο
λη θέση φαίνεται πως βρίσκεται και η Ισπανία, η οποία 
παράγει κυρίως τσιπούρα, ενώ επιστροφή στο λαβράκι 
κάνει και η Τουρκία που είναι ο κύριος ανταγωνιστής 
της Ελλάδας Η χώρα παράγει 45.000 τόνους τσιπούρας.

Το 2007. πανευρωπαϊκά η παραγωγή τσιπούρας ήταν 
103.000 τόνοι και λαβρακίου 93.000 τονοι. εκ των οποίων 
ελληνική υπογραφή Φέρουν οι 50.000 τόνοι τσιπούρας 
και οι 40 000 τόνοι λαβρακιου Τα μερίδια αγορά α- 
μορφώνονται ως εξής: Ελλάδα 49%. Τουρκία 21%. lona- 
vía 15%. Ιταλία 8%. Γαλλία 3% και άλλοι 3%.

Ο Λιακοοοταου

Η βαθιά κρίση 
του κλάδου προοι
ωνίζεται μια νέα 

μεγάλη αναδιοργά
νωση και αναδια

νομή μεριδίων, μέ

σα από συγχωνεύ

σεις και εξαγορές.

dliakopouloui'i kathimennl.gr

Σωστή προεργασία σήμερα, οφέλη αύριο για το λιανεμπόριο
Της Μ αιρης  Λ εμ πεςη

Ο σχεδιοσμος για την ανάπτυξη την επό
μενη ημέρα, όταν η οικονομική συγκυρία 
θα εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης, αποτε
λεί μία εναλλακτική στρατηγική για τις ε 
πιχειρήσεις που βρίσκονται εκτεθειμένες 
σ ε  κίνδυνο σήμερα αλλά θέλουν να αλλά
ξουν τα δεδομένα tous αύριο Ειδικότερα 
οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο του λιανεμπορίου, για τις οποί
ες η παγκοσμιοποίηση άνοιξε νέες προο
πτικές npos την κατεύθυνση της μείωσης 
του λειτουργικού κόστους αλλά και της δι
εύρυνσης των δικτύων τους, βρίσκονται 
σήμερα αντιμέτωπες με σειρά προβλημά
των. στη  βάση της παγκόσμιας κρίσης 
n w  αλλάζει τους όρους του έπιχειρείν. 
Ωστόοο. οι αναλυτές συμφωνούν ότι κερ
δισμένες επιχειρήσεις, σ ε  μακροπρόθε
σμη βάση, θα είναι εκείνες που προγραμ
ματίζουν από οήμερα u s  κινήσεις που θα 
τις φέρουν μπροστά από τον ανταγωνι
σμό. όταν η παγκόσμια οικονομία εμφανί
σει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Επιση
μαίνουν μάλιστα άτι. ειδικά ο κλάδος του 
λιανεμιιορίου θα καταστεί σταδιακά απο
λύτως παγκοομιοιιοιημένυς. αφού ο  κορε
σμός των δυτικών αγορών οδηγεί ανοπό-

δραστα τις επιχειρήσεις σε νέες αναδυό- 
μενες αγορές. Στην Ελλάδα είναι χαρα
κτηριστικά τα παραδείγματα των εταιρει
ών Foil! Follie. με τα ομώνυμα κοσμήματα, 
ρολάγια και αξεσουάρ. αλλά και Cocomat 
στον χώρο του οικιακού εξοπλισμού, οι ο
ποίες έχουν ήδη αναπτύξει δίκτυα κατα
στημάτων λιανικής πώλησης στην κινέζι
κη αγορά. Παρά το γεγονός άτι σήμερα 
βρίσκονται εκτεθειμένες σ ε  συναλλαγμα
τικούς κίνδυνους και αντιμέτωπες με τον 
περιορισμό των καταναλωτικών δαιιανών 
των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων, οι 
αναλυτές εκτιμούν άτι οι επιχειρήσεις αυ
τές θα πρέπει να προετοιμάζουν το  έδα
φος για την επόμενη ημέρα.

Πρόσφατη μελέτη της εταιρείας Deloitte 
6icptuvó us συνθήκες iiayKWMiuiiulnons 
του λιανεμπορίου καθώς και τα πλέον συ
νήθη λάθη που οι eiiuccipnofis κάνουν 
οτην ηροσπόθειό toos να ειαέλθουν οε νέ
ες. ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές, με 
στόχο την μεγιστοποίηση της κερδοφο
ρίας τους. Παρά τις ενδείξεις οικονομικής 
επιβράδυνσης, με oaipcis συνέπειες και για 
τις οικονομυ(ές επιδόσεις των επυιε»ρήσε
ων. οι αναλυιές της Deloitte υποστηρίζουν 
ότι η κινεζική αγορά διατηρεί την ελχυοτι- 
κόιητα της. κυρίως στη βάοη της σταδια-

κής μετάβασης σημαντική« μερίδας του 
κοινωνικού συνόλου οτην μ ε ° ° 'α τάξη. 
Μ εταξύ άλλων, ευκαιρίες εντοπίζονται 
πλέον οε δευτερεύουοες πόλεις της αχα
νούς Κίνας, στις οποίες μρλ·*τώρα K a iu ' 
γράφονται οι πρώτες ειιενδύΰε·5 μεγάλης 
κλίμακας. Ειιιπλέον. αυξημένης βαρύτητας 
κρίνονται οι πρωτοβουλίες της κινεζικής 
κυβέρνησης με στόχο την διοτήρηοη των 
καταναλωτικών δαπανών of «ψηλά cn,nc' 
δα. Ελκυστική για επενδύσει KP'v f ,a ‘ c ,,‘’ 
ons η ρωσική αγορά, παρά το γεΥον05 0 11 
η οικονομική κρίση και η ητώ^η των τιμών 
των καυσίμων έχουν πιιβΡ° 6υνι1 τουί 
ρυθμούς ανάπτυξής της. βατ όσο. εκτιμά- 
ται ότι οι συνθήκες αυτές θα ανατροπούν 
προς όφελος των retailers »ού ι' 6η **ί>'οκο' 
νται στην αγορά ή ηρογροημόΤΐί°υν ιην f  
πέκτασή xous. στην βαοη ^μίω * της "ολι- 
τικης βούλησης για το άν0 Ιγμήtns ανορα$ 

Σε κάθε περίπτωση, ένα βαΟ'*6  01ουα*° 
που καλούνται να αναγνωρίσουν οι διοική
σεις των εταιρειών που ¿πειδύουν οδικά 

οήμερα στις αναδυόμενε* ΟΥ0** *·  f ‘VQI η 
σημασία της αξιοποίησ ή στελεχών από 
την τοημαί κοινότητα. Το <π£λέχη αυτά 
διαθέτουν τις αναγκαία «^συνδέσει* με 

τους καταλλήλους πολιτικού» ·Ρ°Ρ£ί5· £νώ 
παράλληλα αποτελούν qvu iiooouoto κομ-

μάτι της κουλτούρας της χώρος σιην ο
ποία εισέρχεται η επιχείρηση. Στον αντί
ποδα. τα στελέχη που μετακινούνται οπό 
μία αναπτυγμένη χώρα οε μία οναδυόμενη 
αγορά (expatriates) συνήθως αντιμετωπί
ζουν την μετακίνησή του* ως μία κίνηση 
με ααψή ημερομηνία λήξης, με δυσμενείς 
για την επιχείρηση συνέπειες. Ο συνδυα
σμός πάντως και των δύο δύναται να οδη
γήσει σιην δημιουργία μιας «υβριδικής· 
κουλτούρας οτον οργανισμό, με πολλαπλά 
οφέλη. Σε κάθε ιιερίητωοη. τα λάθη είναι 
μάλλον αναπόφευκτα. Βέβαιο είναι πάντως 
άιι οι επενδύσεις που απαιτούνται για την 
επιτυχή δραοτηριοιιοίηση σ ε μια νέα. ανα
πτυσσόμενη αγορά οφείλουν να είναι εκτε
νείς. ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η α
νακάλυψη «νησίδων» οτην αγορά (niche
markets), clic αυιό αφορά οε εναλλακτι
κούς χώρους πώλησης είτε σ ε  οτρατηγυιές 
μάρκετινγκ Η έρευνα in s Deloitte κοταλή- 
γει υπογραμμίζοντας ότι. πέρα οπό u s δυ
σκολίες της παγκόσμιας οικονομίας στην 
παρούσα φάση, η ανάκαμψη 0α έλθει και 
οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν κάνει 
την σωστή προεργασία τώρα θα καρπω- 
θούν τα σημαντικότερα οφέλη.

mkteff@feotMllKrOlEgr

Παρά ικ  ενδείξεις οικονομική ειιιβράδυννης, μ ι οαφε k 
συνέπειες και γκι tic οικονομικέ» επιδόσεις ίων ι  πυτετρή- 
σεων, οι αναλυτέ»· ιη»' Delatóte υποστηρίξουν όη ιι κινεζι
κή αγορά διατηρεί την ελκυοτικότητά me. κυμίω» στη 
βάοη της σταδιακός μπάβαοιις  σημαντική»' μερίδα*: του 
κοινωνικού συνόλου στη μεσαία  τήξη.



Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 5

)ΤΕ
αατ. ευρώ

είναι και οι αναδράσεις

μειώνεται ότι το Δημόσιο, 
ταε, έχει περιθώριο άσκη- 
■ικαιώμα" διάθεσηε με- 
έχρι τα μ ^α  Οκτωβρίου 
γκεκριμένη ημερομηνία, 
του υπερτιμήματοε εξα- 
κλείνει έναε χρόνοε από 
ι τηε συμφωνίαε. Το δί- 
για την κυβέρνηση έχει 
ιομηνία λήξηε.

μα διάθεσης
τηρεί δεύτερο δικαίωμα 
ιλέον 10% (ή 15% εφόσον 
ώτο δικαίωμα) των μετο- 
χατά 15% έωε 20% υψη- 
ιαε χρηματιστηριακήε τι- 
:ερτίμημα αυτό υπολείπε- 
ι 140%. Και ο πειρασμόε 
;ρτιμήματοε είναι ιδιαίτε- 
Γ κυβέρνηση, ώστε να τον

σείε θα μπορούσαν να υ- 
επειδή θα το έκανε, αλλά 
το έκανε. Πολλοί για πο

ιούσαν να κατηγορήσουν 
ι «χαρίζει» 400 εκατ. ευρώ 
ιιρεία.

himerini.gr

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή

Η λύση για ΕΝ.ΚΛΩ. 
και τα ερωτήματα 
από την Κομισιόν

Της Μ α ι ρ η ι  Λ ε μ π ε ς η

Εναν τρόπο μετάφρασηε των «αγαθών προθέσεων» του 
οικονομικού επιτελείου σε αληθινή, εφαρμόσιμη στρατη
γική για τη διάσωση τηε Ενωμένηε Κλωστοϋφαντουρ- 
γίαε, αναζητούν εναγωνίωε τιε τελευταίεε ημέρεε οι ερ
γαζόμενοι του πολύπαθου ομίλου που κατασκήνωσαν έ
ξω από το υπουργείο Οικονομίαε & Οικονομικών, απαι- 
τώνταε γραπτέε εγγυήσειε. Η καταβολή των δεδουλευμέ
νων τουε, ήτοι μισθοί 5 μηνών συν το δώρο των Χρι
στουγέννων, αποτελεί το ελάχιστο προαπαιτούμενο προ- 
κειμένου οι ίδιοι να επιστρέψουν στιε διόλου εγγυημένεε 
θέσειε τουε, ωστόσο, το πρόβλημα είναι πολύ πιο περί
πλοκο. Οι σησσωρευμένεε ζημίεε, που έωε το 2007 ακο
λουθούσαν πτωτική πορεία, σε συνδυασμό με την αρνη
τική οικονομική συγκυρία αλλά και το δυσμενέε περι
βάλλον για την κλωστοϋφαντουργία, δημιουργούν ένα ε
κρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο προκαλεί μάλλον «αλλεργία» 
στιε τράπεζεε και πληθώρα ερωτημάτων στην Κομισιόν.

Οι δεσμεύσειε του νέου υπουργού Οικονομίαε & Οικο
νομικών, κ. Γ. Παπαθανασίου, δεν αποτελούν κάτι και
νούριο για τουε 1.200 εργαζόμενουε που ταλαιπωρού
νται τουλάχιστον κατά το τελευταίο 8μηνο, ωστόσο, εν
δέχεται να αποτελούν μία διέξοδο προε την κατεύθυνση 
τηε εφαρμογήε βιώσιμων λύσεων. Πιο συγκεκριμένα, το 
γεγονόε ότι ο υπουργόε συνέδεσε την ενίσχυση τηε ρευ- 
στότηταε τηε εταιρείαε με την υποβολή νέου επιχειρη
σιακού σχεδίου «σε συνεννόηση με τα σωματεία εργα
ζομένων», ίσωε και να οδηγήσει σε μία τολμηρή αλλά και 
ρεαλιστική λύση, επίκεντρο τηε οποίαε θα αποτελεί το 
κλείσιμο αντιπαραγωγικών μονάδων, η μείωση του ερ
γατικού δυναμικού και η επικέντρωση του ομίλου σε 
δραστηριότητεε με υψηλότερη προστιθέμενη αξία, όπωε 
είναι το έτοιμο ένδυμα.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρω- 
σηε που είχε εκπονηθεί από τον βασικό σύμβουλο των 
πιστωτριών τραπεζών ΚΑΝΤΟΡ, το 2004, αρχικά επεδιώ- 
χθη και επετεύχθη ο περιορισμόε των ζημιών (έωε το 
2007), ενώ σε δεύτερη φάση προβλεπόταν η διείσδυση 
τηε εταιρείαε σε νέεε αγορέε προϊόντων, μέσα από τα δι
κά τηε εμπορικά σήματα, με έμφαση στιε συλλογέε α
θλητικών ενδυμάτων «Αεείεί». Σύμφωνα με το αναμορ
φωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο υποβλήθηκε 
στιε 15 Φεβρουάριου 2008 στιε τράπεζεε και τον βασικό 
μέτοχο, η εκταμίευση τηε προβλεπόμενηε χρηματοδό- 
τησηε θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο 
του 2008. Η υπόθεση περιπλέκεται τουε τελευταίουε μή- 
νεε περαιτέρω, αφού στιε δεσμεύσειε τηε κυβέρνησηε 
για την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου αντιδρά η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα από τα 35 εκατ. ευρώ 
που ζητούσε συνολικά ο όμιλοε, να έχει εισπράξει μόλιε 
10, κι αυτά με αρκετέε αντιρρήσειε και ερωτήματα από 
την Κομισιόν, τα οποία σημειωτέον, έωε σήμερα παρα
μένουν αναπάντητα. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα δέσμευση 
του υπουργείου Οικονομίαε & Οικονομικών για εξεύρευ- 
ση λύσηε, αλλά και οι πληροφορίεε που αναφέρουν ότι 
θα δοθούν 14 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλοε αυτήε τηε εβδο- 
μάδαε για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του ομί
λου (μισθοδοσία και πρώτεε ύλεε), δύσκολα ικανοποιούν 
τόσο τουε εργαζομένουε όσο και τη διοίκηση. Εξάλλου, 
κύκλοι τηε διοίκησηε άφηναν να εννοηθεί ότι οι δια- 
πραγματεύσειε με το υπουργείο συνεχίζονται για το σύ
νολο τηε χρηματοδότησηε, ήτοι τα 25 εκατ. ευρώ που υ
πολείπονται, υπονοώνταε πωε οτιδήποτε πέρα από αυτό 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό.

mlebesi@kathimerini.gr
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Μαθαίνοντας από την κρίση
Του Γ ιώ ρ γ ο υ  Π α γ ο υ λ α τ ο υ *

Δεν υπάρχει πια αμφιβολία: Είναι η χει
ρότερη κρίση του παγκόσμιου καπιτα
λισμού, τουλάχιστον, από τη δεκαετία 
του ’30. Το Διεθνέε Νομισματικό Τα
μείο προβλέπει τη βαρύτερη παγκό
σμια ύφεση των τελευταίων 60 ετών. Οι 
«κυρίαρχοι του σύμπαντοε», τα «χρυσά 
παιδιά» τηε Γουόλ Στριτ και οι ράθυμεε 
ρυθμιστικέε αρχέε τουε, δύσκολα θα τα 
είχαν θαλασσώσει χειρότερα.

Δέσμια τηε οικονομικήε κρίσηε, η υ- 
φήλιοε παλεύει να ξεφύγει. Στην κωμω
δία του Γούντι Αλεν με τον επίκαιρο 
τίτλο «Πάρε τα λεφτά και τρέχα», πέντε 
βαρυποινίτεε κατάδικοι επιχειρούν ο
μαδική δραπέτευση αλυσοδεμένοι με
ταξύ τουε με βαριέε αλυσίδεε στα πό
δια. Αν θέλουν να σωθούν οι δραπέτεε 
πρέπει να κινούνται όλοι μαζί συντονι
σμένοι. Αν κάποιοε σταματήσει σταμα
τά και τουε άλλουε. Αν πέσει μπουρ
δουκλώνει και τουε υπόλοιπουε. Αν 
τρέξουν σε διαφορετικέε κατευθύνσειε 
η ομάδα παραλύει. Η κρίση αποδεικνύ- 
ει τη στενότατη αλληλεξάρτηση.

Η οικονομική κρίση αυξάνει τα θύ
ματα τηε παγκοσμιοποίησηε. Με τον 
φόβο τηε κοινωνικήε αναταραχήε, οι 
κυβερνήσειε δελεάζονται να μεταφρά
σουν το αίτημα κοινωνικήε προστα- 
σίαε σε κάλεσμα για οικονομική εσω
στρέφεια και προστατευτισμό. Από τη 
Γερμανία, που αρχικά επιχείρησε να α
ντιμετωπίσει την κρίση εκμεταλλευό
μενη τα πακέτα τόνωσηε τηε οικονο- 
μίαε των άλλων, στιε ΗΠΑ τού «αγορά
στε Αμερική», στη Βρετανία των εργα
τών που απεργούν κατά τηε παρου- 
σίαε εργαζομένων από την Ε.Ε., στην 
Ελλάδα του «έσπειρα καλαμπόκι κερ- 
δοσκοπώνταε στην άνοδο των τιμών 
και τώρα που οι τιμέε έπεσαν διεκδικώ 
επιδότηση», ο -εθνικόε προστατευτι- 
σμόε επικρέμαται ωε διεθνήε απειλή. 
Σαν τουε αλυσοδεμένουε δραπέτεε 
του Γούντι Αλεν, οι αποκλίνουσεε ε- 
θνικέε πολιτικέε οδηγούν τα κράτη σε 
συλλογική αποτυχία.

Ο προστατευτισμόε γεννά εμπορι- 
κούε πολέμουε. Επιστρατεύει ωε πρό
χειρο υποκατάστατο για την αποτυχία 
μεταρρυθμίσεων την ανεπάρκεια πολι- 
τικήε και την αδυναμία θέσπισηε διε
θνών κανόνων. Απειλεί με απο-παγκο- 
σμιοποίηση και αντιστροφή τηε ευρω- 
παϊκήε ενιαίαε αγοράε. Ομωε, η διέξο- 
δοε από την κορυφαία αυτή κρίση τηε 
παγκοσμιοποίησηε δεν είναι η εγκατά
λειψη τηε τελευταίαε, αλλά το ακριβώε 
αντίθετο: η ποιοτική εμβάθυνση τηε 
παγκοσμιοποίησηε, με θεσμούε ρυθμι- 
στικήε και πολιτικήε διακυβέρνησήε 
τηε. Οσο για την ενιαία ευρωπαϊκή α
γορά, σε αυτήν οφείλουμε την κοινοτι
κή αλληλεγγύη, τα διαρθρωτικά ταμεία 
και τιε πολιτικέε συνοχήε (Λ. Τσούκα- 
ληε, Ποια Ευρώπη;). Οι ανεπτυγμένεε 
οικονομίεε άλλωστε ξέρουν καλά να 
συνδυάζουν το ελεύθερο εμπόριο με 
την κοινωνική αλληλεγγύη: οι πιο ανοι- 
χτέε οικονομίεε τηε Ευρώπηε (Γερμα
νία, Ολλανδία, σκανδιναβικέε χώρεε)

είχαν πάντοτε τα υψηλότερα επίπεδα 
κοινωνικών δαπανών.

Ο προστατευτισμόε μειώνει την ό
ρεξη για διεθνή και ευρωπαϊκή ολο
κλήρωση. Ομωε, οι ωμέε αναγκαιότη- 
τεε τηε κρίσηε μπορεί τελικά να οδη
γήσουν εκεί. Τότε η υπερεθνική δια
κυβέρνηση δεν έρχεται καλπάζονταε 
ηρωικά αλλά τρυπώνονταε ωε έσχατη 
λύση ανάγκηε. Πάρτε για παράδειγμα 
την τρέχουσα κρίση στην Ευρωζώνη 
και το  ενδεχόμενο κάποια χώρα-μέ- 
λοε να βρεθεί σε αδυναμία χρηματο- 
δότησηε του χρέουε τηε. Η ρεαλιστι
κότερη λύση που προτείνεται, υποδει
κνύει την ανάληψη από την Ευρωζώ
νη του χρέουε τηε χώραε αυτήε, με 
παράλληλη επιβολή από τιε Βρυξέλλεε 
περιοριστικών όρων δημοσιονομικήε 
προσαρμογήε. Ορισμένοι Ευρωπαίοι 
ηγέτεε προτείνουν ευθέωε την έκδο
ση κοινού ευρω-ομολόγου, που θα ο
δηγούσε κατευθείαν σε ακόμα στενό
τερη οικονομική ενοποίηση στην Ευ 
ρώπη. Ετσι η κρίση θα πραγματοπο 
ούσε επιτέλουε τα όνειρα των πιο φι
λόδοξων ευρωπαϊστών!

Τελευταίο δίδαγμα: Μια οικονομική 
κρίση προκαλεί τρία επίπεδα προσαρ
μογών. Το πρώτο είναι προσαρμογή 
των τιμών: μειώνουμε τα επιτόκια, αυ
ξάνουμε τιε δαπάνεε. Το δεύτερο είναι 
η αλλαγή στιε πολιτικέε: έξω η απορ
ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγο
ρών, μέσα οι ρυθμιστικοί κανόνεε και η 
προληπτική εποπτεία. Το τρίτο, βαθύ
τερο επίπεδο αλλαγήε αφορά το ίδιο το 
οικονομικό μοντέλο, το ιδεολογικό «πα
ράδειγμα», την επαναστάθμιση εννοι
ών και αξιών. Ολα τα προηγούμενα 
χρόνια, οι υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσηε 
τηε αμερικανικήε οικονομίαε εντυπώ
σιαζαν. Τώρα ξέρουμε πωε η ανάπτυξη 
αυτή δεν ήταν ούτε κοινωνικά επωφε- 
λήε ούτε διατηρήσιμη. Στο μέλλον θα 
πρέπει να αποδίδουμε μικρότεί αρύ- 
τητα στην αύξηση του ΑΕΠ ι»ο απο
κλειστικού κριτηρίου οικονομικήε προ
όδου, θέτονταε και ορισμένα επιπλέον 
ερωτήματα. Πόσο συμβάλλει στην ευη
μερία τηε κοινωνίαε μια ανάπτυξη που 
τα οικονομικά οφέλη τηε σωρεύονται 
στην κορυφή τηε πυραμίδαε; Αν οι κά
τοικοι μιαε χώραε πήγαιναν στη δου
λειά τουε με το ποδήλατο αντί αυτοκι
νήτου, κι αν η οικονομία αξιοποιούσε 
πλήρωε αιολική και ηλιακή ενέργεια α
ντί να υπερκαταναλώνει πετρέλαιο, τό
τε ίσωε το προϊόν τηε να αυξανόταν 
βραδύτερα. Δεν θα ήταν όμωε η κοινω
νική ευημερία μεγαλύτερη; Πόσο αξιό- 
πιστοε δείκτηε προόδου είναι η αύξηση 
του ΑΕΠ όταν δεν διακρίνει τιε κρατι- 
κέε δαπάνεε για φυλακέε από τιε δαπά
νεε για σχολεία, όταν δεν υπολογίζει 
τουε δείκτεε υγείαε, εκπαίδευσηε, 
«πράσινηε οικονομίαε»;

Η σημαντικότερη εμπειρία γνώσηε 
τελικά δεν αφορά όσα μαθαίνειε, αλλά 
όσα καλείσαι να ξεμάθειε...

*  0  κ. Γ. Παγουλάτος είναι αναπληρωτής 
καθηγητής στο Οικονομικό Πρνεπιστή- 
μιο Αθηνών.


