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, Ο όμιλος Grimaldi 
επεκτείνπαι στη Μεσόγειο 

Σελ. 9

Η Ε.Ε. δεν πρόκειται 
να αφήσει τους γείτονες 
της στην οικονομική 
και πολιτική αναρχία.

Οι αυστριαΚ£ς τράπεζες 
είναι οι πλέον ευάλωτες 
καθώς έχουν χορηγήσει 
δάνεια 277  δισ. δολ.

Οι υψηλές επισφάλειες 
και η ανισορροπία στις 
ισοτιμίες δημιουργούν 
ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
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ΕΛΕΓΧΟΙ
On line εντοπισμός 

φοροφυγάδων
Σελ. 2
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Πληθαίνουν 
τα παράπονα 

ίων δανειοληπτών
Το βέλη τπις δημοσιάς κριτικής συ
γκεντρώνουν εκ νέου οι τράπεζες, 
καθώς πληθαίνουν το φαινόμενα κο 
ταστροτηγησης των όρων υφιστομε 
νων συμβάσεων η ακόμη και επιβο
λής πρόσθετων επιβαρύνσεων Νοι
κοκυριά και κυρίως επιχειρήσεις βρί
σκονται αντιμέτωπο όχι μόνο με τη 
δραματική μείωση των χορηγούμε 
νων δάνειων, αλλά και με οθεμιτες 
πρακτικές, που επιδεινώνουν το ηρό- 
βλήμα της οικονομίας και κάθε άλλο 
ηορσ την αξιοπιστία του τραπεζικού 
συστήματος ενισχύουν. (Ιελ. 9|

Γ ΓΡΑΦΟΥΝ
Νέες σχέσεις κοινωνίας, κρά
τους, τραπεζών για ανάπτυξη, 
συνοχή και ευημερία
■ Του Νικολάου Νονόπουλου. &ευ- 
θύνοντος σύμβουλου της τράπεζας 
EF-G Eurobank Ergosios 
Μονόδρομος οι λιγότερες εται
ρείες στις τηλεπικοινωνίες
■ Του Πσνογή Βουρλούμη, ηροέ
δρου και διευθύνοντος συμβούλου 
του OTE (Ιελ. 6)

Οι μϋχιες σκέψεις 
της ΕΕΤ&Τ για ιον OTE

O OTE κοταχρσται τπ δεσπόζουσα θέ 
σπ του στις τηλεπικοινωνίες, χωρίς π 
ΕΕΤ&Τ νο μπορεί νο επιβάλλει τις 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις του Αυτό 
αναφέρει εσωτερική μελέτη της 
ΕΕΤ&Τ, η οποία διερευνά το ενδεχό
μενο διαχωρισμού του OTE σε δυο ο 
νεότητες, έτσι ώστε να λειτουργήσει 
ο ανταγωνισμός στην αγορο. Η μελέ
τη, όπως ανέφερε πρόσφατό ο πράε 
δρος της ΕΕΤ&Τ, κ Ν Αλεξσνδριδης. 
θα δοθεί σύντομο για δημόσια διο- 
βούλευση. (Σελ. 4)

Πώς ο καφεκόπτης 
νίκησε τη ΝΕΓΤΛΕ

Η προσωπική μάχη ενός ηαραδοσιο 
κού εμπόρου, που διένειμε τον καφέ 
του με το ηοδήλοτο, εναντίον της 
ΝΕΓΤΛ£ Ο κ. Γιώργος Δριτσος συ- 
γκροϋστηκε γιο πρώτη φορά με τον 
ελβεπικό κολοσσό το 2002, επειδή 
τον Εκτόπισε οπό την σγορό του ελλη
νικού καφέ, και κστόφερε να δικαιω
θεί το 2007, όταν η Επιτροπή Ανταγω
νισμού επέβαλε στη γνωστή πολυεθνι 
κή ένο από τα μεγαλύτερο πρόστιμο 
που έχουν επιβληθεί ποτέ. (Σ*Α. 7)

6
Το Βατερλώ 
των μετοχών

Κάτω οπό την ονομοστική της οξίο έ
χει υποχωρήσει μία στις έξι μετοχές 
σε υψηλή και μεσαίο κεφολοιοηοιη- 
ση. Η καθίζηση της χρηματιστήριο 
κής τιμής αποδεικνυει τη μεγάλη υπο
τίμηση της σγορος αλλά και την πλή
ρη εγκατάλειψη των μετόχων. Η ογο- 
ρο έχει ασέλθει σε μια χρηματιστή 
ριακη περίοδο πραγματικής στρέβλω
σης ίω ν τιμών, οι οποίες δεν υησκού- 
συν σε θεμελιώδη μεγέθη ή στις ηρ<ν 
οπτικές των εταιρειών (Ιελ. 4)

0  πακτωλός των 787 
δισ. δολ. δεν αρκεί...

Το σχέδιο του Ομηάμο των 787 δισ. 
δολ. μοιάζει κολό αλλά είναι ακατάλλη
λο, σημειώνει ο Πολ Κρουγχμον. Το ο- 

I νησυχηιικό είνοι πως δεν ηροβλεηιι 
κομίο διέξοδο γιο τα 13,6 εκσι. δονε" 
οληπτων. που με το στεγοστικά τους 
δάνεια οφείλουν περισσότερό από την 
οξίο του ακινήτου τους, επισημαίνει 
σε άρθρο της κοι π International 
Herold Tnbune. (Σελ 11)
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■ Τ κ  τροοεζικές συνολλογες εηοψθολμιούν 
οι ηάροχοι ιηλεηικοΓιωνιών

■ ΗΠΑ: Ανοζηιούν εηιχίιρπμοιικές 
λύσεις το MME

Δεύτερο —
■ θέμα Tl προβλέπει η ελληνικό νομοθεσία 

γιο ης οηολύοεις τρίτη —

■ Ιρευνο. Μέρος ή λύση του προβλημσκχ 
η μείωση του φόνου tpYOWOC
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Σης 24 Μαρτίου Οα αποφασίσει η Κομισιόν για τα μίτρα.

Μέτρα 3,5 δισ. ευρώ ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τη ληψη μέτρων συνολικού ύψουε 3.S διο 
ευρώ ή Μ*® ΑΕΠ, περίπου, για τη διε
τία 2009-2010 θα ζητήσει οπό την Ελλάδα 
η Ευρωιώΐκή Επιτροπή, ιιροκειμένου να 
διαοφαλΙόει τη μείωση του ελλείμματα* κά
τω από τό 2% του ΑΕΙ1 tus το τέλ©$ του ε
πόμενου χρόνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α
παιτεί μάλιστα τα μέτρο αυτά να είναι μόνι
μου κοι διαρθρωτικού χαρακτήρα, ώστε η 
δημοσιονομική προσαρμογή να είναι δια·

τηρήσιμη. Ο υπουργό* Οικονομία*, Γιάννη* 
Παπαθανασίου, txovras αποδεχθεί μάλλον 
άτι 0ο είναι tiaipcrucà δύσκολο να πείσει 
tous Ευρωπαίου* συναδέλφου* του να του 
εγκρίνουν τριετή περίοδο θα προσπαθήσει 
να εξασφαλίσει ότι όετν 0ο απαιτήσουν πρό
σθετα μέτρα για το 2009. πέραν αυτών που 
έχει ανακοινώσει. Εάν το ιιετύχετ αυτό θα 
δώοη πολύτιμο παλπυςό χρόνο επτά μηνών 
στην κυβέρνηση, αφού τα επιπλέον μέτρα

για το 2010 θα πρέπει να ανακοινωθούν τον 
Οκτώβριο με το προσχέδιο του προϋπολογι
σμού. Αν δεν το πετύχει, θα πρέπει να ανα
κοινώσει σκληρά μέτρα για την αύξηση των 
εσόδων και για τη συγχράτηση των δαπα
νών cvrós των επόμενων τριών μηνών. Π' 
αυτό, άλλωστε, στη συνέντευξή του στην 
«Κ» αφήνει ανουαό το ενδεχόμενο ακόμη 
και αύξηση* των φορών σε περίπτωση που 
το ζητήσει η Κομισιόν. (Σελ 2)

Με αυστηρές 
προϋποθέσεις 
το ευρωπαϊκό 
«σωσίβιο»
ΜΕΤΡΑ ΣΟΚ απαίτησε η Ε.Ε. για τα δάνεια 
που έδωσε στην Ελλάδα το 1 985 και το 1991

Η Ευρωζώνη βρίσκεται σε αναζήτη
ση εν6* σχεδίου για τη στήριξη ό
σων από τα 16 κρότη-μέλη. μεταξύ 
αυτών και η Ελλάδα, αντιμετωπί
ζουν τον κίνδυνο να μην μπορούν
να αναχρπματοδοτήαουν το xptos 
tous. Το ευρω-ομολογο είναι μία α
πό tis πιο πιθανέ* εκδο- 
xés αυτή* Tns «εκδήλω
ση* αλληλεγγύη*·· των 
ισχυρών npos τα πιο α
δύναμα μέλη τη* Ζών-ns 
του Ευρώ. Μπορεί ενα 
τέτοιο σχέδιο να απο- 
συμπιέοει το άμεσο 
πρόβλημα των αδύνα
μων κρίκων Tns Ευρω
ζώνη*. αλλά αναπόφευ
κτα θα δυναμώσει την 
πίεση για την αντιμετώ
πιση του πυρήνα του 
προβληματά* tous.
Και άπω* φάνηκε από 
tis δηλώσει* του Γερμα
νού υπουργού Οικονο
μικών κ. Π. Στάινμπρυκ. 
η βοήθεια χορηγείται υ
πό aucrinpés προυποθέ- 
acis και σκληρού* ôpous. Η Ελλάδα 
έχει ιδία πείρα, αφού το 1985 και το 
1991 αναζήτησε σωτηρία από το υ
ψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρε- 
χουσών συναλλαγών στον ευρωπαϊ
κό δανεισμό.

Η ελληνική εμπειρία δείχνει ότι το

Kpàios που θα χρησιμοποιήσει το 
ευρωπαϊκό σωσίβιο θα πρέπει να υι
οθετήσει μια πολύ αυστηρή πολιτι
κή με διαρκή ευρωπαϊκή εποπτοα 
που θα ασκείται σιη (Won cvùs ou· 
νόλου δεικτών απ' όλο το φάσμα 
κρατικών και ιδιωτυιών δραστηριο

τήτων. Η Ευρωπαϊκή 
Ενωση θα επιβάλει συ
γκεκριμένου* στόχου* 
για τα δημόσια οικονο
μικά και την ανταγωνι- 
στυςότητα. που θα συ
νεπάγονται μεταρρυθ
μίσει* - σοκ. δραστικέ* 
περικοπέβ δαπανών, 
μείωση Tns γραφειο
κρατία*. άμεση απελευ
θέρωση των κλειστών 
επαγγελμάτων και ογο- 
ρών και ανώτατα όρια 
OTis μισΰολ.ογτκέΐ αυξή
σει* Για τη χορήγηση 
ιου πρώτου ευρωδονεί- 
ου που πήρε η Ελλάδα 
το 1985 η ΚοινότηΤΟ α
παίτησε. μεταξύ άλλων, 
την κατάργηση τη* αυ

τόματη* τιμαριθμική* αναπροσαρ
μογή* τω ν μισθών και των συντάξε
ων, ενώ για το δεύτερο του 1991 ζή- 
τηοε τη μείωση του αριθμού των υ
παλλήλων του στενού και του ευρύ
τερου δημόσιου τομέα κατα 10% σε 
μια διετία. (Σελ. 3)

Δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ά
ε λ λ ε ίμ μ α τ α
ί/Ιροίλέψες γιο το ¿009/1015SIs

10.6%
1 1 Ιίΐόανδκ) 9.5%
1 1 Ρουμανία 7.5%

wrwvio 6.2%
Ξ ϋ  Ολλανδία 5.5%
1  1 Γαλλία 5.4%
2 5  Λ< navio 5.0%
Η  opicnaúa 4.6%
* *  Γερμανία 4.0%
j|g Ελλάδα 3.7%
1 1 Καλιό 3,7%

1  Μάλια 3,5%
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Πράσινα νησιά στο Αιγαίο

Πολλά από τα ξεροντίοισ του Αιγαίου θέλουν να γίνουν... πράσινα Μ ή
λος, ΝΙσυρος, Λέσβος, Χίος, Σαιιοθράκη. Σαντορίνη, Τήλος και An Στρό- 
της είναι μερικά αιιό τα νησιά που ανιαποκρίθηκαν στο κάλεσμα του υ 
πουργού Ανάπτυξης για τη δημιουργία του -ελληνικοί) Samso·, του πρώ- 
του οικολογικά αυιάνομου ενεργειακά νησιού, που δημιούργησε πριν α
πό δέκα χρόνια η πρωτοπόρος cmς  Allt Δανία Η απόφαοη γτα την ανά
πτυξη και στην Ελλάδα ενός πράσινου νησιού έχει δημιουργήσει υψηλές 
προσδοκίες σης τοπικές κοινωνίες. (Σελ. 9)

Κρυφός 
δανεισμός 
300 δισ. ευρώ ·  
στην αγορά
Mt μεταχρονολογημένες επιταγέ* ά
νω των 300 δισ. ευρώ κινούνται οι 
ελληνυςέ* επιχειρήσει* και οι ελεύθε
ροι ειιαγγελματΐε*. προσπαθώνταί 
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
ρευστότητα* που υπάρχει στην αγο
ρά. Η έκδοση μεταχρονολογημένων
επιταγών αποτελεί μια "παραδοσια
κή" μέθοδο χρηματοδότηση* για τα 
ελληνικά δεδομένα, αλλά του* τελευ
ταίου* μήνε* txci επιδεινωθεί εξαι- 
τία* τη* Kpians και του κλεισίματο$ 
ins στρόφιγγα* δανεισμού από tu 
τράπεζε*. Μάλιστα, οι τράπεζεΐ. λό
γω του φοβου των επισφαλείων, με 
δυσκολία «ρευστοποιούν·- μεταχρο
νολογημένε* επιταγέ*. Ετσι, ο «δα- 
vnoyos« γίνεται μεταξύ πελατών, ε
πιχειρήσεων και προμηθευτών. Η
καθυστέρηση στι* π ληρωμέ* ξεπερ
νά σήμερα τι* 150 ημέρε*. (Σελ. 4)

Βραχυκύκλωσαν 
τις ηλεκτρονικές 
δημοπρασίες
Σε αχρηστία έχει περιελθει ουσιαστι
κά το σύστημα ηλεκτρονικών δημο
πρασιών που εγκατέσιησε ο Οργανι
σμό* Διαχείριση* Δημοσίου Υλικού 
και το οποίο χρηματοδοτήθηκε απά 
την Ε.Ε. Ετσι, ο κύριο* όγκο$ των δη
μοπρασιών συνεχίζει να διενεργείται 
με τον παραδοσιακά αδιαφανή τρό
πο. που διασφαλίζει ότι περιουσιακά 
στοιχεία του Δημοσίου εκποιούνται 
«κοψοχρονιά·· σε κυκλώματα που λυ
μαίνονται τον ΟΔΔΥ. Τώρα οι αρμό- 
διιοι πιέζουν να λειτουργήσει το σύ
στημα γιατί εάν έρθει έλεγχο* από 
την Ε.Ε. και διαπιστώσει όχι δεν χρη
σιμοποιείται. θα ζητήσει να απενια- 
χθεί το έργο από την κοινοτική χρην , ,  
ματοδότηοη και να καταβάλει το κ ό ·^ ' 
στο* το ελληνικό Δημόσιο. (Σελ. 7)
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Το μοιραίο πλησιάζει... Η εθνικοποίηση των τραπεζών προ τω ν  πυλών

Η στήλη αυτή είχε προδιαγράφει με ακρί
βεια και σαφήνεια το «μαύρο« σκηνι
κό... Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου tou 

2008 με τίτλο: «(Μην ντρέπεστε) εθνικοποιήστε 
τι* τράπεζε*. το σκάφο* βυθίζεται...·· είχα cru- 
σημάνει ότι έχετ πλέον εξελυςθεί σε εφιαλτική 
απειλή για την αμερικανική οικονομία και τον 
υπόλοιπο κόομο, π κρίση των καταχρεωμένων 
τραπεζών και Tns Wall Street. «Οι κίνδυνοι εί
ναι πράγματι μεγάλοι. Η ικανότητα και η αξιο
πιστία ins κυβέρνηση* Μπαυ$ να tous αντιμε
τώπισα. έχει κουρελιαστεί. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι δεν υπάρχουν διέξοδοι. Η καλύτερη είναι η 
εθνυςοποίηση των προβληματικών τραπεζών. 
Αλλά δυστυχώ* είναι πολύ επίπονε*. Στην τελι
κή ανάλυση, οι κυβερνήσει* επιλύουν τι* κρί- 
σει*. Είναι νόμο*»

Τώρα η σχέση ανάμεσα στο κοταρρέον αμε
ρικανικό τραπεζικά σύστημα και τον υπόλοιπο 
κόσμο έχα εξελοιθεί σε εφιάλτη. Ο πρόεδροί 
Μιιαράκ Ομπάμα έχει μεν ξεκινήσει την επιχεί
ρηση διάσωση*, αλλά oufitis πείθεται. Η πατα
γώδη* και οδυνηρή αιιοτυχία και τη* κυβέρνη
ση* Μπου* και Tns κεντρική* τράπεζα* να υπε
ρασπιστούν ίο  άρρωστο τραπεζικά ούσιημα. έ
χει πλήξη καίρια την αξιοπιστία και των σημε
ρινών προσπαθειών.

Από ημέρα οε ημέρα θα μεταφέρουν την α
γωνία tous οι Αμερικανοί, καθώ* ο βραχνά* 
που λέγεται «κρίση του τραπεζικού συστήμα- 
TOS* έχει διαλύσει ολόκληρη τη χώρα. Η παρα
ποιούσα αμερυςανική οικονομία και οι άρρω
στε* τράπεζέδ δεν μπορούν να ξεψύγουν αιιό 
τον εφιαλτικό κίνδυνο των «τοξικών» επενδύ

σεων. Ενώ το κεφάλαια που κινούνται έξω αιιό 
τα κλασικά συστήματα ελέγχου ρίοκου η α
πό tous θεσμού* εποπτεύω αποικούν ωρολο
γιακή βόμβα στο κλασικά ^Πεζικά σύστημα. 
Η κατάρρευση οτο «σκιώδη Χρηματοοικονομι
κό σύστημα» (shadow financial system) άρχισε 
και η αντιμετώπιση των "Οοβλ^μάχων των 
hedge funds, των ειδικών ε
πενδυτικών οχημάτων κλπ 
κ.λπ. θα είναι δυσκολότερη, 
επηδη δεν έχουν πρόαβο 
on στον δανεισμό από Tis 
κεντρικέ* τράπεζε*.

Ηδη οι κορυφαίε* αμερι
κανικέ* τράπεζε* Tns Wall 
Street τρίζουν αιιό us 
pics στα θυγατρικά tous ° '  
δικά επενδυτικά οχήμθχα 
-άπω* αυτά που οιιοχαλ00' 
νται conduits- και στα δο
μημένα επενδυτικά οχήύ° 
τα -onus αυτά που απθ*ο- 
λούνται SIVs-, τα oiioio ποΊλού0αν twpel6<j S 
βραχυπρόθεσμα χρεογΡ®*0 t*0UY pptflçi 
εγκλωβισμένε* με ^ P ^ ^ ^ W f *  κα0ω5 ^¿. 
οω αυτών έχουν εκδωσί> Υγ^'ΐρόΟεσμΟ χρέ- 
ο* δεκάδων δισικαίομμόΡ ωνδο>.ορ(ων

Φυσικά, η στήλη δεν É* f * ^ lQiiûTts Το αμε
ρικανικό KomTaXioiiKÔd^àUQ κλυδωνίζεται. 
Η εμπιστοσύνη ίχε ι και η λέ
ξη που κυριαρχεί είναι w  η* 0( Ô>Q χο cni. 
πεδα. Οταν ο. υ π έρ »** κα,Ι1ταλιομού 
φτάνουν στο σημείο ΐώΡ° * φιλούν γ,α εθνι- 
κοηοίηση των τραπεζών. “ îq ,,ου αρίπει να

καταλαβαίνουμε είναι πωϊ η κρίση είναι ιιραγ- 
ματικά πολύ σοβαρή. Αλ/ιώ* δεν θα έσπευδαν 
να γίνουν ξαφνικά xpariarcs τόσο απίθανοι άν
θρωποι. Ορισμένοι, μάλιστα, έφθασαν στη λε
κτική «αλητεία» να ομολογούν σήμερα πω* δεν 
θεωρούν tis ιδιωτικέ* τράπεζε* απαραίτητο μέ· 
pos του συοτήματο* τη* ουςονομία* τη* αγο- 

pás. Η εθνικοποίηση των 
τραπεζών είναι ίσω* ο μονα- 
6ucôs τρόπο* για να ελέγ
ξουν οι κυβερνήσει* τη ροή 
των χορηγήσεων. Ο Ομπά
μα... και όλοι οι υιιόλοιποι 
δευινουν μια μαζοχιστικη 
εμμονή στη σωτηρία των Ι
διων τραπεζιτών που «έκλε
ψαν. το χρηματοιιιστωτικό 
σύστημα. Ομω* το μοιραίο 
πλησιάζει... Δεν φαίνεται 
στον ορίζοντα άλλη λύση ε- 
κιά* από την εθνικοιιοίηση. 
ripoxúts Παρασκευή, ο Λευ· 

KÓs Οίκο* προσπάθησε να καταοτείλει τον πα
νικό δηλώνονταϊ ότι δεν υπάρχει περίπτωση 
κρατικοποίηση* καμία* τράπεζαβ. Ομω*. οι φή· 
ucs κυκλοφορούν ανεξέλεγκτε* γιο τη 
Citigroup και την Bank of America. Οι ρευστο
ποιήσει* των τροπεζικών μετοχών απά tous ε· 
πενδιπέ* πήραν και νέε* αιματηρέ* ôiacnàacis. 
ut συνέπεια οι τιμέϊ tous να πέσουν στα χαμη 
λοτερα επίπεδα 17 ετών Κυριω*. όμω*. γκρέμι
ζαν us μέτοχέ* τη* Citigroup και τη* Bank of 
America Η απογοήτευση από το βαρύγδουπο 
πλάνο του Γκάπνερ και το ενδεχόμενα να χαθεί

ο βασιλιάς είναι γυ
μνός... Κάποιες ελληνι
κές τράπεζες δεν θα αηο 
Φύγουν την ταπείνωση, 
καθώς η πολυσύνθετη 
κρίση θα τους γονατίσει. 
Η διαφαινόμενη απειλή 
κίναι, δυστυχώς, εδώ...

πλήρω* ο έλεγχο*, έριξαν στην άβυσσο τη Wall 
Street και τα χρηματιστήρια όλου tou κόσμου.

Και σχι* δύο τράπεζε* -Citigroup και Bank of 
America- ήδη έχουν χορηγηθεί τα 25 δισ. δο
λάρια που δικαιούται εκάστη από την πρώτη 
δέσμη του πακέτου των 700 6ισ. δολαρίων. Η 
Bank of America έχει περιελθει σε δεινή θέση, 
καθώ* αηοδείχτηκε άτι αγόρασε μια «άρρω
στη* επενδυτική τράπεζα, τη Meml Lynch. 
Eus αρχέ* του nous, τη* χορηγήθηκε δεύτερο 
σωσίβιο κρατική* ιιαρέμβαση* με ρευστά χρή
μα. ιιου ανεβάζει συνολικό« τη βοήθεια από 
τον περασμένο Οκτό>βριο οτα 45 δισ. δολάρια, 
KaOioTôivxas έτσι το κρότο* τον μεγαλύτερο 
μέτοχο tns τράπεζα* με ποσοστό περίπου 6%.

Και η Citigroup είναι ένα βήμα πριν απά τη 
διάλυση. Η μέχρι πρόηνο* μεγαλύτερη τράπεζα 
των ΗΠΑ και του κόσμου τώρα ξανά αγωνίζεται 
να αποφύγει το μοιραίο. Η κεφαλαιακή tns ε
πάρκεια μετά us xrpáotirs διαγραφέ* ζημιών 
και τη ραγδαίο πτώση tns τιμή* των μετοχών 
ins έχει κλονιστεί σοβαρά. Παρά το σωσίβιο 
που τη* παρείχε η κυβέρνηση Μπου* τον πέρα« 
ομένο Νοέμβριο, συνολικού úipous 130 δισ. δο
λαρίων, με εγγύηση ίων «ιοξυςών» ομολόγων 
συνολική* αξίαΐ 306 δια. δολαρίων. Opus, η 
«μαύρη τρύπα» στην οποία βυθίζεται η αμερι
κανική οιχονομία εξ arrias των τραπεζών, συνε
χίζει να μεγαλώνει. Τα «θύματα« από τη δεινή 
κρίση στην αγορά κατοιχία*, καθώ* και από τι* 
άπληστεί κερδοσκοπικέ* επενδύσει* των αμε
ρικανικών τραπεζών, πολλαπλασιάζονιαι συρο- 
vías την οικονομία στη χειρότερη κρίση από 
την εποχή τη* Μεγάλη* Υφεση*.

http://www.kathimerini.gr
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ΔΗ ΚΤΗ Σ

Οι μετοχές των τραπεζών

Αναβλήθηκε η κατάθεση των δύο τροπολογιών του υ
πουργού Οικονομίας για us τράπεζες. Ο κ. Γ. Παπα
θανασίου είχε δηλώσει άτι θα την κατέθετε προχθές. 
Παρασκευή, τελικά θα την καταθέσει εντός της ε- 
βδομάδος που αρχίζει αύριο.

Αιτία, οι λεπτομέρειες crus οποίες ως γνωστόν πα
ρεπιδημεί ο διάβολος. Σύμφωνα με την υπουργική α
πόφαση. οι τράπεζες που μπαίνουν στο πακέτο των 
28 δια. δεν θα διανέμουν μέρισμα σε μετρητά (παρα 
μόνον μετοχές αντί για μέρισμα...) και δεν θα μπο
ρούν να κάνουν αγορές ιδίων μετοχών. Η λεπτομέ
ρεια ήταν η εξής: θα μπορούν αντί για μέρισμα να 
διανείμουν μετοχές από αυτές που έχουν επαναγο- 
ράσει ή θα πρέπει να εκδώοουν νέες μετοχές για να 
τις δώσουν στους μετόχους τους;

Οι τράπεζες πιστεύουν (δυταιολογημένα) ότι αν υ
ποχρεωθούν να εκδώσουν νέες μετοχές για να τις 
διανείμουν, θα οδηγηθούν στην καταστροφή: θα ση
μειωθεί υπερπληθωρισμός μετοχών και οι τρέχουσες 
τιμές τους {που πλησιάζουν στην ονομαστική αξία 
τους, ενώ μία ήδη βρέθηκε κάτω από αυτήν...) θα 
καταρρεύσουν. Ετσι, ούτε αύξηση κεφαλαίου δεν Οα 
είναι σε θέση να κάνουν.

Os εκ τούτου, ο κ. Γ. Παπαθανασίου επανεξετάζει 
την αρχική θέση του υπουργείου - βοηθούσης και 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Και καλά κάνει..

Διεθνής φημολογία
για «σκάσιμο»

Οργιάζουν ο φήμες περί επικείμενης εκδήλωσης 
προβλήματος σε μεγάλη πολυεθνική τρόπεζο, με ευ
ρωπαϊκή έδρα Οι φήμες κυκλοφορούσαν στα μέσο 
της περασμένης εβδομάδας από τη Νέα Υόρκη στο 
Τόκιο κοι οπό εκεί στο Λονδίνο περνώντας και οπό 
την Αθήνα Γεγονός είναι ότι η κατάσταση ηαρομένει 
τόσο έκρυθμη σπς διεθνείς αγορές, που όλοι ηερχμέ 
νουν το πάντα Δύσκολο θο βρεθεί, πλέον, κόπ που 
θα ηροκαλέσει ξάφνιασμα

Βουλευτής
προκαλεί
ανατριχίλα
Αλγεινή εντύπωση δημι
ούργησε η εμφάνιση 
βουλευτή της Ν.Δ. σε 
τηλεοπτικό κανάλι. Η 
διατύπωσή του με α
φορμή πρόσφατό τρο
μοκρατικό χτύπημα, ότι 
οι τρομοκράτες «δεν θα 
σκότωναν καπιταλι
στές, τραπεζίτες» (όπερ, 
δηλαδή, θα κατανοού
σε;) αλλά «απλούς εργα
ζόμενους*. προκάλεσε 
ανατριχίλες. Η απεξάρ
τηση από τον λαϊκισμό, 
έπειτα από χρήση πολ
λών ετών, φαίνεται ότι 
είναι αδύνατη. Γίνεται 
δευτέρα φύσις...

Το μη χείρον βέλτιστο

Η κρίση
γεννά
ευκαιρίες
Τις τελευταίες ημέρες 
εντείνονται οι φήμες 
πως κάποιος γράφει 
βιβλίο για την εποχή 
που ο Γεράσιμος 
Αρσένης ήταν υπουρ
γός Οικονομίας. Το 
βιβλίο δεν έχει ολο
κληρωθεί, αλλά ο 
συγγραφεύς έχει κα- 
ταλήξει σ το  διά τού
τα: ·>Εάν ο  Μάκης δεν 
είχε αναδομηθεί, η 
ελληνική οικονομία 
θα αντιμετώπιζε την 
κρίση από καλύτερη 
θέση». Είπαμε, για 
κάποιους η κρίση εί
ναι ευκαιρία...

'  · " " □  Μετά την πρώτη φετινή έκδο-
■ | ση ομολόγων. 5.5 δισ. ευρώ σε

1 Seuls τίτλους, ο Οργανισμός 
4 I J *  I *  Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

I s και το υπουργείο Οικονομίας
I I εξέφραζαν την ικανοποίησή

τους επειδή μπορεί να την 
πληρώσαμε ακριβά, αλλά του
λάχιστον η έκδοση καλύφθη
κε. Μάλκπα. τόνιζαν άτι το εν

διαφέρον ήταν ισχυρό και από το εξωτερικό. Την 
ιροηγούμενη εβδομάδα, όμως, έγινε γνωστό ότι από 
:α 5.5 διο. ins έκδοσης, τα 2.7 δισ. ευρώ το απορρό
φησε η Εθνική Τράπεζα. Δηλαδή, από την Εθνική 
Τράπεζα μάθαμε άτι σε μια κοινοπρακτική έκδοση 
πην οποία συμμετείχαν τέσσερις μεγάλες ξένες και 
ιία ελληνυαΥ τράπεζα, το 50% το πήρε η ελληνική. Κι 
νώ κάποτε το 80% κάθε έκδοσης έφευγε στο εζωτε- 
ηκό. τώρα το 50% καταλήγει οτο χαρτοφυλάκιο μιας 
λληνικής τράπεζας και μάλκπα υπό κρατικό έλεγχο. 
Ιεν είναι ακριβώς παράδειγμα επιτυχούς έκδοσης, 
ιύτε λόγος να πανηγυρίζουμε. Απλώς αποφύγαμε τα 
χιρότερα.

Πρόγραμμα χωρίς... σταθερότητα
Με απορία παρακολουθούν στις Βρυξέλλες τους χει
ρισμούς της Ελλάδας στο θέμα της επιτήρησης. Τη 
μια μέρα στέλνει ένα Πρόγραμμα Σταθερότητας 
Τρεις μέρες αργότερα, αχούει ότι η κυβέρνηση ανα
κοίνωσε νέο πακέτο μέτρων. Μια εβδομάδα αργότε
ρα. το υπουργείο Οικονομίας στέλνει ένα συμπλήρω
μα <ηο Πρόγραμμα Σταθερότητας, που της λέει ότι 
τα μέτρα που ανακοίνωσε θα τα υλοποιήσει οε περί
πτωση που δεν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του 
Προγράμματος Σταθερότητας, δηλαδή δεν είναι βέ 
βαιο όη  θα τα εφαρμόσει. «Αφού δεν είναι βέβαιο ό
τι θα εφαρμοστούν, εγώ δεν τα υπολογίζω» σκέφτη- 
κε η Κομκπόν και άκουγε μετά με απορία τον κ. Πα
παθανασίου να τη μέμφεται σχεδόν που δεν τα έλα
βε υπόψη της αξιολογώντας το Πρόγραμμα.

Αν θέλετε εξοικονόμηση 
πάνω από 50% (!) 

σε νερό & θερμοσίφωνα 
ενημερωθείτε στο:

ν ν ν ν ν ν . β ;  o i K o n b m i s i . c o m

Στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ 
το «τίμημα» της επιτήρησης
Η ΚΟ Μ ΙΣ ΙΟ Ν  απαιτεί πρόσθετα μέτρα για να μειωθεί 
το έλλειμμα κάτω από το 3 %  του ΑΕΠ τη διετία 2009-2010

Σϋμφοινα με όλες η ς ενδείΐης, η  επιθυμία tου οικονομικοί) επιτελεί
ου να επιτύχει τη διόρθωση roa ελλείμματος σε τρία χρόνια (έιος το 
τέλος του 2011) δεν έχει καμία πιθανότητα να υλοποιηθεί. Α ιπό φά- 
νιικε να το έχει αποδεχθεί και π κυβέρνηοη, αφού ο υπουργός Οικο
νομίας Γ. Παπαθανασίου δηλώνει πλέον ότι θα μπορούσε να επιτύχει 
ιη  δημοσιονομική npooapfioyτ) κοι οτη διετία.

Ιου Βα ιιλ η  Ζ ηρα

Η Κομισιόν κλιμακώνει τις πιέσεις 
της προς την κυβέρνηση και tns 
ετοιμάζει έναν υψηλό λογαριασμό 
που θα κληθεί να -«πληρώσει» για 
νο βγει η ελληνική οικονομία από 
την επιτήρηση. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, η Ευρω
παϊκή Επιτροπή ε
κτιμά πως για να 
μειωθεί το έλλειμ
μα κάτω από το 
3% του ΑΕΠ Οα α
παιτηθούν μέτρα 
συνολικού ύψους 
3.7 δισ. ευρώ ή 
1.5% του ΑΕΠ πε
ρίπου γιο τη διε
τία 2009-2010.

Το μέγεθος του 
λογαριασμού εί
ναι τόσο μεγάλο 
που μάλλον εξανε
μίζει tlS έλπίδέδ
του ουτονομικού 
επιτελείου για μια 
πιο ελαστική αντιμετώπιση αιιό 
την Ευρωπαυτη Επιτροπή και το 
Ecofin στη δεύτερη φάση της δια
δικασίας επιτήρησης, κατά την ο
ποία θα καθορίσουν το χρονοδιά
γραμμα. τον τρόπο και τα μέτρα 
με τα οποία θα μειωθεί το έλλειμ
μα κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Οι 
oxerucês εισηγήσεις της Επιτρο
πής θα γίνουν στις 24 Μαρτίου 
και θα εγκριθούν από το Ecofin 
στις 4 Απριλίου.

Σύμφωνο με όλες τις ενδείξεις.

η επιθυμία του οικονομικού επιτε
λείου να επιτύχει Τη διόρθωση 
ίου ελλείμματος σε τρία χρόνια (t 
ως το τέλος του 2011) δεν έχει κα
μία πιθανότητα vq υλοποιηθεί. 
Αυτό φάνηκε να το έχει οποδε 
χθεί και η κυβέρνηση, αψ°ύ ο υ
πουργός Oucovopios γ. Παπαθα-

νασίου δηλώνει 
πλέον ότι θ° μπο
ρούσε να επιτύχει 
τη δημοσιονομική 
προσαρμογή και 
οτη διετία 

Από ns δηλώ
σεις χου υπουρ
γού. που επεσή- 
μαινε όη η Κομι
σιόν δεν έχει λάβει 
υποψη ins ίο  μέ
τρα για την περι
κοπή ίων δαπα
νών. ψαίνετοι επί
σης ότι ονέοεστό- 
xos του χ. Παπα
θανασίου είναι να 
μη ζητηθούν αιιό 

την Ελλάδα πρόσθετα μέτρα φέ
τος. αλλά να μετατεθούν για το 
2010. Οι λόγοι για τους οποίους ε
πιδιώκεται κάτι τέτοιο, είναι αμι· 
γώς πολιτικοί: Πρώτον, νέα μέτρα 
θα σήμαινε ότι αλλάζει γιο τρίτη 
φορά σε διάστημα λίγων μηνών ο 
προϋπολογισμός Δεύτερον, θα υ
ποχρεώσει την κυβέρνηση να α
νακοινώσει μέτρα για τη συγχρα- 
τηση των δαπανών και για την 
ούξηση των εσόδων τον Απρίλιο 
ή τον Μάιο, γεγονός που θα πε-

ριορίσει δραστικά τα περιθώρια 
πολιτικών ελιγμών.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή δεν φαίνεται πρόθυμη να ικα
νοποιήσει ούτε αυτό το αίτημα 
της κυβέρνησης. Αιπό φάνηκε α
πό την απόφαση της περασμένης 
Τετάρτης, με την οποία έθεσε την 
ελληνική οικονομία σε επιτήρηση 
ζητώντας μείωση του ελλείμματος 
από φέτος. Υπενθυμίζεται ότι το 
Πρόγραμμα Σταθερότητας προ
βλέπει ότι το έλλειμμα Οα διατη
ρηθεί όπως και το 2008, στο 3,7% 
του ΛΕΠ. Επιπλέον, και οι εκτιμή
σεις της Επιτροπής για το μέγεθος 
ins προσαρμογής που πρέπει να 
γίνει δεν διευκολύνουν. Η Επιτρο
πή θεωρεί ότι η περικοπή των δα
πανών κατά 500 εκατ. ευρώ είναι 
ανεπαρκής. Κι αυτό, γιατί εκτιμά 
πως το έλλειμμα του 2009 δεν θα 
είναι 3,7% του ΑΕΠ όπως προέ- 
βλεπε τον Ιανουάριο, αλλά 4.4%. 
Δηλαδή, υπολογίζει ότι επ ικ ρ ί
νεται κατά 0.15% του ΛΕΠ από τις 
επιπτώσεις του υψηλότερου ελ
λείμματος του 2008. Επίσης, θεω
ρεί ως προσωρινού χαρακτήρα μέ
τρα τα έσοδα από την περαίωση 
ύψους 0.7% του ΛΕΠ.

Συνεπώς, για νο υποχωρήσει 
το έλλειμμα στο 2.9% του ΛΕΠ 
στο τέλος του 2010. απαιτείται 
μια προσαρμογή της τάξηε του 
1.5% του ΑΕΠ ή 3.7 δισ. ευρώ, θα 
είναι πολύ δύσκολο για τον κ. Πα
παθανασίου να πείσει τις Βρυξέλ
λες και τους συναδέλφους του ό
τι μπορεί να κάνει τέτοιου μεγέ-

Oous προσαρμογή οε έναν μόνο 
χρόνο, το 2010. Η αποστολή του 
καθίσταται ακόμη δυσκολότερη 
από το γεγονός ότι σταδιακά κερ
δίζει έδαφος η ιδέα ενός ευρω
παϊκού σχεδίου στήριξης κρα- 
τών-μελών της Ευρωζώνης με 
δημοσιονομικό προβλήματα και 
χαμηλή ανταγωνιστικότητα, που 
ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν 
δυσκολίες στον δανεισμό τους. 
Μια τέτοια συζήτηση αφορά -δι
καίως ή αδίκως- κατεξοχήν την 
Ελλάδα και την Ιρλανδία και δευ- 
τερευόντως άλλα κράτη μέλη. 
Εάν πρόκειται λοιπόν οι ισχυροί 
της Ε.Ε. να στηρίξουν τους αδύ
ναμους. θα το κάνουν θέτοντας 
αυστηρούς Opous που θα θυμί
ζουν ΔΝΤ.

Ετοι. σύμφωνα με όλες τις εν
δείξεις, στις 24 Μαρτίου η Ευρω
παϊκή Επιτροπή θα εισηγηθεί. και

στις 4 Απριλίου το ΕοοΑη:
1 θα δώσει διετή περίοδο γιο 

τη διόρθωση του ελλείμματος.
2. θα ζητήσει η μείωση να είναι 

με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα.
3. θα προσδιορίσει πόσο μέρος 

της προσαρμογής θα πρέπει να ε
πιτευχθεί φπο$ και πόσο το 2010.

4. θα σημειώσει ότι η προσαρ
μογή θο πρέπει να επιτευχθεί κυ
ρίως από το σχέλος των δαπανών. 
Αυτό σημαίνει σφιχτή δημοσιονο
μική πολιτυσϊ χαι περαιτέρω π ερ ι^  
κοπή των δημοσίων δαπανών φ

5. θα επιβάλει στην Ελλάδα να 
υποβάλλει κάθε εξάμηνο στην Ευ- 
ρωπαικη Επιτροπή μια έκθεση 
προόδου, στην οποία θο αναφέρει 
την πορεία της προσαρμογής

6 θα ζητάσει ταυτόχρονα να 
ληφθούν και μέτρα διαρθρωτικού 
χαρακτήρα γιο τη δημοσιονομική 
εξυγίανση.

Η Επιτροπή θεω
ρεί ότι η περικοπή 
των δαπανών κατά 
500 εκατ. ευρώ 
είναι ανεπαρκής. 
Κι αυτό, γιατί εκτι
μά πως το έλλειμ
μα του 2009 θα 
φθόσει το 4 ,4%  
του ΑΕΠ.

Βιομηχανία, οικοδομή, λιανεμπόριο και τουρισμός στη δίνη της κρίσης
Την ίδια ωρα που οι δια
πραγματεύσεις μεταξύ κυ
βέρνησης και Κομισιόν ε- 
ντεϊνονται για τη  μείωση 
του ελλείμματος-, τη διάρ
κεια της δημοσιονομικής 
προσαρμογής και το  ενδε
χόμενο >.ήψης νέων μέ
τρων. η πραγματική οικο
νομία «υποφέρει* άιΐό TIS 
επιπτώσεις ms διεθνούς 
οικονομικής κρίσης.

Τα στουοείο που ανακοι
νώνει η Εθνική. Στατιστι
κή Υπηρεσία ms Ελλάδος 
(ΕΣΥΕ) δείχνουν ξεκάθαρα 
ότι οι σημαντικότεροι το
μείς της ελληνικής οικονο
μίας βρέθηκαν σε ιπωτική 
τροχιά tous τελευταίους 
μήνες του 2008 και οι 
πρώτες ενδείξεις για τη 
φετινή χρονιά είναι ακόμα 
πιο δυσοίωνες για το μέλ
λον τους. Βιομηχανία, οι
κοδομή, λιανεμπόριο, πω- 
λήσεις αυτοκινήτων κατα
γράφουν συνεχιζόμενη 
πτώση το  τελειηαίο περυ- 
σινό τρίμηνο, ενώ η «βα
ριά βιομηχανία·· της Ελλά
δας -ο  τουρισμός- αναμέ
νεται να δεχτεί ισχυρό 
πλήγμα φέτος, αφού κα
νείς δεν μπορεί να προ-

βλέψει τη φετινή τουριστι
κή κίνηση.

Ολα αυτά δημιουργούν έ
να εκρηκτικό μείγμα για 
τον ρυθμό ανάπτυξης της 
ελληνικής ου(ονομιας φέ
τος. με την Κομισιόν να εί
ναι αρκετά απαισιόδοξη και 
να προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα 
αυξηθεί μόλις κατά 0.2% 
Στο εσωτερικό της χώρας, 
η Τράπεζα της Ελλάδος ε

κτιμά ότι η ανάπτυξη Οα 
διαμορφωθεί στο 0.5% το 
2009. ενώ η κυβέρνηση εμ
μένει στον στόχο που έχει 
θέσει για ρυθμό αύξησης 
του ΑΕΠ κατά 1.1%.

Η ελληνική βιομηχανία 
μετράει πλέον τις πληγές 
της, καθώς η παραγωγή, ο 
τζίρος και οι νέες παραγγε
λίες παρουσιάζουν μόνον 
υποχώρηση από τον Οκτώ-

βριο του 2008 μέχρι και τον 
Δεκέμβριο. Μάλιστα, η βιο- 
μηχανιχή παραγωγή κατέ
γραψε πτώση tous τελευ
ταίους 8 μήνες του 2008 
Δηλαδή, οι βιομηχανίες της 
χώρας «φρέναραν· την πα
ραγωγή tous, γεγονός που 
προχαλεί έντονη ανησυχία 
για «λουκέταο οε μονάδες
που θα δημιουργήσουν 
στρατιά ανέργων.

Στο κλίμα αυτό 
έρχεται να προστε
θεί και η σημαντική 
κάμψη του τζίρου 
οτη βιομηχανία, 
που τον Νοέμβριο 
και τον Δεκέμβριο 
μειώθηκε κατά 
15,4% και 16.9% α- 
ντίσιουτα. ενώ και 
οι νέες παραγγελίες 
τους ίδιους μήνες υ
ποχώρησαν κατά 13.4% και 
8% αντίστοιχα. Η συνεχιζό
μενη κάμψη των παραγγε
λιών αναμένεται να επηρε
άσει αρνητικά και τη μελ- 
λοντική παραγωγή στη βιο
μηχανία. καθώς είναι ενδει
κτική ms ζήτησης για βιο
μηχανικά προϊόντα, με συ
νέπεια νο  δημιουργηθεί έ
νας φαύλος κύκλος, αν δεν

ληφθούν δραστικά μέτρα 
στήριξης του κλάδου.

Στην ιδιωτική οικοδομι
κή δραστηριότητα, που 
στηρίζει την ανάπτυξη, οι 
νέες άδειες που εχδόθηκαν 
τον Οκτώβριο του 2008 ή
ταν κατά 17.7% λιγότερες 
απ' ό,τι τον ίδιο μήνα του 
2007 και τον πεουοινό Νο· 
έμβριο κατά 21.2% λιγότε-

pcs σε σχέση με τον ίδιο 
μήνα πρόπερσι. Μάλιστα, 
στο διάστημα Ιανουάριου - 
Νοεμβρίου (που υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία), οι νεες 
άδειες δεν αυξήθηκαν.

Οι πωλήσεις αυτοκινή
των μειώθηκαν τον Οκτώ
βριο κατά 10,5%. τον Νοέμ
βριο κατά 34.2% και τον Δε
κέμβριο κατά 25.2%, ενώ οι

πρώτες εκτιμήσεις για τον 
Ιανουάριο του 2009 δεί
χνουν ότι η πτώση θα είναι 
ακόμα μεγαλύτερη. Ταυτό
χρονα. ο όγκος των λιανι
κών πωλήσεων (δηλαδή σε 
αποπληθωρισμένες τιμές), 
αν και τον Οκτώβριο του 
2008 σημείωσε ελαφρά ά
νοδο (0.4%). τον Νοέμβριο
ιιειώσηκτ κατο 4.8%. χαρα

κτηριστικό τοσο των 
προβλημάτων των ε
μπόρων. όσο και των 
οικονομικών δυσκο
λιών των καταναλω
τών.

Η μείωση των τι
μών του πετρελαίου 
προς το  τέλος του 
2008. λειτούργησε 
θετικά για την ελλη- 
νική οιχονομία προ- 
καλώντας πτώση 

crus εισαγωγές. Ομως και οι 
εξαγωγές -η  αξία των οποί
ων δεν ξεπερνάει το ένα 
τρίτο της αξία$ των εισαγω
γών- μειώθηκαν tous δύο 
τελευταίους περυσινούς 
μήνες, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρξει σημαντικός 
περιορισμός του εμπορικού 
ελλείμματος.

Σοτηρης ΝίΚΑΧ

Οι επιπτώσεις της κρίσης 
στην πραγματική οικονομία

Λπώβρως Νοέμβρκκ Δεκέμβριος
Βιομηχανική παραγωγή '-4.5%  -5.9% -8.7%

Κύκλοι εργασιών

σιη βιομηχανίο -0.8% 15.4% -16.9%
Νέες παραγγελίες |

σιη βιομηχανία ^ -6,5% 13.4% -8.0%
Ογκος ηωλήοεων .

σιολιονικόεμηορφ ί 0.4% -4.8%
Πωλήοεις εηιβοτηγύν I

αυτοκινήτων £ιο.5% 34.2% -25,2%
Νέες άδειες <πην ιδιωτική

οικοδομική δροσιηριδιηιο -17.7% -21.2%

Ειοογνεές | -6.7%  19.5% -ιο.ι%
Εξαγωγές 9.9% -16.9% -4.1%

Η ΤτΕ εκτιμά ότι η ανάπτυξη 
θα διαμορφωθεί στο 0,5%  
το 2009, ενώ η κυβέρνηση 
εμμένει στον στόχο που έχει 
θέσει για ρυθμό αύξησης 
του ΑΕΠ κατά 1,1%.

Σύνδεση Taxis με ΔΙΑΣ για τον εντοπισμό φοροφυγάδων
ία  Π,ΟΚΟΓΚ Χατζηνικολαου

Νέο σχέδιο για ιη  μείωση των ελ
λειμμάτων καταρτίζει η κυβέρνη
ση μετά τις αρνητικές επισημάν
σεις από την Κομισιόν για την οι
κονομική πολιτική ιων τελευταί
ων χρόνων.

Τα 500 εκατ. εηρώ που Οα περι- 
κοπούν από τις δημόσιες δαπάνες 
δεν αρκούν για τη  μείωση του ελ
λείμματος και πλέον το ßopos ms 
ανάταξης των δημοσιονομικών 
μεγεθών πέφτει στον ελεγκτικά 
μηχανισμό, που καλείται να συμ- 
βάλει στην αύξηση των δημόσιων 
εσόδων, κάνοντας απλά τη δου
λειά του...

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίο
δο για την οικονομία και εν μέοω 
τριγμών στο κυβερνών κάμμα. το 
οικονομικό επιτελείο ζητάει απ' ό
λους tous υπουργούς να ουμβά- 
λουν στην προσπάθεια ιιου κατα
βάλλεται για τη μείωση ιων δαπα
νών. αλλά και νο  ελέγχουν ουσια
στικά τους φορείς και οργανι
σμούς στους οποίους ιιροΐστανται

Ωστόσο, ο ιιήχυς που έχει τεθεί 
οτα δημόσιο έσοδα είναι ιδιαίτε
ρο υψηλός κοι φαντάζει αδύνατο 
να επιτευχθεί με δεδομένη τη χα
μηλή ανάπτυξη ms οικονομίας.

Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων 
θα ανέλθει, το 2009. στο 12,7% τη 
στιγμή που η ονομαστική αυξηοη 
του ΑΕΠ υπολογίζεται στο 3.7%. 
Δηλαδή η ελαστικότητα του φό
ρου είναι υπερδιπλάσια και φθά
νει στο 3.4 -  σενάριο ιδιαίτερα υ
περφιλόδοξο κοι ανέφικτο αν λά·

βει κανείς υπόψη Τδυ ότι ία τε
λευταία χρόνια η σχέση εσόδων 
και ε λ α σ τ ικ ό τη τα * χ ίγ<> υψη
λότερα από τη μονήδα Και είναι 
απορίας άξιον ιιψς ̂  ίΠ1ιευχ0εί 
αυτός ο στόχος τη στιγμή που το 
οικονομικό επιτελές τονίζει ότι 
δεν θα επιβληθεί ̂  ένας νέος 
φόρος, ενώ πρης το ηαρ0ν δεν υ
πάρχουν ενδείξετ* ,ι^ σης  της 
φοροδιαφυγής.

Σημειώνεται όη η ι>α0τΐκοιη 
τα με βάση όσα ηοοεβλεπι π ει
σηγητική εκθεση του προϋπολο
γισμού του 2009 ήτ<η, ^  2.3 και 
Πλέον έχει φθάοει οτο 3 4. Υπεν
θυμίζεται ότι η Κομκ,όν είχε χα
ρακτηρίσει ιην ελα^,κύΐη™. οε 
μια πρώτη κριτική η*, προβλέψε
ων του "ρουηολογ*,μιΗι, ως υ
περβολική Ωοτόσ0 π αύξηση

των δημόσιων εσόδων αποτελεί 
μονόδρομο, αναφέρει κορυφαίο 
κυβερνητικό στέλεχος, σημειώ
νοντας ότι πρέπει να διευρυν- 
θοιιν οι έλεγχοι σε όλο το φάσμα 
ins οικονομικής δραστηριότητας 
με τη διαφορά ότι αυτοί Οα πρέ
πει να γίνονται με βάση τη σχετι
κή νομοθεσία και Οχι με το σκε
πτικό πως πρέπει να γεμίσουν τα 
άδεια κρατικά ταμεία 

Η καθημερινή παρουσία των ε
λεγκτών της Υπηρεσίας Ειδικών 
Ελέγχων, και μάλιοτα με τ η στο
λή τους, στις αγορές ms χώρας α- 
ιιοτελεί το πρώτο δείγμα των δια
θέσεων του οικονομικοί) επιτελεί
ου. «Η στολή φοβίζει», αναφέρει 
παράγων ms ΥπΕΕ. με αποτέλε
σμα όλα χα καταστήματα να εκδί
δουν αποδείξεις.

Το υπουργείο Οικονομικών 6çv 
επιθυμεί γενικευμένους χαι σα- 
ρωτικούς ελέγχους, αλλά την από
δοση των αναλογούντων φάρων. 
Ελεγχοι σε βάθος θα διενεργού- 
νται όταν υπάρχουν πληροφορίες 
για πλαστό και εικονικό τιμολό
για και γενικότερα όπου υπάρ
χουν πληροφορίες για μεγάλη φο
ροδιαφυγή. Η ηγεσία του υπουρ
γείου αντιλαμβάνεται το πρόβλη
μα που αντιμετωπίζουν οι επιχε- 
ρήοεις ω$ προς την εξυπηρέτηση 
των υποχρεώσεων τους, αλλά η 
μη απόδοση του ΦΠΑ τον οποίο 
εισπράττουν από τους καταναλω
τές. «εξοργίζει» τους κυβερνώ- 
νχες που βλέπουν τα δημόσια έ
σοδα να μειώνονται συνεχώς. Ση
μειώνεται ότι και τον Ιανουάριο 
τα έσοδα του Δημοσίου κινήθη-

καν χαμηλότερο των στόχων που 
προβλέπει ο προϋπολογισμός, ε
ξέλιξη που Οα πρέπει να αναστρα
φεί αμεσα, διαφορετικά τα ελλείμ
ματα του Δημοσίου θα διευρυν- 
θούν περαιτέρω.

Ο κρυφός άσος του κ. Παπαθα
νασίου είναι οι ηλεκτρονικές δια
σταυρώσεις φορολογικών στοι
χείων. Ηδη διαπιστώθηκαν 
14.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
υπέβαλαν τη δήλωση του Ενιαίου 
Τέλους Ακινήτων, ενώ αντίθετα 
παλαιότερα πλήρωναν τον Φόρο 
Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. 
Επίσης, διαπιστώθηκαν 8.000 επι
χειρήσεις που ενώ δηλώνουν ει
σοδήματα απο ακίνητα «ξεχνούν* 
να δηλώνουν άτι έχουν α κ ίνη το ί 
Ταυτόχρονα την επόμενη εβδ»> 
μόδα ο γενικός γραμματέας Πλη
ροφορικών Συστημάτων κ. Δ. 
Αναγνωοιόιιουλος αναμένεται να 
παραδώσει στον υιιουργό Οικο
νομίας τον φάκελο των νέων σύν
θετων διασταυρώσεων που διε- 
νεργήθηκαν. τα αποτελέσματα 
των οποίων καταδεικνύουν υψη
λή φοροδιαφυγή. Το σύνολο αυ
τών των στοιχείων, αφού αξιολο
γηθεί. θα δοθεί στους ελεγκτές 
•ου ntpwptiQKoü Ελεγκτικού 
Κέντρου, οι οποίοι καλούνται να 
ελέγξουν όλες τις ύποπτες επιχει
ρήσεις.

Στους οχεδιασμούς του υηουρ- 
Υέίου περιλαμβάνονται και νομο
θετικά μέτρα, που θα ουμβάλουν 
στην αύξηση αφενός των εσόδων 
αφετέρου οτη μείωση της φορο
διαφυγής,

Μέτρα για την αύξηση των εσόδων

υ εχει δεχθεί ιο ο«ονοΜεταξύ ιων νέων 
μ·«ο επιτελείο, είν0ι 
α| Η διοσυνδεση log «„-wuiauX ttws με το Διαιραπτζι 
κό Συστημο Σύνολά ^^toxo' m  00 ,lf>e παρο*ολο  ̂
θπση των Γο μέτρο ον κο. τφαρμο
ζετοι σε ορατές ι  ξ . στην Ελλοδο δχαρκως α
νοβάλλετοι με το προστασίας ιων ηροσωηι
κων δεδομένων
β) Από ιο {mneipn-. ^ ,ομμσ  .ψηφιοκη σύγκλιση· 
θο χρηματοδοτηθεί η ¿ηλ£>σ ρονιού προγράμματος
γκ> το προφΑ toy ovo «Ασδο. Το στοι
*£¿o nou θο ανόο” ” * (0 ¡ΐογνσμ<*ό που θα σγορσ 
στεί θο μ π ο ρ ο ύ ν <πην '£αγωγη συμπερα
σμάτων γιο τα εκ)οδΑ*’θη„0ΐΡ δηλώνονται αηο κάθε ε
παγγελματικό óóSo q 1̂0 j>oW‘tC αρχές 00 μπ<)ρο,Α

μεσω των ηλεκτρονικών συστημάτων νο διαπιστώνουν το 
μέσο εισοδπμο γιο ποροδειγμο των δικηγόρων Οσοι θα 
βριοκονιο» κάτω αηο τον μέσο ορο θα ελέγκοντοι από την 
εφοριο
γ| Αύξηση του ποσού που καταβάλλεται γιο να ηροσφυγει 
κάποιος στα δικοστηρια Η ηγεσία του υπουργείου θεω 
ρει οιι ιο ποσό είναι ώοπερα μικρό 
δ) Συνδυασμός του προστίμου με το ύψος της ηοράβο 
σης. Συγκεκριμένο, δκκρορεπκο πρόστιμό θα κοτοβολλει 
κοηοιος ηου αηεκρυψε φορολογητέο υλη ύψους 100.000 
ευρώ και διοφορετικό πρόστιμό γη ηοροβασεις το ύψος 
οποίων, γ*ο παρόδείγμο, ξεπερνά τα 500.000 ευρώ. Γιο 
κάθε ηοροβοση θα υπορχουν διαφορετικοί συντελεστές, 
ε) Η συμμετοχή οε αυξήσεις μετοχικού κεφολπιου νο υ
πάγεται σε ηόθεν έσχες.

Κ
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Η «εικονική» ρευστότητα 
της ελληνικής οικονομίας
Με μεταχρονολογημένες επιταγές 
έως 11 μήνες και με καθυστερήσεις στις πληρωμές 
προμηθευτών και πελατών, οι ελληνικές 
επιχειρήσεις «κλείνουν* τις «τρύπες» ρευστότατος 
γιο να κινηθούν στην ογορό.

Η βόμβα των μεταχρονολογημένων 
^  επιταγών*

^  Α & χ300 δια ευρώ

Διόρκεκα: έως 11 μήνες
Πο°ό που ηροεξοιρλείται από τις ιρόηείες νωρίτερα: 120 δια. ευρώ 
Εηπδιοο προεξόςρλπσης: 7-8%

Ποσό χρημστοδότποης (προεξόφλησης): 80% της αξίας της εηιτσνής 
Ανώτατο ποσό ωημστοδότησης («σπάσιμο.) εηιτογών για μικρουεοαίες 
εηιτειρήσεις 300.000 ε μρώ
Για μεγαλύτερο ηοοά οηαπούντοι επιπλέον εγγυήσεις πέρσν των εηπιηών (όπως ηροσημε ·ωοη 
ακινήτου κλη.)

Η «αγορά» ίων εηααγών αιην Ελλάδα**
Συνολική οξ>ο. 470 διο. ευρώ
Μέσω ΔΙΑ5 κοι Γραφείο Συμψηφισμού: 340 δισ. ευρώ
Μσνο μέσΐιΐ ΔΙΑΣ (πληρωμή επιταγών διοφορετικής τράπεζας): 153 διο. ευρώ”
Αλλες (τραπεζικές, δίγραμμες κληΐ 130 δια. ευρώ
Ακάλυπτες: 1,3 διο. ευρώ···

Τι ισχύει σε 26.934 επιδράσεις·*

202
fco. ευρ».

Κϊρλη η »  Φάρων

Μέση οξιά απαιτήσεων οπό ηελόιί<ιι:

Εκτιμώμενη μέοη άξιο υποχρΕώο£ων σε προμηθευτές̂

I Ημέρες οπαπήσεων: 147

10,8
to, tupw 72,8

43,6
bo. ευρώ

Οι πρώτοι ισολογισμοί του
200»

Ημέρες Απαιτήσεων 147
Ημέρες Αποθεμάτων 88
Ημέρες προμηθευτών 153
Εμπορικός Κύκλος 62
Πλήθος επιχειρήσεων: 1.494

AIPAniWA εΥΙΤΗάΙΑΓ λ [.τρλτενεεεποςεΡΜίιιι
• Εκΐιμήοειςαγορος ••Στοιχείο2007 ·* ·Στοιχείο2008

ΙΛπότο τέλη του 2008 εκτιμάται ότι ο οριθμός των ημερών
αυξήθηκε όνω ίων 150)

Σημειώσεις;
(1) Εηπογές «Οι γρομμότ,ο ειοηροκτέα και τιμολογημένες 
πωλτσεις να τ,ς οποίες δεν έχουν ληφθεί αξφγραψο.
(2) ιηισγγς 4 *ροΜμσΐιο ηληοωιίο «ο. τ·μολονΜνες ονορές
γιο Ιις οποίες δεν έχουν χορηγεί οξ.δγροβο. Δεν 
ηερυσμΡόνπο« τραπεζικός δανεισμός

Το 9μηνο 2008 των εισηγμένων

Ϊ0/9/08 30/9/07
Ημέρες Αηοιτπσεων 177.8 186.4
Ημέρες Αποθεμάτων 71,2 68,2
Ημέρες Προμηθευτών 97,4 97.1
εμπορικός Κύκλος 152.0 158.0
Πλήθος επιχειρήσεων: 251

«Αφανής» δανεισμός 300 δισ. ευρώ
ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ βόμβα, οι μεταχρονολογημένες επιταγές που καλύπτουν προοωρινά

Γοτ/ Λ ε ο ν ιδ α  Σ τ ε ρ γ ιο υ

Στον τρίτο όροφο pias τραπεζοδ υπάρχουν 
στοιβαγμένοι φάκελοι που σχηματίζουν 
βουνά. Το τραπεζικό στέλεχος nou pas 
«ξενάγησε» ανέφερε ότι περιείχαν μετα
χρονολογημένε^ ειηταγέδ επιχειρήσεων 
αιιό πολύ μικρών έως πολύ μεγάλων κοι 
πολυεθνικών. -Τρομάζω με την τδέτι να 
αρχίζουν να “οκάνε" ακάλυπτε* μέσα σε 
αυτού* tous φακέλου*. Οι περισσότερε* ε- 
ππαγέδ πληρώνονται ύστερα από τέσσε- 
pis μήνες. αλλά πολλέβ ύστερα και από έ
ντεκα μήνε$. Η τράπεζα, όμως. έχει κατα- 
βάλει ήδη τα χρήματα και περιμένει να 
πληρωθεί από tjs επιταγές την ημερομη
νία που αναγράφουν»

Τα λόγια αυτά δείχνουν τον φόβο ins α
γορά* για την επικίνδυνη βόμβα των μετα
χρονολογημένων επιταγών, που υπολογί
ζονται σε περισσότερο απο 300 διο. ευρώ, 
ξεπερνώντα* δηλαδή το ελληνικό ΑΕΠ. Η 
αγορά τη* πίστωση* (με επιταγέ*. γραμμά
τια ή με καθυστέρηση mis ιιληρωμέ* «κα
λή τη πίστειο) καλύπτει την έλλειψη ρευ- 
trcOtnXQS κοι δίνει ανάσα στι* επιχειρή
σει* και cnous ελεύθερου* επαγγέλματα* 
για περισσότερες από 150 ημέρες.

Πρόκειται για ένα tlöos δανεισμού μετα
ξύ επιχειρήσεων, πελατών και προμηθευ
τών. που δεν ανακαλύφθηκε σήμερα. 
Ομως, με την πτώση του τζίρου λόγω της 
Kpions και το κλείσιμο τη* στρόφιγγα* του 
δανεισμού από TIS τράπεζες, το φαινόμενο 
έχει ενισχυθεί. Και η κατάσταση επιδεινώ
νεται περαιτέρω, καθώς οι τράπεζες φοβού
νται τι* επισφάλειες και σήμερα αποφεύ
γουν τη χρηματοδότηση μεταχρονολογη
μένων επιταγών ή το κάνουν με δυσκολία 
και με φειδώ. Αυτό επιδεινώνει περαιτέρω 
την έλλειψη ρευστότητας και αυξάνεται ο 
κίνδυνο* επισψαλειών, ακάλυπτων επιτα
γών, απλήρωτων συναλλαγματικών κοι. εν
δεχομένως. πτωχεύσεων. Το πρόβλημα γί
νεται ακόμη μεγαλύτερο, όταν στην αγορά 
η μία επιχείρηση φοβάται την άλλη.

Ορισμένε* φορές δεν υπάρχουν πολλέ* 
εναλλακτικέ*. Εκτιμάται πω* οι ημέρες α
παιτήσεων από 131 ημέρες το 2007 για τι* 
ελληνικές επιχειρήσει* έχουν αυξηθεί σή-

Λν διαταραχή! έστω και ένας κρίκος ιης αλυσίδας, τότε κινδυνεύει va ξεσπάσει ένα ηό- 
μινο {πιοφαλαών ιιου μπο^κί να τινάξει το σύνολο πις ελληνικής οικονομίας στον αέρα.

μέρα σε περισσότερε* από 150 ημέρε* Δη
λαδή. ένας πελάτης αγοράζει εμπόρευμα 
οπό την επιχείρηση και αυιή πληρώνεται 
ύστερα από 5 μη vis. Η επιχείρηση, για να 
ξεπεράσει αυτό το κενό στη ρευστότητα, 
πληρώνει με καθυστέρηση άλλων 5 μηνών 
tous προμηθευτές της κ.ο.κ. Στους ενδιά
μεσου* κρίκου* τη* αλυσίδα*, βασικά ράλο 
παίζουν οι μεταχρονολογημένε* επιταγέ* 
και άλλα αξιάγραφα, ornas γραμμάτιο κ.λπ.

Το μέγεθος του προβλήματος
Αν διαταραχθεί έστω και ένα* κρίκος tns 

αλυσίδα* αυτή*. τότε κινδυνεύει να ξεσπά
σει ένα ντόμινο επισφαλειών. που μπορεί 
να τινάξει το σύνολο ins ελληνική* οιχονο- 
μία* στον αέρα. Αρκεί, ενδεικτικά, να ανα
φερθούν μερικά χαρακτηριστικά μεγέθη:

■ Ετησίω* διακινούνχαι και πληρώνονται 
επιταγές συνολική* αξίας 360 δισ. ευρώ.

■ Οι ελληνικέ* επιχειρήσεις περιμένουν 
πληρωμές από πελάτες άνω των 70 δισ. 
ευρώ.

■ Οι επιχειρήσει* με τη σειρά tous χρω
στούν στους προμηθευτέχ tous περισσό
τερα από 40 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Χρηστό Γιαννακό- 
πουλο. επικεφαλής Ανάλυση* & Δεδομέ-

νων ms Hellastat Α.Ε.. «παράτη σταθερό
τητα «nous όρους εμπορικών συναλλαγών 
των επιχειρήσεων -τουλάχιστον τα τελευ
ταία 3 χρόνια - mourois μας προβλημαιι 
ζει ότι οι μικρότερες επιχειρήσει* στηρίζο
νται οτη χρηματοδότηση των προμηθευ
τών τους (180— ISO ημέρε* έΥοντι 135 otis 
μεγαλύτερε* επιχειρήσεις). Συνυπολογίζο
ντας το γεγονό* ότι οι μικρότερες επιχει
ρήσεις έχουν χαμηλότερα περιθώρια κέρ
δους έναντι των μεγάλων, at γενικέ* γραμ
μές έχουν μικρότερη διαπραγματευτική 
δύναμη, έχουν υψηλότερη πιθανότητα κα
θυστέρηση* των πληρωμών τους (σύμφω
να με την αξιολόγηση των Standard & 
Poor’s -  Hellastat) και είναι Πολυπληθέστε
ρες. συγκριτικά με tis μεγαλύτερε*, τότε σε 
περιόδους οικονομικής και ιΐιστωτική* Kpi
ons θεωρούνται υψηλού κινδύνου, δίνουν 
δηλαδή "τοξιχό" προφίλ, σΐα χαρτοφυλά
κια των υπόλοιπων επιχειρήσεων·

Το ακριβέ* ποσό των μεταχρονολογημέ
νων επιταγών δεν μιιορεΙ να προσδιορι
στεί κυρίως διότι κάνει* δεν πάει να ει- 
σπράξει μια μεταχρονολογημένη επιταγή. 
Την κρατά στην άκρη μέχρίτην ημερομη
νία πληρωμή*. Αυτή η επιταγή ποτέ και οε 
κανένα επίσημο σύστημα δεν εμφανίστη-

το έλλειμμα ρευστότητας

κε ως μεταχρονολογημένη. Δηλαδή, θεω
ρητικά εμφανίζεται σαν επιταγή ημέρας. 
Στην πραγματικότητα, όμως, δεν ήταν.

Ετσι, οι μεταχρονολογημένε* επιταγέ* υ
πολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 300 δισ. ευ
ρώ. αφού το σύνολο των επιταγών που 
πληρώθηκαν κοι εκκαθαρίστηκαν από το 
ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα) και το 
Γραφείο Συμψηφισμού ανήλθε το 2007 σε 
340 δισ. ευρώ. Για το 2008 εκτιμάται ότι το 
ποσό ξεπέρασε τα 360 δισ. ευρώ, αφού μό
νο από το ΔΙΑΣ εκκαθαρίστηκαν επιταγές 
153 δισ. ευρώ Διευκρινίζεται ότι μέσω 
ΔΙΑΣ εκκαθαρίζονται οι επιταγέ* που πλη
ρώθηκαν σε άλλη τράπεζα από εκείνη που 
εξέδωσε κάθε μία.

0  μηχανισμός
Ενα μεγάλο μέρος των μεταχρονολογη

μένων επιταγών προεξοφλείται νωρίτερα 
μεοω τραπεζών. Ο μηχανισμός αυτός λει
τουργεί ως εξής: Μια επιχείρηση συγκε
ντρώνει τι* επιταγές από διάφορου* πελά
τες. εκδόσεως διαφόρων τραπεζών. Tis κα
ταθέτει στην τράπεζα με την οποία συνερ
γάζεται. Η τράπεζα tis κρατά ως εγγύηση 
υέχρι την ημερομηνία πληρωμή* και δίνει 
στην επιχείρηση το 80% Tns αξία* με επι
τόκιο 7-8%. Λόγω τ.ης κρίσης και του φό
βου των επισφαλείων η χρηματοδότηση 
αυτή γίνεται πιο δύσκολα. Πριν από την 
κρίση οι τράπεζες δέχονταν επιταγέ* με 
πληρωμή έω$ και 11 μήνες μετά, ενώ τώρα 
μέχρι 6 με 9 μήνες. Πριν από την κρίση 
πλήρωναν το 90% uns αξία*, ενώ τώρα το 
80%. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν δέχο
νται καθόλου επιταγές για χρηματοδότη
ση. Μόλις πληρωθεί η τράπεζα οπό ns ε
πιταγές. καταβάλλει στην επιχείρηση το υ
πόλοιπο 20% που Tns παρακράτησε στην 
αρχή. Αν υπήρξε κάποια ακάλυπτη, αφαι- 
ρείται από το υπόλοιπο 20%.

Σημειώνεται ότι πέραν των 360 δισ. ευ
ρώ. υπάρχουν και άλλα περίπου 120-130 
διο. ευρώ που αφορούν άλλου είδους επι
ταγές. όπως τραπεζικέ* κά. που δεν μπο
ρούν να περιληφθούν στι* «υποψήφιες» 
για μεταχρονολογημένε*.

LstfrzfouCö kathtmerwu.gr

Οι «μύχιες» σκεψεις 
της ΕΕΤ&Τ για τον 
διαχωρισμό του OTE

Του Β. Μ α ν δ ρ α β ε λ η

Εντύπωση προκάλεσε στην τελευταία συνέντευξη του
προέδρου της Εθνική* Επιτροπής Τηλετηχοινωνιων & 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤ&Τ) κ. Ν. Αλεξανδρίδη. η θέση στι το 
θέμο του λειτουργικού διαχωρισμού του OTE παραμένει 
ανοιχτό στη ρυθμιστική αρχή. Ο πρόεδρο* της ΕΕΤ&Τ 
δήλωσε όη η Αρχή θα πρέπει να είναι έτοιμη να το πρά- 
ξει. σε περίπτωση που το ζητήσει η πολιτεία ή η Ευρω
παϊκή Επιτροπή ή αν το κρίνει η ίδια. Ο iöios ακόμη 
πρόσθεσε στι πρόκειται ν ’ ακολουθήσει δημόσια δια- 
βοΰλευση σχετικά με την αναγκαιότητα ή όχι του λει
τουργικού διαχωρισμού του OTE σε δυο οντότητες και ό
τι η ΕΕΤ&Τ ήδη έχει έτοιμη μελέτη για το σχετικό θέμα.

Η «κ» παρουσιάζει τι* βασικότερε* διαπιστώσει* τη* 
μελέτης tns ΕΕΤ&Τ που έχει πραγματοποιηθεί (με πε
ρισσή μυστικότητα αφού πολλά μέλη τη* δεν έχουν λά
βει γνώση) Σύμφωνα με τη μελέτη, o OTE είναι ο «κα
κός δαίμονας» του ανταγωνισμού ans τηλεπικοινωνίες, 
αφού σε πολλές περιπτώσεις καταχράται της δεσπό
ζουσα* θέση* του στην αγορά. Οι παρεμβάσεις δε tns 
ΕΕΤ&Τ. όπως διαπιστώνεται στη μελέτη, πέφτουν στο 
κενό, αφού τα «βοριά» πρόσημα -ξεπερνούν τα 60 ε- 
κατ. ευρώ μέχρι τώρα- npos τον ΟΤΕ περιορίζονται κα 
θοριστικά από τη δικαιοσύνη «Ο ΟΤΕ δεν έχει κίνητρα, 
να συμμορφώνεται με το ρυθμιστικό πλαίσιο», αναφέ- 
ρεται χαρακτηριστικό στη μελέτη.

Σε ό,τι αφορά την κατάχρηση ins δεοιίόίουσαί θέ
σης του στην αγορά, η μελέτη παραθέτει σειρά μερο
ληπτικών πρακτικών του ΟΤΕ. Μερικές από αυτές είναι 
η συστηματική άρνησή του να συμμορφωθεί με τις υ
ποχρεώσεις του να παρέχει στην ΕΕΤ&Τ -αλλά και 
στους εναλλακτικού* napóxous- τα αναγκαία στοιχεία^^ 
ενώ επιπλέον στην ΕΕΤ&Τ έχει αρνηθει την ιιαροχ^^ 
στουιείων και σε άλλους τομείς, όπως την εισαγωγή νέ
ων προϊόντων στην αγορά. Επίσης η μελ,έτη εστιάζεται 
ιδιαίτερα στο θέμα της αδεσμοποίητης πρόσβασης του 
τοπικού βρόχου που είναι και το εργαλείο ενδυνάμω
ση* του ανταγωνισμού στι* τηλεπικοινωνίε*. Σύμφωνα 
με τη μελέτη, ο ΟΤΕ δεν τηρεί την υποχρέωση των 13 
ημερών στην παράδοση των βρόχων, σημειώνονται 
μεγάλες καθυστερήσεις στην επιδιόρθωση βλαβών 
tous, ενώ τηρούνται ξεχωριστά συστήματα διαχείριση.* 
της οριθμοδοσία* και της φυσική* σύνδεσης, ο συγ
χρονισμός των οποίων δημιουργεί πολυήμερε* διακο
πεί στην πρόσβαση του χρήστη στη γραμμή.

Η «ταμπακιέρο» Tns μελέτης προτείνει πολλαπλά σε
νάρια διαχωρισμού του ΟΤΕ. ανάλογα με το  επίπεδο 
που ανοφέρεται. Σύμφωνα με τους μελετητές, υπάρ
χουν δύο επίπεδα διαχωρισμού, το  πρώτο στην οργα
νωτική δομή του ΟΤΕ και το δεύτερο σε επίπεδο δικτύ
ου. Στο πρώτο επίπεδο υπάρχουν τρία σενάρια:

Ο λειτουργικός διαχωρισμός, που αντιστοιχεί στη δη
μιουργία μιας επιχειρησιακής μονάδας μέσα στον ΟΤΕ.

-  Ο δομικός διαχωρισμός, που δημιουργεί μια νέα ε
πιχειρησιακή οντότητα που ελέγχεται από τη δεσπό
ζουσα εταιρεία (ΟΤΕ) χαι

-  Ο δομυ<ό* διαχωρισμός, που δημιουργεί μια νέα ε
πιχειρησιακή οντότητα που δεν ελέγχεται (<50%) από 
τη δίσπόζουσα εταιρεία

Σύμφωνα με του* μελετητές, η τρίτη περίπτωση είναι 
μάλλον απίθανο να συμβεί. καθώς η στρατηγική σημα
σία που αποδίδεται σ’ αυτήν από τη δεσπόζουσα εται
ρεία είναι μεγάλη. «Οι πόροι της είναι εκείνοι που δη
μιουργούν το πλεονέχτημα στην ίδια και το μειονέκτη
μα στους ανταγωνιστές του», λέει η μελέτη.

Σε επίπεδο δικτύου, η μελέτη προτείνει δύο πιθανές 
μεθόδου* διαχωρισμού, η πρώτη που αφορά στην εκ- j 
χωρηση της ιδιοκτησίας του τοπικού βρόχου (από το α
στικό κέντρο μέχρι την απόληξη του χάλκινου καλ.ωδί- ί 
ου στο σπίτι του χρηστη) και η δεύτερη που αφορά ε- 1 
KTÓs του τοπικού βρόχου και την εκχώρηση του μπ- 
τροπολπικού δικτύου. Το ποια μέθοδος θα πρέπει va a- I
ξιοποιηθεί. σύμφωνα με tous μελετητές εξαρτάται από 
τη στρατηγική που θ’ ακολουθηθεί για τη δημιουργία i 
δικτύων veas γενιάς (μέσω οπτικών ινών).

Πάντως επιοημαίνεται ότι οι κινήσει* Tns ΕΕΤ&Τ δεν I 
έχουν us »ευλογίες» ins κυβέρνηση*, η οποία φερπαι 
να έχει δεσμευθε» στους Γερμανούς τη* Deutsche ; 
Telekom, ότι δεν είναι ans προθέσεις της οποιοσδήπο
τε διαχωρισμό* του ΟΤΕ.

vmandrave/isc« *aúil/nerini.gr
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Η ονομαστική αξία των μέτοχων του FTSE-20 και FTSE-40

Y-i ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ MET.

ALPHA BANK 0.72 5.16
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕ2Λ 0.72 1.15

ΒΙΟΧΑΛΚΟ 0.30 3.70
ΔΕΗ 4.60 13.00

« 8 COCA COLA HBC 9.33 8.92
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 3,34 S.36

ΕΛΛΛΚΤΩΡ 1.03 3.88
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5,00 11.00

EUROBANK 2.75 4.50
INTRALOT 0.30 3.32

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1.00 1.95
MARFIN POPULAR BANK 0.85 1.59

MARTIN INVESTMENT GROUP 0.54 2.58
ΜΟΤΟΡ OÍA 0.30 7.00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 0,99 3.58

ΟΝΟΜ.ΑΙΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΟΣ
TITAN

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ TAMIfVTHPIO

0.30
2.39
4.77
4.00
3,70

ΑΒΑΞ 0,58
AIAPIS 0.30

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 0.65
S&8 1.00

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ 2,00
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ 0.30

ΒΩΒΟΣ 1.38

ΤΙΜΗ Μ£Τ.
18/2/09
20.10 Ä
9.98
4.54 I

13.64 *
4.26

1.80
0.62
2.90 
5.60 
2.88 
0.25
4.90

1

* l¡

S S 2 3 3  °"°*ΑΣΙΑ
ΓΕΚ 0.27

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕ2Δ 1.07
ΔΟΛ 0.55

ΕΛΘΛΛ 0.3:0
ΕΥΔΑΠ 0.6-0

EUROBANK PROPERTIES 2.13
EUROMEDICA 1.55

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 1.25
ΙΑΣΩ 0.4.4

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 0.31
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 2.81

ΙΝΓΟ OUEST 0.70
ΙΑΜΟΛ DEVELOPMENT 5.21
SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0.60

ΜΕΤΚΑ 0.32

ΤΙΜΗ MET.
18/2/09

2,98
1.24
1.87
1.02
5.70
6.50
4,58
420
3.82
1.18

0.63
1.20
4.48
0.38
5.84

*

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΜΙΝΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

TUMBO
ΟΛΘ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
PROTON 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

ΣΙΔΕΝΟΡ 
FOUI FQ1UE 

F0RTHNET 
FRIGOOLASS 

ΦΟΥΡΛΗΣ 
ΧΑΛΚΟΡ

ΤΙΜΗ MET. 
18/2/09

1.54
2.25 3.76
0.70 4.96
3.00 · 9.10
1.00 0.19
4.49 0.60
0.30 4.00
1.54 3.60
0.41 2.79
0.30 4.92
1.18 0.79
1.00 2.98
1.00 4.88
0.38 0.77

^Κάτω από την
ΤοοΑ νειτη  Ν τοκα

Η καταρράκωση του ελληνικού χρη
ματιστηρίου (-70,4%) από την 1η Νο
εμβρίου 2007 μέχρι σήμερα, έχει επι
φέρει ένα πραγμαιικό «βατερλώ» otis 
μέτοχέ*, αφού 1 στις 6 οε υψηλη και 
μεσαία κεφαλαιοποίηση έχουν διολι- 
σβήσει κοτω από την ονομαοηκή 
τους αξία. Στη πράξη αυτή η εξέλιξη 
σημαίνει ότι δεν αποτυπώνεται στο 
χρηματιστηριακό ταμηλό η πραγματι
κή αξία ms επιχείρησης, αφού στις 
προβληματικές εισηγμένες λόγω ζη
μιών και υψηλού δανεισμού έχουν αρ
χίσει και ιιροστίθενται και υγιείς επι
χειρήσεις που επηρεάζονται από τη 
διολίσθηση του χρηματιστηρίου Η 
χρηματιστηριακή εμπειρία έχει ανα- 
τραιιει. αφού trio ιιαρελθόν δεν υπήρ
ξαν ηεριιηωοει* επιχειρήσεων με κερ-

ονομαστική τους αξία 1 στις 6 μετοχές των ΡΤ$Ε-20 και
δοφορία να οδηγηθούν οι μετοχές 
tous κάτω από την ονομαστική του* 
αξία. Η πτώση τη* χρηματιστηριακή* 
τιμής κάτω από την ονομαστική αξία 
αποδεικνύει entons τη μεγάλη υποτί
μηση της αγοράς αλλά και την ηληρη 
εγκατάλειψη των μετόχων βασικών 
και μικροεπενδιπών που δεν τοποθε· 
τουνται θεωρώντας ότι υπάρχει περαι
τέρω πεδίο διολίσθηαης των μετοχών. 
Εχουμε δηλαδή εισέλθει οε μία χρη
ματιστηριακή περίοδο πραγματική* 
στρέβλωσης των τιμών, οι οποίες δεν 
υπακούουν οε θεμελιώδη μεγέθη ή 
crus προοπτικές των εταιρειών αφού 
το 2009 θα κριθει για πολλές επιχειρή
σεις όχι μόνο ιιόσο λαβωμένε* θα 
βγουν αιιό τη κρίση αλλά και εάν θα 
ειιιβιώσουν. Ειδικά Οσε* επιχειρήσει* 
έχουν υψηλό δανεισμό και δεν κατορ
θώσουν να αναχρηματοδοτήσουν τον

τραπεζικό του* δανεισμό μπαφέρο- 
vras τα βραχυπρόθεσμα δάνειά οε uq. 
κροπρόθεσμα θ' αντιμετωπίσουν ο©· 
βαρά προβλήματα. Τι σημαίνει όμω$ 
για μία εισηγμένη η ιρέχουσα χρήμα, 
τιστηριακή τιμή να υπολείπεται ins ο- 
νομαοτική* αξία*. Καταρχήν δεν μι!0. 
ρούν να πραγματοποιήσουν αυξήσεις 
κεφαλαίου υπό το άρτιο Σε περίιιτω. 
ση που η εταιρεία είναι ζημιογόνο* 
μπορεί να πραγματοποιήσει κεφαλαι. 
onomon ζημιών προχωρώντας σε μεί· 
ωση του αριθμού των μετοχών και να 
ξεπεράσει η τρέχουσα χρηματιστή- 
ριακη τιμή την ονομαστική αξία. Αντί, 
θπα στις εισηγμένε* που δεν έχουν 
αρνητικά αποθεμαιικά και πρέπει vq 
πάνε οε αύξηση κεφαλαίου τότε cívq, 
υποχρεωμένοι οι μέτοχοι να ayop<j. 
σουν τι* μέτοχέ* οε υψηλότερα επί- 
ιιεδα από την τρέχουσα χρηματιστή.

ριακή τιμή. Με βάση το κλείσιμο tns 
Τετάρτης 18 Φεβρουάριου οι μετοχές 
τη* Coca Cola και τη* Πειραιώς είναι 
τα δύο blue chips που η χρηματιστη
ριακή tous τιμή βρέθηκε κάτω από 
mv ονομαστική αξία όιιω* ακριβώς 
δίνεται και αιιό τον ιιίνακα που δημο
σιεύεται και επεξεργάστηκε η Κύκλο* 
χρηματιστηριακή και ο επικεφαλής 
ιοο τμήματος ανάλυσης Κωνοταντί- 
V0S Βέργος. Στη μεσαία κεφαλαιοποί
ηση Mid Cap 40 συνολικά 8 μετοχές 
(ΐΛίοκονιαι κάτω από τήν ονομοοτική 
ϊο ι* αξία και ειδικότερα πρόκειται για 
lS καταοκευαστυιέ* εταιρείες Ανη- 

K(Jt Μηχανική χαι Τεχνική Ολυμπια
κή ςνώ συμπεριλαμβάνετε και η με
τοχή Tns Ιντρακόμ με τη σημαντική 
—ώοη που καταγράφει του* τελευταί- 
'  12 μήνες. Entons οε αυτή την κα-

mvoplo των μετοχών βρίσκεται η

τράπεζα Proton και η εταιρεία πληρο
φορικής Forthnet.

Εάν προχωρήσουμε και σε ακόμη 
χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις τότε 
το ποσοστό αυξάνεται και οδηγούμα
στε σε μία αναλογία 1 οτις 3 εισηγμέ
νες Πολλέ* εισηγμένε* με χαμηλό πε
ριθώρια κέρδους και υψηλό δανεισμό 
διολισθαίνουν καθημερινά με ελάχι
στο Ογκο συναλλαγών ως αποτέλεσμα 
rns απαξίωση* που χαρακτηρίζει ολό
κληρο το χρηματιστηριακό ταμηλό.

Εξηγώντας το φαινόμενο ms υπο
χώρησης tns τρέχουσας χρηματιστη
ριακή* τιμής από την ονομαστική tns 
αξία, ο κ Κωνσταντίνος Βέργος. 
Υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυση* tns 
KuxXos ΛΧΕΠΕΥ και Πρόεδρος tns 
Ελληνικής Ενωσης Πιστοποιημένων 
Αναλυτών σημειώνει στην «Καθημερι
νή της Κυριακής» τα εξής;

Mid Cap 40 c
«Η σημαντική πτώοη τιμών οδηγεί I 

οε προσέγγιση όχι μόνο της αξίας ι· I 
δίων κεφαλαίων αλλά και της ονομα- 
οτικης αξίας. η οποία ιδιαίτερα οτι* J 
περιπτώσεις έκδοσης προνομιούχων ι
μετοχών θεωρείται βάση όχι μόνο για - 
την απόδοση τόκων αλλά και για την ] 
επιβάρυνση η όχι των αποτελεσμάτων j 
περιόδου οε περίπτωση επαναγορά* i 
των προνομιούχων μετοχών από την ] 
εταιρεία, όπως εξετάζεται σε κάΛοιε* 
περιπτώσεις τραπεζών, γηο aum την ι 
έννοια, και με δεδομένη την επαναφα- ( 
ρα του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέ
ροντος σε εταιρείες με σταθερή κερ- 
ο°«·ορία και μέρωμα, η σχέση τιμή* | 
προ* ονομαστική αξία καθωιαται f  I 
πενδυτικά ενδιαφέρουσα και θα ana- j 
σχολήσει εντονότερα οτο μέλλον χό- I
σο διαχειριστές χαρτοφυλακίων όσο ]
και επενδυτές».
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Τι σημαίνει το ευρω-ομόλογο για την Ελλάδα;
ΟΠΟΙΟ  ΚΡΑΤΟΣ χρησιμοποιήσει το ευρωπαϊκό σωσίβιο θα πρέπει να υιοθετήσει πολιτική δημοσιονομικής εξυγίανσης και μεγάλων μεταρρυθμίσεων

Τι να περιμένουμε από ένα Ευοω-ο„Λχ™„ 
Κατά uta ίννο,α. ûut„ „  o u t n p £ ^ “ °. ° ' 
πειλή nouons πληρωμών On λ ,,
14 (δηλαδή ™
» · *  απα ,α  η η ο β λ η ^ ^ ^ Γ ^ ;

ΔωΜ άν ντύμα δ τν  υ,ιάμχη Α,πΛ α ,αλ

1985 και Μ άρ,,η t9l i  x^ D‘ mn 4 »Γ νδρ .ο  
ηηδ ,ο

» ° ' “  <η„ .Unpu,„<X „ „ Γ α ^ οΤ  

unowvós 0v

™  Ϊ Τ Τ * 00”  VQ ανα*Ρηματο6οτή·
σουν το  χρέος tous, θα αποσυμπιέοει το ά- 
μεσο πρόβλημά tous ολλΛ , *
ικαι f iiXovn r L  »  ’ αλλΰ αναπόφευκτα
ην ™ ^  ' 90 δυναμωση την niton για

z s τ Γ Γ  r  πυο"ν° ™  ■ £ *£ματοβ tous. Το ενδιαφερόμενο κρότοι θα

Γ Γ δ 1 Τ ™ 0η
S iícT m  ^  αΖ Ρ“ Π° 'κ"  cno™ w  rani onUOTEheii σ τη  Οαση evos συνόλου ουγκτκρι·

« σ τ σ  φοσηα Κρατικών. ,ό,ώ,,κυ,ν δράστη·

Το KPOros nou θα npootp íta στην τυρω- 
™ικβ διάσωση, δτν θα íxt> το  ηρόβλημσ τη*

Ιφαρτ,σητ που προκαλτι η προσφυγή σ τα Ait- 
δ «  Νομισματικό Ταμπό Αλλα οι τμρωτιαι· 
κοι ΟΡΟΙ δεν θα είναι αθροτεροι Μάλλοτ· το 
αντίθετο θα συμβεί.

« B y  p a s s »  α το  Μ άαστριχτ

Ti προβλέπει η Συνθήκη tou Μάαστριχτ; Η 
ιδρυτική συνθήκη του ευρώ δεν ιιροβλέπει 
διάσωση κρατών-μελών tns Ευρωζώνης, 
διότι crrOxos Tns ήταν να επιβάλει δημοσιο- 
νομικη πειθαρχία, xupius περιορισμό του 
δημόσιου ελλείμματος κάτω απο το 3% του 
ΑΕΠ. Αν έδινε τη ν ευκαιρία διάσωσης σε Ο
ποιο κράτος χρεοκοπήσει, τα κράτη θα υπο
λόγιζαν σε αυτήν και πολύ λίγα θα περιόρι
ζαν οικειοθελώς το  έλλειμμα tous. Ετσι, το 
ευρώ θο μπορούσε ανά πάσα στιγμή να κα- 
ταρρεύσει. Για να μη σνμβει αυτό, η Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤι δεν επιτρέ
πεται να  στηρίζει κράτη tns Ευρωζώνης. α
γοράζοντας τα  ομολογια
κά δάνεια που εκδίδουν. τ τ —

Δεν xns απαγορεύει, ό
μως. να αγοράζει ομολο- 
γα οπο τη δευτερογενή α
γορά -  από αυτά που έ
χουν αγοράσει και δια
πραγματεύονται οι τρά
πεζες.

Εδώ. βρίσκεται ένα πα
ράθυρο που αν κρίνουμε 
από τη  σ τάση tns Γερμα
νίας Tis τελευταίες ημέ
ρες φαίνεται ότι ανοίγει, 
μετά από πυρετώδεις. δύ
σκολες διαπραγματεύ
σεις <nis Βρυξέλλες και στη Φρανκφούρτη, 
με tous «σκληρούς» tns Ευρωζώνης.

Είναι ένας μηχανισμός που θα μπορούσε 
να λειτουργήσει άμεσα: Η ΕΚΤ θα «κόβει» 
καινούργιες ποσότητες ευρώ και με αυτές θα 
αγοράζει ομόλογα του υιιο πτώχευση κρά
τους πριν πτώχευση, πριν χρειαστεί η διά
σωσή του τυπικά, το  υποψήφιο κρότος δεν 
αφήνεται να φτάσει έως αυτήν Το κράτος

δασικό μίλημα της Γερμανίδας καγκελαρίου κ. Α. Μέρκελ είναι να nttoa τους Γερμανούς· πολίτες ότι ούτε ένα ευρώ από την όποια βοήθεια 
προσφέρει π χάτρα δεν η/νΟκεπαι να πάει χαμένοι Σε αυτό αποδίδεται και η αρχική απροθυμία που επ ίδοξε η  Γερμανία.

σώζεται, αλλά τυπικά η διάσωση δεν έχει 
γίνει -  η Συνθήκη του Μοοστριχτ παραμένει 
σε ισχύ.

Πως λειτουργεί το ευρω-ομόλογο
Ο δεύτερος τρόπος το ν  οποίο η Ευρώπη 

θα μπορούσε να διασώσει ένα υπό πτώχευ
ση κράτος της Ευρωζώνης (πάντα, πριν κη
ρύξει πτώχευση) είναι η έκδοση ευρωομο
λόγου. περιφερειακού η της Ευρωπαϊκής 
Εππροηής.

Το περιφερειακό δεν εχει νόημα. Αν εκ· 
δώσει κοινό ομόλογο μια 
ομάδα χρατών που κιν
δυνεύουν. θα βρεθούν 
μπροστά στις ίδιες δυ- 
oxoXics που θα είχαν αν
καθένα έβγαζε το  διχό 
του ομολόγο. Ενα ευ- 
ρω-ομόλογο κοινό, ενός 
κράτους υπό χρεοκοπία 
και ενός ισχυρού κρά
τους. δημιουργεί εμφα
νείς κινδύνους εξάρτη
σης του πρώτου.

Ομως, ένα ευρω-ομό- 
λογο μ* τη σφραγίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το ευρωπαϊκό σχέδιο βοή
θειας σε οσα απο τα 16 
κράτη της Ευρωζώνης 
κινδυνεύουν να μην κατα
φέρουν να αναχρηματοδο
τήσουν το χρέος τους, 
θα αηοσυμπιέσει 
το άμεσο πρόβλημά τους.

ται σε αυτήν την περίπτωση. Κερδίζουν τα 
πιο αδύνατα κράτη (που θα δανείζονταν α
κριβότερα ή δεν θα ί βρισχαν δάνεια), ειιιβα- 
ρύνονται τα κράτη με υγιή δημοσιονομικά, 
που θα καταβάλλουν μια διαφορά που δεν ο
φείλουν. μεταξύ του επιτοκίου του δικού 
tous ομολόγου και ιου μεγαλύτερου επιτοκί
ου του κοινού ευρώ ομολόγου. Η Γερμανία 
έχει εκτιμήσει οτι η επιβάρυνσή της θα είναι 
περίπου 7 δισ. ευρώ. Γιατί να τα πληρώσει;

Οπως φαίνεται, η Γερμανίδα καγκελάριος 
κατ’ αρχήν θελει να μπορεί να πει πειστικά 
στον Γερμανό ψηφοφόρο 
ότι δεν θα πάει χαμένο το 
ευρώ που θα κληρώσει, 
θα έχει σταθερό αποτελέ
σματα. Ισως -λέγεται- η
καθυστέρηση της Γερμα
νίας να διατυπωθεί τη 
διάθεσή της νο  βοηθήσει 
τα υιιό πτώχευση κράτη, 
έχει ως κίνητρο να τα 
πιέσει να αναλογιοτούν 
πόσο μεγάλη προσπάθεια 
πρέπει να κάνουν γιο να 
σωθούν, χωρίς να ελπί
ζουν οε οπό μηχανής 
θεό. Είναι αυτονόητο Οτι,

θα κερδιζε την εμπιστοσύνη των επενδυ- όποιο ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης, θα ουνο- 
τών. που θα εκφραζόταν τόσο στο επιτόκιο δευεται από αυσιηροος όρους στα κράτη 
όσο και στην ποσότητα των ιιροσφερόμε- 
νων κεφαλαίων. Από τη στιγμή ιιου θα λη- 
φθει η πολίτικη απόφαση για την έκδοση 
του. ο μηχανισμός είναι σχεδόν έτοιμος, η 
εχδοση του μπορεί να γίνει οε λιγότερες α
πό τριάντα ημέρες.

κεφαλαίων και κατάρρευση μιας ευρύτερης 
περιοχής (παράδειγμα. Βαλχανια...). που εί
ναι πολύ σημαντική αγορά για tis γερμανι
κές επιχειρήσεις.

Αυτό που θα πληρώσει ο Γερμανός πολί
της. θα το πάρει πίσω στο πολλαπλάσιο αρ
γότερα. μέσω των εξαγωγών εμπορευμάτων 
και γερμαντκών κεφαλαίων.

Τι μπορεί να σημαίνει για την Ελλάδα
Η οικονομική λογική ενός σχέδιου διάσω

σης. Π-Χ. του ευρώ-ομολόγου, αναμένεται 
ότι θα στηρίζεται σε δύο 
βάθρα: Τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ (περί δημο
σιονομικής πειθαρχίας) 
Χ01 Τή Στρατηγική της 
Λισσαβώνας (περί αντα
γωνιστικότητας).

Με δύο λόγια, προϋπό
θεση για τη συμμέτοχη 
ενός κράτους (όπως ενδε
χομένως η Ελλάδα...) 
στα οφέλη ενός ευρω-ο- 
μολόγου. θα είναι η συ
νολική αναδιάρθρωση 
των κρατικών δαπανών 
έτσι ώστε να συμβάλουν 

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
εθνικής οικονομίας. Από tis συζητήσεις που 
γίνονται στις Βρυξέλλες, προκύπτει ότι αυ
τό θα εκφραστεί με την επιβολή συγκεκρι
μένων στόχων, όχι μονο για τη μείωση του 
ελλείμματος και τη μηδενική αύξηση του

Ευρω-ομόλογο με τη 
σφραγίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θα κέρδιζε την 
εμπιστοσύνη των επενδυ
τών, που θα εκφραζόταν 
τόσο στο επιτόκιο όσο και 
στην ποσότητα των προ- 
σφερόμενων κεφαλαίων.

που θα το χρειαστούν.
Κατά τα λοιπά, ο Γερμανός πολίτης εχει 

σοβαρά ανιιοταθμιοτικο οφέλη από τη διά
σωση ενός κράτους. Πρώτον, η χρεοκοπία ε
νός κράτους της Ευρωζώνης θα πλήξει το δημόσιου χρέους σε απόλυτους αριθμούς.

Κάποιος κερδίζει και κάποιος επιβάρυνε
κοινό νόμισμα, το ευρύ. Δεύτερον, μια χρεο
κοπία εύκολα θα οδηνουοε οε μαζική φυγή

αλλά και για τη  βελτίωση ins «ολικής αντα
γωνιστικότητας» ins χώρας.

Τον Κό στα  Κα λλίτση Για την Ελλάδα, ως παράδειγμα, αεπό συ
νεπάγεται ταχύτατες μεταρρυθμίσει» και 
περικοπές κρατικών δαπανών, μείωση του 
αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων, μεγά
λες περικοπές στις δαπάνες, ανασυγκρότη
ση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού με 
άμεση ευρωπαϊκή εποπτεία. δραστική μείω
ση της γραφειοκρατίας, άμεση απελευθέ
ρωση κλειστών επαγγελμάτων και αγορών, 
ανώτατα όρια στις μισθό λογικές αυξήσει». 
Μέτρα όπως αυτά και άλλα θα διατυπωθούν 
με νούμερα, θα ποσοτιχοποιηθούν.

Ενα μεγάλο βήμα για την Ευρώπη U
Κι αυτό, είναι καλό ή κακό; Η έκδοση ο

μολόγου με τη  σφραγίδα της Ευρωπαϊκή» 
Επιτροπής θα συνιστούσε ένα μεγάλο βήμα 
συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτι
κών των κρατών της Ευρωζώνη». Μέσα από 
ένα πλέγμα δειχτών και συστηματική, συ
ντονισμένη προσπάθεια επίτευξή» του» με 
(πανευρωπαϊκό) ισχυρό κίνητρο την πει
θαρχία που επιβάλλουν οι αγορές (κι όχι α
πλή παρακολούθηση από τ ι»  κυβερνήσεις, 
σαν αυτή που γίνεται σήμερα με tous δβί-

Η ελληνική κοινωνία, σε ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο, είναι σαφές 
ότι θα υποστεί ένα ισχυρό σοκ.

χτες τη » Λισσαβώνας...). η δημ οσιονομ α ·^  
πολιτική των 16 κρατών δεν θα γινόταν ενι
αία μεν. αλλά θα σημειωνόταν ένα μεγάλο 
ευρωπαϊκό βήμα προς τη ν ενοποίηση.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα καθίστατο ισχυ
ρότερη. ικανή να αντεπεξέλθει ο τι» σκλη
ρές ημέρες της κρίση» και να αποκρούσει 
τις απειλές του εθνικού απομονωτισμού, 
που διαχρίνονται σ τον ορίζοντα tns.

Η ελληνική κοινωνία, σε ένα τέτοιο ενδε
χόμενό. είναι σαφές πως θα υποστεί ένα ι
σχυρό σοκ. θα συγκλονιστεί από την τα 
χύρρυθμη προσαρμογή με την οποία θα υ
ποχρεωθεί να αναπληρώσει τη  χρονιά αδια
φορία σταδιακής προσαρμογής της στις α
νάγκες του ευρώ -  του ισχυρού νομίσματα» 
που θέλησε να αποκτήσει

Ο λογαριασμός γι' αυτή την αδιαφορία, 
που εσχάτως είχε εχτραπεί σε δημοσιονομι
κή κραιπάλη, κάποια στιγμή έρχεται σ τον 
υπόχρεο. Οσοι, λοιπόν, προσδοκούν «εύ 
κολη» σωτήρια απο το ευρω-ομάλογο. υ
πολογίζουν λάθος απίθανο να δικαιωθούν. 
Αυτό που θα συμβεί, είναι μια δύσκολη, ε- 
πωδυνη προσαρμογή -  εφόσον θέλουμε να  
παραμεινουμε στο  ευρώ. Ισως γι' αυτά, 
κυβερνήσεις χρατών που το  έχουν ανάγκη 
(όπως η Ελλάδα.. .) αποφεύγουν να το προ
τείνουν.

Μεταξύ των προϋποθέσεων για την επι
τυχία μιας τέτοιας προσπάθειας είναι ένα ε 
θνικό οχέδιο ανασυγκρότησης, σταθερότη
τας και ανάπτυξης, ώ οτε να δομηθούν κοι
νωνικές συναινέσεις και να  περιοριστούν ο» 
κραδασμοί στο ελάχιστο δυνατό. Με σ τό 
χε υμένες πολιτικές προστασίας τω ν αδύνα
μων κοινωνικών ομάδων, δημοκρατική συ
ζήτηση και ευρύτερη συμμετοχή σ την υλο
ποίησή του. πολιτικά ισχυρό και σταθερό 
κέντρο διακυβέρνησης (όχι όπως σήμε
ρα ) ώστε η προσπάθεια, αυτή τη  φορά, 
να πάει μέχρι τέλους.

kkallitsts(<i kaifumenni.gr

Οι σκληροί όροι
των ευρωπαϊκών δανείων
Η Ελλοδο έχει ιιροοΦύνη 6οο * o « s  οτην 
Εμρωπτι για δοντιο. to  1985 και to_1991, 
στην το ττ Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινό 

in™  (ΕΟΚΙ Η χωρά μαί ΓΓ" δ1̂ ' ™  ^  
Pita to  ισοζύγιο πληρωμών tns. αχολομ 
(Annas to v  δρόμα " ° "  “
Γαλλία ίου  Φρονοουα Μ ικ ρ ό ν η «  
ϋουργό Οικονομικών τον Ζ. Ντελορ.

ΜΤα ¿ « t a  δτν δοθήκαν εν λεακω. Tútav 
σκληρούς όρους. Πρώτη 
(popa ζητήσαμε δάνειο 
στις 9  Δεκεμβρίου 1986. 
στο πλαίσιο του σταθε
ροποιητικού προγράμ
ματος 1986-87. Η κυβέρ
νηση Λ. Παπανδρεου. με 
τον κ- Κ. Σημίτη «επι
στρατευμένο» στη θέση 
του υπουργού Οικονο

μίας ζήτησε δάνειο 1.75 
Γδισ ECU. Εγκρίθηκε να 
μας δοθεί οε δύο δόσεις 
- η πρώτη άμεσα και η 
δεύτερη τον Ιανουάριο 
1987. εφοσον εκπληρώ
ναμε τους όρους του. .

Αντιγράφουμε ano toas Ορου* που uas 
θεοε το Συμβούλιο xns ΕΟΚ:

■Μείωση ίου πήοιου 
των τιμών σε 15% στο tTAos το 
κάτω του 10% οτά μεοά του 1 » »  
ρομαντικό τηιβράδυνση tns °
Káotáus tPYáOios (O.O.I με Kotápynontns
áináuatns τιμαριθμική* avonpctaWtaVás
μιοθών). ΜεΙωοη των κηθαρων δ^παχω  
αναγκών ,ου Δημοοιου κατύ *  π 
cs μοναάε* του ΑΕΓΙ τα 1986 καιτο 1987. 
Σημαντικά μείωση tns π » ™ « * “  
ans σε 17% το  1986 και 11% «> Ι * * 7· ° π0 
25% ίου ¿ .αν το 1985. Μείωση του ελ· 
Σείμματοτ του ιοοίυγίου τρεχουοων συ
ναλλαγών. Σταθεροποίηση, σε απόλυτη ο-

Τότε, 6 t* εισηραξαμε 
ίο σύνολο του δανείου 
που μας είχε εγκριθει, 
γιατί π κυβέρνηση του 
κ. Κ. Μπτσοτάκη δεν 
μπόρεσε νο εφαρμό- 
βει το σύνολο των 
βυμιρωνημένων όρων.

ξία, του εξωτερικού δημοσίου χρέους».
Οι όροι εκιιληρωθηκαν, έτσι ιιήραμε και 

τη δεύτερη δόοη του δανείου
Δεύτερη φορά προσφύγαμε στην ΕΟΚ 

για δάνειο, στις 4 Μαρτίου 1991. Η κυβέρ
νηση του κ. Κ. Μητσοτάκη, με υπουργό Οι
κονομίας ιόν κ. Τ. Χριστοδούλου, ζήτησε 
δάνειο 22· διο. ECU. Το Συμβούλιο της ΕΟΚ 
αιιοφάσιοε να μας το χορηγήσει υε τρεις 
δόσεις - η πρώτη άμεσα, η δεύτερη τον 

Φεβρουάριο 1992 και η 
— — —  τρίτη τον Φεβρουάριο

1993, εφόσον θα εκπλη
ρώναμε τους Ορους που 
μας τέθηκαν. Λογω της 
γενικής διάλυσης και ms 
μεγάλης κυβερνητικός α
βεβαιότητας. αυιή τη 
φορά οι όροι ητον αυ
στηρότεροι Μεταξύ αυ
τών. αντιγράφουμε:

«Οι καθαρές δανειακές 
ανάγκες της κεντρικός 
διοίκησης, ως ποσσστο 
του ΑΕΠ δεν θα υπερ- 
βουν το 10.4% το 1991. 
το  5% το 1992 και το 

1,5% το 1993. Οι καθαρές δανειακές ανά
γκες των Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών (ΔΕΚΟ) ως ποσοστο του ΑΕΠ 
δεν 6ο υπερβούν το 2.2% το 1661 και το 
1.5% τα έτη 1991 και 1992 αντίστοιχα.

«Η απασχόληση σε κεντρική διοίκηση. 
ΟΤΑ και ΔΕΚΟ (συνολικά 525.000 υπάλλη
λοι) θα μειωθεί 10% έως το τέλος του 1993.

«Η Ελλάδα υποχρεούται νο  προσφύγει 
σε ξένους ειδικούς για va τη » βελτιώσουν 
τον φοροεισπρακτυιό μηχανισμό της. Αν 
δεν συλληφθει η φοροδιαφυγή, να επιβλη
θούν νέοι φόροι. Ούτως ή άλλως, να αυξη
θεί η φορολογία των αγροτών.

«Μειώνονται οι κραιυιές επιχορηγήσεις 
και επιδοτήσεις σε 836 δια. δρχ. το 199).

ιπν πόρτα της ΕΟΚ για τη λήψη ύμΗίου

780 διο. και 745 δισ. τα c«oucvQ 6υ0 χρό
νια. Οι αυξήσεις μισθών o'1»  Δημόσιό πε
ριορίζονται σε 4% τον ίανυυόμ,ο KQ| 4% 
τον Ιούλιο 1991. Η τρ α π ε ίς  χΡημαιο6ό. 
ιηοη του κρατικού πρθϋπαίογ10μού ^  
ποσοστό της αύξησης χων •'»ΐαθίσεων. 
περιορίζεται σταδιακά από το ̂  kq| μη; 
δένίζπαι τον Ιούλιο 1993 

»Από τις 30 Ιουνίου I # 3 *QiQpymai η
υιιοχρεωτυαΐ χρηματοδό^ή χ0υ
xns βιοτεχνίας. Το σύνολό των ηΐοτώο£ων 
οε δημόσιο και ιδ ιω τικ ό^^ο  δεν θα υ· 
περβεί τα 1.670 δισ. ίο  I*91;ία  ι 290 δισ. 
το 1992 και τα 1.100 δια ' 0 ¡393.

«Εως τον Ιούνιο 1991.° c ^ τ κ ή  κυβέρ
νηση υποχρεούται να <°ία&ύθί( χρονο. 
διύγραμμα γ10;

(α) Την απελευθερωθώ ,wy αΥορών αγα
θών, εργασίας χαι υπηρί°'

(β) Την αναμόρφωση ^  %οτήμαχο5
Φορολογία* και κοινωνι·»* UO|0QXions

..lía να ακολουθήοο το παρόδετγμά ιου το 
1991 οΚ. Μηιοοτάκης.

(γ) Τη μείωση του μεριδίου του δημόσιου 
τομέα και

|8) Την απελευθέρωση της κίνησης κε
φαλαίων Εντός δύο μηνών καταργουνται 
οι περιορισμοί στην εξαγωγή τουριστικού 
συναλλάγματος*.

Τότε, δεν εκ>αράξαμε το σύνολο του δά
νειου που μας είχε εγκριθει. γιατί η κυβέρ
νηση του κ. Κ. Μητσοτάκη δεν μπόρεσε να 
εφαρμόσει το σύνολο των συμφωνημένων 
όρων Με βάση το σ ημείο 13 tns συμφω
νίας για το δάνειο, επιβλήθηκε η πολιτυαί 
τη$ «σκληρός δραχμής». Η τότε αντιπολί
τευση. το ΠΑΣΟΚ, κατήγγειλε δριμύτατα 
χην πολιτική της -σκληρής δραχμής*. 
Οεαν όμως έγινε κυβέρνηση, το 1993, την 
πολιτυιή tns «σκ/npns δραχμής» εφάρμο- 
oC με συνέπεια. Και χπειδή την εφάρμοζε, 
δεχόταν δριμυτατη κριτική από τον κ. Μ. 
Εβερτ. αρχηγό της Ν-Δ...

Στήριξη της Ευρωζώνης και 
όχι των «αδύναμων κρίκων»

Της Κα τερίνας  Σηκόν

Η Γερμάνιο ξυπνά στην αναγκαιότητα της ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύης και όχι μάνα χαριν των «αδύναμων κμ ^  
κων» Υστερα από μήνες απροθυμίας, προτείνει την α 
νάληψη κοινής ευρωιιαυοίς δράσης για τη στήριξη τω ν  
ευάλωτων χωρών, αν αυτά καταστεί απαραίτητο. Οπως 
το έθεσε η εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung, «άργιι- 
σαν. αλλά το  κατάλαβαν: οι χώρες της Ευρωζώνης εκ
φράζουν τώρα την επιθυμία tous για οικονομυαί βοή
θεια οε περίπτωση ανάγκης προς τις χώρες που πλήτ
τονται σοβαρά αιιό την κρίοη, διότι έτσι στηρίζουν τη ν 
Ευρωζώνη».

Εναλλακτικό μόρα
Ils καταλύιης έδρασαν οι πληροφορίες του περιοδι

κού Der Spiegel άτι η Γερμανία ειιεξεργάζεται τέσσερα 
εναλλακτικά μέτρα οικονομικής ενίσχυσης τω ν αδύνα
μων χωρων. οι οποίες προκάλεσαν μία διάψευση και μία 
είδηση Από τη μία πλευρά, το υπουργείο Οικονομικών 
της χώρας το αρνήθηκε διότι «δεν έχει αμφιβολίες για 
τη συνοχή tns Ευρωζώνης». Από την άλλη, αναφερόμε- 
νο οτη διεύρυνση του spread στην αγορά ομολόγων, 
σημείωσε ότι «πρέπει να συζητήσουμε με το  κράτη μέ- , 
λη που επηρεάζονται τα μέτρα που θα αντκπρέψουν^ν 
αυτή την κατάσταση, στο πλαίσιο μιας κοινής προσέγ
γισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωηαυαί 
Κεντρική Τράπεζα και το Eurogroup·.

Οπως ιιρόσθεοε. ωστόσο, η βοήθεια πρέπει να συνο- 
δευθεΐ αιιό «αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία» κοι 
«διαρθρωιικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση tns α- 
ντ αγωνιστ ικότ ήτας».

Η ανακοίνωση είναι συμβατή με τις προειδοποιήσεις 
του υπουργού Οικονομικών της χώρας Πέερ Στάιν- 
μιιρουκ. άτι κάθε βοήθεια 0α περιλαμβάνει «δύσχολα και 
μη δημοφιλή μέτρα». Οι Γερμανοί τείνουν σε «συντηρη- 
ιυτές» επιλογές, δηλαδή είτε μία σύμπραξη με το Διεθνές 
Νομισματικά Ταμείο για τη δανειακή υποστήριξη των 
προβληματικών χωρών είτε μία ευρωπαϊκή παροχή βοή
θειας «με όρους ΔΝΤ». Περισσότερο τολμηρές είναι προ
τροπές όπως του επενδυτή Τζορτζ Σόρος για τη δημι
ουργία μιας κοινής αγορά» ομολόγων, η οποία θα λίει- 
τουργουοε ουμιιληρωματικά στους κρατικούς τίτλου«.
Να αγοράσει ιρλανδικά, ελληνικά, ισπανικά και ιταλικά 
ομόλογα προτείνει στην ΕΚΤ ο οικονομολόγος Πολ ν τε  
Ι^ρΟουε οε άρθρο του στο voxeu.org, με το επυτείρημα 
άτι αυτό θα περιόριζε τα spreads των ομολόγων.
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Νέες σχέσεις κοινωνίας, κράτους, τραπεζών 
για ανάπτυξη, συνοχή και ευημερία

Ααφαλάκ ίο σχέδιο ρευστόπττας αφορά αποκλειστικά την n ia  w on  me ελληνικής 
iNMnoj/kH tía πρέπει όμοκ va γήτι κοισισπτό όπ οι τράπεζες διαβπουν εναλλοκτι- 
κοόc πόρουC, ό ιιοκ  η ιιρόσβσσή τους στην [υικοηαική Κ α ιρ ική  Τράπεζα και οι συ
νεργασίας τους με πολλούς διεθνείς οργανισμούς και τις κεφαλαιαγορές.

Του Ν ικολάου Ν ανο π ο υαο υ '

Το 2009 θα είναι παγκόσμιέ αλλά και 
για τη χώρα μα* κρίσιμο αν και η ελλη
νικά οικονομία διατηρεί αξιοσημείωτα 
αμυντικά χαρακτηριστικά έναντι τη* 
διεβνού* κρίση*: Είναι σχετικά κλειστή 
οικονομία, βασισμένη περισσότερο σε 
υπηρεσίες και λιγότερο στη βιομηχανία 
και τι* εξαγωγέ*. συμμετέχει στην Ευ
ρωζώνη. και παρά τη σημαντική υποχώ
ρηση. ο ρυθμό* ανάπτυξη* θα συνεχίζει 
να είναι υψηλότερο* έναντι των εταί
ρων ins.

Πέραν των σοβαρών επιπτώσεων ms 
I  pions οτην πραγματική ουιονομια. τα υ 

ψηλό δίδυμα ελλείμματα -δημοσιονομικό 
και εξωτερικά- αναιρούν από τη χωρά τη 
δυνατότητα ενίσχυση* ms οικονομική* 
δραστηριότητα* μέοω επεκτατική* δη
μοσιονομική* πολιτυό« Πρέπει όμως να 
βρούμε την πράγματι δύσκολη ισορρο
πία ανάμεσα οε εξίσου κρίσιμε* προτε
ραιότητες: από τη μια η ανάγκη στοχευ- 
μένων δράσεων για την υποστήριξη ευ
παθών κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυ
ση τη* απασχόληση* αλλά και την αντι
μετώπιση των αναγκών που δημιουργεί 
η αύξηση ins ανεργία*, έτσι ώστε να 
διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή. 
Από την άλλη, δεν αμφισβητείται η ανά
γκη δημοσιονομική* σταθερότητα*, διό
τι κάθε σοβαρή παρεκτροπή θα «τιμωρη
θεί» από ns αγορέ* με σοβαρή αύξηση 
του κόστου* δανεισμού, οχι μόνο για το 
Δημόσιο αλλά και για όλους tous φορεί*

s οικονομία*.
Να μην ξεχνάμε δε ότι πέραν αυτών, η 

ελληνική οικονομία έχοντας σημαντικέ* 
μακροχρόνιε* διαρθρωτικέ* αηοορρο- 
niKs δεν θα πρεπει να θέσει στο περιθώ
ριο Tis διαρθρωτικέ* μεταρρυθμίσει* που 
είναι απαραίτητε* για να αποκατασταθει. 
σε μακροχρόνια βάση, η ανταγωνιστικό
τητα και η προοπτική ανάπτυξη*.

Οσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, εί
ναι ισχυρό και επαρκώ* θωρακισμένο, ώ
στε να μπορεί να υποστηρίξει -και υπο
στηρίζει- την προσπάθεια διατηρηση* 
ms οικονομική* δραστηριότητα* σε α
σφαλή επίπεδα, ενώ θα διαφανούν στα
διακά και οι ωφελείε* από την εφαρμογή 
του πακέτου ενίσχυση* ms ρευστότητα* 
ins οικονομία*.

Εντούτοις. όπω* και η ελληνική οικο
νομία, έτσι και το τραπεζικό pas σύστημα 
υφισταται τι* συνέπειε* τη* διεθνού* κρί
ση*. Είναι απαραίτητο oyais να γίνει δια
φοροποίηση μεταξύ, αφ' cvôs χρηματοπι
στωτικών συστημάτων χωρών. κυρίως 
των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου 
που πρωτογενώί δημιούργησαν την κρί
ση. πυροδοτ ώνια* παγκόσμιο ντόμινο ε
ξελίξεων. και ois εχ τούτου χρειάζονται 
ριζοσποστικα μέτρα καταπολέμηση* ms. 
και αφετέρου χρηματοπιστωτικών συ
στημάτων χωρών, όπω* για παράδειγμα η 
Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα που βρέ
θηκαν αναπόφευκτα στη δίνη τη* κρίση* 
και δευτερογενώϊ επηρεάζονται από αυ
τήν. Εδώ. οι παρεμβοσε« που απαιτού
νται είναι πολύ ηπιότερε* και συμβατέ* 
μα οξύ tous σε επίπεδο Ευρωπαϊκή* Ενω- 
ans (πχ. τα προγράμματα ρευστότητα* 
για την οικονομία). Ετσι, οι ελληνικέ* 
τράπεζεί δεν φέρουν ευθύνη ούτε για 
την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξη* 
που συνδέπαι με την παγκόσμιο ύφεση, 
αλλά ούτε και για τη στενότητα στην α
γορά χρήματο* που σύνδεα a ι με τη δυ
σλειτουργία των κεφαλαιαγορών και την 
αποφυγή ανάληψη* ρίσκου σε παγκόσμια 
κλίμακα. Και. η από κάποιου* κυκλουΐ. ε
νοχοποίησή tous αποπροσανατολίζει την 
κοινή γνώμη και δεν βοηθάει στην επίλυ
ση των προβλημάτων. Είναι npos το συμ
φέρον τη* ελληνυτή* οικονομία* και κοι
νωνία*. οι τράπεζε* να αντιμετωπίσουν 
με επιτυχία τι* πρόκληση* τη* συγκυ- 

ÄiJis. και να συνεχίσουν να παίζουν το 
^Βιμιουργιχό διαμεσολαβητικό tous ρόλο, 

ώστε να αμβλύνουν τι* επιπτώσει* τη* 
Kpions για τι* επυτειρησει* και του* πολί
τες τη* χώρα* pas. Ηδη. προγράμματα ό- 
πω* το ΤΕΜΠΜΕ που προσφέρει χρημα
τοδότηση με ευνοϊκού* όρου* λειτουργεί 
αποτελεσματικό, npooipcpovtas ρευστό
τητα σε χιλιάδε* μικρομεσαιεί επιχειρή
σει* Σε 5 - 6 εβδομαδε*. και παρά τι* 
μομφε* κατά των τραπεζών, έχουν διοχε
τευτεί στην αγορα περί το 1 δισ. ευρώ 
προ* σχεδόν 10.000 επιχειρήσει*, ξεπερ- 
νώνταί ήδη tous apxixous σχεδιασμού* 
του προγράμματο*.

Σημαντική επίση* πρόκληση για το

τραπεζικό σύστημα είναι και η υποστή
ριξη τη*, μακροπρόθεσμα θετυάι*. στρα
τηγική* επιλογή* για την επέκταση στην 
ευρύτερη περιφέρεια των χωρών των 
Βαλκανίων και τη* ΝΑ Ευρώπη*. Οι ελ
ληνικέ* τράπεζεί σε μια προσπάθεια ε
θνική* εμβελεια*. με όραμα και συνέ
πεια. εργάστηκαν, επένδυσαν και συμπο- 
ρεύτηκαν με τ «  περίπου 8.000 ελληνικέ* 
επιχειρήσει*, που επίση* αναζήτησαν με 
επιτυχία στι* χώρε* αυτέ* ευκαιρίες και 
δυνατότητεί επέκταση*. Επιπλέον, συνέ
βαλαν στη διεύρυνση και εμβάθυνση 
των οικονομικών και εμπορικών μα* σχέ
σεων. σε μια εποχή που ο ανταγωνισμό* 
έχει οξυνθεί διεθνώς και οι αναδυόμενε* 
αυτε* αγορε* αποτελούν πόλο έλξη* για 
πολλές μεγάλε* ευρωπαϊκές οικονομίες.

Οι τράπεζες στηρίζουν 
τις επιχειρήσεις και τα νοι
κοκυριά. Το όφελος από τη 
ραγδαία μείωση των επιτο
κίων εκτιμάται ότι θα ζεπε- 
ράσει τα 5 δισ. ευρώ σε ε 
τήσια βάση που αντιστοιχεί 
περίπου στο 2 %  του ΑΕΠ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι. σήμερα, το 27%  
των εξαγωγών μα* κοτευθύνεται <ms χώ
ρε* τη* Κεντρική* και ΝΑ Ευρώπη*, ενω 
αντίστοιχα σημαντική και αυξανόμενη 
είναι η τουριστική κίνηση που προέρχε
ται οπό tis χώρε* αυτε*.

Αυτή η οικονομική αλληλεξάρτησ η κα
θιστά ζημιογόνο, στο επίπεδο ms εμπι
στοσύνης npos το τραπεζικό μα* σύστη
μα. τη συζήτηση γύρω από το πρόγραμ
μα ρευστότητα* ms οικονομία* και τη 
σχέση του με tis δραστηριότητες των 
τραπεζών στι* χώρε* της ΝΑ Ευρώπη*. 
Ασφαλώς, το πρόγραμμα αφόρα αποκλει
στικά και μόνο την ενίσχυση ms ελληνι
κή* οικονομία*, θα πρέπει ομω* να γίνει 
κατανοητό ότι οι τράπεζε* διαθέτουν ε
ναλλακτικού* πόρου*, ο πως η πρόσβασή 
tous στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και οι συνεργασιε* tous με πολλού* διε- 
θνεί* οργανισμού* και τι* κεφαλαιαγο
ρές Και tous πορου* αυτού* θα τους α- 
ξιοποιήσουν με αίσθημα ευθύνη* και σω
φροσύνη προκειμένου να στηρίξουν, ω* 
οφείλουν, τι* οικονομά* αυτές χαι να 
μην εγχαταλείψουν. στη δύσκολη αυτή 
συγκυρία, τα εκατομμύρια των πελατών 
tous και tous 40.000 εργαζομένου* tous 
σ τ «  χώρε* αυτέ*. Αυτό θα αποτελούσε α
συγχώρητο στρατηγικό σφαλ.μα και θα 
ζημίωνε μακροπρόθεσμα τη χωρά μα*.

Εξάλλου, ακριβώς επειδή οι ελληνικέ* 
τράπεζες είχαν στραμμένο το ενδιαφέ
ρον του* στην περιφερειακή tous ανά
πτυξη, δεν παρασύρθηκαν οε επικίνδυ
νες κερδοσκοπικέ* ενεργειεί με επενδύ
σει* σε «τοξικά» ή άλλα προϊόντα τύπου 
MadofT. αλλά ακολούθησαν στρατηγικέ* 
σωστά δομημένες, συνδυάζοντα* την α
νάπτυξη πάνω σε υγιείς βάσει*, με σχε
τικά χαμηλή μόχλευση και έλεγχο των 
κινδύνων

Σε κάθε περίπτωση είναι προφονέ* ό
τι. επειδή καμιά επενδυτική πρωτοβου
λία δεν στερείται κινδύνων, και ο* ελλη
νικέ* τράπεζε* θα υιιοστούν tu  συνέπει- 
ε* τη* κρίσης, τόσο σε ό.τι οφορά την α
νάπτυξή tous σ τ «  περιφερειακέ* όσο και 
στην εγχώρια αγορά. Αλλά ποια επιχεί
ρηση, μικρή ή μεγάλη, δεν θα επηρεα
στεί απο αυτή την κρίση: Αυτό αναπό
φευκτα θα αποτυπωθεί και στα αποτελέ- 
σματά του*, που navrtas θα συναίοουν 
να αηοδεικνυουν τι* ισχυρές προοπτικέ* 
και την ικανότητά tous να ανταποκρίνο- 
νται στι* προκλησε« τη* εποχή* npos ό- 
φελο* των πελατών και των μετόχων 
tous. Πιστεύω όμως πω* μεταξύ των σο
βαρότερων συνεπειών τη* κρίση* είναι η 
κρίση εμπιστοσύνη* που αποτρέπει από 
την ανάληψη κινδύνων και επιχειρηματι
κών δράσεων. Οσο αυτή δεν αποκαθί- 
σταται δεν νοείται έξοδος από την κρίση.

Αυτή την ανάγκη εξυπηρετεί και το 
πακέτο ενίσχυση* ms ρευστότητα* ms 
οικονομία* που συνάδει με αντίστοιχα 
προγράμματα crus περισσότερε* ευρω
παϊκέ* χώρε*. Σε αντίθεση με αυτά που 
ορισμένοι σχοπιμω* διαδίδουν, το πρό
γραμμα δεν προβλέπει παροχή μετρη
τών εν είδει κρατική* επιδότηση* . αλ 
λο συνδυασμό παροχή* ομολόγων και 
εγγυήσεων για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Αυτέ* οι διευκολυνθεί* τιμο
λογούνται με ορού* αγορα*. δεν επιβα
ρύνουν τον Ελληνα φορολογούμενο, αλ
λά αντίθετο δημιουργούν, σε ετήσια βά
ση. φορολογικά έσοδα για το Δημόσιο. 
Οι ευχέρειες που προσφερονται μέοω 
του πακέτου συμβάλλουν ηδη οτην απο
κατάσταση ms ομαλή* χρηματοδότη
ση* των ελληνικών επυιειριίοεων και 
των νοικοκυριών αλλά και στη μείωση 
του κόστου* δανεισμού. Ορατό είναι ήδη 
το όφελο* απο τη ραγδαία αηοκλιμάκω· 
ση των επιτοκίων τη* αγοράΐ *αι του 
euribor λόγω αντίστοιχων πρωτοβου
λιών ms ΕΚΤ Για το σύνολο τ ι «  οικονο
μία*. το οφελο* που αναμένεται να δια- 
χυθεί otous δανειολήπτε* των υφιστά
μενων δανείων επυτειρήσεων KQl vouco- 
κυριών εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 5 
δισ. ευρώ σε ετήσια βάση nou αντιστοι
χεί περίπου στο 2% του ΑΕΠ

Ενδεικτική είναι η συνεισφορά ms 
Eurobank στη χρηματοδότηση των ελλη
νικών επιχειρήσεων Με βάση διαθέσιμα

συγκριτικά στουιεία. στο κρίσιμο τέταρ
το τρίμηνο του 2008. τα υπόλοιπα ετηχει- 
ρηματικών πελατών ms Τράπεζά* μα* 
σημείωσαν αύξηση που υπερέβη τα 900 
εκατ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το 25% 
των συνολικών καθαρών εκταμιεύσεων 
επιχειρηματικών δανείων m s αγορά*, 
κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με τα 
στοιχεία ms Τραπέζη* τη* Ελλάδο*.

Είναι αημαντιχό να γίνει αντιληπτό ό
τι οι ελληνυτές τράπεζε* συνετίζουν να 
είναι αρωγοί ms επιχειρηματικότητα* 
και του νοικοκυριού και στη δύσκολη 
αυτή συγκυρία Γνωρίζουμε τι* δυσκο
λίες που ανακύπτουν λόγω τη* κρίση*. 
Κάιιοιε.* επιχειρήσει* θα βρεθούν αντι
μέτωπε* με προκλήσεις και δυσκολίε*. 
Δεν θέλουμε να δούμε νέε* γεν ιέ* προ
βληματικών επιχειρήσεων και θα συμ
βάλλουμε τα μέγιστα προ* τη ν κατεύ
θυνση αυτή. Εξάλλου χωρί* επιχειρημα
τικότητα δεν υπάρχει τραπεζικό σύστη
μα. αλλά και χωρί* τραπεζικό σύστημα 
δεν υπάρχει επυιειρηματικότητα και οι
κονομική δραστηριότητα. Η σχέση μα* 
με του* πελάτες μα* είναι δημιουργική 
και διαχρονική και αυτήν προστατεύου
με. Γι’ αυτό πιστεύουμε nos στη χώρα 
μας θα ήταν άστοχο χαι επικίνδυνο να 
συζητούμε για το θεσμό ms Bad Bank. 
Αυτό τα σχήματα έχουν εφαρμογή σε 
χώρε* με προβληματικά χρηματοπιστω
τικά συστήματα κυρίως λόγω -τοξικών» 
και συναφών προϊόντων.

Τέλοΐ. να επισημάνουμε ότι πρέπει 
σταδιακά να ωριμάσουν οι σκεψε« για 
τη νέα αρχιτεκτονική και το ρόλο που θα 
κληθεί το διεθνέ* χρηματοπιστωτικό σύ
στημα να διαδραματίσει την «επόμενη η
μέρα*. Είναι βέβαιο ότι τα διδάγματα τ ι «  
xpions θα ενσωματωθούν, τόσο σε επί
πεδο διάρθρωσης και λειτουργία*, όσο 
και σε επίπεδο κουλτούρα* και συμπερι
φορά*. Οι τράπεζες θα κληθούν να λει
τουργήσουν στη βάση ενόΐ πιο παραδο
σιακού προτύπου με μικρότερη εξάρτη
ση από τ «  κεφαλαιαγορές, αυστηρότε
ρου* κανόνες ανάληψη* κινδύνων, μεγα
λύτερη διαφάνεια στην αποτύπωση οικο
νομικών στοιχείων, μικρότερη μόχλευ
ση. αυστηρότερο και σε πιο μακροπρό
θεσμο ορίζοντα πλαίσιο αμοιβών των 
στελεχών, συνεπέστερη λειτουργία των 
οίκων αξιολόγηση* και αυστηρότερη λει
τουργία των εποπτικών αρχών.

Opos, δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε 
στο άλλο άκρο. Τυχόν έξαρση του προ-

Τυχόν έξαρση του προστα
τευτισμού ή του κρατισμού 
θα επαναφέρει προβλήματα 
του παρελθόντος με πολιτι
κοποίηση ή κομματικοποίη
ση της πιστοδοτικής δραστη
ριότητας και αναβίωση 
πελατειακών σχέσεων.

στατευτισμού ή του κρατισμού θα επα
ναφέρει προβλήματα του παρελθόντο* 
με πολιτικοποίηση η κομματικοποίηση 
τη* πιστοδοτική* δραστηριότητα* και α
ναβίωση πελατειακών σχέσεων. Μια τέ
τοια εξέλιξη 6ε'ν προσφέρει ούτε αξιοπι
στία ούτε προοπτική, θα οδηγήσει ανα
πόφευκτα σε κοινωνικοποίηση των ζη
μιών που θα προκυψουν και δεν θα επι
τρέψει στο τραπεζικό σύστημα να επιτε- 
λέσει αποτελεσματικό τον διαμεσολαβη- 
τικό του ρόλο, κερδίζοντας την εμπιστο
σύνη των καταθετών και των αγορών.

Απαιτείται επομένως. σε παγκόσμια 
κλίμακα, μια νέα λειτουργική, δημιουργι
κή ισορροπία σ τ «  σχέσε« κοινωνία* - 
κράτους -  τραπεζών που να ανταποκρί- 
νεται σ τ «  αναγκε* ms «επόμενη* ημέ- 
pas- διασφαλιζοντα* ανάπτυξη και ευη
μερία μαζί με σταθερότητα και προοπτι
κή. Ευτυχώ* για τη χωρά μα*, είμαστε 
μέλη ms Ε.Ε. και συμμετέχουμε ενεργά 
στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι η χω
ρά μα* θα είναι παρούσα και συμμέτοχος 
στον ευρύτερο διάλογο για την αρχιτε
κτονική του χρηματοπιστωτικού συστή
ματος που θα προκύψει μετά την κρίση.

* ο  κ Νικόλαός Νονόπουλος είναι διευθύ
νω ν σύμβουλος της Τράπεζας EFC 
Eurobank Ergasias

Η ύπαρξη τριών 
ισχυρών πολυεθνι
κών εταιρειών 
και μερικών ακόμη 
μικρότερων εγγυά- 
ται τον ανταγωνισμό 
στις τιμές και τη συ
νεχή βελτίωση 
της ποιότητας 
των υπηρεσιών.

Μονόδρομος 
οι λιγότερες εταιρείες 
στις τηλεπικοινωνίες

Του Πανλγη Βουρλουμη·

Η κρίση ηου άργιάε ίο  τέλο: ίου 2009j “®
vrtai μεαΟίβοιη προάΐιτιιαί ανάκαμψη:. επιταχύνει 06η 
δρομολογημένε: είελΚει» σγον κλάδο ίω ν

Οι (CcMCm omis οδηγο.™ ογον ηγριορισμΟ Mueο £ υ υ Ο  
ίων ΓΤΟ,ργ.ών ηου δροσίηριοηο,ουνίοι ογον «U to . Bono- 
ραμείνουν λίγοι, ολλά nyittntpoi o a b m sm u  θα κώυτπομν 
o Kootvos tupo φόημα υπηργσιών. Η άμιλλα μιγοίι) tom «ο  
εξασφαλίζει τον ανταγωνισμό

Μ,ο συνέπεια γη. οπγλη,ΙΚρωση* YMoyopàs γο 2001 »■ 
ιαν η ιδρμοη ηπίρΟολικού για to μέγέθά» tns οριθμου πο- 
ροκων „toOtpns ,,,λπρωνία: Την έπιριωοη tous mn μικρά Q  
αγορά ,ων I . ,κοιομμυρίων εΙαιΐΦάλ,ι,ε V-á « ά ™ »  διηστη· ■■ 
μο ΙΟ ψιηνό και εύκολο χρήμα, η ρυθμιστική npootaota και 
η ολιγωρία you ΟΤΐ. Το κλίμο θτρμοκηιάου Ι*οά  οτοαποΐα 
αναπτύχθηκαν οδήγησε us επιχηρΛση: o in t» a t arpatnin· 
κή 0YPOS σμνδρομητών σε Oüpos επενδύσεων στην υποδο
μή Με ελάχιστε: ιίαιρεοει: προσπάθησαν νο κερδίσομν ό
σο ταχύτερα μπορούσαν μερίδιο αγορά:. διοιρημΚάνΥά: Μι 
σηάζοντο: τι: tints των προϊόντων του:. Ετσι ήλπιίανάηθα 
μιιορούοαν νο ηροοελκμοουν επενδυτή: μισώ τού Xpmiau· 
στηρίου. δημιουργώντα* υπερκέρδη για tous ιδρυτέβ του* 
και μετά βλέπουμε.

Το κερδοσκοπικό κλίμα των μέσων τη* δεκαετία*, τεχνο
λογικό.* ρομαντισμό* και η ομπρέλα ms ΕΕΤΤ δημιούργησαν 
μια αδικαιολόγητη αισιοδοξία. Αν είχαν προσέξει τα μηνύ
ματα απ’ έξω θα καταλάβαιναν γρήγορα ότι η κινητή τηλε
φωνία μειώνει την πίτα ins σταθερή*, ότι η τεχνολογία είναι 
παγίδα εκτός αν έχει* βαθιές τσέπε* κοι μπορεί* να περιμέ
νει*. όιι χρειάζονται πολύ σοβαρέ* επενδύσε« γ»ο να φτά
σ ε «  την κρίσιμη μάζα συνδρομητών που επιτρέπει επιβίωση 
και κατόπιν πάλι συνεχείς επενδύσε« για να τη διατηρήσε».

Τώρα, με την αποχώρηση των Telepassport. Lannet. A U ec^  
Telecoms και Teledome, οι τά ξε «  των παρόχων αρα ιώνουν^  
Στο πρόγραμμα τη* δαιμονοποίηση* του OTE είναι και η α
πόδοση σε αυτόν των προ
βλημάτων των παρόχων. — 1
Σαφώ* o OTE έχει ευθύνη 
για τη στρεβλή διαμόρφω
ση Tns αγοράς σταθερή* 
τηλεφωνία*, αλλά για λό
γου* αντίθετου* από εκεί- 
vous που του προσάπτουν.

Οι περισσότερε* εταιρεί
ες σταθερή* τηλεφωνία* 
στελεχώθηκαν από πρώην 
υπαλλήλου* του ΟΤΈ που 
στηρίχτηκαν στη συνεργα
σία πρώην συναδέλφων 
tous για να του αποσπά
σουν μερίδιο και να εξα
σφαλίσουν την παθητική 
του στάση έναντι των α
νταγωνιστών του. Αρκετά ------------------------ -—
επίσης από τα στελέχη που
ίδρυσαν ή επάνδρωσαν παράχου*. είχαν στενέ* σχέσ ε « με 
tous τότε μεγάλου* προμηθευτεί του ΟΤΕ που του επέβαλαν
παρωχημένε* τεχνολογίες.

Τα χρόνια πριν από το 2004 ο ΟΤΕ έμοιαζε με μια πλαδα
ρή φάλαινα, το υπογάστριο tns οποία* έτρωγαν αρικμπικά 
ψάρια διαφόρων μεγεθών Αν είχε τότε αντιδράσει. όπω* θα 
έχανε κάθε υγιήϊ οργανισμό*, η αγορα θα έπαιρνε άλλο δρό
μο και δεν θα εύαμε τώρα θύματα. Ηταν όμως ο ΟΤΕ τότε 
βραχυκυκλωμένοί από μέσα και από έξω.

Η ευθύνη του ΟΤΕ έγκειται στο ότι δεν αξίωσε και δεν εί
χε το Kupos να παίξει τον ρολο που έπρεπε οτη  διαμόρφωση 
iOvucns τηλεπικοινωνιακή* πολιτικέ«. Απώλεια μεριδίου του 
ΟΤΕ για να υπάρξει ανταγωνισμό* ναι. αλλά συντεταγμένο 
και ελεγχόμενα, με τρόπο που να εξασφαλίζονται η βιωσιμό- 
ιητα του κλάδου και οι επενδύσε«. Επειδή και το κρότο*, 
που είναι το πιο αρμόδιο, αδιαφόρησε, τον ρόλο προσπάθη
σε να αναλάβει η ρυθμιστική αρχή. Η κατάσταση που δια
μορφώθηκε μοιάζει με κάτι, σαν α* πούμε, η αγορανομία να 
θελει να οναλύβει τη χάραξη Tns εθνική* οικονομική* πολι
τική* «Κόψε κοτι στη χονδρική για να σ ' αφήσω να πουλά* 
στη λιανυαϊ...·.

Πω.* είνοι δυνατόν κάτω από τέτοιε* συνθήκε* και σε κα
θεστώς απόλυτη* αβεβαιότητα*, να προγραμματίζει επενδύ
σει* μια μεγάλη επυαίρηση οαν τον ΟΤΕ που έχει επιπλέον 
τη νομική υποχρέωση παροχής καθολική* υπηρεσία* σε όλη
τη χώρα

Παρ- ολη την καιαδίωξη και tous τραυματισμού* ηου υπέ- 
οτη και συνεχίζει να υφισταται ο ΟΤΕ, η συμπεριφορά τη* 
ΚΕΊΤ δεν βοήθησε του* napóxous. ο apiOpôs των οποίων 
συνεχίζει να μικραίνει. Είναι τώρα μάλλον οίγουρο ότι με 
την ιλάιτωση των παικτών που δραστηριοποιούνται ο τ ο ^ ^  
χώρο, διάφοροι θα αρχίσουν να επισείουν το φόβητρο ins ε ™  
πιστροφη* του μονοπωλίου. Τέτοιοι φόβοι όμως είναι αρόσι
μοι γιατί αγνοούν μια σημαντική εξέλιξη σ τ «  τηλεπικοινω- 
vits Η κινητή και otqßcprt τηλεφωνία συγκλίνουν. 
Vodafone και Wind, θα είναι πολύ σύντομα άκληροί αντα- 
γωνιαίε* του ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία, όπω* αυτή θα έ
χει διαμορφωθεί και στη μεταφορά δεδομένων.

Σε μια μικρή αγορά, άπω* η δική μα*, η ύπαρξη τριών ι
σχυρών πολυεθνικών εταιρειών, που καλύπτουν όλη την 
γκαμα των προϊόντων και μερικών ακόμη μικρότερων εγ- 
γυάιαι τον ανταγωνισμό στι* τιμές και τη συνεχή βελτίίοση 
τη* noiôtmos των υπηρεσιών.

• Ο :  Jtooiulc SoupJoDimc είναι αράεδροι: «ο. διευΟΟνων σάμ-
βούλας του ομίλου ΟΤΕ.

E u r o l a n d
Toy Γ ι ά ν ν η  κ ο τ ο φ ο λ ο τ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση κόντρα στα φαντάσματα εθνικισμού και ρατσισμού
Μία Ευρώπη καγακ(ρματισμένη και 
διχασμένη θα ο \αι αδύνατο να παί
ξει καθοριστικό ρόλο στις γεωπολι
τικές και γεωοιχονομικές αλλαγές.

Τα επιτεύγματα που σημείωσε 
η Ευρώπη τα τελευταία πενή
ντα χρονιά και συγκεκριμένα η 
εντυπωσιακή οικονομική ανά
πτυξη. η κοινωνική συνοχή, η 
σταθερότητα, η ενιαία αγορά 
και το ενιαίο νόμισμα, θα κιν
δυνέψουν να τιναχτούν στον α
έρα εάν επικροτήσουν οι ανα
χρονιστικέ* ονηλήψπ* ΠίβΙ Οι
κονομικού προστατευτισμού 
που επανέρχονται στο πολιτικό 
προσκήνιο. Ο προστατευτι
σμό* οδηγεί με μαθηματική α
κρίβεια σε εθνικιστικέ* έξαρ
ση* και σε φαινόμενα ρατσι
σμού. εξελίξει* δηλαδή που 
βρίσκονται έξω από την κουλ
τούρα πλέον τη* Ευρώπη* και

ακυρώνουν οποιοδήποτε όρα
μα ενοποίηση*.

Στο θέμα ανοφερθέικαμε κοι 
την προηγούμενη Κυριακή, os 
τη μείζονα απειλή που δημι
ουργεί η τρέχουσα μεγάλη οι
κονομική κρίση, για το μέλλον 
τη* Γηραιό* Ηπείρου. Διότι, μία 
Ευρώπη κατακερματισμένη και 
διχασμένη θα πναι εντελώ* α 
δυνατό να παίξα καθοριστικό 
ρόλο σ τ «  τόσο ο η μαντικέ* γε
ωπολιτικέ* και γεωοικονομιχε* 
αλλαγέ*. οι οποιε* θα επέλθουν 
οε παγκόσμιο επίπεδο, την ε
πόμενη. μετά την κρίση, περίο
δο. Στην εποχή τη* παγκοσμιο- 
ποιημένηί οικονομία* (το βλέ
πουμε τώρα με την κρίση) κα·

μία χώρα και καμία ή
πειρο* δεν μπορεί διαι
ρεμένη να αντεπεξέλ- 
θει οε αυτε* τ «  σύγ
χρονες κολοσσιαίε* οι
κονομικέ* προκλήσει* 
Διασπασμένη πάλι σε 
εθνικέ* μονοδε*, η Ευ
ρώπη. θα υποβαθμι- 
o u l σοβαρο otov διε
θνή καταμερισμό, με ό.τι αυτό 
θα σημαίνεη για την ευημερία 
των λαών τη*

Ολοι οι σοβαροί αναλυτέ* υ
ποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένε* 
Πολιτείε*. οι οποίε* κτυπήθη- 
καν πρώτε* και υπέστησαν το 
σοβαρότερο σοκ απο την κρί
ση. θα είναι και οι πρώτε* που

θα ανακάμψου οχβν 0λοκλη· 
ρωθουν το r,ft ρέματα πα
ρέμβαση* του ίρύχου* για την 
ενίσχυση τη* ^ .^otn xas  και
την τόνωση χ,,, .hto0ns Γιατί;
Απλουστατο, trio6Í ̂ αθετούν 
μια ενιαία η οποία
εφαρμόζει uíq ^ a ja  πολιτική, 
αμεοα και ^  ^  ópoos.

Στην Ευρωιιη, ά
μα«. δεν υπάρχει 
αυτή η ενιαία διακυ
βέρνηση και τούτο 
είναι το μεγα πρό
βλημα.. Αλλα από 
το  σημείο αυτό και 
την αγωνία τη* ανα
ζήτηση* κοινής πο
λιτική* φόρμουλα* 

για τη θωράκιοη των ευρωπαϊ
κών οικονομιών, να φθάσουμε 
στο άλλο άκρο των εθνικιστι
κών εξάρσεων και του προστα
τευτικού αποκλεισμού, υπάρ
χει διοφορα τεράστια, που α
ντιστοιχεί με πολιτική παρά
νοια και αυτοκτονία!

Το ότι η κ. Μέρκελ άρχισε να

βάζει λίγο νερό στο κρασί τη* 
και να δέχεται να συζητήσει 
κάποιε* υπερεθνικέ* πανευρω
παϊκέ* λύσε« αναχαίτιση* τη* 
κρίση*, είναι το μόνο μικρό 
φω* αισιοδοξία* αυτή την ε
βδομάδα. Διότι, δαφορετικά, η 
Ευρώπη θα πονέσει πολύ και 
θα διαλύσει ότι έως τώρα πέτυ
χε. σε κοινωνική πρόοδο και 
πλούτο, βασισμένη στην ενι
αία και ελεύθερη ευρωπαϊκή α
γορά. το ενιαίο νόμισμα, τη δι- 
εύρυνση με τ «  νέεβ αγορέ*. τα 
νέα κρατη-μέλη. Στην ουσία, 
δεν θα κινδυνέψει μόνο το οι
κονομικό οικοδόμημα, με ό.τι 
αυιο συνεπάγεται για τα εισο
δήματα και τ «  θ έσ ε «  εργασία*

των Ευρωπαίων, εάν το  μοντέ
λο αυτό ανατροηεί. Το χειρότε
ρο ίοω* είναι οι κοινωνικέ* ε- 
κρήξει* που θα προ κληθούν. 
ω ϊ αποτέλεσμα τη* επαχόλου- 
θη* του προστατευτισμού και 
του εθνικισμού ρατσιστική* α
νάφλεξη*. Μπορεί να αντιλη- 
φθή navels σήμτρο τι θα συμ* 
βει για παράδειγμα, εάν ορχί- 
σουμε στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
να ξεχωρίζουμε και να διαβαθ
μίζουμε του* Πολωνού* ή του» 
Ελοβάχου* εργάτες, του* Βούλ
γαρου* ή του* Ρουμάνου* επι
χειρηματίες και πάει λέγο· 
ν το * ... Ούτε στα ωραιότερα ό- 
vcipa του Λεπέν δεν θα ιο  έ
βρισκε!


