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Σχέδιο «διάσωσης» για Ελλάδα - Ιρλανδία
Ορατό θεωρεί η Ε.Ε. το ενδεχόμενο να μην μπορεί να βρει η χώρα μας δανειστές για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Την ώρα που το υπουργείο Οικο- 
νομίαε πανηγυρίζει για το  επί
τευγμα ότι δανείστηκε 42 δισ. ευ
ρώ στο  4μηνο και θα δανειστεί ε
πιπλέον 8 δισ. ευρώ «έτσ ι, για να 
πάρχουν» (παραγνωρίζονταε ε- 

κουσίωε το  υψηλότατο κόστοε), 
στιε Βρυξέλλεε και σε άλλεε ευ- 
ρωπαϊκέε πρωτεύουσεε εντείνεται 
ο προβληματισμόε για τη ν πορεία 
τω ν  δημοσιονομικών μεγεθών τηε

Το υψηλό έλλειμμα 
και η αύξηση ίου  
δημόσιου χρέους, 
σε συνδυασμό με 
τις πολιτικές εξελίξεις, 
είναι πιθανό 
να προκαλέσει νέο 
γύρο υποβαθμίσεων.

ληνικήε οικονομίαε, τη ν  οποία 
...ακολουθούν να εκλαμβάνουν 
-μαζί με τη ν πάλαι ποτέ θαυμαστή 
Ιρλανδία- ωε το  μαλακό υπογά
στριο τηε Ευρωζώνηε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συ
νεργασία με κάποιεε ισχυρέε χώ- 
ρεε τηε Ζώνηε του Ευρώ (με επι- 
κεφαλήε τη  Γερμανία) έχουν εκ
πονήσει ένα σχέδιο για το ενδε
χόμενο που κάποιο κράτοε - μέλοε 
θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να 
μην μπορεί να βρει δανειστέε για 
να εξυπηρετήσει το  δημόσιο χρέ- 
οε του ή ακόμη κι αν βρει, το κό- 
στοε δανεισμού να είναι απαγο
ρευτικά υψηλό. Ωε πιθανότερα πε
δία εφαρμογήε αυτού του σχεδίου 
διάσωσηε εξακολουθούν να θεω
ρούνται η Ιρλανδία και η χώρα μαε.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο 
αρμόδιοε επίτροποε για τιε οικο- 
νομικέε και νομισματικέε υποθέ- 
σειε κ. Χοακίν Αλμούνια έχει πει 
σε συνεργάτεε και συνομιλητέε του 
ότι το πιθανό σενάριο να βρεθεί η 
Ελλάδα σε κατάσταση αδυναμίαε 
εξυπηρέτησηε του δημοσίου χρέ- 
ουε τηε μπορεί να εξελιχθεί σε μια 
εφιαλτική πραγματικότητα εάν:

1. Η κυβέρνηση δεν μπορέσει να 
εκπέμψει διά τηε οικονομικήε πο- 
λιτικήε τηε ένα σαφέε, δεσμευτικό 
και αξιόπιστο μήνυμα προε τιε α- 
γορέε ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για τον περιορισμό του ελ- 
λείμματοε και τη  θεραπεία τω ν 
διαρθρωτικών δημοσιονομικών και 
μακροοικονομικών ανισορροπιών 
τηε ελληνικήε οικονομίαε. Και ο προ- 
βληματισμόε του Ισπανού επιτρό
που είναι εάν η κυβέρνηση θα κα
τορθώσει μέσα σε αυτό το πολιτι
κό σκηνικό που διαμορφώνουν η ο
ριακή κοινοβουλευτική πλαοψηφία, 
οι υποθέσειε τω ν  σκανδάλων και η 
όξυνση τω ν κοινωνικών προβλη
μάτων εξαιτίαε τηε κρίσηε, να α
ποφασίσει και να εφαρμόσει επώ- 
δυνα μέτρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η 
έλλειψη αποφασιστικότηταε στην 
προώθηση μεταρρυθμίσεων και η 
πολιτική αβεβαιότητα ελήφθησαν 
υπόψη και υπογραμμίστηκαν από 
τουε διεθνείε οίκουε Standard & 
ΡοοΓ’ε, Fitch και Μοοάγ’ε, κατά τιε 
αξιολογήσειε τηε πιστοληπτικήε ι- 
κανότηταε τηε οικονομίαε από τον 
Ιανουάριο και μετά. Ο προβλημα- 
τισμόε τω ν Βρυξελλών επιτείνεται 
από το γεγονόε ότι όλα τα στοιχεία 
και οι εαρινέε προβλέψειε τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Επιτροπήε, που θα ανα
κοινωθούν τη Δευτέρα, θα δεί
χνουν ότι η Ελλάδα θα έχει φέτοε 
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξηε τηε 
τάξηε του 0,5%, ενώ το έλλειμμα πα
ρά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα 
παραμείνει και το 2009 στα επίπε
δα του 5% του ΑΕΠ. Αυτό το δυ- 
σμενέε μακροοικονομικό σενάριο, 
το υψηλό έλλειμμα και η αύξηση του 
δημοσίου χρέουε, σε συνδυασμό με 
τιε πολιτικέε εξελίξειε, είναι πιθα
νό να προκαλέσει ένα νέο γύρο υ
ποβαθμίσεων τηε πιστοληπτικήε α- 
ξιολόγησηε τηε χώραε και σοβα- 
ρότερεε επιπλοκέε στην υλοποίηση 
του προγράμματοε δανεισμού.

2. Να πέσει η Ελλάδα θύμα του 
domino effect, που θα προκαλέσει 
ενδεχόμενη χρεοκοπία του άλλου 
αδύναμου κρίκου τηε Ευρωζώ
νηε, δηλαδή τηε Ιρλανδίαε, για την 
οποία προβλέπει βαθιά ύφεση τη  
διετία 2009 - 2010 και διψήφιο έλ
λειμμα (11% και 13% του ΑΕΠ α
ντίστοιχα).

Ο προβληματισμός των Βρυξελλών επιτείνεται από το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία και οι εαρινές προβλέψεις 
της Ε.Ε., που θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, θα δείχνουν ότι η Ελλάδα θα έχει φέτος αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης 
της τάξης του 0,5%, ενώ το έλλειμμα, παρά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, θα παραμείνει και το 2009 στα 
επίπεδα του 5%  του ΑΕΠ.

Οι όροι του σχεδίου στήριξης

Το σχέδιο στήριξης κράτους - μέλους της Ευρωζώνης στο οποίο έ
χουν καταλήξει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σε συνεργασία με τους ισχυρούς των «16» και αφού απορρίφθηκε η 
ιδέα έκδοσης ευρωομολόγου ή η αγορά κρατικών ομολόγων από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες:
• Την ad hoc στήριξη του κρότους - μέλους που βρίσκεται σε δυσκο
λία από άλλο ισχυρό κράτος ή ομάδα κρατών.
• Η στήριξη να έχει την εγγύηση της Ε. Ε.
• Το κράτος ή η ομάδα κρατών που θα αναλάβουν το ρόλο του ΔΝΤ 
της Ευρωζώνης να καλύψουν ένα μέρος των δανειακών αναγκών του 
κράτους - μέλους σε κίνδυνο.
• Οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα θέσουν οι δανειστές στο δανει
ζόμενο κράτος - μέλος να είναι σκληροί (πολυετές πάγωμα μισθών, 
δραστική περικοπή δαπανών, αύξηση φόρων κ. λπ.).
• Το δάνειο θα χορηγείται σε δόσεις και η κάθε δόση θα καταβάλλε
ται αφού ο δανειζόμενος θα έχει εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που έ
χει αναλάβει.
Για να μην καταστεί αυτοεπιβεβαιωμένη προφητεία, επισήμως δεν υ
πάρχει σχέδιο στήριξης και δεν θα υπάρξει μέχρι τη στιγμή που θα 
χρειαστεί να τεθεί σε εφαρμογή. Επειδή, όμως, κανένας στην Ε. Ε. 
δεν θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο (το πλήγμα στο κύρος του ευ
ρώ θα είναι ισχυρό) θα κλιμακωθούν οι πιέσεις προς τα αδύναμα κρά
τη για να επιταχύνουν τη δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν είναι τυ
χαίο ότι ανεπισήμως ζητήθηκε η Ελλάδα και π Ιρλανδία να αποφασί
σουν και να ανακοινώσουν μέτρα έως τον Ιούνιο, ενώ η επίσημη από
φαση για την επιτήρηση τους δίνει προθεσμία έως τον Οκτώβριο.

Δύο κρας τεστ 
για την ελληνική 
οικονομία
Σε δύο κρίσιμα τεστ θα υποβληθεί ε- 
ντόε του Μαΐου η ελληνική οικο
νομία. Στιε 13 του μηνόε θα βρεθεί 
στην Αθήνα κλιμάκιο του Διεθνούε 
Νομισματικού Ταμείου προκειμένου 
να προετοιμάσει την ετήσια έκθε
σή του και να αναθεωρήσει επί τα 
χείρω τιε σχετικά πρόσφατεε εκτι- 
μήσειε του για την ανάπτυξη. Το 
ΔΝΤ προέβλεπε ότι το ΑΕΠ θα συρ- 
ρικνωθεί κατά 0,2% φέτοε και κατά 
0,6% το 2010. Αρμόδια στελέχη 
του έλεγαν στην «Κ » ότι η πρόβλε
ψη για το 2009 που ανακοινώθηκε 
προ ημερών είναι λίγο παλιά και μάλ
λον αισιόδοξη. Στο τέλοε Μαΐου θα 
επισκεφθεί την Ελλάδα και ο διεθνήε 
οίκοε Μοοάγ’ε εν όψει τηε αξιολό- 
γησηε τηε πιστοληπτικήε ικανότη- 
ταε τηε οικονομίαε. Η Μοοάγ’ε τον 
Φεβρουάριο είχε υποβαθμίσει την 
προοπτική τηε αξιολόγησηε από θε
τική και σταθερή.

Εκτακτα φορολογικά 
μέτρα 3 δισ. από Ιούνιο

Μέτρα ύψουε άνω τω ν  τριών δισ. ευρώ θα πρέπει να λά
βα η κυβέρνηση προκειμένου να περιορισθεί το έλλειμτ 
του τρέχοντοε προϋπολογισμού, αλλά ταυτόχρονα να αυ
ξηθούν τα δημόσια έσοδα τα οποία στο πρώτο τρίμη
νο του έτουε αυξάνονται με ρυθμό 6%-6,5% έναντι ε
τήσιου στόχου 13%. Η «μαύρη τρύπα» ανέρχεται ήδη 
στα 800 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτουε, γε- 
γονόε που καταδεικνύα την ανάγκη λήψηε επιβαρυνηκών 
μέτρων τον προσεχή Ιούνιο για φορολογούμενουε και 
επιχειρήσειε. Σύμφωνα με πληροφορίεε, το οικονομικό 
επιτελείο τηε κυβέρνησηε εξετάζει:

1. Την αύξηση σε ποσοστό 10%-20% των Ειδικών Φό
ρων Κατανάλωσηε στα  καύσιμα.

2. Την αύξηση τω ν τελών κινητήε τηλεφωνίαε.
3. Την αύξηση τω ν  τελών κυκλοφορίαε από 20% έωε 

50%. Σημειώνεται ότι τα τέλη κυκλοφορίαε πληρώνονται 
από τουε ιδιοκτήτεε I. X. και μοτοσικλετών στο διάστημα 
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου.

4. Τακτοποίηση τω ν  ημιυπαίθριων χώρων με την κα
ταβολή φόρου 10%-30% επί τηε αντικειμενικήε τουε α- 
ξίαε. Το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει να εισπράξει 
από την ανωτέρω ρύθμιση το ποσό τω ν 1,5 δισ. ευρώ.

5. Απόδοση τίτλων ιδιοκτησίαε σε 200.000 οικογένε 
που κατέχουν δημόσια κτήματα συνολικήε έκτασηε. 
κατ. στρ. Οι κάτοχοι των δημοσίων εκτάσεων θα κληθούν 
να τιε εξαγοράσουν, πληρώνονταε και το ανάλογο τίμημα.

6. Κίνητρα στουε φορολογούμενουε με στόχο να ζη
τούν αποδείξειε στιε συναλλαγέε που κάνουν. Στόχοε εί
ναι η αύξηση του Φόρου Προστιθέμενηε Αξίαε. Εξετά
ζεται οι αποδείξειε να εκπίπτουν κατά 100% και μέχρι 
ποσού 8.000 ευρώ.

7. Αύξηση των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρ- 
δουε.

8. Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα καταπατημένα 
δημόσια κτήματα.

9. Κατάργηση δεκάδων φοροαπαλλαγών που ισχύουν 
σήμερα για τιε επιχειρήσειε και τα φυσικά πρόσωπα. Οι 
φοροαπαλλαγέε ξεπερνούν τιε 1.033, το κόστοε τω ν ο
ποίων ξεπερνάει τα τέσσερα δισ. ευρώ. Τα δύο δισ. ευ
ρώ αφορούν εισοδήματα που είτε απαλλάσσονται από 
τον  φόρο είτε φορολογούνται αυτοτελώε. Παράλληλα ε
ξετάζεται η αύξηση τω ν συντελεστών των εισοδημάτων 
που φορολογούνται αυτοτελώε.

10. Επέκταση τηε αυτοπεραίωσηε και σε επιχειρήσειε 
με τζίρο έωε 500.000 - 600.000 ευρώ. Εφόσον το μέτρο 
τεθεί σε ισχύ, περίπου 150.000 επιχειρήσειε θα έχουν 
τη  δυνατότητα να αυτοελέγχονται.

11. Αύξηση τω ν  Ειδικών Φόρων Αυξήσειε στα  αλκο- 
ολούχα ποτά. Οι αυξήσειε τω ν φόρων στα ποτά θα κυ
μανθούν από 10%-20%.

12. Αύξηση τω ν Ειδικών Φόρων Κατανάλωσηε στα κα
πνικά προϊόντα. π ρ . χ α τ ζ η ν ικ ο λ α ο υ

Εκτροχιασμός του δανεισμού τα επόμενα 7 έτη Η Ευρώπη αυξάνει τους 
φόρους για τους έχοντες

Περίπου 900 εκατ. ευρώ περισσότε
ρα ετησίωε για τα επόμενα έξι έωε 
επτά χρόνια θα κοστίσει στο Δη
μόσιο ο φετινόε δανεισμόε σε σχέ
ση με τον αντίστοιχο δανεισμό του 
2008 εξαιτίαε τηε διεύρυνσηε τω ν 
8preads και τω ν πέρα από κάθε 
προηγούμενο υψηλών δανειακών α
ναγκών του κράτουε. Το επιπλέον 
κόστοε του φετινού δανεισμού θα 
είναι ακόμη υψηλότερο, θα ανέλθει 
σε 1,2 δισ. ευρώ περίπου ή 7,2 δισ. 
ευρώ στην εξαετία (όσο εκτιμάται

900 εκατ. ευρώ 
περισσότερα ετησίως 
για τα επόμενα χρόνια 
θα κοστίσει στο 
* πμόσιο ο φετινός 
οανεισμός εξαιτίας 
της διεύρυνσης 
των spreads.

ότι θα διαμορφωθεί η μέση διάρκεια 
του φετινού δανεισμού) εάν το Δη
μόσιο δεν δανειστεί μόνο 50 δισ. ευ
ρώ που προβλέπει το υπουργείο Οι- 
κονομίαε, αλλά 60 δισ. ευρώ σύμ
φωνα με άλλεε εκτιμήσειε οικονο
μικών αναλυτών. Υπό αυτή την έν
νοια οι θριαμβολογίεε του υπουρ
γείου Οικονομίαε για την υλοποίη
ση του μεγαλύτερου μέρουε του φε
τινού προγράμματοε δανεισμού 
στη διάρκεια τω ν 4 πρώτων μηνών 
του έτουε, μάλλον είναι έκφραση 
τηε ανακούφισηε που νιώθουν τα 
στελέχη του, επειδή βρέθηκαν δα- 
"ε ισ τέε  για να μαε δανείσουν.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του 
φετινού προγράμματοε δανεισμού 
είναι ότι το Δημόσιο δανείζεται πολ
λά, λόγω του υψηλού ταμειακού ελ- 
λείμματοε, όσο όσο και όπωε όπωε. 
Φέτοε θα δανειστούμε, σύμφωνα με 
τιε επίσημεε δηλώσειε του υπουρ
γού Οικονομίαε Γ. Παπαθανασίου, 
50 δισ. ευρώ, έναντι 45,5 δισ. το 
2008 και 37,8 δισ. ευρώ το 2007. 
Ακόμη και το 2004 (που αποτελεί ση
μείο αναφοράε τηε κυβέρνησηε 
για τη μετέπειτα συντελεσθείσα δη
μοσιονομική πρόοδο), όταν το έλ
λειμμα ανήλθε στο 7,8% του ΑΕΠ, 
το Δημόσιο είχε δανειστεί 37,7 
δισ. ευρώ, δηλαδή περί τα 12 δισ. 
ευρώ λιγότερα.

Από τη δημιουργία οργανωμένηε 
αγοράε ομολόγων στη χώρα μαε, το

Φέτος θα δανειστούμε, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου, 50 δισ. 
ευρώ, έναντι 45,5 δισ. το 2008 και 37,8 δισ. ευρώ το 2007.

2002, η μέση διάρκεια τω ν  τίτλων 
που εκδίδονται κάθε χρόνο για 
την κάλυψη τω ν δανειακών ανα
γκών του κράτουε είναι 9-10 χρόνια.

To 8pread (η διαφορά απόδοσηε) 
των ΙΟετών ελληνικών ομολόγων με 
τα αντίστοιχα γερμανικά διαμορ
φώνεται μέχρι στιγμήε σε μέσα ε
πίπεδα στιε 252 μονάδεε βάσηε (εί
χε φτάσει και τιε 300 κάποια στιγ
μή) έναντι 81 μονάδων το 2008,27 
μονάδων το 2007, 20 μονάδων το 
2006 και 19 το 2004, όταν το έλ
λειμμα αναθεωρείται με την ίδια συ
χνότητα που αναθεωρείται και αυ
τό του 2008 και η δημοσιονομική 
απογραφή αποκάλυπτε -υποτίθεται- 
κρυφά ελλείμματα και χρέη.

Σε σχέση με τα προηγούμενα χρό
νια, το φετινό πρόγραμμα βασίζε
ται σε μικρότερηε μέσηε διάρκειαε 
τίτλουε. Ετσι, το 2008 η μέση διάρ
κεια ήταν 10,96 χρόνια. Το 2007, 
13,25 χρόνια, καθώε είχε εκδοθεί έ
να 30ετέε και ένα 15ετέε ομόλογο. 
Το 2006 η μέση διάρκεια του νέου 
δανεισμού ήταν 10,9, το 2005,10,6, 
και το 2004,8,1 χρόνια. Επίσηε, ό-

Spread* ελληνικών ομολόγων
Σε μονάδες βάσης

5ετή

7/10/2005 28/4/2009

ΙΟετή
400

* Διαφορά απόδοσης σε σχέση με τα αντίστοιχα γερμανικά

λα τα προηγούμενα χρόνια τα έ
ντοκα γραμμάτια διάρκειαε 13,26 
και 52 εβδομάδων ήταν ύψουε 100 
- 250 εκατ. ευρώ. Φέτοε έχουν ήδη 
εκδοθεί έντοκα γραμμάτια ύψουε 4 
δισ. ευρώ. Επίσηε, εκδόθηκαν τριε- 
τή ομόλογα ύψουε 14,4 δισ. ευρώ (το 
μεγαλύτερο ποσό που δανείστηκε 
τα τελευταία χρόνια το Δημόσιο μέ

σω ενόε ομολόγου), ενώ άλλα 13,5 
δισ. ευρώ ήταν η έκδοση 5ετούε τίτ
λου. Μέχρι στιγμήε έχει πραγμα
τοποιηθεί μόνο μια έκδοση ΙΟετούε 
ομολόγου ύψουε 7,5 δισ. και μάλι
στα  με πολύ υψηλό κόστοε (η με- 
σοσταθμική του απόδοση διαμορ
φώθηκε στο 6,13%, ήταν δηλαδή 
2,65 ποσοστιαίεε μονάδεε υψηλό-

Κοινοηρακτικές
εκδόσεις

Το φετινό δανειακό πρό
γραμμα υλοποιείται σχεδόν 
αποκλειστικά από κοινοπρα- 
κτικές εκδόσεις ομολόγων, 
δηλαδή από εκδόσεις που α
ναλαμβάνουν να τις προω
θήσουν κοινοπραξίες τραπε
ζών. Το Δημόσιο επιλέγει 
αυτή τη διαδικασία επειδή 
είναι μικρότερος απ’ ό, τι 
στις ανοιχτές δημοπρασίες ο 
κίνδυνος να εκτιναχθεί στα 
ύψη το κόστος δανεισμού ή 
να μην καλυφθεί η έκδοση. 
Για τις κοινοπρακτικές εκδό
σεις όμως καταβάλλει προ
μήθεια της τάξης του 0,15%
- 0 ,20%  στις τράπεζες. Τα 
προηγούμενα χρόνια υλο
ποιείτο μέσω κοινοπρακτι- 
κών εκδόσεων το 3 5 %  - 
4 5 %  του ετήσιου δανει
σμού. Φέτος, το ποσοστό εί
ναι διπλάσιο. Το υψηλό κό
στος και ο τρόπος υλοποίη
σης του φετινού δανειακού 
προγράμματος καταδεικνύ
ουν ότι τους κανόνες θέτει - 
αποκλειστικά και μόνο η α
γορά, ενώ η «διαπραγματευ
τική» ισχύς του Δημοσίου α
πέναντι τους είναι εξαιρετι
κά περιορισμένη.
Εναντι όλων αυτών, κάποιοι 
υποστηρίζουν ότι εν πόση 
περιπτώσει η Ελλάδα έστω 
και με δυσμενέστερους ό
ρους βρήκε δανεικά σε αντί
θεση με τη Γερμανία, η όποια 
δεν μπόρεσε να καλύψει 
δύο δημοπρασίες ομολόγων. 
Η αλήθεια είναι ότι π Γερμα
νία «δοκίμασε» τις ανορές, 
προσφέροντας συγκεκριμέ
να ομόλογα σε συγκεκριμένη 
τιμή. Δύο φορές έχασε κι άλ
λες τόσες κέρδισε. Για να 
μην υπάρχουν αυταπάτες.

τερη από τον μέσο όρο τηε Ευρω
ζώνηε. Η μείωση τηε διάρκειαε α- 
ποπληρωμήε του χρέουε, εκτόε α
πό υψηλότερο κόστοε, σημαίνει και 
μεγάλη επιβάρυνση τω ν δανειακών 
προγραμμάτων του 2012 και του 
2014, όταν θα λήγουν οι φετινέε 
βραχυχρόνιεε εκδόσειε.

Β.Ζ.

Σχη λύση τηε ανακατανομήε τω ν φορολογικών βαρών με 
μεγαλύτερη επιβάρυνση τω ν  πλουσίων στρέφονται αρ- 
κετέε ευρωπαϊκέε κυβερνήσειε, σε μία προσπάθεια να 
ενισχύσουν τα καταρρέοντα, λόγω τηε κρίσηε, δημόσια 
έσοδα. Η οικονομική κρίση πιέζει τα δημόσια οικονο
μικά σε όλη την Ευρώπη και εκτοξεύει τα  ελλείμματα, 
καθώε μειώνει τον ρυθμό ανάπτυξηε και κατά συνέπεια 
και τα φορολογικά έσοδα και μάλιστα σε μία περίοδο που 
η στήριξη του κράτουε για την κοινωνική προστασία αλ
λά και την ενίσχυση τω ν  επιχειρήσεων γίνεται πιο α
παραίτητη. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, ωστόσο, αυτό 
γίνεται ωε μόνιμο μέτρο για μελλοντικά εισοδήματα και 
όχι ωε προσωρινό για εισοδήματα παρελθόντων ετών.

Η Ιρλανδία, μία χώρα που στήριξε το οικονομικό τηε 
μοντέλο πάνω στη χαμηλή φορολογία για τιε επιχειρή- 
σειε αλλά και τα εισοδήματα, δημιουργώνταε μάλιστα 
μία τάση που γρήγορα υιοθέτησαν τα νέα μέλη τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Ενωσηε, ανα
κοίνωσε έναν προϋπο
λογισμό που αυξάνει τη 
φορολογία για τα με
σαία και υψηλά εισοδή
ματα. Αλλά και η Βρε
τανία, η οποία στο πα
ρελθόν επίσηε υπερθε
μάτιζε κατά τηε φορο- 
λογίαε, ανακοίνωσε την 
αύξηση, από το επόμενο 
έτοε, του ποσοστού τηε φορολογίαε για τα υψηλότερα 
εισοδήματα στο 50%. Και αυτό, παρά το γεγονόε ότι η 
κυβέρνηση τω ν Εργατικών είχε στο παρελθόν δεσμευ- 
θεί ότι δεν θα αυξήσει τη  φορολογία εισοδήματοε. Ακό
μη πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι Συντηρητικοί, που πα
ραδοσιακά τάσσονταν εναντίον τηε φορολογίαε, δεν δια- 
μαρτυρήθηκαν για το συγκεκριμένο μέτρο.

Το ζήτημα τηε αύξησηε τηε φορολογίαε τω ν  πλου
σίων ετέθη πρόσφατα και στη  Γερμανία από τον υπο
ψήφιο τω ν  Σοσιαλδημοκρατών για την καγκελαρία και 
υπουργό Εξωτερικών τηε χώραε Φρανκ Βάλτερ Στάιν- 
μαγερ, ο οποίοε προτείνει παράλληλη μείωση τηε <ρο- 
ρολογίαε για τουε πλέον αδύναμουε οικονομικά. Σε αυ
τό το πλαίσιο τηε αναζήτησηε πόρων εντάσσεται εξάλλου. 
και η μάχη που ξεκίνησε πρόσφατα κατά τω ν  φορο
λογικών παραδείσων, καθώε η κρίση καθιστά πολύτ 
μα τα δισεκατομμύρια που βρίσκουν καταφύγιο σε α̂ . 
τούε. Ο υπουργόε Οικονομικών τηε Γερμανίαε Πέερ 
Στάινμπρικ υπολογίζει ότι η φοροδιαφυγή προε τουε φο- 
ρολογικούε παραδείσουε στοιχίζει στο γερμανικό κρά
τοε 30 δισ. ευρώ ετησίωε, ενώ αντίστοιχο υπολογίζε
ται ότι είναι το ποσό τω ν  χαμένων εσόδων και για τη 
Βρετανία. Σε μία προσπάθεια να αυξήσει τα δημόσια 
έσοδα, εξάλλου, και ο Βρετανόε πρωθυπουργόε Γκόρ- 
ν τον  Μπράουν εξετάζει μία ακόμη εκστρατεία επανα
πατρισμού κεφαλαίων, με στόχο να φέρει δεκάδεε ε
κατομμύρια στερλίνεε στα κρατικά ταμεία.

Αντίθετη κατεύθυνση από τη  Βρετανία και την 
Ιρλανδία ακολουθεί πάντωε η γαλλική κυβέρνηση, η ο
ποία επιμένει στη δέσμευσή τηε να μην αυξήσει τη  φο
ρολογία μέχρι να εξέλθει η οικονομία από την κρίση και 
να εδραιωθεί η ανάκαμψη. Αυτό βέβαια σημαίνει επί
σηε ότι δεν προτίθεται να μειώσει το δημοσιονομικό τηε 
έλλειμμα το 2009, αλλά από το επόμενο έτοε και πάντα 
ανάλογα με την πορεία τηε οικονομίαε.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΚΟΥ

Στο πλαίσιο 
αναζήτησης πάρω'/ 
και η μάχη κατά 
των φορολογικών 
παραδείσων.

k * V
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Το ένα τέταρτο του ΑΕΠ 
για συντάξεις το 2055
Προειδοποιεί για οικονομικό εφιάλτη η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, αν δεν ληφθούν μέτρα
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Σχέση συνταξιούχων (65 και άνω) προς τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

ί  έτος 2055 η συνταξιοδοτική  
δαπάνη σ τη ν  ΕλΑάδα ωε ποσο
σ τό  του ΑΕΠ θα φ τάσει σ το  α
ποκορύφωμά τηε. Σύμφωνα με 
τιε προβολέε τηε έκθεσηε για «τη  
γήρανση  του πληθυσμού» η  ε
πιβάρυνση θα αγγίξει το  24,3% 
του ΑΕΠ και θα είναι 12,7 μο- 
νάδεε πάνω από τα  επίπεδα του 
2007. Μια μικρή υποχώρηση 
αρχίζει από το  2060 οπότε κα
ταγράφετα ι μικρή μείωση, σ το  
24,1% του ΑΕΠ.

Η προοπτική είναι εξαιρετικά 
δυσμενήε «εφόσον δεν ληφθούν 
σ το  ενδιάμεσο μέτρα που θα α
νατρέπουν αυτήν τη ν  πορεία», 
επισημαίνει σ τη ν  «Κ » το  στέλε- 
χοε τηε Εθνικήε Αναλογιστικήε 
Αρχήε, κ. Μ. Βαλαβάνηε.

"Μκιωμένοι και παιδιά
Θμωε, ενώ  η συνταξιοδοτική  

δαπάνη αναμένεται να  αυξηθεί 
πάνω  από 10 ποσοστια ίεε μο- 
νάδεε το  2060, και ο δείκτηε γονι- 
μότηταε δεν  θα ξεπ ερνά  τιε  
1,60 γεννήσειε, η αύξηση σ το  
προσδόκιμο ζωήε για  μεν τουε 
άνδρεε θα εκτιναχτεί σ το  86ο έ- 
τοε τηε ηλικίαε και για δε τιε γυ- 
ναίκεε σ το  90ό. Ταυτοχρόνωε, ο 
δείκτηε εξάρτησηε (ηλυαωμένων 
και παιδιών) από το ν  πληθυσμό 
σε εργάσιμη ηλικία θα αυξηθεί 
από το  29% το  2008 σ το  58% το  
2060. Ακόμη πιο θεαματική  
προβλέπεται η αύξηση  σ το ν  
δείκτη τηε εξάρτησηε τω ν  ηλι
κ ιωμένων (80 ε τώ ν  και άνω ) α
πό το ν  πληθυσμό σε εργάσιμη 
ηλικία, αφού από το  6% που ή-

Η θετική επίπτωση 
της πρόσφατης 
ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης δεν 
θα είναι μεγαλύτερη 
του 0,5% στη 
συνολική δαπάνη.

τα ν  το  2008 θα ανέλθει σ το  24% 
το  2060.

Τα στοιχεία  τηε Εθνικήε Ανα- 
λογιστικήε Αρχήε, η οποία συ
νεργάστηκε σ τενά  από το ν  Ν ο

έμβριο του 2008 με τη ν  ομάδα 
τηε Επιτροπήε Οικονομικήε Πο- 
λιτικήε του  Ε ξΌ Π Ν , αναδει- 
κνύουν τη ν  πρόσθετη  πίεση α
πό τη ν  προδιαγεγραμμένη γή
ρανση του πληθυσμού. Την ίδια 
περίοδο το  π οσοστό  αναπλή- 
ρωσηε τω ν  συντά ξεω ν φαίνεται 
να  αυξάνεται από το  60% σ το  
80% το  2060

Για τη ν  Επιτροπή Οικονομικήε 
Πολιτικήε ουσιαστικά είναι σαν 
να  μην υπήρξε ποτέ ασφαλι
στική μεταρρύθμιση σ τη ν  Ελλά
δα. Αλλωστε, όπωε σημειώνει 
και ο κ. Γ. Σιμεωνίδηε, το  στέ- 
λεχοε τηε Εθνικήε Αναλογιστι- 
κήε Αρχήε, το  οποίο παρουσία

σε τιε ελληνικέε μελέτεε στιε  
Βρυξέλλεε με το ν  εκπρόσωπο 
του ΣΟΕ, κ. Δημ. Παπαοικονό- 
μου, η θετική  επ ίπ τωση  τηε 
πρόσφατηε ασφαλιστικήε με- 
ταρρύθμισηε δεν θα είνα ι με
γαλύτερη του 0,5% σ τη  συνολι
κή δαπάνη.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνει 
η έκθεση, (τη ν  ευθύνη τω ν  με
λ ετώ ν  είχε από τη ν  Εθνική Ανα- 
λογιστική  Αρχή η κ. Μ. Παπα- 
μιχαήλ) θεωρούνται απολύτωε έ
γκυρα. Εχουν ληφθεί υπόψη οι 
παράμετροι τω ν  αναλογιστικών 
μελετών του Διεθνούε Γραφείου 
Εργασίαε (για το  ΙΚΑ, τ ο ν  ΟΓΑ 
και το ν  ΟΑΕΕ), καθώε και οι ε-

τήσιεε κατευθύνσειε από τη ν Ευ
ρωπαϊκή Ενωση. Προσφάτωε, η 
Ε.Ε. ζή τησε επικαιροποίηση τω ν  
στοιχείων υπό το  πρίσμα τω ν  νέ
ων δεδομένων τηε κρίσηε και σύ
ντομα αναμένετα ι να  υπάρξει 
νέα  συμπληρωματική αναφο
ρά. Αυτόε ή τα ν  και ο λόγοε τω ν  
επαφ ώ ν που είχε π ρόσφατα  
σ τη ν  Ελβετία με τουε αρμοδίουε 
του Δ.Γ.Ε ο αντιπρόεδροε τηε 
Αρχήε, κ. Βαμβακάε.

Ο υφυπουργός
Δ εν  υπάρχει καμία αμφιβολία 

ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη πα
ραμένει η κρυμμένη νάρκη του 
δημοσιονομικού προβλήματοε 
τηε ελληνικήε οικονομίαε. Το γε- 
γονόε ό τι αναγνωρίζετα ι πλέον 
για πρώ τη  φορά η δουλειά που 
κάνει η Εθνική Αναλογιστική  
Αρχή είναι ένα βήμα προε τη ν  
κατεύθυνση συνειδητοποίησηε 
αυτού του  προβλήματοε. Σε αυ
τό  έχει συμβάλει και η αλλαγή 
του  κλίματοε σ τ ιε  σχ έσειε  
Υπουργείου-Αρχήε, μετά τη ν  έ
λευση του υφυπουργού, κ. Γιώρ
γου Κ οντογιάννη  σ το ν  τομέα 
τω ν  κοινωνικών ασφαλίσεων. Το 
γεγονόε ό τι εξετά ζε ι εξονυχι
στικά πλέον όλουε τουε προϋ- 
πολογισμούε τω ν  Ταμείων (εκ- 
κρεμούσαν επί μέρεε σ το  γρα
φείο του οι προϋπολογισμοί τω ν  
κλάδων υγείαε του  ΟΓΑ και του 
ΟΑΕΕ για  ποσά άνω  τω ν  900 ε 
κατομμυρίων ευρώ) και η δρο
μολόγηση τηε κάλυψηε τω ν  κε
νώ ν  σ τη ν  ΕΑΑ, δείχνει ότι κάτι 
κινείται. Κάλλιο αργά παρά αρ
γότερα... Αρκεί να  μην είναι 
πολύ αργά.

|
::

|

Δρομολογήθηκε το 57,6% 
των δημοσίων επενδύσεων
Στο 57,6% του συνολικού φετινού 
Προγράμματοε Δημοσίων Επεν
δύσεων (ΠΔΕ) ανέρχονται οι ε- 
ντολέε πληρωμήε που έχουν εκ- 
δοθεί τουε πρώτουε τέσσεριε μή- 
νεε του 2009, γεγονόε το οποίο πι
θανότατα θα οδηγήσει σε ανα
θεώρηση του ετήσιου στόχου 
για τιε δαπάνεε του προγράμμα- 
τοε. Την ίδια ώρα, η αρνητική οι
κονομική συγκυρία και οι φωτιέε 
του καλοκαιριού του 2007 έχουν 
δώ σει τη  δυ να τό τη τα  σ το  υ
πουργείο Οικονομίαε να ανεβάσει 
το  ποσοστό απορρόφησηε τω ν  
πόρων του Γ' ΚΠΣ σ το  95%, ενώ  
σε ό, τι αφορά το  Εθνικό Στρα- 
τηγικό Πλαίσιο Αναφοράε (ΕΣΠΑ) 
2007 - 2013 ετοιμάζεται η προ
κήρυξη δράσεων για μικρομε- 
σαίεε επιχειρήσειε, ύψουε 1,3 
δισ. ευρώ.

Στόχοε του οικονομικού επιτε
λείου είναι να διοχετεύσει όσο το 
δυνα τόν γρηγορότερα  «ζε σ τό  
χρήμα» στη ν αγορά. Ετσι, οι ε- 
γκεκριμένεε πληρωμέε του ΠΔΕ 
" Ο  τέλοε Απριλίου ανήλθαν στα  

72 δισ. ευρώ, από το  σύνολο 
τω ν  8,8 δισ. ευρώ που έχουν εγ
γράφει στιε δαπάνεε του προ- 
γράμματοε στον προϋπολογισμό. 
Προε το  παρόν, από το υπουργείο 
Οικονομίαε αναφέρουν ότι δεν με- 
λετάται αναθεώρηση του ετήσι
ου στόχου και ότι είναι νωρίε να

συζητάμε για ανακατανομή τω ν 
πόρων του ΠΔΕ, από δράσειε σε 
δράσειε. Ωστόσο, αφήνουν ανοι
κτό το  ενδεχόμενο να  συμβεί 
κάτι από τα  δύο, ή και τα  δύο, με
τά  το ν  Ιούνιο, καθώε θα έχει ο
λοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 
έτουε και θα υπάρχει καλύτερη ει
κόνα για τη ν  εκτέλεση του ΠΔΕ 
και για το  πού μπορεί να  φτάσει. 
Πάντωε, ήδη έχουν γίνει κάποιεε 
ανακατανομέε στιε δαπάνεε του 
ΠΔΕ, όπωε αυτή που έχει να  κά
νει με τιε επενδύσειε του ΟΣΕ.

Το 95% από το Γ ' ΚΠΣ
Σχετικά με το  Γ' ΚΠΣ, το  υ

πουργείο Οικονομίαε έχει εκμε
ταλλευτεί τα  περιθώρια που έχει 
δώσει σ τη ν Ελλάδα η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τόσο εξαιτίαε τω ν  κα
τασ τροφ ικ ώ ν πυρκαγιών του 
2007 όσο και λόγω τηε διεθνούε 
κρίσηε. Ετσι, η συνολική απορ
ρόφηση τω ν  πόρων του Γ ' ΚΠΣ έ
χει φτάσει σ το  95%, ενώ  με δε
δομένο ότι η τρίτη προγραμματική 
περίοδοε θα ολοκληρωθεί τον 
Ιούνιο, το  υπουργείο ενέταξε σε 
αυτήν επιπλέον έργα ύψουε 1,2 
δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τιε εκτιμήσειε του 
υπουργείου Οικονομίαε, από τιε 
αρχέε του 2007 έχουν γίνει δα
πάνεε μέσω του ΕΣΠΑ, ύψουε πε
ρίπου 1,8 δισ., κυρίωε όμωε για έρ

γα υποδομήε. Αυτήν τη  στιγμή 
πάντωε, το  υπουργείο προχωρεί 
σ την προκήρυξη δράσεων ύψουε
1.3 δισ. ευρώ για όλεε τιε μικρο- 
μεσαίεε επιχειρήσειε (εμπόριο 
και υπηρεσίεε, μεταποίηση, του
ρισμό), καθώε και σ τη ν  προώθη
ση τω ν  έργων - γεφυρών που έ
χουν περάσει από το  Γ' ΚΠΣ στο 
ΕΣΠΑ.

Ο προϋπολογισμόε τω ν  εν  λό
γω έργων ανέρχεται - σύμφωνα με 
τιε τελευταίεε πληροφορίεε - στα
2.3 δισ. ευρώ, ενώ  συνολικά (δη
λαδή συμπεριλαμβανομένων τω ν 
δαπανών του Γ ' ΚΠΣ και αυτών 
του ΕΣΠΑ) το  ύψοε τω ν  έργων αυ
τώ ν  διαμορφώνεται στα  3,2 δισ. 
ευρώ. Πρόκειται για επτά έργα που 
δεν ολοκληρώθηκαν μέσω του Γ' 
ΚΠΣ, περνούν σ το  τέταρτο  κοι
νοτικό πακέτο και αφορούν κυ
ρίωε έργα υποδομήε, όπωε μετρά, 
σιδηροδρομικέε γραμμέε, οδικοί 
άξονεε και εκσυγχρονισμόε του α
ερολιμένα Θεσσαλονίκηε.

Σχετικά με το πρόγραμμα για τιε 
μικρομεσαίεε επιχειρήσειε, ο ε- 
νισχυόμενοε προϋπολογισμόε τηε 
κάθε επενδυτικήε πρότασηε θα 
φθάνει μέχρι τιε 350.000 ευρώ, με 
το  ποσοστό επυίορήγησηε να  α
νέρχεται έωε και σ το  60% του ε- 
νισχυόμενου προϋπολογισμού 
τηε επένδυσηε.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Το υπουργείο οικονομίας προχωρεί στην προώθηση ίων έργων - γεφυ
ρών που έχουν περάσει από το Γ ' ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ και αφορούν κυρίως 
έργα υποδομής, όπως μετρό, σιδηροδρομικές γραμμές, οδικοί άξονες και 
εκσυγχρονισμός του αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γ. Προβόπουλος εκτιμά ότι οι κα
θυστερήσεις στα Βαλκάνια - στη χειρότερη περίπτωση- 
θα ανέλθουν στο 10% του συνόλου των δανείων.

Εξαντλητικά τεστ 
για τις αντοχές 
των τραπεζών
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Τα αποτελέσματα του « τε σ τ  κοπώσεωε», το οποίο εν
σωματώνει εξαιρετικά ακραίεε παραδοχέε για τη ν  πο
ρεία τω ν  οικονομιών το  2009, αναμένουν οι επιτελείε 
m s Τραπέζηε τηε Ελλάδοε (ΤτΕ) και του Διεθνούε Νο
μισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), για να  εξετάσουν τιε επι- 
πτώσειε σ τη  σταθερότητα του εγχώριου χρηματοπι
στωτικού συστήματοε σ τη ν περίπτωση εκτροχιασμού 
τω ν  οικονομιών.

Σύμφωνα με την άσκηση προσομοίωσηε ακραίων κα
ταστάσεω ν (stress test) που διενεργούν η ΤτΕ και το 
ΔΝΤ εξετάζονται οι επιπτώσειε στιε τράπεζεε στη ν ’ 
ρίπτωση υπερδιπλασιασμού τω ν καθυστερήσεων. 
γκεκριμένα εξετάζοντα ι τα  αποτελέσματα σ τη ν  κε
φαλαιακή υγεία τω ν  τραπεζών στην περίπτωση που το 
2009 τα  μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέλθουν στο  20% 
eras χώρε5 ms Νοτιοανατολικήε Ευρώπηε, στο 15% στην 
Τουρκία και στο 10% σ τη ν  Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ό
τι ο δείκτηε καθυστερήσεων στην Ελλάδα το 2008 δια
μορφώθηκε στο 5% έναντι 4,5% σ το  τέλοε του 2007. 
Οι εμπορικέε τράπεζεε απέστειλαν tis απαντήσει τουε 
τη ν προηγούμενη εβδομάδα και τιε επόμενεε ημέρεε 
η ΤτΕ θα «τρ έξε ι» το  τεσ τ  για το σύνολο τω ν  τραπεζι
κού συστήματοε.

Οι άνθρωποι του ΔΝΤ αλλά και οι επιτελείε τηε ΤτΕ 
υπογραμμίζουν ότι 
πρόκειται για μια θε
ωρητική εργασία, με 
παραδοχέε που δεν 
θεωρούνται ρεαλιστι- 
κέε, και ξεκαθαρίζουν 
ότι τα  αποτελέσματα 
του stress test δεν θα 
αποτελέσουν αιτία 
για τη ν επιβολή πρό
σθετων κεφαλαιακών 
απαιτήσεων (εν πολ- 
λοίε αυξήσεων κεφα
λαίου) στιε εμπορικέε 
τράπεζεε. Ωστόσο θα 
αποτελέσει αφετηρία 
προβληματισμού και 
συζήτησηε για τη ν αντοχή τω ν  τραπεζών σε πιέσειε 
και κινδύνουε που σήμερα μοιάζουν εξωπραγματικοί. 
Αλλωστε μετά τη ν  κατάρρευση τηε Lehman το ν  πε
ρασμένο Σεπτέμβριο ξεπήδησαν κίνδυνοι που λίγουε 
μήνεε πριν θεωρούνταν εξωπραγματικοί: η κατάρρευση 
ενόε μικρού μέρουε του συστήματοε προκάλεσε μια α
λυσιδωτή αντίδραση σ το  σύνολο του χρηματοπιστω
τικού συστήματοε με ορατό τον  κίνδυνο την πλήρη κα
τάρρευσή του. Συστημικόε κίνδυνοε για το  τραπεζικό 
σύστημα πριν την κρίση θεωρούνταν κάτι το αδιανόητο.

Βέβαια γεγονότα σαν αυτό που ζήσαμε κατά το  τε 
λευταίο τρίμηνο του 2008 δεν εμφανίζονται κάθε χρό
νο. Πρόκειται για εξαιρετικά ακραία γεγονότα  που ε
ξελίσσονται (ευτυχώε) σπάνια: εξ ου και η σημερινή κρί
ση παραλληλίζεται με τη  μεγάλη κρίση του 1929. Αυ
τό  ακριβώε υπογραμμίζουν σ τη ν  «Κ » στελέχη τραπε
ζώ ν θεωρώνταε ότι τα  δύσκολα πέρασαν. Ο συστημι
κόε κίνδυνοε αντιμετωπίστηκε και πλέον όλοι εργά
ζονται για τη  νέα αρχιτεκτονική του συστήματοε ώστε 
να ενσωματωθεί η γνώση  που δημιούργησε η κρίση, 
και να καταστεί ουσιαστικά ανθεκτικότερο στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά το  stress test και τη ν παραδοχή περί 
διπλασιασμού τω ν  καθυστερήσεων στην Ελλάδα, σ τε 
λέχη τραπέζών θεωρούν ότι δεν υπάρχει το παραμικρό 
στοιχείο που να στηρίζει μια τέτοια  υπόθεση. Οσον α
φορά το ν  δείκτη καθυστερήσεων θεωρούν ότι ακόμα 
και αν οι οικονομικέε συνθήκεε επιδεινωθούν δύσκο
λα θα ξεπεράσει το  6,5%, έναντι 5% που ήταν σ το  τέ 
λοε του 2008. Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι ο διοικη 
τηε ΤτΕ κ. Γ. Προβόπουλοε πρόσφατα διατύπωσε την 
εκτίμηση ότι οι καθυστερήσειε σ τα  Βαλκάνια - ανα- 
φερόμενοε στη χειρότερη περίπτωση- θα ανέλθουν στο 
10% του συνόλου τω ν δανείων, εκτίμηση που βρίσκεται 
στο ήμισυ του ποσοστού που έχει θέσει το  ΔΝΤ στο 
stress test.
jpapadogiannis@kathimerini.gr

Εξετάζονται 
οι επιπτώσεις 
στην περίπτωση που 
φέτος φτάσουν 
οι καθυστερήσεις 
στη ΝΑ Ευρώπη στο 
20%, στην Τουρκία 
στο 15% και στην 
Ελλάδα το 10%.

Αφόρητη αδιαφάνεια στην ανάθεση δημοσίων έργων
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Σε απόστημα στο σύστημα ανάθεσηε 
δημοσίων έργων μετατρέπονται 
οι απευθείαε αναθέσειε. Οπωε κα
ταγγέλλουν οι εκπρόσωποι του τε- 
νικού κόσμου και παραδέχεται το 
-ΠΕΧΩΔΕ, δήμοι, περιφέρειεε, αλ
λά και οργανισμοί του Δημοσίου αυ
ξάνουν ολοένα και περισσότερο τον 
αριθμό τω ν έργων που αναθέτουν 
απευθείαε, λειτουργώνταε στα όρια 
τηε νομιμότηταε ή ακόμα και πέρα 
από αυτά.

«Εγώ πήγα τα λεφτά στον δήμο, 
το έργο μου ανήκει». Μια έκφραση 
κοινή στην «πιάτσα» τω ν εργολη
πτών και των μελετητών, πίσω α
πό την οποία κρύβεται μια επίσηε 
κοινή πρακτική: η... ευγενήε δια- 
μεσολάβηση, ανάμεσα στο κράτοε 
(Περιφέρεια, υπουργείο) και τον ορ
γανισμό τοπικήε αυτοδιοίκησηε, η 
οποία βέβαια λειτουργώνταε σε 
συνθήκεε «εξυπηρέτησηε», δημι
ουργεί προσδοκίεε αΥταπόδοσηε.

Τίποτα ασυνήθιστο, ιδίωε όταν οι

απευθείαε αναθέσειε έργων και 
μελετών αυξάνονται ανησυχητι
κά. «Το 2006 η αναλογία τω ν με
λετών που ήταν με διαγωνιστική 
διαδικασία με αυτέε που ήταν με α
πευθείαε ανάθεση ήταν 90 προε 10. 
Στο τέλοε του 2008 η αναλογία ή
ταν 79 προε 21, σε έναν αριθμό πε
ρίπου 700 μελετών και για τιε δύο 
χρονιέε. Βλέπουμε δηλαδή με το πέ
ρασμα του χρόνου να αυξάνονται 
σημαντικά οι απευθείαε αναθέ- 
σειε», εκτίμησε ο πρόεδροε του Τε
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδαε, κ. 
Γιάννηε Αλαβάνοε. Δείγμα τηε 
στρεβλήε πορείαε τηε αγοράε είναι 
και οι αναθέσειε με εκπτώσειε πο
λύ μεγαλύτερεε του 20%, που είναι 
και το ανώτατο όριο. «Για παρά
δειγμα, η νομαρχία Δωδεκανήσου, 
ανάθεσε τον Νοέμβριο του 2008 δύο 
μελέτεε. Την μια με έκπτωση 
44,68% την άλλη με 50,04%. Πού το 
βρήκε; Δεν το βρήκε σε καμιά νο
μική ρύθμιση», αποκαλύπτει ο κ. 
Αλαβάνοε. Η πρακτική δεν χρησι
μοποιείται μόνο από την τοπική αυ-

Το 2006 η αναλογία 
ίων μελετών 
με διαγωνιστική 
διαδικασία προς αυτές 
που ήταν με απευθείας 
ανάθεση ήταν 90 προς 
10. Στο τέλος του 2008 
η αναλογία ήταν 79 
προς 21.

τοδιοίκηση. «Τον Ιούλιο του 2008, 
η Εγνατία Οδόε ανέθεσε 18 έργα α- 
ξίαε 170 εκατ. ευρώ με συμπληρω- 
ματικέε συμβάσειε. Τον Αύγουστο 
ανέθεσε και πάλι έργα, αυτή τη φο
ρά 300 εκατ. ευρώ. Και όλα αυτά τα 
μάθαμε τυχαία», ανέφερε προ η
μερών στην ημερίδα του ΤΕΕ ο πρό
εδροε του Συνδέσμου Ανωνύμων 
Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), κ. Γιώρ- 
γοε Βλάχοε.

«Οι απευθείαε αναθέσειε είναι συ
νηθισμένη πρακτική και για πολ- 
λούε οργανισμούε, όπωε για τη Δη
μόσια Επιχείρηση Ανέγερσηε Νο
σηλευτικών Μονάδων
(ΔΕΠΑΝΟΜ)», λέει στην «Κ » ο πρό
εδροε του Συνδέσμου Μελετητών 
Ελλάδαε (ΣΜΕ) κ. Κώσταε Αλεξό- 
πουλοε. «Πρόσφατο παράδειγμα 
τα νοσοκομεία στη Σαντορίνη, τον 
Καβάλα, τον Πολύγυρο, τη  Χαλκί
δα, το Αίγιο. Η μέθοδοε είναι η ε- 
ξήε: η απευθείαε ανάθεση γίνεται 
όχι για μελέτη, αλλά για υπηρεσίεε 
συμβούλου σε έναν αρχιτέκτονα, ο 
οποίοε κάνει μια προμελέτη του έρ
γου. Κατόπιν η εταιρεία, ο δήμοε, 
ο οργανισμόε προκηρύσσουν την 
κατασκευή του έργου με μελετο
κατασκευή, υποχρεώνονταε τον 
ανάδοχο να κάνει εκείνοε τιε με
λέτεε. Συχνό φαινόμενο στην πε
ρίπτωση των δήμων είναι και η κα
τάτμηση μιαε μελέτηε ώστε να 
μην ξεπερνά το όριο τω ν 11.000 ευ
ρώ και η απευθείαε ανάθεσή τηε σε 
κομμάτια, με βάση τον κώδικα δή

μων και κοινοτήτων». Προβλήματα 
στη διαδικασία ανάθεσηε μελε
τών δημιουργεί και η χρήση τηε πε- 
ρίφημηε «Τεχνικήε Βοήθειαε» και 
του ΠΔ4, δηλαδή των ισχυόντων για 
τη χρηματοδότηση υποστηρικτικών 
έργων. «Η πρακτική αυτή δεν είναι 
παράνομη. Ωστόσο παρακάμπτει τη 
χρήση συγκεκριμένων πτυχίων για 
κάθε κατηγορία μελέτηε, με ό,τι αυ
τό συνεπάγεται για την ποιότητα 
του αποτελέσματοε», λέει στην 
«Κ» ο γενικόε γραμματέαε του Συν
δέσμου Ελληνικών Γραφείων Με
λετών (ΣΕΓΜ) κ. Ανδρέαε Λουκάτοε. 
«Πρόσφατο παράδειγμα είναι η 
χρήση τηε τεχνικήε βοήθειαε για 
την ανάθεση μελέτηε από τη γενι
κή γραμματεία Περιβάλλοντοε του 
ΥΠΕΧΩΔΕ για την αποκατάσταση 
χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα 
απόβλητα, ό  τη διαχείριση τηε ίλυοε 
από βιολογικούε καθαρισμούε». 
Προβληματική, τέλοε, θεωρείται 
από τουε μελετητέε και η πρακτι
κή τηε απευθείαε ανάθεσηε μελε
τώ ν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Οι απευθείας αναθέσεις έργων και μελετών αυξάνονται ανησυ
χητικά. Τον Ιούλιο του 2008, η Εγνατία Οδός ανέθεσε 18 έργα 
βαξίας 170 εκατ. ευρώ με συμπληρωματικές συμβάσεις.
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