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Το κίνημα
«δεν πληρώνω»
από το ελληνικό
Δημόσιο

Το «δεν πληρώνω» του ελληνικού
Δημοσίου στουε προμηθευτέε
του δεν κάνει διακρίσειε μεταξύ
ελληνικών και ξένω ν επιχειρήσε
ων. Αμερικανικέε, γερμανικέε,
γαλλικέε ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ι συμπά
σχουν ισότιμα από τη ν άρνηση
του κράτουε να τακτοποιήσει τιε
υποχρεώσει του. Υπολογίζεται ό
τι οι οφειλέε του ελληνικού Δη
μοσίου στιε θυγατρικέε αμερικα
νικών πολυεθνικών επιχειρήσεων
στη χώρα μαε φτάνουν κοντά στο

Μέχρι στιγμής
δεν τίθεται θέμα
νομικών προσφυγών,
τουλάχιστον από την
αμερικανική πλευρά.
ένα δισ. ευρώ. Και το ποσό αυ
τό, σύμφωνα με το ν πρόεδρο
του Ελληνοαμερικανικού Επιμε
λητηρίου κ. Γιάννο Γραμματίδη, α
φορά μόνον προμήθειεε για το
έτοε 2010.
Για τιε οφειλέε προηγούμενων
ετώ ν (2007-2009), οι αμερικανικέε
επιχειρήσειε που έχουν συναλλαγέε με το Δημόσιο εξοφλήθηκαν
με ελληνικά ομόλογα - ομόλογα
«σκουπίδια» όπωε τα χαρακτήρι
σε ο κ. Γραμματίδηε, με βάση τη ν
αξιολόγησή τουε. Για τη συγκε
κριμένη περίοδο, δεν είναι σαφήε
η εικόνα τω ν οφειλών, αλλά εκτιμάται ότι μόνον για τιε επιχει
ρ ή σ ε ι του φαρμακευτικού τομέα
ανήλθαν σε 750 εκατ. δολάρια.
Σε ό, τι αφορά το 2010, οι ο-
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Οι γερμανικές επιχειρήσειε ενοχλούνται ιδιαιτέρωε α
πό τιε συνεχείε αλλαγέε στη φορολογία, την αναμο
νή επιστροφήε ΦΠΑ, αλλά και εξαιτίαε τω ν χρεών του
δημόσιου τομέα προε αυτέε. Σύμφωνα με τον πρόε
δρο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Mix.
Μα'ίλλη, η Γερμανία παραμένει ο καλύτεροε πελάτηε
τω ν ελληνικών εξαγωγών και ταυτόχρονα κατέχει τη ν
πρώτη θέση στιε άμεσεε ξένεε επενδύσειε στην Ελλά
δα. ΓΓ αυτό και η ελληνική πολιτεία «πρέπει να δώ 
σει προσοχή στιε σχέσειε τηε με τιε επιχειρήσειε που
ανήκουν σ ’ αυτήν την κατηγορία».
Σύμφωνα με το ν πρόεδρο του Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου, δύο είναι οι βασικέε κατηγορίεε γερ
μανικών επιχειρήσεων που μαστίζονται από τιε ανακολουθίεε του δημόσιου τομέα. Εκείνεε που δρα
στηριοποιούνται στα τεχνικό έργα κι εκείνεε που δρα
στηριοποιούνται στον τομέα τηε Υγείαε. «Στιε μεν τεχνικέε εταιρείεε, στο πρόβλημα τω ν πληρωμών από
το κράτοε προστίθεται τώρα και το θέμα τηε λεγόμενηε
“ ανυπακοήε” », λέει, σημειώνονταε ότι «α ν δεν σταμα
τήσει γρήγορα αυτή η ανοη Η Γερμανία
σία, δεν θα βλέπουμε πια δη
παραμένει
μόσια έργα σ τη ν Ελλάδα για
πολλέε δεκαετίεε».
ο καλύτερος
Στον τομέα Υγείαε, σύμ
πελάτης
φωνα με το ν κ. Μα'ίλλη, τόσο
γερμανικέε όσο και οι άλλεε
των ελληνικών
επιχειρήσειε - προμηθευτέε
Υγείαε έχουν υποστεί ήδη, ό εξαγωγών.
χι ένα, αλλά τρία «κουρέμα
τα » (haircuts) του δημόσιου χρέουε προε αυτέε. «Οι
εταιρείεε», εξηγεί, «για πρώτη φορά “κουρεύτηκαν”
με τη ν αναμονή. Περίμεναν μέχρι και πέντε χρόνια
να πληρωθούν, με όλεε τιε απώλειεε που συνεπάγε
ται αυτό. Στον μεν ιατρικό εξοπλισμό και στα ανα
λώσιμα, οι προμηθευτέε μπορούσαν να συνυπολογί
σουν τον πιθανό χρόνο καθυστέρησηε από τη ν αρ
χή, με αποτέλεσμα να κατηγόρούνται από τα Μ έσα
Ενημέρωσηε για αισχροκέρδεια, πράγμα που δεν α
ποκλείεται, βέβαια, να συντρέχει σε ορισμένεε περιπτώσειε. Το δε φάρμακο βρίσκεται σ τη διατίμηση, ο 
πότε η απώλεια από τη ν καθυστέρηση τηε πληρωμήε
βαρύνει το ν προμηθευτή.
Τελευταία τουε πλήρωσαν με ομόλογα, που δεν εί
ναι μόνον άτοκα, αλλά έφεραν ένα επιπλέον haircut
τηε τάξεωε τ ω ν 20%. Το τρ ίτο «κούρεμα» το υφίστανται οι εταιρείεε άμα θελήσουν να εξαργυρώσουν τα
ομόλογα. Οποιοε τα αγοράζει θέλει να κερδίσει κάτι,
άρα τα παίρνει φθηνότερα».
Σύμφωνα με το ν κ. Μαΐλλη, πολλέε επιχειρήσειε -ιδίωε εκείνεε που οφείλεται ΦΠ Α- προσβλέπουν
σ το ν συμψηφισμό τω ν χρεών τουε προε τη ν εφορία.
Α ν και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίπ οτε, εν τούτοιε,
θεωρεί ότι οι περισσότεροι κάνουν υπομονή. «Εκτόε
τηε ALDI, καμία ακόμα (επιχείρηση) δεν ανακοίνω
σε ότι αναχωρεί, πράγμα που μαε ανακουφίζει», λέ
ει χαρακτηριστικά.

Προμηθευτικές
υγείας
ιατρικός εξοπλισμός,
φάρμακα (3 δισ.)
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Γάλλοι και Γερμανοί
Το ίδιο ισχύει και για τιε γαλλικέε και γερμανικέε επιχειρήσειε,
στιε οποίεε επίσηε το ελληνικό

Αμυντικού
υλικού
*Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις γερμανικές και γαλλικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Ελλπνο-γερμανικό Επιμελητήριο οι σημαντικότερες
οφειλές του Δημοσίου προς γερμανικών συμφερόντων επιχειρήσεις αφορούν κατασκευαστικές, φαρμακευτικού υλικού και ιατρικού εξοπλισμού
επιχειρήσεις. Κατά το Ελληνο-γαλλικό Επιμελητήριο οι σημαντικότερες οφειλές του Δημοσίου προς γαλλικών συμφερόντων επιχειρήσεις αφορούν
κατασκευαστικές, φαρμακευτικού υλικού και αμυντικού εξοπλισμού επιχειρήσεις.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μεγαλύτερο το όφελος για τις εγχώριες επιχειρήσεις
Ο συμψηφισμός οφειλών μετα
ξύ επιχειρήσεων και κράτους, ό
πως την προανήγγειλε ο υπουρ
γός Οικονομικών, κ. Γ. Παπακων
σταντίνου, μιλώντας πρόσφατα
σε παραγωγικούς φορείς, σύμ
φωνα με παράγοντες της αγο
ράς, μπορεί ν’ απαλύνει την κα
τάσταση, αλλά δεν θα λύσει το
πρόβλημα των οφειλών του Δη
μοσίου προς τους προμηθευτές
του. Ειδικά για τις θυγατρικές πο
λυεθνικών εταιρειών που κατά
κανόνα είναι τυπικές με τις φο
ρολογικές τους υποχρεώσεις, εκτιμάται ότι το μέτρο θα έχει μι

κράτοε οφείλει εκατοντάδεε εκα
τομμύρια ευρώ. Μ όνο σ τη
δίεπιεηε το Δημόσιο οφείλει 200
εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δηλώσειε
του διευθύνοντοε συμβούλου τηε
εταιρείαε κ. Πάνου Ξυνή. Ο τελευταίοε θεωρεί ότι οι υπέρογκεε οφειλέε του ελληνικού Δ η 
μοσίου προε τη ν εταιρεία είναι α
ποτέλεσμα τηε απραξίαε πολιτικών
και κρατικών αξιωματούχων ε-

κρή επίπτωση στη μείωση του
δημοσίου χρέους προς αυτές. Το
μέτρο που προβλέπει συμψηφι
σμό κυρίως φορολογικών υπο
χρεώσεων μεταξύ των δύο πλευ
ρών, θα ευνοήσει κυρίως τις εγ
χώριες επιχειρήσεις με φορολο
γικές υποχρεώσεις και κατά δεύ
τερο λόγο τις εξαγωγικές (λόγω
επιστροφής ΦΠΑ). Ως συνέπεια,
δεν αναμένεται να ευνοήσει ιδι
αίτερα τις ξένες επιχειρήσεις,
που συνήθως υποστηρίζουν τις
πωλήσεις της μητρικής στην ελ
ληνική αγορά. Εξάλλου, ο συμ
ψηφισμός θ’ αφορά αποκλειστι

ξαιτίαε του σκανδάλου τω ν «μαύ
ρων ταμείων», η οποία όμωε βο
λεύει ταμειακά το ελληνικό κρότοε. Ανάλογεε εκτιμάται ότι είναι
και οι οφειλέε του ελληνικού Δη
μοσίου σε ξένεε επιχειρήσειε άλ
λω ν χωρών τηε Ευρώπηε. Ο πρόεδροε του Ελληνογερμανικού Επι
μελητηρίου κ. Muc. Μαΐλληε, παρ’
όλο που έχει ενημερωθεί από τα
μέλη του Επιμελητηρίου, αρνή-

κό οφειλές του στενού δημοσίου
φορέα και όχι ΔΕΚΟ, εκπαιδευτι
κών ιδρυμάτων, νοσοκομείων και
άλλων νομικών προσώπων ιδιω
τικού δικαίου που λειτουργούν
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι
φορείς αυτοί -κυρίως δημόσια
νοσοκομεία- είναι οι μεγαλύτεροι
οφειλέτες του δημοσίου τομέα,
αφού δημιουργούν περίπου το
50% του δημοσίου χρέους προς
επιχειρήσεις. Τον περασμένο
Οκτώβριο οι συνολικές οφειλές
του Δημοσίου προς επιχειρήσεις
εκτιμήθηκαν σε περισσότερο α
πό 8 δια ευρώ.

θηκε να δώσει στοιχεία οφειλών
σ τη ν «Κ». Από τη ν άλλη πλευρά,
η γενική διευθύντρια του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου κ. Κα
τερίνα Μ ανόλη ανέφερε ότι δεν
διαθέτει στοιχεία. Π όντωε και οι
δύο είναι ενήμεροι για το πρό
βλημα τω ν γερμανικών και γαλ
λικών θυγατρικών επιχειρήσεων
σ τη ν Ελλάδα σχετικά με τιε οφειλέε του Δημοσίου.

Deutsche Bank
d b .e o r n

Bank of the Year 2010.
W e got to the top together w ith our clients.
"The performance of the investment banking part of Deutsche, com bined with equally
sure-footed developments in areas such as retail and commercial banking and the private bank
and wealth management divisions, leaves the firm well positioned to build on its tremendous
performance since the crisis hit. Indeed, it is back on the front foot and grow ing again.”
International Financing Review magazine, 2010.
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Κατασκευαστικές
(3 δισ.)

(3 δισ.)

φειλέε προε τιε αμερικανικέε επιχειρήσειε με δραστηριότητεε
σ τη ν Ελλάδα που προσφέρουν ια
τρικό εξοπλισμό ανέρχονται σε
500 εκατ. δολάρια. Για την ίδια πε
ρίοδο, το ελληνικό Δημόσιο χρω
στάει περισσότερο από 600 εκατ.
δολ. στιε αμερικανικέε φαρμακευτικέε και άλλα 120 εκατ. δο
λάρια στιε επιχειρήσειε αμυντικού
εξοπλισμού. Σύμφωνα με το ν πρό
εδρο του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου, στα ποσό αυτά δεν
περιλαμβάνονται διαφιλονικούμενεε συμβάσειε, όπωε για παρά
δειγμα αυτή τηε αμερικανικήε
δΑΙΩ που αφορά στο σύστημα €41
η οποία έχει παραπεμφθεί σ τη δι
αιτησία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Ελληνοαμερικαγικού Επιμελητη
ρίου, τα εκατοντάδεε εκατομμύ
ρια ευρώ οφειλών του ελληνικού
Δημοσίου αφορούν στη συντρι
πτική τουε πλειονότητα λίγεε δεκάδεε επιχειρήσειε. Για παρά
δειγμα, το 90% τ ω ν οφειλών του
Δημοσίου σε αμερικανικέε επιχειρήσειε ιατρικού εξοπλισμού
αφορά σε περίπου 15 επιχειρήσειε.
Ακόμη λιγότερεε είναι οι φαρμακευτικέε επιχειρήσειε και οι επιχειρήσειε αμυντικού εξοπλισμού
που διεκδικούν τιε οφειλέε που
προαναφέρθηκαν.
Παρά τιε όποιεε υπέρογκεε οφειλέε, μέχρι στιγμήε δεν τίθεται
θέμα νομικών προσφυγών, του
λάχιστον από τη ν αμερικανική
πλευρά, αναφέρει ο κ. Γραμ
ματίδηε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Προσβλέπουν
στον συμψηφισμό
τω ν χρεώ ν

Πόσα χρωστά
σε αμερικανικές
επιχειρήσεις*

Επιστροφή ΦΠΑ

Σε εκατοντάδες εκατ. ευρώ
οι οφειλές σε ξένες επιχειρήσεις
Του ΒΑΓΓΕΛΗ Μ ΑΝΔΡΑ ΒΕΛ Η

Εκτιμώ μενες
οφειλές του Δημοσίου

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Το Μνημόνιο αλλάζει τα δεδομένα
στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Πώς θα τονωθεί η ρευστότητα και πώς θα περιοριστεί η εξάρτηση των τραπεζών από την ΕΚΤ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Ραγδαίες ε ξε λ ίξε ι στο ν τραπεζι
κό κλάδο και κατ’ επέκταση στην
οικονομία σηματοδοτεί η επιμο
νή τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε
Τράπεζαε (ΕΚΤ) να συνεχίσει τη
σταδιακή απόσυρση τω ν μέτρων
διευκόλυνσηε ρευστότηταε τω ν
πιστωτικών ιδρυμάτων τηε Ευρωζώνηε. Η ΕΚΤ φέρεται αποφα
σισμένη να θέσει αυστηρέε προϋποθέσειε για τη χορήγηση ρευ
στότηταε στιε ευρωπαϊκέε τρά
πεζεε, ώστε να μειώσουν σταδιακά
τη ν εξάρτησή τουε από τη Φραν
κφούρτη.
Οι ελληνικέε τράπεζεε είναι οι
πρώτεε που θα βρεθούν αντιμέτωπεε με τουε νέουε όρουε και
προϋποθέσει, αφού είναι οι πλέ-

Μείωση λειτουργικού
κόστους, πώληση
στοιχείων ενεργητικού
και συγχωνεύσεις
ζητεί η ΕΚΤ.
ον εξαρτώμενεε από τιε διευκολύνσειε ρευστότηταε τηε ΕΚΤ, α
φού γι’ αυτέε έκλεισε νωρίε η δια
τραπεζική αγορά, εξαιτίαε τω ν οξύτατω ν δημοσιονομικών προ
βλημάτων. Εκτιμάται ότι έχουν ή
δη δανειστεί από τη ν Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα το ιλιγγιώδεε
ποσό τω ν 95 δισ. ευρώ, χρησιμοποιώνταε ωε ενέχυρο κυρίωε
τίτλουε του ελληνικού Δημοσίου
και άλλα χρεόγραφα.
Σύμφωνα με πληροφορίεε, στο
εττικαιροποιημένο Μνημόνιο, που
συμφωνήθηκε τη ν Παρασκευή,
περιελήφθη διάταξη η οποία προ
βλέπει ότι, για να πάρουν νέεε εγγυήσειε από το Δημόσιο, οι ελ
ληνικέε τράπεζεε θα πρέπει να πα
ρουσιάσουν επιχειρησιακό σχέδιο
και σχέδιο μεσοπρόθεσμηε μείωσηε τηε εξάρτησήε τουε από την
ΕΚΤ. Τα σχέδια θα εγκρίνονται α
πό τη Φρανκφούρτη. Σύμφωνα με
τιε ίδιεε πληροφορίεε, τα στελέ
χη του Διεθνούε Νομισματικού
Ταμείου που συμμετέχουν στο κλι
μάκιο τηε τρόικαε, εξέφρασαν ισχυρέε επιφ υλάξει για τη συ
γκεκριμένη διάταξη, επειδή ε
κτιμούν ότι θα οδηγήσει σε πε
ριορισμό τηε ρευστότηταε στην
ελληνική οικονομία και θα επιδράσει αρνητικά στην ανάκαμψή
τηε. Ωστόσο, ο εκπρόσωποε τηε
ΕΚΤ, Κλάουε Μαζούχ, επέμεινε, επιβάλλονταε τελικά τη ν άποψη
τηε Φρ
φρανκφούρτηε, ότι έχει έρθει
ins

Οι νέοι όροι της ΕΚΤ για τη χορήγηση ρευστότητας φέρνουν καταιγιστικές εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό
σύστημα. Οι διοικήσεις των τραπεζών καλούνται να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, αλλά και να προχω
ρήσουν σε μη τραπεζικές δραστηριότητες. Παράλληλα, το κόστος δανεισμού τους εξαρτόται άμεσα από τις α
ξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που αναγκάζει τους τραπεζίτες να παρακολουθούν με ακόμα
μεγαλύτερη προσοχή τον υπ. Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.

Η παραίτηση Βέμπερ αλλάζει ία δεδομένα στη διαδοχή Τρισέ
Οι προδιαγραφόμενες αλλαγές, οι οποίες είναι ζω
τικής σημασίας για τις ελληνικές τράπεζες, συμπί
πτουν με την απροσδόκητη τροπή στη μάχη για την
προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Μέχρι πρότινος ο Αξελ Βέμπερ, πρόεδρος της
Budesbank, εθεωρείτο ο πιθανότερος υποψήφιος
διάδοχος του Ζαν-Κλοντ Τρισέ. Η ανακοίνωση ότι ο
κ. Βέμπερ θα παραιτηθεί από το πηδάλιο της
Bundesbank στις 30 Απριλίου, δηλαδή πριν από τη
λήξη της θητείας του, τον θέτει επίσης εκτός της
διαδικασίας διαδοχής στην ΕΚΤ. Σύμφωνα μάλιστα
με πληροφορίες, η απόφαση του κ. Βέμπερ εξόργι
σε την κ. Μέρκελ, που είχε αποφασίσει να υποστη-

πλέον η ώρα να προβούν σε όλεε
εκείνεε τι$ κ ιν ή σ ε ι που θα τουε
επιτρέψουν να επανέλθουν στα 
διακά στιε αγορέε.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι
τράπεζεε θα υποχρεωθούν να
προχωρήσουν σε:
1. Μ έτρα μείωσηε του λει
τουργικού κύστουε. Σύμφωνα με
πληροφορίεε, την περασμένη Τε
τάρτη ο διοικητήε τη3 ΤτΕ, Γιώργοε Προβόπουλοε, κατά τη ν τα 
κτική μηνιαία συνάντηση με τουε
επικεφαλήε τω ν μεγάλων ελλη
νικών τραπεζών τούε ενημέρωσε

ρίξει την υποψηφιότητά του παρά τις επιφυλάξεις
αρκετών Ευρωπαίων εταίρων της. Η εξέλιξη ανοί
γει τον δρόμο για άλλα πρόσωπα όπως ο Μάριο
Ντράγκι, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ιτα
λίας. Κατά τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών, Τζούλιο
Τρεμόντι, η επιλογή Ντράγκι είναι η καλύτερη για
την ΕΚΤ, ενώ η δήλωση του Γερμανού υπουργού
Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ότι η Γερμανία
δεν είχε ποτέ πει ότι θα υποστηρίξει Γερμανό για
τη θέση αφήνει να εννοηθεί ότι ενδεχομένως η
χώρα να στηρίξει άλλες υποψηφιότητες, που θα
εγγυώνται τη σταθερότητα των τιμών.
REUTERS, BLOOMBERG

ότι θα πρέπει να μειώσουν το λει
τουργικό κόστοε κατά 10%. Αυτό
πρακτικά σημαίνει εκτό3 όλων
τω ν άλλων μ ειώ σ ει μισθών, κλεί
σιμο καταστημάτων και αποχώ
ρηση προσωπικού.
2 . Πώληση στοιχείων του ε
νεργητικού, όπωε θυγατρικέε και
ακίνητα. Οπωε είπε ο κ. Μαζούχ
την Παρασκευή, οι τράπεζε3 θα
πρέπει να απαλλαγούν από μη
τραπεζικέε δραστηριότητεε. Είναι
γεγονόε ότι οι τράπεζεε διαθέτουν
σημαντυαΐ ακίνητη περιουσία, ε
νώ κατέχουν ακόμα και μεγάλεε

ξενοδοχειακέε μονάδεε: η Εθνική
το ν Α σ τέρ α Βουλιαγμένηε, η
Eurobank το King George στο Σύ
νταγμα και η Alpha Bank το
Hilton. Ωστόσο, αυτό που απέ
φυγε να πει ο κ. Μαζούχ είναι πωε
εάν αυτό δεν είναι αρκετό (και πι
θανότατα δεν θα είναι καθώε οι
αποτιμήσειε είναι χαμηλέε) θα πιε
στούν να πουλήσουν και τραπεζικέε θυγατρικέε στο εξωτερικό.
Είναι δε πιθανότερο να βρεθεί ενδιαφερόμενοε για τιε δραστηριότητέε τουε στο εξωτερικό, απ’
ό,τι γι’ αυτέε σ τη ν Ελλάδα.

ι ζητάει η τρόικα, τι απαντάει η κυβέρνηση
και ποια θα είναι τα επόμενα κρίσιμα βήματα

3 . Συγχωνεύσειε και στρατηγικέε συμμαχίεε. Σύμφωνα με κο
ρυφαίο παράγοντα του οικονο
μικού επιτελείου, είναι θέμα λίγων
μηνών πλέον για να εκδηλωθούν
τέτοιεε κινήσειε. Σε αυτή τη ν πε
ρίπτωση, οι συγχωνεύσειε δεν θα
είναι ανώδυνεε όπωε αυτέε τηε δεκαετίαε του ’90. Θα προϋποθέτουν
μείωση καταστημάτων και απολύσειε προσωπικού. Επίσηε, δεν
είναι δεδομένο ότι θα αφορά
κατ’ ανάγκην συμμαχίεε μεταξύ
ελληνικών ομίλων. Σύμφωνα με ασφαλείε πληροφορίεε, στιε συναντήσειε που είχε η τρόικα με α
νώ τατα στελέχη τραπεζών τη ν
προηγούμενη εβδομάδα εξέφρασε σαφώε τη ν προτίμησή τηε για
συμμαχίεε με ξένεε τράπεζεε, με
το επιχείρημα ότι μόνον έτσι θα
εισέλθει φρέσκο χρήμα στη ν ελ
ληνική οικονομία.
Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχοε έλεγε ότι είναι πλέον θέμα λί
γω ν μηνών να εκδηλωθούν κινήσειε αναδιάρθωσηε του εγχώ
ριου τραπεζικού συστήματοε, κα
θώε σύντομα οι τράπεζεε θα βρε
θούν αντιμέτωπεε με τουε νέουε
όρουε χορήγησηε εγγυήσεων α
πό το Δημόσιο. Η τρόικα υπολό
γισε ότι φέτοε θα χρειαστούν νέεε εγγυήσειε ύψουε 30 δισ. ευρώ.
Η εκτίμηση αυτή ίσωε αποδειχθεί
συντηρητική καθώε εξαρτάται
κατ’ αρχάε από τη ν πορεία τω ν
καταθέσεων. Πέρυσι, οι καταθέσειε μειώθηκαν κατά 30 δισ. ευ
ρώ περίπου. Φέτοε, εκτιμάται ό
τι θα μειωθούν κατά 12 -15 δισ.
ευρώ επιπλέον. Επίσηε, εξαρτάται
από τη ν πιστοληπτική αξιολόγη
ση του ελληνικού Δημοσίου.
Εντόε του έτουε και με βάση τιε
αποφάσειε τηε συνόδου κορυφήε
για το ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσηε και τη ν πορεία υλοποίησηε
του Μνημονίου, οι διεθνείε οίκοι
θα επαναξιολογήσουν τη ν ελλη
νική οικονομία. Η υποβάθμιση α
πό τη Μοοάγ’ε και τη Standard &
Poor’3 κατά μία βαθμίδα δεν θα
αποτελέσει έκπληξη, έχει εν πολλοίε προεξοφληθεί από τιε αγορέε.
Αλλά θα έχει ωε συνέπεια οι τρά
πεζεε να χρειάζονται μεγαλύτερηε
αξίαε ενέχυρα για να δανειστούν
τα ίδια ποσά, ενώ κάποια άλλα
χρεόγραφα δεν θα είναι πλέον α
ποδεκτά από τη ν ΕΚΤ.
Ολα αυτά θα έχουν άμεση επί
πτωση στη χρηματοδότηση τηε
ελληνικήε οικονομίαε. Σύμφωνα
με τιε εκτιμήσειε τω ν τραπεζών,
οι χορηγήσειε θα μειωθούν φέτοε
κατά 1,5% - 2% σε σχέση με πέ
ρυσι, επιτείνονταε το πρόβλημα
ρευστότηταε που αντιμ ετω πί
ζουν οι ελληνικέε επιχειρήσειε.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

«Μονόδρομος για
τη χώρα η επιτάχυνση
των μεταρρυθμίσεων»
Συνέντευξη στον ΑΘ ΑΝΑΣΙΟ ΕΑΛΙΣ

Η κατάσταση τηε ελληνικήε οικονομίαε παραμένει «πολύ
εύθραυστη» και εάν δεν υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσειε,
«δεν θα πετύχει η προσπάθεια», προειδοποιεί σε συνέντευξή
του σ τη ν «Κ » ο εκπρόσωποε του ΔΝΤ, Πόουλ Τόμσε1'
πογραμμίζονταε ότι εκτιμά πωε «έχει επιτευχθεί η αναγι α
σταθερότητα και η εκταμίευση τηε τέταρτηε δόσηε του
δανείου είναι εξασφαλισμένη».
«Μπορεί να επιτεύχθηκε πέρυσι ο στόχοε για έλλειμμα
στο 9,5%, αλλά βλέπω ότι η κυβέρνηση θα δυσκολευθεί
να πετύχει το ν στόχο του 7,8% για το 2011 εάν δεν προ
χωρήσουν ταχύτατα οι διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσειε. Δ εν
λέω ότι το πρόγραμμα έχει εκτροχιασθεί, αναμένω ότι θα
επιτευχθούν οι στόχοι του Μαρτίου, αλλά βλέπω ότι θα υ
πάρξει ανάγκη για αποφασιστικέε κινήσειε». Στην ερώτηση
εάν εννοεί ότι θα χρειασθούν επιπλέον μέτρα, απαντά κα
ταφατικά διευκρινίζονταε «ό,τι προβλέπει το Μνημόνιο».
«Π έρυσι η Ελλάδα βρισκόταν μπροστά σ τη ν άβυσσο
και η έμφαση δόθηκε στη
μείωση του ελλείμματοε και
τη σταθεροποίηση του χρη
μ α το π ιστω τικ ού
τομέα.
Π λέο ν βρισκόμ αστε σ το
κρίσιμο σταυροδρόμι όπου
πρέπει να δούμε τη ν επι
τάχυνση τω ν μεταρρυθμί
σεω ν. Οι εξελίξειε τηε περυσινήε χρονιάε μάε δεί
χνουν πού πρέπει να επι
κεντρ ω θούμ ε». Για άλλη
μία φορά δίνει έμφαση στη
φορολογία. «Η κυβέρνηση
μαε διαβεβαιώνει ότι θέ- ■
λει να προχωρήσει και έ Ο κ. Πολ Τόμσεν.
χει συμφωνήσει σ ε σημαντικέε μεταρρυθμίσειε», ενώ χαρακτηρίζει πολύ σημα
ντικό και το ενιαίο μισθολόγιο σ το Δημόσιο έτσ ι ώ στε ν α
καταστεί αυτό πιο «λογικό».
Η αναλογία μία πρόσληψη για κάθε π έντε συνταξιοδοτήσειε είναι μια κοινωνική επιλογή τηε κυβέρνησηε, η ο
ποία ήθελε να αποφύγει τιε απολύσειε, επιτυγχάνονταε ταυ
τόχρονα τη ν εξυγίανση. «Το δεχτήκαμε αυτό γιατί το Μ νη
μόνιο είναι αρκετά ευέλικτο ώ σ τε να εντάξει Τέτοιου είδουε κοινωνικέε επιλογέε», το νίζει ο κ. Τόμσεν.
Διαπιστώνει καθυστερήσειε σε ό,τι αφορά τιε αποκρατικοποιήσειε, αναγνωρίζονταε τη δυσκολία που δημιουργεί
το γεγονόε πωε το κράτοε ακόμη δεν ξέρει επακριβώε τι
του ανήκει, κάτι που ελπίζει να έχει γίνει μέχρι τα μέσα
του χρόνου. Αφού γίνει η καταγραφή, θα αρχίσει και «η
πώληση γηε, όπωε είναι το (παλαιό) αεροδρόμιο».
Ο Δανόε αξιωματούχοε δηλώνει ότι δεν χρειάζονται άλλεε οριζόντιεε μειώσειε μισθών, αλλά υπογραμμίζει τη ν α
ναγκαιότητα ορθολογισμού σε δημόσιουε οργανισμούε ό
που οι αποδοχέε είναι υπερβολικέε: «Δεν μπορούμε να στη 
ριζόμαστε σε περαιτέρω περικοπέε μισθών και συντάξε
ω ν ή αυξήσειε φόρων. Μπορούμε να διευρύνουμε τη φο
ρολογική βάση, να φορολογήσουμε καλύτερα, αλλά δεν εί
ναι δυνατόν να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστέε».
Υποστηρίζει ότι «δ εν συζητήθηκε καν η περικοπή 13ου
και 14ου μισθού σ το ν ιδιωτικό τομέα», λέγονταε ότι «οι
κανόνεε τηε αγοράε θα δώσουν τη λύση», και σημειώνει
ότι ήδη καταγράφεται «μείωση του κόστουε εργασίαε σε
σχέση με το ν μέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ και οι εξαγωγέε
αρχίζουν να βελτιώνονται».
Επαναλαμβάνει ότι η επιμήκυνση έχει κλείσει από τη ν
πλευρά του ΔΝΤ και αναμένεται σύντομα η σχετική α
πόφαση τω ν Ευρωπαίων, ενώ απορρίπτει τιε σκέψειε για
«κούρεμα» του χρέουε δηλώνονταε «πεπεισμένοε ότι ε
άν εφαρμοσθεί το πρόγραμμα και η οικονομία αρχίσει να
παράγει, το χρέοε είναι βιώσιμο». Α ν και οι αγορέε δεν έ
χουν ακόμη πεισθεί, «εά ν υπάρξει συνολική λύση και η
Ελλάδα συνεχίσει στο ν δρόμο τηε εξυγίανσηε, τα 3pread3
θα πέσουν».

JOINT P R E S S CONFEI

ΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑ
Του ΣΠΤΗΡΗ Ν ΙΚΑ

Ηλθον, είδον και απήλθον, ανακοινώνονταε ενα πρόγραμμα αποκρατικο«ιήσεων ύψουε 50 δισ. ευρώ(!) και νέα
μέτρα περίπου 20 δισ. ευρώ. Το μήνυμα
που ήθελε να στείλει η τρόικα αυτήν
τη φορά, συμπυκνώνεται πολύ γλα
φυρά σε μία φράση του εκπροσώπου
του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ), κ. Π. Τόμσεν.
Η Ελλάδα βρίσκεται «σ ε κρίσιμο
σταυροδρόμι», δήλωσε ο κ. Τόμσεν. «Εί
ναι σε σω στή τροχιά», ανέφερε, «αλ
λά δεν θα παραμείνει εάν δεν γίνουν
οι απαραίτητεε μεταρρυθμίσειε». Η
τρόικα, αφού έβαλε σε μια «τά ξη » το
έλλειμμα (υπάρχουν ακόμα αρκετέε αποκλίσειε βέβαια), ψάχνει πλέον τη
φόρμουλα» που θα καταστήσει βιώσιμο
το δημόσιο χρέοε. Για να γίνει αυτό, όμωε, θα πρέπει να προχωρήσουν όλεε
οι μεταρρυθμίσειε και ταυτόχρονα να
αξιοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο μέροε τηε
δημόσιαε περιουσίαε. Σε βάθοε 5ετίαε,
διευκρινίζει η κυβέρνηση, η οποία θεϊεί ότι ήρθε η ώρα να αξιοποιηθοΰν
κι άλλα a33et3, αφού οι μειώσειε μισθών
και συντάξεων έχουν εξαντληθεί. Ο κ.
Τόμσεν υποστήριξε ότι με τη ν πώλη
ση περιουσιακών στοιχείων και τη ν
προώθηση τω ν μεταρρυθμίσεων θα α
ποφευχθούν τα χειρότερα, που είναι νέεε περικοπέε και αυξήσειε φόρων. Οι
εκπρόσωποι τηε τρόικαε έστιασαν
τη ν προσοχή τουε σε τρία ζητήματα:
• Εχει επιτευχθεί πρόοδοε στα δη
μοσιονομικά τηε χώραε, αλλά πρέπει
να γίνουν πολύ περισσότερα.
• Πρέπει να σταματήσει η μεγάλή
εξάρτηση τηε ρευστότηταε τω ν ελλη
νικώ ν τραπεζών από τη ν ΕΚΤ.
• Τώρα είναι η ώρα να προωθηθούν
όλεε οι διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσειε,
που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση τηε ανάπτυξηε και σε αύξηση τηε απασχόλησηε.
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Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με
έναν τρόπο, που δεν θα προκαλέσει α
κόμη μεγαλύτερη κοινωνική έκρηξη.
Μάλιστα, η τρόικα χαιρέτισε τη ν α
πόφαση τηε κυβέρνησηε να καλέσει ό
λα τα κόμματα (σ.σ.: η Ν.Δ. πάντωε α
πάντησε αρνητικά) και τουε κοινωνικούε φορείε σε διάλογο για το ν καθο
ρισμό τω ν νέω ν μέτρων, ύψουε 20 δισ.
ευρώ, που θα ληφθούν στο διάστημα
2012-2015.
Η τρόικα έΚει πλέον βάλει στο στό
χαστρό τηε όλουε τουε τομείε τηε ελ
ληνικήε οικονομίαε και ζητάει ξεκάθαρα

Η τρόικα ζητάει ριζικές
αλλαγές σε ενιαίο
μισθολόγιο, αμυντικές
δαπάνες, ΔΕΚΟ, κοινωνικές
παροχές, φορολογία,
ιδιωτικοποιήσεις.
παρεμβάσειε που θα μειώσουν τιε σπατάλεε του Δημοσίου. Ενιαίο μισθολόγιο,
αμυντικέε δαπάνεε, ΔΕΚΟ, μείωση κοι
νωνικών παροχών, αλλαγή φορολογικού
πλαισίου και φυσικά ιδιωτικοποιήσειε
είναι οι τομείε ενδιαφέροντοε για να αρ
χίσει η χώρα να μειώνει το χρέοε τηε,
έστω και μετά το 2014.
Ενα άλλο ζήτημα που έθιξαν οι εκ
πρόσωποι τηε τρόικαε, έχει να κάνει
με το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότηταε
που προωθούν Γερμανία και Γαλλία σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Επί τηε ουσίαε,
ο αντιπρόσωποε τηε Ε.Ε. κ. Σερβάαε
Ντερούζ ανέφερε ότι όσα θα αναγρά
φονται στο Σύμφωνο Ανταγωνιστικότηταε έχουν σχεδόν περιληφθεί στο ελ
ληνικό Μνημόνιο.
Οπότε το Σύμφωνο δεν αναμένεται
να φέρει μεγάλεε ανατροπέε σ τη ν ελ
ληνική πραγματικότητα, έτσι όπωε αυ

τή διαμορφώνεται από την εφαρμο
ζόμενη οικονομική πολιτική. Η αλλα
γή θα είναι ότι θα αυστηροποιηθεί α
κόμη περισσότερο ο έλεγχοε προόδου
τηε Ελλάδαε.
Πάντωε, η απόφαση για τη ν εκτέ
λεση ενόε προγράμματοε αποκρατι
κοποιήσεων, ύψουε 50 δισ. ευρώ,
«κρύβει» και μια ανησυχία για τη ν αποτελεσματικότητα τω ν μέτρων που θα
λάβει η Ευρώπη στο πλαίσιο τηε διευκόλυνσηε τηε εξυπηρέτησηε του ελ
ληνικού χρέουε. Οι τελευταίεε πλη
ροφορίεε δείχνουν ότι οι αποφάσειε
που θα ληφθούν στα τέλη Μαρτίου για
το ζήτημα αυτό, μπορεί να μην είναι
τόσο «γενναίεε» όσο έχουν «διαφημι
στεί». Για το ν λόγο αυτό και η τρόικα
μαζί με τη ν κυβέρνηση θεώρησε σκό
πιμο να ανακοινωθεί ένα μεγάλο πα
κέτο αποκρατικοποιήσεων, που θα δεί
ξει στιε αγορέε ότι η Ελλάδα μπορεί μό
νη τηε να διαχειριστεί το χρέοε τηε και
να αρχίσει να το μειώνει.
Τελικόε στόχοε είναι η επάνοδοε τηε
Ελλάδαε στιε διεθνείε αγορέε. Η κυ
βέρνηση εκτιμά ότι μια νέα ομολογιακή
έκδοση εντόε του 2011 περνάει:
1. Από την πιστή εφαρμογή του Μνη
μονίου και τη ν επίτευξη τω ν στόχων.
2. Από τη ν παροχή διευκολύνσεων
σ τη ν εξυπηρέτηση του ελληνικού
χρέουε
3. Από τη ν προσέλκυση επενδύσε
ω ν μέσω του προγράμματοε αποκρα
τικοποιήσεων και
4. Από τη ν προώθηση τω ν μεταρ
ρυθμίσεων εκείνων που θα βοηθήσουν
στη ν ενίσχυση τηε απασχόλησηε και
κατ’ επέκταση σ τη ν ταχύτερη ανά
καμψη τηε ελληνικήε οικονομίαε. Εί
ναι ενδεικτικό ότι ο κ. Τόμσεν δήλω
σε πωε η αγορά θα παρακολουθεί το
κατά πόσο η κυβέρνηση προχωράει
σ τη ν ουσιαστική απελευθέρωση τω ν
κλειστών επαγγελμάτων και δεν θα αρκεστεί στη ν ψήφιση του νομοσχεδίου.

j

Οι εκπρόσωποι της τρόικας, από αριστερά οι κ. Πολ Τόμσεν (ΔΝΤ), Σερβάας Ντερούζ (Ε.Ε.) και Κλόους Μασούχ (ΕΚΤ), τόνισαν
ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε σωστή τροχιά. Για να παραμείνει όμως σε αυτή, χρειάζεται επιτάχυνση των μεταρρυθμί
σεων, με βασικό άξονα ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αξίας 50 δισ. ευρώ.

Πίσω από τις «ιδιωτικοποιήσεις ύψους 50 δισ.» j
Δύο κρίσιμα ερωτήματα έχουν προκό
ψει μετά τιε ανακοινώσειε για το πρό
γραμμα αποκρατικοποιήσεων, που θα
αποδώσει 50 δισ. ευρώ έωε το 2015. Το
πρώτο έχει να κάνει με το τι θα αξιο-'
ποιηθεί από τη δημόσια περιουσία για
να προκύψει το ποσό αυτό. Το δεύτε
ρο αφορά στο πού θα βρεθούν όλοι αυ
τοί οι επενδυτέε που θα έχουν τόσο με
γάλη ρευστότητα.
Στο υπουργείο Οικονομικών, πάντωε,
εκφράζουν τη βεβαιότητά τουε ότι ο
στόχοε που ετέθη είναι απόλυτα ρεαλιστικόε και εφικτόε, δεδομένηε κυρίωε
τηε τεράστιαε ακίνητηε περιουσίαε του
Δημοσίου. Τόσο τω ν κτιρίων που έχει
στο χαρτοφυλάκιό του το κράτοε, όσο
και τω ν εκτάσεων ανά την επικράτεια.
Για το ν λόγο αυτό και προχωρούν ά
μεσα στη ν καταγραφή ολόκληρηε τηε
περιουσίαε. Μέχρι τ ο ν Ιούνιο αναμέ
νεται να είναι έτοιμη η μελέτη για τα
εμπορικά ακίνητα του Δημοσίου (κτί-

ρια), ενώ έωε τα τέλη του έτουε θα εί
ναι έτοιμη και η αντίστοιχη έκθεση για
τιε εκτάσειε που έχει στην κατοχή του
το κράτοε.
Πληροφορίεε αναφέρουν ότι η ιδέα
για τη ν αλλαγή του προγράμματοε α
ποκρατικοποιήσεων φαίνεται να ήταν
του μόνιμου αντιπροσώπου του Διε
θνούε Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)
στη ν Ελλάδα, κ. Μπ. Τράα. Από το υ
πουργείο Οικονομικών σημειώνουν ό
τι ήδη «τρέχει» το project τηε αξιοποίησηε τηε περιοχήε του πρώην αε
ροδρομίου στο Ελληνικό, υπάρχει η α
πόφαση για τη ν αξιοποίηση άλλων 13
ακινήτων άμεσα και υπάρχουν περί τα
12.000 ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο
τηε ΚΕΔ που είναι προε αξιοποίηση.
Φυσικά, όλα αυτά δεν επαρκούν για
να καλυφθεί ο στόχοε τω ν 50 δισ. ευ
ρώ έωε το 2015, αλλά θεωρούν ότι εί
ναι μια «καλή αρχή». Για το ν λόγο αυ
τό και αρκετοί πιστεύουν ότι για να εισ-

η

ρεύσουν τόσα κεφάλαια θα πρέπει να
προχωρήσει η κυβέρνηση σε πώληση
μεγάλων εκτάσεων γηε σε νησιά ή άλλεε περιοχέε τηε Ελλάδαε.
Πέραν τηε ακίνητηε περιουσίαε, υ
πάρχουν και τα υπόλοιπα project3 που
έχουν ανακοινωθεί και έχουν να κά
νουν με τη ν αξιοποίηση του φάσματοε
συχνοτήτων, τω ν λιμανιών, τω ν περι
φερειακών αεροδρομίων, τω ν κρατικών
τραπεζών κ.λπ.
Επίσηε, έσοδα θα προέλθουν και α
πό την πώληση εισηγμένων και μη ει
σηγμένων επιχειρήσεων. Ωστόσο, η πώ
ληση επιχειρήσεων - φιλέτων προε το
παρόν βρίσκεται εκτόε σχεδιασμού, δε
δομένηε τηε χαμηλήε αποτίμησήε
τουε. Αυτό που μπορεί να εξεταστεί εί
ναι η περίπτωση τηε πώλησηε ποσο
στού του OTE στην Deut3che Telekom,
αφού εάν γίνει μέχρι το τέλοε του 2011,
προβλέπεται υψηλό τίμημα από τη σύμ
βαση που έχει υπογράφει.

