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Προειδοποίηση τραπεζιτών ότι μεγέθυνση του ελλείμματος θα αύξανε το κόστος δανεισμού

Μη γίνει μπούμερανγκ η δημοσιονομική απογραφή

Στο παραπέντε των προγραμματικών δηλώσεων -η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη- διατυπώνεται η πρώτη 
συντεταγμένη κριτική για σημαντικές πτυχές της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Του Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τη σκυτάλη αυτή τη φορά λαμβάνουν ιδιώτες τραπεζίτες που προειδοποιούν ότι η 
«αποκάλυψη» μεγαλύτερου δημοσιονομικού ελλείμματος θα φέρει τελικά αύξηση 
επιτοκίων σε επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Ζητούν ακόμη 
διάχυση της ανάπτυξης στην περιφέρεια και τους μικρομεσαίους.

Η κυβέρνηση απαντά με νέο αναπτυξιακό και φορολογικό νομοσχέδιο.
Τροχοπέδη, το διογκούμενο κόστος των Ολυμπιακών. Συνάντηση Αλογοσκούφη- 
«2004» αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα:

Από την καθαρά οικονομική σκοπιά ιδιώτες τραπεζίτες εκφράζουν δυσαρέσκεια 
για το ότι η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε δημοσιονομική 
απογραφή (δεν ασκούν κριτική στην πολιτική απόφαση, τονίζουν) θα οδηγήσει 
με μαθηματική ακρίβεια στη μεγέθυνση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης, 
το οποίο πρόσφατα η Γιουροστάτ ανακοίνωσε ότι ανέρχεται σε 1,7% του ΑΕΠ.
Και τούτο διότι και μόνο η μεταφορά στο 2004 1,5 δισ. ευρώ ΦΠΑ, που 
εισπράχθηκε το 2004, αλλά αντιστοιχούσε σε συναλλαγές του 2003, δημιουργεί 
επιπλέον έλλειμμα μιας ολόκληρης ποσοστιαίας μονάδας. Ετσι, το έλλειμμα του 
2003 διευρύνεται σε 2,7% και με τη συνέχιση της απογραφής και τη 
διαφαινόμενη αυστηρότητα με την οποία θα κρίνει τις δαπάνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας και την 
κυβερνητική συνηγορία, θα κινδυνεύσει να υπερβεί ή έστω να εγγίσει το κρίσιμο όριο του 3%.

Μια τέτοια εξέλιξη, εκτιμούν οι τραπεζίτες, θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στις διεθνείς χρηματαγορές, οι 
οποίες θα αναπροσαρμόσουν προς τα επάνω τα επιτόκια των δανείων που χορηγούν προς την Ελλάδα 
(είτε ο δανεισμός αφορά το Ελληνικό Δημόσιο είτε επιχειρήσεις και τράπεζες).

Το κόστος δανεισμού

Μια αύξηση του σπρεντ στα δάνεια που κατευθύνονται προς την Ελλάδα θα αυξήσει το κόστος δανεισμού, 
το οποίο, υποστηρίζουν τα τραπεζικά στελέχη, θα μετακυλιστεί στο επιτόκιο των επιχειρηματικών, 
καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Εάν συμβεί αυτό, τονίζουν, θα έχουμε πιθανώς μια ανακοπή 
στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων και καταναλωτών, που θα αποβεί σε βάρος της 
κυβέρνησης. Μια ανακοπή που θα μπορούσε, πρόσθετον, να συμβεί μόνο αν ο κόσμος έχανε τις δουλειές 
του και οι κοινωνικοί δείκτες δείξουν μιζέρια. Αλλά πιστεύουμε ότι η ανεργία θα μειώνεται συνεχώς».

Αλλοι τραπεζίτες, ιδιώτες επίσης τονίζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει σύντομα να εγκαταλείψει τις 
(αναγκαστικά στις προγραμματικές δηλώσεις) γενικόλογες διακηρύξεις και να δείξει με συγκεκριμένα 
μέτρα πώς εννοεί τη διάχυση της ανάπτυξης και πώς εννοεί την τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Μικρομεσαίοι - Περιφέρεια

Οι ίδιοι τραπεζίτες επισημαίνουν ότι για τη διάχυση της ανάπτυξης ενδιαφέρονται σφόδρα και οι 
μικρομεσαίοι επιχειρηματίες της περιφέρειας. Αρα, υποστηρίζουν, πρέπει να καταρτιστεί μια δυναμική 
αναπτυξιακή πολιτική, με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, με περισσότερα έργα στην περιφέρεια και με μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα στους 
πολίτες.

* Τις υψηλές προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν στην προεκλογική περίοδο η κυβέρνηση προτίθεται να τις 
αντιμετωπίσει σε δύο επίπεδα: Το αναπτυξιακό και το φορολογικό. Μέχρι το καλοκαίρι θα καταρτίσει και 
θα θέσει σε εφαρμογή νέο αναπτυξιακό νόμο, με ισχυρά φορολογικά κίνητρα και επιδοτήσεις για νέες 
επενδύσεις. Και μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει προχωρήσει η φορολογική μεταρρύθμιση, με κύριο έργο την 
αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, αίτημα που έθεσαν στον κ. Αλογοσκούφη όλοι οι 
συνδικαλιστικοί φορείς των επιχειρηματιών.

Ο Γιώργος 
Αλογοσκούφης θα 
συναντηθεί με τη Γιάννα 
Αγγελοπούλου για τον 
έλεγχο του κόστους της 
Ολυμπιάδας
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Φρένο, τέλος, θα επιδιώξει να θέσει η κυβέρνηση στις ολοένα διογκούμενες δαπάνες των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Αναμένεται με ενδιαφέρον η συνάντηση Αλογοσκούφη - Γιάννας Αγγελοπούλου αυτή την 
εβδομάδα.
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