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Χωρίς control τα προβλ
Χιλιάδες εταιρίες απειλούνται με κατάρρευση εάν δεν χαλαρώσουν οι

ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΠΑΡΑΖ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

δια χάθηκαν
από την οικονομική

δραστηριότητα
ατη χώρα

Εγκλωβισμένη
στην κινούμενη άμμο

των capital controls παραμένει
η πραγματική οικονομία με

άμεση συνέπεια να παρατείνονται τα
δραματικά αδιέξοδα για τον επιχειρηματικό

κόσμο που ζητάει χαλάρωση των
κεφαλαιακών περιορισμών για να μην
επέλθει η πλήρης ασφυξία στην αγορά

Από την οποία έχουν ήδη χαθεί πάνω

από 8 δισ ευρώ από την οικονομική
δραστηριότητα στη χώρα τις τελευταίες

τέσσερις εβδομάδες

Διάστημα κατά το οποίο ο τζίρος των
επιχειρήσεων έχει υποχωρήσει από 30
έως 80 ανάλογα με το αντικείμενο τους
όπως εκτιμά ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θόδωρος

Φέσσας Την ίδια στιγμή παράγοντες

της αγοράς υψώνουν κραυγή αγωνίας

τονίζοντας προς

πάσα κατεύθυνση ότι χιλιάδες επιχειρήσεις

απειλούνται με κατάρρευση αν
δεν εξομαλυνθούν άμεσα οι τραπεζικές
συναλλαγές και δεν αποκατασταθεί η

εμπορική πίστη
Από φορείς που εκπροσωπούν τις εισαγωγικές

και εξαγωγικές επιχειρήσεις
αναφέρεται ότι περίπου 6.000 αιτήματα
για αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό

που αφορούν πληρωμές πρώτων
υλών και εμπορευμάτων εκκρεμούν αυτή

τη στιγμή και ουδείς γνωρίζει πότε και
πόσες θα υλοποιηθούν από την ειδική επιτροπή

εγκρίσεων
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και

αιτήματα που αφορούν φαρμακευτικές
εταιρίες που θεωρητικά έχουν το προβάδισμα

δεν έχουν κριθεί για διάστημα
μεγαλύτερο των 4 με 5 χρόνων
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Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος
Μίχαλος κάνει λόγο για επιχειρήσεις που
έχουν αθετήσει η κινδυνεύουν να αθετήσουν

τις συμφωνίες με τους προμηθευτές

ή τους πελάτες τους στο εξωτερικό
Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί άμεσα

οι προμηθευτές του εξωτερικού απει
ούν να προβούν σε διακοπή συναλλαγών
γεγονός που θα οδηγήσει σε ένα νέο μπαράζ

λουκέτων για επιχειρήσεις και φυσικά

έκρηξης της ανεργίας αναφέρει ο
πρόεδρος του ΕΒΕΑ

Όπως όλα δείχνουν η αλυσίδα εφοδιασμού

των επιχειρήσεων κρέμεται στην
κυριολεξία από μια κλωστή ενώ ήδη
έχουν αρχίσει να καταγράφονται σοβαρές

ελλείψεις σε ανταλλακτικά υλικά συσκευασίας

και διάφορες πρώτες ύλες Εικόνα

που βαθμιαία μπορέι να επιδεινωθεί

βγάζοντας εκτός αγοράς πολλές επιχειρήσεις

που μέχρι τώρα πάλευαν με
νύχια και με δόντια για να αποφύγουν το

λουκέτο
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα που

πραγματοποίησε η Endeavor Greece από
13 17 Ιουλίου ανάμεσα σε 300 επι¬

λεγμένες επιχειρήσεις το 23 των ερωτηθέντων

υποστήριξαν ότι έχουν ξεκινήσει
τις διαδικασίες για μεταφορά έδρας

στο εξωτερικό Προκειμένου να αποκτήσουν

πρόσβαση σε ρευστότητα καθώς
το 70 των επιχειρηματιών απάντησαν
στην έρευνα ότι τα capital controls θα
κρατήσουν από 4 έως 10 μήνες Σχεδόν
δύο στις 10 επιχειρήσεις που απάντησαν
στο ερώτημα το οποίο έθεσε η Endeavor
ότι έχουν μείωση εσόδων άνω του 50
Επίσης το 11 των επιχειρήσεων είπε
ότι έχουν παγώσει την παραγωγή τους
λόγω έλλειψης πρώτων υλών

Μεγάλες δυσλειτουργίες υπάρχουν
ακόμη στην αγορά για το ζήτημα των επιταγών

ενώ ένας σημαντικός αριθμός των
επιταγών εκκαθαρίζεται με τρύπες μέχρι

το 80 από τους υπόχρεους που δεν
έχουν καταφέρει να καλύψουν τα ποσά
Την ίδια στιγμή οι επιχειρήσει δεν έχουν
τη δυνατότητα να πάρουν εγγυητικές επιστολές

από τις τράπεζες
Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται επίσης

και οι εφοπλιστές αρκετοί από τους
οποίους εξετάζουν τα plan Β για μετε

Τα προβλήματα με τις επιταγές τα εμβάσματα
εξωτερικού τις εισαγωγές τους προμηθευτές κ ά

ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ TOY TP ΑΛΕΞΙΑΔΗ

Εξόρμηση του ΣΔΟ Ε
Έκτακτο σχέδιο πάταξης της φοροδιαφυγής

και ενίσχυσης των φορολογικών
εσόδων με ενεργοποίηση όλων των φο
ροελεγκπκών και εισπρακτικών υπηρεσιών
θέτει σε εφαρμογή για μία ακόμη φορά η
κυβέρνηση για να κλείσει τη μαύρη τρύπα

στα κρατικά ταμεία Σαρωτικοί έλεγ

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Τρύφων Αλεξιάδης

χοι θα γίνουν από πάνω προς τα κάτω
δηλαδή πρώτα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις

και μετά στις μικρότερες
Το ΣΔΟΕ ξαναβγαίνει στον δρόμο για

ελέγχους και κινητοποιείται το κέντρο ελέγχου

φορολογουμένων μεγάλου πλούτου
Την καυτή ανάσα των ελεγκτών του

υπουργείου Οικονομικών θα νιώσουν από
τις αρχές της εβδομάδα οι μεγάλες επιχειρήσεις

καθώς η εντολή που έδωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων

Αλεξιάδης είναι να γίνουν οι έλεγχοι
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Επικράτειας

Παράλληλα από τη Δευτέρα το υπουργείο
Οικονομικών ξεκινά πιο εντατικά τον

Σε πρώτο πλάνο η
είσπραξη του ΦΠΑ

ι vf rxoicLL-o/üi

πόλεμο της απόδειξης Συστήνονται άμεσα
σε όλες τις εφορίες ελεγκτικά συνεργεία

που θα χτενίζουν την αγορά για την
έκδοση αποδείξεων και την απόδοση του
ΦΠΑ Οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν άμεσα στις
τουριστικές περιοχές στους θύλακες λαθρεμπορίου

και φοροδιαφυγής διακίνησης
κ.τ.λ Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου

Οικονομικών δεν είναι δυνατόν αυτή

η κυβέρνηση που φέρνει τόσο σκληρά
μέτρα στα θέματα της έμμεσης φορολογίας

να επιτρέψει να χαθεί ούτε ένα ευρώ

από την αύξηση του ΦΠΑ σε φοροφυγάδες
και σε λαθρέμπορους

Όλο το 24ωρο θα πραγματοποιούνται
έλεγχοι για την έκδοση αποδείξεων από
τους εξήντα ελεγκτές της Υπηρεσίας Ελέγχου

και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων
του λεγόμενου και μικρού ΣΔΟΕ

Το πρόστιμο για μη έκδοση απόδειξης
είναι 250 ευρώ ανά απόδειξη για τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις και 500 ευρώ για
τις μεγάλες επιχειρήσεις

Οι αλλαγές στις
100 δόσεις

Αλλαγές αναμένεται να
υπάρξουν και στη ρύθμιση των
100 δόσεων Σύμφωνα με το
σχέδιο

Όσοι δεν πληρώσουν δύο
συνεχόμενες δόσεις θα αποκλειστούν

εντελώς από την
ένταξη σε άλλες ανάλογες
ρυθμίσεις στο μέλλον και θα
έχουν ως μόνη διέξοδο την
ρύθμιση των 12 δόσεων

Θα επανεξεταστούν με βάση

τα εισοδηματικά όρια τους
όσοι εντάχθηκαν στην ρύθμιση

Θα επιβληθεί στις δόσεις
επιτόκιο αγοράς Με βάση το
σημερινό καθεστώς οι οφειλές
έως 5.000 ευρώ ρυθμίζονται
άτοκα ενώ σε μεγαλύτερα ποσά

χρεώνεται ετήσιο επιτόκιο
3 Με τις αλλαγές που επιθυμεί

η τρόικα θα εφαρμοστεί
επιτόκιο στο επίπεδο του 7-9
για όλο το ποσό
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DEAL news

ήματα των επιχειρήσεων
κεφαλαιακοί περιορισμοί το αμέσως επόμενο διάστημα

γκατάσταση. Έχοντας μάλιστα γίνει αρκετές 

κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Από τη δική του πλευρά, ο Πανελλήνιος 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων ζητάει μεταξύ 
των άλλων:
• Να διευθετηθεί το ζήτημα με τα χιλιάδες 

κοντέινερς που παραμένουν στα
λιμάνια της χώρας και επιβαρύνονται με

αποθηκευτρα.
•	Να επανακαθοριστούν τα όρια αναλήψεων 

από λογαριασμούς όψεως των
εξωστρεφών επιχειρήσεων για τη διευθέτηση 

των καθημερινών αναγκών τους.
•	Να εφαρμοστεί ο Αυτόματος Μηχανισμός 

Εγκρίσεων με ξένους προμηθευτές, 

μέσω των εμπορικών τραπεζών.
Πέραν τούτων, οι παραγωγικοί φορείς

του Πειραιά, ζητούν παράταση της προθεσμίας 

εξόφλησης επιταγών για να μην
μπουν στη «μαύρη λίστα» του «Τειρεσία».

Ζητούν ακόμη τη χρησιμοποίηση καταθέσεων 

για πληρωμές των προμηθευτών 
του εξωτερικού και πρόβλεψη για όριο

ανάληψης μετρητών από τους εταιρικούς
λογαριασμούς και το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων.
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Θα «σπάσει»
το απόστημα
της διαφθοράς;
Η ΑΓΟΡΑ «ΚΟΣΤΟΛΟΓΕΙ»
ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Η θέσπιση της
ειδικής επιτροπής
καταπολέμησης
της διαφθοράς,
είχε πολλαπλή

ανάγνωση.

Η κήρυξη του πολέμου κατά της φοροδιαφυγής 

και της διαφθοράς, ακόμη
και με την ανάσυρση υποθέσεων που λιμνάζουν 

εδώ και χρόνια (σκάνδαλο δανείων 

ATE Bank) δεν θα μπορούσαν να
περάσουν απαρατήρητες από τον επιχειρηματικό 

κόσμο της χώρας. Τουλάχιστον 
εκείνων των επιχειρηματιών που

τάσσονται υπέρ της κάθαρσης και δεν
έχουν να φοβηθούν τίποτα από το 

ξεκαθάρισμα 

του τοπίου. Κάθε άλλο μάλιστα. 

Είναι οι ίδιοι άλλωστε, εκείνοι που
ζητούν να σπάσει επιτέλους το απόστημα. 

Η δυνατόν σε όλες τις «εκφάνσεις»
του, συμπεριλαμβανομένων και των πελατειακών^ σχέσεων

του Δημοσίου 

με συγκεκριμένα

συμφέροντα.

Ταυτό-
χ ρ ο ν α ,

όμως, άνθρωποι 

της
αγοράς
προβλημα-
τίζο ντα ι

ιδιαίτερα
για το «μήνυμα» που δίδεται στους επενδυτές 

με την άσκηση ποινικών διώξεων
για το sale and lease back των 28 ακινήτων 

από το ΤΑΙΠΕΔ στην Grivalia και
την «Πανγαία».

To timing όλων αυτών των κινήσεων 
της κυβέρνησης, λίγες ώρες μετά τον

ανασχηματισμό και τη θέσπιση της ειδικής 

επιτροπής καταπολέμησης της διαφθοράς, 

είχε πολλαπλή ανάγνωση. Την
πραγματική βούληση της κυβέρνησης,
τον συνδυασμό με το επικοινωνιακό τρικ
(χτυπάμε τη διαφθορά και την ολιγαρχία) 

και τις κρυφές και φανερές δεσμεύσεις 

που έχει αναλάβει η κυβέρνηση 
έναντι των δανειστών στο πλαίσιο μιας

μεταρρύθμισης για ισονομία και κάθαρση 
του επιχειρηματικού τοπίου.
Σε κάθε περίπτωση όμως, το κυνήγι

της φοροδιαφυγής σε όλα τα επίπεδα, είναι 

ένα κρίσιμο στοίχημα. Τις επόμενες
μέρες αναμένεται να κλιμακωθούν κινήσεις, 

καθώς έρχονται και νέες πρωτοβουλίες. 

Αρχής γενομένης από τις τηλεοπτικές 

άδειες.

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Κάθετες τομές τώρα!
Οι υγιείς επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει να σταθούν όρ- ι Δημόσιο και επιζητούν την εύρυθμη λειτουργία της κρατικής

θιες μέσα στην κρίση, θέτουν μια σειρά από άμεσες προτε- ; μηχανής. Τερματίζοντας τα φαινόμενα διαπλοκής και εξυπη-
ραιότητες, προκειμένου να μην χαθεί και αυτό το ^οτοίχη-  ; ρέτησης των ημετέρων.
μα%> για τη χώρα.	· Να θεσπιστούν άμεσα επενδυτικά

•	Η πολιτική σταθερότητα είναι κε-  PVHHpip|^^^^al^t^^MMMM||^B κίνητρα, που θα μπορέσουν να δώσουν

ντρικό ζητούμενο. Με άξονα την εθνι- BwVfnjjM^^F	I ανσπτυ^,οκΠ πνοή.
κή συνεννόηση και την ομοψυχία, που W^HHétÊt0^^       ^	· Να επέλθει το γρηγορότερο δυ-

μπορέι να διασφαλιστεί ή με μια κυ-	| (""	-rnKt^^^^^   νατόν η επιστροφή στη χρηματοδοτι-
βέρνηση ενωτικού χαρακτήρα ή με συ-	BaMBe^^^e*   κπ· ομαλότητα, κάτι που φυσικά θα ση-

γκεκριμένες πρωτοβουλίες Τσίπρα. Έτσι	L :XyL... .	μοτοδοτηθεί με την πλήρη ανακεφα-
ώστε να εκκαθαριστεί το σκηνικό από	9*4	λαιοποίηση των τραπεζών. Στην προ-

!   τους αμφισβητίες και να αποκαταστα-	| Ι	Λ	κειμένη  περίπτωση  πάντως, από

θείο λειτουργικός ρόλος της κυβέρνη-	_   \^^m	.	πλευράς των υγιών επιχειρήσεων θί-σης.	.    ,'   ;JB^^	Υ8™ και το ζπτημα δημιoupγiαc ανα-
•	Η νέα προσφυγή στις κάλπες θα	πτυξιακής τράπεζας που θα σταθεί αρω-

πρέπει να αποφευχθεί, καθώς οι πρό- — |^ ^μΗβ> _| γός σε συγκροτημένα επενδυτικό σχε-

ωρες εκλογές θα προσθέσουν και νέα δια.

«βαρίδια» στη σημερινή δεινή θέση της οικονομίας.	ι      · Να λυθεί επιτέλους το ζήτημα με τις υπερχρεωμένες επι-
•	Να υπάρξει πραγματική βούληση και όχι επικοινωνιακό : χειρήσεις, έτσι ώστε να καθαρίσει το τοπίο, να μην υπάρχουν

τέχνασμα, για την αλλαγή σελίδας στις σχέσεις των επιχειρή-     φαινόμενα νόθευσης του ανταγωνισμού.
σεων με το Δημόσιο. Για τους υγιείς επιχειρηματίες, αυτή εί- j · Να υπάρξει μια εθνική στρατηγική και για το επιχειρείν,
ναι η μεγάλη ευκαιρία για να καθοριστούν ξεκάθαροι όροι '■ μέσω του οποίου μπορεί να δρομολογηθεί αξιόπιστα η επι-
και ίσες αποστάσεις για όλους άσους έχουν δοσοληψίες με το     στροφή στην ανάπτυξη.
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Καταβολή
δεδουλευμένων
στα νοσοκομεία

Την εξόφληση των δεδουλευμένων

του προσωπικού στις δημόσιες

δομές υγείας για το δεύτερο

τρίμηνο του 2015 ανακοίνωσε
το υπουργείο Υγείας καθώς τα νοσοκομεία

θα επιχορηγηθούν από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
στις 31 Ιουλίου με 63.136.500 ευ

ρώ
Στους λογαριασμούς των νοσηλευτικών

ιδρυμάτων θα καταβληθούν

49.012.000 ευρώ για τις εφημερίες

των γιατρών και
14.124.500 ευρώ για τις υπερωρίες

του λοιπού προσωπικού
Παράλληλα επιχορηγούνται με

684.300 ευρώ τα πανεπιστημιακά
νοσοκομεία με 7.500.000 ευρώ
τα Κέντρα Υγείας και με 2.550.000
ευρώ το ΕΚΑΒ για την αποπληρωμή

εφημεριών και υπερωριών του
β τριμήνου του 2015

Το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία

με τις Υγειονομικές Περιφέρειες

ΥΠΕ παρακολουθεί συστηματικά

τη διαδικασία αναμόρφωσης
των προϋπολογισμών των νοσοκομείων

και την έκδοση των απαραίτητων

χρηματικών ενταλμάτων
έτσι ώστε μέχρι τη 13η Αυγούστου

να έχουν καταβληθεί
στους λογαριασμούς των δικαιούχων

οι δεδουλευμένες εφημερίες
και υπερωρίες



4. ΜΕΛΕΤΗ ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .24/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 6

ΜΕΛΕΤΗ ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ERNST YOUNG

Ενα Grexit θα άνοιγε τις πύλες
της κολάσεως για την Ελλάδα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΟΣ GREXIT

ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ

15-20
άμεση μείωση του
ΑΕΠ σωρευτική
υποχώρηση κατά
50 από το 2008

Στο 30
και ηανω
η ανεργία

Αμεση πτώση
επενδύσεων
πάνω από

30

Κατάρρευση
μετοχών
δραματική
μείωση μισθών

Κλειστές τράπεζες

για μήνες
στο 30
ο πληθωρισμός

Και με κούρεμα

50 το δημόσιο

χρέος θα
παρέμενε στο
130 του ΑΕΠ

Οι περισσότεροι Ελληνες θα βρίσκονταν αντιμέτωποι

με εκτίναξη ms ανεργίας δραματική
μείωση των μισθών άμεση υποτίμηση του
νέου νομίσματος κατά 50 άμεση υποχώρηση
του ΑΕΠ κατά 15 με 20 σωρευτική μείωση
50 από το 2008 πληθωρισμό στο 30

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Εξοδος

της Ελλάδας από το ευρώ
τόσο συντεταγμένα πολλώ δε
μάλλον ατάκτως θα άνοιγε τις

πύλες της κολάσεως Κερδισμένοι θα
ήταν όσοι έχουν σωρεύσει πλούτο στο
εξωτερικό ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά

και οι επιχειρηματίες σύμφωνα
με μελέτη της Ernst Young θα βρίσκονταν

αντιμέτωποι με
Εκτίναξη της ανεργίας δραματική

μείωση των μισθών άμεση υποτίμηση
του νέου νομίσματος κατά 50 άμεση
υποχώρηση του ΑΕΠ κατά l 5 με 20
σωρευτική μείωση 50 από το 2008

πληθωρισμό στο 30 Και ακόμα οι
τράπεζες θα παρέμειναν επ αόριστον
κλειστές Οι καταθέσεις θα δεαμεύο
νταν όπως και το περιεχόμενο των
θυρίδων Θα υπήρχε δελτίο για φαρ
μακα τρόφιμα καύσιμα

Η χώρα θα έμπαινε σε ένα σηιραλ

τρόμου με κατακόρυφη άνοδο της
εγκληματικότητας Ο τουρισμός θα
δεχόταν βαρύ πλήγμα τουλάχιατον
για μία 3ετία και η Ελλάδα θα ήταν
απομονωμένη γεωπολιτικά

Το δημόσιο χρέος ακόμα και αν
κουρευόταν κατά 50 θα παρέμενε

στο 130 του ΑΕΠ Αυτό θα μείωνε τη
δυνατότητα ελιγμών της κυβέρνησης
αποκλείοντας έτοι τη δυνατότητα δημοσιονομικής

χαλαρωσης

Επιπτώσεις
Αυτές είναι σε αδρές γραμμές οι

επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
από ένα ενδεχόμενο Grexit συμφωνά
με μελέτη της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών

υππρεσιών Ernst Young
την οποία καταρτισε σε συνεργασία
με την Oxford Economics

Τη μελέτη παρουοι'ασε χθες at συνέντευξη

Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος
της ΕΥ κ Πάνος Παπάζογλου

διευκρινίζοντας ότι ξεκινήσαμε τη
μελέτη τον Μαρτιο φέτος και ολοκληρώθηκε

στα τέλη Μαΐου 201 5 σκοπός
μα5 ήταν να παράσχουμε πληροφόρηση

σε ξένους επενδυτές για τις συνέπειες

εξόδου της Ελλάδας από το
ευρώ

Να σημειωθεί ότι η μελέτη βασίζεται
στο σεναριο συντεταγμένης εξόδου
από την Ευρωζώνη έπειτα από διαπραγμάτευση

με τους εταίρους και δανειστές
της χώρας και ως εκ τούτου θεωρεί ως
δεδομένο ένα κούρεμα του χρέους
κατά 50 σε επίπεδο ονομαστικής αξίας

χωρίς όμως άλλη βοήθεια από την
Ευρωζώνη για τη μετάβαση και με την
προϋπόθεση ότι η χώρα θα παραμείνει
εντός Ευρωπαϊκής Ενωσης Τα ευρήματα

της μελέτης είναι εφιαλτικά
Με την έκδοση του νέου νομίσματος

θα έκλειναν απευθείας οι τράπεζες
με την τραπεζική αργία να κρατάει για
μήνες

Πιθανόν το Δημόοιο θα προχωρούσε
οε αναγκασυκό δανεισμό με ανταλ

λαγμα κρατικά ομόλογα δεαμεύοντας
μέρος των καταθέσεων αλλά και των
χρημάτων ατις θυρίδες προκειμένου
να δημιουργηθούν συναλλσκτικά διαθέσιμα

Η επίσημη ισοτιμία του νέου εθνικού
νομίαματος έναντι του ευρώ θα καθοριζόταν

σε συνεργασία με τους εταίρους

αλλά θα ακολουθούσε δραμα¬

τική υποτίμηση του κατά 50 χωρίς
μαλιατα να συνυπολογισθούν οι πιθανές

κερδοσκοπικές πιέσεις τόσο στο
νέο νόμισμα όσο και στα ενδιάμεσα
χρηματοπιστωτικά μέσα IOUs

Ακόμα και στο πιο θετικό σεναριο
και με την προϋπόθεση ότι η πολιτική
κοινωνική και οικονομική αστάθεια
θα ήταν περιορισμένη η συναλλαγματική

ισοτιμία μετά την αρχική δραστική

υποτίμηση θα υποχωρούσε επιπλέον

κατά 30
Για οριαμέναβαστκά αγαθά και προϊόντα

όπως καύοιμα φαρμακα φαρμακευτικά

προϊόντα καθώς και ορι
αμένα προϊόντα διατροφής θα υπήρχε
δελτίο Τα υπόλοιπα όπως προϊόντα
υψπλής τεχνολογίας και ένδυσης δεν
θα υπήρχαν στην αγορά

Πληθωρισμός και ανεργία θα εκτοξεύονταν

στο 30
Οι συνέπειες θα ήταν δραματικές για

τα χαμπλά και μεσαία εισοδήματα
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα περιοριζόταν

στα 1 1 000 ευρώ έναντι 1 7.000
το 2014

Θα αυξάνονταν υπέρμετρα οι τιμές
των εισαγόμενων προϊόντων γεγονός
με σοβαρές επιπτώσεις δεδομένου ότι
η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε
πολύ μεγαλο βαθμό στις εισαγωγές

Οι τράπεζες δεν θα χορηγούσαν δάνεια

Οι επενδύσεις θα μειώνονταν
περίπου κατά 30
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GREXIT

Οι επιπτώσεις
στην οικονομία
Από μια άτακτη χρεοκοπία

κερδισμένοι θα είναι μόνο όσοι
έχουν τα χρήματά τους στο
εξωτερικό Λίγη εμπιστοσύνη
αν είχαμε στο κράτος με σημαντικές

διαρθρωτικές κινήσεις το
σκηνικό μπορεί να αλλάξει Το
βασικό κλειδί είναι η δημιουργία

ενός ισχυρού εξαγωγικού
τομέα Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα

από την έρευνα που

διεξήγαγε η εταιρεία Ernst and
Young για λογαριασμό ιδιωτών
ερήμην του μεγάρου Μαξίμου
ΣΕΛ 10-11

Ελληνικό ΑΕΠ σε όρους ευρώ 2014 ιοο Δημόσιο χρέος αεπ
Το 2014 το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ανήλθε
σε περίπου 17.000 ευρώ σύμφωνα με την Eurostat Σύμφωνα με
μια πρώτη προσέγγιση κατά τον πρώτο χρόνο μετά την έξοδο
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους ευρώ θα μειωθεί σε περίπου
11.000 ευρώ
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Αισιόδοξο
σενάριο Crexit
ευρώ

Ακόμη και στο υποθετικό σενάριο μείωσης του δημόσιου χρέους
κατά 50 λόγω της υποτίμησης της αδυναμίας μετατροπής του
χρέους σε δραχμές και της μείωσης του ΑΕΠ ο λόγος του χρέους
προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να κυμαίνεται στο 130

ΣενάριοΖ βάσηΐ
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Πληθωρισμός ΔΤΚ ετήσια μεταβολή
Εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί απότομα και θα

υπερβεί το 10 πριν αρχίσει να αποκλιμακώνεται βαθμιαία
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ERNST YOUNG ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ

Βαριές οι επιπτώσεις ενός Grexit
Για ορισμένα βασικά αγαθά και προϊόντα όπως
η βενζίνη και το πετρέλαιο το φυσικό αέριο τα
φάρμακα και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα αλλά και
ορισμένα προϊόντα διατροφής δεν θα ήταν παράλογο
να υποθέσουμε ότι θα χρειαστεί η εισαγωγή δελτίου

► Tns ΝΟΡΑΣ ΡΑΛΛΗ

n.ralli@efsyn.gr

πειτα από πέντε χρόνια συνεχούς
εφαρμογής ενός προγράμματος
οικονομικής προσαρμογής στην
Ελλάδα χωρίς προηγούμενο στην

Ιστορία ο διεθνής οίκος συμβουλευτικών

και ελεγκτικών υπηρεσιών
Ernst Young σε συνεργασία

με την Oxford Economics ενός εκ
των κορυφαίων βρετανικών συμβουλευτικών

οίκων σε θέματα διεθνούς

οικονομίας παρουσίασε

χθες πολυσέλιδη έρευνα για τις συνέπειες

ενός Grexit και το πώς θα
διαμορφωθεί το οικονομικο-κοινω
νικό αλλά και το επενδυτικό πεδίο
μετά από αυτό

Ο Παναγιώτης Παπάζογλου διευθύνων

σύμβουλος της Ernst
Young Ελλάδας υποστήριξε ότι η
έρευνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν

αιτήματος πελατών της εταιρείας

και πως το Μαξίμου δεν έχει
καν γνώση της ύπαρξής της Δεν
την έχουμε στείλει στην κυβέρνηση

τόνισε Η μελέτη εκπονήθηκε
από τον Μάρτιο έως τα τέλη Μαΐου
2015 και επιλέξαμε να δημοσιοποιήσουμε

τώρα τα αποτελέσματά της
καθώς θεωρήσαμε πως ο κόσμος

Οι συνέπειες
μιας άτακτης
χρεοκοπίας και
αιφνίδιας εξόδου
από την ευρωζώνη
είναι αδύνατον
να αποτιμηθούν
ενώ η προοπτική
επανόδου σε
συνθήκες ανάπτυξης
και ευημερίας δεν
θα μπορούσε να
οριοθετηθεί χρονικά

κυρίως οι εργαζόμενοι πρέπει να
καταλάβει τι σημαίνει επακριβώς
το ενδεχόμενο επιστροφής σε ένα
εθνικό νόμισμα εξήγησε ο κ Παπάζογλου

Πράγματι στη μελέτη διερευνώνται
οι παρενέργειες μόνο για την

περίπτωση μιας συντεταγμένης
αποχώρησης της Ελλάδας από το
ευρώ όχι όμως και από την Ε.Ε και
με την προϋπόθεση της επαναδιαπραγμάτευσης

των όρων της συνθήκης

της Λισαβόνας και συγκεκριμένα

ονομαστικού κουρέματος του
χρέους κατά 50

Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε

το ενδεχόμενο άτακτης
χρεοκοπίας και αιφνίδιας εξόδου
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Ανεργία ετήσια μεταβολή
Ενα Grexit θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας η οποία

βραχυπρόθεσμα θα υπερβεί το 30
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Ελληνικές εισαγωγές ετήσια μεταβολή
Η σωρευτική συρρίκνωση των εισαγωγών θα ξεπεράσει το 30
κατά τα τρία πρώτα χρόνια μετά την έξοδο
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Ελλάδα τιμές μετοχών
Οι τιμές των μετοχών είναι πολύ πιθανό να μειωθούν πολύ

δραστικά στη φάση πριν την έξοδο και στη διάρκεια των δύο

πρώτων ετών Στη συνέχεια θα ανακάμψουν αναπόφευκτα
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΤΑ 50

σχην ελληνική οικονομία
από την ευρωζώνη δεν το εξετάσαμε

καν Οι συνέπειες ίου σεναρίου
αυτού είναι αδύνατον να αποτιμηθούν

καθώς θα είχαμε δραστική
μείωση του ΑΕΠ παρατεταμένη
αστάθεια και αβεβαιότητα έξοδο
από τη συνθήκη Σένγκεν και την
ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση ενώ η
προοπτική επανόδου σε συνθήκες
ανάπτυξης και ευημερίας δεν θα
μπορούσε να οριοθετηθεί χρονικά
Πολύ απλά θα άνοιγαν οι πύλες της
κολάσεως διευκρίνισε ο κ Παπά
ζογλου

Μόνιμη λιτότητα
Αντίθετα το σενάριο μιας

συντεταγμένης εξόδου από την
ευρωζώνη προϋποθέτει διαπραγμάτευση

με τους εταίρους αν και
η έξοδος ούτως ή άλλως σε καμία
των περιπτώσεων δεν σημαίνει ότι
θα είναι ομαλή Ο,τι και αν συμβεί
η λιτότητα δεν μπορεί να αποφευχθεί

ειδικά όταν μιλάμε για μια
χώρα σαν την Ελλάδα που εισάγει
από πρώτες ύλες μέχρι τρόφιμα και
είδη πολυτελείας Χωρίς εξαγωγική
δύναμη ισχυρή και με ένα επισφαλές

περιβάλλον για τους επενδυτές
κυρίως όσον αφορά το ελληνικό

δίκαιο με τις τεράστιες χρονικές
καθυστερήσεις του και όχι τόσο τη
φορολογία δεν μπορούμε να μιλάμε

για ανάπτυξη δήλωσε Από μία
άτακτη χρεοκοπία κερδισμένοι θα
είναι μονο όσοι έχουν τα χρήματά
τους στο εξωτερικό Αντίθετα λίγη
εμπιστοσύνη να είχαμε στο κράτος
ως πολίτες και με μικρές αλλά σημαντικές

διαρθρωτικές κινήσεις το
σκηνικό μπορεί εύκολα να αλλάξει
υπέρ της χώρας Το βασικό κλειδί
είναι η δημιουργία ενός ισχυρού
εξαγωγικού τομέα κατέληξε ο κ
Παπάζογλου προσθέτοντας ότι
όπως είναι τα πράγματα ούτε ο τουρισμός

μπορεί να αποφέρει κέρδη
καθώς η τουριστική περίοδος είναι
πολύ μικρή Από τρίμηνη πρέπει

να καλύψει όλο τον χρόνο με υπηρεσίες

εναλλακτικού και όχι μόνο
τουρισμού δήλωσε

Οσον αφορά τη συγκεκριμένη
έρευνα αυτό που έγινε ήταν να

προσομοιάσουν

την ελληνική οικονομία
σε συνθήκες Grexit αποδεχόμενοι
πως οι εταίροι θα συμφωνούσαν

σε κούρεμα 50 αν και ακόμη και
τότε το χρέος δεν θα μπορούσε να
φτάσει κάτω από το 130 του ΑΕΠ

Οι άμεσες επιπτώσεις σε οικονομία

και κοινωνία συνοπτικά θα
ήταν οι εξής

Τουλάχιστον 50 άμεση υποτίμηση

του νέου νομίσματος το
ποσοστό εξαρτάται και από τις οικονομικές

πολιτικές που θα εφαρμοστούν

αλλά και από τις όποιες
κερδοσκοπικές πιέσεις μπορεί να
εκδηλωθούν

Το πρώτο διάστημα θα ήταν πολύ
πιθανό να έχουμε δελτίο σε βασικά
αγαθά τρόφιμα φάρμακα κ.λπ

Υπέρμετρη αύξηση των εισαγόμενων

προϊόντων Το γεγονός αυτό
θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα

επιβίωσης καθώς η Ελλάδα τις
τελευταίες δεκαετίες εισάγει σε ποσοστό

80 από πρώτες ύλες μέχρι
σιτάρι και άχυρο και δεν παράγει

Αμεση μείωση της εγχώριας ζήτησης

κατά 25 και του πραγματικού
ΑΕΠ από 15 έως και 20 που

θα σήμαινε ότι η χώρα σωρευτικά
από το 2007 θα έχανε σχεδόν το
ήμισυ του εγχώριου πραγματικού
εισοδήματος

Εκτίναξη του πληθωρισμού και
περαιτέρω σημαντική αύξηση της
ανεργίας

Μείωση των πραγματικών μισθών

των πιστώσεων και των
επενδύσεων τουλάχιστον για τα
δύο πρώτα χρόνια

Κατά τον πρώτο χρόνο μετά την
έξοδο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε

όρους ευρώ θα μπορούσε να μειωθεί
σε περίπου 11.000 € σε σύγκριση

με τα επίπεδα των 17.000 € το

Εισαγωγές ως ποσοστό του συνόλου προσφοράς
I

Σε αγαθά και εμπορεύματα των οποίων η προμήθεια βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές όπως τα φάρμακα
S το αργό πετρέλαιο το φυσικό αέριο τα χημικά αλλά επίσης και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων

τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ένδυσης θα υπάρξουν ελλείψεις
Υλικά οικοδομών

Αυτοκίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ηλεκτρολογικά προϊόντα
Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας

Φαρμακευτικά
Χημικά

Χαρτί και χαρτικά προϊόντα
Υφάσματα και είδη ένδυσης

Τρόφιμα ποτά και καπνικά προϊόντα
Ορυκτά περιλ πετρελαίου

και φυσικού αερίου

ΠΗΓΗ ΠΗΓΗ ΙΟΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Παρά το γεγονόςόυ το συνοήο του τομέα τροφίμωνκαι ποιωνπαρουσιάζει χαμηλόμεριόιο ως προς το σύνοήσ εισαγωγών γιααρκετά
προϊόνταπρώτη ανάγκκ οπως το γαήα ταπροϊόνταμεβάση το αήεύρι τοκρέα καιαρκετάΛαχανικά οι εισαγωγές κατέχουν υψηήο
μερίδιο στηνπαραγωγή και την τεΑική κατανάπωοη Είναι ενδεικτικό ότι για το γάΛά και τα συναφή προϊόντα η αναήογια εξαγωγών
npos εισαγωγές είναι χαμηλότερη από 0,4 ενώ για τα προϊόνταμε Βάση το αήεύρι το αντίστοιχο ποσοστό είναιπερίπου0,2

•Ήέρευνα
πραγματοποιήθηκε
κατόπιναιτήματος

πεήατωντπς
εταιρεία το

Μαξίμουδενέχεικαν
γνώση ms ύπαρξης

ws υποστήριξε
ο Παναγιώτης
Παπάζογήσυ

διευθύνων
συμβουήος ms Ernst

Young Εήήαόας

2014 Η σημαντική αυτή συμπίεση
του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος

θα έπληττε πολύ περισσότερο
τα νοικοκυριά σταθερού και

χαμηλού εισοδήματος με επακόλουθο

αντίκτυπο τη φτώχεια και τη
μεγάλη αύξηση της ανισότητας

Γεωπολιτική στρατηγική και οικονομική

απομόνωση της χώρας
Δραματικές συνθήκες σε κοινωνικό

επίπεδο όπως πιθανή αύξηση
της εγκληματικότητας

Για τουλάχιστον έξι μήνες μετά
την έξοδο από το κοινό νόμισμα η
οικονομία θα λειτουργούσε χωρίς
επίσημο νόμισμα Ολες οι τιμές οι
συμβάσεις τα περιουσιακά στοιχεία
και οι υποχρεώσεις που διέπονται
από το ελληνικό δίκαιο θα έπρεπε
να μετατραπούν σε νέο νόμισμα
ενώ θα χρειαζόταν μια παρατεταμένη

διακοπή λειτουργίας του
χρηματοπιστωτικού

συστήματος Σε
τέτοιες συνθήκες θα ήταν πιθανή
και η εξάπλωση της ανταλλακτικής
οικονομίας barter trading

ΒΑΡΥ ΤΙΜΗΜΑ για την οικονομία και τους εργαζόμενους

με αύξηση της ανεργίας συμπίεση εισοδημάτων
και βαθιά ύφεση προβλέπει πλέον στις αναθεωρημένες

εκτιμήσεις του το ΙΟΒΕ Το Ιδρυμα εκτιμά ότι εξαιτίας

των κεφαλαιακών ελέγχων και του παγώματος
των επενδυτικών δαπανών ο ρυθμός υποχώρησης

του ΑΕΠ θα κυμανθεί
σε 2 με 2,5 με βάση
το πιο αισιόδοξο σενάριο

που προϋποθέτει
ταχεία ολοκλήρωση
διαπραγματεύσεων με
τους δανειστές Επιπλέον

εκτιμά ότι τουλάχιστον

για το δεύτερο
εξάμηνο η ανεργία θα
παρουσιάσει νέα άνοδο

χωρίς να δίνει εκτίμηση

για το σύνολο της χρονιάς Προβλέπει επίσης
ότι ο ισχυρός αποπληθωρισμός των προηγούμενων
μηνών θα αρχίσει να περιορίζεται λόγω των ανατιμήσεων

των προϊόντων που θα πυροδοτήσει η αύξηση
του ΦΠΑ ενώ συνολικά αναμένει νέα συμπίεση εισοδημάτων

μέσω της ύφεσης και της μείωσης των
επενδύσεων Β.Γ

Βαθιά
ύφεση
βλέπει
το ΙΟΒΕ
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Από τη μη εφαρμογή του συστήματος Ημερήσιας Νοσηλείας

Απώλειες 225 εκατ ετησίως για το σύοτημα Υγείας
Εκατομμύρια

ευρώ έως και
225 εκατ χάνει το σύστημα
υγείας αλλά και ο ΕΟΠΥΥ

από τη μη πλήρη εφαρμογή του
συστήματος της Ημερήσιας Νοσηλείας

Η λειτουργία των Μονάδων
σκοντάφτει στη δραματική καθυστέρηση

στην έκδοση καιχορήγηση
βεβαιώσεωνλειτουργίας Μονάδων
Ημερήσιας Νοσηλείας σε ιατρικές
εταιρείες

Αυτά υποστηρίζει η Πανελλήνια
Ένωση Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

σημειώνονταςάτι οι αιτούντες
φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται από τη σχετική
Υπουργική Απόφαση για την αδειο
δάτησή τους

Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες
τηςΠανελλήνιας Ενωσης Μονάδων
Ημερήσιας Νοσηλείας τόσο με επι¬

στολές προςτην Περιφέρεια Αττικής
όσο και με σχετική ενημέρωση στο
υπουργείο Υγείας οι υπηρεσίες συνεχίζουν

να παρανομούν
Σε αντίθεση με άλλες Περιφέρει

εςτης χώρας αναφέρει ηΈνωση η
Περιφέρεια Αττικής φαίνεται πως
σκοπίμως κωλυσιεργεί για άγνωστους

μέχρι στιγμής λόγους
Σε επιστολή του προς την Περιφέρεια

Αττικής ο πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ένωσης Μονάδων Ημερήσιας

Νοσηλείας Γιώργος Χρονό
πουλος μεταξύ άλλων σημειώνει

Η απόφασή σας αυτή είναι καταφανώς

παράνομη αντίθετη στηνΥπουργική

Απόφαση και αντίθετη στην ακολουθούμενη

από άλλες Περιφέρειες

της χώρας πρακτική Με βάση
τα πραγματικά δεδομένα που συνομολογούνται

θα πρέπει να γίνει δε¬

κτό οτι εφόσον εκ μέρους των αιτούντων

φορέων μελών του Σωματείου
μας υπεβλήθη νόμιμα σχετικό αίτημα

εσείς ως αρμόδια αρχή παραλείψατε

τελικώς να αποφανθείτε επ
αυτού χωρίςνα επικαλείστε έλλειψη
νόμιμης προϋποθέσεως αντίθετα
μάλιστα συνομολογώντας ότι Όι
φορείς πληρούν γενικά τις προδιαγραφές1

που προβλέπονται

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Σύμφωνα με
έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Υγείας 2013 η εξοικονόμηση
για τον κρατικόπροϋπολογισμό που
θα προέκυπτε από την πλήρη εφαρμογή

του συστήματος των Μονάδων
Ημερήσιας Νοσηλείας θα κυμαινόταν

από 171 εκατ έως και 225 εκατ
ευρώ ετησίως ενώ αντίστοιχα για
τονΕΟΠΥΥη εξοικονόμηση θα ήταν

αντίστοιχα μεταξύ 71 εκατ και 93 εκατ

ευρώ Εν ιω μεταξύ αυστηρή
προειδοποίηση απηύθυνε η διοίκηση
του ΕΟΠΥΥ σε ΙατρικούςΣυλλόγους
που αναγγέλλουν διακοπή παροχής
υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους

του Οργανισμού λόγω οφειλών
του Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ η
διακοπή παροχής υπηρεσιών συνιστά

μονομερή καταγγελία της σύμβασης

καιόσοι το επιχειρήσουν είναι
αυτονόητο ότι θα διακόψουν τη
σύμβαση που έχουν με τον Οργανισμό

Το γεγονός ότι Ιατρικοί Σύλλογοι

και ομάδες παρόχων υγείας
με κλειστές τράπεζες και ουρές συνταξιούχων

στα ATM αναγκάζουν
τους πολίτες να πληρώνουν πώς
άραγε για τις αναγκαίες εξετάσεις
τους προκαλεί θλίψη αναφέρει σε
ανακοίνωση του ο ΕΟΠΥΥ
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Δραχμή φτώχεια και λιτότητα
Ζοφερές οι συνέπειες και της συντεταγμένης εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ

Η έξοδος από το ευρώ δεν πρόκειται
να απαλλάξει την Ελλάδα ούτε από
τη λιτότητα ούτε από το μεγάλο ßäpos
του xpéous ακόμη και αν αυτό κουρευτεί

κατά 50 Αντίθετα θα οδηγήσει

σε μεγάλη ύφεση σε αύξηση

ms ανεργία5 και θα καταστήσει φτωχότερα

τα μεσαία και χαμηλότερα
στρώματα εκτιμά σε μελέτη tos η
εταιρεία ΕΥ Ακόμη και στην περίπτωση

ενό5 συντεταγμένου Grexit
το νέο νόμισμα θα υποτιμηθεί κατά

50 το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά
15%-20 το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα

θα υποχωρήσει ans 1 1 000
ευρώ από 17.000 ευρώ το 2014 ενώ
το όφελθ5 για την ανταγωνιστικότητα
θα είναι περιορισμένο Σελ 3

Οδυνηρό ακόμα και το ελεγχόμενο Grexit
Κατάρρευση ΑΕΠ εκτίναξη πληθωρισμού και ανεργίας μεγάλο πλήγμα σε μισθούς και επενδύσεις ακόμα και στο αισιόδοξο σενάριο

ι ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Αμεση υποτίμηση του νέου εθνικού νομίσματοβ
τουλάχιστον κατά 50 κατάρρευση του ΑΕΠ
έωε και 20 βύθιση τε εγχώριαε ζήτησε
κατά 25 εκτίναξη του πληθωρισμού και τε
ανεργίαβ και μείωση των πραγματικών μισθών
των δανειοδοτήσεων και των επενδύσεων θα
προκαλούσε ένα ιδεατό ή αισιόδοξο Grexit
Δηλαδή μια συντεταγμένη έξοδοε από το
ευρώ σε συνεργασία με tous εταίρουε την οικονομική

tous στήριξη και την παραμονή
xùpas στην Ε.Ε Αντίθετα σε περίπτωση ρήξη5
και άτακτηε εγκατάλειψε του κοινού νομί
σματθ5 οι επιπτώσεΐ5 θα ήταν ανυπολόγι
axzs

Σύμφωνα με έρευνα Tns ΕΥ ακόμη και σε
ένα συμφωνημένο Grexit το οποίο θα περιλάμβανε

και κούρεμα του δημόσιου xpéous

κατά 50 και διατήρηση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων npos τη χώρα μα5 η οικονομία και
η κοινωνία θα βίωναν ένα άνευ προηγουμένου
σοκ Η μελέτη Tns ΕΥ που πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με την Oxford Economies δεν
αναλύει καθόλου το ακραίο σενάριο μια5 άτα
KTns εγκατάλειψε του κοινού νομίσματοΒ
με παράλληλη καταγγελία των δανειακών υποχρεώσεων

Tns xojpas Οι συνέπειε5 του σεναρίου

αυτού τονίζει η ΕΥ είναι αδύνατον
να αποτιμηθούν KaOcbs ένα τέτοιο σενάριο
θα οδηγούσε σε δραματική μείωση του ΑΕΠ
παρατεταμένη αστάθεια και αβεβαιότητα και
έξοδο από τη συνθήκη Σένγκεν και την ίδια
την Ευρωπαϊκή Ενωση ενώ η προοπτική επανόδου

σε συνθήκεε ανάπτυξε και ευημερία5
δεν θα μπορούσε να οριοθετηθεί χρονικά

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τη μελέτη το
νέο εθνικό νόμισμα σε μια συντεταγμένη

έξοδο από το ευρώ θα υποτιμηθεί άμεσα κατά
τουλάχιστον 50 ενώ ανάλογα με Tis οικονομικέ

πολιτικέ5 που θα ακολουθηθούν μπορεί
να διαμορφωθεί σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο
Στην εκτιμώμενη επίσημη υποτίμηση δεν
έχουν συνυπολογιστεί οι όποιεε κερδοσκοπία
πιέσει που μπορεί να εκδηλωθούν στο νέο
νόμισμα ή και otis υποσχετικέ5 πληρωμή5
IOUs που θα εκδοθούν κατά τη μεταβατική

περίοδο από το ευρώ στο νέο εθνικό νόμισμα

Ακόμα και με τη διατήρηση
των ευρωπαϊκών κονδυλίων
προς τη χώρα μας η οικονομία
κατ η κοινωνία θα βίωναν
ένα άνευ προηγουμένου σοκ

Η βύθιση του νομίσματοΒ θα οδηγούσε σε
άμεση μείωση Tns εγχώριαε ζήτησε κατά
25 και του πραγματικού ΑΕΠ από 15 éo>s
20 που θα σήμαινε ότι η χώρα σωρευτικά
από το 2007 θα έχανε σχεδόν το ήμισυ του
εγχώριου πραγματικού εισοδήματθ5 Σημαντική
θα ήταν η συμπίεση του πραγματικού διαθέσιμου

εισοδήματοε που θα πλήξει πολύ περισσότερο

τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματθ5
με επακόλουθο αντίκτυπο τη φτώχεια και τη
μεγάλη αύξηση Tns avioÔTnTas

Σύμφωνα με μια πρώτη προσέγγιση κατά
τον πρώτο χρόνο μετά την έξοδο το κατά κεφαλήν

ΑΕΠ σε ôpous ευρώ λόγω Tns συν
δυαστική5 επίδρασε Tns οικονομική5 συρρίκνωσε

και Tns υποτίμησε θα μπορούσε να
μειωθεί σε περίπου 11.000 ευρώ σε σύγκριση
με τα επίπεδα των 17.000 ευρώ το 2014 Στη
μελέτη τονίζεται ότι ένα ιδεατό οργανωμένο

Grexit δεν θα σηματοδοτούσε το τέλθ5 Tns λι
TÔTnTas αντίθετα το υψηλά xpéos θα άφηνε
ελάχιστα περιθώρια ελιγμών για την κυβέρνηση
αποκλείονται κάθε πιθανότητα δημοσιονομικά
χαλάρωσε Σημειώνεται ότι η μελέτη υποθέτει
ότι μετά την έξοδο από το ευρώ οι δανειστέ5
θα δεχθούν μια μείωση του δημοσίου xpéous
κατά 50 ωστόσο λόγω τε μετατροπή5 του
σε δραχμέε και Tns δραματικήε μείωσε του
ΑΕΠ ο λόγο5 του xpéous npos το ΑΕΠ θα παρέμενε

σε επίπεδα άνω του 130
Για Tis τράπεζεε των οποίων η βιωσιμότητα

θα δοκιμαστεί σημαντικά κύρια προτεραιότητα
μετά την έξοδο θα αποτελέσει η διατήρησητε κεφαλαιακήε tous επάρκεια5 Σε συνδυασμό
με την αβεβαιότητα για το οικονομικό περιβάλλον

αυτό θα οδηγήσει σε τεράστια μείωση
των χορηγήσεων δανείων npos Tis επιχειρήσει
και τα νοικοκυριά
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Ελληνικό ΑΕΠ σε όρους ευρώ
2014 100 μονάδες βάσης

Σενάριο
βάσης
Η ΕΑΑόδα

μένει στο ευρώ

Οι συνέπειες ενός Grexit
Ισοτιμία δραχμής/ευρώ

Υπόθεση Αρχική ισοτιμία 1:1

Δημόσιο χρέος
ΑΕΠ Σενάριο

βάσης
Κούρεμα

χρέους 50

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Υποτίμηση
50 ιον πρώτο

χρόνο

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ελληνικές εισαγωγές
Ετήσια μεταβολή
20

15

10 Σενάριο
βάσης Λ

5 Λ
ο J—
5 y Αισιόδοξο

•10 I σενάριο
Grexit

15

20

25

Εισαγωγές ως ποσοστό του συνόλου προσφοράς
Υλικά οικοδομών

Αυτοκίνητο

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ηλεκτρολογικό προϊόντα

Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας

Φαρμακευτικά

Χαρτί και χαρτικά προϊόντα

Υφάσματα και είδη ένδυσης

Τρόφιμα ποτά και καπνικά προϊόντα

Ορυκτά περιλ Πετρελαίου και φυσικού αερίου
2005 2007 2009 2011 2013

πηγές Oxford Economics/Haver Analytics Greece 1-0 Table EY

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μεγαλύτερο κόστος για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα
Μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος

εκτίναξη τα ανεργ-as
και του πληθωρισμού και nrôavés
κοινωνικές αναταράξει θα έφερνε

η έξοδθ3 τπ-S χώρας από το
ευρώ Eni ms ouoias η φτώχεια
θα εντεινόταν και ο KpaoKÔs
μηχανισμ05 θα αδυνατούσε να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα

Στ-s άμεσες συνέπειες από ένα
Grexit θα ήταν η μείωση του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ τα Ελλάδα5
από περίπου 17.000 ευρώ το 2014
στα επίπεδα των 11.000 ευρώ
Emerns το kôotos his υπέρβασα
στην υποτίμηση μπορεί να είναι
σημαντικό κάτι που θα επηρέαζε
αρνητικά την κατανάλωση και
την οικονομική ευημερία Ενδεικτικά

αναφέρεται ότι για τα
αγαθά και os υπηρεσίεε που
εξαρτώνται ιδιαίτερα από os ει
σαγωγέ5 àna>s τα φαρμακευτικά
προϊόντα το αργό πετρέλαιο το
φυσικό αέριο και τα χημικά προϊόντα

καθώς και ορισμένα προ¬

ϊόντα διατροφής ο αντίκτυπος
aos opés θα μπορούσε να είναι
ιδιαίτερα σημαντικό5 Στο πλαίσιο
αυτό η ιδιωτική δαπάνη θα μειωνόταν

με επακόλουθε5 αρνητικές
επιπτώσειβ στην οικονομική

δραστηριότητα και εκτιμάται
ότι κατά τον πρώτο χρόνο η
εγχώρια ζήτηση θα μπορούσε
να συρρικνωθεί κατά τουλάχιστον

25
Η εισαγωγή του νέου νομί

σματοε θα επηρέαζε τα νοικοκυριά

μέσω ras επίδραση otous
πραγμαοκούβ μισθού5 os ομέ5
καταναλωτή καθώε και os προ
onoKés απασχόλησα Η έξοδος
και η υποτίμηση θα οδηγήσουν
ευθέως σε πληθωρισμό ο onoios
θα αυξανόταν απότομα και άνω
του 10 πριν αρχίσει να αποκλιμακώνεται

βαθμιαία
Δεδομένου ότι οι opés των

αγαθών και των υπηρεσιών θα
αυξάνονταν μετά την υποτίμηση
η πραγματική αξία των μισθών

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της Ελλάδας από
περίπου 17.000 ευρώ
το 2014 θα μειωνόταν
στα 11.000 ευρώ

που θα καθοριζόταν στο νέο νόμισμα

θα μειωνόταν Η βασική
συνέπεια αυτού θα ήταν η σημαντική

συμπίεση του πραγματικού

διαθέσιμου εισοδήματο5
ειδικά για τα νοικοκυριά σταθερού
εισοδήματοε και η αύξηση ras
αβεβαιότητα5 στην αγορά εργα
aias Υπολογίζεται ότι το Grexit
θα οδηγούσε σε αύξηση ras ανερ
Yias η οποία βραχυπρόθεσμα θα
ξεπερνούσε το 30

Οι επιπτώσεΐ5 στην κοινωνία
μια5 ενδεχόμενα εξόδου από
το ευρώ θα ήταν εξαιρετικά ασύμ
μετρε5 Τα μεσαία και χαμηλά

εισοδήματα θα ήταν τα πιο ευάλωτα

ενώ η εμπειρία άλλων χωρών

δείχνει ότι όσο πιο βαθιά
είναι η κρίση τόσο εντονότερη
είναι και η αύξηση των εισοδηματικών

ανισοτήτων
Μεταξύ 2001-2002 η Αργεντινή

βίωσε μια τεράστια αύξηση
ras av8pYias και ras φτώχεια5
αντανακλώντα5 τη δραματική
μείωση των πραγματικών εισοδημάτων

και την επιδείνωση
των συνθηκών στην αγορά ερ
Yaaias Σύμφωνα με την Παγκόσμια

Τράπεζα το 2002 tvas
araus δύο Αργεντινού3 ζούσε
κάτω από το επίσημο όριο ras
φτώχειας

Ενδεχόμενο ταραχών
Πιθανή θα ήταν και η εκδήλωση

κοινωνικών αναταραχών
και εξεγέρσεων των οποίων οι
έμμεσε3 επιπτώσεΐ5 στην οικονομία

θα μπορούσαν να είναι
σημαντικέ5 Στην Ισλανδία οι

αντικυβερνητικές διαδηλώσει
του Ρέικιαβικ κατά την περίοδο
κορύφωσα ras Kpians του 2008
κατέληξαν σε rapaxés Στην Αργεντινή

η συμμετοχή σε κοινω
viKés διαμαρτυρίε5 αυξήθηκε
από 7,6 σε 16,2 στα τέλη του
2002 Εκδηλώσει ßias όπως
εκτεταμένε3 rapaxés και λεηλασίες

ήταν καθημερινό φαινόμενο
στους δρόμοι του Μπουένος
Αϊρες

Enions πολύ πιθανή θα ήταν
και η εξάπλωση ras ανταλλακτικής

οικονομία5 barter trading

Η αδυναμία ras ρωσικής
ομοσπονδιακή5 κυβέρνησα να
επιβάλει δημοσιονομική πειθαρχία

και να πληρώσει raus προ
μηθευτέ5 συνέβαλε στη μαζική
ανάπτυξη των ανταλλαγών μετά
το 1998 Το κράτος υποχρεώθηκε
να δέχεται πληρωμέβ φόρων σε
είδθ5 με αποτέλεσμα την περαιτέρω

αποδυνάμωση τα δημοσιονομικά

αξιόπιστα

Αβέβαιο όφελος
ακόμη και για
τις εξαγωγές
Σύμφωνα με τη μελέτη η δραστική συρρίκνωση της οικο
νομίαε θα επηρεάσει Tis επιχειρήσει με πολλούε διαφο
ρεοκούε τρόπους Μετά το Grexit το τραπεζικό σύστημα
θα αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειαε
και ρευστότητα5 Η μείωση στην παροχή νέων δανείων
θα οδηγούσε Tis επενδύσεις σε μείωση άνω του 30 κατά
τα δύο πρώτα έτη και θα αρχίσουν να ανακάμπτουν μόλις
μετά το τρίτο txos Σύμφωνα με την ΕΥ ακάμη και στην
περίπτωση ενός ουδέτερου αντίκτυπου στον ισολογισμό
των επιχειρήσεων από ένα Grexit η αλλαγή στο νόμισμα
στο οποίο θα συναλλάσσονται θα οδηγήσει σε μεγαλύτερε5
πιέσειε κόστους ιδιαίτερα μέσω τα αύξησα του kôotous
των εισαγόμενων υλών την πιθανή έκθεση σε συναλλαγματικό

κίνδυνο και το υψηλότερο kôotos συναλλαγών
Οι ομέ3 των ςικινήτων θα υποχωρήσουν απότομα την

περίοδο της εξόδου καθώς η μείωση των εισοδημάτων
θα οδηγήσει σε συρρίκνωση τα ζήτησης για τον τομέα
Από την άλλη πλευρά μεσοπρόθεσμα η ζήτηση για
ελληνικά ακίνητα κυρίως από ξένοα επενδυτέ3 είναι
πιθανό να αυξηθεί

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα3 τα
χώρας λόγω της υποτίμησης του νέου νομίσματος εκτιμάται
ότι βραχυπρόθεσμα οι εξαγωγές θα αυξηθούν με ταχείς
ρυθμούς Ο τουρισμός μαζί με άλλεε δραστηριότητες με
εξαγωγικό προσανατολισμό όπως η ναυτιλία τα επεξεργασμένα

τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα είναι θεωρητικά
πιθανό να ενισχυθούν αρχικά —

Η μελέτη
προβλέπει
παράλληλα
και πιθανή αύξηση
της εγκληματικότητας

πράγμα
που θα είχε
αντίκτυπο
στον τουρισμό

από την υποτίμηση καθώ5
οι εξαγωγές τους θα αυξηθούν
Ωστόσο είναι εξαιρετικά αβέβαιο

αν η αύξηση αυτή θα
μπορούσε να διατηρηθεί με
σο-μακροπρόθεσμα Ο βασικός

λόγος σχετίζεται με Tis
δομικές αδυναμίες ras ελληνικής

οικονομίας και την περιορισμένη

εξαγωγική της
βάση Οι εξαγωγές αγαθών
και υπηρεσιών ως ποσοστό
του ΑΕΠ είναι εξαιρετικά χαμηλές

στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύουν

το 30 σήμερα έναντι περίπου 20 προ
της Kpians Επιπλέον σχεδόν στο σύνολο τους οι εξαγωγικές
δραστηριότητες της Ελλάδας βασίζονται σε εισαγόμενα
υλικά παραγωγής το κόστος των οποίων θα εκτοξευθεί
λόγω της υποτίμησης μειώνοντας σημαντικά το όποιο
όφελος ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητος

Τέλος αξίζει να υπογραμμιστεί ότι για εξαγωγικέε δρα
στηριάτητε5 onces ο τουρισμό η αύξηση της ανταγωνιστικότητας

δεν προκύπτει μόνο από τη μείωση του kôotous
αλλά κυρίου από το προφίλ του τουριστικού npoïôvros Οι
δραματικές συνθήκες σε κοινωνικό επίπεδο όπως η πιθανή
αύξηση της εγκληματικότητας είναι σίγουρο neos θα συμβάλλουν

αρνητικά στην όποια ενίσχυση του κλάδου
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης ο nàvos Παπά

ζογλου διευθύνων σύμβουλο5 τα ΕΥ Ελλάδαε σημειώνει
Η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν αποτελεί

απλό ή γρήγορο τρόπο επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων
της χώρας Αν η Ελλάδα δεν κατορθώσει να δημιουργήσει

έναν ισχυρό εξαγωγικό τομέα με δύσκολες και
στοχευμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οποιαδήποτε
προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μέσω τα
υιοθέτησης ενός νέου νομίσματος δεν θα έχει διατηρήσιμα
ή και διαχειρίσιμα αποτελέσματα Αντιθέτως ακόμη και
στην περίπτωση συντεταγμένης εξόδου από το ευρώ οι
αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία και
κοινωνία θα είναι ιδιαίτερα επώδυνες
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Λιτότητα διαρκείας και υπέρογκο χρέος ακόμη και με κούρεμα Το πρόβλημα της μετατροπής
Η έξοδος από την Ευρωζώνη η
οποία θα συνδυαζόταν ακόμα και
με κούρεμα του xpéous όχι
μόνο δεν θα χαλάρωνε τη λιτότητα

αλλά θα οδηγούσε στην
ανάγκη για tas και αυστηρότερη
δημοσιονομική προσαρμογή

OnG)s αναφέρει στην έκθεση
•uns η ΕΥ ακόμη και στο υποθετικό
σενάριο ms μείωσα του δημοσίου

xpéous κατά 50 ο λόγο5
του xpéous npos το ΑΕΠ θα παρέμενε

σε πολύ υψηλά επίπεδα
Λόγω τη5 υποτίμησα του νέου
νομίσματοε κατά περίπου 50
ms αδυναμίαε μετατροπή3 του
xpéous σε δραχμέε και ms μειώστε

του ΑΕΠ ο λόγο5 του xpéous
npos το ΑΕΠ θα συνέχιζε να κυμαίνεται

στο 130
Κάτι τέτοιο θα έδινε ελάχιστα

περιθώρια ελιγμών στην κυβέρνηση
αποκλείονταε κάθε πιθανότητα

δημοσιονομική5 χαλάρωσα

κατά την ΕΥ με τα
υψηλά επίπεδα xpéous να απο¬

τελούν τον εξωτερικό περιοριστικό

παράγοντα για τη δημοσιονομική

πολιτική
Ετσι καθώβ τα φορολογικά

έσοδα θα ήταν μειωμένα εξαιτία5
ms ύφεση5 μετά την έξοδο για
να μπορέσει η κυβέρνηση να ισοσκελίσει

τον προϋπολογισμό xtopis
εξωτερική χρηματοδότηση θα
έπρεπε είτε να αυξήσει raus φό
pous είτε να μειώσει περαιτέρω
Tis δαπάνε5 Συνολικά για κάθε
10 μείωση των δημοσίων εσόδων

σε ετήσια βάση σε περίπτωση
εξόδου από την Ευρωζώνη

εκτιμάται ότι θα απαιτούνταν δημοσιονομικά

μέτρα ms τάξεω5
του 2 του ΑΕΠ 3,6 δισ ευρώ
με τα σημερινά δεδομένα ώστε
να υπάρξει tvas ισοσκελισμένοβ
πρωτογενήβ προϋπολογισμό3 τα
πρώτα έτη Ακόμη όμωβ και αν
υιοθετείτο μια επεκτατική δημοσιονομική

πολιτική οι επιπτώσεΐ5
σε άλλα μέτωπα θα οδηγούσαν
γρήγορα στην ανατροπή ms

Καθώς τα φορολογικά
έσοδα θα ήταν μειωμένα
εξαιτίας της ύφεσης
θα έπρεπε είτε να αυξηθούν

οι φόροι είτε
να μειωθούν περαιτέρω
οι δαπάνες
Αυτό οφείλεται στο γεγονόβ ότι
αναπόφευκτα θα έπρεπε να

χρηματοδοτηθεί

μέσω νομισματικήε
χρηματοδότησα εκτύπωση χρή
ματο5 ή με τη χρήση οικονομικού
καταναγκασμού π.χ υποχρεώ
vovras Tis τράπεζεε και τα ασφαλιστικά

ταμεία να επενδύουν ένα
ορισμένο ποσοστό του ενεργητικού

raus σε εγχώρια κρατικά
ομόλογα Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε
σε ανεξέλεγκτη πληθωριστική
δυναμική με αυξημένε3 πιέσει
για περαιτέρω υποτίμηση και πι¬

στωτική συρρίκνωση Η ενδεχόμενη

νομισματική υποτίμηση
που θα απαιτούνταν για να αποκατασταθεί

η ανταγωνιστικότητα
και να διατηρηθεί μακροχρόνια
ισορροπία στο ισοζύγιο εξωτερικών

συναλλαγών δεν είναι εύκολο
να υπολογισθεί Από το 2010
λόγω ms εσωτερικήΒ υποτίμησα
η Ελλάδα ανέκτησε Kànos την
ανταγωνιστικότητά ms Παρ όλα
αυτά για την πλήρη ανάκτησή
ms η πραγματική συναλλαγματική

ισοτιμία μπορεί να χρειαζόταν
να μειωθεί κατά περίπου 20

Η ονομαστική υποτίμηση ms
συναλλαγματική3 ισοτιμία5 θα
έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη
από την πραγματική μείωση
ούτωβ ώστε να αποκατασταθεί
η ανταγωνιστικότητα δεδομένου
ότι η χαμηλότερη συναλλαγματική

ισοτιμία θα οδηγούσε σε
εισαγόμενο πληθωρισμό

Η αρχική ισοτιμία δεν έχει ουσιαστική

σημασία και είναι πολύ

πιθανό να οριζόταν στη σχέση
ένα npos ένα Η ιστορική εμπειρία

δείχνει ότι η αρχική ισοτιμία

θα δεχόταν σημαντική
υποτίμηση Ακόμη και στην περίπτωση

μια5 συντεταγμένα
εξόδου από το ευρώ η αρχική
υποτίμηση θα ήταν σημαντική
υπερβαίνοντα5 ενδεχομένου το
50 εξαιτίαε του αρχικού πανικού

και ms αβεβαιότητα5 cos

npos την αποκατάσταση ms
loopponias του ισοζυγίου τρε
χουσών συναλλαγών

Η έκταση και η διάρκεια ms
apxuais orniavraais υποτίμησα
θα καθορίζονταν σε μεγάλο βαθμό

από τΐ5 πολιτικέε που θα
εφαρμόζονταν Στο πιο αισιόδοξο
σενάριο κατά το οποίο θα αποφεύγονταν

οι λανθασμένεβ ηο
λιτικέ3 και η πολιτική κοινωνική
και οικονομική αστάθεια θα ήταν
περιορισμένεβ η υποτίμηση τελικά

θα αντιστρεφόταν αλλά σε
ßäOos χρόνου

Η ΕΥ υπογραμμίζει επίσης την πολυπλοκότητα ενός Grexit
ακόμα και αν αυτό είναι συντεταγμένο Θα υπάρξει ανάγκη
για εκτεταμένη επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων Ολες
οι τιμές οι συμβάσεις τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού

που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο θα πρέπει να
μετατραπούν στο νέο νόμισμα ενώ οι τράπεζες θα μείνουν

κλειστές για μερικές εβδομάδες Το μεγαλύτερο
πρόβλημα θα είναι η επιλογή των συμβάσεων που θα πρέπει

να μετατραπούν και αυτών που θα παραμένουν στο ευρώ

0 προσδιορισμός του δικαίου που διέπει την κάθε
σύμβαση θα είναι δύσκολος εφόσον εκδοθούν έκτακτα
διατάγματα Η κυβέρνηση θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει

όλα τα ποσά που καθορίζονται στις συμβάσεις που
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο από ευρώ σε δραχμές
Ωστόσο δεδομένου ότι το ευρώ δεν είναι μόνο ελληνικό
νόμισμα αλλά το διεθνές νόμισμα της Ε.Ε το θέμα της μετατροπής

είναι εξαιρετικά σύνθετο Αρχικά η Ελλάδα δεν
θα διαθέτει χαρτονομίσματα και κέρματα του νέου νομίσματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάστηκαν έξι μήνες για
την De La Rue για να παραγάγει το νόμισμα του Νοτίου
Σουδάν μετά τη δημιουργία της νέας χώρας και αυτό θεωρείται

μια ταχεία αντίδραση Η έκδοση υποσχετικών
lOUs μέχρι την έκδοση του νέου νομίσματος θεωρείται

δεδομένη για να αντεπεξέλθει το κράτος στις υποχρεώσεις
του για μισθούς συντάξεις και προμηθευτές
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Η Περιφέρεια φρενάρει ιδιωτικές μονάδες νοσηλείας
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Το μαρτύριο της αναμονής έχει
επιβάλει η Περιφέρεια Αττικής
στους ιδιοκτήτες 30 ιδιωτικών
μονάδων ημερήσιας νοσηλείας
που εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες
περιμένουν βεβαίωση λειτουργίας
για να ξεκινήσουν να δέχονται
ασθενείς Πρόκειται για μονάδες
όπου ασθενείς υποβάλλονται σε
μικρές επεμβάσεις και θεραπείες
για τις οποίες δεν απαιτείται γενική

ή επισκληρίδιος αναισθησία
ούτε διανυκτέρευση

Στην υπόλοιπη χώρα οι σχετικές

διαδικασιε5 για τη λειτουργία
25 ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας
Νοσηλείας ΜΗΝ έχουν ολοκληρωθεί

από τον περασμένο Ιανουάριο

Ωστόσο στην Αττική
ακόμα εκκρεμούν με τους υπευθύνους

των ΜΗΝ να κατηγορούν
την αρμόδια Περιφέρεια Αττικής

για κωλυσιεργία και να προειδοποιούν

ότι εάν μέχρι τέλος
Αυγούστου δεν έχει προχωρήσει
η αδειοδότηση των μονάδων θα
καταθέσουν μήνυση για παράβαση

καθήκοντος Οπως άλλωστε

ανέφερε στην Κ ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ενωσης Μονάδων

Ημερήσιας Νοσηλείας ΠΕ
ΜΗΝ Γιώργος Χρονόπουλος
δεν έχουμε άλλη επιλογή

Ο δρόμος για την ίδρυση ιδιωτικών

Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

άνοιξε τον Ιούλιο του
2014 με υπουργική απόφαση που
έθετε τις τεχνικές προδιαγραφές
για τη δημιουργία και τη νόμιμη
λειτουργία των μονάδων αυτών
Σύμφωνα με τον κ Χρονόπουλο
οι μονάδες στην Αττική έχουν
λάβει εδώ και μήνες έγκριση των
σχεδίων τους από την τεχνική
υπηρεσία του υπουργείου Υγείας
και αναμένεται έλεγχος της Πε

Εχονν υποστηρικτές
καθώς επιφέρουν μείωση

των εξόδων νια νοσηλεία

αποσυμφόρηση
των νοσοκομείων και
μείωση των λοιμώξεων

ριφέρειας Αττικής και έκδοση
βεβαίωσης

λειτουργίας Υστερα από
μεγάλη καθυστέρηση οι υπηρεσίες

της Περιφέρειας εξέδωσαν
απόφαση με την οποία εμμέσως
ζητούν να καθοριστούν από τον
νομοθέτη ποιες πράξεις γίνονται
στις Μονάδες προκειμένου να
προχωρήσει στην αδειοδότηση
Ο κ Χρονόπουλος χαρακτήρισε
την απόφαση αυτή ως καταφανώς

παράνομη αντίθετη στην
υπουργική απόφαση και στην

ακολουθούμενη από άλλες Περιφέρειες

της χώρας πρακτική Σε
νεώτερη επικοινωνία που είχε με
ανώτατο στέλεχος της Περιφέρειας

έλαβε τη δέσμευση επανεξέτασης

του ζητήματος
Η Ημερήσια Νοσηλεία έχει

πολλούς υποστηρικτές καθώς
επιφέρει μείωση των εξόδων για
νοσηλεία αποσυμφόρηση των
νοσοκομείων και μείωση της πιθανότητας

εμφάνισης ενδονο
σοκομειακών λοιμώξεων Σύμφωνα

με έρευνα της Εθνικής Σχολής

Δημόσιας Υγείας η εξοικονόμηση

για τον κρατικό προϋπολογισμό

από την πλήρη εφαρμογή
συστήματος Ημερήσιας Νοσηλείας

μπορεί να φτάσει και τα
225 εκατ ευρώ και για τον ΕΟΠΥΥ
τα 93 εκατ ευρώ ετησίως Σημειώνεται

ότι εκκρεμεί o καθορισμός

νοσηλίου για τις υπηρεσίες
που παρέχουν οι μονάδες το

οποίο είναι και προϋπόθεση για
συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ

Εν τω μεταξύ αυστηρή προειδοποίηση

σε όσους προχωρούν
σε διακοπή πίστωσης προς τους
ασφαλισμένους εξέδωσε χθες ο
ΕΟΠΥΥ σημειώνοντας ότι αυτό
συνιστά μονομερή καταγγελία
της σύμβασης Εως χθες δύο ιατρικοί

σύλλογοι Πατρών και Κιλκίς

είχαν προαναγγείλει διακοπή
της πίστωσης και η διοίκηση
του ΕΟΠΥΥ έχει ζητήσει από τις
υπηρεσίες να αναφέρουν ενδεχόμενη

καταγγελία ασφαλισμένου
για να προχωρήσει στη λήψη μέτρων

Οπως αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ
Το γεγονός ότι ιατρικοί σύλλογοι

και ομάδες παροχών υγείας με
κλειστές τράπεζες και ουρές συνταξιούχων

στα ATM αναγκάζουν
τους πολίτες να πληρώνουν για
τις αναγκαίες εξετάσεις τους
προκαλεί Θλίψη
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διαχείριση
Περίπλοκη θα είναι και η διοικητική διαχείριση του εγχειρήματος Για τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έξοδο
από το κοινό νόμισμα η οικονομία θα λειτουργεί χωρίς επίσημο νόμισμα Ολες οι τιμές οι συμβάσεις τα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο θα πρέπει να μετατραπούν
σε νέο νόμισμα ενώ θα χρειαστεί μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος Σε τέτοιες συνθήκες είναι πιθανή και η εξάπλωση της ανταλλακτικής οικονομίας barter
trading

μελέτη Οι συνέπειες ενός Grexit θα ήταν καταστροφικές για την ελληνική οικονομία συμφωνά με την ΕΥ και την Oxford Economics

Ζοφερό ακόμηκαι
τοαισιόδοξοσενάριο
μιαςσυντεταγμένης
εξόδου απότο ευρώ

ΕλληνίΚό ABI ετήσια μεταβολή

Της Αννας Δόγα
adoga@naftemporiki.gr

Τις
καταστροφικές συνέπειες

ενός Grexit με μετρήσιμα
μεγέθη που αποτυπώνουν

τη ζοφερή επόμενη ημέρα από μια
συντεταγμένη χρεοκοπία καταγράφει

η μελέτη που εκπόνησαν η
ΕΥ και η Oxford Economics και η
οποία δίνει μια σαφή απάντηση
σε σενάρια ανησυχίες αλλά ακόμη

και προσδοκίες ορισμένων που

αναφέρονται σε μια έξοδο από την
Ευρωζώνη

Αμεση υποτίμηση του νέου νομίσματος

κατά τουλάχιστον 50

χωρίς να συνεκτιμηθούν οι
κερδοσκοπικές

πιέσεις υποχώρηση
του ΑΕΠ κατά 1 5%-20 και της εγχώριας

ζήτησης κατά 25 εκτόξευση

της ανεργίας και του πληθωρισμού

και συνέχιση της σκληρής

λιτότητας είναι βασικές συνέπειες

μιας συντεταγμένης εξόδου
από την Ευρωζώνη μετά από διαπραγμάτευση

με τους εταίρους και
δανειστές της χώρας Αυτό το σενάριο

μάλιστα περιλαμβάνει και
μια ιδεατή παραδοχή μιας συμφωνίας

για σημαντική μείωση του
χρέους σε ποσοστό 50 η οποία
και πάλι όμως θα διατηρήσει τον
λόγο του χρέους ως ποσοστού του
ΑΕΠ πάνω από το 130 Τον πρώ
ιο χρόνο μετά την έξοδο το κατά
κεφαλήνΑΕΠ θα υποχωρήσει στα
1 1 000 ευρώ από 17.000 ευρώ σήμερα

ενώ η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

θα είναι πρόσκαιρη
και θα αναστραφεί σύντομα
Οπως επισήμανε ο διευθύνων

σύμβουλος της ΕΥ Πάνος Παπά
ζογλου παρουσιάζοντας τη μελέτη

ένα σενάριο άτακτης χρεοκοπίας
δεν μπορεί καννα αποαμηθεί

αφού θα άνοιγε τις πύλες της Κο
λάσεως αλλά ακόμη κι αυτό το
σενάριο της μελέτης της συντεταγμένης

χρεοκοπίας είναι ιδεατό

αφού περιλαμβάνει τη συμφωνία

για παραμονή της χώρας
τουλάχιστον στην Ε.Ε και ένα γενναίο

κούρεμα χρέους καθώς και
ένα ισορροπημένο μίγμα λιτότητας

τίποτα εκ των οποίων δεν είναι
αυτονόητο Η μελέτη έγινε στο διά¬

στημα από τον Μάρτιο ώς το τέλος
Μαΐου από την ΕΥ Λονδίνου και
Αθήνας σε συνεργασία με την Oxford

Economics που είναι εκ των

κορυφαίων βρετανικών συμβουλευτικών

οίκων σε θέματα διεθνούς

οικονομίας για λογαριασμό
ξένων επενδυτών καθώς και επιχειρήσεων

που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα οι οποίοι ήθελαν

ενημέρωση για το ενδεχόμενο
ενός Grexit
Με βάση τις προβλέψεις της

Oxford Economics η ανάλυση της
ΕΥ εκτιμά ότι ενδεχόμενη έξοδος
της χώρας από τη ζώνη του ευρώ
ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση

εκείνη μιας συντεταγμένης
εξόδου θα επιβαρύνει τα ελληνικά

νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις

με τεράστιο κόστος και θα
αφήσει m χώρα γεωπολιτικά στρατηγικά

και οικονομικά απομονωμένη

Με την έκδοση του νέου νομίσματος

η συναλλαγματική ισοτιμία

θα υποτιμηθεί δραστικά κατά
τουλάχιστον 50 Στο πιο θετικό
σενάριο και με την προϋπόθεση
όπ θα υπάρξει περιορισμένη πολιτική

κοινωνική και οικονομική
αστάθεια η συναλλαγματική ισοτιμία

μετά την αρχική δραστική
υποτίμηση θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί

κοντά στο 30 Εάν
η κυβέρνηση δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει

τις αρχικές αντιδράσεις
των αγορών και να εφαρμόσει

πολιτική νομισματικής χαλάρωσης

με αυξητικές πληθωριστικές
πιέσεις η υποτίμηση μπορεί να

Ο τουρισμός
Για δραστηριότητες όπως ο

τουρισμός η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας δεν
προκύπτει μονο από τη μείωση
του κόστους αλλά κυρίως απο
το προφίλ του τουριστικού
προϊόντος Οι δραματικές
συνθήκες σε κοινωνικό επίπεδο

όπως η πιθανή αύξηση της
εγκληματικότητας είναι
σίγουρο πως θα συμβάλουν
αρνητικά στην πορεία του
κλάδου

υπερβεί κατά πολύ το 50 Σε αυτή

την περίπτωση η επίτευξη ισορροπίας

δεν θα ήταν δυνατή για αρκετά

χρόνια με ης επίπτωσης στο
ΑΕΠ να είναι βαθύτερες και αισθητές

σε βάθος χρόνου
Η συρρίκνωση της οικονομικής
δραστηριότητας θα είναι δραματική

ενώ οι απώλειες της αγοραστικής

δύναμης δεν αναμένεται
να αντιστραφούν γρήγορα Κατά
τους πρώτους 18 μήνες μετά την
έξοδο η κατάρρευση της εγχώριας
ζήτησης ενδέχεται να ξεπεράσει
το 25 και η σωρευτική μείωση
του πραγματικού ΑΕΠ θα υπερβεί
το 15 ενώ λαμβάνοντας υπόψη
τις τρέχουσες προβλέψεις διεθνών
οργανισμών για το 2015 οι επιπτώσεις

μπορεί να είναι σημανπ
κά βαρύτερες Ηδη κατά τα τελευταία

έξι έτη η οικονομία συρρικνώθηκε

κατά 25 που σημαίνει
ότι σωρευηκά θα φτάσει στο

50 των μεγεθών προ κρίσης
Υπό την προϋπόθεση βελτίωσης

της ανταγωνιστικότητας και
της αύξησης των εξαγωγών το ΑΕΠ
θα μπορούσε να αρχίσει να αναπτύσσεται

και πάλι εκτιμά η μελέτη

αλλά είναι εξαιρετικά αβέβαιο

αν η βελτίωση αυτή θα μπορούσε

να διατηρηθεί μεσομακρο
πρόθεσμα δεδομένων των δομικών

αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας

και της περιορισμένης
εξαγωγικής της βάσης

Την εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνουν

στοιχεία σχεπκά με ης εξαγωγικές

επιδόσεις που ακολούθησαν

προηγούμενες υποτιμήσεις
καθώς μετά την αρχική ώθηση
ακολούθησε απότομη πτώση του
ρυθμού αύξησης των εξαγωγών σε

λιγότερο από έναν χρόνο Επιπλέον

σχεδόν στο σύνολο τους οι εξαγωγικές

δραστηριότητες της Ελλάδας

βασίζονται σε εισαγόμενα
υλικά παραγωγής το κόστος των
οποίων θα εκτοξευθεί λόγω της
υποτίμησης μειώνοντας σημαντικά

το όποιο όφελος ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας

Οι τράπεζες έχοντας ως προτεραιότητα

τη διατήρηση της κεφαλαιακής

επάρκειας και σε συνδυασμό

με την αβεβαιότητα για το
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Σενάριο
βάσης

s
Πηγή Oxford Eoonomtcs/Haver Analytics

Πληθωρισμός ΔΤΚ ετήσια μεταβολή

11

9
7

5

9

Αισιόδοξο
σενάριο
Grexit

r

Σενάριο
βάσης

Πηγή Oxford Econornics/Haver Analytics

Ελληνικές εισαγωγές ετήσια μεταβολή

20
15
10

5
ο
5

10
15
20
25

ί Α Σενάριο
βάσης

Γ Αισιόδοξο
σενάριο
Grexit

Πηγή Oxford Economics/Haver Analytics

οικονομικό περιβάλλον θα οδηγηθούν

σε τεράστια μείωση της
παροχής πιστώσεων credit crunch

ενώ οι επενδύσεις αναμένεται
να μειωθούν κατά 30 κατά τα δΰο
πρώτα χρόνια και όποιες προοπτικές

αύξησης δεν προβλέπεται
να υπάρξουν νωρίτερα από το πέρας

του τρίτου χρόνου
Ακόμα και στο πιο ιδεατό σενάριο

μιας συμφωνίας για σημαντική

μείωση του χρέους σε ποσοστό

50 η αδυναμία μετατροπής
του χρέους στο νέο νόμισμα σε
συνδι.αο-μό με τη σημαντική υπο

τίμηση θα διατηρήσει τον λόγο
του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ
πάνω από το 130

Σε περίπτωση που υιοθετηθεί
επεκταηκή δημοσιονομική πολι
ττκή οι επιπτώσεις σε άλλα μέτωπα

θα οδηγήσουν γρήγορα στην
ανατροπή της καθώς θα έπρεπε
να χρηματοδοτηθεί μέσω νομισματικής

χρηματοδότησης που
θα οδηγούσε σε μια ανεξέλεγκτη
πληθωριστική δυναμική με αυξημένες

πιέσεις νια περεταίρω
υποτίμηση και πιστωτική συρρίκνωση

Σπιράλ
πληθωρισμού
ελλείψεις σε
εισαγόμενα
αγαθά

Τ Η υποτίμηση θα οδηγήσει
άμεσα σε υψηλό πληθωρισμό
καθώς οι τιμές των εισαγόμενων

και των εμπορεύσιμων
αγαθών θα αυξηθούν απότομα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της μελέτης ο πληθωρισμός
ενδέχεται να φτάσει στο

πιο αισιόδοξο σενάριο τουλάχιστον

το 10
Η σταδιακή αποκλιμάκωσή
του θα κριθεί από τις πολιτικές

που θα ακολουθηθούν
καθώς n όποια νομισματική
χαλάρωση θα οδηγήσει σε σπιράλ

πληθωρισμού και υποτίμησης

με σχεδόν σίγουρο αποτέλεσμα

τον υπερπληθωρι
σμό στην οποία περίπτωση
δεν θα ήταν παράλογο να ξεπεράσει

ακόμα και το 30
ενώ το Grexit θα εκτοξεύσει
την ανεργία βραχυπρόθεσμα
άνω του 30
Και οι εισαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αναμένεται να καταρρεύσουν

ως αποτέλεσμα
της δραματικής αύξησης του
κόστους μετά την υποτίμηση
οδηγώντας σε ελλείψεις για
σειρα από βασικά αγαθά και
προϊόντα
Οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές

και τα νοικοκυριά θα
είναι σημαντικές ενώ για ορισμένα

βασικά αγαθά και προϊόντα

όπως π βενζίνη και το
πετρέλαιο το φυσικό αέριο
τα φάρμακα και άλλα φαρμακευτικά

προϊόντα καθώς και
ορισμένα προϊόντα διατροφής

δεν αποκλείεται η εισαγωγή

δελτίου Εύλογα για τα
υπόλοιπα αγαθά συμπεριλαμβανομένων

των προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας και ένδυσης

θα υπάρξουν τεράστιες
ελλείψεις
Οι πραγματικοί μισθοί θα μειωθούν

οδηγώντας σε μεγάλη
συμπίεση του πραγματικού
διαθέσιμου εισοδήματος ειδικά

για τα νοικοκυ ριά με σταθερά

εισοδήματα όπως οι συνταξιούχοι

οι νέοι καθώς και
οι χαμηλά αμειβόμενοι μισθωτοί

Στην Αργεντινή το 2001 υπήρξε
δραματική αύξηση της φτώχειας

και το ποσοστό του πληθυσμού

που βρέθηκε κάτω
από το όριο της φτώχειας
έφτασε το 53

SID:961lISi
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μεγέθη Πάνω Roche Bristol-Myers Squibb Eli Lilly

Αυξημένεςοιπωλήσεις
τωνφαρμακοβιομηχανιών
Σχεδόν

αμετάβλητα παρέμειναν
τα κέρδη α εξαμήνου

της Roche Holdings καθώς η
ισχυροποίηση του ελβετικού
φράγκου και ο έντονος ανταγωνισμός

επισκίασαν τον θετικό
αντίκτυπο από τις νέες θεραπείες

της φαρμακοβιομηχανίας
Τα κέρδη εξαιρουμένων έκτακτων

δαπανών μειώθηκαν στα
9,24 δισ φράγκα 8,78 δισ ευρώ
από 9,41 δισ φραγκα στο περσινό

α εξάμηνο ξεπερνώντας
τις προβλέψεις αναλυτών Οι

πωλήσεις ενισχύθηκαν 3 στα
23,6 δισ φράγκα Η Roche στηρίζεται

τα μέγιστα στα νέα προϊόντα

της των οποίων οι πωλήσεις

αυξήθηκαν εντηπωστακά
Η Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε

έσοδα β τριμήνου αυξημένα

7 στα 4,2 δισ δολ από
3,89 δισ δολ πέρυσι Οι πωλήσεις

της Eli Lilly στο β τρίμηνο
αυξήθηκαν για πρώτη φορά εδώ
και επτά τρίμηνα χάρη στην
υψηλή ζήτηση IS1D-.961I150
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