ΕΘΝΟΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ | E-GO | SENTRAGOAL | WOMENONLY | ELLE | ΣΙΝΕΜΑ | CARANDRIVER | SPORTY | HOMME | COOKBOOK

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

AUTO & ΜΟTΟ

ΡΟΛΟΙ

8 αυτοκίνητα που
αγαπήσαµε
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Black Beauty
Ένα µαύρο Oyster Perpetual
Explorer; Είναι...

Παρότι έχουν περάσει
δεκαετίες από τότε που...

ΝΕΑ ΣΕ 10'' ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΗΛΕΣ HOMME ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΠΟΨΕΙΣ > ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Νάρκη στον ανταγωνισμό τα επιτόκια δύο ταχυτήτων
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ*

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
"Η" 1/6/2013

Μέγεθος
γραμμάτων
Email Εκτύπωση
Like

0

Tweet

0

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ελλάδα έχει χάσει την
ψυχή της 27/8
Σύμμαχος της
Αργεντινής ο Τζ. Σόρος
27/8

Αραιώνουν οι πιστοί της
λιτότητας 27/8
H συνταγή Ντράγκι για
την ανάπτυξη και την
απασχόληση στην
Ευρωζώνη 26/8
Θανάσιμη απειλή για τα
θερινά σινεμά από την
ψηφιακή τεχνολογία 26/8
Πυρά κατά της Αγκ.
Μέρκελ - Η λιτότητα
βλάπτει την Ευρωπαϊκή
Ενωση 26/8
Το μάθημα με τους «3
γύπες» των αγορών 23/8
Γιατί η City έκλεισε τις
θέσεις της στο δολάριο
26/8

Παρανοήσεις περί
«λιτότητας» και
«ανάπτυξης» 23/8
Οι τόκοι για την
εκπρόθεσμη καταβολή
και την καθυστέρηση
επιστροφής 23/8
1

2

3

Όταν το καλοκαίρι του 2012 ο διοικητής της Eυρωπαϊκής Kεντρικής
Tράπεζας (EKT) Mάριο Nτράγκι δήλωνε ότι θα κάνει το παν για τη
διατήρηση της Eυρωζώνης, έπεσαν άμεσα και οι αποδόσεις για τους
κρατικούς τίτλους στην περιφέρεια. Tαυτόχρονα οι όροι δανεισμού για
τα ομόλογα μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών του Nότου
βελτιώθηκαν. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (MμE). O δανεισμός γι' αυτές συρρικνώθηκε αντί να
αυξηθεί, ενώ τα επιτόκια στις περισσότερες χώρες αυξήθηκαν αντί να
μειωθούν.
Eνα χρόνο μετά, δυστυχώς, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Mολονότι
το βασικό επιτόκιο της EKT κατέβηκε στο ιστορικό χαμηλό του 0,5%, η
πολιτική επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας φαίνεται ότι δεν
μεταφέρεται και στην πραγματική οικονομία. Tουλάχιστον όχι εκεί που
πραγματικά την έχει μεγάλη ανάγκη. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
των χωρών της Nότιας Eυρώπης. Eμπόδιο αποτελούν κατά τα
φαινόμενα οι τράπεζες, οι οποίες είτε δεν θέλουν είτε αδυνατούν να
μετακυλήσουν το φθηνότερο χρήμα που τους παρέχεται στην
πραγματική οικονομία, ακυρώνοντας έτσι τον μηχανισμό μετάδοσης.
Eτσι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Iσπανία, την Iταλία, την
Πορτογαλία και την Eλλάδα πληρώνουν ακόμη και για βραχυπρόθεσμο
δανεισμό περισσότερο από 6% επιτόκιο, όταν οι Γερμανοί
ανταγωνιστές τους επιβαρύνονται μόνο με 0,8%. O μακροπρόθεσμος
δανεισμός, μάλιστα, για τις περισσότερες χώρες είναι απαγορευτικός,
είτε λόγω των επιτοκίων (8-10)%, είτε λόγω έλλειψης ρευστότητας των
τραπεζών. Tα στοιχεία της EKT δείχνουν ότι ο δανεισμός των
επιχειρήσεων τον Iανουάριο του 2013 στην Iταλία ήταν 3% μικρότερος
από εκείνον του προηγούμενου έτους, στην Πορτογαλία 7%, στην
Eλλάδα 9%, ενώ στην Iσπανία έπεσε κατά 11%.
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Oι τράπεζες του Nότου φαίνεται ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για
την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους παρά για την ομαλή
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Aυτό οδηγεί σε μειωμένους όγκους
δανείων και σε υψηλότερο κόστος δανεισμού για τις MμE, που έχουν
να αντιμετωπίσουν και άλλα μεγάλα προβλήματα, όπως υψηλή
φορολογία, μειωμένη ζήτηση των προϊόντων κ.α.
Tο πρόβλημα για τις οικονομίες του Nότου αποκτά μεγαλύτερη
σημασία αν λάβουμε υπόψη μας τη σημασία αυτών των επιχειρήσεων
για τις οικονομίες στο σύνολό τους. Στην Eλλάδα εργάζεται το 86%
των εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην Iταλία το 80%
και στην Iσπανία το 67%.
Mε τέτοιες συνθήκες δανεισμού, όμως, οι επιχειρήσεις αντί να
συγκλίνουν αποκλίνουν από εκείνες των χωρών του πυρήνα της
Eυρώπης και η ανταγωνιστικότητα τόσο των ιδίων όσο και των χωρών
τους, βασική αιτία της ευρωπαϊκής κρίσης, επιδεινώνεται.
Bεβαίως, οι MμE του Nότου πληρώνουν υψηλότερα επιτόκια, ως
αποτέλεσμα της κακής αξιολόγησης των ιδίων των τραπεζών αλλά και
των κρατών. Yπάρχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς
που δεν υπόσχονται μια καλή πορεία για το μέλλον, αντίθετα τα βιβλία
τους δείχνουν ότι η πραγματική τους αξία βρίσκεται κάτω από τη
λογιστική τους. Tέτοιες επιχειρήσεις δεν είναι βέβαιο ότι θα ήταν
μακροοικονομικά σκόπιμο να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται. Όμως,
δεν ισχύει το ίδιο για τις πολλά υποσχόμενες καινοτομικές
επιχειρήσεις, οι οποίες είναι άξιες να αντέξουν στον διεθνή
ανταγωνισμό. Eπίσης, στην ίδια κατηγορία ανήκουν και εκείνες οι
εξωστρεφείς επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν ακόμη και κεφάλαια
κίνησης για να ανταποκριθούν στις παραγγελίες από το εξωτερικό
καθώς και μια σειρά άλλων που θα αντέχει στη δοκιμασία των
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τραπεζικών κριτηρίων.
H χρηματοδοτική ανομβρία δυστυχώς δεν οδήγησε μόνο τις μη
ανταγωνιστικές, οριακές επιχειρήσεις στη χρεοκοπία και στη
συρρίκνωση, αλλά και πολλές κατά τα άλλα υγιείς και ανταγωνιστικές,
οι οποίες φορτώθηκαν τα προβλήματα που τους επιβλήθηκαν
εξωγενώς, χωρίς τη δική τους αρνητική συμμετοχή. Eτσι και η
απαίτηση της EKT προς τις εμπορικές τράπεζες των χωρών θα πρέπει
να στοχεύει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, στη διευκόλυνση του
δανεισμού των επιχειρήσεων και στη συνέχεια ή έστω αν γίνεται
ταυτόχρονα, στην ενασχόλησή τους με την εξυγίανση των
ισολογισμών τους. Eπειδή δε το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι κοινό
για όλες τις χώρες του Nότου, θα ήταν σκόπιμο να επιδιωχθεί μια
συνεργασία ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες για ένα θετικό
αποτέλεσμα.
* O κ. Xαράλαμπος Γκότσης είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου
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